
Nepriklausomas rajono laikraštis

Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,78 Eur

2022 m. vasario 22 d., antradienis Nr. 15 (891)

9 p.

8 p.

Potvynis Bajorų kaime: 
skęstančiųjų gelbėjimas – 
pačių skęstančiųjų reikalas?

2 p.

Valstybės lėšomis planuojama gelbėti 
griūvančią „Krošinskių pilaitę“

5 p.

Mieste – maišai, kuriuos paliko 
ne Kalėdų Senelis

3 p.

Dėl šildymo išlaidų kompensacijos 
kreipiasi vis daugiau 
Rokiškio rajono gyventojų

4 p.

Vėjas Ąžuolų gatvėje 
pridarė nemenkai žalos

2 p.

3 p.

Smiginis: 
pirmosios vietos 
taurė liko Rokiškyje

Trečiąją vietą iškovojo Saulius Pipynė iš Biržų (dešinėje), antras liko 
Šarūnas Drevinskis (kairėje), taip pat iš Biržų. Pirmąją vietą laimėjo šių 
varžybų favoritas rokiškėnas Andrius Timofejevas. 

„Rokiškio Sirenos“ nuotr.

2 p.
Informacija apie 
COVID-19 situaciją rajone

Kur skrenda Liongino Šepkos 
paukščiai, arba 
„Šepką atradau aš!“

Ko ieškota 
Skaistės
ežero
pakrantėse (I)



Nepriklausomas rajono laikraštis

2022-02-22 2 psl.

Potvynis Bajorų kaime: skęstančiųjų gelbėjimas – 
pačių skęstančiųjų reikalas?

Beveik kasmetiniu ta-
pęs potvynis Bajorų kaime 
(Rokiškio kaimiškojoje se-
niūnijoje), Ąžuolų gatvė-
je, šiemet - itin smarkus. 
Apsemtų sodybų gyvento-
jos Rita Aranauskienė bei 
Dalia Bartininkienė sako 
vandenį iš rūsių pum-
puojančios be perstojo, 
pamiegojusios vos 2-3 va-
landas. Jeigu to nedarytų, 
negalėtų pasikurti kros-
nių. Moterys sako, kad sie-
nų apdaila bei kiti dalykai 
dabar jau nebe tiek svar-
būs, kiek galimybė šildytis 
namus, naudotis kanaliza-
cija. Šiuo metu Rita ir Da-
lia suskaičiavo 8 apsemtas 
sodybas, tačiau sakė, kad 
yra ir daugiau, nes ne su 
visais kaimynais kalbėjosi. 
Kai kurių žmonių rūsiai 
yra apsemti, tačiau prie 
namų vandens gali ir nesi-
matyti.

Problema sena, 
o sprendimo 
niekas nepasiūlė
Išklausius gyventojų pa-

sakojimus, paaiškėjo, kad 
toks potvynis Bajorų kaime 
nutinka beveik kiekvieną 
pavasarį. Vienas sodybas se-
mia labiau, kitas – mažiau. 
Kolūkio laikais potvynių 

nebūdavę, vėliau kažkuriuo 
momentu jie prasidėjo ir 
patys gyventojai nežino, ko-
dėl. Kurį laiką taikiai pum-
puodavę iš rūsių bei sodybų 
prieigų vandenį, šiemet Ba-
jorų kaimo gyventojos krei-
pėsi į avarinę tarnybą (UAB 
„Rokiškio vandenys“), ta-
čiau pagalbos negavo. Da-
lia Bartininkienė sako, kad 
anksčiau yra ne kartą krei-
pusis į Rokiškio kaimiškąją 
seniūniją, tačiau savo klaida 
įvardijo tai, kad nesikreipė 
raštu, o vis skambindavo 
telefonu arba apie situaciją 
pasakodavo atvykusi. Pasak 
šios bajorietės, atsakymai iš 
seniūnijos būdavę, kad situ-
acija darbuotojams žinoma, 
sutvarkys, jeigu bus pinigų, 

o jų taip ir neatsirado.

Negali naudotis
tualetais, nuvykti 
į parduotuvę
Skęstančioms sodyboms 

bėda ne tik krosnį pasikur-
ti. Per keliolika metų esą 
buvę ir tokių dalykų, kad 
žmonės apsemtame kvartale 
negalėjo naudotis namuose 
esančiais tualetais, dėl ko 
netgi kieme išlikusios būde-
lės atrodė išeitis iš keblios 
situacijos. Tiesiog potvynio 
metu vanduo klozetuose im-
davo kilti į viršų, bėgti per 
kraštus. Bajorų kaimo gy-
ventojos pasakoja, kad kai 
kuriems gyventojams tokių 
potvynių metu yra sudėtinga 
ir iš namų išvykti. Yra buvę, 

kad kaimynams, negalin-
tiems pravažiuoti apsemtu 
keliu, tekdavo padėti įsigy-
ti maisto produktų. Panašu, 
kad dalis Bajorų kaimo gy-
ventojų gyvena tokiu pat rit-
mu kaip ir, tarkime, Šilutėje.

Priežastis nežinoma
Paklaustos, kaip manan-

čios, kokia problema trukdo 
vandeniui nutekėti, kad jis iš 
lauko plūsta į rūsius bei se-
mia sodybas, moterys sakė 
girdėjusios, kad problema yra 
drenažas. Jos sakė nežinan-
čios, ar vyrai sako tiesą, kad 
esą tik griovį užtenka iškasti 
ir potvynis baigtųsi. Bajorų 
kaimo gyventojai spėlioja ir 
taip, kad neva kai kurie nau-
jieji kaimynai išsikasė „prū-

dus“ ir pažeidė drenažo siste-
mą, dėl to dalis kaimo skęsta. 
Pakalbintos moterys šiuos 
spėliojimus bandė paneigti, 
sakydamos, kad potvyniai 
prasidėję anksčiau, dar prieš 
vadinamų „prūdų“ iškasimą.

Seniūnė 
niekuo pagelbėti 
negalėjo
Rokiškio kaimiškosios 

seniūnijos seniūnės Dalios 
Janulienės apie galimus pro-
blemos sprendimus pasitei-
ravome dar tą pačią dieną, 
kai bajorietės į mus kreipėsi, 
šeštadienį. Pasak seniūnės, 
apie pasikartojančius potvy-
nius Bajorų kaime ji sužino-
jo tik iš „Rokiškio Sirenos“. 
Esą tiesiogiai į ją gyventojai 

dėl į rūsius plūstančio bei 
kelius semiančio vandens 
anksčiau nėra kreipęsi. „To-
kia žiema, toks pavasaris,“ 
– gamtai atsakomybę perme-
tė seniūnė. Esą tik Dievulio 
žinioj, kada šis vanduo su-
sigers. Mat neišėjęs pašalas, 
vis palyja ir vanduo kaupiasi 
žemės paviršiuje. Anot D. 
Janulienės, seniūnijos dar-
buotojai savaitgalį atvykti ir 
padėti pašalinti avarijos pa-
darinius negali – neturi nei 
technikos, nei kitų galimy-
bių. Seniūnė informavo, kad 
kitais metais žadama Ąžuolų 
gatvę Bajorų kaime asfaltuo-
ti ir dėl šios priežasties dabar 
niekas neinvestuos ir šio ke-
lio nemelioruos. Paklausta, 
ką reikėtų daryti apsemtų 
sodybų gyventojams, seniū-
nė pasvarstė, kad galbūt rei-
kia kreiptis į melioratorius 
ar priešgaisrinę gelbėjimo 
tarnybą – seniūnija avarinės 
tarnybos neturi ir kažkuo 
galėtų pagelbėti nebent pir-
madienį.  

Dalinamės apsemto Ba-
jorų kaimo kvartalo vaiz-
dais ir norime paklausti ra-
jono gyventojų - galbūt yra 
daugiau susidūrusių su pa-
našia problema ir žinančių, 
kaip ją išspręsti?

Rita GRIGALIENĖ

Vėjas Ąžuolų gatvėje 
pridarė nemenkai žalos

Savaitgalį vyravęs smarkus vėjas pridarė nemenkos 
žalos Ąžuolų gatvėje.

Netoli gatvės augančiame miškelyje vėjas nuvertė medį, 
kuris kliudė elektros laidus. Medis užvirtęs ant kelio užblo-
kavo pravažiavimą, nuvertė 2 elektros stulpus.

Laikinai elektros tiekimas buvo atstatytas generatoriaus 
pagalba.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Informacija apie COVID-19 
situaciją rajone

Praėjusią savaitę mūsų rajone patvirtinti 486 nauji 
covid-19 atvejai (vasario 14 d. - aštuoniasdešimt ketu-
ri, vasario 15 d. - šimtas du, vasario 16 d. - keturias-
dešimt septyni, vasario 17 d. - septyniasdešimt devyni, 
vasario 18 d. - devyniasdešimt vienas, vasario 19 d. 
- aštuoniasdešimt du, vasario 20 d. - vienas), rodo sta-
tistikos departameto skelbiami duomenys. 

Šiuo metu rajone serga 642 asmenys. 
Viso nuo epidemijos pradžios mūsų rajone nuo co-

vid-19 mirė 109 žmonės.         
Naujų atvejų skaičius rajone - 100 tūkst. gyventojų da-

bar yra 3 758.
„Rokiškio Sirenos“  inform.

Kviečia į pamaldas
Vasario 25-ąją 9 val. Rokiškio šv. Aleksandro Nevie-

čio stačiatikių cerkvėje bus laikomos pamaldos. Jose 
kviečiami gausiai dalyvauti ir Rokiškio, ir aplinkinių 
rajonų tikintieji.

Pamaldos svarbios ir dėl to, kad bus minimas Dmitrijaus 
tėvų šeštadienis. Po liturgijos bus meldžiamasi už mirusius 
artimuosius. Be to, artėja Gavėnia, todėl tikintieji kviečiami 
apmąstyti savo pasirinkimus, pasirengti pasninkui.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Padėjo atidaryti duris, 
šalino nuvirtusius medžius

Savaitgalį ugniagesiams gelbėtojams nestigo darbo.

Vasario 19 d. 04:47 val. gautas pranešimas, kad Kamajų 
g., Panemunėlio glž. St. ant važiuojamosios kelio dalies nu-
virtęs medis. Medis grandininio pjūklo pagalba pašalintas, 
kelio danga atlaisvinta.

Vasario 19 d. 18:48 val. gautas pranešimas, kad Ąžuolų 
g., Rokiškyje ant kelio važiuojamosios dalies yra nuvirtęs 
medis. Ugniagesiai grandininiu pjūklu supjaustė ant gatvės 
buvusį medį, patraukė į šalikelę, nušlavė kelio dangą.

Vasario 20 d. 17:25 val. gautas pranešimas, kad Taikos 
g., Rokiškyje reikalinga pagalba atidaryti duris, kadangi 
viduje galimai moteriai sutrikusi sveikata. Atvykus ugnia-
gesiams, durys jau buvo atrakintos. Sąmoninga moteris iš-
nešta ir įkelta į GMP automobilį.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inform.

Smurtavo išgertuvių metu
Vasario 19 d. apie 3.30 val., išgertuvių metu, namuose, 

Rokiškio r., vyras (gim. 1957 m.) smurtavo prieš vyrą (gim. 
1970 m.), nustatytas 2,84 prom. girtumas. Įtariamasis ieš-
komas apklausti.

Panevėžio VPK inform.

Plyta išdaužė automobilio žibintus
Vasario 11 d. 23.30 val. Rokiškio r., Pandėlyje, pažįsta-

mas vyras (g. 1965 m.) su plyta išdaužė automobilio „Audi“ 
galinius žibintus. Nuostolis – 1000 eurų.

Panevėžio VPK inform.

Degalai vasarį toliau brango
Automobilių degalų kainos vasario mėnesį, palyginti 

su sausiu, toliau augo, nurodo portalas pricer.lt 
Pricer.lt atstovas Petras Čepkauskas teigia, kad veikia-

ma geopolitinių įtampų, augančio vartojimo bei gavybos 
ribojimų, naftos kaina verčia rinkos ekspertus diskutuoti 
apie 100 JAV dolerių už barelį ar dar aukštesnį kainų lygį, 
todėl neprognozuojama, kad kaina mažėtų ir mažmeninėje 
prekyboje.

„Pricer.lt“ duomenimis, vasario 14 dieną A95 benzino 
litro kaina „Jozitoje“ siekė 1,42 euro ir per mėnesį padi-
dėjo beveik 10 centų, tačiau tradiciškai buvo mažiausia 
Lietuvoje. Brangiausiai benzinas parduodamas „Circle K“ 
degalinėse – po 1,55 euro. Skirtumas tarp mažiausios ir 
didžiausios A95 benzino kainų – 12,9 cento, arba 9,1 proc.

Dyzelinu pigiausiai sausį prekiavo taip pat „Jozita“ 
(1,38 euro), brangiausiai –„Circle K“ (1,49 euro). Skirtu-
mas tarp mažiausios ir didžiausios dyzelino kainų - 11,9 
cento arba 8,6 proc. 

Automobilinių dujų litras „Jozitoje“ kainavo 0,62 euro 
ir taip pat buvo pigiausias, o brangiausiai jos kainavo „Via-
doje“ (0,77 euro). Skirtumas tarp mažiausios ir didžiausios 
kainų - 14,9 cento, arba 24 proc.

BNS inform.

Kaimo bendruomenėms – 
daugiau kaip milijonas eurų

Kaimo bendruomenės nuo vasario 17 d. kviečiamos teikti paraiškas 
projektams finansuoti. Tam iš viso skirta  1,1 mln. Eur nacionalinio biu-
džeto lėšų. Paraiškas bendruomenės galės teikti iki kovo 21 d. Visiems 
bendruomenių projektams siūloma didesnė nei anksčiau paramos suma.

Projektams, skirtiems viešosioms erdvėms tvarkyti, didžiausia galima 
paramos suma galės siekti 5 500 Eur. Iki 3 500 Eur galės gauti bendruome-
nės, siekiančios stiprinti savo materialinę bazę. Valstybės biudžeto lėšomis 
kompensuojama iki 95 proc. tinkamų finansuoti šių projektų išlaidų, taigi 
prie projektų įgyvendinimo bus būtina prisidėti piniginėmis lėšomis.

„Rokiškio Sirenos“ inform.
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Mieste – maišai, kuriuos paliko ne Kalėdų Senelis
Artėja pavasaris, nutir-

po sniegas ir pasimatė viso-
kios „grožybės“ – gyvento-
jų augintinių „dovanėlės“ 
bei anksčiau buvę užsnig-
tos šiukšlės. Tiesa, Rokiš-
kio miesto seniūnas Arūnas 
Krasauskas sako, kad to-
kio termino „šiukšlės“ aps-
kritai teisės aktuose nėra, 
tačiau argi žmonės taip 
sako: „Einu išmesti atlie-
kų“? Įprasta tai, ką reikia 
išmesti, vadinti šiukšlėmis. 
Pastebėta ir tai, kad tai vie-
nur, tai kitur riogso maišai, 
o juose – visai ne Kalėdų 
Senelio paliktos dovanos...

Pasiekė 
gyventojų skundas
Žmonės skundėsi redak-

cijai, jog mieste pilna dar 
nuo lapkričio mėnesio palik-
tų neišvežtų šiukšlių maišų, 
pavyzdžiui, su rudeniniais 
lapais. Jų radome L. Šep-
kos parke, Ąžuolų gatvėje 
ir Monikos Bičiūnaitės par-
ke (tarp Taikos ir Respubli-
kos gatvių, priešais „Circle 
K” degalinę). Maišų turinio 
netikrinome, tačiau panašu, 
kad ne visuose – lapai. Kilo 
klausimas, kad galbūt šiuos 
maišus atliekų vežėjai pa-
miršo.

„Rokiškio komunalininkas“ 
pažadėjo pasirūpinti
AB „Rokiškio komunali-

ninkas“ direktorius Vladas 
Janulis, įmonei vadovau-
jantis nuo vasario mėnesio, 

pirmiausia padėkojo už pa-
stebėtus neatliktus darbus 
bei pažadėjo, kad kai tik leis 
oro sąlygos, šiukšlių maišai 
bus išvežti. Šiuo metu dalis 
maišų su rudeniniais lapais 
yra prišalę. Paaiškėjo ir tai, 
kad dalis šiukšlių nėra nuo 
viešųjų erdvių tvarkymo likę 
lapai. Pasak „Rokiškio ko-
munalininko“ direktoriaus 
V. Janulio, šiukšlės L. Šep-
kos parke yra suneštos nesą-
žiningų žmonių.

Pasikeitus orams, 
darbuotojai nespėjo 
sugrėbti lapų
Kodėl tiek laiko neišveža-

mi šiukšlių maišai, paklau-
sėme ir Rokiškio rajono sa-
vivaldybės Rokiškio miesto 
seniūno Arūno Krasausko. 
Anot jo, kai netikėtai pas-
nigo ir pašalo,  darbuotojai 
nespėjo sugrėbti ir surinkti 

visų lapų. Seniūnas atsakė, 
kad šie lapai – visai ne šiukš-
lės, o biologiškai skaidžios 
atliekos. Esą jos niekam 
nekenkia ir neturėtų kliūti. 
Jų išvežimo paslauga yra 
užsakyta, paslaugos teikėjas 
informavo, jog maišus su la-
pais išveš, kai tik leis orai. A. 
Krasauskas taip pat patvirti-
no, kad atliekas L. Šepkos 
parke palei Gruodžio gatvę 
paliko „draugiški miestui“ 
gyventojai. Šių bešeiminin-
kių atliekų išvežimo paslau-
ga taipogi užsakyta.

Rokiškio miesto 
seniūnas:
tai – ne masinis 
reiškinys
Ar dažnai Rokiškio mies-

to gyventojai pila atliekas 
kur papuola ir ar nereikė-
tų įrengti vaizdo stebėjimo 
kamerų tose vietose, kur 

dažniausiai jos nešamos, pa-
klausėme A. Krasausko. Pa-
sak Rokiškio miesto seniūno, 
žmonės darosi kultūringesni 
ir rečiau atliekas verčia ne 
tam skirtose vietose. Vaizdo 
kamerų esą nepristatysi viso-
se galimose šiukšlių išpyli-
mo vietose. Administracinių 
nusižengimų protokolų dėl 
netinkamo atliekų tvarkymo 
nei seniūnija, nei savival-
dybė paskutiniu metu nėra 
surašiusi. Seniūnas dar kartą 
patikino, kad tokie atvejai, 
kaip dabar L. Šepkos parke 
atneštos atliekos, tikrai nėra 
masinis reiškinys ir pasitaiko 
retai.

Redakcijos žiniomis, 
rengiant publikaciją, dalis 
šiukšlių buvo išvežta. Tiki-
mės, kad greitu laiku maišų 
su „dovanomis“ ir visai ne-
beliks...

Rita GRIGALIENĖ

Smiginis: pirmosios vietos taurė liko Rokiškyje

Rokiškyje pirmą kartą 
istorijoje surengtos atviros 
smiginio varžybos. Į Rokiš-
kio kūno kultūros ir sporto 
centrą atvažiavo 21 dalyvis 
iš Panevėžio, Biržų ir Rokiš-
kio. Pasak varžybų organi-
zatoriaus Ramūno Narbuto, 
dalyvių būtų buvę kur kas 
daugiau, nes tą pačią dieną 
Lietuvoje buvo surengtos dar 
vienos smiginio varžybos, to-
dėl dalyviai, nori nenori, pa-

siskirstė per dvi vietas.

R. Narbutas optimistiškai 
vertina šio sporto perspekty-
vas Rokiškyje, nes pačiame 
Rokiškyje jau prieš tris-ketu-
ris metus pradėjo rastis smi-
ginio entuziastai, susibūrę į 
savotišką klubą.

Šios varžybos turėjo vykti 
beveik prieš du metus- 2020 
03 29, tačiau kaip tik tuo 
metu prasidėjo COVID pan-

demija, užkirtusi kelią dau-
geliui renginių tiek lauke, 
tiek uždarose patalpose. Or-
ganizatoriai sąmoningai pa-
liko datas ant medalių ir tau-
rių. ,,Prisiminsime kokiais 
laikais gyvenome. Du metus 
reikėjo laukti, kol vėl galėjo-
me pradėti laisviau kvėpuo-
ti”- sakė varžybų organizato-
rius Ramūnas Narbutas.

Varžybose specialiais pri-
zai apdovanoti vienintelė da-

lyvavusi moteris- Romualda 
Kvedaravičienė iš Rokiškio 
ir vyriasausias dalyvis iš Bir-
žų- Valdas Kavaliauskas.

Trečiąją vietą iškovojo 
Saulius Pipynė iš Biržų, an-
tras liko Šarūnas Drevinskis, 
taip pat iš Biržų. Pirmąją 
vietą laimėjo šių varžybų 
favoritas rokiškėnas Andrius 
Timofejevas.

„Rokiškio Sirenos“
inform.

Lengvaatlečiai puikiai pasirodė 
Aukštaitijos taurėje

Panevėžio manieže vyko vaikų ir jaunučių lengvosios 
atletikos varžybos „Aukštaitijos taurė 2022“, o jose sė-
kmingai pasirodė ir Rokiškio KKSC auklėtiniai (trene-
ris Rimantas Šinkūnas).

Mergaičių grupėje 2 kg svorio rutulį nustūmė 9,91 me-
tro ir pirmąją vietą iškovojo Goda Milaknytė, trečia šioje 
rungtyje liko Brigita Butylkinaitė, įrankį nustūmusi 8,78 
metro.

Jaunučių grupėje merginų tarpe trečia liko Rugilė Petro-
nytė 3 kg svorio rutulį nustūmusi 9,20 m, o tarp vaikinų tri-
umfavo Otas Vilūnas pasiekęs 11,99 metro su 4 kg rutuliu.

Į geriausiųjų aštuntukus taip pat pateko Viltė Zolobaitė, 
Fausta Karpovaitė, Vilius Šukys, Domas Vilkevičius, Ka-
jus Neniškis, Paulius Pupelis ir Majus Lašas.

Rokiškio KKSC inform.

Ledo ritulininkų serija nutrūko Kaune
Ketverių pergalių iš eilės serijos nepavyko pratęsti 

jauniesiems Rokiškio KKSC ledo ritulininkams, kurie 
šeštadienį rungtyniavo U13 B čempionato rungtynėse 
Kaune.

 Rokiškėnai itin prastai pradėjo pirmąjį varžybų kėlinį, 
kuomet praleido tris įvarčius be atsako, vėliau varžovus 
teko vytis ir po dviejų kėlinių rezultatas jau buvo lygus, 
vis dėlto lemiamą tašką šiose rungtynėse dėjo Kauno SM 
Startas ledo ritulininkai, kurie nugalėjo 4:3.

Einaras Rakūnas Rokiškiui pelnė du įvarčius, o dar vie-
ną pridėjo Danielius Kriukelis.

Artimiausias rungtynes rokiškėnai žais išvykoje Vilniu-
je šį savaitgalį, kur susitiks su savo grupės autsaideriais 
Hockey Punks ledo ritulininkais.

Rokiškio KKSC inform.

Krepšininkų savaitė – be pergalių
Pralaimėjimus Moksleivių krepšinio lygoje patyrė 

Rokiškio KKSC komandos rungtyniaujančios U16 bei 
U13 čempionatuose. U16 komanda penktadienį viešė-
jo Kėdainiuose, kur susitiko su pogrupio lyderiais Kė-
dainių SC-BC Savi ir pralaimėjo jiems 69:98.

Rokiškio komandoje 24 taškus pelnė Matas Juozapa-
vičius, 23 pridėjo Salvijus Laužadis, 11 taškų Igno Juo-
zapavičiaus sąskaitoje.

Rokiškio komandai tai trečiasis pralaimėjimas U16 
čempionate, likus 2 turams iki reguliaraus sezono pabai-
gos rokiškėnai jau yra užsitikrinę vietą atkrintamosiose 
varžybose.

Jaunieji krepšininkai sekmadienį vyko į tolimausią 
išvyką savo karjeroje. U13 čempionato rungtynės vyko 
Mažeikiuose, kur ryškiai stipresni vietos krepšininkai 
mūsiškius įveikė net 108:34.

Rokiškio komandoje tradiciškai rezultatyviausiai žai-
dė Justas Bagdonavičius, pelnęs 13 taškų, 5 pridėjo Jonas 
Dilys.

Antrajame etape kartu su kitomis geriausiomis 24 U13 
B diviziono komandomis žaidžiantys Rokiškio U13 krep-
šininkai kol kas lieka be pergalių, o šią savaitę jų laukia 
dvi rungtynės namuose su Vilniaus ir Šiaulių bendraam-
žiais.

Rokiškio KKSC inform.



2022-02-22 4 psl.

Nepriklausomas rajono laikraštis

Dėl šildymo išlaidų kompensacijos kreipiasi 
vis daugiau Rokiškio rajono gyventojų

Išaugus energetinių 
išteklių ir būsto šildymo 
kainoms, dalis žmonių 
susiduria su finansiniais 
sunkumais. Socialinės ap-
saugos ir darbo ministe-
rija kreipėsi į gyventojus, 
primindama, kad sunkiau 
besiverčiantys šalies gy-
ventojai gali pasinaudo-
ti būsto šildymo išlaidų 
kompensacijomis, nepri-
klausomai nuo to, kokiu 
kuru jų būstas yra šildo-
mas. Apie tai, kiek rajo-
no gyventojų kreipiasi dėl 
kompensacijų už būsto šil-
dymą, kokios sumos tam 
skiriamos ir kas turi teisę 
prašyti kompensuoti šias 
išlaidas, pakomentavo Ro-
kiškio rajono savivaldybės 
administracijos Socialinės 
paramos ir sveikatos sky-
riaus vedėjo pavaduotoja 
Zita Čaplikienė.

Prašančių paramos 
daugėja
Šių metų sausio mėnesį 

kompensacijos paprašė 805 
rajono gyventojai. Manoma, 
kad iki šildymo sezono pa-
baigos jų dar turėtų gerokai 
padaugėti.

Be to, gauti kompensa-
cijas turi galimybę daugiau 
gyventojų, kadangi buvo 
padidintas valstybės remia-
mų pajamų dydis (toliau 
- VRP, kuris šiuo metu yra 
129 Eur), taikomas apskai-
čiuojant būsto išlaidų kom-
pensaciją, nepasiturintiems 
gyventojams kompensuoja-
ma didesnė būsto šildymo 
išlaidų dalis. Nuo 2022 m. 
bendrai gyvenantiems as-
menims arba vienam gyve-
nančiam asmeniui šildymo 
sezono metu už normatyvinį 
būsto plotą kompensuoja-
ma būsto šildymo išlaidų 
dalis, viršijanti 10 procentų 
skirtumo tarp bendrai gyve-
nančių asmenų arba vieno 
gyvenančio asmens vidu-

tinių pajamų per mėnesį ir 
2 VRP dydžio kiekvienam 
bendrai gyvenančiam as-
meniui (vietoj 1 VRP) arba 
3 VRP dydžių vienam gy-
venančiam asmeniui (vietoj 
1,5 VRP dydžio). Karantino 
ir ekstremalios situacijos 
metu (bei 6 mėnesius po jų 
atšaukimo) nepasiturintiems 
gyventojams kreipiantis dėl 
piniginės socialinės para-
mos (t. y. socialinės pašal-
pos ir būsto šildymo, karšto 
ir geriamojo vandens išlaidų 
kompensacijų), jų turimas 
turtas nevertinamas.

Palyginimui, 2019 me-
tais per šildymo sezoną 
dėl kompensacijos kreipėsi 
2619 Rokiškio rajono gy-
ventojai (iš jų dėl būsto šil-
dymo kitomis kuro rūšimis - 
307 asmenys), 2020 metais 
per šildymo sezoną kreipėsi 
2452 asmenys (iš jų kitomis 
kuro rūšimis šildėsi 312), 
2021 metais kompensacijų 
prašė 2742 asmenys  (iš jų 
kitoms kuro rūšims buvo jau 
360).

Kompensacijoms 
skiriami 
šimtai tūkstančių eurų      
Savivaldybė kompensa-

cijoms turi skirti vis daugiau 
pinigų – 2019-2020 metų 

šildymo sezonui reikėjo 161 
858 Eur (iš jų kitoms kuro 
rūšims – 70 055,81 Eur.), 
2020-2021 metais – 144 
538 Eur (iš jų kitoms kuro 
rūšims – 75 871,04 Eur), o 
2021-2022 metais susidarys 
172 022 Eur (iš jų kitoms 
kuro rūšims - 74 481,34 
Eur.).

Kompensuojamos 
ne visų kuro rūšių 
išlaidos
Rokiškio rajono savi-

valdybės taryba nusprendė, 
kad būsto šildymo išlai-
dų kompensacijos už kitas 
energijos ir kuro rūšis gali 
būti skiriamos, šildant mal-
komis, medienos briketais, 
medienos granulėmis, ga-
balinėmis durpėmis, durpių 
briketais, akmens anglimi 
ir dujomis. Tie gyvento-
jai, kurie būstą šildosi ne 
centralizuotai, dažniausiai 
kreipiasi dėl kompensacijos 
už įsigytas malkas, briketus 
arba išlaidas dujoms. Vis 
dažniau rajono gyventojai 
kreipiasi dėl būsto šildymo 
elektra arba šildymo išlaidų, 
kai įrengtas geoterminis šil-
dymas, todėl  kito šildymo 
sezonui žadama teikti Tary-
bai siūlymą kompensuoti ir 
šias išlaidas.

Turėtų pateikti 
malkų įsigijimo 
dokumentus
Gyventojai, kurie žada 

kreiptis dėl būsto šildymo 
išlaidų kompensacijos už 
įsigytą kietą kurą, privalės 
pateikti dokumentus (sąs-
kaitas-faktūras), įrodančius 
kuro įsigijimo išlaidas. Tuo 
siekiama, kad kompensaci-
ja būtų skiriama tiems, ku-
riems ji iš tiesų reikalinga.

Besikreipiantieji 
privalo atitikti 
tam tikrus reikalavimus
Pasak Zitos Čaplikie-

nės, dėl kompensacijos už 
šildymą kreipiasi šeimos, 
auginančios vaikus, dir-
bantys, neįgalieji, senatvės 
pensininkai ir kiti paramos 
reikalingi asmenys. Gyven-
tojai gali kreiptis į savo gy-
venamosios vietos seniūni-
ją, pateikti asmens tapatybę 
patvirtinantį dokumentą, 
prašymą piniginei sociali-
nei paramai gauti, pažymas 
apie gaunamas pajamas, jei 
ši informacija nėra gauna-
ma iš valstybės registrų. 
Svarbu paminėti tai, kad 
besikreipiantys dėl šildymo 
kompensacijos turi atitik-
ti kitus keliamus piniginės 
paramos nepasiturintiems 
gyventojams įstatymo rei-
kalavimus (atsižvelgiama į 
deklaruotą ir faktinę gyve-
namąją vietą, gyvenamąjį 
plotą, būsto šildymo būdas 
turi būti registruotas Re-
gistrų centre, nedirbantys 
turėtų pateikti duomenis 
apie registraciją Užimtumo 
tarnyboje bei kita).

Dėl smulkesnės infor-
macijos savivaldybės Soci-
alinės paramos ir sveikatos 
skyrius patarė kreiptis į se-
niūnijos socialinį darbuo-
toją, kuris padės ir patars 
aktualiais būsto šildymo 
kompensacijų klausimais.

Rita GRIGALIENĖ

Rokiškyje viešėjo Seimo narys Kristijonas Bartoševičius
Vasario 18 d. Rokišky-

je viešėjo Lietuvos Respu-
blikos Seimo narys Kris-
tijonas Bartoševičius su 
padėjėja ir patarėja Ru-
gile Smoliakaite. Svečius 
lydėjo rokiškėnės Inga 
Veikšytė ir Audronė Kau-
pienė.

Kultūros ir Ateities ko-
mitetų narys susitiko su 
Rokiškio rajono savivaldy-
bės administracijos direkto-
riumi Andriumi Burnicku, 
Švietimo ir sporto skyriaus 
vedėju Aurimu Laužadžiu, 
Komunikacijos ir kultūros 
skyriaus vedėja Irena Ma-

telienė, Jaunimo reikalų 
koordinatoriumi Gediminu 
Kriove bei Jaunimo orga-
nizacijų sąjungos „Apvalus 
stalas“ prezidente Birute 
Bagdoniene ir nariu Eiman-
tu Tuska.

Aptarti aktualūs Lietuvos 
vyriausybės sprendimai, tei-
sės aktų projektai švietimo, 
kultūros, jaunimo reikalų 
politikos srityse. Svečiai 
lankėsi Rokiškio mokyklo-
je-darželyje „Ąžuoliukas“, 
Rokiškio rajono R. Lymano 
muzikos mokykloje, Ro-
kiškio rajono savivaldybės 
J. Keliuočio viešojoje bi-
bliotekoje, Rokiškio krašto 

muziejuje. Jie pasidalino 
nuomone, kad viešnagė Ro-
kiškyje buvo pirmoji ir pa-
liko labai gerą įspūdį apie 
miestą ir sutiktus žmones.

K. Bartoševičius pagyrė 
Rokiškį už ryškų, išskirtinį 
ženklą, kurį jis pastebėjo 
mugėje Vilniuje. Po tokių 
žodžių suprantama, kad 
svečiai iš Rokiškio išsivežė 
ne tik simbolinių dovanė-
lių, bet ir Komunikacijos ir 
kultūros skyriuje išsaugo-
tą paskutinį kalendorių su 
naujuoju Rokiškio prekės 
ženklu.

Rajono savivaldybės
inform.

Registracijos nuoroda: https://forms.gle/nQX37c7pL-
25VXfXV7 Registracija vyksta iki vasario 24 dienos.
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Valstybės lėšomis planuojama gelbėti griūvančią „Krošinskių pilaitę“
2022 m. vasario mėnesio 

pradžioje Kultūros minis-
terija paskelbė, kad pagal 
Nekilnojamųjų kultūros 
vertybių tvarkybos darbų 
(paveldotvarkos) finan-
savimo 2022–2024 metų 
programą skirtos lėšos 
Rokiškio dvaro sodybos 
alaus daryklos pastato, ki-
taip vadinamo Krošinskių 
pilaite, tvarkymui. Numa-
tomi avarijos grėsmės pa-
šalinimo – apsaugos tech-
ninių priemonių įrengimo 
ir neatidėliotini saugojimo 
darbai, kurie turėtų prasi-
dėti šiais metais, o baigtųsi 
2023 metais. Šiemet ava-
rijos grėsmės pašalinimo 
darbams iš valstybės biu-
džeto skirta 64,65 tūkst. 
eurų, kitais metais - dar 
7,35 tūkst. eurų.

Galutinė darbų kaina 
dar nežinoma
Ar užteks ministerijos 

numatytų lėšų pastato išsau-
gojimo darbams, Rokiškio 
rajono savivaldybės admi-
nistracijos Architektūros 
ir paveldosaugos skyriaus 
vedėjas Raimondas Sima-
navičius atsakyti dar nega-
lėjo. Esą visa darbų kaina 
paaiškės po rangos darbų 
viešojo pirkimo. Dar nėra 
aišku, kokias darbų kainas 
pasiūlys galimi rangovai. 
Rangos darbus pirks Kultū-
ros infrastruktūros centras 
(KIC). R. Simanavičius in-
formavo, kad bus atlikti bu-
vusio alaus daryklos pastato 
avarinės būklės pašalinimo 
darbai – suremontuota, su-
stiprinta puvinio pažeista, 
nusėdusi perdangų ir stogo 
konstrukcija, pakeista da-
linė šiferinė stogo danga, 
užsandarinamos pastato du-
rys ir langų angos. Rokiškio 
rajono savivaldybė 2021 
m. rugsėjo mėnesį teikė 
paraišką Kultūros paveldo 
departamentui prie Kultū-
ros ministerijos, prašydama 
finansuoti alaus daryklos 
avarinės būklės pašalinimą. 
Beveik visa reikalinga dar-
bų atlikimui dokumentacija 
jau yra sutvarkyta.

Patvirtinimo 
apie skirtą finansavimą
dar negauta
Rokiškio krašto muzie-

jaus direktorė Nijolė Šnio-
kienė sakė kol kas negavusi 
jokio dokumento, patvirti-
nančio apie skirtą finansavi-
mą, žinanti tik informaciją, 
kuria pasidalino Kultūros 
ministerija savo tinklalapy-
je. Vis tik manytume, kad 
ministerija klaidinga infor-
macija nesidalintų ir reika-
lingi dokumentai muziejaus 
direktorę dar pasieks. Kaip 

naudoti išsaugotą pastatą 
viešosioms reikmėms, dar 
turėtų vykti diskusijos. Kol 
kas nieko konkretaus nėra 
nuspręsta. Pasak N. Šnio-
kienės, reikia tartis su savi-
valdybe, verslu, kokią pa-
skirtį šiam pastatui suteikti. 
Yra minčių „Krošinskių 
pilaitę“ naudoti ekspozici-
joms, parodoms, skirti kavi-
nei – restoranui.

Buvusios 
alaus daryklos 
pastato paskirtis, 
laikui bėgant, keitėsi
Kokia šio pastato istori-

ja bei ankstesnė paskirtis, 
sutiko papasakoti Rokiškio 
krašto muziejaus direktorės 
pavaduotojas muziejinei 
veiklai Giedrius Kujelis. 
Pasak jo, tai – vienas uni-
kaliausių Rokiškio architek-
tūrinę panoramą puošiančių 
pastatų. Meno istoriko Gin-
tauto Žalėno nuomone, ne-
ogotikos architektūros sti-
liaus Rokiškio dvaro alaus 
daryklos pastatas gali būti 
vienas pirmųjų romantizmo 
epochos pastatų Lietuvoje. 
Jo pastatymo laikas – 19 am-
žiaus pradžia. Sprendžiant 
iš istorinių nuotraukų, 1813 

metais šis pastatas jau buvo. 
Pirminė pastato funkcija – 
alaus darykla, kurioje buvo 
aludario butas, įvairios pa-
skirties gamybinės patalpos.  
Laikui bėgant, pastato pa-
skirtis keitėsi. Alaus darykla 
buvo uždaryta ir ten buvu-
siose patalpose įsikūrė vil-
nos vėlykla, karšykla, ma-
lūnas... Sovietmečiu pastato 
paskirtis taip pat keitėsi. Iki 
1950 metų Rokiškio dvaro 
teritorija priklausė Rokiškio 
tarybiniam ūkiui. 1950 m. 
balandžio 30 d. rūmai buvo 
perduoti Kultūros – švieti-
mo darbo skyriaus žinion, 
o buvęs dvaro alaus dary-
klos pastatas ir šalia esanti 
teritorija toliau naudojosi 
Rokiškio tarybinis ūkis. 
Ten buvo įkurtas Rokiškio 
rajono pramonės kombina-
tas. Nuo 1962 metų buvęs 
alaus daryklos pastatas tapo 
Rokiškio rajono buitiniu gy-
ventojų aptarnavimo kom-
binatu, akmens apdirbimo 
dirbtuvėmis. Atkūrus nepri-
klausomybę, alaus daryklos 
pastatas  buvo apleistas. G. 
Kujelis pažymėjo, kad pa-
vadinimas „Krošinskių pi-
laitė“ yra istoriškai neteisin-
gas, nes realiai šis pastatas 

nieko bendro su kunigaikš-
čių Krošinskių gimine netu-
ri, nebent tik tai, kad buvo 
pastatytas senosios Rokiš-
kio dvarvietės teritorijoje. 

Būta 13 
įvairios paskirties 
alaus daryklos patalpų
Giedriaus Kujelio 

straipsnyje „Rokiškio alaus 
daryklos pastatas istorijos 
vingiuose“, publikuotame 
Rokiškio rajono kultūros 
žurnale „Prie Nemunėlio”, 
autorius apie šį pastatą pa-
sakoja:

Fotografijose, darytose 
XX a. pradžioje ir I Pasau-
linio karo metais, matyti 
alaus daryklos pastatas, į 
pietus nuo jo ant kalvos 
stovintis vėjo malūnas bei 
kiti mediniai pastatai, iš va-
karų pusės aptverti mūrine  
siena.

„...Pastatas buvo išmūry-
tas iš akmenų, stogas deng-
tas dalinai čerpėmis, dalinai 
malksnomis su keturiais 
dūmtraukiais iš plytų. Pas-
tate, be gamybinių patalpų, 
buvo ir viršutinės, ir apati-
nės gyvenamosios patalpos. 
Iš viso pastate išvardinta 13 
įvairios paskirties patalpų: 

aludario kambarys, val-
dytojo kambarys, prieme-
nė, laboratorija, kuri buvo 
įrengta pastato bokštelyje, 
koridorius, bravoras, patal-
pa gėrimams laikyti, saly-
klinė, džiovinimo patalpa, 
3 kambarių viršutinis butas 
su priemene. Pirmo aukš-
to patalpų grindys grįstos 
akmenimis arba degtomis 
plytomis. Aludario kam-
baryje minima išmūryta 
kepimo krosnis su arkada 
malkoms džiovinti. Kitose 
patalpose minimos tamsiai 
dažytos švediško tipo tera-
kotos koklių krosnys. Ant 
laboratorijos stogo buvo iš-
kelta geležinė vėtrungė. La-
boratorijoje buvo dvigubas 
langelis iš 10 stiklų. Dabar 
esančios durys bokštelyje, 

darkančios originalų pastato 
vaizdą, buvo iškirstos sovie-
tmečiu.“

Kokia 
šio pastato ateitis, 
galima tik spėlioti
Ar atgis begriūnantis pas-

tatas Rokiškio dvaro terito-
rijoje, turėtų paaiškėti jau 
šiais ar ateinančiais metais. 
Kol kas jis bus saugomas 
nuo visiško sugriuvimo, ta-
čiau, tikėtina, kad bus rasta, 
kaip buvusią alaus daryklą 
panaudoti viešosioms rei-
kmėms. Galbūt tai bus dar 
vienos muziejaus patalpos, 
galbūt – kavinė ar restora-
nas, tačiau bet kokiu atveju 
turės išsaugoti savo auten-
tiškumą.

Rita GRIGALIENĖ
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Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos mokiniai 
konkurse užėmė pirmąsias vietas

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykloje dar viena nuostabi žinia - Europos Parlamento nario prof. Liudo 
Mažylio iniciatyva organizuotas Pasaulio lietuvių moksleivių Vasario 16-ajai bei 104-ajam Lietuvos gimtadieniui 
skirtas eilėraščių ir esė konkursas „Švenčiu Lietuvą“ sulaukė virš 500 konkursinių darbų.

Pirmąją vietą savo amžiaus grupėje užėmė Dominykas Kolosovas, o Karolina Žemaitytė – antrąją.
Džaugdamiesi ir didžiuodamiesi sveikiname Dominyką, Karoliną ir jų mokytoją Laimą Bieliūnienę!

Pandėlio gimnazijos šauliai 
ir ateitininkai dalyvavo 
Vasario 16-osios renginiuose

Vasario 16 d. Pandėlio 
gimnazijos šauliai ir at-
eitininkai vyko į Kuodiš-
kių kaimą, kur vyko Lie-
tuvos Nepriklausomybės 
Akto signataro kun. Vla-
do Mirono atminimo pa-
gerbimas.

 
Vėliau organizacijų 

nariai dalyvavo Pandėlio 
bažnyčioje vykusiose Šv. 
Mišiose už tėvynę ir jos 
žmones. Šv. Mišias auko-
jo parapijos klebonas kun. 
Albertas Kasperavičius.

 Nuvykę į Kazliškio 
biblioteką, šauliai ir atei-
tininkai apžiūrėjo spaudi-
nių parodą, skirtą Lietuvos 

Laisvės kovos Sąjūdžio 
Tarybos 1946 m. Vasario 
16-osios akto signatarui 
Vytautui Gužui-Kardui. 
Vėliau prie paminklinio 
akmens vyko signataro pa-
gerbimas, į kurį susirinko 
daug iniciatyvių žmonių.

 Kazliškio bendruome-
nės nariai visus pakvietė 
į pėsčiųjų žygį Kazliškio 
šilo taku. Oras buvo pui-
kus, visi žygiuodami šven-
tiškai bendravo. Pasiekę 
tikslą visi žygio dalyviai 
pavaišinti gardžia koše, 
kvapnia arbata.

 Mokytojos 
Rima Žėkienė 

ir Eglė Glemžienė

Suvainiškyje įvyko šventinis renginys 
„Dainuok, širdie, gyvenimą“

Vasario 15 d. Suvainiš-
kio bendruomenės namuo-
se buvo švenčiama Lie-
tuvos valstybės atkūrimo 
diena ir Suvainiškio mote-
rų klubo „Sanpaulija“ 12-
asis gimtadienis.

 Po ilgo pandeminio lai-
kotarpio smagu buvo vėl 
sueiti draugėn, padainuo-
ti, pasikalbėti apie tai, kas 
yra LAIMĖ ir švęsti GY-
VENIMĄ!!! „Sanpaulijos“ 
moterys nuoširdžiai dėkoja 

vyrams už staigmeną - ins-
trumentinės saksofono mu-
zikos atlikėjo dovanotą mu-
zikinę dovaną.

Suvainiškio 
bendruomenės

inform.

Rokiškio jaunimo centras kviečia 
į mokinių darbų parodą

Maždaug apie 1980 me-
tus visoje Lietuvoje prie 
Vaikų muzikos mokyklų 
buvo pradėti steigti dailės 
skyriai, kuriuose vaikai 
buvo mokomi pagal dai-
lės mokyklų programas. 
Toks dailės skyrius 1984 m. 
buvo įsteigtas prie Rokiš-
kio vaikų muzikos moky-
klos. Bėgant metams keitėsi 
skyriaus priklausomybė ir 
pavadinimai, tačiau dailės 
mokymui visada buvo ski-
riamas ypatingas dėmesys.

Rokiškio jaunimo centre 
Dailės mokykla įsikūrė 1993 
metais. Be dailės skyriaus 
jame veikė ir amatų skyrius, 
kuriame mokiniai galėjo 
mokytis pynimo iš vytelių ir 
medžio darbų. Liaudies meno 
istorija, keramika, pyni-
mas iš vytelių – pagrindinės 

etnokultūros raiškos kryptys, 
su kuriomis šiuo metu supa-
žindinami mokiniai, lankantys 
Rokiškio jaunimo centrą. Mo-
kytojai ir mokiniai stengiasi 
neužsisklęsti įstaigos viduje ir 
aktyviai dalyvauja miesto bei 
rajono gyvenime. Sunku būtų 
išvardinti visas Rokiškyje vy-
kusias muges ir įvairiausio 
pobūdžio renginius Kultūros 
centre ir Krašto muziejuje, ku-
riuose dalyvauta su mokinių 
lipdytais iš molio, pintais iš 
vytelių ir drožtais ar tekintais iš 
medžio dirbiniais. Dažniausiai 
tai buvo renginiai, skirti Ro-
kiškio miesto gimtadieniams, 
Kalėdoms, Užgavėnėms ir Šv. 
Kazimiero dienai.

Jau 29-tus metus Rokiškio 
jaunimo centre veikia Dai-
lės mokykla, kurioje jaunieji 
rokiškėnai mokomi piešimo, 
tapybos, dailės istorijos, susi-

pažįsta su įvairiomis meni-
nėmis technikomis, plastikos 
ir kompozicijos gudrybėmis. 
Dailės mokykloje siekiama 
nuosekliai ir sistemingai ug-
dyti mokinių prigimtinius me-
ninius gebėjimus ir asmenines 
galias, suteikti dailės ir ben-
drųjų kompetencijų, reikalin-
gų šiuolaikiniame gyvenime.

Šioje parodoje pristato-
mi Dailės mokyklos mokinių 
(mokytojai Arūnas Augutis, 
Raimondas Gailiūnas, Žilvinas 
Vaičiūnas) ir Pynimo iš vytelių 
būrelio mokinių (mokytoja Re-
gina Raišienė) įvairiomis tech-
nikomis atlikti darbai.

Su parodoje eksponuoja-
mais darbais galite susipažinti 
Rokiškio Kultūros centro Di-
džiosios salės fojė 2022 m. va-
sario 16  – kovo 12 dienomis.

Rokiškio jaunomo centro
inform.

RJOS „Apvalus stalas“ nariai dalyvavo
mokymuose „Jaunimo interesų atstovavimas“

Vasario 12-13 dienomis Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“ vyko mo-
kymai „Jaunimo interesų atstovavimas“ su lektoriu Nerijumi Miginiu!

Mokymų metu dalyviai atliko apklausą gatvėse, kurios pagalba sužinojo ką miesto gyventojai 
galvoja apie jaunus žmones, su kokiais iššūkiais jie susiduria ir kaip juos spręsti.

Taip pat išsiaiškinta kas yra advokacinis planas ir kaip vadovaujantis juo išvystyti idėjas, nagrinė-
tas interesų atstovavimas ir su juo susiję konspektai.
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Rokiškėnai už sausį su-
vartotą šilumą patalpų šil-
dymui vidutiniškai mokės 
6,8 proc. mažiau nei gruo-
dį. 50 kv. metrų ploto buto 
šildymas gyventojams 
vidutiniškai kainuoja 55 
eurus. Gyventojų išlaidos 
šildymui, lyginant su 2021 
m. sausio mėn., vidutiniš-
kai padidėjo 21 proc.

Šių metų sausio  sąskai-
toms už šildymą įtakos tu-
rėjo mažesnis šilumos su-
vartojimas nei gruodį, nors 
šilumos kaina didėjo. 2,9 
laipsnio aukštesnė lauko oro 
vidutinė temperatūra maži-
no šilumos poreikį patalpų 
šildymui. Praėjusių metų 
sausis buvo šaltesnis, lauko 
oro vidutinė temperatūra su-
darė 3,5 laipsnio šalčio.

Nuo šildymo sezono 
pradžios didėjant kuro kai-
noms, didėja ir centrali-
zuotai tiekiamos šilumos 
kaina. Sausį AB „Panevėžio 
energija“ šilumos kaina gy-
ventojams, lyginant su 2021 
m. gruodžio mėn. šilumos 
kaina, padidėjo 5,9 proc., o 
su praeitų metų sausiu – 36 
proc., kai vidutinė šilumos 
kWh kaina Lietuvoje 2022 
m. sausį padidėjo beveik 80 
proc.

Šį sausio mėnesį AB „Pa-
nevėžio energija“ šilumos 
kilovatvalandė gyventojams 
kainavo 6,29 ct su PVM ir 
buvo mažiausia šilumos kai-

Sausį rokiškėnai už šildymą mokės mažiau nei gruodį
na iš penkių didžiųjų miestų 
šalyje. Vasario mėnesį AB 
„Panevėžio energija“ šilu-
mos kaina išlieka viena iš 
mažesnių kainų tarp šilumos 
tiekimo įmonių ir užima 6-ą 
vietą nuo mažiausios šilu-
mos kainos šalyje.

Kiekvieną mėnesį įver-
tinus šilumos suvartojimą 
pastate ir šilumos kainą, 
vartotojai sulaukia skirtingų 
dydžių sąskaitų.

Šilumos suvartojimas 
didėja arba mažėja ne tik 
atsižvelgiant į lauko oro 
temperatūrą, bet ir priklau-
so nuo pastato būklės, jo 
modernizavimo lygio bei 
nuo namo vidaus šildymo 
ir karšto vandens sistemų 
priežiūros ir eksploatavimo 
kokybės. Skirtingi namai  
sunaudoja skirtingą šilumos 
kiekį pačiai vidaus patalpų 
temperatūrai palaikyti. Dau-
giausia šilumos suvartoja 
neapšiltinti ir neatnaujinti 
daugiabučiai, kurių vidaus 
šildymo ir karšto vandens 
sistemos nemodernizuotos.

Šį sausį daugiabučiuose 
namuose, kurie buvo pasta-
tyti iki 1993 metų ir šiuo 
metu nėra renovuoti, šilu-
mos punktai yra senos kons-
trukcijos su elevatoriniais 
mazgais, be automatinių 
temperatūros reguliavimo 
prietaisų, 50 kv. metrų buto 
šildymui vidutiniškai suvar-
tojo 970 kWh (19,4 kWh/
vienam kv. metrui) šilumos. 

Tokių namų vieno kv. metro 
šildymas vidutiniškai kai-
nuoja 1,22 euro. Išlaidos už 
šildymą tokio dydžio būstui 
vidutiniškai sudaro 61 eurą.

Naujuose ar po 1993 
metų pastatytuose daugi-
abučiuose ir renovuotuo-
se namuose, 50 kv. metrų 
buto šildymui vidutiniškai 
reikėjo 600 kWh (12 kWh/
vienam kv. m) šilumos. Už 
tokio dydžio būsto šildymą 
gyventojai vidutiniškai mo-
kės 38 eurus (76 centus už 
vieną kv. metrą).

Šis šildymo sezonas su-
dėtingas ne tik gyvento-
jams, bet ir pačiam šilumos 
tiekėjui. 2022 m. vasario 
1 d. visų AB „Panevėžio 
energija“ šilumos vartoto-
jų skola sudarė 3,049 mln. 
eurų, iš jų – 2,87 mln. eurų 
buvo skolingi gyventojai 
(Rokiškio gyventojų skola 
– 86 tūkst. eurų). Brangstant 
kurui, AB „Panevėžio ener-
gija“ būtinos apyvartinės 
lėšos, todėl yra pasiruošusi 
padėti gyventojams ir įmo-
nėms ieškant sprendimų dėl 
skolų grąžinimo. AB „Pane-
vėžio energija“ savo klien-
tams taip pat siūlo kreiptis į 
Klientų aptarnavimo tarny-
bą tel. 845 501050 arba el. 
paštu klientai@pe.lt dėl mo-
kėjimų atidėjimo galimy-
bės, susidūrus su sunkumais 
apmokant sąskaitas.

AB Panevėžio energija
inform.

Poledinės žūklės mėgėjams primename: 
nepamirškite saugumo reikalavimų 
ir įvertinkite galimas rizikas

Permainingiems orams 
vyraujant šalyje, daugelis 
telkinių tampa pavojingi. 
Aplinkosaugininkai ra-
gina poledinės žvejybos 
mėgėjus nerizikuoti, pa-
sirūpinti savo saugumu ir 
laikytis mėgėjų žvejybos 
taisyklių.

„Šalyje vyrauja permai-
ningi orai ir nors atrodo, 
kad vandens telkiniai pa-
sidengę storu ledu, prime-
name, kad jis gali būti ap-
gaulingas. Poledinės žūklės 
mėgėjai turėtų būti atsargūs 
ir tirpstant ledui nerizikuo-
ti“, – sako Vilniaus gyvo-
sios gamtos apsaugos ins-
pekcijos viršininkas Sigitas 
Mikėnas.

Departamento parei-
gūnai įspėja, kad poledi-
nės žūklės mėgėjai turi 
būti ypač atidūs ir laiky-
tis saugumo reikalavimų. 
Žvejams mėgėjams, kaip 
nustatyta Mėgėjų žvejy-
bos vidaus vandenyse tai-
syklėse, žvejojant ant ledo 
privaloma turėti priemo-
nes, kuriomis pasinaudojus 
būtų galima įlūžus išlipti 
ant ledo, t. y. du lanksčia 
jungtimi sujungti smaigai.

Smaigus reikia nešiotis 

lengvai pasiekiamoje vieto-
je, kad netikėtai įlūžus būtų 
galima jais iškart pasinau-
doti.

„Dažniausiai žvejai smai-
gus nešiojasi pasikabinę ant 
kaklo. Daugelio gamintojų 
smaigai pritaikyti kabinti 
ant kaklo tokiame aukštyje, 
kad įvykus nelaimei būtų 
galima juos greitai ištraukti 
iš įdėklo, todėl smaigus bū-
tina laikyti visada lengvai 
pasiekiamoje vietoje – ne 
kišenėje ar, dar blogiau, 
žvejybinėje dėžėje“, – sako 
S. Mikėnas.

Saugus elgesys ant ledo:
Smaigai privalo būti pa-

rengti naudoti žengiant ant 
ledo ir lengvai pasiekiamoje 
vietoje.

Pavieniams žmonėms 
ant ledo lipti saugu, kai jis 
storesnis nei 7 cm, o kad le-
das išlaikytų grupę žmonių, 
storis turi būti ne mažesnis 
kaip 12 cm.

Ledo storį galima išma-
tuoti išgręžus skylę lede 
žvejybiniu grąžtu arba pra-
kirtus kirtikliu.

Tvirtas ledas yra mėly-
no arba žalio atspalvio, o 
matinės baltos spalvos arba 
geltono atspalvio ledas yra 

netvirtas.
Rekomenduojama ledu 

eiti mažiausiai 2 žmonėms, 
bet su grupe žmonių laiky-
tis atstumo. Nes daug žmo-
nių vienoje vietoje didina 
riziką įlūžti. Ledu eiti tik 
šviesiuoju paros metu, kad 
būtų galima pamatyti visas 
pavojingas zonas.

Einant ledu žvejams 
rekomenduojama turėti 
neskęstančius drabužius 
(kombinezoną, gelbėjimosi 
liemenę – būtinai nepripu-
čiamą, nes šaltame vande-
nyje ji gali neprisipūsti), 
neskęstančią 20 m ilgio 
virvę su karabinu (prisegti 
prie tarnybinės liemenės 
ar drabužių kilpos) arba 
ledo kirtiklį. Einant silpnu 
ledu – prisisegti virvę. Re-
komenduojama turėti kom-
plektą sausų drabužių.

Upių ledas niekada ne-
būna saugus! Tekančiame 
vandenyje ledas nebūna 
vientisas, jis susidaro iš 
atskirų ledo fragmentų, su-
šalusio sniego. Todėl ant 
upės ledo rekomenduojame 
apskritai nelipti, nes yra di-
delis pavojus įlūžti.

Aplinkos apsaugos
departamento

inform.

Parengta gręžinių įteisinimo tvarka: naujų pareigų 
nebus, suteikiama galimybė atlikti, kas nepadaryta

Aplinkos ministerija 
parengė detalų aprašą, ko-
kius konkrečius veiksmus 
turės atlikti gyventojai 
neregistruotiems gręži-
niams įteisinti. Kviečiame 
susipažinti ir išsakyti savo 
nuomonę.

Pateiktas derinimui Žemės 
gelmių registre neregistruo-
tų gėlo požeminio vandens 
gavybos gręžinių įteisini-
mo tvarkos aprašo projektas 
numato, kad gyventojai, 
norintys įteisinti gręžinius, 
pirmiausia turi kreiptis į savi-
valdybės administraciją ir pa-
teikti paraišką dėl pritarimo 
naudoti gręžinį.

Gavę savivaldybės pri-
tarimą, gręžinio savininkai 
kreipiasi į asmenį ar įmonę, 
turintį leidimą tirti žemės 
gelmes, atlikti požeminio 
vandens paiešką ir žvalgybą. 
Šis asmuo arba įmonė pagal 
apraše siūlomus reikalavi-
mus imsis veiksmų, būtinų 
gręžiniui įteisinti: atliks van-
dens tyrimus, parengs pože-
minio vandens vandenvietės 

apsaugos zonos projektą, 
gręžinio pasą ir kt.

Atsižvelgus į aplinkybę, 
kad įteisinamas jau įrengtas 
požeminio vandens gavybos 
gręžinys, rengiant aprašą 
remiamasi galiojančia po-
žeminio vandens gręžinių 
įrengimo tvarka ir susiju-
siais teisės aktais.

Pagal siūlomą gręžinių 
įteisinimo tvarką, gręžinių 
savininkams nenustatomos 
jokios naujos pareigos, prie-
šingai, suteikiama galimybė 
padaryti tai, kas anksčiau 
dėl vienos ar kitos priežas-
ties nebuvo atlikta. Taip pat 
primename, kad už tai ne-
gresia jokios sankcijos.

Aprašas parengtas įgy-
vendinant Seimo 2021 m. 
gruodį priimtą Gėlo po-
žeminio vandens gavybos 
gręžinių įteisinimo laikinąjį 
įstatymą , kuris, kaip ir pats 
aprašas, įsigalios šių metų 
gegužės 1 d.

Įstatymas numato 3 metų 
laikotarpį per kurį bus gali-
ma įteisinti neregistruotus 
gręžinius.

Aprašo projektas skelbia-
mas Teisės aktų informaci-
nėje sistemoje (TAIS). Pas-
tabas ir pasiūlymus prašome 
pateikti iki kovo 2  d., el. 
paštu info@am.lt

Aplinkos ministerijos
inform.

Lietuvos keliuose numatomas intensyvus 
sąjungininkų karinės technikos judėjimas

Lietuvai prisidedant 
prie tarptautinių karinių 
pratybų, taip pat atvyks-
tant NATO priešakinių 
pajėgų bataliono pastipri-
nimui, vasario pabaigoje 
– kovo pradžioje numa-
tomas intensyvus karinės 
technikos judėjimas šalies 
keliuose, pirmadienį įspėjo 
Krašto apsaugos ministeri-
ja (KAM).

Pasak jos, karinė techni-
ka šalies keliuose bus labiau 
matoma nuo šio pirmadienio 
iki kovo 8 dienos, Baltijos 
šalyse ir Lenkijoje vykstant 
pratyboms „Kardo kirtis“. 
Lietuvoje vyksta šių pratybų 
komponentai „Stiprus Grifo-
nas“ ir prieštankinių padali-
nių pratybos „Medžiotojas“.

Taip pat šiomis dienomis 
per Lietuvą į Estiją vyks Esti-
jos NATO priešakinių pajėgų 
bataliono pastiprinimas.

„Minėtomis dienomis vyks 
NATO sąjungininkų ir JAV 
Sausumos pajėgų II-ojo kava-
lerijos pulko persidislokavi-
mas, kurio metu įvairių NATO 
šalių kariai su kovinės tech-
nikos priemonėmis persidis-
lokuos iš Vokietijos į Baltijos 
šalis ir Lenkiją, taip pat kari-
nio transporto judėjimas šalies 
viduje“, – skelbia KAM.

Didžiausias karinės tech-
nikos judėjimas numatomas 
per Kalvarijos užkardą. Tech-
nika nuo užkardos „Via Balti-
ca“ keliu judės per visą Lie-
tuvos teritoriją į Latviją bei 
Estiją. Karių kolonos, kurios 
dalyvaus pratybose Lietuvo-

je, nuo Kauno rajono judės į 
pratybų vietas Lietuvos kari-
niuose poligonuose Rukloje 
ir Pabradėje.

Rekomenduojama rinktis 
kitą kelionės datą per Lie-
tuvos ir Lenkijos sieną mi-
nėtais maršrutais ar bent jau 
vengti kelionės tamsiuoju 
paros metu, kuomet vyks in-
tensyviausias karinės techni-
kos judėjimas.

Kariuomenė žada, kad 
siekiant sumažinti nepato-
gumus gyventojams, kari-
nės kolonos bus skaidomos 
į mažesnes, iki 30 transporto 
priemonių kolonas, kiekvie-
ną jų lydės karo policija.

Vairuotojų prašoma šių 
kolonų nelenkti ir neįsiterpti 
į jų vidų.

BNS inform.
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Kur skrenda Liongino Šepkos paukščiai, arba „Šepką atradau aš!“

Scenoje - ir patyrę meistrai (Arūnas Skardžius) ir pirmąją tokio masto patirtį įgaunantys aktoriai (Aušra 
Gudgalienė.                                                                                                                                           S. Daščioro nuotr.

Vasario 23-ąją rokiškėnus į Kultūros centrą pakvies 
Rokiškio liaudies teatro spektaklis „Šepką atradau aš“. 
Tema, atrodytų eksploatuota, išeksploatuota ir pereks-
ploatuota. Lionginas Šepka, galima drąsiai sakyti, yra 
vienas iš rajono kultūros kertinių akmenų: jo kūrinių 
ekspozicija Rokiškio krašto muziejuje yra viena lanko-
miausių, jo vardu remiantis puoselėjamos drožybos 
tradicijos: rengiami tarptautiniai projektai, plenerai, jo 
vardu pavadintas parkas. Netgi Rokiškis – Lietuvos kul-
tūros sostinė inauguracinio renginio esmė buvo vaizdo 
projekcija, paremta šepkiškais motyvais. Apie legendinį 
dievdirbį rašomos knygos, sukurtas filmas. Tačiau jei pa-
klaustume rokiškėno, kas yra šis vienas ryškiausių rajo-
no veidų, dažniausiai pagūžčiotų pečiais: na, drožėjas, 
na, paukštelius kūrė. Labiau praprusę paminės plenerus, 
parką. O ką žinome apie jį kaip žmogų, asmenybę? Be 
to, kad buvo keistuolis ir savo šedevrus kūrė primityviais 
savadarbiais įrankiais? Todėl spektaklis „Šepką atradau 
aš“ ir kviečia pažinti Lionginą Šepką jo amžininkų aki-
mis, įvertinant aplinkybes, istorinį kontekstą.

Kodėl 
Lionginas Šepka?
To klausėme spektaklio 

režisierės Neringos Danie-
nės. Ji atvira: ši tema jau 
daugybę metų nėra pamiršta: 
sukurtas filmas, parašytos 
dvi knygos, vyksta plenerai, 
muziejuje yra didelė šio die-
vdirbio darbų ekspozicija. 
Neužmirštas jis ir Lietuvos 
mastu, ypač kultūrinėje ži-
niasklaidoje. Tačiau… Ką 
mes žinome apie jį, kaip 
apie žmogų, kaip apie dau-
giabriaunę asmenybę? Koks 
jis išliko artimųjų, amžinin-
kų, menininkų, jį atsitiktinai 
sutikusių žmonių, vaikų, 
žaidusių jo sukurtais paukš-
teliais, akyse? N. Danienė 
atvira: vien tik žodžiu „nesu-
prastas“ šio žmogaus neapi-
būdinsi…

Kita vertus, gal rokiškė-
nams pats metas atrasti šį 
žmogų naujai? Pašnekovė 
neslepia: teatro kalba gali 
daug… Tą rodo ir spektaklio 
„Nutildytos mūzos“ apie po-
etę Matildą Olkinaitę, patir-
tis. Nuvedusi nuo spektaklio 
iki tarptautinių istorinių ir 
archeologinių tyrimų, įspū-
dingos knygos, ir tai dar ne 
pabaiga. Spektakliu „Mar-
celės legenda“ mūsų kraštui 
faktiškai buvo išsklaidytas 
„atminties prakeiksmas“ 
apie mūsų krašto išskirtinę 
asmenybę – žvalgę Marcelę 
Kubiliūtę. Atėjo eilė L. Šep-
kai.

„Komedijų kurti
 nemoku“
Kurti spektaklį apie as-

menybę – užduotis ne iš pa-
prastųjų. Tai reiklus žanras. 
Visų pirma, istorinei tiesai. 
Nes dar gyvi tie, kurie pa-
žinojo L. Šepką. Ir būtent 
iš jų lūpų gali pasigirsti tas 
garsusis „Netikiu!“, kaip jau 
nutiko su vieno garsaus seri-
alo sukurtu žvalgės Marce-
lės Kubiliūtės įvaizdžiu. Su 
spektakliu „Marcelės legen-
da“ buvo sudėtinga, nes vi-
suomenės galvose jau buvo 

sukurtas žvalgės – fatališkos 
moters, lietuviškosios Mata 
Hari įvaizdis, nieko bendro 
su tikrove neturintis: M. Ku-
biliūtė, kaip ir daugelis sė-
kmingų žvalgų, buvo „pilka 
pelė“, turinti visiškai susilieti 
su aplinka ir joje pranykti. 
Būtent gebėjimas tapti „ne-
matoma“ ir lėmė jos labai 
sėkmingą veiklą. Visgi N. 
Danienei savo spektakliu pa-
vyko „perlaužti“ suformuotą 
žvalgės įvaizdį.

Ar pavyks perlaužti su-
formuotą L. Šepkos įvaiz-
dį? Bepigu pasakyti vieną 
žodį – keistuolis. Pašnekovė 
neslepia: jį dėliojo tarsi dė-
lionę, mozaiką, iš tūkstančių 
detalių. Vieniems – genijus, 
kitiems – paribio žmogus, 
tretiems dėl savo gyvenimo 
būdo – tarsi rakštis užpaka-
lyje.

O keisto, paribio žmo-
gaus situacija aktuali visiems 
laikams. Ypač dabar, kai vi-
suomenė svaiginasi grožio, 
jaunystės ir sėkmės kultu. 
Liongino Šepkos istorija – 
visiška priešingybė šiems 
svaiguliams. Ir liudijimas, 
kad gyvenimas nesibaigia nei 
dvidešimties, nei keturiasde-
šimties. Kad kiekvienam yra 
skirtas savas laikas atsiskleis-
ti. Štai jau brandžiame amžiu-
je ištiko kūrybinis sprogimas, 
dar po dvidešimties – meilė... 
Todėl Liongino Šepkos as-
menybė liudija amžiną tiesą: 
žmogus – visų vertybių ma-
tas. Vertingas ir jaunystėje, 
ir brandoje, ir senatvėje, ir 
kiekviename gyvenimo peri-
ode atsiskleidžiantis visomis 
spalvomis. Kodėl ji ėmėsi 
šios temos? „Nes komedijų 
kurti nemoku“, – atvirai pri-
sipažino ji.

N Danienė neslepia: Lion-
gino Šepkos istorija prašyte 
prašosi naujo filmo, o tai, ką 
ji rado amžininkų atsimini-
muose, Rokiškio krašto mu-
ziejaus surinktoje medžiago-
je, sunkiai tilptų į spektaklį. 
Tam reikia serialo. Todėl ir 
svarbu buvo išsikristalizuoti, 

išrinkti esminius, lūžinius is-
torijos momentus.

Dvejų metų darbas
Kelias į Lionginą Šepką, 

kaip prisipažino režisierė, 
brendo jau seniai. Nuo pir-
mųjų spektaklių apie istori-
nes asmenybes. Tai – sava. 
Ieškojimai, atradimai, gylis. 
Todėl prieš pusantrų metų pa-
rašė projektą Lietuvos kultū-
ros tarybai, siūlydama sukurti 
scenarijų spektakliui apie šį 
dievdirbį. Tačiau spektaklio 
scenarijus neskirtas dūlėti 
stalčiuje, tad reikėjo rengti ir 
kitą projektą tai pačiai Kultū-
ros tarybai, dėl spektaklio kū-
rimo. Juk vien tik premjeros 
neužtenka: reikia rasti finan-
savimą ne tik spektaklio kūri-
mui, bet ir teatro gastrolėms, 
kad tai nebūtų vieno vakaro, 

vienos premjeros reikalas. Be 
to, buvo parengtas projektas 
kartu su moksleiviais, apie 
kurį papasakosime šiek tiek 
vėliau.

Liongino Šepkos istorija 
yra tokia, kurioje nepatyrusį 
autorių gali valdyti medžia-
ga: jos yra milžiniški kiekiai. 
Kaip surinkti visa tai į vieną, 
iš daugybės detalių sudėliotą, 
bet visgi homogenišką visu-
mą? N. Danienė atvira: sėkė 
šimtai valandų kruopštaus 
darbo. Spektaklis tapo labai 
dinamišku, kupinu nuotaikų 
kaitos, šmėžuojančiu savitu 
šepkišku humoru.

Todėl, kaip prisipažino 
režisierė, scenarijaus rašymo 
procesas buvo įdomus ir ver-
tingas įvairiomis patirtimis. 
Štai buvo susitarta susitikti 
su Liongino Šepkos žmo-

na Danute, tačiau užklupo 
covid-19 epidemija. Gyvą 
pokalbį teko pakeisti telefo-
niniais. Spektaklio scenariju-
je – ir gyvi Rokiškio krašto 
muziejaus direktorės Nijolės 
Šniokienės prisiminimai, ir 
brolienės Šepkienės mintys, 
ir panemunėliečių galvo-
se susiformavęs dievdirbio 
paveikslas, ir jo dovanotais 
paukšteliais žaidusių vaikų 
mintys. Jei menininkams šis 
žmogus buvo pelenuose ras-
tas deimantas grynuolis, kurį 
reikėjo saugoti ir globoti kaip 
brangiausią turtą, tai kolūkio 
pirmininkui Lionginas Šep-
ka buvo... rakštis užpakalyje. 
Juk jis „šviesioje ir pažangio-
je“ sovietinėje visuomenėje, 
kurioje visi turėjo turėti dar-
bus, namus, būti vienodai pil-
kais paltais ir vienodais batais 
„Sudie, jaunyste“, niekaip 
neįsipaišė nei savo talentu, 
nei gyvenimo būdu.

N. Danienė neslėpė, kad 
tam tikru raktu, kelrodžiu į 
Liongino Šepkos istoriją tapo 
ir jos bendravimo su anksti 
mus palikusiu reto talento 
fotografu, Rokiškio metrašti-
ninku Gintu Dainiu. Jo drą-
sus noras būti savimi, origi-
nalumas, filosofinis požiūris 
į gyvenimą, gylio ir prasmės 
ieškojimas ten, kur kiti tie-
siog plaukia paviršiumi, ir 
buvo galimybė pažinti kitokį 
žmogų iš arčiau.

Norėjo rimto vaidmens
Tokiai daugiabriaunei 

asmenybei, kaip Lionginas 
Šepka, įkūnyti buvo reika-
lingas ypatingas aktorius. 
N. Danienė pasakoja, kad 
atmintyje buvo įstrigę Arū-
no Skardžiaus žodžai: „No-
rėčiau rimto vaidmens“... Ji 
įsitikinusi, kad pamatę spek-
taklį teatro žinovai šį aktorių 
atras iš naujo. Pašnekovė 
atvira: šis vaidmuo aktoriui 

tinka, ir aktorius vaidmenyje 
yra organiškas. O jo žinios, 
gebėjimai, patirtis leidžia ir 
subtiliai, ir ryškiai vystyti 
siužeto vingius bei nuotaikas. 
Danutės, Liongino Šepkos 
žmonos, vaidmuo patikėtas 
Marytei Vaitkevičiūtei. Pa-
sak N. Danienienės, būtent 
šis duetas, jo patirtis, didžiulė 
sceninė kultūra, pajautimas 
leidžia žiūrovui perteikti ypa-
tingą dievdirbio ir jo žmonos 
meilės istoriją. „Gražu, gera 
tas scenas žiūrėti“, – sakė N. 
Danienė.

Jos kurtų spektaklių įdo-
mi tendencija – „žmonės iš 
gatvės“: kviesti tuos, kurie 
arba apskritai neturi, ar turi 
nedidelę buvimo scenoje pa-
tirtį. „Ir praktika rodo, kad 
tie žmonės – tikri perliukai“, 
– sakė režisierė. Taigi, šis 
spektaklis bus pirmoji tea-
trinė Kultūros centro direk-
torės pavaduotojos Aušros 
Gudgalienės patirtis. Taip pat 
scenoje išvysime ir jos dukrą 
Godą. Du mažuosius talentus 
N. Danienė atrado Rudolfo 
Lymano muzikos mokyklos 
Choreografijos skyriuje. Taip 
pat vaidins ir nemažai jau ži-
nomų Liaudies teatro aktorių.

Spektaklį kolektyvas su-
tinka su jauduliu. Buvo daug 
baimių, ar spės laiku, ar pa-
vyks? Kodėl? Nes dviems 
savaitėms repeticijas sustab-
dė covid-19: sirgo net šeši iš 
dešimties aktorių. „Tik grįžus 
į repeticijų salę supratome, 
kad nepaisant visų dvejonių, 
mums pavyks“, – sakė N. Da-
nienė.

Tačiau covid-19 visgi pali-
ko savo ženklą – iš pradžių 
planuota, kad premjera įvyks 
pernai lapkritį, tačiau įsisu-
kant ligos bangai, griežtė-
jant suvaržymams, buvo nu-
spręsta spektaklio premjerą 
nukelti.

Prabils žmogaus balsu
Spektaklis – ne vienintelė 

šio projekto dovana rokiškė-
nams. Premjeros metu bus 
apdovanoti moksleiviai, ku-
rių kurtos legendos apie Lion-
gino Šepkos parko skulptūras 
buvo atrinktos autoritetingos 
komisijos ir pripažintos ge-
riausiomis. Jas įskaitė viso 
rajono aktoriai: Rokiškio, 
Bajorų, Panemunėlio, Pandė-
lio... „Norėjome įdomių, spe-
cifinių, nestandartinių balsų“, 
– sakė pašnekovė.

Kaip tas istorijas išgirs-
ti? Netrukus prie kai kurių 
skulptūrų L. Šepkos parke 
atsiras QR kodai. Nuskaičius 
juos, pasigirs skulptūrų istori-
jos. N. Danienė mano, kad tai 
gerokai pagyvins rokiškėnų ir 
miesto svečių gausiai lanko-
mą parką.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Neatrasta laisvės kovų istorija, arba ko ieškota Skaistės ežero pakrantėje (I)
Laisvės kovų istorija 

ir po septyniasdešimties 
metų tebesaugo savo pa-
slaptis. Į Amžinybę iške-
liauja tų dienų liudininkai. 
Tam, kad paslaptys paaiš-
kėtų, reikia ir didelių pa-
stangų, ir mokslinių tyri-
mų. Žengti pirmąjį žingsnį 
link Zablačiaus dvarelio 
paslapties atskleidimo: 
rasti, kur buvo palaido-
ti čia žuvę keturi Vytauto 
apygardos Šarūno rinkti-
nės Vyžuonų būrio parti-
zanai. Jų, kaip ir bunkerį 
įrengusių ir partizanais 
besirūpinusių Emilijos ir 
Konstantino Zaborskų, 
atminimą planuojama pa-
gerbti iškilmėmis vasario 
26-ąją.

Laisvės kovų 
sėkmės istorija
1946-47 m. žiema buvo 

skaudi ir sudėtinga mūsų 
krašto laisvės kovotojams. 
1946 m. gruodį didvyriškoje 
kovoje su sovietine kariuo-
mene ir jiems talkinusiais 
stribais krito Notigalės pel-
kėje įsikūrę Vytauto apygar-
dos Algirdo kuopos Šarūno 
rinktinės Bermono pulko 
partizanai. Vos po poros mė-
nesių Netolimose apylinkė-
se – Zabločiaus dvarelyje 
įvyko kita tragedija: slėptu-
vėje užklupti po didvyriškos 
kovos žuvo keturi laisvės 
kovotojai: Vytauto apygar-
dos Šarūno rinktinės parti-
zanai: Vladislovas Zemlic-
kas (gim. 1919 m.), Petras 
Lauška (gim. 1920 m.) bei 
grupių vadai – Liudvikas 
Mikšys (gim. 1926 m.) ir 
Vilgelmas Milaknis (gim. 
1916 m.). Abi šias tragedijas 
vienija vienas ženklas – ryš-
kus išdavystės tvaikas.

Čedasų apylinkių Laisvės 
kovotojų istorija ypatinga. 
Veiklūs Čedasų krašto žmo-
nės labai organizuotai daly-
vavo 1941-ųjų birželio suki-
lime. Sukilėliams vadovavo 
labai charizmatiškas, veiklus 
vadas – mokytojas Kazimie-
ras Kalpokas. Jo veikla la-
biau siejama su Panemunio 
kraštu. Dar 1944 m lapkritį 
jo vadovaujami vyrai pražy-
giavo per Čedasus, gruodžio 
12-ąją buvo įvykdyta sė-
kminga Panemunio miestelio 
užpuolimo operacija, kurios 
metu žuvo 13 stribų. Joje da-
lyvavo gausios laisvės kovo-
tojų pajėgos. Natūralu, kad 
veikliam vadui reikėjo pagal-
bininkų. Tad Čedasų krašto 
laisvės kovotojams ėmė va-
dovauti Antanas Blieka. Nuo 
pat Panemunio šturmo, kuris, 
natūralu, buvo didžiulė gėda 
okupantams, Panemunio 
apylinkėse ėmė siausti so-
vietinė kariuomenė ir stribai. 
Tačiau, nepaisant jų pastan-

gų, tikraisiais krašto šeimi-
ninkais vis dar buvo laisvės 
kovotojai, turėję didžiulę 
vietos gyventojų paramą. 

Pastangos likviduoti A. 
Bliekos būrio vyrus buvo 
milžiniškos ir jų medžioklė 
truko beveik metus. Buvo 
imtasi įvairiausių priemo-
nių – nuo tiesioginio puoli-
mo iki sekimo ir išdavysčių. 
Tačiau, nepaisant agentų 
pastangų, nepaisant mestų 
didelių saugumo pajėgų ir 
išteklių, „Banda Blieki“ la-
bai sėkmingai išsisukdavo 
nuo persekiojimo. Visgi tai 
buvo nelygus žaidimas.

1946 m rugsėjo 5-ąją 
milžiniškos sovietų pastan-
gos davė vaisių. Rugsėjo 
5-ąją Ežerokšnio kaime 
buvo apsupti trys partiza-
nai. Vadas Antanas Blieka 
žuvo. Jo išniekintas kūnas 
buvo numestas Panemunio 
aikštėje, vėliau palaidotas 
baloje. Lietuvai atkūrus ne-
priklausomybę, A. Bliekos 
sūnus Izidorius ne tik pasi-
rūpino tėvo palaikų garbin-
gu palaidojimu, bet ir daug 
dėmesio, lėšų ir jėgų skyrė 
Laisvės kovų atminties puo-
selėjimui.

Skaistės ežero 
kraupi paslaptis
O kas gi nutiko A. Blie-

kos būrio laisvės kovo-
tojams? Kaip ir daugelio 
partizanų likimus, dengia 
bevardžiai kapai ir istori-
jos šešėliai. Skaistės ežeras 
75-erius metus yra kraupios 
paslapties liudininkas. 

Skaistės ežero paslap-
tis paaiškėjo iniciatyvios 
kraštietės Vilijos Zaborskės 
dėka. Ji domėjosi savo se-
nelių, gyvenusių Zablačiaus 
dvarelyje, partizanų rėmėjų 
Emilijos ir Konstantino Za-
borskų istorija. Būtent jos 
atkaklių ir kruopščių tyrimų 
dėka yra žinoma ši tragedija, 
pastatytas tradicinis Laisvės 
kovotojų žūties vietose pa-
minklinis žymuo. Tačiau iki 
to žymens pastatymo buvo 
nueitas ilgas archyvinių ir 
istorinių tyrimų kelias. Ku-
ris lydimas keistų paslapčių 
– Zaborskų šeimos bylose 
trūksta tam tikrų dokumen-
tų. Ar jie tiesiog buvo pa-
mesti archyvuose, ar tiesiog 
netiksliai parengti, o gal 
tyčia pašalinti – klausimas 
lieka atviras.

Taigi, 1947 m. vasario 
25-ąją Zablačiaus dvarelį 
apsupo sovietinė kariuome-
nė ir stribai. E. Zaborskienę 
jie sučiupo kieme, ir pa-
reikalavo išduoti partiza-
nų slėptuvę. Drąsi moteris 
į akis rėžė, kad partizanų 
nėra, o jei juos kur rasian-
tys, tai ir ją gali sušaudyti 
kartu su jais. 

Tačiau trapios moters 
pastangos apginti dvarelio 
paslaptį, nors ir didvyriš-
kos, buvo bevaisės. Mat 
prie šio būrio jau buvo pri-
sigretinęs garsus Maskvos 
agentas Alfonsas Lūža. Jam 
pavyko pelnyti laisvės ko-
votojų pasitikėjimą ir būtent 
jo surinktomis žiniomis be-
siremdamos, okupantų pa-
jėogos apsupo Zablačiaus 
dvarelį. Agento Lūžos dėka 
jie tiksliai žinojo, kad čia 
yra slėptuvė, kurioje slėpėsi 
Vytauto apygardos Šarūno 
rinktinės partizanai: Vla-
dislovas Zemlickas (gim. 
1919 m.), Petras Lauška 
(gim. 1920 m.) bei grupių 
vadai – Liudvikas Mikšys 
(gim. 1926 m.) ir Vilgelmas 
Milaknis (gim. 1916 m.). 
Jie, žinoma, nepasidavė be 
kovos – apšaudę okupantus 
kulkosvaidžio ugnimi, lais-
vės kovotojai bandė išsi-
veržti iš slėptuvės. Ir didvy-
riškai žuvo. Jų kūnai buvo 
suversti į vežimą, nuvežti 
į Panemunį, ten išniekinti. 
E. Zaborskienė į Panemunį 
buvo varoma pririšta prie 
to paties vežimo. Jos vyrą 
stribai sučiupo begrįžtantį 
namo su vaistais ir maistu 
partizanams.

Zaborskų šeimai teko 
praeiti sovietinės baudžia-
mosios sistemos pragaro ra-
tus. O jų anūkė V. Zaborskė 
dėjo milžiniškas pastangas 
tam, kad ši istorija nepra-
nyktų šešėliuose. 

O kur dingo partizanų kū-
nai? Kai juos „eksponuoti“ 
Panemunyje tapo nebepato-
gu, stribams reikėjo juos už-
kasti. Tačiau šiems tokia sa-
vybė, kaip darbštumas, buvo 
nebūdinga. O vasarį buvo 
pašalas, taigi kasti kapo duo-
bę būtų tekę ilgai ir nuobo-
džiai. Todėl jie rado... genialų 
sprendimą – surištus laisvės 
kovotojus tiesiog sumesti į 
Skaistės ežero eketę. O ištir-
pus ledui ežeras ėmė atskleis-
ti savo kraupią paslaptį. Dėl 
natūralių procesų gelmė ati-
davė laisvės kovotojų kūnus. 
Juos paslapčia palaidojo vie-
tos gyventojai. Vieną – kapi-
nėse, du – ežero pakrantėje 
beržynėlyje, ketvirtą paežerė-
je, miško kalvelėje... Būtent 
surasti keturių laisvės kovo-
tojų palaikus ir ėmėsi istorinę 
atmintį puoselėjantys mūsų 
krašto žmonės.

Užmaršties 
prakeiksmas
Tyrinėti Laisvės kovų 

istoriją yra sudėtinga dėl 
kelių priežasčių. Pirmiau-
sia, nebeliko gyvų to meto 
liudininkų. Paprasta mate-
matika: jei nuo tų įvykių 
praėjo 75-eri, tai bent kaž-
ką apytiksliai prisimenan-

tiems jų liudininkams dabar 
jau – daugiau nei 80-imt. 
Taigi, žinios apie laisvės 
kovotojus istorikus jau gali 
pasiekti tik netiesioginių 
liudininkų pasakojimai. Ta-
čiau juos vertinant, reikia 
suprasti ir istoriko darbo 
„virtuvę“. Pirmiausia, lais-
vės kovotojų istorijos tema 
sovietmečiu buvo nekalba-
ma. Tie, kurie žinojo, netgi 
tarpusavyje, artimųjų rate, 
apie tai kalbėjosi retai, bi-
jodami visur kyšančių KGB 
ausų. Ką jau kalbėti apie 
viešesnes, draugų, bendra-
minčių diskusijas. Taigi, tos 
žinios, perduodamos iš lūpų 
į lūpas, galėjo kisti dėl ele-
mentariausios žmogiškosios 
atminties netobulumų.

Kita problema – per 
75-erius metus keitėsi 
kraštovaizdis: melioracija, 
kaimų, sodybų iškėlimas, 
žemės ūkio darbai. Ten, kur 
kitados buvo pieva, dabar 
jau gali būti miškas, o kur 
buvo miškas – pieva ar pel-
kynas. Atskiri orientyrai, 
tokie kaip medžiai, akme-
nys – taip pat galėjo pasi-
keisti. 

Todėl istorikams jau yra 
labai sudėtinga tiksliai rasti 

palaidojimų vietas.

Susibūrė tie, 
kuriems rūpi
Atskleisti Zablačiaus 

dvarelio paslaptį ėmėsi is-
torijos entuziastai ir patrio-
tai. Konstantinavos krašto 
atmintį šia tema saugoja 
visų pirma V. Zaborskė, taip 
pat Konstantinavos krašto 
šviesuolė Zita Maldūnie-
nė, bendruomenės žmonės. 
Taip pat ir Laisvės kovų is-
torijos muziejaus Obeliuose 
vadovas Valius Kazlauskas, 
rajono tarybos nariai Dija-
na Meškauskienė, Egidijus 
Vilimas. Todėl atsiradus 
galimybei, nuspręsta su-
rengti pažintinę ekspediciją 
Skaistės ežero pakrantėmis, 
daugmaž numanomų palai-
dojimų vietomis.

Šios pažintinės istorinės 
ekspedicijos  tikslas - pradė-
ti istorinius tyrimus, kuriuos 
atliktų Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos 
tyrimų centras (LGGTC) ir  
jei pavyks, būtų pradėtos 
partizanų palaikų paieškos. 
Šios ekspedicijos dar vienas 
iš iniciatorių ir koordinato-
rių Rokiškio krašto garbės 
pilietis, Vilniaus rokiškėnų 

klubo „Pragiedruliai“ akty-
vus narys, buvęs  ilgametis 
pirmininkas, šaulys Algis 
Narutis. Algis pakvietė 
LGGTC istorinių tyrimų 
programos skyriaus vyriau-
siąjį istoriką Gintarą Vaičiū-
ną, kuris rokiškėnams įsi-
minė kaip 1941 m. birželio 
sukilimo jubiliejui skirtos 
konferencijos, vykusios per-
nai Obeliuose, pranešėjas, 
besispecializuojantis būtent 
šių kraštų Birželio sukilimo 
istorijos niuansuose. Labai 
svarbu, kad ekspedicijoje 
dalyvavo ir šio krašto lais-
vės kovotojų vado Antano 
Bliekos sūnus Izidorius.

Ekspedicijos tikslai – pa-
tikrinti numanomas partiza-
nų palaidojimo vietas ir G. 
Vaičiūnui suteikti galimybę 
įvertinti, kiek perspektyvūs 
gali būti istoriniai, archeo-
loginiai tyrimai, ieškant žu-
vusių partizanų. 

Apie tai, kur keliavo ir 
ką atrado ekspedicijos da-
lyviai, pasakosime kitame 
straipsnyje. Užbėgant už 
akių galima pasakyti, kad 
ši ekspedicija jau davė pir-
muosius vaisius.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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BALDAI

• 2 kambarių butą Panevėžio 
g. 12, Rokiškis. 2/9 aukštas. 
Plotas 51,33 kv. m. Didelė 
virtuvė, nepereinami 
kambariai, rūsys, balkonas. 
Butas yra renovuotame 
name, šiltas ir šviesus. 
Reikia kapitalinio remonto. 
Baldai išvežti. Kaina 31500 
Eur. Tel. 8 692 80 456. 
Rokiškis
• Kavoliškyje 64 kv. m butą 
per du aukštus. Pirmame 
svetainė, virtuvė, vonios 
kambarys. Antrame du 
miegamieji. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 
25000 Eur.  
Tel. 8 608 58 655. Rokiškis
• 2 kambarių butą Širvio 
g. 13. Ketvirtas aukštas, 
įstiklintas balkonas. Labai 
šiltas, tvarkinga laiptinė. 
Kaina 35000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Namą Pandėlyje, 
Puodžialaukės g. Gera vieta, 
vandentiekis, reikalingas 
remontas. Kaina 8000 Eur. 
Tel. 8 676 93 720. Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties 
žemės sklypą Rokiškio 
raj., Obelių sen., Šileikių 
k. 8,08 ha ploto (kad. 
nr. 7325/0001:6). Atlikti 
geodeziniai matavimai. Be 
tarpininkų. Kaina 31000 
Eur. Tel. 8 674 22 216. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Obeliuose. 
2 aukštas. Kaina 8200 Eur. 
Tel. 8 684 13 050. Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties 
žemės sklypą Didėjos k., 
Zarasų raj. 9,67 ha ploto 
(kad. nr. 4364/0002:0064). 
Sklypas netoli didžiulio 
Čičirio ežero (690,3 ha 
ploto). Be tarpininkų. 
Domina keitimas į 
nekilnojamąjį turtą 
Rokiškyje. Kaina 39000 Eur. 
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Geroje vietoje 
Panemunėlio gelež. st. 
namą, ūkinius pastatus, 
pirtis, medinį garažą. Yra 
trifazė elektros instaliacija. 
Namas kraštinis, geras 
privažiavimas. 28 a žemės. 
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Tvarkingą namą Daržų 
g. Bendrasis plotas 208 
kv. m. Namas labai šiltas. 
Kokybiškai pastatytas. 
Šildymas kietuoju kuru. 
Ūkiniame pastate yra įrengta 
pirtis. 9 a žemės. Galima iš 
karto gyventi, be papildomų 
išlaidų. Gera vieta. Kaina 
108000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Namą 201 kv. m Pergalės 
g. 6 a žemės sklypas. Viduje 
reikia kapitalinio remonto. 
Kaina derinama vietoje. 

Kaina 44000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 2 kambarių butą Obeliuose, 
Vytauto g. Viso 40 kv. m. 
Yra virtuvė, sandėliukas. 
Komunikacijų nėra. 
Reikalingas remontas. Skolų 
nėra. Kaina 3500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Pigiai namą 
Aleksandravėlėje. 
Kraštinis sklypas. Erdvus, 
4 kambariai. 21 a žemės. 
Viduje pradėti remonto 
darbai. Ūkinis pastatas, 
garažas. Kaina 4900 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Pigiai namą Panemunėlyje, 
pačiame miestelio centre. 
2 kambariai, virtuvė, 
pagalbinės patalpos. Viso 
78 kv. m, šildymas kietuoju 
kuru. 24 a žemės. Šulinys. 
Ūkinis pastatas – prastos 
būklės. Skolų nėra. Kaina 
3500 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• 11 a namų valdos sklypą 
Kavoliškyje. Tinkamas 
garažo, angaro statybai. 
Kaina 2200 Eur.  
Tel. 8 608 76 087. Rokiškis
• Vos 3 km nuo Rokiškio 
miško apsuptyje rąstinę 
sodybą su dideliu namų 
valdos sklypu (92,82 a). 
Bendrasis namo plotas - 
92,79 kv. m. Trifazė elektros 
instaliacija, rūsys, ūkiniai 
pastatai, kūdra, atlikti 
kadastriniai matavimai. 
Kaina 27000 Eur.  
Tel. 8 620 46 281. Rokiškis
• 2 kambarių butą Jaunystės 
g. 12. Ketvirtas aukštas. 
Butui reikia remonto. Kaina 
galutinė. Kaina 32500 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis

NUOMA
• Išnuomojamas dviejų 
kambarių butas su baldais ir 
buitine technika. Ilgalaikė 
nuoma. Butas po remonto, 
penktame aukšte. Kaina 
galutinė. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 614 12 360. Rokiškis
• Skubiai dirbanti mama su 
dviem vaikais išsinuomotų 
2 kambarių butą. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 678 76 768. 
Rokiškis

PERKA

• Perku tvarkingą vieno 
arba dviejų kambarių butą 
Rokiškyje.  
Tel. 8 604 71 779. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS
• Renault Scenic dalimis. 
2000 m., 1,9 l, 84 kW.  
Tel. 8 655 65 991. Rokiškis
• Priekabą Stema HP1012. 
2600x1460, 1200 kg, TA iki 
2022-10-30.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Audi. 1,9 l, 55 kW. Kaina 
600 Eur. Tel. 8 604 61 511. 
Rokiškis
• Tvarkingą lengvojo 
automobilio priekabą Stema 
HP1012. 2600x1460, 1200 
kg, TA iki 2022-10-30. 
Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 699 33 785. Rokiškis
• Opel Verctra Station 
Wagon. 2005 m., 1910 kub. 
cm, 110 kW, dyzelis. Juodos 
spalvos, odinis salonas. 
265594 km. Kaina 800 Eur. 
Tel. 8 603 40 884. Rokiškis
• Visureigį Kia Sorento. 
2002 m., 2,5 l, 103 kW, 
dyzelinas, mechaninė, TA iki 
2022-10. Yra kablys. Kaina 
2650 Eur. Tel. 8 674 64 649. 
Zarasai
• VW Golf Plus. 2009 m., 
1,4 l, benzinas. Iš Vokietijos. 
Tel. 8 699 19 182. Rokiškis
• VW Golf 6. 2009 m., 1,4 l, 

• Nupirkčiau automobilį. 
Būklė nesvarbi. Gali būti 
daužtas, nurašytas, be 
numerių, išregistruotas, 
angliškas, ilgai stovintis, 
tinkamas į metalo laužą arba 
idealios būklės. Tinkamą 
variantą paimu iš karto.  
Tel. 8 611 68 404. Rokiškis
• Perkame suaugusias 4-5 
metrų aukščio kalnines, 
juodąsias ir kitas pušis. 
Išsikasame specialia 
technika, būtinas geras 
privažiavimas. Domina 
medžiai netoli Rokiškio 
miesto. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 628 93 099. Rokiškis

benzinas. Iš Vokietijos.  
Tel. 8 699 19 182. Rokiškis
• Opel Meriva. 2010-10, 
1,4 l, benzinas/dujos. Iš 
Prancūzijos.  
Tel. 8 699 19 182. Rokiškis
• Audi A4. 2007 m., 
universalas, juodos spalvos. 
Viduje oda, šildomos 
sėdynės. Iš Vokietijos.  
Tel. 8 628 43 910. Rokiškis
• Opel Zafira. 2009 m., 1,9 l, 
74 kW. Iš Prancūzijos.  
Tel. 8 699 19 182. Rokiškis
• Audi A4. 1997 m., 1,9 l, 
66 kW, universalas, ką tik 
atlikta TA.  
Tel. 8 698 09 759. Rokiškis
• Opel Zafira. 2008 m., 1,9 
l, dyzelis. Kaina 2000 Eur. 
Tel. 8 625 50 906. Rokiškis
• Tvarkingą VW Golf 4. 
2002-O8 m., 1,9 l, TDI, 74 
kW. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 1500 Eur. 
Tel. 8 673 11 458. Rokiškis
• Opel. 2002 m., 2 l, 
dyzelis, TA 2 m. Naujas 
akumuliatorius. Padangos 
geros. Tepalai, diržas 
pakeisti. Be rūdžių. Kaina 
1100 Eur. Tel. 8 629 50 988. 
Rokiškis
• Dviračius. Vidiniai bėgiai, 
stabdžiai kojiniai, tvarkingi. 
150 Eur., 170 Eur.  
Tel. 8 659 64 181. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Nenaudotą veidrodinį 
vaizdo registratorių su dviem 
kameromis. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 605 03 189. Rokiškis
• Audi 80 vairą. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 605 03 189. 
Rokiškis
• Geros būklės mopedo 
Classic 80 kub. cm variklį. 
Pilnos komplektacijos. 
Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 676 78 801. Rokiškis
• Kuro purkštukus, 
tinkančius Citroen-C4, C4 
Picasso, C5, Xsara Picasso, 
Ford-Focus, C-Max, Fusion, 
Mazda-3, Peugeot-206, 307, 
407, Volvo-C30 1,6l,D, 80 
kW, Volvo-C30, S40, V50. 
Kodas 0445110188. Yra 5 
vnt. Du restauruoti, po 60 
Eur. Trys tikrinti, po 40 Eur. 
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Volvo S40 dalimis. 2005 m. 
Tel. 8 676 86 894. Rokiškis
• Padangas R15 195/65 
M+S. Protektorius 8 mm,  
pagaminta 2020 m. Kaina 
22 Eur. Tel. 8 624 39 429. 
Rokiškis
• VW Polo dalimis. 2003 m., 
1,9 l, CDI, dyzelis.  
Tel. 8 611 09 005. Rokiškis
• Volkswagen durų 
rankenėles, šoninius 
veidrodėlius, priekinius ir 
galinius žibintus.  
Tel. 8 611 09 005. Rokiškis
• VW Golf 3 generatorių ir 
starterį. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 672 89 113. Rokiškis
• Audi A6 C6 dalimis. 2,7 l, 
120 kW, Quatro.  
Tel. 8 621 02 414. Rokiškis

• Audi A4 dalimis. 1998 m., 
1,9 l, 81 kW, TDI.  
Tel. 8 612 48 499. Rokiškis
• MB 203 dalimis. 2,2 l, 
CDI. Sidabrinės spalvos. 
Odinis salonas.  
Tel. 8 612 48 499. Rokiškis
• Saab 95 priekinį bamperį. 
Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Passat B5 B5+ dalis. 1,9 l 
81 kW, 85 kW, 96 kW. Yra 
ir daugiau detalių.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Automobilinį kompresorių. 
Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Kuro purkštukus, 
tinkančius BMW - 530 D, 3 
l, D, 135 kW, BMW - 730 
D 3 l, D, 135 kW. Kodas 
0445110029 - 0986435010. 
Yra 3 vnt. Vienas 
restauruotas, kaina 60 Eur. 
Du tikrinti, atitinka visus 
parametrus, kaina po 40 
Eur. Analogai: 0445110007, 
0986435010.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Naudotą gerą 
akumuliatorių Bosch 95 Ah 
830 A. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 640 42 901. Rokiškis
• Naudotą akumuliatorių 45 
Ah. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 640 42 901. Rokiškis
• Gerą naudotą 
akumuliatorių 77 Ah 780 A. 
Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 640 42 901. Rokiškis
• Gerą naudotą 
akumuliatorių Exide 74 Ah 
680 A. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 640 42 901. Rokiškis
• Opel Astra dalimis. 2003 
m., 2,2 l, 92 kW, dyzelis. 
Tel. 8 629 45 390. Rokiškis
• Naudotą, bet geros būklės 
gerai veikiantį akumuliatorių 
Bosch 74 Ah dyzeliniam 
automobiliui. Kaina 45 Eur. 
Tel. 8 640 42 901. Rokiškis

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS

• Įvairias aprangas 
motociklistams ir jų 
aksesuarus.  
Tel. 8 611 09 005. Rokiškis
• Hammer Ellyptech 
CT3. Minant kartais 
girdisi girgždesys. 
Galima susitvarkyti. 
Kompiuteris veikia gerai. 
Mechaniškai reguliuojamas 
pasipriešinimo lygis (8 
lygiai). Smagratis 12 kg. 
Svoris 30 kg. Matmenys 

SODO, DARŽO TECHNIKA
• Husqwarna. Kaina 145 
Eur. Tel. 8 675 88 304. 
Kupiškis
• Sodo traktoriuką Jonsered. 
2008 m., variklis 16,5 
hp, pavarų dėžė, rankinis 
automatas. Dekos plotis 
107 cm. Guoliai, peiliai, 
akumuliatorius nauji, tepalai 
pakeisti. Kaina 1170 Eur. 
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Trifazį galingą diskinį 
pjūklą. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 656 07 819. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA
• Televizorių LG. 32 colių. 
Tel. 8 605 80 900.  
Rokiškis
• Skaitmeninį imtuvą TV 
Start. 14 kanalų.  
Tel. 8 605 80 900. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• MTZ-50 tiltą, greičių dėžę 
ir intarpą. Dėl kainų kreiptis 
telefonu. Tel. 8 622 66 743. 
Rokiškis
• Rotacinę žoliapjovę, 2 
talpyklas vandeniui ant ratų. 
Dėl kainų kreiptis telefonu. 
Tel. 8 622 66 743. Rokiškis
• Kartu plūgą arimui ir 
kultivatorių. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 
250 Eur. Tel. 8 686 90 921. 
Rokiškis
• Savadarbį traktorių. 
Variklis T25, mažai 
dirbęs. Viskas veikia, 
jokių problemų nėra. Yra 
traktoriaus dokumentai, 
naujos laidos. Kaina 2000 
Eur. Tel. 8 698 04 416. 
Rokiškis
• Purkštuvą 1000 l. Prieš 
porą metų keistas siurblys, 
dirbama buvo nedaug 8 ha. 
Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 630 61 751. Rokiškis

114x57x163 cm. Max 
vartotojo svoris 100 kg. 
Kaina 59 Eur.  
Tel. 8 627 33 121.  
Rokiškis

Lietuvos aplinkos projektams – 6,6 mln. eurų ES paramos
 Europos Komisija (EK) 

Lietuvos aplinkos apsaugos 
projektams skyrė 6,63 mln. 
eurų. Lėšos skirtos iš aplinkos 
ir klimato politikos veiksmų fi-
nansavimo priemonės (progra-
ma LIFE).

Lėšos Lietuvai padės siek-
ti nacionalinio energetikos ir 
klimato veiksmų plano tikslų, 
įskaitant didesnį pastatų energinį 
efektyvumą, ekologiškesnį judu-
mą, energiją taupančias pramo-
nes ir efektyvesnius žaliuosius 
viešuosius pirkimus, pranešė 
EK.

„Pagal programą LIFE tiesio-

ginė parama teikiama projektams 
visoje ES, o šalims ir regionams 
suteikiamos galimybės saugoti 
ir atkurti gamtą“, – EK praneši-
me sakė už Europos žaliąjį kursą 
atsakingas EK pirmininkės pava-
duotojas Fransas Timmermansas.  

Lietuva įsipareigojo iki 2030 
metų sumažinti šiltnamio efektą 
sukeliančių dujų išmetimą bent 
40 proc., labiausiai – pramonėje, 
statybose ir transporte.

EK iš viso skyrė daugiau kaip 
110 mln. eurų paramos 11-kai ES 
šalių. Tikimasi, kad šie projektai 
pritrauks daugiau kaip 10 mlrd. 
eurų papildomų lėšų.

BNS inform.
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24 05:05 Kūrybingumo 
mokykla
05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
08:55 Įstatymas ir 
tvarka 
09:40 Komisaras  
Reksas 
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Tai kur toliau? 
13:00 (Ne)emigrantai
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
19:30 Eurolyga per 
LRT. Tiesioginė 
transliacija
19:45 Eurolygos 

krepšinio turnyras. Kauno 
„Žalgiris” – Madrido „Real”
22:15 Kelionių atvirukai 
22:30 Dviračio žinios
23:00 Mirtis gelmėse
00:00 Komisaras Reksas
00:45 Kelionių atvirukai 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vartotojų kontrolė
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gimę tą pačią dieną
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Klauskite daktaro
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus

06:00 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia 
06:30 Magiškoji komanda 
07:00 Monstrų viešbutis
07:30 Kung fu panda.  
Meistrų paslaptys 
08:00 Gero vakaro šou 
08:55 Meilės sūkuryje

10:00 Mažoji našlė
11:00 Išbandymas 
12:00 Nuodėminga žemė 
12:40 Kenoloto 
12:42 Nuodėminga žemė 
13:00 Beširdė 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Farai 
20:30 Prakeikti IV 
21:00 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionato atrankos rungtynės. 
Bosnija ir Hercegovina – 
Lietuva
23:00 Skundikas
23:15 Jėga ir Kenoloto
23:18 Skundikas
01:25 Bulis 
02:25 Elementaru 
03:25 Įrodytas nekaltumas
04:25 Ekstrasensų mūšis

06:00 Rimti reikalai 4 

06:30 Šeškinės 20.  
Giedriaus ir Džiugo šou
07:30 KK2
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:05 Ūkininkas ieško  
žmonos 
11:10 Keičiu žmoną 
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius 
16:35 Labas vakaras,  
Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 4 
21:30 Žinios
22:30 Vieša paslaptis
00:45 Snaiperis 
01:45 Aš matau tave
03:30 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
04:15 Alchemija. VDU karta
04:45 RETROSPEKTYVA

06:05 CSI. Majamis 

07:00 Mano virtuvė  
geriausia 
08:25 Teisingumo agentai 
09:30 Pėdsakas 
10:30 Seklys ir Makaulė 
11:35 Mentalistas 
12:35 CSI. Majamis 
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:25 Seklys ir Makaulė 
19:30 FTB 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Niekada nepasiduok 2
23:10 Blyksnis
01:05 Didžiojo sprogimo teorija 
01:55 FTB

05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Partizanų keliais
07:00 „Gyvi“ 
08:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
09:00 „Pėdsakas“ 
10:05 „Kaip naciai pralaimėjo 

karą” 
11:10 „Juvelyrų klanas“ 
12:15 TV parduotuvė
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Oponentai
17:30 Misija: laukinė gamta
18:00 Reporteris
18:30 Alfa taškas
19:00 „Netikėtas teisingumas“ 
20:00 Reporteris
20:50 „Aiškiaregė” 
21:25 „Juvelyrų klanas“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Oponentai
00:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
01:30 „Netikėtas teisingumas“ 
02:30 TV parduotuvė
03:00 „Kaip naciai pralaimėjo 
karą” 
03:55 Oponentai
04:35 „Reali mistika“ 
05:15 Nauja diena
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25 05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Partizanų keliais
07:00 „Gyvi“ 
08:00 „Daktarė 
Kovalčiuk“ 
09:00 „Pėdsakas“ 
10:05 „Kaip naciai 
pralaimėjo karą” 
11:10 „Juvelyrų 
klanas“ 
12:15 TV parduotuvė
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Vieno 
nusikaltimo istorija“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Oponentai
17:30 Misija: laukinė 
gamta
18:00 Reporteris
18:30 Alfa taškas

19:00 „Netikėtas teisingumas“ 
20:00 Reporteris
20:50 „Aiškiaregė” 
21:25 „Juvelyrų klanas“
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Oponentai
00:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
01:30 „Netikėtas teisingumas“ 
02:30 TV parduotuvė
03:00 „Kaip naciai pralaimėjo 
karą” 
03:55 Oponentai
04:35 „Reali mistika“ 
05:15 Nauja diena

06:00 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia
06:30 Magiškoji komanda 
07:00 Monstrų viešbutis 
07:30 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
08:00 Farai 

08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Mažoji našlė 
11:00 Išbandymas 
12:00 Nuodėminga žemė 
12:40 Kenoloto 
12:42 Nuodėminga žemė 
13:00 Beširdė 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
17:55 Namų idėja su IKEA 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Princesė ir varlius
21:20 Juodoji pantera
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Juodoji pantera
00:15 Esminis instinktas
02:50 Elementaru 
03:50 Troliai Mumiai ir žiemos 
pasaka

06:00 Rimti reikalai 4 

06:30 Bučiuoju. Rūta
07:30 KK2
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:05 Ūkininkas ieško
 žmonos 
11:10 Keičiu žmoną 
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Bruklino našlaičiai
23:55 Priverstas žudyti
01:50 Liūdna istorija
03:30 Vieša paslaptis

06:05 CSI. Majamis 
07:00 Mano virtuvė 
geriausia 
08:25 Teisingumo agentai 
09:30 Pėdsakas 
10:30 Seklys ir Makaulė

11:35 Mentalistas 
12:35 CSI. Majamis 
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:25 Seklys ir Makaulė 
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Greitojo reagavimo 
būrys
23:50 Niekada nepasiduok 2
01:55 Didžiojo sprogimo 
teorija

05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 Vyrų šešėlyje
07:00 „Gyvi“ 
08:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
09:00 „Pėdsakas“ 
10:05 „Kaip naciai pralaimėjo 
karą” 
11:10 „Juvelyrų klanas“ 

12:15 TV parduotuvė
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Laisvės TV valanda
17:30 Misija: laukinė gamta
18:00 Reporteris
18:30 Alfa taškas
19:00 „Netikėtas teisingumas“ 
20:00 Reporteris
20:50 „Aiškiaregė” 
21:25 „Juvelyrų klanas“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Laisvės TV valanda
00:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
01:30 „Netikėtas teisingumas“ 
02:30 TV parduotuvė
03:00 „Kaip naciai pralaimėjo 
karą” 
03:55 Laisvės TV valanda
04:35 „Reali mistika“

05:05 Kūrybingumo 
mokykla
05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
08:55 Įstatymas ir 
tvarka 
09:40 Komisaras  
Reksas 
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Nacionalinė 
ekspedicija
13:00 Daiktų istorijos
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
19:30 Tai kur toliau? 
20:30 Panorama

21:00 Dienos tema
21:30 Lietuva kalba
22:30 Dviračio žinios
23:00 Mirtis gelmėse
00:00 Komisaras Reksas 
00:45 Kelionių atvirukai 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Tai kur toliau? 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Lietuva kalba
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Stilius
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus

06:00 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia
06:30 Magiškoji komanda
07:00 Monstrų viešbutis
07:30 Kung fu panda
08:00 Prieš srovę
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė

11:00 Išbandymas
12:00 Nuodėminga žemė
12:40 Kenoloto
12:42 Nuodėminga žemė
13:00 Beširdė
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Gero vakaro šou
20:30 Prakeikti IV
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Šanchajaus darbelis
22:45 Vikinglotto
22:50 Šanchajaus darbelis
23:15 Jėga ir Kenoloto
23:18 Šanchajaus darbelis
00:25 Bulis
01:30 Elementaru
02:30 Mokytoja

06:00 Rimti reikalai 4 
06:30 Bus visko
07:30 KK2

08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:05 Ūkininkas ieško žmonos
11:10 Keičiu žmoną 
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius 
16:35 Labas vakaras,  
Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Šeškinės 20.  
Giedriaus ir Džiugo šou
21:00 Rimti reikalai 4 
21:30 Žinios
22:30 Aš matau tave
00:25 Snaiperis 
01:25 Šaulys
03:30 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:05 CSI. Majamis 
07:00 Mano virtuvė  
geriausia 
08:25 Teisingumo agentai 
09:30 Pėdsakas 

10:30 Seklys ir Makaulė 
11:35 Mentalistas 
12:35 CSI. Majamis 
13:30 Mano virtuvė  
geriausia 
14:50 Teisingumo agentai 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:25 Seklys ir Makaulė
19:30 FTB 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Blyksnis
22:55 Liūtaširdis
01:05 Didžiojo sprogimo  
teorija 
01:55 FTB

05:15 Nauja diena
06:15 TV parduotuvė
06:30 „Vilniaus Babilonas“
07:00 „Reali mistika“ 
08:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
09:00 „Pėdsakas“ 
10:05 „Kaip naciai pralaimėjo 
karą” 

11:10 „Juvelyrų klanas“ 
12:15 TV parduotuvė
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Laikykitės ten
17:30 Misija: laukinė gamta
18:00 Reporteris
18:30 Alfa taškas
19:00 „Netikėtas teisingumas“ 
20:00 Reporteris
20:50 „Aiškiaregė” 
21:25 „Juvelyrų klanas“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Laikykitės ten
00:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
01:30 „Netikėtas teisingumas“ 
02:30 TV parduotuvė
03:00 „Kaip naciai pralaimėjo 
karą” 
03:55 Laikykitės ten
04:35 „Reali mistika“ 
05:15 Nauja diena

IEŠKO DARBO
• Ieškau darbo. Turiu 
traktorininko pažymėjimus 
TR1 ir TR2. Dirbau 
miškuose su pjūklu, miško 
technika. Esu baigęs 
automobilių mechaniko 
specialybę.  
Tel. 8 624 53 501. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu spjauti 
malkas. Tel. 8 627 31 058. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu 
prižiūrėti senyvo amžiaus 
žmogų arba slaugyti ligonį. 
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Ieškau buhalterės-
apskaitininkės darbo.  

Tel. 8 600 26 449. Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Gali 
būti laikinas.  
Tel. 8 601 92 235. Rokiškis
• Skubiai ieškau bet kokio 
darbo. Tel. 8 621 07 691. 
Rokiškis
• Ieškau papildomo darbo 
nuo 17 val. Galiu prižiūrėti 
seną, neįgalų žmogų arba 
vaiką. Mokestis pagal 
susitarimą. Siūlyti bet kokį 
variantą. Obeliai.  
Tel. 8 646 25 082.

SIŪLO DARBĄ
• Įmonė siūlo pastovų darbą 
lengvųjų ir krovininių 
padangų servise. Geros 

darbo sąlygos, patrauklus 
atlyginimas. Išsamesnė 

informacija tel. +370 645 
85650, +370 628 74465.  
Tel. 8 645 85 650. Rokiškis
• Siūlomas darbas 
ekskavatoriaus - krautuvo 
(račioko) operatoriui.  
Tel. 8 638 40 484. Rokiškis
• Siūlomas darbas vikšrinio 
ekskavatoriaus operatoriui. 
Tel. 8 638 40 484. Rokiškis
• Skubiai 2 vyrai ieško bet 
kokio darbo.  
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis

• Ieškomi darbuotojai 
geoterminių gręžinių 
gręžimui. Apmokome, 
apgyvendiname. Mokymo 
metu atlyginimas mokamas. 
Galimas darbas kas dvi 
savaites. Būtina vairuotojo 
pažymėjimo C kategorija. 
Išsamesnė informacija 
apie darbo pobūdį ir kiti 
klausimai – telefonu.  
Tel. 8 685 80 515. Rokiškis
• Skubiai reikalingi 
elektrikai – automatikai 
elektros skydinių ir 
automatinių spintų 
surinkimui Norvegijoje, 
Stavangerio apylinkėje. 
Kaina 3100 Eur.  

Tel. 8 637 08 855. Rokiškis
• UAB Ramundas GM 
reikalingas (-a) vilkiko 
vairuotojas (-a). Darbo 
vieta - Dirbtuvių g. 13, 
Obeliai, Rokiškio r. 
Darbas pamaininis. Darbo 
užmokestis – neatskaičius 
mokesčių nuo 1120 Eur 
iki 1210 Eur. Tel. nr. 
861003980.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• CV siųsti: cv@lexita.lt. 
Tel. 8 657 58 415. Rokiškis
• UAB Ramundas GM 
reikalingas (-a) padėklų 
surinkėjas (-a). Darbo vieta 
- Panemunėlio gelež. stotis, 
Rokiškio r. Darbo laikas nuo 
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Informuojame žemės sklypo Nr.7357/0006:156 
esančio Parokiškės k., Rokiškio k. sen., Rokiškio 
r., savininkus, kad R.Barono žemėtvarkos darbų 
įmonės matininkas Eugenijus Mikulėnas (kvalifi-
kacijos pažymėjimo Nr.2M-M-328) 2022-03-04 
d. 10 val. vykdys žemės sklypo Nr.7357/0006:303 
esančio Parokiškės k., Rokiškio k. sen., Rokiškio r., 
ribų ženklinimo darbus. 

Prireikus išsamesnės informacijos, 
prašome kreiptis į R.Barono žemėtvarkos įmonės

atstovą E.Mikulėną adresu Taikos g.5, Rokiškis
 el. paštu kavolzeme@parok.lt. 

arba telefonu 861295721; 861295720

Informuojame žemės sklypo Nr.7357/0006:89 
esančio Gabriškio k., Rokiškio k. sen., Rokiškio r., 
paveldėtojus, kad R.Barono žemėtvarkos darbų 
įmonės matininkas Eugenijus Mikulėnas (kvalifi-
kacijos pažymėjimo Nr.2M-M-328) 2022-03-04 
d. 11 val. vykdys žemės sklypų Nr.7357/0006:302 
ir Nr.7357/0006:370 esančių Gabriškio k., Rokiš-
kio k. sen., Rokiškio r., ribų ženklinimo darbus.

 Prireikus išsamesnės informacijos, 
prašome kreiptis į R.Barono žemėtvarkos įmonės

atstovą E.Mikulėną adresu Taikos g.5, Rokiškis
 el. paštu kavolzeme@parok.lt. 

arba telefonu 861295721; 861295720

8:00 iki 17:00 val. Darbo 
užmokestis – neatskaičius 
mokesčių nuo 850 Eur iki 
1000 Eur.  
Tel. nr. 861003980.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Stabiliai dirbanti įmonė 
ieško patyrusio mini 
ekskavatoriaus operatoriaus, 
sugebančio savarankiškai 
ir kvalifikuotai dirbti. 
Geros darbo sąlygos, laiku 
mokamas atlyginimas nuo 
1000 Eur. Reikalavimai: 
darbo patirtis, C kategorijos 
vairuotojo pažymėjimas. 
www.rokiskiokasyba.lt.  
Tel. 8 679 19 742. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA
• Visiškai sukomplektuotą 
stalinį kompiuterį. AMD A8-
6600 KGe Force GTS 4508 
GB DDR3 256 GB SSD 
500 GB HDD. Monitorius: 
Philips 227EL 1080P (skilęs 

kampas plastmasės, bet 
sutvarkytas ir naudotis 
netrukdo). Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 671 49 462. Rokiškis
• Veikiantį, beveik naują 
nešiojamąjį kietąjį diską 1 
Tb. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 646 40 025. Rokiškis
• Veikiantį nešiojamąjį 
kompiuterį. Geri parametrai. 
Akumuliatorius veikia be 
įkrovimo pora val. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 646 40 025. 
Rokiškis
• Xbox 360 su dviem 
pulteliais ir plius 27 
žaidimai. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Monitorių Acer. 19 colių. 
Tel. 8 605 80 900. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI
• Puikiai veikiantį labai 
geros būklės Samsung 
Galaxy A10 Red. 10/10. 
Komplekte kroviklis, USB, 

dėklas, ausinės. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 619 16 100. 
Rokiškis
• Geros būklės Samsung 
S20FE. Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 679 02 113. Rokiškis
• Geros būklės Redmi 8A. 
Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• Naudotą Huawei P40. 
Sudaužytas ekranas, 
nesimato tik viršaus, visa 
kita veikia. Dėl kainos 
skambinkite susitarsime. 
Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 646 40 025. Rokiškis
• Veikiantį Samsung 
GT190601. Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 620 86 282. Rokiškis
• Veikiantį Apple A1586. 
Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 620 86 282. Rokiškis
• Idealios būklės kaip naują 
iPhone 8 64 GB. Spalva 
juoda. Dokumentai, dėžutė, 
silikoninis dėkliukas, 
ausines. Uždėtas apsauginis 
stikliukas ant ekrano. 
Domina keitimas. Kaina 
200 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
• Labai geros būklės 
Samsung Galaxy S8 64 
GB. Juodos spalvos. 
Dokumentai. Dėkliukai. 
Kroviklis. Pirktas Lietuvoje 
iš salono. Kaina 140 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Idealios būkles kaip naują 
iPhone 7 256 GB. Spalva 
Rose Gold. Kroviklis. 
Ausinės. Dėkliukas. Domina 
keitimas. Kaina 170 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
• Labai geros būklės 
iPhone 8 Plus 64 GB. 
Pilnas komplektas. Puikiai 

veikiantis. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Idealios būklės kaip naują 
iPhone XS 64 GB. Spalva 
sidabrinė. Dokumentai. 
Dėžutė. Kroviklis. 
Dėkliukai. Pirktas naujas 
salone. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis

PASLAUGOS

• Pjauname ir skaldome 
malkas savais įrankiais. 
Kaina sutartinė.  
Tel. 8 629 23 449. Rokiškis
• Greitai ir kokybiškai 
kasame ir valome 
tvenkinius. Ekskavatoriaus 
- krautuvo (račioko) ir 
savivarčio nuoma.  
Tel. 8 638 40 484. Rokiškis
• Pjaunu malkas savo įranga 
Rokiškio rajone. 1 erdv. 
m/8 Eur. Tel. 8 626 38 881. 
Rokiškis
• Atlieku vidaus apdailos 
darbus. Tel. 8 614 21 827. 
Rokiškis

• Nepavojingų medžių 
pjovimo, genėjimo 
paslaugos. Dirbame su 
nuosavą įranga. Kainos 
sutartinės. Tel. 8 694 68 
537. Rokiškis
• Su TAKSI - nors į pasaulio 
kraštą. Tartis iš anksto 
nebūtina. Tel. 8 685 41 700. 
Rokiškis
• Tech. pagalba kelyje. 
Lengvųjų automobilių 
pervežimas. Kitų įvairių 

krovinių pervežimas iki 2 t 
Rokiškio ir LT teritorijoje. 
Išrašome sąskaitas faktūras. 
Teirautis telefonu.  
Tel. 8 628 87 687. Rokiškis
• Atnaujiname minkštus 
baldus: sofas, lovas, 
čiužinius, fotelius, kėdes, 
kampus ir kt. Visiškai 
sutvarkome vidų, keičiame 
spyruokles, poroloną, 
aptraukiame nauju  
gobelenu. Dirbame su 
eko oda ir natūralia oda. 
Gaminame čiužinius pagal 
užsakymus.  
Tel. 8 610 10 341. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA
• Naudotą nerūdijančio 
plieno gyvatuką. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 629 15 101. 
Rokiškis
• Naudotus stiklo blokelius. 
180 vnt. Tel. 8 686 02 301. 
Rokiškis
• Dvigubo pjovimo medieną 
5-8 m. Tel. 8 699 33 785. 
Rokiškis
• Labai galingą 50J betono 
atskėlimo plaktuką Boxer. 
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• Suveriamus standartinio 
garažo vartus. 2 vnt.  
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• Arko silikatinius blokelius. 
M18 44 vnt, M12 46 vnt. 
Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 628 93 099. Rokiškis
• Suvirinimo inverterį Strom 
200A. Metus naudotas. 
Veikia gerai. Parduodu, nes 
reikia kempo. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 602 23 934. Kupiškis
• Nebenaudojamus 
veikiančius darbinius 
įrankius. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 626 54 474. Rokiškis

Ieškokite
prekybos centruose!
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ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE 
PRIKLAUSANČIŲ PATALPŲ 

NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS
I BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vadovaujantis Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. 
TS-189 „Dėl leidimo Rokiškio rajono savivaldybės turtą išnuomoti viešo konkurso būdu” ir Ro-
kiškio rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be 

konkurso organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. 
sprendimu Nr. TS-113 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir 
nuomos be konkurso organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracija 
išnuomoja Rokiškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą, ne daugiau kaip 18,00 kv. m, po 1 
kv. m ant pastato – administracinio stogo, žymėjimas plane 1B8p, unikalus Nr. 7397-3001-8018, Respublikos g. 
94, Rokiškyje.
2. Konkursą vykdo BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta turto nuomos viešų 
konkursų komisija.
3. Konkursas vykdomas tiesiogiai.
4. Konkurse gali dalyvauti visi suinteresuoti fiziniai ir juridiniai asmenys.
5. Dokumentai konkursui pateikiami lietuvių kalba.

II IŠNUOMOJAMO TURTO APRAŠYMAS IR NUOMOS SĄLYGOS
6. Informacija apie nuomojamą turtą: ne daugiau kaip 18,00 kv. m, po 1 kv. m ant pastato – administracinio sto-
go, žymėjimas plane 1B8p, unikalus Nr. 7397-3001-8018, Respublikos g. 94, Rokiškyje (toliau-Turtas).
7. Turto naudojimo paskirtis, turto naudojimo ypatumai – ryšio priemonėms montuoti.
8. Nuomojamas Turtas yra ant administracinio pastato stogo, jame yra tiekiama elektra ir pastato apsauga. 
9. Skelbiamas pradinis Turto nuomos mokesčio dydis 4,11 Eur už 1 kv. m mėnesiui. 
10. Nuomininkas be nuompinigių kiekvieną mėnesį turės mokėti už komunalines paslaugas, t.y. už elektrą (at-
sižvelgiant į sumontuotos ryšio įrangos maksimalią galią ir elektros energijos 1kwh kainą) bei patalpų apsaugą 
(proporcingai naudojamų patalpų plotui), už kitas paslaugas – tiesiogiai paslaugų tiekėjui (toliau – Mokesčiai).
11. Nuompinigių mokėjimo tvarka. Nuomininkas mokės nuomos mokestį, pasiūlytą konkurso metu. Nuominin-
kas mokės nuompinigius kas mėnesį, prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 
(dešimtos) dienos (jeigu tai ne darbo diena – iki kitos po jos einančios darbo dienos) pagal nuomotojo pateiktą 
sąskaitą. Nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį mokės visus Mokesčius, susijusius su išsinuomotu Turtu.
12. Informacija apie delspinigius. Nuomininkas, per Sutartyje nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių ir 
(ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo visos nesumokė-
tos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. 
13. Turto nuomos terminas: Turtas išnuomojamas 5 metams su galimybe pratęsti sutartį, bet ne ilgiau kaip 10 
metų laikotarpiui.
14. Papildoma informacija: ant vieno ryšio priemonės stovo ar laikiklio galima montuoti tik vieną anteną ar kitą 
ryšio priemonę (įrenginį). Nemontuoti papildomų įrenginių ant sumontuotų antenų.
15. Su nekilnojamojo turto nuomos sutarties projektu galima susipažinti https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/
cf416b10205611eca51399bc661f78e7 .  

III KONKURSO DALYVIŲ REGISTRAVIMAS, PARAIŠKŲ DALYVAUTI KONKURSE PATEIKIMAS 
IR TURTO APŽIŪRA
16. Konkurso dalyvių registravimo vieta: Rokiškio rajono savivaldybės administracija, Respublikos g. 94, Rokiškis, 
įmesti į pašto dėžutę, esančią šalia klientų aptarnavimo įėjimo, atvykus įteikti paraišką – papildomai informuoti 
Turto valdymo ir ūkio skyriaus vyriausiąją specialistę Gailutę Vaikutienę, tel. (8 656) 34924, g.vaikutiene@post.
rokiskis.lt.
17. Paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminas nuo 2022 m. vasario 22 d. 8:00 val. iki 2022 m. kovo 9 d. 
17:00 val. Vokai priimami darbo dienomis, I ir III 8.00 –17.00 val., II ir IV 8.00 – 18.00 val. pietų pertrauka 12.00 – 
12.45 val., V 8.00- 13.00 val.
18. Turto apžiūros sąlygos: Dėl turto apžiūros kreiptis į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Turto valdy-
mo ir ūkio skyriaus vyriausiąją specialistę Gailutę Vaikutienę, tel. Nr. (8 458) 52 272, (8 656) 34924, g.vaikutiene@
post.rokiskis.lt.
19. Konkurso dalyvis prieš atvykstant registruotis privalo sumokėti į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 
a.s. Nr. LT95 7300 0100 0257 7091, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000 pradinį įnašą, kuris lygus 3 mėnesių 
pradinio nuompinigių dydžio sumai ir sudaro 12,33 Eur x norimo išsinuomoti kvadratų skaičiaus.
20. Kita informacija. Paraiškos pateikimo vieta: Rokiškio rajono savivaldybės administracija, Respublikos g. 94, 
Rokiškis, įmesti į pašto dėžutę, esančią šalia klientų aptarnavimo įėjimo, atvykus įteikti paraišką – papildomai 
informuoti Turto valdymo ir ūkio skyriaus vyriausiąją specialistę Gailutę Vaikutienę, tel. (8 656) 34924, g.vaiku-
tiene@post.rokiskis.lt. Užklijuotame voke, ant kurio nurodomas konkurso dalyvio pavadinimas, adresas, elektro-
ninis paštas (jeigu konkurso dalyvis jį turi), turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas 
ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“, turi būti pateikti šie dokumentai:
 laisvos formos arba Savivaldybės nustatytos formos paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įga-
lioto asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba 
asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą pa-
tvirtinančių dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono 
numeris, elektroninio pašto adresas; 
 teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas 
asmuo; 
 pasiūlymas, kuriame nurodytas konkretus turto 1 kv. m nuompinigių dydis ir norimas išsinuomoti kvadratinių 
metrų skaičius;
 paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą;
 finansų įstaigos išduoto dokumento, patvirtinančio, kad pradinis įnašas sumokėtas, kopija.
 konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvi-
zitai;
dokumentai, kuriais patvirtinama, kad konkurso dalyvio veikla atitinka viešojo turto nuomos konkurso sąlygo-
se nustatyto pobūdžio veiklą.
21. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracijoje, 2022 m. kovo 14 d. 
10.00 val. 1 aukšto salėje.

Užs. 1644

BALDAI

• Dvigulę lovą 160 cm su 
patalynės dėže. Dvi spintelės 
prie lovos ir komoda. Kaina 
340 Eur. Tel. 8 603 03 994. 
Rokiškis
• Svetainės komplektą. Sofa 
neištiesiama ir du foteliai ir 
pufas. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 600 13 201.  
Rokiškis
• Minkštos dalies kampą su 
sofa-lova. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 600 13 201. Rokiškis
• 4 dalių sekciją. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 600 13 201. 

Rokiškis
• Geros kokybės sofą-lovą. 
Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 600 13 201. Rokiškis
• Kaip naują sekciją. Kaina 
148 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Mažesnę komodą 58 Eur, 
komodą-dėžę patalynei 71 
Eur. Būklė - kaip naujos. 
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Trijų durų spintą be 
veidrodžio 168 Eur, su 
veidrodžiu 185 Eur. Galima 
atvežti. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Išskleidžiamą fotelį 71 Eur, 
sėdimą fotelį 16 Eur. Galima 
pirkti atskirai.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Fotelius po 31 Eur. Galima 
su sofa-lova. Kartu viskas 
168 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Išskleidžiamą kampą su 
dėže patalynei. Puses galima 
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Vasario 22-oji, 
penktadienis, 

8 savaitė.
Iki Naujųjų liko 312 dienų.

Nusikaltimų aukų rėmimo diena
Širdies vožtuvų ligų 

žinomumo diena
Dangaus kūnai: 

saulė teka 7.28 val., 
leidžiasi 17.38 val.

Dienos ilgumas 10.10 val.
Mėnulis (pilnatis) 

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Dargirė, Dargiras, Darvainas, 
Darvilas, Darvilė, Darvyda, 

Darvydas, Darvydė, Elvas, Elvinas, 
Elvys, Gintautė, Margarita;

Rytoj:  JAlva, Alvyra, Butvilas, 
Butvilė, Butvina, Buvainas, 

Buvainė, Gantautas, Gantautė, 
Haraldas, Haroldas, Polikarpas, 

Romana (Roma), Severinas;
Poryt: Elfrida, Elmaras, 

Elmyra, Gedkanta, Gedkantė, 
Gedmantas, Gedmantė, Goda, 
Goja, Livija, Livijus, Motiejus 

(Matas).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1370 m. prasidėjo Stiuartų dinas-
tijos valdymas – Škotijos karaliumi 
tapo Robertas II.

1819 m. JAV iš Ispanijos įsigijo 
Floridą pagal sutartį, kurią pasirašė 
JAV valstybės sekretorius Džonas 
Kvinsis ir Ispanijos ministras Donas 
Luisas de Onisas.

1924 m. JAV prezidentas Kelvinas 
Kulidžas tapo pirmuoju prezidentu, 
kuris eterio bangomis į šalies gy-
ventojus kreipėsi iš Baltųjų rūmų. Jo 
kalbą transliavo 42 stotys.

1980 m. Izraelio vyriausybė šalyje 
įvedė naują valiutą - šekelį, kuris pa-
keitė Izraelio svarą.

1994 m. Kanados mokslininkai 
paskelbė gemalo plaukuose aptikę 
medžiagų, būdingų cigaretės dū-
mams. Taip pirmą kartą biochemiš-
kai įrodyta, kad nerūkančios moti-
nos kūdikiui gali pakenkti aplinkinių 
rūkymas.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1387 m. Lenkijos karalius ir Lie-
tuvos didysis kunigaikštis Jogaila 
patvirtino raštą, kuriuo skelbiamas 
prievartinis katalikybės palaikymas, 
draudžiamos katalikų santuokos su 
stačiatikiais.

Post scriptum
Dėl kvailos galvos 

kojoms vargas.

Vištienos troškinys su moliūgais ir bolivinėmis balandomis
INGREDIENTAI:
• 1 kg viščiukų šlaunelių 

mėsos be kaulo
• 3 v. š. aliejaus 
• 2 skiltelės česnako 
• aitrioji paprika.
• 1 a. š. saldžiosios 

paprikos miltelių
• 200 g bolivinių ba-

landų 
• 0.5 a. š. kumino 
• 20 g  šviežių kalendrų 

PARUOŠIMO BŪDAS:
Sudėkite į dubenį viščiukų šlaunelių mėsą, suberkite aitriąją ir saldžiąją paprikas, 
druską, pipirus ir gerai išmaišykite. Į dubenį suberkite smulkiai sukapotą česnaką, 
kubeliais supjaustytą moliūgą, cukiniją, bolivines balandas ir sumaišykite su kumi-
no prieskoniais. Keptuvėje, tinkamoje naudoti orkaitėje, įkaitinkite aliejų. Sudėkite 
vištieną ir kepkite nevartydami, kol viena vištienos pusė apskrus. Mėsą apverskite 
ir sudėkite paruoštas daržoves, supilkite sultinį ir uždenkite keptuvę dangčiu. Troš-
kinį pagardinkite druska, pipirais ir dėkite į įkaitintą iki 180 °C orkaitę. Kepkite apie 
35 minutes. Patiekiamą patiekalą papuoškite kapotais kalendrų lapeliais.

• 500 g moliūgo 
• cukinija

• 500 ml sultinio arba vandens 
• Druskos ir pipirų pagal skonį

www.rokiskiosirena.lt

sukeisti. Kaina 168 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA
• Naudotą gerai veikiantį 
mikserį George Home su 
anglišku antgaliu. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 605 98 819. 
Rokiškis
• Automatinę skalbimo 
mašiną Boss 8 kg. Kaina 

100 Eur. Tel. 8 604 10 028. 
Rokiškis
• Naudotą veikiančią 
skalbimo mašiną. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 615 16 534. 
Rokiškis
• Gerai veikiančią 
mikrobangų krosnelę. Kaina 
25 Eur. Tel. 8 694 01 027. 
Rokiškis
• Vitrininį šaldytuvą Snaigė, 

75 Eur. Šaldytuvą su 
šaldikliu Standart, 85 Eur. 
Tel. 8 646 04 522. Rokiškis
• Artėjant kepsnių sezonui, 
naują dujinę kepsninę. Kaina 
799 Eur. Tel. 8 656 51 800. 
Rokiškis
• Naudotą veikiančią 
mikrobangų krosnelę. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 640 42 901. 
Rokiškis



Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Vasario 22 d. Naktį 2

Dieną 3
V, 
6-12 m/s

Vasario 23 d. Naktį -3
Dieną 2

PR,
3-8 m/s

Vasario 24 d. Naktį -1
Dieną 4

P,
4-9 m/s
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Orų prognozė vasario 22-24 d.

Nuoširdžiai užjaučiame Birutę Mikalauskienę 
dėl tėvelio mirties. 

Kamajų seniūnijos kolektyvas

A V I N A S . 
Gimę po Avino 
ženklu žmonės 
pasižymi drąsa ir 
principingumu. 

Būtent šios savybės ir lemia 
augantį autoritetą visuomenė-
je. Taip nutiks ir šią savaitę, ir 
tai gerokai pradžiugins. Tačiau 
tai turi savo kainą – tik drąsūs 
ir veiklūs atsiduria sudėtin-
gose situacijose. Taip nutiko 
ir šį kartą. Nedvejokite: sė-
kmingai išspręsite sudėtingas 
problemas. Finansinių klau-
simų sprendimui daug įtakos 
turės jūsų asmeninis žavesys, 
charizma ir didžiulis darbin-
gumas. Savaitgalį užsiimkite 
susikaupusiais naminiais rei-
kalais. Jei sugalvotumėte tuo 
metu su kuo nors aiškintis san-
tykius, ne tik kad iš to neturė-
site naudos, bet dargi galite ir 
nukentėti.

J A U T I S .
Kaip ir Avinai, 
taip pat susidur-
site su proble-
momis. Tačiau 

jūs patys jų prikaupėte. To-
dėl ir teks gerokai padirbėti. 
Reikės aktyvumo ir ryžto 
jas išspręsti. Galite tikėtis 
pokyčių karjeroje. Tačiau 
nešvaistykite laiko ir jėgų 
veltui. Būkite apdairūs, ven-
kite skubotų sprendimų ir iš-
vadų. Ypač, jei tai susiję su 
kitais žmonėmis. Savaitgalį 
būkite atidūs kelyje ir buity-
je. O artimiesiems atleiskite 
smulkius netobulumus ir sil-
pnybes.

DVYNIAI .
Dvyniams reik-
tų atidžiau susi-
planuoti dieno-
tvarkę, antraip 

laukia labai įtempta savaitė. 
Jei delsite, dvejosite, tiesiog 
imsite nebespėti su įvykiais, 
kurių šiuo laikotarpiu bus 
gausu. Ir situacija greitai 
kis. Jus pasieks didžiulis 
kiekis informacijos, tad pa-
sirenkite reaguoti į jos poky-
čius. O dar ramybės neduos 
ir įsisenėję problemos. Ir jas 
teks spręsti nedelsiant, nes 
atidėliojimas atneš didžiu-
lę žalą. Jei reikia, nedvejo-
dami kreipkitės pagalbos į 
artimuosius, draugus. Pras-
mingai išnaudokite laiką ir 
mažiau dvejokite.

VĖŽYS. Pui-
ki savaitė. Nors 
ir praėjusio lai-
kotarpio pasie-
kimai džiugina, 

dabar ne metas miegoti ant 
laurų. Būtent dabar likimas 
suteiks visus kozirius, tad 
siekite eilinės viršūnės savo 
darbinėje veikloje. O ir pro-
gų pademonstruoti savo pro-
fesionalumą, žinias, talentą 
profesinėje srityje bus per 
akis. Saugokitės neapgalvo-

Astrologinė prognozė savaitei 
tų, skubotų veiksmų, ypač, 
jei jie gali lemti reikšmingus 
pokyčius. Savaitės pabaigoje 
gali tekti sunkiai pasirinkti: 
tai lies darbo kontaktus. Na-
muose kurkite taikos, ramy-
bės ir poilsio uostą.    

L I Ū T A S .
Ateinančiomis 
dienomis kaukia 
sunki kova už 
tiesą ir orumą. 

Jūs esate jai visiškai pasi-
rengęs. Tačiau vien drąsa 
nenugalėsite. Nepamirškite 
ir apie nedraugus, kurie rez-
ga intrigas jums už nugaros. 
Dabar ne laikas abejoti savo 
jėgomis. Delsimas, kaip ir 
gręžiojimasis į praeitį, nuos-
kaudų rakinėjimas, jums gali 
labai pakenkti. Finasinėje 
sferoje didesnių pokyčių 
nematyti. Tačiau jūsų darbo 
intensyvumas bus tiesiog 
proporcingas galimam atly-
giui. Savaitgalį teks išnau-
doti visa savo valią, kantrybę 
bendraujant su artimaisiais. 
Geriau būkite jiems geras. Ir 
neišliekite ant jų susikaupu-
sio pykčio ir nuoskaudų. 

M E R G E -
LĖ. Savaitė bus 
gausi įvairiausių 
įvykių. Netrūks 
įtampos ir dar-

be. Tai vargins, gali atsiliepti 
sveikatai. Visgi sudėtingose 
situacijose nesikuklinkite pa-
demonstruoti organizatoriaus 
talento bei lyderio savybių. 
Daug laiko, jėgų atims santy-
kių aiškinimasis su vadovais 
ir kolegomis. Savaitgalis ne 
lengvesnis – toks pat santykių 
aiškinimasis laukia ir namuo-
se, su giminaičiais. Konfl iktų 
neišvengsite, tačiau elkitės 
apdairiai ir pagarbiai: taip iš-
mušite nedraugams iš rankų 
jų ginklus.

S VA R S T Y-
KLĖS. Šis laiko-
tarpis – palankus 
metas išsikovoti 
geresnes sąlygas 

darbe. Jums teks rodyti ini-
ciatyvą ir gebėjimą greitai 
orientuotis besikeičiančioje 
situacijoje. Artimiausiu metu 
papildykite savo profesinių 
žinių bagažą naujais atra-
dimais bei įgūdžiais. Pats 
laikas dažniau bendrauti su 
draugais: jie pateiks ne vieną 
viliojantį pasiūlymą. Never-
ta apleisti ir profesinių kon-
taktų: galite sulaukti įdomių 
idėjų ir pasiūlymų. Savaitgalį 
venkite konfl iktų ir atminkite, 
kad saikas yra dorybė, ypač 
fi nansiniuose reikaluose. 
Užuot taškę pinigus, verčiau 
laiką skirkite asmeniniams 
reikalams.

SKORPIO-
NAS. Darbo rei-
kaluose prireiks 
išmanymo ir 
greitos reakcijos. 

Situacija gali labai smarkiai 
kisti, todėl dabar nesitikėki-
te greitų rezultatų ir didelės 
naudos. Jei aplinkybės bus 
palankios, jūs tikrai nieko 
neprarasite, netgi atvirkščiai 
– uždirbsite. Jums prireiks 
ir aplinkinių pagalbos. To-
dėl svarbu laiku suprasti ir 
pajausti, kad pats jau nesu-
sitvarkote su užgriuvusiais 
reikalais. 

Š A U LY S .
Jūsų darbingu-
mas, išradin-
gumas, pasiti-
kėjimas savo 

jėgomis leis įveikti daug 
kliūčių ir problem. Gausite 
atsakymus į klausimus, ku-
rie kitados atrodė sunkūs. 
Ir išspręsti juos nebus sun-
ku. Metas priimti svarbius 
sprendimus, neatsitraukite 
nuo savo planų. Savaitgalį 
stenkitės realizuoti tas idėjas, 
kurios būtent tuo metu ir šaus 
į galvą. 

O Ž I A R A -
GIS. Jei atsi-
dūrėte sunkioje 
situacijoje, bū-
tent jūs galite 

pakeisti savo santykius su 
aplinkiniais. Šią savaitę ven-
kite ginčų ir santykių aiški-
nimosi. Jie neatneš naudos, 
nepadės spręsti problemų, 
tik erzins, blaškys ir gaišins 
laiką. Galite sulaukti įdo-
mios informacijos, kuri bus 
naudinga, jei planuojate kili-
mą karjeros laiptais. Sieksite 
stabilumo, nes būtent tuomet 
jaučiatės patogiai. Ir jums tai 
pavyks.  

V A N D E -
NIS. Kuo grei-
čiau turite su-
kurti nuoseklią 
veiksmų strate-

giją ir jos laikytis. Antraip 
greitai atsidursite situacijose, 
kurios virs iš sudėtingų labai 
sudėtingomis. Jūsų darbuose 
ir galvoje tvyros sumaištis. 
Būkite atviri naujai informa-
cijai ir naujiems darbo pa-
siūlymams. Jei apsispręsite 
likti esamame darbe, galite 
tikėtis karjeros perspektyvų. 
Verslininkams, tikėtina, pa-
gerės verslo reikalai. O visą 
sėkmę lems jūsų pastangos ir 
suinteresuotumas rezultatu. 

ŽUVYS. Sa-
vaitė dovanos 
naudingus vers-
lo ir asmeninius 
ryšius. Jie ge-

rokai pakels jūsų socialinę 
vertę. Nevenkite problemų, 
gerinkite santykius su arti-
maisiais. Finansiniuose rei-
kaluose būtina apgalvotai 
išdėstyti akcentus ir veikti 
atsargiai. Savaitės pabaigoje 
jūsų klaidos įstums į sudėtin-
gą situaciją. Pasirenkite jas 
taisyti.

PRO MEMORIA
Rokiškio kaimiškoji seniūnija
EVALDAS JAKUBONIS 1971-08-23 – 2022-02-14
Kamajų seniūnija
VYTAUTAS LAŠAS 1948-01-25 – 2022-02-12
DOVYDAS KUOSAS 2022-02-10 – 2022-02-10
ANELĖ DUKŠTIENĖ 1933-01-02 – 2022-02-12
VLADISLAVAS VAIČIŠKIS 1934-06-07 – 2022-02-16
Panemunėlio seniūnija
VYTAUTAS GROCKIS 1957-08-18 – 2022-02-16
VYTAUTAS JURGIS MACKEVIČIUS 1934-04-10 – 2022-02-15
Kazliškio seniūnija
KSEVERIJA LATVĖNIENĖ 1920-12-25 – 2022-02-16
Juodupės seniūnija
VIRGINIJUS ČEIČYS  1961-09-08 – 2022-02-12
ARVYDAS ZIMKEVIČIUS  1960-04-05 – 2022-02-09

Visada Tėvelis liks su Jumis,
Nors žodžiais ir neprakalbės.
Pavasarį - žieduos švelniuos,

Rudenį – lapų šlamesy.
Nuoširdžiai užjaučiame Birutę Mikalauskienę.

Kurso draugės

• Mikrobangų krosnelę. 
Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 604 10 028. Rokiškis

KITA

• Naudotą veikiantį unitazą 
Vitra. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 629 15 101. Rokiškis
• Akvariumą 20 l kartu 
su žuvytėmis ir spintelę 
akvariumui padėti. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 644 41 084. 
Rokiškis
• Naują didelę talpią 
piniginę. Kaina 8 Eur. 
Tel. 8 605 98 819. Rokiškis
• Kosmetinį lagaminėlį 
ir visiškai nenaudotą 
kosmetiką. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 605 98 819. Rokiškis
• Šieną ritiniais. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Plastikines talpas kurui. Po 
25 lt. Kaina 10 Eur. 

Tel. 8 600 13 201. Rokiškis
• Droną Syma X25 PRO 
FPV su kamera 720P. 
Visiškai veikiantis, nedaug 
naudotas. Kaina 90 Eur. 
Tel. 8 683 88 808. Rokiškis
• Stiklinį butelį. Metalinis 
dėklas, apie 20 l talpos. 
Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Verpimo ratelį su siūlų 
vyniotuvu. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Įvairias lapuočių malkas. 
3 m ilgio. Atvežame 
miškavežiu. 
Tel. 8 604 84 051. Rokiškis
• Naują suvirintojo šalmą 
Hamelijonas. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Nerūdijančio plieno talpą 
30 l. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Lapuočių malkas. Galima 
vien beržo. 
Tel. 8 615 37 882. Rokiškis
• Sausas smulkias lapuočių 
malkas. Pasiimti reikėtų 
patiems. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 640 42 901. Rokiškis
• Anglis kurui (nestambios). 

Maišas apie 26 kg - 5 Eur. 
Atvežu. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis

DOVANOJA
• Dovanoju 3 kačiukus. 
Tel. 8 618 49 104. Rokiškis
• Dovanojame veikiančius 
televizorius su pulteliais, 
televizoriaus spintelę, 
staliuką. Miegamojo baldus. 
Išsivežti patiems. 
Tel. 8 600 13 201. Rokiškis
• Dovanoju palapinę - tipį. 
Tel. 8 698 76 238. 
Rokiškis
• Gražią jauną katytę su 
guoliu ir kt. 
Tel. 8 616 22 641. Rokiškis
• Dovanoju didelį veidrodį 
su užlenkiamais šonais. 
Statomas ant spintelės. 
Tel. 8 603 75 685. Rokiškis

DRABUŽIAI/AVALYNĖ
• Puošnią alyvinę suknelę. 
86 dydis. Dėvėta vieną 
kartą, būklė labai gera. 
Kaina 18 Eur. 
Tel. 8 615 65 662. Rokiškis
• Suknelę. XL dydis. Kaina 
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ANEKDOTAI

Talentingas žmogus ta-
lentingas viskuo. Lygiai 
taip ir su kvailiais.

***
– Kuo skiriasi viskis nuo 

spirito?
– Na, spiritą galima ger-

ti...
– O viskį?
– O viskį – reikia.
***
Supratau, kad kilo uraga-

nas, kai pamačiau kaimynę 
skrendančią, kai ji prieš tris 
minutes džiaustė skalbi-
nius.

***
Jis buvo jos trečias vy-

ras. Vis tiek prizinė vieta.
***
– Jei ne Internetas tai aš 

ir vedęs nebūčiau...
– Susipažinai su savo 

žmona pažinčių skelbimuo-
se?

– Tiesiog mano mode-
mas vieną dieną užlūžo ir aš 
kaip kvailys į teatrą nuėjau.

***
Vyksta spaudos konfe-

rencija. Aple atstovo spau-
dai klausia:

– Sakykit,o kodėl toks 
iPhone brangus?

– Nes jis pakeičia daug 
įrenginių: telefoną, skai-
čiuotuvą, muzikos grotuvą, 
vaizdo karą, navigatorių ir 
žibintuvėlį pagaliau...

– O tai ko tada androidai 

kodėl tokie pigūs?
– Nes jie pakeičia tik vie-

ną įrenginį – iPhoną!
***
Karo nėra, bet kiek kon-

tūzytų!
***
– Dabar, kai mes vedę, tau 

pats laikas mesti gerti.
– Kalbi kaip mano buvusi 

žmona.
– O tu buvai vedęs?
– Ne.
***
Vyras klausia žmonos:
– Kaip sekėsi šiandien, 

mieloji?
– Puikiai. Vaikus prižiūrė-

jau, kotletus iškepiau, sriubą 
išviriau, kojines numezgiau, 
vonią iššveičiau. O jei rytoj 
pamirši sumokėti už interne-
tą – užmušiu.

***
– Mano dukra, gydytojau, 

nevalgo žuvies. Kuo ją galiu 
pakeisti?

– Katinu. Katės mėgsta 
žuvį.

***
Ilgai šuoliavo princas ant 

balto žirgo, ieškodamas savo 
princesės. Ilgai savo princo 
ant balto žirgo laukė prince-
sė. Ir pagaliau jie susitiko.
Ir visi buvo labai laimingi. 
Ypač žirgas!

***
Vampyras merginai:
– Na nerėk tu taip – man 

tik tabletę užsigerti!
***
Seimūnas Petraitis būda-

vo paprastas ir nepretenzin-
gas – jis niekada nemušdavo 
tarnaitės už tai, kad kolibrių 
liežuvėliai salotose per stam-
biai supjaustyti.

***
Visada tėvą laikiau šiek 

tiek keistu, nes jis kalbėda-
vosi su mašina. Paskui aš 
nusipirkau robotą – dulkių 
siurblį.

***
Kalbasi moterys:
– Su gimimo diena, bran-

gioji. Kad tavo bėdos būtų 
tokios mažos, kaip tavo krū-
tinė.

– O mano dėkingumas ir 
pagarba tau tokie dideli, kaip 
tavo užpakalis.

***
– Nesuprantu, kodėl tu 

prisikabinai prie šios vargšės 
moters? Ko tu iš jos nori?

– O ko dar galima norėti 
iš moters?!

– Bet juk ji ir taip tyli...
***
Kartą buvo suorganizuotos 

prezidentų bėgimo lenktynės. 
Kadangi visų normalių šalių 
prezidentai dirba, dalyvavo 
tik JAV ir SSRS preziden-
tai. Amerikiečių prezidentas 
buvo pačiame jėgų žydėjime, 
o Sovietų Sąjungos vadovas, 
kaip buvo įprasta, – jau visai 
nusenęs. Savaime supranta-
ma, lenktynes laimėjo JAV 
prezidentas.

Kitą dieną amerikiečių 
spauda rašo: „Vyko prezi-
dentų lenktynės. Amerikos 
prezidentas, žinoma, atbėgo 
pirmas, o Sovietų Sąjungos 
– paskutinis.“ SSRS spau-
da rašo: „Vyko prezidentų 
lenktynės. Mūsų generalinis 
sekretorius, nors ir garbaus 
amžiaus, atbėgo antras, o 
štai amerikiečių – priešpa-
skutinis...“

***
Parsivežė čiukčia mašiną. 

Susirinko čiukčiai, apžiūri-

nėja. Vienas pačiupinėja lan-
gus, sako:

– O, iš stiklo...
Kitas pačiupinėja kėbulą, 

sako:
– O, iš metalo...
Trečias pačiupinėja dus-

lintuvą, sako:
– O, patinas...
***
Tikybos pamoka. Moky-

toja vaikų klausia:
– Kas nori keliauti į rojų?
Visi pakelia rankas, o Pe-

triukas atsistoja ir sako:
– Man mama liepė grįžt 

namo po pamokų.
***
Švenčiamos auksinės ves-

tuvės. Prie „jubiliato“ prisi-
gretina jaunuolis ir klausia:

– Sakykite, koks jausmas 
kartu pragyvenus penkiasde-
šimt metų?

– Et, – atsako senukas, –
tie penkiasdešimt metų – lyg 
dešimt minučių.

Kiek pagalvojęs priduria:
– Tiesa, tos dešimt minu-

čių – kaip praleistos po van-
deniu be akvalango...

***
– Pasiruoškite blogiau-

siam!
– Gydytojau, aš mirsiu?
– Ne, rytoj – į darbą!
***
Ateina naujasis rusas į ke-

lionių agentūrą ir sako:
– Noriu ko nors neįprasto, 

egzotiško...
Agentūros darbuoto-

ja „neriasi iš kailio“, siūlo 
egzotiškiausias keliones, o 
naujasis rusas vis murma:

– Buvau, žinau, nieko ten 
įdomaus.

Galop moteriškei kantry-
bė baigėsi ir ji sako:

– O! Kaip tik jums! Turiu 
specialų pasiūlymą – seksua-
linė kelionė pėsčiomis!

– Seksualinė kelionė pės-
čiomis? O čia tai tikrai įdo-
mu, pasakokit!

– Eikit jūs na...
***
Televizija rodo kriminali-

nį fi lmą. Bankų plėšikas šau-
kia sūnų:

– Džoni! Viską mesk ir 
bėk prie televizoriaus! Mo-
komoji programa!

***
– Kur tu pirmiausiai žiūri, 

kai pamatai gražią moterį?
– Ar manoji nežiūri.
***
Vienintelis poilsio užsie-

nyje trūkumas – aš jo negaliu 
sau leisti.

***
Jaunuolis šaukia po myli-

mosios langais:
– Mieloji, tu – mano!
Pro langą išlenda jos tė-

vas ir sako:
– Tavo ji bus, kai pradė-

si jos sąskaitas apmokėt. O 
dabar kol kas ji mano ir ma-
mos.

***
Pinigai sukelia daug pro-

blemų, bet dar daugiau – jų 
trūkumas.

***
Kaimynai pamiršta, kad 

karas – tai tušti šaldytuvai 
namie ir pilni šaldytuvai la-
voninėje.

***
Ar ir jūs reklamą iš savo 

pašto dėžutės perdedate į 
kaimynų?

***
Žurnalistas Kenijoje klau-

sia vietinio gyventojo:
– Ar yra čia kokių plėšrūnų?
– Yra. Liūtai, leopardai, 

gepardai, hienos, nuodingos 
gyvatės...

– O ko jūs labiausiai bi-
jote?

– Turistų.
***
Pavojingiausias žmogus 

yra tas, kuris klauso, mąsto 
ir tyli.

***
Patarimas vyrams: geras 

ginčas su žmona garantuoja 
mažiausiai tris dienas tylos.

***
Laisvė – tai pasirinkimas 

tarp ilsėtis ir tiesiog nieko 
neveikti.

***
Kuo ilgiau žiūriu į vei-

drodį, tuo labiau tikiu Dar-
vinu.

***
Visa automobilių pramo-

nė dabar sprendžia uždavi-
nį, kaip sudaryti kuo pato-
gesnes sąlygas vairuotojui, 
stovinčiam kamštyje.

***
– Kaip gyveni?
– Kaip Leninas: nei mai-

tina, nei laidoja.
***
– Pasakykite, kas yra 

pragyvenimo minimumas?
– Kai žmogus vos vos 

kvėpuoja.
***
Suvalkietis sūnus klausia 

tėvo verslininko:
– Kiek mes turėtume 

mokėti savo fabriko darbi-
ninkams?

– Lygiai tiek, kad jie eitų 
į darbą, o ne į streiką.

***
Olimpinėse žaidynėse 

valytoja supainiojo duris ir 
netyčia laimėjo akmensly-
džio aukso medalį.

***
Kaimyninėje šalyje:
– Ponas prezidente, 

mums trūksta pinigų. Ar 
mes mažiau kariausime?

– Ne, mažiau valgysite.
***
Pamiršti bloga yra labai 

blogai. Juk žmogus taip 
stengėsi...

***
Teisme:
– Kaltinamasis, jūs grasi-

note savo uošvei?
– Visai ne, gerbiamas 

teisėjau. Granata buvo mo-
komoji.

***
Bet kokia sanatorija su-

stiprins jūsų nervų sistemą, 
jei ten išsiųsite uošvienę.

***
Daugiabučio konfl iktas: 

bobutė, šerianti benames 
kates, barasi su bobute, še-
riančia benamius šunis.

25 Eur. Tel. 8 629 06 324. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA
• Patefoną su kolonėlėmis 
S30. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 687 30 638. Rokiškis
• Kompaktišką muzikinį 
centrą JVC UX-G68. 
Naudotas, labai geros 
būklės. Yra galimybė 
muziką klausyti iš USB 
rakto, naudoti kaip DVD 
grotuvą. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 640 42 901. Rokiškis
• Kaip naują X stiliaus 

stovą sintezatoriui. Aukščio 
reguliavimas 65-99 cm. 
5 padėtys su apsauginiu 
segtuku. Maksimali 
keliamoji galia 30 kg. Svoris 
2,7 kg. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 627 33 121. Rokiškis
• Kaip naują muzikinį centrą 
Philips Micro Hi-Fi System 
MCM390/21 L. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 640 42 901. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI
• 60 l panoraminį akvariumą 
su įranga ir žuvimis. Kaina 

80 Eur. Tel. 8 600 52 867. 
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI
• Gal kas turi padovanoti 
skalbimo mašiną. 
Tel. 8 675 70 379. Rokiškis
• Gal kas dovanoja 
nebereikalingą kūdikio 
lovelę, spintą ir dvigulę 
lovą. Būtume dėkingi. 
Tel. 8 651 66 577. 
Rokiškis
• Gal kas gali padovanoti 
merginai M-S drabužių. 
Tel. 8 603 03 310. Rokiškis

• Gal kas turi padovanoti 
berniukui (ūgis – 150 cm) 
drabužių. Tel. 8 603 03 310. 
Rokiškis
• Kas galite padovanoti 
mažą kačiuką. Katytę arba 
katinuką. Tel. 8 678 26 467. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS
• Geros būklės vežimėlį. 
Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 623 19 525. Rokiškis


