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Pulkininkas leitenantas Vidas Zabiela 
perdavė rinktinės vėliavą naujam vadui

2021 m. gruodžio 6-oji 
diena - neeilinė Krašto ap-
saugos savanorių pajėgų 
(KASP) Vyčio apygardos 
5-ąjai rinktinei. Šiandien 
Rinktinės vadas plk. ltn. 
Vidas Zabiela atsisveiki-
no su Rinktinės kariais 
bei perdavė vėliavą naujai 
paskirtam rinktinės vadui 
mjr. Mindaugui Rekašiui.

Renginyje dalyvavo Rink-
tinės atsakomybės rajone 
esančių rajonų savivaldybių 
vadovai, Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų vadas plk. 
Linas Kubilius, Rinktinių ir 
dalinių vadai, bei kiti garbin-

gi svečiai.
 Ceremonijoje dalyvavęs 

Panevėžio miesto meras Ry-
tis Račkauskas padėkojo plk. 
ltn. Vidui Zabielai už akty-
vumą, bendradarbiavimą. 
KASP vadas, plk. Linas Ku-
bilius atsidėkodamas už gerą 

tarnybą ir puikius karinio 
rengimo rezultatus plk. ltn. 
Vidui Zabielai įteikė kovos 
kirvį, taip pat palinkėjo sė-
kmės tolimesnėje tarnyboje.

 Naujai paskirtas vadas 
mjr. Mindaugas Rekašius pa-
sveikindamas karius pažadė-

jo tęsti Rinktinės vykdomą 
veiklą bei įgyvendinti naujus 
karinio rengimo sumanymus 
bei būti dėmesingas visiems 
Rinktinės kariams.

KASP Vyčio apygardos 
5-osios rinktinės 

inform.

Rokiškio rajone nuo šių 
metų pradžios kilo 118 įvai-
riausių gaisrų iš kurių treč-
dalis - dūmtraukių gaisrai. 
Paspaudus gruodžio šaltu-
kui daugėja dūmtraukių 
gaisrų, tai rodo, kad žmo-
nės dūmtraukių neprižiūri 
arba nežino kaip prižiūrėti.

Dūmtraukių gaisrai ne 
visada baigiasi laimingai, 
todėl džiaugtis, kad suo-
džiai išdegs nereikėtų, nes 
dažnu atveju neaišku kokia 
dūmtraukio būklė ir kokio-
mis medžiagomis apsinešęs 
ar užakęs. Baisiausia turėtų 
būti tiems, kurių dūmtraukis 
pilnas dervų. Derva kaitriai 
dega ir sunkiai gesinama, 
tokio gaisro baigtis labai ne-
aiški.

Artėja šventės ir jei norite 
pasidžiaugti jomis, pasiti-
krinkite dūmtraukio būklę, 
kad gaisras neaptemdytų 
džiugių nuotaikų.

Dūmtraukio revizijai ne-
reikės nei daug laiko sugaiš-
ti, nei brangių priemonių. 
Tad imate į rankas prožekto-
rių, būtinai gerai šviečiantį, 
veidrodėlį, kiek įmanoma 
didesnį, kad tilptų pro dūm-
traukio revizines dureles. 
Kišate į dūmtraukio vidų 
veidrodėlį pro revizines du-
reles, jį nukreipiate taip, kad 
matytųsi kuo didesnis dūm-

Ugniagesiai ragina valyti dūmtraukius

traukio plotas, tada švieskite 
prožektoriumi į veidrodėlį. 
Atsimušęs spindulys apšvies 
dūmtraukio sieneles, taip 
įvertinsite kokia dūmtraukio 
būklė.

Deja ne visi dūmtraukiai 
turi revizines dureles, todėl 
tokiu atveju yra du vari-
antai - arba lipti ant stogo, 
arba per pajungimo dūmta-
kį. Dūmtraukių gaisrų metu 
pastebime ir kitas proble-
mas, susijusias su šildymo 
sistemomis. Viena iš pagrin-
dinių problemų, kad šildymo 
sistemos įrenginėjamos bet 
kaip. Teisingą šildymo siste-
mos įrengimą reglamentuoja 

„Šildymo sistemų, naudo-
jančių kietąjį kurą, gaisrinės 
saugos taisyklės“, kad šios 
taisyklės retai naudojamos 
iškart matyti gaisro vietoje.

Pateiksime keletą pavyz-
džių: a) įrengti šiuolaikiniai 
katilai, o dūmtraukiai seni 
(plytų), kurie be įdėklų (pa-
mušalo) apsaugančio juos 
nuo ardančių dervų ir rūgš-
čių kondensatų poveikio; 
b) metaliniai dūmtraukiai 
įrengti vienasieniai, neizo-
liuoti, kas yra draudžiama; 
c) nesilaikoma saugių atstu-
mų nuo šildymo įrangos iki 
pastato konstrukcijų. 

Po dūmtraukių gaisrų 

bendraujant su žmonėmis 
išgirstame daug klausimų ir 
visi atsakymai yra čia „Šil-
dymo sistemų, naudojančių 
kietąjį kurą, gaisrinės sau-
gos taisyklės“ (https://e-sei-
mas.lrs.lt/portal/legalAct/
lt/TAD/TAIS.459174?jfwi-
d=rp9xf4aot).

Šildymo įrangos neprie-
žiūra yra pažeidimas, už kurį 
numatyta bauda nuo 10 iki 
600 Eurų.

Priešgaisrinės apsaugos
 ir gelbėjimo  

departamento 
Rokiškio priešgaisrinės

 gelbėjimo tarnybos
inform.

Miškininkai vėl nemokamai 
dalins eglės šakas – 
gruodžio 16 d. Lietuvoje 
vyks akcija „Parsinešk 
Kalėdas į savo namus“

Artėjant Kalėdoms, 
miškininkai gruodžio 
viduryje nemokamai 
dalins eglišakius ir kan-
korėžius, trečiadienį 
pranešė Valstybinių 
miškų urėdija.

„Džiaugiamės, kad 
šiais metais vėl galime or-
ganizuoti visų taip laukia-
mą, tradicinę akciją, kurią 
pernai buvo pristabdžiusi 
pandemija“, – pranešime 
teigė urėdijos vadovas 
Valdas Kaubrė.

„Tai viena gražiausių 
miškininkų dovanų gy-
ventojams, kai galime 
prisidėti prie šventinės 
nuotaikos kūrimo ir su 
eglės šaka į namus atnešti 
džiugų švenčių laukimą“, 
– pridūrė jis. 

Anot jo, žmonės, pa-
siimdami eglės šaką, 
prisideda prie miško tau-
sojimo ir sąmoningo var-
tojimo.

„Mums svarbu, kad 
gyventojai namams puoš-
ti renkasi eglės šaką ir 
taip prisideda prie miško 
tausojimo ir sąmoningo 
vartojimo – tai pati ge-
riausia dovana mums“, – 
teigė urėdijos vadovas.

Tradicinė akcija „Par-
sinešk Kalėdas į savo na-
mus“ vyks pagrindinėse 

miestų ir miestelių aikštė-
se, didžiųjų prekybos cen-
trų aikštelėse gruodžio 16 
dieną, 13-17 val.

Rokiškyje akcija vyks 
Nepriklausomybės aikštėje. 

Dalinimo vietų sąrašas 
skelbiamas urėdijos inter-
neto svetainėje. 

Kiekvienos akcijos 
metu miškininkai išdalina 
apie 100 tūkst. eglišakių, 
kurie surenkami kirtavie-
tėse.

„Kaip ir kasmet – miš-
kininkai lauks gyventojų 
aikštėse, šakų dalinimui 
skyrėme tikrai nemažai 
laiko. Tačiau visų labai 
prašome laikytis saugaus 
atstumo, kad užtikrintume 
ir saugias šventes mums 
visiems“, – sakė V. Kau-
brė.

Akcija pirmą kartą 
buvo surengta prieš 15 
metų Šiaulių krašto miški-
ninkų ir vėliau tapo tradi-
cija visoje Lietuvoje.

Norinčiuosius įsigyti 
Kalėdų eglutę miškinin-
kai rekomenduoja kreiptis 
į urėdiją – šventei skirti 
specialiai medelynuose ar 
tam skirtose plantacijose 
auginami medeliai.

Medelių kainos svyruo-
ja nuo penkių iki 110 eurų.

„Rokiškio Sirena“ 
inform.

Lietuvoje lapkritį užfiksuota 
didžiausia metų infliacija Baltijos valstybėse

Vartojimo prekės ir paslaugos Lietuvoje per metus 
brango sparčiausiai Baltijos valstybėse.

Nacionalinių statistikos tarnybų duomenimis, vartojimo 
kainos Lietuvoje praėjusį mėnesį buvo vidutiniškai 9,2 proc. 
didesnės nei pernai lapkritį. Latvijos vartotojų kainų indeksas 
per metus padidėjo 7,5 proc., o Estijos – 8,8 procento.

Metinė infliacija Baltijos valstybėse pasiekė aukštumas, 
kokių neregėta nuo daugiau kaip prieš dešimtmetį kilusios 
tarptautinės finansų krizės laikų.

Mėnesio infliacija lapkritį Lietuvoje buvo 0,9 proc., Latvi-
joje – 1,1 proc., Estijoje – 1,8 procento.

BNS inform.
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Išgalvotos realybės pasiilgusiems… Arba „laimingi“ atmintį praradę?

Praėjusios BRYDĖS 
apie vienos šeštosios sau-
sumos gyvenimą ir ne-
laimingąjį „Admirolą 
Kuzią“ komentaruose 
įplieskė prisiminimų ban-
gą. Kažkada, sovietmečiu 
mokyklose buvo populia-
rūs tokie atminimų albu-
mai, kuriuose draugams 
klijuodavai savo nuotrau-
ką, flomasteriais piešda-
vai kokias ten gėlytes ir 
rašydavai palinkėjimą. 
Mergaitės rašė poeziją, 
berniukai: „atminimas 
ne vežimas, pora žodžių 
ir gana“. Jiems komu-
nizmas buvo gyvenimas, 
mums – istorija, o man, 
kaip istorikei, dar ir ty-
rimų objektas. Nostalgiją 
sovietmečiui galima ver-
tinti įvairiai: vieniems tai 
buvo jų jaunystės, laiko, 
kai mergos buvo gražios, 
o šienas kvepėjo, lai-
kmetis. Kitiems tai buvo 
„aukso amžius“, kai kie-
kvienas tinginys ir kvailys 
buvo pagarboje, kai vogi-
mas buvo ne nusikaltimas 
o dorybė. Tretiems tai 
buvo „saldžios nežinios“ 
metas: pasakų apie tai, 
kaip vieni kitiems padė-
jo, kaip visuomenė buvo 
dora, nebuvo nusikaltimų 
(o apie cenzūrą, mielieji, 
patogiai pamiršote?) lai-
kmetis. Tretieji atsidūsta 
prisiminę plombyro skonį 
– ledai nūnai ne tie…

Komunizmas šiandieni-
nei visuomenei aktulus, nes 
buvo pirmoji išgalvota er-
dvė žmonijos istorijoje. Kur 
buvo vienaip galvojama, 
kitaip sakoma ir trečiaip 
daroma. Žmogus turėjo la-
viruoti keliose realybėse iš 
karto ir jų nesupainioti. Kas 
supainiodavo, patys žinote. 
Milicininkai patys klausė 
„Bitlų“ ir „Nazareth“, o į 

akis pliekė Vakarų kultūrą. 
Vakarų mados, gyvenimo 
būdas buvo niekinami, ta-
čiau visi, įskaitant partijos 
vadukus, draskėsi dėl džin-
sų, kasetinių magnetofonų. 
Štai buvo labai įdomu ru-
siškuose kanaluose stebė-
ti vienos aviakatastrofos 
tyrimą. Štai 1981-aisiais 
vasario 7-ąją tuometinia-
me Leningrade, kariniame 
Puškino aerodrome pakilti į 
dangų bandė Tu-104, namo 
skraidinęs visą sovietų ar-
mijos Ramiojo vandenyno 
laivyno vadovybę. Lėk-
tuvas faktiškai pakilo vos 
kelis metrus, užvertė nosį ir 
sudužo. Žuvo… 16 admiro-
lų. Patys rusai stebisi – per 
II Pasaulinį karą Sovietų są-
junga neteko 4 admirolų, o 
per lėktuvo katastrofą… 16. 
Versijų būta įvairių. Šaly-
je faktiškai buvo paskelbta 
karo padėtis. Užpuolimas, 
diversija? Aviakatastrofos 
priežastis iš tiesų buvo… 
žmogiškasis godumas. Ir 
patys rusai savo filmuose 
(sukurtuose tada, kai dar 
buvo galima kalbėti), apie 
tai sako atvirai: kiekvienas  
tuo lėktuvu į namus skri-
dęs sovietų kariškis garbės 
reikalu laikė deficitų me-
džioklę. Smulkesnės žuvys 
medžiojo žmonai kvepalus, 
sau magnetofoną. Didesnės 
į lėktuvą tempė kas baldų 
komplektus, kas buitinę 
techniką. Niekas nė neklau-
sė įgulos narių, kur tuos 
daiktus sandėliuoti. Kišo į 
lėktuvą viską, kaip vove-
rės į drevę. Apie krovinio 
svorį, jo balansavimą nie-
kas nė nekalbėjo. Jei įgula 
dar ir bandė kažką aiškinti, 
argumentai buvo antpečių 
auksas ir triaukščiai matai. 
O rezultatas koks – oficiali 
versija teigia, kad lėktuvas 
buvo perkrautas, neteisin-
gai subalansuotas jo svoris 

(jis buvo sutelktas lėktuvo 
gale), todėl ir kildamas lėk-
tuvas „atsistojo kryžiumi“ 
ir sudužo. Žmonės it pa-
goniškose apeigose, atleisk 
Viešpatie, į dausas iškelia-
vo kartu su savo magneto-
fonais, buitine technika ir 
baldų komplektais.

Atskiro paminėjimo ver-
ta mitologija apie tai, kad 
sovietmečių nebuvo nelai-
mių ir nusikaltimų, ir tuo 
labiau, katastrofų. Štai jūs 
naiviai manote, kad Černo-
bylio avarija buvo pirmoji 
atominė technogeninė ka-
tastrofa Sovietų sąjungoje? 
Naiviai klystate. Pirmoji 
technogeninė atominė ka-
tastrofa įvyko 1957-aisiais 
Kyštyme (tiksliau Čelia-
binske-40) : ten sprogo ra-
dioaktyvių medžiagų sau-
gykla. 

O kur gi garsusis (viso-
mis prasmėmis) sprogimas 
Baikonūro kosminėje sto-
tyje 1960-aisiais, kai gyvi 
sudegė tie išrinktieji, kurie 
buvo pakviesti stebėti ra-
ketos paleidimo į kosmosą 
procedūros. Įvairių šaltinių 
teigimu, žuvo iki 126 žmo-
nių.

Štai 1979-aisiais balan-
džio pradžioje Sverdlovske 
nutiko labai įdomi epidemi-
ja. Vienos mirtiniausių pa-
saulyje ligų – juodligės. Ji 
išplito iš karinio miestelio 
Sverdlovskas-19, kuriame 
buvo gaminamas biologinis 
ginklas. Viso mirė 64 žmo-
nės.

Kur 1989-ųjų traukinių 
sprogimas prie Ašos, nusi-
nešęs iki 640 žmonių gy-
vybių? O kur dar ekologinė 
katastrofa – Aralo jūros su-
naikinimas, garsioji stepių 
plėšinių programa. Galima 
vardinti ir vardinti. 

Ne mažiau nesąmonių 
buvo ir mūsų Lietuvoje 
sovietmečiu. Štai komen-

taruose po antradienio 
„Brydėmis“ – pavyzdinės 
sovietinių vatnykų reliaci-
jos apie „dvasingą“ Sovietų 
sąjungą, apie visuomenę, 
kurioje tvyrojo meilė, gė-
ris ir draugiškumas. Kur 
nebuvo smurto ir nusikal-
timų. Jūs juokaujate? Nu-
sikaltimų buvo nė kiek ne 
mažiau, nei dabar. Buvo ir 
sovietiniai vagys, ir žmog-
žudžiai, ir maniakai. Iš kur 
gi Sovietų sąjungoje atsi-
rado „blatnųjų“ kultūra? 
Keiksmažodžiai, speciali 
kalba, „fenia“ vadinama. Iš 
ten, mielieji, iš ten. Iš ten 
kilę net mūsų visuomenėje 
žinomi žodžiai „chebra“, 
„šucheris“ ir pan. Sovie-
tų sąjungos visuomenė iš 
esmės buvo kriminalinė, 
kurioje vogimas buvo pa-
keltas net ne į sporto, o į 
religijos lygmenį. Vogė 
daugelis: iš vieni kitų, iš 
valstybės. Klestėjo juodoji 
spekuliacijos rinka. 

O apie saulėtąją nomen-
klatūrijos šalį liudija keli 
labai paprasti dalykai. Žmo-
gaus higienos ir orumo da-
lykai. Jei visas civilizuotas 
pasaulis prausėsi kasdien, 
naudojo dezodorantus, jei 
apatinius keitė kasdien, o 
ne kas savaitę, jei uodegas 
šluostė ne laikraščiu su 
vado partrietu (čia irgi ne 
korektūros klaida), o tuale-
tiniu popieriumi, jei nešio-
jo savo kūnui pritaikytus ir 
gražius apatinius (liemenė-
lių Sovietų sąjungoje buvo 
viso labo šeši dydžiai – nuo 
nulinio iki penkto, o kieno 
grožybės į GOST standar-
tus netilpdavo, tekdavo siū-
tis), tai apie sovietinius šei-
myninius triusikus iki šiol 
sklando legendos. Kaip ir 
apie vatą bei ligniną „tomis 
dienomis“, išplautus pre-
zervatyvus ir t.t. O gimus 
kūdikiui vystyklų skalbi-
mas tapdavo ne tik mamos 
su tėveliu, bet ir uošvienės 
su anyta garbės reikalu. Ir 
mažiuką į lopšelį tempda-
vo vos metukų sulaukusį. 
Apie teisę gimdyti vaikus 
kada nori ponios feministės 
irgi galėjo pamiršti – joms 
pareigą tėvynei primindavo 
viengungių mokestis.

Kokia buvo sovietinė 
kultūra, toli ieškoti įrody-
mų nereikia. Prisimenat, 
buvo tokia laida „Naciona-
linė paieškų tarnyba“. Apie 
ką ji buvo? Kiek mačiau, 
daugiausia siužetų apie 
„dvasingų“ sovietinės Lie-
tuvos mamašų (motinomis 
vadinti neapsiverčia lie-
žuvis) po vaikų namus iš-
mėtytus vaikus. Še jums ir 

„dvasingumas“, kad maža 
nepasirodytų. Apie Andro-
povo ir Gorbačiovo kovą su 
alkoholizmu pasakot, ar jau 
nereikia, patys prisimenat? 
Tikriausiai dėl to, kad liau-
dis rinkosi klubuose ir iš 
granionų stakanų vandenį 
gerdama poeziją skaitė. 

Prisiminkit, kokia po-
puliariausia laida buvo At-
gimimo laikais, kai tokias 
jau pradėjo rodyt? „Keliai, 
mašinos, žmonės“. Apie 
avarijas. Nes gūdžiu so-
vietmečiu apie bet kokius 
nusikaltimus ir nelaimes 
spauda nerašė. To reikalavo 
cenzoriai. Prieš keletą metų 
į mane patarimo kreipėsi 
mergina, ieškodama infor-
macijos apie rezonansinę 
jos giminaičio savižudybę. 
Naivus jaunas žmogus ti-
kėjosi, kad toks įvykis bus 
kažkur užfiksuotas. Juokau-
jate? Laimingoje saulėtoje 
nomeklatūrijoje žmonės 
negalėjo žudytis iš princi-
po. Tačiau, jei „ciekaunos 
Zosės“ apie tai nežinojo, 
vadinasi, ir nebuvo.

Atminkite, kad sovietinė 
spauda, televizija, kinas, 
literatūra kalbėjo apie įsi-
vaizduojamą realybę. Kuri, 
kaip ir kolūkių karvių pri-
milžio lentelės, nieko ben-
dro su realybe neturėjo. Ir 
ieškoti ten realybės atvaiz-
do – bergždžias ir nykus 
reikalas. 

O kodėl norima tais iš-
sigalvojimais tikėti? Taip 
patogiau. Žmogaus cha-
rakteris, gyvenimo būdas 
formuojasi vaikystėje ir 
jaunystėje. Suaugusiam 
sunku save bepakeisti. Kas 
pirmiausia nepritapo prie 
laisvos Lietuvos? Kolūki-
niai pribuišiai. Kurių jau 
trečia karta garbingai neša 
soc.rizikos (kas kad taip ne-
bevadinama) šeimų titulą. 
Nepritapo ir tie, kurie so-
vietmečiu buvo „viskuo“: 
turėjo prieigas prie deficiti-
nių prekių, todėl buvo rei-
kalingi ir gerbiami. Nebeli-
kus deficitų, nebeliko už ką 
juos ir gerbti.

O kodėl ledai buvo ska-
nesni? Paprastas dalykas: 
jūs neturėjote iš ko rinktis. 
Tiesiog tada nebuvo jokios 
įvairovės, o ir tų pačių ledų 
ne visada būdavo. Dabar 
kiekvienoje parduotuvėje 
pilni šaldytuvai ledų, juos 
galite valgyti nors ir kas-
dien. Tiesiog persisotinote.

Kultūra dvasingesnė? 
Ar tikrai? Tiesiog žmogaus 
mąstymo erdvę riboja jo 
galimybės pažinti kitas kul-
tūras. Jei žmogus nemoka 
jokios kitos užsienio kal-

bos, išskyrus rusų, aišku, 
kad jis laikysis tos erdvės 
areale. Nes kita jam tiesiog 
nepažini. Ko traukia tos se-
nosios sovietinės „žvaigž-
dės“ koncertuoti į Lietuvą? 
Kodėl Lietuvoje rodomi 
„Ekstrasensų mūšiai“ ir se-
rialai apie drąsius Peterbur-
go „mentus“? Nes siužetai 
artimi sielai. Kombinavo, 
vogė, kyšininkavo, numirė. 
Vakarų visuomenėse toks 
elgesys yra nonsensas, ir 
jie elementariai nesupranta 
visų poteksčių bei niuansų, 
todėl mato tik lėkštą ir keis-
tą siužetą. Jų ta propaganda 
nekabina, nes jie neturi su 
ja jokių sąlyčio taškų. O 
mūsų liaudis, įprantinta 
cenzūros skaityti tarp ei-
lučių, tebeskaito ir dabar, 
bandydama senu įpročiu 
propagandoje rasti prasmę.

Kodėl pas mus taip po-
puliarios konspiracijos 
teorijos? Nes iš aukščiau 
išvardintų katastrofų, apie 
kurias nežinojote, pavyz-
džiai rodo sovietinėje vi-
suomenėje įsigalėjusį ins-
tinktą, kad valdžia eilinį 
kartą kažką slepia. Todėl 
liaudis ir šnabždasi kampu-
čiuose.

Apie švietimo lygį ir pa-
garbą mokytojui – tai čia, 
mielieji, ne sovietinės, o 
smetoninės Lietuvos pavel-
das. Sovietmečio bydlo ne-
gerbė nieko. Tą ir matome 
šiandien. Kiek pagarbos 
pačioje Rusijoje mokyklai, 
mokytojui? Pasižiūrėkite 
youtube kanale paprastų 
Rusijos gyventojų reporta-
žus, ar net oficialias laidas 
apie tai, kokios yra šalies 
realijos. Domėkitės. 

Tarp kitko, jei jau užplū-
do nenugalima nostalgija, 
tai dabar kaip tik Rusija 
užsiima savo tėvynainių 
(tokiais jie laiko visus, gi-
musius Sovietų sąjungoje) 
susigrąžinimu, yra naujos 
programos. Ir jei taip il-
gitės prarastojo rojaus, tai 
yra puiki galimybė į jį pa-
tekti, netgi gan pigiai. Tik 
kažkodėl didžiausi Sovietų 
sąjungos nostalgikai ne-
siruošia krautis lagaminų 
ir meilę šiai šaliai, kurios 
teisių ir gyvenimo būdo 
perėmėja yra dabartinė 
Rusija, įrodyti darbais, o 
ne žodžiais ir komentarais. 
Apie Sovietų sąjungą sma-
gu svaigti, bet gyventi visi 
nori Vakaruose. Ir kaip tie 
lėktuve žuvę admirolai, 
apie sovietinio gyvenimo 
pranašumus svaigti sėdėda-
mi ant importinės sofos. Ir 
į komunizmą eiti avėdami 
bent jau itališkus batus.

BRYDĖS

Lina-DUDAITĖ KRALIKIENĖ
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Kraštietis Petras Šiaučiūnas išgarsėjo savo kuriamais video siužetais 
apie jaunojo ūkininko kasdienybę: noriu parodyti, kokie mes „milijonieriai“

Aukštaitiškai ironiš-
kas klausimas „Nu, avys, 
kū darat, a jau atskėlį?“, 
nuotaikingas paraginimas 
„Graičiau, šunys, grai-
čiau!» ar juoką keliantis 
komentaras „Ot bebras 
dabar supyks…“. Visa tai 
− vos keletas frazių iš itin 
įtraukiančios ūkininko 
Petro Šiaučiūno kuriamos 
dokumentikos. 200 ha že-
mės naudojantis, 300 avių 
auginantis ir per 30 000 
sekėjų YouTube kanale 
turintis vyras sutiko at-
skleisti, kas paskatino vie-
šai pasakoti apie gyvenimą 
kaime ir kokia iš tikrųjų 
yra jauno ūkininko Lietu-
voje kasdienybė.

– Petrai, jau dvylika 
metų ūkininkauji Dačiū-
nų kaime Rokiškio rajone. 
Jei neklystu, iš ten kilęs ir 
vienas žymiausių Lietuvos 
dailininkų Justinas Vie-
nožinskis.

– Taip, jis buvo mano 
prosenelis. Lietuvai atgavus 
Nepriklausomybę, seneliai 
susigrąžino buvusį dvarą ir 
žemes. Jie iš Vilniaus tuo-
met persikraustė į Dačiūnus, 
mes su tėvais ir sese apsigy-
venome Zarasuose, tačiau 
visus savaitgalius, šventes 
ir atostogas leisdavau čia. 
Paskutinius dvylika metų čia 
ir gyvenu, nors oficiali dvaro 
savininkė yra mano mama.

– Taip išeina, kad gyve-
ni… muziejuje?

– Taip. Kartais čia atvyks-
ta lankytojų, skiriu jiems 
pusvalandį kitą, pravedu 
ekskursiją, papasakoju apie 
prosenelį. Aplink sodybą yra 
30 ha, ten ganosi avys, vis-
kas aptverta. Taip pat nuo-
mojuosi 170 ha, taigi iš viso 
esu atsakingas už 200 ha že-
mės.

– Kam skirtas tas išsi-
nuomotas plotas?

– Mano ūkis yra mišrus, 

tai yra, verčiuosi ir gyvuli-
ninkyste, ir augalininkyste. 
Manau, kad būtent mišrus 
ūkis turėtų būti kiekvieno 
siekiamybe. Pavyzdžiui, ku-
kurūzai reikalingi avių paša-
rui, avių mėšlas reikalingas 
kukurūzams, kad jie gerai 
augtų. Jeigu viską tik javais 
užsėsime, tada tokiame ūky-
je niekas negyvens. Turime 
suprasti: kad kas bus ateity, 
priklauso nuo mūsų būtent 
dabar. Iš tų 170 nuomojamų 
ha apie 40 ha yra pievos, ki-
tur auga kviečiai, rapsai, ku-
kurūzai, avižos, kartais – gri-
kiai, žirniai. Taip pat auginu 
kvietrugius, jie tinkamiausi 
spirito gamybai. Nuo mano 
namų iki spirito gamyklos 
− vos kilometras kelio, tad 
man labai patogu parduoti. 
Mišriame ūkyje darbas kei-
čia darbą, visą laiką kažką 
veiki, niekada nesėdi.

– Tau 32 metai, o ūki-
ninko pažymėjimą turi jau 
dvylika metų. Taip išeina, 
kad žemės ūkyje ėmei dar-
buotis visai jaunas. Kas pa-
skatino rinktis būtent tokį 
kelią?

– Kaip jau sakiau, kai-
me praleisdavau tikrai labai 
daug laiko. Dešimties metų 
pradėjau vairuoti traktorių, 
grėbti šieną. Regis, kaimas 
man tiesiog įaugo į kraują. 
Kaime buvau, kaimiečiu ir 
tapau (šypsosi) Aš nesugal-
vojau tapti ūkininku, aš juo 
tiesiog tapau.

– Ar kiekvienas gali tap-
ti ūkininku?

– Aš manau, kad žemdir-
bio specialybė yra pašauki-
mas. Bet kas negali to daryti. 
Matau daug pavyzdžių. Jei-
gu tau neduota, tu to neiš-
moksi arba bus labai sunku. 
Visos akademijos suteikia 
tik bendrą supratimą apie že-
mės ūkį. Tikrai žinau atvejų, 
kai žmogus sako, kad bus 
ūkininkas, bet nesiseka jam, 
nes viską daro priešingai nei 

reikėtų.
– Kokia buvo tavo ūki-

ninkavimo pradžia? Kaip 
pats visko išmokai, kad da-
bar drąsiai mokai kitus?

– Visas žinias įgijau per 
karčią praktiką, bet ne pas 
kažką, o savo kailiu. Pati 
pradžia buvo tikra tragedija. 
Tiek seneliai, tiek abu mano 
tėvai yra mokytojai, žemės 
ūkiu užsiimdavo minimaliai, 
čia tik aš vienas toks. Iš pra-
džių maniau, bus per sunku 
vienam ir nutariau kooperuo-
tis, susiradau patyrusį, savo 
tėvų amžiaus konsultantą. 
Deja, tas žmogus norėjo 
mane apgauti. Tuo metu 
buvo labai sunku tiek fiziš-
kai, tiek psichologiškai. Iš 
dabartinės perspektyvos ma-
tau, kad jo patarimai ir kon-
sultacijos buvo tokios, kaip 
jokiu būdu nereikia daryti ir 
koks žemės ūkis neturi būti. 
Pavyzdžiui, pagal jo patari-
mus užaugintą pirmąjį javų 
lauką nukūliau, pardaviau ir 
likau 10 000 litų skoloj. Po 
tokių patirčių pasakiau sau, 
kad nuo šiol kliausiuosi tik 
savo vidine intuicija ir viską 
darysiu taip, kaip man pa-
čiam atrodo geriausia.

– Kaip tokį tavo spren-
dimą vertino artimieji ir 

aplinkiniai?
– Seneliai niekad nieko 

nesakė, leido daryti taip, 
kaip noriu. Buvo daug sa-
kančių, kad aš tiesiog dur-
nas ir bankrutuosiu. Tačiau 
jeigu būčiau jų klausęs, su 
50 ha ir 200 000 eurų tikrai 
nebūčiau pastatęs dabartinio 
ūkio. Neslepiu, mano ūkis 
iš tiesų yra arti bankroto ri-
bos, tačiau aš nepasiduodu. 
Manau, kad reikia dar bent 
dešimties metų − tik po to 
pasimatys, ar toks ūkis apsi-
moka, ar ne. Dabar dar anks-
ti viską nuvertinti. Ir iš tiesų 
nėra lengva, kai šitiek visko 
reikia. Juk ėmęs čia gyven-
ti, turėjau tik namą ir tvartą, 
visa kita reikėjo susikraut, 
susipirkt. Vieną iš traktorių 
teko parduoti, tad dabar esu 
likęs tik su vienu traktoriumi 
ir krautuvu. Tiesa, įvairiau-
sių žemės ūkio padargų turiu 
daug ir įvairių, nes visi jie 
reikalingi. Aišku, gali sko-
lintis, bet kiek tu prisiskolin-
si – savas yra savas.

– Sakai, kad darbas že-
mės ūkyje reikalauja pa-
šaukimo. Vis dėlto, tavo 
nuomone, kokios būdo sa-
vybės ar įgūdžiai yra bū-
tini norint būti sėkmingu 
ūkininku?

– Šaltakraujiškumas. Turi 
neimti per daug į galvą, kai 
labai nesiseka. Turiu min-
ty, taip, kaip tu suplanavai, 
niekada nebus. Žemės ūkyje 
gali atsitikti bet kas, tik ne 
tai, ką tu galvoji. Reikia mo-
kėti priimti tai, kas duodama. 
Manęs klausia, kaip aš taip 
šaltai reaguoju, kai avis nu-
stimpa ar sugriūna kas nors. 
Bet tu negali ir neturi nervin-
tis dėl tų dalykų, kurių negali 
pakeisti. Kartais turi priimti 
tokius sprendimus, kad atro-
do, gaila, bet kitaip tiesiog 
neišeina.

– O kaipgi su planavimo 
įgūdžiais? Iš šalies žiūrint 
atrodo, kad detalus plana-
vimas ir organizuotumas 
yra tiesiog būtini atlikti ši-
tokiai daugybei pačių įvai-
riausių ūkio darbų.

– Dėl organizuotumo − 
taip, bet, tiesą sakant, aš jau 
nebepastebiu tokių dalykų. 
Man viskas einasi tarsi sa-
vaime. Čia kaip mašinos 
vairavimas, juk vairuodamas 
nebegalvoji, kaip tu ką da-
rai, tiesiog vairuoji, ir tiek. 
Dėl planavimo − ne. Aš net 
dienos darbų į priekį nesipla-
nuoju. Tiesiog atsikeli ryte ir 
eini dirbti tai, ką gali. Nieka-
da nebūna taip, kad darai tai, 

ką susiplanavęs. Jeigu susi-
planavau pjauti žolę, tai būti-
nai rytoj lis arba snigs. Jeigu, 
sakau, eisiu avims kanopas 
tvarkyt, tai šlapia būna. Arba 
jeigu ramus oras ir susipla-
nuoju važiuoti purkšti laukų, 
tik nuvažiavus būtinai paky-
la vėjas (juokiasi).

Manau, labai svarbus yra 
lankstumas, gebėjimas lavi-
ruoti, kad kai vieno negali, 
darai kitą. Tu dirbi 24/7. Čia 
nėra taip, kad ūkį užrakinai 
kaip kokį ofisą ir išvažiavai 
viską pamiršęs. Jeigu reikia 
kur važiuoti, tada būtinai kas 
nors atsitinka, tai avys pabė-
ga, tai ėriuotis pradeda. Turi 
visa tai šaltai priimti.

– Užsiimantys tik auga-
lininkyste ūkininkai šal-
tuoju metų laiku gali šiek 
tiek labiau atsipūsti nuo 
įtemptų darbų. Tu gi augi-
ni ne tik javus, bet ir avis. 
Kaip atrodo tavo metų ci-
klas? Kada ilsiesi?

– Esu įsidarbinęs visus 
metus. Pasibaigus augalinin-
kystės sezonui, turiu kitokių 
darbų tvarte. Vasarą avims 
priežiūros nereikia, tačiau 
jos reikia žiemą. Kada il-
siuosi? Tai kad darbas man 
yra poilsis. 
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Kartais tiesiog ilgiau išsi-

miegu, ką nors lengvesnio 
padirbu ir pasiilsiu. Tikrai 
nėra taip, kad visiškai nuo 
visko atsirištum ir ilsėtu-
meisi. Tačiau man tokio po-
ilsio kokiose nors turkijose 
visai nesinori. Tiesa, labai 
mėgstu slidinėti, bet kai visi 
važiuoja, avys ėriuojasi ir 
man reikia būti tvarte, tad 
nežinau, ar šiemet pavyks.

– Be to, kad kasdien dir-
bi savame ūkyje, taip pat 
dalyvauji nevyriausybinių 
organizacijų veikloje, esi 
ralistas, žiemą slidinėji, 
vasarą sportuoji Zarasų 
vandenlenčių parke, regu-
liariai rengi vaizdo įrašus 

Kraštietis Petras Šiaučiūnas išgarsėjo savo kuriamais video siužetais 
apie jaunojo ūkininko kasdienybę: noriu parodyti, kokie mes „milijonieriai“

YouTube ir apie žemės ūkį 
mokai daugybę žmonių… 
Kaip viską spėji?

– Aš manau, kad viskas 
pasikeitė, kai prieš trejus 
metus atsisakiau alkoholio. 
Buvo mano gimtadienio ry-
tas. Atsikėliau pas draugus 
Norvegijoje, išėjau į lauką 
ir tiesiog nusprendžiau. Po 
to sekė tikras šuolis viso-
se veiklose. Pavyzdžiui, 
anksčiau tik kalbėdavau, 
kad norėčiau turėti garažą 
ir konstruoti mašinas (Pe-
tras turi įsirengęs didžiu-
les dirbtuves, kuriose pats 
remontuoja ir konstruoja 
automobilius, − aut. past.). 
Atsisakius alkoholio darbai, 
atrodo, patys pradėjo dary-

tis. Tiesiog nebegaišti sa-
vaitgalių, rečiau susitinki su 
draugais, o sutaupytą laiką 
skiri darbams.

– Veikla veja veiklą, 
o tavo vaizdo įrašai pil-
ni optimizmo ir giedros 
nuotaikos. Vis dėlto, gal 
atskleistum, kokie rūpes-
čiai šiuo metu tave slegia 
labiausiai?

– Požiūris (ilgai tyli). 
Norėčiau, kad pasikeistų 
požiūris į ūkininką. Tiek 
eilinių miesto žmonių, tiek 
valdžios, nes dabar yra labai 
sunku. Man sako, nemoki 
verslauti − neverslauk. Bet 
žemės ūkis nėra verslas. 
Aš iš tikrųjų būčiau turėjęs 
uždaryti ūkį jau prieš trejus 

metus, bet vis neprarandu 
vilties ir darau toliau. Jei 
pasikeistų valdžios požiūris, 
galbūt būtų priimami kito-
kie, mums palankesni, įsta-
tymai. Galbūt pagaliau būtų 
suvienodintos išmokos, nes 
dabar Europoje mes pralai-
mime konkurencijos karą. 
Turime konkuruoti su tais, 
kurie gauna didesnes išmo-
kas. Išeina tikrai sudėtingas 
reikalas. Man daug kas pa-
taria viską mesti, bet c’mon, 
aš jau dvylika metų tai ku-
riu, negaliu taip tiesiog imti 
ir visko atsisakyti.

– Ar dėl to ir pradėjai 
kurti, kaip pats juokauji, 
serialą apie ūkininko kas-
dienybę?

– Iš dalies. Man skaudu, 
kai žmonės komentuoja, kad 
ūkininkai neva yra milijo-
nieriai. Noriu parodyti, ko-
kie mes „milijonieriai“. Taip 
pat tiesiog norėjau šviesti 
žmones, parodyti, kaip ūki-
ninkai iš tikrųjų gyvena. Be 
to, mano gyvenimas visą 
laiką pilnas kažkokių keistų 
nesusipratimų ir nuotykių. 
Mama vis juokdavosi, kad 
apie mane kas nors tikrai pa-
rašys knygą. Taip išėjo, kad 
dabar tokią savotišką knygą 
apie save kuriu pats.

– Kokie tie nesusiprati-
mai ir nuotykiai?

– Tai traktorius brokuo-
tas, tai šuo brokuotas pa-
kliūna… (juokiasi, − aut 

past.) Kas kitam niekada ne-
atsitiks, man būtinai atsitiks. 
Iš vieno slidinėjimo vos ne 
rateliuose grįžau. Nuo sto-
go buvau nukritęs. Gyveni-
mas nuolat pateikia įvairių 
išbandymų, kitas žmogus 
gal net palūžtų. Tačiau pa-
stebėjau įdomų dalyką, kai 
tik kas nors nepasiseka ir 
apie tai papasakoju, peržiū-
rų skaičius YouTube visada 
būna bent 20 proc. didesnis. 
Nežinau, ar žmonėms tie-
siog patinka stebėti mano 
nesėkmes, ar labiau patinka 
mano požiūris į jas. Nepasi-
sekus aš niekada nesustoju, 
darau toliau, nes viską juk 
kuriu sau ir dėl savęs.

Delfi.lt inform.

Notigalės partizanų pagerbimas – 
ne„ iš viršaus“ nuleistas projektas

Gruodžio 12-ąją Pan-
dėlyje bus minimos No-
tigalės mūšio 75-osios 
metinės. Gausi ir įdomi 
programa pasakos Noti-
galės kankinių istoriją: 
nuo didvyriškų laisvės 
kovų iki kraupios tylos 
apie Pandėlio malūną iki 
Atgimimo laikotarpio. 
Svarbu ne tik istorinės 
atminties saugojimas, 
bet ir tai, kaip ji aktuali 
šiandienai. Minėjime vi-
suomenė galės susipažin-
ti, kiek pastangų vietos 
bendruomenė įdėjo įam-
žindamai laisvės kovotojų 
atminimą. Ne dėl projek-
to, ne dėl „paukščiuko“, 
ne prašymu „iš viršaus“. 
Tai pagarbos ženklas ne 
tik laisvės kovotojams, 
bet ir jų bendražygiams – 
šio krašto žmonėms, tarp 
kurių tais baisiais laikais 
neatsirado išdavikų.

Kviečia ir rokiškėnus
Norintieji vykti į Noti-

galės mūšio 75-ųjų meti-
nių minėjimą iš Rokiškio, 
tačiau neturintys savojo 
transporto, kviečiami re-
gistruotis pas istoriką Va-
lių Kazlauską tel. (8-686) 
13741. Autobusas nuo Ro-
kiškio pašto į Pandėlį veš 
gruodžio 12-ąją 10.15 val.

Pandėlyje laukia gausi 
ir įdomi programa: šv. Mi-
šios bažnyčioje, kurių metu 
jaunimas pristatys laisvės 
kovų istoriją šiame krašte, 
žuvusių partizanų pagerbi-
mas Pandėlio kapinėse. Vė-
liau laukia žygis į Notigalės 
pelkę, prie atstatytojo parti-
zanų bunkerio.

Sujungė istorija
Notigalės mūšio 75-osios 

metinės sujungė dviejų rajo-
nų visuomenę: nuo Pandėlio 
iki Laičių (Kupiškio r.). Va-
lius Kazlauskas atvirai kalba 
apie tų dienų laisvės kovų 
aktualijas: to krašto žmonės 
taip vieningai slėpė ir saugo-
jo partizanus, kad jie kovas 
tęsė ganėtinai ilgai. Be to, 
tarp tokio plataus krašto – 
nuo Pandėlio, Panemunėlio 
geležinkelio stoties iki pat 
Laičių neatsirado nė vieno, 
kuris būtų ar bauginamas, ar 
papirktas būtų išdavęs par-
tizanus. „Todėl ir prireikė 
infiltruoti visiškai svetimą 
žmogų, mokytoją Jakubką, 

nes iš vietinių niekas neišda-
vė partizanų“, – sakė jis. 

Ir dabar šiame plačiame, 
du rajonus jungiančiame 
krašte gyvas partizanų at-
minimas. Kaip pasakojo V. 
Kazlauskas, įamžinti jį buvo 
pačių žmonių iniciatyva. 
Jungėsi ūkininkai, kariai, 
jaunimas. „Jaudino tai, kad 
žmonės nuo Pandėlio iki 
Laičių į Notigalės tragediją 
žiūri kaip į savo pačių istori-
ją. Kurios jiems reikia. Vieni 
telkėsi darbu, kiti – medžia-
gomis“, – akcentavo jis.  Ir 
šis kraštas žiūri į Notigalės 
istoriją, kaip į savo pačių sa-

vasties dalį. 
Todėl ir minėjimas ren-

giamas visuomenės inicia-
tyva. Ir istorikai džiaugiasi 
dar vienu atradimu, kuriuo 
skuba pasidalinti su visuo-
mene. Rastas dar vienas, 
patogus takas iki atstatytojo 
partizanų bunkerio Notigalės 
pelkėje. Jį pasiekti galima 
nesušlapus kojų. Todėl visi 
kviečiami pasinaudoti proga 
pasiekti taip retą antžemi-
nį bunkerį ir susipažinti su 
unikalia vieta, kurioje vyko 
laisvės kovos. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Lietuvos paštas in-
formuoja, kad siuntų į 
užsienį pristatymo ter-
minai ilgėja į dar dau-
giau šalių. Šiai dienai 
siuntos gali keliauti il-
giau į tokias šalis kaip 
Austrija, Belgija, Jung-
tinė Karalystė, Rusija, 
Ispanija, Italija, Švedija, 
Vokietija. Atsižvelgiant 
į pasikeitusią situaciją, 
Lietuvos paštas kviečia 
suskubti išsiųsti šven-
tines siuntas į užsienį. 
Vėliau išsiųstos siuntos 
gavėjus gali pasiekti jau 
po švenčių.

„Siuntų pristatymo į 
užsienio šalis situacija 
kinta labai greitai. Prista-
tymo terminus lemia ne 
tik dėl pandemijos riboti 
avialinijų pajėgumai, Co-
vid-19 įtaka vietinių paštų 
darbui, bet ir oro sąlygos. 
Visuomet reaguojame į 
situaciją, siuntos nukrei-
piamos alternatyviais 
maršrutais, ieškome kitų 
reikalingų sprendimų. Ta-
čiau kartu labai svarbu, 
kad siuntėjai siuntomis 
pasirūpintu laiku. Tad dar 
kartą primename ir kvie-
čiame klientus nedelsti ir 
šventines siuntas į užsienį 
išsiųsti artimiausiu metu,“ 

– sako Lietuvos pašto Kli-
entų patirčių valdymo de-
partamento vadovė Dei-
mantė Žebrauskaitė.

Pirmosiomis žiemos 
dienomis dėl oro sąlygų 
Rygos oro uoste, kuris 
yra svarbus tranzitinis 
taškas į daugumą Euro-
pos krypčių, buvo laikinai 
sustabdyti skrydžiai. Dėl 
šios priežasties gruodžio 
pradžioje išsiųstos siun-
tos gali ilgiau keliauti į 
Austriją, Belgiją, Jung-
tinę Karalystę, Graikiją, 
Ispaniją, Italiją, Izraelį, 
Vengriją, Portugaliją, Ru-
siją, Slovakiją, Švediją, 
Šveicariją ir kt. Taip pat 
ilgesni pristatymo termi-
nai galimi ir dėl išaugusių 
siuntų kiekių prieš šventi-
niu laikotarpiu.

Primenama, kad į to-
kias tolimas šalis kaip 
JAV, Kanada, Australija 
siuntos keliauja ilgiau nei 
3-4 savaites, todėl išsiųs-
tos dabar ar dar vėliau iki 
švenčių jos gavėjų tikėti-
na, kad nepasieks.

Daugiau naudingos in-
formacijos apie kalėdines 
siuntas galima rasti spe-
cialiame Lietuvos pašto 
puslapyje.

„Rokiškio Sirena“ 
inform.

Lietuvos paštas primena 
išsiųsti šventines siuntas 
į užsienį
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Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija 
sėkmingai įgyvendino projektus

Rokiškio Juozo Tūbe-
lio progimnazijos ben-
druomenė džiaugiasi 
pagerinusi skaitmeninę 
mokymosi aplinką. Moky-
kla sėkmingai įgyvendino 
nacionalinius ir tarptauti-
nius projektus. 

Progimnazijos direk-
torius Zenonas Pošiūnas 
„Rokiškio Sirenai“ sakė, 
kad mokykla nuolat sten-
giasi kurti kuo palankesnę 
mokymosi aplinką visiems 
progimnaziją lankantiems 
mokiniams. 

Pagal įdiegtas skaitme-
nines mokymosi priemo-
nes progimnazija niekuo 
neatsilieka nuo tokio lygio 
Europos mokymo įstaigų, o 
kai kurias gerąsias patirtis 
europiečiai net perima ir iš 
mūsų rajono progimnazi-
jos.

„Rokiškio Sirena“ 
inform.

Velykalnio parkas: skeptikų pakrikštytas „utopija“  puošiamas konkrečiais darbais
Velykalnio bendruo-

menės pirmininkas Stasys 
Mekšėnas džiaugiasi žlug-
dydamas skeptikų progno-
zes – apleista teritorija V. 
Lašo gatvėje iš šiukšlyno ir 
krūmyno virsta parku. Ir 
ne žodžiais, o konkrečiais 
darbais:  ten jau burzgia 
ekskavatoriai, kasdami 
apie hektaro ploto tvenki-
nį. O netrukus jau bus ku-
riamas ir vienintelis mieste 
amfiteatras.

Planavo nuo 2017-ųjų
„Prisimenate mūsų talką 

prieš 2017-ųjų Velykas?“ – 
klausė Velykalnio bendruo-
menės pirmininkas Stasys 
Mekšėnas. Kurgi neprisi-
minsi: tuomet Velykalnio 
bendruomenės žmonės tvar-
kė apleistą sklypą V. Lašo 
gatvės kampe. Ko tada ten 
tik nerado: ir suklypusių 
lovų, ir padangų. O jau krū-
mynai krūmynai… Ir tada 
bendruomenė neslėpė ambi-
cingo plano: čia bus poilsio 
erdvė. Skeptikai tik pirštu 
apie smilkinį sukiojo: vėl tas 
Velykalnis su jo idėjomis fix.

Idėjų fix įgyvendinimo 
patirtį Velykalnis turi ne-
menką. Prieš gerus dvide-
šimt metų apleistoje „dur-
pinkėje“ ėmė kurti poilsio 
erdvę. Su paplūdimio kor-
tais. „Nieko jiems neišeis, 

kas čia per utopija“, – tada 
bambėjo skeptikai. Taip pat 
jie bambėjo ir apie planus 
statyti teniso kortus. O jie 
jau keletą metų veikia. 

Taigi, prieš gerą ketver-
tą metų bendruomenė ėmė 
zonduoti idėją, kaip apleistą 
teritoriją prieš Rokiškio ra-
jono ligoninę paversti parku. 
Ten yra du sklypai, didesny-
sis kurių yra 5 ha ploto, viso 
teritorija užima apie 7 ha. 

Pirmiausia buvo skelbtas 
Vilniaus Gedimino technikos 
universiteto ir Vilniaus Dai-
lės akademijos student idėjų 
konkursas, kaip galima šias 
teritorijas įveiklinti. Idėjos 
įvairios, gražios, įdomios. 
Tačiau bendruomenė vien tik 
svajomis ir idėjomis neapsiri-
bojo. Šį rugpjūtį visuomenei 
buvo pristatytas V. Lašo g. 8 
sklypo sutvarkymo planas. 
Jame numatyta: tvenkinys 
su tiltu, amfiteatras, poilsio 
zonos, dviračių ir pėsčiųjų 
takai. Pristatyme bendruome-
nės nariai dalyvavo gausiai.

Gretimame sklype, tikėti-
na, pildysis Velykalnio žmo-
nių svajonė statyti bendruo-
menės namus.

Nuo planų iki darbų – 
vos keli mėnesiai
Kaip pasakojo Velykalnio 

bendruomenės pirmininkas 
S. Mekšėnas, ir pati ben-

druomenė nesnaudė, lauk-
dama, kol bus skirta lėšų šio 
sklypo tvarkymo darbams: 
patys rinko ir kaupė pini-
gus. Padėjo ir rajono taryba 
– skyrė lėšų pirmajam dar-
bui, tvenkinio kasimui. Kai 
buvo renkamas rangovas, 
kaip prisipažino S. Mekšė-
nas, pamatė, kaip skirtingai 
įsivaizduojamas ir įkaino-
jamas tas pats darbas: nuo 
septyniasdešimties iki be-
veik dvidešimties tūkst. Eur 
(įskaitant ir Pridėtinės vertės 
mokestį). „Kadangi mes dir-
bame visuomenei, tai rinko-
mės tinkamiausią variantą 
– įskaitant PVM tvenkinys 
kainuos apie 20 tūkst. Eur), 
– sakė pašnekovas.

 Rajono tarybos skirtų 
lėšų užteko tvenkinio kasi-
mo darbams. Jau dabar tame 
plote burzgia ekskavatoriai: 
rangovai yra viena sostinės 
firma. Tai pirmasis žingsnis 
kardinaliai keičiant iki tol 
apleistą sklypą.

Planuose amfiteatras
Kitas itin laukiamas darbas 

– pirmojo mieste amfiteatro, 
skirto poilsiui ir lauko rengi-
niams, statyba. O tolesni dar-
bai – dirbtinė kalvelė, dviračių 
takų ir želdynų formavimas. 

S. Mekšėnas džiaugiasi, 
kad bendruomenė labai akty-
viai prisideda prie darbų: tiek 

idėjomis, tiek fiziniu darbu, 
tiek lėšomis. „Štai privažiuo-
ja prie manęs jaunas versli-
ninkas. Jis sako: gal kokios 
pagalbos reikia? Atsiųsčiau 
brigadą. Kiti žmonės siūlo 
padėti įrengti vaikų žaidimo 
aikštelę. Esu labai laimin-
gas, matydamas, kiek žmonių 

stengiasi, nori prisidėti prie 
savo aplinkos gerinimo“, – 
sakė S. Mekšėnas.

Kokia sėkmės priežastis? 
Ko reikia, kad „utopijos“ 
taip sparčiai taptų realybe? 
Pašnekovas atviras: tai turi 
tarnauti visuomenei, ben-
druomenei. „Jei darytum 

sau, kiti neprisijungtų. Kai 
darome visiems, tai ir ben-
draminčių randame“, – pa-
brėžė jis. Ir gyva, veikli ben-
druomenė, pasak pašnekovo, 
geba įgyvendinti ambicin-
giausias svajones. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Skemų socialinės globos namų gyventojai dalyvavo 
profesionalioje fotosesijoje

Toks šeštadienis nu-
tinka kartą gyvenime. Su 
muzika, su vaišėmis ir 
linksmais svečiais Skemų 
socialinės globos namų 
gyventojai dalyvavo pro-
fesionalioje fotosesijoje.

 
Lietuvos Raudonojo 

Kryžiaus Rokiškio sky-
riaus savanoriai, vykdy-
dami „Šiltų apsilankymų“ 

programą, padarė globos 
namų gyventojams stai-
gmeną. Papuošė ir pado-
vanojo portretines fotogra-
fijas.

Truputėlis nerimo, tru-
putėlis baimės pozuoti 
prieš kameras... Bet be 
galo smalsu ir įdomu. Pa-
sijuokaudami, pasikalbė-
dami visi tikrai smagiai  
praleido šeštadienio pava-

karę. 
Skemų socialinės glo-

bos namai dėkoja Lietu-
vos Raudonajam Kryžiui 
už tokias šiltas emocijas, 
taria ačiū fotografui Sau-
liui ir visai jo komandai 
už gražias nuotraukas bei 
nekantriai laukia kitų šil-
tų apsilankymų.

„Rokiškio Sirena“ 
inform.

Lietuva iš Švedijos pirks prieštankinio granatsvaidžio amunicijos
Lietuva iš Švedijos 

pirks prieštankinio gra-
natsvaidžio „Carl-Gustaf“ 
amunicijos, tam gali būti 
išleista iki 60 mln. eurų, ke-
tvirtadienį pranešė Krašto 
apsaugos ministerija.

Gynybos resursų agentūra 

gruodžio pradžioje prisijungė 
prie Švedijos kuruojamos il-
galaikės sutarties su šios šalies 
bendrove „Saab Dynamics 
AB“, kuri leis įsigyti įvairios 
paskirties „Carl-Gustaf“ amu-
nicijos.

Sutarties galiojimo trukmė 

– septyneri metai, per šį 
laikotarpį Lietuva planuo-
ja įsigyti iki 60 mln. vertės 
„Carl-Gustaf“ amunicijos, 
šiais metais amunicijos pla-
nuojama pirkti už 14 mln. 
eurų.

BNS inform.
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Gruodžio 16-17 dienomis Rokiškyje, 
Nepriklausomybės aikštėje prie eglutės 

vyks Kalėdinių dovanų mugė.
Maloniai kviečiame apsilankyti!

Nepilnametis pasisavino telefoną
2021 m. gruodžio 1 d. 13:50 val. pranešta, kad Rokiškyje,  

nepilnametis (g. 2004 m.) pasisavino kito nepilnamečio  
telefoną. Nuostolis – 300 eurų.

Panevėžio VPK inform.

Pasinaudojo banko duomenimis
2021 m. gruodžio 2 d. Rokiškyje, apgaulės būdu,  

pasinaudojus moters banko duomenimis, pavogti pinigai. 
Nuostolis – 400 eurų.

Panevėžio VPK inform.

Liepsnojo ūkinis pastatas
2021 m. gruožio 8 d. 08:17 val. gautas pranešimas, 

kad Pakriaunių g., Pakriaunių k.., Obelių sen., dega  
ūkinis pastatas.

Atvykus ugniagesiams pastatas degė atvira liepsna. 
Gaisro metu nudegė ūkinio pastato medinių konstrukcijų, 
nuardyta dalis stogo šiferio, sudegė viduje buvusios malkos.

Panevėžio VPK inform.

Iš parduotuvės pavogė įrankį
2021 m. gruodžio 8 d. 9.41 val. pranešta, kad Rokiškyje, 

K. Donelaičio g., iš parduotuvės, pavogtas akumuliatorinis 
gręžtuvas. Nuostolis – 179 eurai.

Panevėžio VPK inform.

Jubiliejinė „Lidl“ parduotuvė – 
jau po savaitės Rokiškyje

Plėtrą šalyje tęsiantis 
prekybos tinklas „Lidl“ 
kitą ketvirtadienį atidaro 
pirmąją parduotuvę Ro-
kiškyje. Ši parduotuvė bus 
ne tik pirmoji mieste, bet ir 
jubiliejinė tinklo parduo-
tuvė šalyje – 60-oji Lietu-
voje. Artėjant didžiosioms 
metų šventėms, gruodžio 
16 dieną, naujoji parduo-
tuvė duris atvers Rokišky-
je, adresu Respublikos g. 
113. 

Atidarymo dieną parduo-
tuvė duris atvers 8 val. ryte, 
tačiau prieššventiniu laiko-
tarpiu pirkėjų lauks ilgesniu 
darbo grafiku – kas dieną 
dirbs nuo 7 iki 23 val. 

Į parduotuvę pirkėjai 
bus įleidžiami tik su galio-
jančiu galimybių pasu.

Naujosios parduotuvės 
prekybos salės plotas sieks 
kiek daugiau nei 1100 kv. 
metrų, parduotuvėje viso 
veiks 11 kasų – 5 iš jų bus 
standartinės, pirkėjų pato-
gumui taip pat bus įdiegtos 
ir 6 savitarnos kasos. 

Rokiškio parduotuvės 
personalą sudarys apie 30 
darbuotojų. Nuo pat atėji-
mo į Lietuvos rinką, „Lidl“ 
keičia požiūrį į darbą pre-
kybos įmonėje bei siekia 
būti geriausiu darbdaviu ir 
atlyginimų lyderiu šiame 
sektoriuje. Šiuo metu „Lidl 
Lietuva“ yra žinoma kaip 
aukščiausias vidutines algas 
tarp didžiųjų šalies preky-
bos tinklų mokanti įmonė, 

kurios vidutinis visų dar-
buotojų atlyginimas, „Re-
kvizitai.lt“ 2021 m. spalio 
mėnesio duomenimis siekė 
1662,50 eurus neatskaičius 
mokesčių. 

Naujoji „Lidl“ parduo-
tuvė duris atvers patogioje 
ir intensyvioje lokacijoje – 
Respublikos g., prie vieno 
iš pagrindinių įvažiavimų į 
Rokiškio miestą, todėl bus 
patogiau apsipirkti tiek vie-
tiniams, tiek ir aplinkiniams 
gyventojams.

Atidarant naują parduo-
tuvę buvo prisidėta ir prie 
Rokiškio miesto viešosios 
infrastruktūros gerinimo. 
Prie naujosios „Lidl“ par-
duotuvės įrengta elektromo-
bilių įkrovimo stotelė, ku-
rioje pirkėjai automobilius 
galės pakrauti nemokamai. 
Taip pat greta naujosios 
parduotuvės, prie Panevė-
žio ir Respublikos gatvių 
sankryžos, pakeisti eismo 
organizavimo sprendiniai, 
kurie padės pagerinti eismo 

saugumą. Prekybos tinklas 
su miesto savivaldybe taip 
pat planuoja atnaujinti ga-
tvės apšvietimo tinklą prie 
parduotuvės esančiose Res-
publikos ir Pramonės gatvių 
atkarpose, taip pat įrengti 
naujus šaligatvius pėstie-
siems. 

Naujosios parduotuvės 
atidarymas vyks gruodžio 
16 d. 8 val. Atidarymo rytą 
pirkėjai bus vaišinami gėri-
mais ir saldumynais. Šiuo 
metu Lietuvoje iš viso vei-
kia 59 prekybos tinklo par-
duotuvės 23-uose šalies 
miestuose – Vilniuje, Kau-
ne, Klaipėdoje, Šiauliuose, 
Alytuje, Marijampolėje, 
Kėdainiuose, Telšiuose, 
Kretingoje, Mažeikiuose, 
Tauragėje, Jonavoje, Pa-
nevėžyje, Ukmergėje, Ute-
noje, Plungėje, Palangoje, 
Elektrėnuose, Visagine, Ši-
lutėje, Radviliškyje, Vilka-
viškyje ir Druskininkuose.

„Rokiškio Sirena“ 
inform.

Rokiškio baseine - laimės valandos

Rokiškio baseine - laimės valandos.
Vienkartiniams bilietams nustatytu laiku 20% nuolaida.
Pirmadieniais, antradieniais nuo 17.00 val. iki 18.00 val.
Šeštadieniais, sekmadieniais nuo 10.00 val. iki 11.00 val.
Nuolaidos nėra sumuojamos.

Puikūs Rokiškio KKSC šaulių pasirodymai Kaune

Praėjusį sekmadienį, 
gruodžio 5 d. Kaune vyko 
atviros Kauno miesto 
šaudymo pneumatiniais 
ginklais varžybos, ku-
riose puikiai pasirodė 
Rokiškio KKSC sporti-
ninkai (treneris Giedrius 
Kublickas). Varžybos pa-
sižymėjo itin gausiu daly-
vių skaičiumi, iš viso jose 
dalyvavo virš 140 sporti-
ninkų iš įvairių Lietuvos 

miestų. Rokiškį atstovavo 
8 šauliai.

Geriausiai tarp mūsiškių 
sekėsi Gustei Mickytei ir 
Ąžuolui Jankauskui. Gustė 
su 612,5 taškų buvo abso-
lučiai geriausia kvalifika-
cinėse varžybose ir pirmu 
numeriu pateko į finalą, vis 
dėlto finale buvo nusileista 
Lietuvos čempionei, tačiau 
pasiektas rezultatas išlieka 

Liongino Šepkos parke nušvito lempučių alėja
Rokiškėnų taip mėgs-

tamame Liongino šepkos 
parke pagaliau įsižiebė il-
gai laukta lempučių alėja. Ji 
tęsiasi nuo perėjos link kul-
tūros centro iki pirmosios 
apvalios aikštelės. Rokiš-
kio savivaldybės adminis-
tracijos atstovai neatmeta 
galimybės parke įrengti ir 
daugiau panašių šviečian-
čių alėjų.

„Rokiškio Sirena“ 
inform.

išties puikus.
Ąžuolas kvalifikacijo-

je buvo penktas su 597 
taškais, o finale iškovojo 
septintąją vietą.

Sveikiname Rokiškio 
KKSC šaulius ir linkime 
sėkmės ateinantį šeš-
tadienį, kuomet šauliai 
varžysis Alytaus miesto 
taurės varžybose.

Kūno kultūros ir 
sporto centro info.
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Perkančioji organizacija: Rokiškio rajono savivaldybės 
administracija (kodas 188772248, Respublikos g. 94, 42136 
Rokiškis).
Pirkimo objektas: Rokiškio mieste perkami 1 vieno kam-
bario ir 1 dviejų kambarių butai; Obelių mieste – 1 vieno 
kambario butas; Juodupės miestelyje – 1 vieno kambario 
butas su visais komunaliniais patogumais. Butai su ben-

dro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), mediniuose ar karka-
siniuose namuose bei butai, kurių nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 proc., 
nebus perkami.
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnoja-
mųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos 
aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 
d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų 
daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos apra-
šo patvirtinimo“.
Paraiškos vertinimo kriterijai: kaina, buto techninė būklė ir energinio nau-
dingumo klasė.
Pirkimo dokumentus galima gauti savivaldybės administracijoje, Respubli-
kos g. 94, Rokiškyje, prieš tai pasiskambinę Turto valdymo ir ūkio skyriaus 
vedėjo pavaduotojai Kristinai Tūskienei, mob. +370 658 13 231 arba rasti 
internete adresu www.rokiskis.lt naujienų skiltyje.
Informacija teikiama tel. (8 458) 52 306 , mob. +370 658 13 231, el. paštu 
k.tuskiene@post.rokiskis.lt.
Paraiškos pateikimo vieta: Respublikos g. 94, Rokiškyje (atvykus pasiskam-
binti Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojai Kristinai Tūskie-
nei, tel. Nr. +370 658 13 231).
Paraiškos pateikimo terminas: iki 2021 m. gruodžio 27 d. 17.00 val.
Kalba, kuria turi būti parengta paraiška: lietuvių.
Paraiška pateikiama užklijuotame voke, ant kurio nurodomas parduodamo 
buto adresas, kontaktinio asmens vardas, pavardė ir telefono nr.
Pateikiami šie dokumentai:
1. Užpildyta paraiška;
2. Nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
3. Kadastro duomenų bylos kopija;
4. Buto energetinio efektyvumo sertifikato kopija;
5. Notaro patvirtintas įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui teikti paraišką 
ir derėtis dėl buto pardavimo (jei paraišką teikia ne pats savininkas arba kai 
butas nuosavybės teise priklauso keliems asmenims).
Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 2021 m. gruodžio 28 
d. 10.30 val. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 8 aukšto salėje, 
Respublikos g. 94, Rokiškyje.

Užs. 1571

Gruodžio 23 d. (ketvirtadienį) 10 val. šaukiamas Rokiškio ra-
jono savivaldybės tarybos posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu 
būdu, fiziškai nedalyvaujant savivaldybės tarybos nariams, 
naudojant telekomunikacijos priemones (vaizdo ir garso 
konferenciniu ryšiu „Zoom“ platformoje).
Tarybos posėdžio darbotvarkė ir sprendimų projektai skel-
biami interneto svetainėje adresu: http://old.rokiskis.lt/

lt/e-demokratija/posedziai.html.
Užs. 1577

Požeminio vandens gręžinių 
legalizavimui – treji metai

Gyventojai ir organiza-
cijos per trejus metus turės 
legalizuoti naudojamus ir 
kol kas neįteisintus pože-
minio vandens gręžinius. 

Seimas antradienį priėmė 
tai numatantį Gėlo požemi-
nio vandens gavybos gręži-
nių įteisinimo laikinojo įsta-
tymą: už balsavo 111 Seimo 
narių, o susilaikė 10.

Naujas įstatymas, kuris 
įsigalios 2022 metų gegužę, 
leis gyventojams, ūkiams, 
bendruomenėms ir kitoms 
organizacijoms iki 2025 
metų balandžio pabaigos 
įsiteisinti gręžinius – susi-
tvarkyti nuosavybę ir kitus 
dokumentus.  

Seimo Aplinkos apsaugos 
komiteto pirmininkė Aistė 
Gedvilienė sako, kad taip 
siekiama laiku nelegalizavu-
siems gręžinių leisti mažiau-
siais kaštais susitvarkyti.

Kol vyks legalizavimo 
procedūros, nelegalūs jų tu-
rėtojai bus atleisti nuo sank-
cijų už požeminio vandens 

naudojimą be leidimo. 
Visiems, išskyrus gyven-

tojus, nutarusiems įteisin-
ti gręžinius, teks sumokėti 
vienkartinę gręžinio regis-
tracijos įmoką, kuri būtų 
nustatoma pagal planuojamą 
išgauti vandens kiekį: iki 10 
kubinių metrų per parą – 50 
eurų, 10-100 kubų – 500 
eurų, virš 100 kubų – 5 tūkst. 
eurų. 

Gyventojams toks mokes-

tis siektų 15 eurų. 
Legalizavus gręžinius, iki 

2028 metų pradžios savival-
dybės arba jų kontroliuoja-
mos vandens tiekimo įmonės 
turėtų perimti likusią neįtei-
sintą geriamojo vandens inf-
rastruktūrą. 

Dabar Lietuvoje yra apie 
30 tūkst. gręžinių, iš kurių 
išgaunamas 11 tūkst. legali-
zuota.

BNS inform.

Seimas nuo taršos mokesčio atleido 
automobilių paveldėtojus

Automobilių paveldė-
tojams automobilių taršos 
mokesčio mokėti nereikės, 
nutarė Seimas. 

Seimas antradienį priėmė 
tokias Motorinių transporto 
priemonių registracijos mo-
kesčio įstatymo pataisas: už 
balsavo 122 Seimo nariai, o 
vienas susilaikė. 

Premjerė Ingrida Šimony-
tė teigė palaikanti automo-
bilių paveldėtojų atleidimą 
nuo taršos mokesčio.  

„Tai registracija, kuri ne-
labai priklauso nuo žmogaus 
valios“, – antradienį Seime 
žurnalistams teigė I. Šimo-
nytė.   

Parlamentinio Biudžeto 
ir finansų komitete dirbantis 
Algirdas Butkevičius sako, 
kad siūlyti tokią pataisą jį 
paragino gyventojų skundai. 

„Paveldėtojas, persira-
šydamas turtą savo vardu, 
turi papildomai mokėti re-
gistracijos mokestį, o šitas 
mokestis kai kada siekia iki 
540 eurų“, – teigė A. Butke-

vičius. 
Pasak jo, notarai pripa-

žįsta, kad žmonės atsisako 
paveldėti automobilius, ku-
riuos reikia perregistruoti ir 
sumokėti taršos mokestį. 

„Darbietė“ Ieva Kačins-
kaitė-Urbonienė sako, kad 
pataisos leis paveldėtojams 
be papildomo apmokestini-
mo gauti paveldėtą turtą. 

„Regitros“ duomenimis, 
per metus perregistruojama 
apie 6 tūkst. paveldėtų auto-

mobilių.  
Automobilių registraci-

jos, arba taršos mokestis mo-
kamas, kai išmetamo CO2 
kiekis viršija 130 gramų ki-
lometrui. Priklausomai nuo 
CO2 emisijos ir degalų rū-
šies, mokestis gali siekti nuo 
13 iki 510 eurų.   

Kitais metais planuojama 
iš taršių automobilių savi-
ninkų surinkti apie 30 mln. 
eurų mokesčio. 

BNS inform.

Kavos kainos tarptautinėje rinkoje pakilo 
aukščiausiai per pastarąjį dešimtmetį

Arabikos rūšies kavos 
pupelių kaina Niujorko 
prekių biržoje antradienį 
pakilo aukščiausiai nuo 
2011 metų spalio, rinkos 
dalyviams reiškiant susi-
rūpinimą dėl tiekimo ap-
imčių, kurį skatina nepa-
lankūs orai pagrindiniuose 
kavos auginimo regionuo-
se, dideli uostų apkrovimai 
bei išaugusios transporta-
vimo sąnaudos, rašo „Tra-
ding Economics“.

Šalnos ir sausi orai sunai-

kino dalį derliaus Brazilijo-
je – didžiausioje pasaulyje 
arabikos tiekėjoje, smogda-
mos ateinančių metų der-
liaus perspektyvoms, o Ko-
lumbijos kavos augintojus 
nuliūdino gausūs krituliai. 
Tuo tarpu TEU konteinerių 
deficitas mažina kavos eks-
porto iš Vietnamo galimy-
bes.

Šių blogų žinių sąrašą pa-
pildė dar viena iš pagrindinių 
kavos tiekėjų – pilietinis ka-
ras Etiopijoje.

JAV Žemės ūkio de-

partamentas (USDA) savo 
naujausioje ataskaitoje pro-
gnozavo, kad 2021–2022 
žemės ūkio metais, palygin-
ti su ankstesniais, pasaulinė 
kavos gamyba sumažės, bet 
vartojimas toliau augs.

Tikėtina, kad kavos kai-
nos tarptautinėje rinkoje 
išliks aukštumose ir dėl ūg-
telėjusių transportavimo iš-
laidų, pabrangusių trąšų bei 
nesilpstančio darbo jėgos 
stygiaus, pažymi „Trading 
Economics“.

BNS inform.

BALDAI

• Medinius lauko baldus, stalą 
ir suolus. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Didelę talpią komodą. Plotis 
138 cm, aukštis 88 cm, gylis 
42 cm. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 625 23 063. Rokiškis
• Drabužių parduotuvės 
įrangą. Baldai mediniai. Visa 

informacija ir kaina telefonu. 
Tel. 8 682 22 806. Rokiškis
• Biuro kėdę moksleiviui. 
Be porankių. Reguliuojamas 
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05:05 Kūrybingumo 
mokykla
05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Vartotojų kontrolė
06:55 Kelionių atvirukai
07:10 Svajoja vaikai
07:40 Keit ir Kunas. 
Dingusių draugų 
paieškos
09:00 Kalėdų 
kalendorius 2021
09:03 Labas rytas, Lietuva
10:38 Ir vėl Kalėdos
10:48 Labas rytas, Lietuva
11:52 Kalėdų 
kalendorius 2021 
12:00 Amerikos Arktis. 
Niokojama užuovėja
12:55 Gyvenimo kelias
13:45 75-eri UNICEF 
veiklos metai. Už 
kiekvieną vaiką
14:00 Hadsonas ir 

Reksas
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų koncertas
17:30 Klauskite daktaro
18:30 Žinios
19:00 Langas į valdžią
19:25 Kalėdų kalendorius 2021 
19:30 Stilius
20:30 Panorama
20:55 Kalėdų kalendorius 2021
21:00 Šok su žvaigžde
23:10 Romeo ir Džuljeta
01:05 Žemadugnių automobilių 
parkas
02:40 Viskas, kas mus skiria
04:15 Kelionių atvirukai
04:30 Hadsonas ir Reksas

05:40 Šeimynėlė 
06:35 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga 
07:30 Keista šeimynėlė 
08:00 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 

08:30 Simpsonai 
09:00 Amžius ne riba 
09:30 Sveikata.lt 
10:00 Virtuvės istorijos 
10:30 Gardu Gardu 
11:00 Penkių žvaigždučių būstas
11:30 Sparčiai augantys gepardai
12:30 Snieguolė ir stebuklingas 
paukštis
12:40 Kenoloto
12:42 Snieguolė ir stebuklingas 
paukštis
14:05 Meilė, vedybos, 
šeimyninis gyvenimas
15:55 Vienas namuose 2. 
Pasiklydęs Niujorke
17:20 Kenoloto
17:22 Vienas namuose 2. 
Pasiklydęs Niujorke
18:30 TV3 žinios 
19:30 galvOK 
19:40 Eurojackpot 
19:45 galvOK 
21:30 Marsietis
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 Marsietis
00:25 Kerė

02:35 Karibų piratai. Salazaro 
kerštas 
05:00 Franklinas ir Bešas
05:45 Havajai 5.0

06:40 Zigis ir Ryklys 
07:00 Šaunusis Skūbis-Dū 
07:30 Moko nuotykiai 
08:00 Kikumba. Kovos dėl karūnos
08:30 Sveikas!
09:00 Sėkmė tavo rankose
09:30 Mes pačios
10:00 Legendos susivienija
11:50 Policijos akademija 6 
13:35 Polis
15:45 Rašalo širdis
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:20 Dakaras 2022
19:30 Stebuklų parkas
21:15 Slaptas kazino
23:00 Mergišiaus praeities 
vaiduokliai
01:05 Karalius Artūras. Kalavijo 
legenda

06:10 Info komentarai 06:40 
Lenktynės aplink pasaulį 
08:00 Pričiupom! 
09:00 Sveikatos kodas
10:00 Gyvūnų būstai. 
11:10 Lenktynės aplink pasaulį 
12:30 Išlieka stipriausi
13:30 Ekstrasensų mūšis 
16:00 Pragaro viešbutis 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Pasvalio „Pieno žvaigždės“ - 
Panevėžio „Lietkabelis“
19:30 Protas ir jėga
21:30 Muilodrama 
22:30 Agentų žaidimai
00:40 Kautynės mažajame Tokijuje
02:20 Tobulas ginklas

05:20 Laisvės TV valanda
06:00 „Žiedas su rubinu“ 
08:00 Nematomos gijos
08:30 Eko virusas

09:00 „Zoologijos sodas“ 
10:00 Vantos lapas
10:30 Mano vieta
11:00 Švarūs miestai
11:30 Inovacijų DNR
12:00 „Teisingumo agentai“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos dvarai
17:00 Negaliu tylėti
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2021”
19:00 „Gyvenimo linija“ 
20:00 Žinios
20:30 „Žudikų pėdsakais“ 
21:30 „Laukinis“ 
22:30 Žinios
23:00 „Teisingumo agentai“ 
01:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
02:50 „Gyvenimo linija“ 
03:35 Lietuvos dvarai
04:00 Negaliu tylėti
04:20 „Zoologijos sodas“ 
05:10 Švarūs miestai
05:35 Vantos lapas
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06:00 Himnas
06:02 Gimę tą pačią 
dieną
07:00 Veranda
07:30 Šventadienio 
mintys
08:00 Išpažinimai
08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite
08:55 Kalėdų 
kalendorius 2021
09:00 Gyventi kaime 
gera
09:30 Svajoja vaikai
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio 
vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
11:55 Kalėdų 
kalendorius 2021
12:00 Serengetis 
12:55 Pietų Afrika 
iš paukščio 
skrydžio 

13:55 Puaro 
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Duokim garo! 
18:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
18:30 Žinios
19:00 Keliai. Mašinos. Žmonės
19:25 Kalėdų kalendorius 2021
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
20:55 Kalėdų kalendorius 2021
21:00 Maltiečių sriuba 2021
23:10 Noras gyventi
01:05 Magiškos naktys
03:10 Pietų Afrika iš paukščio 
skrydžio
04:05 Kelionių atvirukai
04:20 Puaro

05:45 Havajai 5.0 
06:05 Šeimynėlė 
06:35 Kung fu panda.
 Meistrų paslaptys 
07:00 Bakuganas. Šarvų 
sąjunga
07:30 Keista šeimynėlė 

08:00 Kung fu panda 
Meistrų paslaptys 
08:30 Simpsonai 
09:00 Svajonių ūkis 
09:30 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal 
moteris 
11:00 Svajonių sodai 
12:00 Mažieji gamtos
 stebuklai
12:40 Kenoloto 
12:42 Mažieji gamtos 
stebuklai
13:10 Mažylio atostogos
15:05 Naktis muziejuje 2
17:15 Starkus stato 
17:20 Kenoloto 
17:22 Starkus stato 
18:30 TV3 žinios 
19:30 X Faktorius 
22:30 Džonas Vikas 3
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 Džonas Vikas 3
01:10 Marsietis 
04:05 Rembo. Pirmasis kraujas

06:35 Zigis ir Ryklys 

06:55 Šaunusis Skūbis-Dū 
07:25 Moko nuotykiai 
07:55 Kikumba. Kovos dėl 
karūnos 
08:25 Tomas ir Džeris 
08:55 Beprotiškos melodijos 
09:25 Denis - grėsmė 
visuomenei. Nuotykiai tęsiasi
11:00 Paskutinė mimzė
12:55 Jau atvažiavom?
14:55 Gelžkelio tigrai
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:20 Dakaras 2022
19:30 Tarzanas. Džiunglių 
legenda
21:45 Jautrus šūviams
23:35 Taip, mes juodi
01:25 Slaptas kazino

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu
07:00 Lietuvos galiūnų 
čempionato III-iasis etapas. 
Pakruojis
08:00 Miško atspalviai
08:30 Tauro ragas

09:00 „Savickas classic 2021“. 
Panevėžys
10:05 Smaragdinės Malaizijos 
salos
11:20 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu 
12:20 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi. Australija 
13:30 Ekstrasensų mūšis 
16:00 Pragaro viešbutis 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Prienų „Labas Gas“ - Kauno 
„Žalgiris“
19:30 Juodasis sąrašas 
20:30 Atsarginis prezidentas 
21:30 Dakaras 2022
22:00 Kondoras 
23:05 Narkotikų prekeiviai
00:15 Agentų žaidimai
02:25 Kautynės mažajame 
Tokijuje

05:10 Švarūs miestai
05:35 Vantos lapas
06:00 „Žiedas su rubinu“ 
08:00 Švarūs miestai
08:30 Kaimo akademija

09:00 „Zoologijos sodas“ 
10:00 Krepšinio pasaulyje
10:30 Negaliu tylėti
11:00 Vyrų šešėlyje
11:30 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2021”
12:00 „Teisingumo agentai“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Alfa taškas
18:00 Žinios
18:30 Krepšinio pasaulyje
19:00 „Gyvenimo linija“ 
20:00 Žinios
20:30 Lietuvos dvarai
21:00 Negaliu tylėti
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 „Teisingumo agentai“ 
01:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
02:50 „Gyvenimo linija“ 
03:35 „24/7“
04:20 „Zoologijos sodas“
05:10 Mažos Mūsų 
Pergalės
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06:00 Himnas
06:02 Kalėdų 
kalendorius 2021
06:05 Labas rytas, 
Lietuva
07:20 Ir vėl Kalėdos
07:30 Žinios
07:40 Labas rytas, Lietuva
08:47 Kalėdų 
kalendorius 2021
08:55 Įstatymas ir tvarka 
09:40 Komisaras Reksas 
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė
13:00 Savaitė su 
„Dviračio žiniomis“ 
13:30 Langas į valdžią
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda

19:25 Kalėdų kalendorius 2021 
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:25 Kalėdų kalendorius 2021
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Virš vandens
23:55 Komisaras Reksas
00:45 Kelionių atvirukai 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Daiktų istorijos
02:00 LRT radijo žinios
02:05 LRT forumas
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Savaitė
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Dizaino dokumentika
05:15 Ponių rojus

06:15 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai
06:40 Didvyrių draugužiai

07:05 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys
07:35 Svajonių sodai
08:35 Meilės sūkuryje
09:45 Svajonių vestuvės
11:45 Midsomerio žmogžudystės
12:40 Kenoloto
12:42 Midsomerio žmogžudystės
14:00 Šeimynėlė
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Karštai su tv3.lt
20:30 Gaujų karai. Šešėliai
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Pavojingasis
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Pavojingasis
00:25 Franklinas ir Bešas
01:30 Havajai 5.0

06:00 Balta - meilės spalva

07:00 Nuo... Iki...
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:05 Rimti reikalai 3
11:10 Keičiu žmoną 
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius
15:30 Raudonas kambarys
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Dakaras 2022 
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Monikai reikia meilės
21:30 Žinios 
22:30 Taksi 4 
00:25 Sūnus paklydėlis
01:25 Jautrus šūviams 
03:15 Volkeris, Teksaso reindžeris

06:05 CSI. Majamis
07:05 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Pėdsakas
10:25 Smaragdinės Malaizijos 

salos
11:35 Sekliai
12:35 CSI. Majamis
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Sekliai
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Šiaulių „Šiauliai-7bet“ - Utenos 
„Uniclub Casino - Juventus“. 
Tiesioginė transliacija
21:00 Vagių irštva 
23:50 Juodasis sąrašas
00:50 Kondoras
01:55 Narkotikų prekeiviai
03:00 Atsarginis prezidentas

05.15 Vantos lapas
05.45 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2021”
06.15 TV parduotuvė
06.30 Krepšinio pasaulyje
07.00 „Gyvenimo linija“ 
08.00 Eko virusas

08.30 Vyrų šešėlyje
09.00 „24/7“
10.05 „Vieno nusikaltimo istorija“
11.10 „Juvelyrų klanas“ 
12.15 TV parduotuvė
12.30 Kaimo akademija
13.00 Nauja diena
14.00 „Pėdsakas“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Laisvės TV valanda
18.00 Reporteris
18.30 Alfa taškas
19.00 „Vieno nusikaltimo istorija“
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Juvelyrų klanas“ 
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 „24/7“
00.30 „Pėdsakas“ 
01.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
02.30 TV parduotuvė
02.45 „Juvelyrų klanas“ 
03.35 Alfa taškas
03.55 „24/7“
04.35 „Reali mistika“
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2.
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06:00 Himnas
06:02 Kalėdų 
kalendorius 2021
06:05 Labas rytas, Lietuva
08:47 Kalėdų 
kalendorius 2021 
08:55 Įstatymas ir tvarka 
09:40 Komisaras Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Šok su žvaigžde
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:25 Kalėdų 
kalendorius 2021 
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:25 Kalėdų 
kalendorius 2021

21:30 Nacionalinė ekspedicija
22:30 Dviračio žinios
23:00 Virš vandens 
23:45 Komisaras Reksas
00:30 Aistra varžytis 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 (Ne)emigrantai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Nacionalinė ekspedicija
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Ryto suktinis 
04:30 Keliai. Mašinos. Žmonės
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus

06:15 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai
06:40 Didvyrių draugužiai
07:05 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys
07:35 Karštai su tv3.lt
08:35 Meilės sūkuryje

09:45 Širdies klystkeliai
11:45 Midsomerio žmogžudystės
12:40 Kenoloto
12:42 Midsomerio žmogžudystės
14:00 Šeimynėlė
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Prieš srovę
20:30 Gaujų karai. Šešėliai
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Rembo. Pirmasis kraujas 2
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Rembo. Pirmasis kraujas 2
00:25 Franklinas ir Bešas
01:30 Havajai 5.0

06:00 Balta - meilės spalva
07:00 KK2
07:30 Monikai reikia meilės
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

10:05 Rimti reikalai 3
11:10 Keičiu žmoną 
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius
15:30 Raudonas kambarys
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Dakaras 2022
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Monikai reikia meilės
21:30 Žinios 
22:30 Kodas 211. Banko 
apiplėšimas
00:15 Sūnus paklydėlis
01:15 Taksi 4
03:10 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:05 CSI. Majamis
07:05 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Pėdsakas
10:30 Šuo

11:35 Sekliai
12:35 CSI. Majamis
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Sekliai
18:25 Šuo
19:30 Greitojo reagavimo būrys
20:30 Pričiupom! 
21:00 Operacija “Baltosios 
pupytės
23:15 Vagių irštva
02:05 Būk ekstremalas 
03:05 Greitojo reagavimo būrys

05.15 Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Inovacijų DNR
07.00 „Gyvenimo linija“ 
08.00 „Žiedas su rubinu“ 
09.00 „Teisingumo agentai“ 
10.05 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11.10 „Juvelyrų klanas“ 
12.15 TV parduotuvė

12.30 Alfa taškas
13.00 Nauja diena
14.00 „Pėdsakas“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 #NeSpaudai
17.30 „Zoologijos sodas“ 
18.00 Reporteris
18.25 Rubrika “Europa - tai aš”
18.30 Alfa taškas
19.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Juvelyrų klanas“ 
22.30 Reporteris
22.55 Rubrika “Europa - tai aš”
23.00 Alfa taškas
23.30 #NeSpaudai
00.30 „Pėdsakas“ 
01.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
02.30 TV parduotuvė
02.45 „Juvelyrų klanas“ 
03.35 Alfa taškas
03.55 #NeSpaudai
04.35 „Reali mistika“
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aukštis. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Rašomąjį stalą be stalčių. 
Raudonmedžio spalvos. 
Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Geros būklės sofą-lovą 190 
cm. Pandėlio sen. Galimas 
atvežimas. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 646 81 861. 
• Išskleidžiamą kampą su 
dėže patalynei. Kaina 198 
Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Geros būklės trijų durų 
spintą. Kaina 195 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Du geros būklės čiužinius 
Dormeo 80x190. Kaina 
140 Eur. Tel. 8 694 01 027. 
Rokiškis
• Gerą nedaug naudotą tvirtą 
metalinę viengulę lovą. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 682 38 705. 
Rokiškis
• Naudotą televizoriaus 
staliuką. Sukiojamas. 
Tel. 8 679 94 126. Rokiškis
• Stalą kompiuteriui. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 694 01 027. 
Rokiškis
• Naudotą dviejų durų spintą 
10 Eur. Televizoriui staliuką 
5 Eur. Tel. 8 611 78 562. 
Rokiškis

PASLAUGOS

• Atliekame cheminį 
automobilių salonų valymą. 

Rokiškio raj.  
Tel. 8 692 46 231. Rokiškis
• RUF Medienos briketai ir 
6mm granulės iš sandėlio 
Rokiškyje. Greitas 
pristatymas.  
Tel. 8 646 01 050. Rokiškis
• Valome sniegą! Aikštelių 
valymas, privačių kiemų, 
daugiabučių kiemų. Dirbame 
bet kokiu paros metu. 
Išrašome sąskaitas. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 687 82 737. 
Rokiškis
• Semaškos klinika kviečia 
pasitikrinti sveikatą. 
Registracija ir informacija 
telefonu arba Facebook 
#semaškos klinika 
Nepriklausomybės a. 30, 
Rokiškis. Šeimos gydytojo 
siuntimas nebūtinas. 
Tel. 8 672 97 732.  
Rokiškis

PERKA

• Perku įvairias plokštes, 
mikroschemas, tranzitorius, 
kondensatorius, rėles, 
magnetinius paleidėjus, 
skaičiavimo-matavimo, 
telekomunikacijų techniką, 
kompiuterius, jungtis, 
kontaktus, oscilografus, 
dažnometrius, savirasčius, 
racijas ir kt. Pasiimu iš namų. 
Tel. 8 606 84 377. Rokiškis
• Antikvariatą, sendaikčius, 

militaristiką, senus 
dokumentus, nuotraukas, 
apdovanojimus, pinigus.  
Tel. 8 610 21 765. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Šaldytuvą Zanussi.  
Tel. 8 458 52 617. Rokiškis
• Tvarkingą puikiai veikiantį 
dulkių siurblį robotą Philips. 
Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Elektrinius radiatorius. 
Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Pilnai veikiantį dulkių 
siurblį - robotą Xiaomi S5 
Max. Yra plovimo funkcija. 
Kaina 270 Eur.  
Tel. 8 686 13 345. Rokiškis
• Viryklę Gorenje.  
Tel. 8 682 25 520. Rokiškis
• Trifazį vandens siurblį 
Lowara. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 628 14 767. Rokiškis

• Dovanojami trys mieli 
2,5 mėn. šuniukai. Vienas 
patinėlis ir dvi patelės. 
Suduoti visi reikiami 
preparatai nuo parazitų. Ėda 
įvairų maistą, įpratę būti 
lauke. Bus mažiukai. Mama 
labai sargi ir nedidelio ūgio. 
Tel. 8 623 14 881. Rokiškis
• Atiduodame katiną, apie 4 
mėn. laiko. Tel. 8 688 16 223. 
Rokiškis
• Dovanojame 3 mėn. 
kačiuką. Baltas su juodu 
kailiukas. Tel. 8 622 75 014. 
Rokiškis
• Dovanoju ištiesiamą fotelį 
paaugliui. Tel. 8 686 26 668. 
Rokiškis

DOVANOJA

• Mažai nešiotus vyriškus 
kailinius iš natūralaus 
avikailio. 50-IV dydis. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Labai geros būklės striukes: 
sportinė Quiksilver firmos 
152 cm - 15 Eur., kita S. 
Olivier firmos 164 cm ūgiui 
- 15 Eur. Tel. 8 699 57 436. 
Rokiškis
• Nedaug nešiotus ilgo plauko 
moteriškus kailinius. 48-50 
dydis. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Šviesius sportinius batus. 
40-41 dydis, dvi poros. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis
• Ilgus juodus batus Demi. 
41 dydis, žemas kulniukas. 
Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Vyrišką striukę su gaubtu. 
48-50 dydis, pilkos spalvos. 
Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Vyrišką naują pūkinę 
striukę. 52 dydis, melsvos 
spalvos. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Naują flanelinį audinį. 5 m. 
Kaina 14 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Naują džinsinę medžiagą. 
Ilgis 1,30 m, plotis 1,60 m. 
Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis

DRABUŽIAI/AVALYNĖ
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Informuojame žemės sklypo  Nr.7363/0006:453 
esančio Raišių k., Juodupės sen., Rokiškio r.,
V. Č savininką, kad R.Barono žemėtvarkos darbų 
įmonės matininkas Justinas Keliuotis (kvalifika-
cijos pažymėjimo Nr.2M-M-2406) 2021-12-20d. 
10 val. vykdys žemės sklypo projektinis Nr.19, 
esančio Tarybų g. 19, Raišių k., Juodupės sen. Ro-
kiškio r. ribų ženklinimo darbus. 

Prireikus išsamesnės informacijos, 
prašome kreiptis į R. Barono žemėtvarkos įmonės
matininką J. Keliuotį adresu Taikos g. 5, Rokiškis 

el. paštu j.keliuotis@gmail.com 
arba telefonu mob. Tel. 868355319, 

Tel 845868144

• Naujus su etikete šiltus 
mergaitei batus. 18 dydis. 
Kaina 2 Eur. 
Tel. 8 688 09 949. Rokiškis
• Labai šiltą striukę Zara. 
18-24 mėn., 90 dydžio, chaki 
spalvos. Kaina 9 Eur.  
Tel. 8 688 09 949. Rokiškis
• Geras mažai naudotas 
44 dydžio pačiūžas. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 668 88 568. 
Rokiškis
• Striukes nuo 68 iki 92 
dydžio, šiltas žiemines kelnes 
80-92 dydžio. Visko daug, 
galima apžiūrėti vietoje ir 
išsirikti kas patinka. Atrašau 
į žinutes ir į skambučius 
atsiliepiu. Tel. 8 688 09 949. 
Rokiškis
• Naujus aulinukus mergaitei. 
27 dydis. Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 621 52 675. Rokiškis
• Geros būklės rudeninę - 
žieminę striukę jaunuoliui. 
152 dydis. Kaina 12 Eur. 
Tel. 8 621 52 675. Rokiškis
• Geros būklės žieminę 
striukę mergaitei. 98 dydis. 
Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 621 52 675. Rokiškis

• Geros būklės CD grotuvą 
JVS KD-G722. CD-R, 
CD-RV, MP3, WMA, USB, 
4xS50 W, ekvalaizeris, 
iPod prijungimas, spalvotas 
displejus, RDS, MOS-FET, 
linijiniai išėjimai. Žemųjų 
dažnių garsiakalbio valdymas. 
Nuimamas skydelis. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
• CD grotuvą JVS KD-
LH911. AUX, CD, MP3. 
Subwoofer valdymas, 
ekvalaizeris, kortelių 
skaitytuvas, linijiniai išėjimai. 
Spalvotas ekranas. Grafika. 
4x50 W. RDS. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Dideles geros būklės 
kolonėles Dali 170 ir 
Kenwood stiprintuvą. Skamba 
gražiai. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 693 04 817. Rokiškis
• CD grotuvą Blaupunkt. CD, 

GARSO TECHNIKA

MP3, WMA. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• CD grotuvą Dalco CD-
7613. USB, SD, CD, MP3, 
Bluetooth, 4x60 W. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
• Radijo imtuvą VEF-214. 
Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Automobilinį radijo imtuvą 
Bylina - 207. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Naują nešiojamą aktyvią 
garso kolonėlę 120 W. 
Galinga 7 Ah baterija leis 
klausytis muzikos kad ir 
miške, apie 10 val. Pultelis, 
2 belaidžiai mikrofonai, 
karaoke funkcija, FM radijas, 
USB, SD kortelė, bluetooth. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI
• Natūraliais pašarais 
užaugintus paršelius.  
Tel. 8 683 08 310. Rokiškis
• Kalifornijos triušius. Yra 
patelių ir patinų kergimui. 
Ir jų skerdieną. Užauginti 
ekologiškai.  
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis
• Pavalkus arkliui su priedais. 
Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Pieninių veislės žalmargę 
telyčaitę. Gimusi lapkričio 26 
d. Tel. 8 614 22 922. Rokiškis

• Esu vyras jaunas tėtis 
ieškantis darbo. Turiu 
patirties servize, lentpjūvėje, 
taip pat dirbęs sandėlio 
darbuotojų. Ieškau kažko 
tokio, nes lengvai moku 
dirbti tokiuose darbuose, 
tik lentpjūvėje nebesiūlyti. 
Pažinčių neieškau, turiu 
žmoną. Tel. 8 683 96 592. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Esu 
pilnametė. Turiu patirties 
turguje prekiaujant ir vaikų 
priežiūroje. Intymaus darbo 
nesiūlykite. Esu ne iš pačio 
Rokiškio, tad geriausia su 
vežiojimu arba slenkančiu 

SIŪLO DARBĄ

grafiku. Darbas gali būti 
ir neilgalaikis. Lauksiu 
skambučių. Tel. 8 616 27 809. 
Rokiškis
• Vairuotojas ieško darbo 
LT-EU. Tel. 8 659 64 181. 
Rokiškis
• Ieškau kurjerės, vairuotojos 
darbo. Turiu 25 m. vairavimo 
stažą, B kategorijos 
vairuotojo pažymėjimą, 
automobilį. Esu patikima, 
atsakinga, be žalingų įpročių. 
Taip pat galiu dirbti nuo 18 
val. ofisų valytoja. Intymaus 
nesiūlyti. Tel. 8 630 82 877. 
Rokiškis
• Ieško darbo moteris. Gali 
padėti mokytis pradinukams. 
Turi aukštąjį pedagoginį 
išsilavinimą.  
Tel. 8 615 92 745. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ūkyje ieškomas gyvulių 
šėrikas. Visa informacija 
telefonu. Tel. 8 615 34 570. 
Rokiškis
• Reikalingas darbuotojas 

- pardavėjas mėsos 
parduotuvėje. Darbo 
užmokestis į rankas nuo 500-
600 Eur., priklausomai nuo 
dirbtų darbo dienų skaičiaus.  
Dėl išsamesnės informacijos 
kreiptis telefonu.  
Tel. 8 650 24 902. Rokiškis

KITA

• Mažas pašarines bulves, 
kviečius. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis
• Naują medinį gaubtą 
šuliniui. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Naują medinį lauko tualetą. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Storus ąžuolo rąstus.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Geros kokybės šieno 
rulonus. Laikomi po stogu. 
Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 683 08 310. Kupiškis
• Dujų balioną. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Naujus įvairius kraunamus 
klausos aparatus. Čekų, 
vokiečių gamybos. Siunčiu. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 678 66 
028. Jonava
• Naujus žvejybos tinklus. 
Pristatome. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Jonava

• Naujus čekiškus el. 
prietaisus nuo žiurkių, pelių, 
tarakonų, blakių, vorų. 
Siunčiu. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Jonava
• Dūmo rūkyklas. Nuo 129 iki 
239 Eur. Pilnas komplektas. 
Nemokamas pristatymas.  
Tel. 8 686 18 158. Rokiškis
• Tvirtą automatikos skydo 
dėžę 50x50x26 cm. Kaina 
12 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Reaktyvinės elektros 
energijos skaitiklį. 380 V, 5 A. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 682 30 
962. Rokiškis
• Du trifazius elektros 
kirtiklius 100 ir 250 A.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Lankstų varinį elektros 
kabelį 4x16. Ilgis 4 m. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Bokštinės vandens 
siurblinės valdymo skydą 380 
V iki 20 A. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Tarpines reles 24 ir 230 V. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Elektros transformatorius 
230/24 V – 0,05 KVA ir 
230/24 V – 0,1 KVA.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Programines laiko reles 
BЛ–34У4, BC–10–33 230 
V, 50 Hz. Tel. 8 682 30 962. 

Rokiškis
• Trifazius elektros 
automatus: AE tipo 63 A - 1 
vnt., 25 A - 2 vnt. Kaina 
5 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Popieriaus smulkintuvą. 
Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Sausas malkas, medienos 
atraižas. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Stiklainius su dangteliais 0,5 
l ir 0,75 l. Po 0,10 Eur.  
Tel. 8 676 14 303. Rokiškis
• Įvairias sausas skaldytas 
malkas. Vežu su automobilinę 
priekabėlę po 2,5 m. Visa 
informacija telefonu. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 602 87 040. 
Rokiškis
• Skaldytas malkas. 8 erdvinei 
m 200 Eur. Atvežame į vietą. 
Jai neatsiliepiu rašykite sms. 
Tel. 8 623 64 978. Rokiškis
• Medinius langus su stiklo 
paketais. 237x143 cm.  
Tel. 8 606 02 944. Rokiškis
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Ilgalaikio materialiojo turto pardavimas 
viešame pakartotiname prekių aukcione
Rokiškio profesinio mokymo centras skelbia pripažinto nereikalingu 
naudoti ilgalaikio materialiojo turto pardavimą viešame tiesioginiame 
prekių aukcione:
Eil. Nr. Pavadinimas Pagaminimo/įsigijimo 

metai
Pradinė pardavimo kaina

1. Automobilis lengvasis Toyota 
Corolla Verso 

(2008 m., HMV967)

2008 m. 2400 Eur.

Aukcionas vyks adresu Melioratorių g.1A, Kavoliškio k., Rokiškio r., Rokiškio profesinio mokymo 
centro patalpose, 1-ame aukšte, 102 kabinete.  Aukciono pradžia – 2021 m. gruodžio 28 d. 11 val. 
aukciono dalyviams atvykus ir užsiregistravus. Dalyviai į aukcioną registruojami tuo pačiu adresu 
sekretorės kabinete nuo 9 00 iki 10. 45 val. Aukciono dalyviai turi būti susipažinę su aukciono 
vykdymo tvarka ir sumokėję mokestį už bilietą.
Aukciono dalyvio bilieto kaina – 50 (penkiasdešimt) eurų, sumokant banko pavedimu į Rokiškio 
PMC  sąskaitą Nr.LT724010041500030075, Luminor Bank AS banke iki registracijos į aukcioną 
pradžios. Neparduoto turto pakartotini aukcionai vyks tuo pačiu adresu 2022 m. sausio 7 ir 14 
dienomis 11 val. Parduodamo turto apžiūra - 2021 m. gruodžio 22, 23, 27, 2022 m. sausio 4-6 ir 
11-13 d. nuo 9 val. iki 15 val., iš anksto susitarus dėl tinkamo apžiūros laiko.
Minimalus kainos didinimo intervalas – 10 (dešimt) procentų pradinės pardavimo kainos.
Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma per 3 (tris) darbo dienas nuo aukciono dienos banko pa-
vedimu į Rokiškio PMC nurodytą` sąskaitą. Įsigytą turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis  
ne vėliau kaip 3 (tris) darbo dienas nuo atsiskaitymo. 
Išsamią informaciją teikia Rokiškio PMC dirbtuvių vedėjas tel. +370 614 51129,
el. paštas rokiskio@rpmc.lt. Daugiau informacijos skelbiama https://www.rtvzum.lt

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA
• Geros būklės planšetinį 
kompiuterį Samsung Galaxy 
Tab 10.1 GT-P7510. Pilna 
komplektacija. 10,1 colių 
ekranas. Spalva balta. 
Dokumentai, dėžutė, 
pakrovėjas, ausines. Pirktas 
Aviteloje. Kaina 20 Eur.  

Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Žaidimą Minecraft. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 674 54 495. 
Rokiškis
• Monitorių Samsung. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 604 10 028. 
Rokiškis
• Darbo kompiuterį. 
Maitinimo blokas Corsair 
CX600M 600W. Vaizdo 

plokštė  NX 8800 GTS 512 
MB RAM Corsair XMS2 
2 GB (2x1 GB) DDR2 800 
MHZ. Pagr. plokštė ASUS  
P5K-e WIFI. Procesorius 
Intel® Core™2 Quad 
Processor Q6600 kietasis 
diskas, 320 GB. Windows 
įdiegti. Kaina 155 Eur.  
Tel. 8 605 22 105. Rokiškis

• Mažai naudotą veikiantį 
Lenovo TB-7104F. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 672 97 055. 
Rokiškis
• Gal kas superkate 
neveikiančius planšetinius 
kompiuterius. Įsijungia, bet 
nesimaigo. Skilę viršutiniai 
ekranai. Tel. 8 699 28 563. 
Rokiškis

• Idealios būklės kaip naują 
Samsung Galaxy J5. Pilna 
komplektacija, dėžutė, 
pakrovėjas, naujos nenaudotos 
ausinės. Užklijuota plėvelė 
ant ekrano. Dokumentai. 
Pirktas naujas iš salono 
Lietuvoje. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės Samsung 
Galaxy S8 64 GB. Juodos 
spalvos. Dokumentai. 
Dėkliukai. Pakrovėjas. Pirktas 
Lietuvoje iš salono. Kaina 

MOBILIEJI TELEFONAI

140 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
• Labai geros būklės Apple 
iPhone 8 Plus 64 GB. Pilna 
komplektacija. Puikiai 
veikiantis. Kaina 220 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės Samsung 
Galaxy S8, 64 GB. Pilna 
komplektacija. Dokumentai. 
Pirktas naujas Lietuvoje. 
Domina keitimas. Kaina 
140 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
• Geros būklės iPhone 
7, 128 GB. Spalva Rose 
Gold. Dokumentai, dėžutė, 
dėkliukas. Domina keitimas. 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
Huawei P2O 64 GB. Pirktas 
naujas iš salono. Dėžutė, 
dokumentai, pakrovėjas, 
ausinės. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis

• iPhone 7, 32 GB. Juodos 
spalvos. Domina keitimas. 
Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
iPhone 7, 256 GB. Spalva 
Rose Gold. Pakrovėjas, 
ausinės, dėkliukas. Domina 
keitimas. Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės iPhone 
6S, 16 GB. Spalva sidabrinė. 
Pakrovėjas, dėkliukai. 
Domina keitimas. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
• Labai geros būklės iPhone 
5S, 16 GB. Spalva auksinė. 
Yra dokumentai, dėžutė, 
dėkliukai. Domina keitimas. 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės iPhone 
7, 32 GB. Spalva auksinė. 
Dokumentai, dėžutė, 
dėkliukai. Kaina 120 Eur.  
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Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Geros būklės iPhone 
X, 64 GB. Dokumentai, 
dėžutė, pakrovėjas, ausinės, 
dėkliukas. Siunčiu. Domina 
keitimas. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
iPhone 7, 32 GB. Spalva Rose 
Gold. Dokumentai, dėžutė, 
dėkliukas. Domina keitimas. 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės iPhone 
6S, 16 GB. Spalva auksinė. 
Pakrovėjas. Domina keitimas. 

Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
iPhone 8, 64 GB. Spalva 
Gold. Dokumentai, dėžutė, 
dėkliukas, ausinės, uždėtas 
apsauginis stikliukas ant 
ekrano. Pirktas naujas 
Lietuvoje. Domina keitimas. 
Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Idealios būklės kaip naują 
iPhone 5S 16 GB Space Grey. 
Dėžutė, pakrovėjas. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis

• Labai geros būklės iPhone 
6S 16 GB Gold. Nauja 
baterija, likutis 100 proc. Ant 
ekrano apsauginis stikliukas. 
Peršviečiamas silikoninis 
dėkliukas. Pakrovėjas. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
• Geros būklės Samsung A10 
2019. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• Geros būklės iPhone XS. 
Auksinės spalvos, turintis 
netgi 256 GB vietos. Puikiai 
veikia visos funkcijos, jokių 
skilimų neturi, niekas nebuvo 

keista. Baterijos likutis 83 %. 
Pridedamas originalus Apple 
pakrovėjas. Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės Xiaomi 
Redmi Note 10 Pro. Pilnas 
komplektas. Garantija 21 
mėn. Kaina galutinė. Kaina 
170 Eur. Tel. 8 623 23 929. 
Rokiškis
• Labai geros būklės Samsung 
Galaxy A10. Nedužęs. Kaina 
55 Eur. Tel. 8 626 71 992. 
Rokiškis
• Naudotą telefoną Nokia 
1600. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

• Puikiai veikiantį Xiomi 
Redmi Mi 8 Pro. Daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 605 33 586. 
Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Gitarą. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Panemunėlio gelež. st. 
namą, ūkinius pastatus, pirtis, 
medinis garažą. Yra trifazis, 
28 a žemės. Kraštinis namas, 
geras privažiavimas. Galima 
eiti ir gyventi.  

Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Skubiai 1 kambario butą 
Rokiškyje. 36,6 kv. m. Didelė 
virtuvė 9,3 kv. m, plastikiniai 
langai, įstiklintas balkonas. 
Pirmas aukštas. Kaina 19500 
Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Rokiškyje, Jaunystės g. 
1978 m. statytame name 
gero išplanavimo pilnai 
suremontuotą 3 kambarių 
butą, esantį trečiame aukšte. 
Bendras plotas 67 kv. m. 
Langai orientuoti į tris puses, 
nėra pereinamų kambarių. 
Tel. 8 621 04 666. Rokiškis
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Gruodžio 10-oji, 
penktadienis, 

50 savaitė
Tarptautinė žmogaus teisių diena

Futbolo diena
Nobelio diena

Saulė teka 8.31 val., 
leidžiasi 15.53 val. 

Dienos ilgumas 7.22 val.
Mėnulis - jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Angelina, Eidimtas, Ilma, Loreta, 
Rimas

Rytoj:  Artūras, Aistis, Tautvaldė, 
Dovydas.

Poryt:  Joana, Žaneta, Gilmintas, 
Vaingedė, Dagmara, Žana

Dienos citata
Protingai kalbėti sunku, 

o protingai tylėti dar sunkiau. 
(Kristianas Nestelis Bouvis)

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1282 — mirė Bizantijos impe-
ratorius Mykolas VIII Paleologas, iš 
lotynų atkariavęs 57 metus jų ran-
kose buvusį Konstantinopolį, perkė-
lė čionai sostinę ir atkūrė Bizantijos 
imperiją.

1803 — gimė prancūzų kom-
pozitorius Hector Berlioz, sukūręs 
simfoniją „Fantastinė simfonija“ bei 
„Romeo ir Džiuljeta“.

1843 — gimė vokiečių gydytojas 
ir bakteriologas Robert Koch, atradęs 
juodligės, tuberkuliozės ir choleros 
bacilas.

1845 — britų inžinierius Robert 
Thompson užpatentavo pirmąsias 
pneumatines padangas.

1868 — Londone, prie Parla-
mento aikštės, pradėjo veikti pirma-
sis pasaulyje šviesoforas.

1894 — Paryžiuje pradėjo veikti 
pirmoji pasaulyje automobilių par-
oda.

1896 — mirė švedų pramoninin-
kas, išradęs dinamitą ir įsteigęs pre-
miją savo vardu, Alfred Nobel.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1906 — gimė poetas Petras Ku-
bilius (Kubilevičius). Mirė 1942 m. 

1931 — Antanas Smetona 
ypatingųjų tautos atstovų perrink-
tas 7 metų Respublikos Prezidento 
kadencijai (pagal 1928 metų Kons-
tituciją).

2009 — eidamas 83 metus 
mirė garsus Lietuvos kompozito-
rius ir pedagogas, operos „Pilėnai“ 
autorius Vytautas Klova.

Post scriptum
Centas mažiukas kaip jūros 
lašiukas, o turtus sudaro.

Burokėlių sultyse marinuota silkė
Reikės:
• 200 ml vandens
• 2 šaukštai cukraus
• Žiupsnis gvazdikėlių, 
kvapiųjų pipirų, kalendrų
• Keletas lauro lapų
• Cinamono lazdelė
• 200 ml obuolių acto
• 2 švieži burokėliai
• 4–5 silkės filė

Gaminame marinatą:
Į puodą pilame vandenį, 

cukrų ir prieskonius ir viską pašildome, kad vanduo įsiskonėtų. Nuimame puodą 
nuo kaitros ir supilame actą. Marinatui pabaigti, į jį sudedame plonais kaspinais 
supjaustytus burokėlius – jie ryškia spalva nudažys marinatą ir silkę. Silkės filė su-
pjaustome nedideliais gabalėliais ir sudedame į indą su dangčiu, ant jos supilame 
marinatą kartu su visais burokėliais. Uždengiame ir paliekame marinuotis bent ke-
letą valandų, bet galima palikti ir keletą parų. Tokią silkę skanu valgyti su rugine 
duona ir traškiai pasimarinavusiais burokėliais.

• 19,82 a namų valdos 
sklypą su namo projektu 
Radutės g. 18, Rokiškis. 
Sklypo paskirtis: namų 
valda. Elektra, kanalizacija, 
vanduo - šalia sklypo. 
Sklypas sutvarkytas, lygus. 
Geras privažiavimas. Kaina 
23000 Eur. Tel. 8 687 41 112. 
Rokiškis
• Sodybą - vienkiemį 
Rokiškio raj. Iki miesto 27 
km. Kaina 19900 Eur.  
Tel. 8 620 21 782. Rokiškis
• Žemės ūkio sklypą Rokiškio 
raj., Kriaunų sen., Keležerių 
k. su 560 m krantu prie 
Degučių ežero. Žemės 
sklypas suformuotas, atliekant 
preliminarius matavimus. 
Žemės sklypo plotas 10 ha. 
Paskirtis žemės ūkio. Kaina 
7500 Eur. Tel. 8 659 12 691. 
Rokiškis
• 3 kambarių butą Panevėžio 
g. 30. 5 aukštas, plastikiniai 
langai, šarvo durys. Yra 
rūsys. Reikalingas remontas. 
Kaina 33000 Eur.  
Tel. 8 682 44 877. Rokiškis
• Vienkiemį 79 kv. m mūrinį 
namą su 18,4455 ha dirbama 
žeme Rokiškio raj., Južintų 
sen., Ažubalių k. netoli Beičių 
tvenkinio. Kadastro numeris 
7330/0003:274. Paskirtis 
žemės ūkio. Našumo balas 34. 
Žemės sklypas suformuotas, 
atliekant kadastrinius 
matavimus. Kaina 42000 Eur. 
Tel. 8 659 12 691. Rokiškis
• Mūrinį namą Ežero g. 16, 
Aukštakalnių k., Kamajų 
sen., Rokiškio r. sav. 90 m iki 
pietinės ežero Aukštakalnis 

dalies. 62 a namų valdos 
(geodezinis planas). Pro langą 
matosi ežeras. Iki pliažo 130 
m. Kaina 45000 Eur.  
Tel. 8 659 12 691. Rokiškis
• Vienkiemį Nr. 333 Rokiškio 
r. sav., Bučiūnų k., Gediškių 
g. su 4,7986 ha žemės sklypu. 
Sklype 2 gyvenami. Galima 
padaryti karjerą, šalia yra 
buvęs karjeras. Kaina 19999 
Eur. Tel. 8 659 12 691. 
Rokiškis

NUOMA

• Išnuomojamas 1 kambario 
butas 5 aukšte.  
Tel. 8 618 71 775. Rokiškis
• Komercinių patalpų nuoma 
miesto centre, Vilniaus g. 5. 
Nuo 50 kv. m iki 300 kv. m. 
Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 698 72 211. Rokiškis
• Ieškomas išsinuomoti  
tvarkingas 2-3 kambarių 
butas. Tel. 8 602 33 477. 
Rokiškis
• Išnuomojamas tvarkingas 
dviejų kambarių butas 
Aukštaičių gatvėje, pirmame 
aukšte. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 618 33 649. Rokiškis
• Išsinuomosiu žemę Rokiškio 
rajone. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 687 54 745. Rokiškis
• Išnuomojamas 2 kambarių 
butas Panevėžio g. Butas 
4-ame aukšte, su baldais, 
buitine technika. Nuoma 
ilgalaikė, 200 Eur.  
Tel. 8 645 24 819. Rokiškis
• Išnuomojamas 2 kambarių 
butas Rokiškyje, nuosavame 
name, su baldais ir buitine 
technika. Dideliame name 
visas antras aukštas, su atskira 
virtuve, tualetu, dušu. 2 vietos 
automobiliams, imamas 2 
mėn. nuomos mokestis į 
priekį, šildymo kaina 80 Eur. 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis

PASLAUGOS
• Atliekame cheminį 
automobilių salonų valymą. 
Rokiškio raj.  
Tel. 8 692 46 231. Rokiškis
• RUF Medienos briketai ir 

6mm granulės iš sandėlio 
Rokiškyje. Greitas 
pristatymas.  
Tel. 8 646 01 050. Rokiškis
• Valome sniegą! Aikštelių 
valymas, privačių kiemų, 
daugiabučių kiemų. Dirbame 
bet kokiu paros metu. 
Išrašome sąskaitas. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 687 82 737. 
Rokiškis
• Semaškos klinika kviečia 
pasitikrinti sveikatą. 
Registracija ir informacija 
telefonu arba Facebook 
#semaškos klinika 
Nepriklausomybės a. 30, 
Rokiškis. Šeimos gydytojo 
siuntimas nebūtinas.  
Tel. 8 672 97 732. Rokiškis

PERKA
• Perku įvairias plokštes, 
mikroschemas, tranzitorius, 
kondensatorius, rėles, 
magnetinius paleidėjus, 
skaičiavimo-matavimo, 
telekomunikacijų techniką, 
kompiuterius, jungtis, 
kontaktus, oscilografus, 
dažnometrius, savirasčius, 
racijas ir kt. Pasiimu iš namų. 
Tel. 8 606 84 377. Rokiškis
• Antikvarą, sendaikčius, 
militaristiką, senus 
dokumentus, nuotraukas, 
apdovanojimus, pinigus.  
Tel. 8 610 21 765. Rokiškis

• Gal kas gali padovanoti 
nebenaudojamą benzininį 
sniego valytuvą.  
Tel. 8 678 81 317. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Kelyje Rokiškis - Pandėlys 
pamestas sniego valytuvo 
atraminis ratelis. Labai 
ieškau, kas radote praneškite 
atsilyginsiu. Tel. 8 610 10 
435. Rokiškis
• Prie Rokiškio ežero rasti 
raktai. Tel. 8 615 55 898. 
Rokiškis

RASTA, PAMESTA

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Geros būklės sniego 
pūstuvą Toro 521. Pakeistas 
karbiuratorius, pavaros 
diržai. Paruoštas naudojimui. 
Galiu pridėti grandines ant 
ratų. Kaina 350 Eur. 
Tel. 8 639 90 087. Rokiškis
• Beveik naują pjūklą 
Jonsered 1,4 kW. Nėra 
net įbrėžimų. Papildomai 
pridėsiu dovanų naują 
grandinę, kurios kaina 18 
Eur. Kaina 145 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Dolmar 2,4 kW. Atvežtas 
iš Švedijos. Kaina derinama. 
Kaina 125 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Husqwarna 357XP 3,2 kW. 
Kaina 235 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis

• Naujas pačiūžas. 41 ir 42 
dydžio. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 611 78 562. Rokiškis
• Beveik naujas pačiūžas. 
31-33 dydžio. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 699 57 436. Rokiškis
• Praktiškai naujas pačiūžas 
42 dydžio mainau į kavą.  
Tel. 8 687 92 857. Rokiškis

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS

• Sausas klevo storlentes.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Spygliuočių ir lapuočių 
medines dailylentes.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Įvairaus pjovimo medieną. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Aukšto slėgio plovimo 
įrenginį Parkside 170 
Bar. Aliuminio siurblys, 
pasižymintis dideliu 
efektyvumu, patvarus 
ir atsparus korozijai su 
energiją taupančia Auto-
Start/-Stop sistema: variklio 
mechanizmas įsijungia tik 
paspaudus pistoleto rankena. 
Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 622 34 989. Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą. 
Išilginio ir skersinio 
pjovimas su 30 cm 
obliavimu. Kaina 170 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Ford Galaxy. 2000 m., 1,9 l, 
110 kW, TA iki 2023 m.  
Tel. 8 686 23 294. Rokiškis
• Tvarkingą VW Passat B5. 
1999 m., 1,9 l, PD, 85 kW. 
Visa informacija telefonu 
+370 682 19195. Kaina 
1150 Eur. Tel. 8 626 98 422. 
Rokiškis
• Nissan Terrano. 2,7 l, TDI, 
TA nėra. Prietaisų skydelio 
gedimas. Kaina 1250 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Mercedes Benz. 2007 m., 
ML 320, TA iki 2023. Kaina 
5800 Eur. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• Tvarkingą Volvo S80. 2,5 l, 
103 kW, TA iki 2023-06-10. 
Visa informacija telefonu. 
Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 656 55 112. Rokiškis
• Opel Astra. Iš Vokietijos. 
Tel. 8 699 19 182. Rokiškis
• VW Golf 5. Iš Vokietijos. 
Tel. 8 699 19 182. Rokiškis
• Tvarkingą Opel Zafira. 2002 
m., 2 l, 74 kW, TA 2 m.  Jokių 
investicijų nereikalaujantis. 
Kėbulas be rūdžių. Kuriasi, 
traukia gerai. Viskas veikia. 
Yra kablys. Kaina 990 Eur. 
Tel. 8 695 80 146. Anykščiai
• Nebrangius moteriškus, 
vyriškus, paaugliams 
dviračius. Tel. 8 659 64 181. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Kineskopinį spalvotą 
televizorių Samsung. 
Įstrižainė 35 cm. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Sony DVD grotuvą. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Juostinį fotoaparatą Zorkii 
-4. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Kilnojamą foto didintuvą 
UPA-5M ir du bakelius foto 
juostų ryškinimui. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Palydovinę anteną. 1,65 m 
diametro. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Tvarkingą trifazį diskinį 
pjūklą malkoms pjauti. 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 621 29 003. Rokiškis
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Gruodžio 10 d. Naktį -7

Dieną 3
R, 
6-12 m/s

Gruodžio 11 d. Naktį 3
Dieną 4

PR,
3-8 m/s

Atlydis

Gruodžio 12 d. Naktį 0
Dieną 1

PR,
2-6 m/s

Atlydis

Gruodžio 13 d. Naktį -1
Dieną 0

ŠR,
1-5 m/s

Plikledis

Orų prognozė gruodžio 10-13 d.

Gruodžio 3 d. kryžiažodžio atsakymai
Vertikaliai: Musas. Batai. Akmuo. Kva. Lu. Oktava. Rūsti. Teklė. Balon. Visi. Auka. 
Radijas. Oras. Gnu. As. Laja. Os. Ma. Si. Meta. Paskatos. Žerėti. Mandu. Isa. Atas. 
Jalta. Romas. Ragana. Sab.
Horizontaliai: Tro. Skve. Rožė. Kaas. Ram. Uolus. Mėta. Mokėk. Metas. Agatis. Stab. 
Varu. Moa. Skala. Lpa. Oda. Anga. Barnis. SD. Skuja. Svalia. Tisa. Tils. Ilis. Juosta. Ima. 
„Saab“.
Pažymėtuose langeliuose: Jurbarkas.

Gruodį 100 eurų išmokas už skiepą gaus 
93 tūkstančiai žmonių

„Sodra“ pradeda mokė-
ti vienkartines 100 eurų dy-
džio išmokas už skiepą. Iki 
Kalėdų jas gaus daugiau 
nei 93 tūkstančiai žmonių. 
Tai senjorai, sulaukę 75 ir 
daugiau metų, kurie nuo 
šių metų rugsėjo 1 d. iki 
lapkričio 30 d. pasiskiepi-
jo pagal pilną vakcinacijos 
schemą arba iki lapkričio 
30 d. gavo sustiprinančią 
vakcinos dozę.

Išmokos už skiepą bus 
pristatomos tokiu pat būdu, 
kaip ir pensijos ar kitos „So-
dros“ išmokos. Priklausomai 
nuo pasirinkto mokėjimo 
būdo, jos bus mokamos nuo 
gruodžio 7 d. iki 23 d.

„Pandemijos metu rei-
kia greitų naujų sprendimų, 
operatyvių veiksmų ir glau-
daus įvairių institucijų ben-
dradarbiavimo. Per pirmąjį 
karantiną buvo labai nelen-
gva įgyvendinti keliamas 
užduotis – greitai ir sklan-
džiai išmokėti naujų rūšių 
išmokas įvairioms asmenų 
grupėms. Tuo metu įgyta or-
ganizacijos patirtis, sukur-
tos naujų išmokų skyrimo 
ir mokėjimo sistemos, susi-
formavę efektyvaus įstaigų 
bendradarbiavimo būdai, 
vėlesniems pandemijos val-
dymo etapams padėjo gerus 
pagrindus.

Džiaugiuosi, kad „So-
dra“, bendradarbiaudama su 
Registrų centru ir Lietuvos 
paštu, daugumai pasiskie-
pijusių senjorų 100 eurų už 
skiepą išmokės iki Kalėdų“ 
– sako „Sodros“ direktorė 
Julita Varanauskienė.

Senjorai, gausiantys iš-
moką, nepatyrė papildomų 
rūpesčių dėl prašymų ar 
duomenų teikimo – jiems 
tereikėjo pasiskiepyti pagal 
pilną vakcinacijos schemą. 
Pasiskiepijusių išmokos ga-
vėjų sąrašus „Sodrai” perda-
vė Registrų centras.

„Per pastaruosius metus 
buvo įgyvendintas ne vie-
nas nacionalinės reikšmės 
projektas, kuomet buvo pa-
sitelkta E. sveikatos sistema 
ir joje sukaupti duomenys. 
Papildomas E. sveikatos sis-

temos išnaudojimas rodo jos 
svarbą ir potencialą, o kartu 
įpareigoja sistemos priežiū-
rai skirti ypatingą dėmesį. 
Registrų centras visuomet 
yra pasirengęs savo kompe-
tencija ir turimais ištekliais 
aktyviai prisidėti prie ini-
ciatyvų, skirtų efektyviam 
pandemijos valdymui“, – 
pabrėžia Registrų centro ge-
neralinis direktorius Saulius 
Urbanavičius.

Vienkartinės išmokos 
pradedamos mokėti antra-
dienį. Gyventojai, kurie pen-
sijas gauna į sąskaitas, 100 
eurų išmokas už skiepą gaus 
pavedimu gruodžio 7-8 die-
nomis. Tokių gavėjų bus apie 
64 tūkstančiai.

Visiems senjorams, ku-
rie pensijas gauna į namus, 
vienkartines išmokas už 
skiepą į namus pristatys Lie-
tuvos paštas gruodžio 10-23 
dienomis. Išmokos bus pri-
statytos per 27 tūkstančiams 
gavėjų.

Tie senjorai, kuriems pen-
sijas įprastai pristato Lietu-
vos paštas, išmokas už skie-
pą gaus kartu su pensijomis. 
Tiems, kuriems pensijas į 
namus atneša kitos bendro-
vės, 100 eurų vienkartines 
išmokas atskirai pristatys 
Lietuvos pašto darbuotojai.

Dar 2 tūkstančiai gyven-
tojų, kurie savo pensijas atsi-
ima Lietuvos pašto skyriuo-
se, 100 eurų išmoką galės 

atsiimti kartu su pensija.
„Pandemijos metu itin 

svarbus mūsų visų susitel-
kimas – visuomenės, medi-
kų, verslo. Kaip bendrovė, 
turinti galimybę kasdien 
pasiekti tūkstančius Lietu-
vos gyventojų, prisidėjome 
prie ne vienos svarbios ini-
ciatyvos – informavome vi-
suomenę apie vakcinacijos 
svarbą, įgyvendinome pilo-
tinį projektą, kai gyventojai 
galėjo pasiskiepyti pašto 
skyriuje. Džiaugiamės galė-
dami pristatyti ir išmokas už 
vakcinas senjorams“, – sako 
Lietuvos pašto tinklo direk-
torius Jonas Sadauskas.

Kitais metais vienkartinę 
100 eurų išmoką galės gauti 
tie 75 metų ir daugiau sulau-
kę gyventojai, kurie jau yra 
pasiskiepiję ir iki 2022 m. 
kovo 31 d. gaus sustiprinan-
čiąją vakcinos dozę. Vien-
kartinę išmoką senjorai gaus 
kitą mėnesį po pilnos vak-
cinacijos pavedimu į banko 
sąskaitą arba ne vėliau kaip 
iki 2022 m. balandžio 30 d. 
pristatant į namus bei atsi-
imant Lietuvos pašto sky-
riuose.

Vienkartinė 100 eurų iš-
moka neturės jokios įtakos 
skiriant asmenims kompen-
saciją už šildymą ar kitas 
išmokas. Šie pinigai nebus 
įskaičiuojami į asmens ar 
šeimos pajamas.

BNS inform.

• Automobilinį kompresorių. 
Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Audi A4 B6 dalimis. 1,9 l, 
96 kW, sedanas.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Audi A6 dalimis. 2,5 l, 103 
kW, TDI. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• Mitsubishi Galant dalimis. 
1999 m., 2,4 l, benzinas. Pilną 
variklį su dėžę.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• 1995 m. VW Passat dalimis. 
Priekinį bamperi, priekines 
lempas, radiatorių, galinį 
dangtį universalo, 2 ratus R15 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

4 skylių. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• 1998 m. Opel Astra dalimis. 
Priekinį stiklą, veidrodėlius, 
priekines spyruokles, galines 
spyruokles. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• 17,5 ratlankius ir padangas. 
Galima daryti priekabai ratus. 
Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 624 62 178. Rokiškis
• Naudotas automobilių dalis: 
VW Passat B5, VW Passat 
B3, VW Golf 3, VW Golf 4, 
VW Sharan, Opel Zafira ir 
kitų automobilių dalis.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Ford Galaxy dalimis. 2002 
m., 1,9 l, dyzelis, 85 kW.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Škoda Octavia dalimis. 2000 
m., 1,9 l, TDI, sedanas.  
Tel. 8 612 67 305. Rokiškis
• Padangas mikroautobusui 
205/65 R16 C M+S. 4 vnt. 
Tel. 8 618 13 432. Rokiškis
• Kuro purkštuką tinkantį 

Jeep-Grand Cherokee 2,7l, D, 
120kW, Mercedes-Sprinter 
2,1l, 2,2l, 2,7l, D, 60-80-95-
115kW. Kodas 0445110190. 
Tikrintas. Atitinka visus 
parametrus.Analogai 04451
10107,0445110108,0445110
189,0986435047,098643504
8,0986435055,0986435056. 
Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Audi 100 dalimis. 1994 m., 
2,5 l, 85 kW, dyzelis.  
Tel. 8 629 45 390. Rokiškis
• Dalimis Renault Scenic 
2001 m. Priekinį stiklą, 
galinį gerą tiltą, galinį dangtį, 
žibintus ir kitas dalis.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Ratus su žieminėmis 
geromis padangomis 195/65 
R15. Opel Zafira, Astra. 
Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Passat B5 B5+ dalimis. 66 
kW, 81 kW, 85 kW, 96 kW. 
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis

• Naudotus skriemulius 22 
cm, 20 cm, 13 cm diametro. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Gerai veikiantį televizorių 
Sony. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 611 78 562. Rokiškis
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ANEKDOTAI

Susitinka dvi blondinės. 
Viena sako kitai:

-Žinai, vakar atlikau 
nėštumo testą.

-Na ir kaip, ar sunkūs 
buvo klausimai? - pasiteiravo 
draugė.

***
Viršininkas pavaldiniui:
- Ką dabar darai?
- Nieko...
- Kai baigsi - užeik.
***
Ryte prie kompiuterio sėdi 

labai liūdnas programuotojas.
Jo klausia: ko toks 

liūdnas?
Tas atsako:
- Vakar alų gėrėm ir 

pramogavom - slaptažodžius 

kaitaliojom...
***
- Matai, dabar gyvenimas 

toks, kad visą laiką tenka 
keistis!

- Kas aš tau - reklaminė 
antraštė (banner)?

***
Po pirmosios vestuvių 

nakties Bilo Geitso žmona jam 
pasakė:

- Dabar aš supratau, kodėl 
tu savo fi rmą pavadinai „Micro 
soft“.

***
Atbėga moteris pas daktarą 

ir sako:
- Man su atmintimi blogai.
Daktaras: - O kada tai 

prasidėjo? - Kas kada?

***
Ligoninėje:
- Daktare, kas man?
- Po skrodimo paaiškės.
***
Dantistas:
- Nesijaudinkite, aš jūsų 

skaudamą dantį ištrauksiu per 
1 minutę.

Pacientas:
- Ir kiek man tai kainuos?
- 100 dolerių.
- Už 1 minutę darbo?!
- Jei norit, aš galiu jį traukti 

valandą.
***
Ligoninę tikrina Sveikatos 

ministerijos komisija, vaikščioja 
po visus kabinetus, kalbina 
ligonius, visiems užduodami tie 

patys klausimai. Sutinka vieną 
ligonį.

-Kuo sergate?
-Hemorojus...
-Kaip gydo ?
-Tepa.
-Kuo tepa ?
-Jodu.
-Gal turite pretenzijų ?
-Neturiu...
..Dar vienas su hemorojumi, 

ir dar ir dar. Pagaliau sutinka 
vieną ligonį su perrištu kaklu. 
Apsidžiaugę klausia:

-Kuo sergate ?
-Angina
-Kaip gydo ?
-Tepa.
-Kuo tepa ?
-Jodu.
-Gal turite nusiskundimų ?
-Turiu prašymą: tegul man 

tepa pirmam.
***
Ateina žmogelis pas daktarą 

ir sako:
- Daktare, turiu problemą: 

vos pamatau moterį, pasistoja 
ir suplėšo kelnes. Gal ką nors 
galite patarti ?

Daktaras:
- Prisirišk prie kojos - gal 

padės.
Po 3 valandų įšokuoja 

žmogelis ir šaukia:
- Ką čia man patarei - 

tris valandas kaip gandras 
prastovėjau ant vienos kojos.

***
Žmona vyrui:
- Brangusis, eik į lovą, pas 

mus svečiai, gali ant tavęs 
užminti...

***
Vakar skaičiau konstituciją. 

Po to ilgai juokiausi...

***
Miestelyje yra 4 siuvyklos. 

Ant pirmos užrašyta 
„Geriausias šalies siuvėjas“, 
ant antros - „Geriausias 
Europos siuvėjas“, ant 
trečios - „Geriausias pasaulio 
siuvėjas“, o ant ketvirtos - 
„Geriausias šio miestelio 
siuvėjas“.

***
Sustabdo kartą policininkas 

mašiną ir sako vairuotojui:
- Už tai, kad važiuojate 

prisisegęs saugos diržą, skiriu 
jums 500 Eur. premiją. Ką 
darysite su gautais pinigais?

- Na, turbūt išsilaikysiu 
teises...

Žmona sako:
- Nekreipkite dėmesio, 

jis visada taip sako, kai būna 
girtas.

Balsas iš galinės sėdynės:
- Juk sakiau, kad su vogta 

mašina toli nenuvažiuosim!
Balsas iš bagažinės:
- Ką, jau kirtom sieną?..
***
Pora vaikinų užkalbina dvi 

merginas:
- Labas vakaras, panelės, gal 

galima su jumis susipažinti?
- Mes su tokiais kvailiais 

nekalbame!
- Hmm... Panelės, o gal 

norėtumėte sūrio?
- Ne!
- O gal visgi norėtumėte? 

Bent gabalėlį?
- Nenorėtumėme! O kodėl 

to klausi?
- Na, tiesiog tokios žiurkės, o 

sūrio nenori...
***
Plaukė jūra laivas ir staiga 

Leidžiamas antradieniais ir
penktadieniais
Laikraščio tiražas – 1000 egz.
Laikraščio elektroninės versijos 
tiražas – 2000 egz.
Redakcija už skelbimų, reklamos 
ir užsakomųjų straipsnių turinį 
neatsakoISSN 2351-7433 Neturint raštiško UAB Rokiškio Sirena sutikimo, bet kokią laikraščio „Rokiškio Sirena” informaciją kopijuoti ir platinti griežtai draudžiama

Leidėjas – UAB „Rokiškio Sirena“, Nepriklausomybės a. 12, Rokiškis,
 Tel. 8 666 76777 reklama@rokiskiosirena.lt
Skelbimai priimami: www.rokiskiosirena.lt, UAB Zirzilė, Panevėžio g. 12-1 Rokiškis
Spausdina - UAB „Vakarų spaustuvė”

pasvyra kairėn pusėn.
Švedas pribėga išmeta 

dėžę alaus ir sako:
- Vis tiek savo šalį 

belekiek turim.
Rusas pribėgęs išmeta 

dėžę degtinės:
- Vis tiek belekiek turim.
Pribėga lietuvis išmeta 

rusą:
- Vis tiek jų belekiek 

turim.
***
Buvo kapitonas ir 

papūga. Papūga temokėjo 
žodžius „Ką“ ir „Aha“.

Kapitonas:
- Papūga?
- Ką?
- Ar šioje saloje yra lobis?
- Aha
Išbėgo kapitonas lobio 

ieškoti. Nerado. Geriau 
apieškojo, neranda. Vėl eina 
pas papūgą.

- Papūga?
- Ką? - Ar tu mane 

apgavai?
- Aha.
***
Interviu su 

milijonieriumi:
- Sakykit, kas jums 

padėjo užsidirbti tiek 
pinigų?

- Kantrybė, tik 
kantrybė!

- Bet mes juk žinome 
daugybę dalykų, kur 
jokia kantrybė nepadėtų. 
Tarkim, jei nešiotum 
vandenį rėtyje, tai kad 
ir kiek besistengtum, 
vandens neprineštum.

- Kodėl gi ne? Tereikia 
sulaukti žiemos...

BUITINĖ TECHNIKA

• Šaldytuvą Zanussi. 
Tel. 8 458 52 617. Rokiškis
• Tvarkingą puikiai veikiantį 
dulkių siurblį robotą Philips. 
Kaina 85 Eur. 
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis

• Elektrinius radiatorius. 
Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Visiškai veikiantį dulkių 
siurblį - robotą Xiaomi S5 
Max. Yra plovimo funkcija. 
Kaina 270 Eur. 
Tel. 8 686 13 345. Rokiškis
• Viryklę Gorenje. 
Tel. 8 682 25 520. Rokiškis
• Trifazį vandens siurblį 
Lowara. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 628 14 767. Rokiškis

DOVANOJA
• Dovanojami trys mieli 
2,5 mėn. šuniukai. Vienas 
patinėlis ir dvi patelės. Suduoti 
visi reikiami preparatai 
nuo parazitų. Ėda įvairų 
maistą, įpratę būti lauke. Bus 

mažiukai. Mama labai sargi ir 
nedidelio ūgio. 
Tel. 8 623 14 881. Rokiškis
• Atiduodame katiną, apie 4 
mėn. amžiaus. 
Tel. 8 688 16 223. Rokiškis
• Dovanojame 3 mėn. kačiuką. 
Baltas su juodu kailiukas. 
Tel. 8 622 75 014. Rokiškis
• Dovanoju ištiesiamą fotelį 
paaugliui. 
Tel. 8 686 26 668. Rokiškis

• Natūraliais pašarais 
užaugintus paršelius. 
Tel. 8 683 08 310. Rokiškis
• Kalifornijos triušius. Yra 
patelių ir patinų kergimui. 
Ir jų skerdieną. Užauginti 
ekologiškai. 
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis

• Pavalkus arkliui su priedais. 
Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Pieninių veislės žalmargę 
telyčaitę. Atvestas lapkričio 26 
d. Tel. 8 614 22 922. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA
• Geros būklės planšetinį 
kompiuterį Samsung Galaxy 
Tab 10.1 GT-P7510. Pilna 
komplektacija. 10,1 colių 
ekranas. Spalva balta. 
Dokumentai, dėžutė, 
kroviklis, ausines. Pirktas 
Aviteloje. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
• Žaidimą Minecraft. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 674 54 495. 
Rokiškis
• Monitorių Samsung. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 604 10 028. 
Rokiškis
• Darbo kompiuterį. 
Maitinimo blokas Corsair 
CX600M 600W. Vaizdo 

plokštė  NX 8800 GTS 
512 MB RAM Corsair 
XMS2 2 GB (2x1 GB) 
DDR2 800 MHZ. Pagr. 
plokštė ASUS  P5K-e 
WIFI. Procesorius 
Intel® Core™2 Quad 
Processor Q6600 
kietasis diskas, 320 
GB. Windows įdiegti. 
Kaina 155 Eur. 
Tel. 8 605 22 105. 
Rokiškis
• Mažai naudotą 
veikiantį Lenovo 
TB-7104F. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 672 97 055. 
Rokiškis
• Gal kas superkate 
neveikiančius 
planšetinius 
kompiuterius. 
Įsijungia, bet 
nesimaigo. Skilę 
viršutiniai ekranai. 
Tel. 8 699 28 563. 
Rokiškis


