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Lemtinga diena Rokiškyje 2022-02-22 – žuvo 2 žmonės

Vasario 22 d., pažymė-
tą magišku skaičių deri-
niu 2022-02-22, specia-
liosios tarnybos skubėjo 
į Geležinkeliečių g. 15, 
Rokiškyje, kur vakarop 
kilo gaisras. Įvykio vie-
toje darbavosi keletas 
gaisrininkų komandų, 

atvyko ir policijos parei-
gūnai, greitoji medicinos 
pagalba. Įvykio vietoje 
dirbantys gaisrininkai 
informavo, kad gaisre 
žuvo du vyrai (gim. 1947 
m. ir 1968 m.).

Į įvykio vietą atvyko 

Panevėžio priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos Biržų 
priešgaisrinės gelbėjimo 
tarnybos vyriausiasis spe-
cialistas Nerijus Gudas. Jis 
patvirtino, kad gaisro metu 
gyvenamojo namo pirma-
me aukšte rasti du negyvi 
žmonės, kurie, greičiausiai, 
užduso nuo dūmų. Pasak 
vyriausiojo specialisto, la-
biausiai tikėtina, kad gais-
ras kilo dėl gedimo elektros 
instaliacijoje. Gyvenamasis 
namas, adresu Geležinkelie-

čių g. 15, yra dviejų butų, 
antras aukštas negyvenamas. 
Matyti, kad gaisro židinys 
buvo viename kambaryje, po 
to ugnis persimetė į viršų - 
verandos prieangį bei stogą. 
Kiti pirmojo buto kambariai 
stipriai aprūko. Antrojo buto 
patalpos neapdegė, tačiau, 
gesinant gaisrą, aplietos van-
deniu. Apdegė visos skardi-
nio stogo medinės konstruk-
cijos. Dūmų detektorių name 
nebuvo rasta.

Rita GRIGALIENĖ

Dariaus ir Girėno gatvėje – 
didžiulės ugniagesių pajėgos

Vasario 23 d. į Rokiškyje esančią Dariaus ir Girėno 
gatvę išskubėjo ugniagesiai. Apie 10 val. ryto gautas 
pranešimas, jog namo dūmtraukyje dega suodžiai ir 
aplink jį esanti stogo šiltinimo medžiaga.

Į įvykio vietą atvyko net trys ugniagesių bei vienas 
greitosios medicinos pagalbos automobilis.

Gelbėtojams atvykus į įvykio vietą iš dūmtraukio rūko 
stiprūs dūmai, tačiau situacija labai greitai buvo suvaldyta. 
Pirminiais duomenimis, žmonės nenukentėjo.

Rita GRIGALIENĖ

Renatas Jegorovas: kai persipina pomėgis bei darbas
Už Rokiškio vardo gar-

sinimą ir aukštus moto-
ciklų sporto pasiekimus 
Lietuvoje, sėkmingą ats-
tovavimą Lietuvai ir Ro-
kiškio kraštui Europos 
tautų komandinės taurės 
varžybose Renatas Jegoro-
vas apdovanotas Rokiškio 
rajono sportininkų pager-
bimo ceremonijoje. Jam 
įteikta savivaldybės admi-
nistracijos direktoriaus 
padėka. Nesuskaičiuojan-
tis gautų prizų bei meda-
lių sportininkas sako mo-
tociklais važinėjantis jau 
trisdešimt metų, o darbą 
sujungė su pomėgiu ketur-
račių sportui.

- Nuo kada važinėjate 
motociklais?

- Jau trisdešimt metų yra, 
manau, kai jais važinėju. 
Keturračiais – maždaug nuo 
2007-ųjų.

- Tai kai sėdot ant mo-
tociklo pirmą kartą, buvot 
visai dar vaikas?

- Taip, gal 6-7 metų. Kol 
buvau vaikas, važinėjau po 
gatves ir laukus, paaugęs 
ėmiau labiau domėtis, vykti 
į trasas, važinėti vadinamom 
„britvom“. Dar vėliau atsisė-
dau ant keturračio, trenira-
vausi ir vykau į varžybas.

- Kas Jus, tada dar vai-
ką, labiausiai motocikluose 
patraukė?

- Benzino kvapas, gal.
- Rimtai?
- Taip. Juk dėl skonio ne-

siginčijama.
- Kadangi tuo metu, 

kai pirmą kartą sėdos ant 
motociklo, buvot visai dar 
vaikas, ką sakė tėvai dėl šio 
susidomėjimo? Galbūt jie 
ir paskatino domėtis?

- Tėvai nei skatino, nei 
neskatino. Gal matė, kad 
vaikas nori, tai man ir buvo 
leista.

- Koks buvo Jūsų pir-
masis motociklas?

- Tai buvo rusiškas moto-
ciklas, jį nupirko tėvai.

- Prizines vietas ne iš 
karto pavyko pelnyti?

- Iš pradžių prizinių vietų 
nebuvo. Tik po sunkaus dar-
bo atsirado ir prizinės vie-
tos. Kad daugiau pasiektum 
motociklų sporte, ir technika 
turi būti gera, ir gebėjimai 
ją valdyti turėtų tobulėti. 
Kiekvienais metais motoci-
klams atsiranda naujų pato-
bulinimų, tuo reikia domėtis, 
pritaikyti. Pačiam motociklo 
vairuotojui taip pat reikia la-
vintis - kuo daugiau treniruo-
sies, kuo daugiau dirbsi, tuo 
geriau važiuosi. Motokrosas 
– viena iš sunkiausių sporto 
šakų, kur domėjimasis bet 
kuriuo kitu sportu prideda 
gebėjimų. Manau, motoci-
klininkui reikia lankyti tre-

niruoklių salę, minti dviratį. 
Reikia lavinti ir reakcijos 
greitį.

- Kokias dar sporto ša-
kas praktikuojate be moto-
ciklų sporto?

- Manau, man gerai seka-
si krepšinio aikštelėje, ypač 
žiemos metu. Dar – krosas, 
dviračiai. Treniruoklių salėje 
lavinu ištvermę. Jėgos va-
žinėjant motociklu taip pat 
reikia, bet per daug raumenų 
trukdo šiame sporte, tad ma-
nau, kad svarbiausia – ištver-
mė. Galbūt riekia rasti vidur-
kį tarp jėgos bei ištvermės.

- Praeitais metais tapote 
Lietuvos čempionu. Kokie 
dar Jūsų pasiekimai moto-
ciklų sporte?

- 2021 metais tapau Lie-
tuvos motokroso čempionato 
čempionu, taip pat „Lietuvos 
taurės“ čempionu, Lietuvos 
rinktinę atstovavau varžy-
bose Prancūzijoje praeitų 
metų spalio mėnesį... Beje, 
Lietuvos čempionu tapau ir 
2020 metais, ir 2019 metais. 

Prizinių vietų esu laimėjęs 
tikrai daug, neįmanoma su-
skaičiuoti.

- Kalbama, kad mažė-
ja sportininkų keturračių 
sporte. Ar tai tiesa?

- Tiesa, tendencija, kad 
mažėja varžovų keturračių 
klasėje, nors vis tik many-
čiau, kad tai – diskutuotinas 
dalykas. Galbūt tik aukšto 
lygio sportininkų liko ma-
žiau, o daugiau - mėgėjų. O 
kodėl mažėja, tai pirmiausia 
važinėjimas keturračiais yra 
brangus dalykas.

- Ar galėtumėte pasaky-
ti, kad motociklų sportas 
yra Jums poilsis?

- Kad nelabai poilsis, nes 
riekia daug dirbti, kad pa-
siekčiau gerų rezultatų.

- Sportas tikriausiai ati-
ma daug Jūsų laiko. Kaip 
pavyksta viską suderinti?

- Laiko rasti sudėtinga, 
bet galbūt sportas įaugęs 
man į kraują ir nelabai išeina 
tai, kas pradėta, paleisti.

- Ar be Jūsų šeimoje dar 

kas nors domisi motoci-
klais?

- Be manęs šeimoje nėra 
kito motociklų entuziasto, 
tik aš.

- Kaip Jūsų darbas susi-
jęs su motociklų sportu?

- Sportą suderinau su dar-
bu, todėl pas mane viskas 
tarpusavyje susiję. Savo po-
mėgį motociklams paverčiau 
darbu – perku ir remontuoju 
motociklus, turiu jų servisą. 
Esu įsteigęs MB „Renmoto“, 
kuri veikia Vilniaus gatvėje, 
Rokiškyje. Remontuoju, ruo-
šiu įvairių markių motociklus 
varžyboms, galiu atlikti pa-
saulinio lygio modifikacijas.

- Ar populiarios šios 
paslaugos? Ar daug turite 
klientų?

- Sekasi super, turiu ti-
krai daug klientų. Motociklų 
žmonės perka gal ir mažiau, 
lyginant su mašinomis, jie - 
daugiau pramoga, tačiau už 
pramogas žmonės pasiryžę 
mokėti. Suderinau sportą su 
darbu.

- Ką planuojate veikti 
ateityje? Ar ir vyresniame 
amžiuje save įsivaizduojate 
ant motociklo?

- Kol yra galimybės, tol 
sportuosiu. Vėliau galbūt 
daugiau dėmesio skirsiu 
treniruotėms. Ateityje savo 
žinias perduoti žadu jauni-
mui. Turiu savo sporto klubą 
„Renmoto“. Jau turiu kelis 

mokinius, vedu jiems pamo-
kas.

- Kokio amžiaus žmonės 
domisi motociklais? Ar do-
misi mergaitės, moterys?

- Visokio amžiaus turėjau 
mokinių – 6, 10, 13 ir netgi 
30 ar 40 metų. Važiavimui 
motociklais nėra metų ri-
bos. Žinoma, mergaitės šiuo 
hobiu domisi mažiau. Turiu 
pats dvi dukras ir matau, kad 
joms nelabai įdomu. Mergai-
tės domisi motociklais, bet 
ne tiek.

Renatas Jegorovas nori 
padėkoti rėmėjams – žmo-
nėms bei firmoms, kurie 
padėjo siekti rezultatų 2021-
ais metais: UAB „Rokauta“, 
UAB „Steka“, pubui „Gno-
mas“, UAB „Aldma“, UAB 
„Tvenkinukai LT“, Rokiškio 
rajono kūno kultūros ir spor-
to centrui, Rokiškio rajono 
savivaldybės administracijos 
Švietimo ir sporto skyriui.

Kiek dar medalių Rokiš-
kio kraštui parveš Renatas 
Jegorovas, nežinia, tikimės, 
kad apie pergales dar ne kar-
tą išgirsime. Galbūt šis po-
kalbis su sportininku kažkam 
bus paskatinimas susidomėti 
dar viena sporto šaka.

Rita GRIGALIENĖ
Nuotraukų galerijoje 

esančių nuotraukų autoriai: 
Lietuvos motociklų federa-
cija; Irmantas Juiosponis, 
Reda Gru.
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Pertvarkų vėjai palies rajono mokyklas. Ar mažesnėse gimnazijų klasėse – 
prastesnė ugdymo kokybė?

Rokiškio rajono savival-
dybė, reaguodama į Vyriau-
sybės 2021 m. gruodžio 22 
d. nutarimą Nr. 1110, teikia 
Tarybai sprendimo projek-
tą, kuriuo numatoma moky-
klų pertvarka. Aptariamas 
laikotarpis – nuo šių metų 
iki 2025 metų. Daugiausia 
diskusijų sulaukė galima 
keturių rajono gimnazijų 
pertvarka. Mat nuo 2024 m., 
rugsėjo 1 d. trečia gimnazi-
jos klasė galės būti sudaryta 
tik tokiu atveju, jeigu joje 
mokysis ne mažiau nei 21 
mokinys. Tiesa, minėtame 
Vyriausybės nutarime yra 
žodis „rekomenduojama“, 
be to, įvairiuose šalies regio-
nuose dėl šio klausimo vyks-
ta diskusijos bei rengiami 
pasiūlymai Švietimo, mokslo 
ir sporto ministerijai.

Pertvarka gimnazijose
ir kitose ugdymo įstaigose
palies nemažai rajono 
mokinių
Savivaldybės tarybai pa-

teiktame sprendimo projekte 
numatyta, kad Rokiškio rajo-
no Juodupės, Kamajų Antano 
Strazdo, Obelių bei Pandėlio 
gimnazijose 2024 m. rugsėjo 1 
d. trečiosios gimnazijos klasės 
bus sudarytos, jeigu atitiks įsta-
tymo nuostatas. Kaip jau minė-
jome, šiuo metu Vyriausybės 
nutarimas reikalauja 21 mo-
kinio klasėje. Pagal aštuntoje 
klasėje, kurios mokiniai 2024 
metais turėtų mokytis trečio-
je gimnazijos klasėje, esančių 
mokinių skaičių užtektinai jų 
turės Kamajų Antano Strazdo 
(27 aštuntokai) bei Pandėlio 
(25 aštuntokai) gimnazijos. 
Deja, dalis aštuntokų gali pa-
sirinkti profesinį mokymą ar 
tiesiog šiaip nebetęsti moky-
mosi gimnazijoje. Be to, 2026 
metais jau bus reikalaujama 
trečioje gimnazijos klasėje 
turėti 31 mokinį. Toks reika-
lavimas sukels rimtą grėsmę 
miestelių gimnazijų išlikimui. 
Savivaldybės taryba balsuos 
ir dėl kitų pasikeitimų rajono 
mokyklose. Pavyzdžiui, jau 
nuo kitų mokslo metų nebeliks 
pradinių klasių Panemunėlio 
mokykloje – daugiafunkciame 
centre. Iki 2024 m. rugsėjo 1 
d. Rokiškio pagrindinė moky-
kla bus prijungta prie Rokiš-
kio J. Tūbelio progimnazijos 
ir įsteigtas specialiojo ugdy-
mo skyrius. Pertvarka liečia ir 
Rokiškio mokyklos – darželio 
„Ąžuoliukas“ Kavoliškio sky-
riaus ateitį – numatyta, kad 
bus galima sujungti dvi klases, 
jeigu jose bus ne mažiau nei 8 
mokiniai. Švietimo, mokslo ir 
sporto ministerija daromuose 
pakitimuose įžvelgia tik gerus 
dalykus – esą didesnėse moky-

mo įstaigose yra geresnė švie-
timo kokybė. Su tuo dauguma 
rajono švietimo įstaigų darbuo-
tojų nesutinka.

Planą pasitvirtinti privalo, 
tačiau tikisi nuolaidų 
iš Vyriausybės
Sprendimo projektą dėl ben-

drojo ugdymo mokyklų tinklo 
pertvarkos 2021-2025 metų 
bendrojo plano patvirtinimo 
rengė Švietimo ir sporto sky-
riaus vedėjo pavaduotoja Rita 
Elmonienė. Švietimo ir sporto 
skyriaus vedėjas Aurimas Lau-
žadis, posėdyje pristatysiantis 
projektą, sakė, kad pasitvirtinti 
planą savivaldybė privalo, ka-
dangi pertvarkos sąlygas dik-
tuoja Vyriausybė. Vis tik sky-
riaus vadovas išreiškė viltį, kad 
dar įvyks pokyčiai ir planą bus 
galima koreguoti. Savivaldybės 
požiūris į mažesnes gimnazijas 
yra truputį kitoks nei Vyriau-
sybės ir manoma, kad galima 
komplektuoti trečiąsias gim-
nazijos klases su mažesniu 
mokinių skaičiumi. Nebegalint 
formuoti trečiosios gimnazijos 
klasės dėl per mažo mokinių 
skaičiaus, nuo 2024 metų kai 
kurių kaimų bei miestelių mo-
kiniai turės vykti mokytis į Ro-
kiškio miestą. Tai gali būti pro-
blema tiek gimnazijos statusą 
išlaikiusiai mokyklai, tiek mo-
kiniams, kuriems bus sudėtinga 
nuvykti į ugdymo įstaigas. Pa-
sak A. Laužadžio, gimnazijos 
klasėse, kuriose mažesnis mo-
kinių skaičius, ugdymo kokybė 
tikrai nenukenčia. „Tikimės, 
kad Vyriausybės nutarimas dėl 
trečiųjų gimnazijos klasių dar 
bus pakoreguotas,“ – diskusi-
ją dėl rajono gimnazijų likimo 
užbaigė Švietimo ir sporto sky-
riaus vedėjas.

Vicemeras 
Tadas Barauskas - 
prieš jungtines klases
bei gimnazijų naikinimą
Kuruojantis švietimą ra-

jone mero pavaduotojas Ta-
das Barauskas Vyriausybės 
požiūrį nebeleisti jungti 5-8 
klasių įvertino teigiamai. Jis 
pripažino, kad jungtinėse kla-
sėse švietimo kokybė tikrai 
nukenčia. Kitokią nuomonę 
vienas iš savivaldybės vadovų 
išsakė dėl gimnazijų likimo. 
Šiuo metu gimnazijų klasėse 
mokosi 16, 18 ar 20 mokinių, 
kas nėra ženkliai mažiau nei 
numatyta Vyriausybės. Panai-
kinus gimnazijos klases mies-
teliuose, mokinius teks suvežti 
į gimnaziją Rokiškyje. Tai vai-
kams jau būtų bėda sveikatos, 
susikaupimo požiūriu. Pavyz-
džiui, iš Pandėlio pirmyn ir 
atgal moksleiviams tektų va-
žiuoti dvi valandas. Kiltų klau-
simas, kaip juos sutalpinti vie-
noje mokykloje. „Viliuosi, kad 
Vyriausybė taisys nutarimą,“ – 
viltį dėl gimnazijų ateities išsa-
kė vicemeras, pasisakydamas 
prieš gimnazijų naikinimą.

T. Barauskas pastebėjo, kad 
kasmet rajone sumažėja visu 
šimtu vaikų, todėl vienokius 
ar kitokius sprendimus dėl mo-
kyklų tenka priimti. Jeigu bus 
laikomasi dabar galiojančio 
Vyriausybės nutarimo, mieste-
lių gimnazijos anksčiau ar vė-
liau turės tapti dešimtmetėmis 
mokyklomis arba progimnazi-
jomis. Paklaustas, ką žino apie 
gimnazijų mokytojų nuotaikas, 
vicemeras atsakė, kad jos liū-
dnokos. Mat daugelis moky-
tojų tose gimnazijose dirba 
daug metų. Kadangi šiai dienai 
mokytojų trūksta, ko gero, per-
tvarka iš pedagogų darbo ne-
atims – mokytojai pasiskirstys 
po kitas mokyklas.

Pandėlyje 
iki 2026 metų 
problemos nėra
Pandėlio gimnazijos di-

rektorė Jūratė Kavoliūnienė 
šiuo metu problemos dėl gim-
nazijos išlikimo nematė, nes 
kol kas mokosi pakankamai 

vaikų, tačiau dėl tolimesnės 
ateities nebebuvo tiek tikra: 
„Dėl Vyriausybės reikalavi-
mų daugiau klaustukų, abejo-
nių nei tikrumo. Man atrodo, 
mes dar tam nepasiruošę. Bus 
bėda, kai 2026 metais reikės 
31 vaiko trečioje gimnazijos 
klasėje.“ – svarstė gimnazijos 
vadovė.

Juodupės gimnazijos 
direktorė 
Dainora Mineikienė: 
tai – miestelių 
gimnazijų naikinimas
Rokiškio rajono Juodupės 

gimnazijos direktorė Dainora 
Mineikienė neslėpė pasipikti-
nimo vykdoma politika:

- Įjungtas kaimo mokyklų 
naikinimo aparatas, kitaip to 
neįvertinčiau. Nežinau tiks-
liai valdančiųjų norų, bet dėl 
ugdymo kokybės nėra su-
sitarta, kas tai yra švietimo 
kokybė. Dėl mokyklų liki-
mo turėtų susitarti visi Lie-
tuvos piliečiai: mokytojai, 
tėvai, administracija, politi-
kai... Tai - visos visuomenės 
sprendimas, o dabar viskas 
nuleidžiama iš viršaus. Tokie 
dalykai sunaikins kaimo gim-
nazijas. Dabar matome, kad 
dėl to yra konfliktų ir tarp val-
dančiųjų. Tikiuosi, kad bus 
įsiklausyta į mokyklų ben-
druomenių pasiūlymus ir nai-
kinimas neįvyks. Sunaikinus, 
atsitiktų nepataisomi dalykai. 
Reiktų kelti klausimą, ar gera 
mokykla būtinai - didelė mo-
kykla? Juk kuo mažiau klasė-
je vaikų, tuo didesnė pagalba. 
Kaip galima sakyti, kad kuo 
didesnė klasė, tuo didesnė 
kokybė? Vaikai jau dabar gali 
rinktis bet kurią gimnaziją 
Rokiškio rajone, bet renka-
si ir mažesnes gimnazijas, 
vadinasi, jų reikia. Mes juk 
vaikų nesulaikome, neužda-
rome klasėje. Be to, yra gabių 
vaikų, kurie kilę iš skurdes-
nių šeimų. Sprendimas siųsti 

juos mokytis į Rokiškį būtų 
skriauda jų atžvilgiu.

Obelių gimnazijos 
direktorė 
Neringa Ragelienė:
 švietimo kokybės 
buvo galima siekti 
ir kitomis priemonėmis
Rokiškio rajono Obelių 

gimnazijos direktorė Nerin-
ga Ragelienė savivaldybės 
sprendimą įvertino palankiai, 
tačiau Vyriausybei negailėjo 
karčių žodžių:

- Savivaldybės sprendimas 
mums palankus, nes kitais 
metais dar galėsime formuoti 
gimnazijos klases, o Švietimo 
ministerijos sprendimą verti-
nu blogai. Tai - gimnazijų 
naikinimas. Manau, švietimo 
kokybės buvo galima siekti 
ir kitokiomis priemonėmis. 
Mažesnės gimnazijos nesi-
skiria nuo visų kitų mokyklų. 
Manau, čia didesnės galimy-
bės stebėti kiekvieno moki-
nio pažangą. Kai dėmesio 
skiri kiekvienam mokiniui, 
atsižvelgi į gebėjimus, skir-
tumus, ugdymas tik gerėja. 
Keistas manymas, kad ma-
žesnė gimnazija negali už-
tikrinti kokybiško ugdymo. 
Jeigu Obeliuose liktų pagrin-
dinė mokykla, kad mokytojai 
prarastų darbą, nėra nė kal-
bos, tačiau, be abejo, krūviai 
mažės.

Kamajų A. Strazdo 
gimnazijos direktorė 
Loreta Grochauskienė:
 ministerija nesupranta,
 kad mokiniai gyvena
 ir kaimuose
Kamajų A. Strazdo gim-

nazijoje kol kas mokosi 
pakankamai mokinių, kad, 
formuojant trečią gimnazijos 
klasę, jų būtų pakankamai, 
tačiau ir šios gimnazijos di-
rektorė Loreta Grochauskie-
nė pertvarka nebuvo paten-
kinta:

- Kaip kitaip čia tą nutari-
mą vertinsi... Tik neigiamai. 
Gaila, kad ministerijos spe-
cialistai nesidomi konkrečių 
mokyklų geografine situa-
cija. Jie galbūt nesupranta, 
kad mokiniai gyvena ir kai-
muose. Jie turėtų matuoti 
atstumus nuo vaikų gyvena-
mosios vietovės, tada pasi-
matytų tikrieji atstumai, dar 
reiktų atsižvelgti ir į kelius. 
Mes mokinius iš skirtingų 
vietovių atsivežame penkiais 
autobusais. Kas sakė, kad 
kaimų mokiniai turi prastes-
nes sąlygas? Esame apsirū-
pinę visomis reikalingomis 
priemonėmis, informacinė-
mis technologijomis, moky-
tojai pakankamai kvalifikuo-
ti. Mūsų klasėse vidutiniškai 
- 25 mokiniai. Mokykla re-
novuota, baldai nauji. Būtų 
smagu, jeigu atvažiuotų ir 
pasižiūrėtų, kas pas mus ne-
gerai. Panaši ir kitų kaimų 
mokyklų situacija. O kad ug-
dymo kokybė prasta, netie-
sa - patekome į 30 mokyklų 
sąrašą Respublikoje, turinčių 
geros mokyklos raišką.

Rokiškio Vaižganto 
l.e.p. direktorė 
Jolanta Juodinytė: 
pliusų ir minusų 
yra visose sistemose
Rokiškio Vaižganto gim-

nazijoje pokyčiai nenuma-
tomi, tačiau ar mokykla 
pasirengusi priimti daugiau 
mokinių iš miestelių moky-
klų, paklausėme l.e.p. direk-
torės Jolantos Juodinytės.

- Gimnazijoje yra du pa-
daliniai, todėl vietos užtektų 
visiems. Kai bus problema, 
tada ir bandysime spręsti. 
Mes ir dabar turime nema-
žai važinėjančių mokinių. 
Pavėžėjimo problema tikrai 
išsprendžiama - bus kore-
guojami maršrutai, pamokų 
laikas. Tai jau nebe pirma 
pertvarka - buvo likviduo-
tos kai kurios mokyklos ir 
anksčiau. Kol turėjome ben-
drabutį, turėjome galimybę 
apgyvendinti. Jeigu atsirastų 
poreikis gyventi bendrabu-
tyje, ieškotume galimybės. 
Dabar negaliu spręsti apie 
problemos dydį, kol su ja ne-
susidūrėme. Kaip yra geriau 
mokiniui - kitas klausimas. 
Pliusų ir minusų yra visose 
sistemose, - nebuvo įsitiki-
nusi, kaip geriau mokiniams, 
gimnazijos laikina vadovė.

Kaip matome, nuomonių 
yra visokių. Gera tiems, ku-
rių pertvarka neliečia ir kas 
gali būti užtikrintas dėl atei-
ties. Tenka tikėti, kad bus 
sudarytos sąlygos mokytis 
visiems norintiems ir galin-
tiems.

Rita GRIGALIENĖ
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Elektromobilis eiliniam rokiškėnui – prabanga ar kasdienybė?
Nors elektromobilių nu-

perkama vis daugiau, vis 
dar elektra varomi auto-
mobiliai sudaro tik nedi-
delę dalį viso automobilių 
parko Lietuvoje. Provin-
cijoje tokių automobilių 
daugėja, bet ne tiek, kiek 
didžiuosiuose miestuose. 
Nors įkrovimo stotelių daž-
name ir mažesniame Lietu-
vos mieste yra bent keletas, 
žmonės čia į naujoves žiūri 
atsargiai. Pasidomėjome, 
kokia situacija dėl elektro-
mobilių Rokiškyje – noriai 
jais naudojasi rokiškėnai 
ar vis dar vengia.

Verslininko įrengta 
įkrovimo stotelė 
turtų neneša
Prieš dvejus metus elek-

tromobilių įkrovimo stotelę 
adresu Respublikos g. 7A, 
Rokiškyje, įrengęs versli-
ninkas Vilmantas Petrušonis 
sakė, kad ir nesitikėjęs, kad 
šis įrenginys artimiausius 
kelerius metus atneš pelną. 
Elektromobilių Rokiškyje 
pradininkas bei entuziastas 
sako per dvejus metus surin-
kęs vos 400 eurų, kai pačios 
stotelės kaina – apie 4 tūkst. 
eurų, o jeigu skaičiuotume 
su viso žemės sklypo sutvar-
kymu – tai ir visi 20 tūkst. 
eurų. Pasak aikštelės suma-
nytojo, ši elektromobilių 
įkrovimo vieta nėra labai po-
puliari, nes tiems žmonėms, 
kurie gyvena daugiabučiuo-
se, patogiau automobilius 
įkrauti prie baseino. Gyve-
nantys nuosavuose namuose 
automobilius įkrauna savo 
gyvenamojoje vietoje. Na, 
o miesto svečiai džiaugiasi, 
kad Rokiškis turi įkrovimo 
stotelę centre.  

- Man ši stotelė kiekvieną 
mėnesį neša minusą, bet aš 
ją dariau ne tam, kad man 
duotų naudos. Naudoju sto-
telei savo pagamintą elektros 
energiją. Šiuo metu elektra 
ten pigesnė nei buitiniam 
vartotojui, besikraunančiam 
iš elektros tinklo, - pasakojo 
V. Petrušonis.

Elektromobiliai
dėvisi mažiau, 
o ir apskritai tai – 
ateities mašinos
Paklausėme, ar daug ener-

gijos sunaudoja elektromobi-
liai ir kuo tokie automobiliai 
yra pranašesni nei varomi vi-
daus degimo varikliais.

Vilmantas Petrušonis pa-
pasakojo:

-   Naudojuosi trimis elek-
tromobiliais ir jie visi trys 
skirtingi. Nežadu persėsti į 
benzininį ar dyzelinį.  Jeigu 
imtume vidutinį elektromo-
bilį, tai 100 kilometrų jis 
sunaudoja 20 kWh. Vienu 
įkrovimu galima nuvažiuoti 
nuo 50 km iki 500 km. Važi-
nėjant elektromobiliu, tenka 
pamiršti apie tepalų, dirželių 
keitimą. Jokių duslintuvų, 
o stabdžių kaladėles reikia 
itin retai keisti. Važiuojant 
elektromobiliu, nėra variklio 
garso - girdisi vien padangos 
ir vėjo švilpimas. Tereikia 
nepamiršti langų plovimo 
skysčio įsipilti. Visus elek-
tromobilius pirkau dėvėtus. 
Naudojamų elektromobilių 
kaina mažėja lėčiau nei va-
romų vidaus  degimo va-
rikliais. Pavyzdžiui, mano 
prieš dvejus metus įsigyta 
„Tesla“ prieš 2 metus kai-
navo 35 tūkst. eurų, tiek pat 
kainuoja ir dabar. Šių auto-
mobilių kainą įtakoja vienu 
įkrovimu nuvažiuojamas ats-
tumas. Elektromobiliai di-
dmiesčiuose turi dar daugiau 
privalumų – jie gali važiuoti 
A juosta, stovėti nemokamai 

aikštelėse. Aplinkos projektų 
valdymo agentūra kompen-
suoja naujų ir dėvėtų elek-
tromobilių įsigijimą, tačiau 
ne visų. Jeigu elektromo-
bilis pagamintas ne seniau 
nei prieš 5 metus ir tai jo 
pirma registracija Lietuvoje, 
kompensuojami 2,5 tūkst. 
eurų. Naujo elektromobilio 
įsigijimui skiriama 5 tūkst. 
eurų. Noriu pažymėti, kad 
hibridinio automobilio įsigi-
jimo niekas nekompensuoja. 
Lietuvoje yra nemažai elek-
tromobilių įkrovimo stotelių, 
kuriose automobilius įkrauti 
galima nemokamai. Rokiš-
kyje nemokamai įkrauti ga-
lima prie baseino įrengtoje 
stotelėje, vieta įkrovimui 
prie LIDL yra skirta neva šio 
prekybos centro klientams, 
todėl šiaip atvykti ir neap-
sipirkus krautis automobilį 
esą būtų negražu. Įkrovimas 
šioje vietoje vyksta iki 1 va-
landos, po to atjungiamas. 
Be to, elektromobilistai yra 
sukūrę taisykles, kad viešose 
stotelėse etiška krauti auto-
mobilį pusvalandį, o po to 
reikia užleisti vietą kitiems.

Pasirodo, apie elektromo-
bilius dar daug kas plačiai 
nėra žinoma.

Įsigyjant 
elektromobilius,
reikia įvertinti 
turimus elektros 
pajėgumus
Tuo metu, kai V. Petrušo-

nis įrenginėjo stotelę, Rokiš-
kio rajone, jo duomenimis, 

buvo vos šeši elektromobi-
liai, per dvejus metus jų esą 
padaugėjo iki 22-iejų. Bent 
tokias žinias sakė turintis šis 
elektromobilių entuziastas. 
VĮ „Regitros“ duomenimis, 
šių automobilių yra mažiau. 
Galbūt elektromobilių entu-
ziastas turėjo omenyje kitur 
registruotus automobilius 
arba hibridinius. Į ką reikė-
tų atkreipti dėmesį perkan-
tiems elektromobilį?

- Įsigyjant elektromobilį, 
reikia žinoti, kokio galin-
gumo elektros įvadą turite. 
Jeigu galingumas mažas, 
automobilį krausite labai 
ilgai. Jeigu nežadate toli va-
žiuoti, geras ir toks sprendi-
mas, na, o jeigu yra kitaip, 
verta pagalvoti apie elektros 
įvado pertvarkymą. Važinė-
jant elektromobiliu, tenka 
naudotis programėle, kuri 
padeda surasti įkrovimo 
vietas, dėl to nebendraujan-
čiam su technologijomis ar 
vyresniam naudotis elektro-
mobiliu gali būti sunkumų. 
Elektromobiliai kainuoja 
daugiau nei benzininiai ar 
dyzeliniai, naujo tokio au-
tomobilio mažiausia kai-
na – 25 tūkst. eurų, bet tai 
jau labai mažų galimybių 
automobilis, o paprastai jų 
kaina siekia apie 40 ir dau-
giau  tūkst. eurų. Brangesni 
elektromobiliai yra ilgaam-
žiškesni, vienu įkrovimu 

nuvažiuoja didesnį atstumą.

Rokiškio rajone – 
15 registruotų 
elektromobilių. 
Hibridinių – 
ženkliai daugiau
VĮ „Regitra“ atsto-

vė spaudai Emilija Bar-
dauskienė informavo, kad, 
remiantis šių metų vasario 
1 d. duomenimis, Rokiškio 
rajone tik elektra varomų 
lengvųjų automobilių par-
ką sudaro 15 šių transpor-
to priemonių. Jų markės: 
TESLA, BMW, VOLKS-
WAGEN, RENAULT ir 
NISSAN.

Analizuojant pirmą kartą 
įregistruotų tik elektra va-
romų automobilių statistiką 
atitinkamais metais, matyti, 
kad Rokiškio rajone 2020 
metais jų iš viso įregistruo-
ta trys automobiliai, o praė-
jusiais metais – 7 transpor-
to priemonės.

Šių metų pradžioje Res-
publikoje buvo registruoti 
apie 5 tūkst. vien elektra 
varomų automobilių. Dau-
gelis jų – didžiuosiuose 
Lietuvos miestuose.

Hibridinių automobilių 
registruojama kur kas dau-
giau. Šiuo metu Rokiškio 
rajono savivaldybėje iš viso 
registruota 197 hibridinių 
automobilių. 2020 metais 
pirmą kartą šių transpor-

to priemonių įregistruota 
42 vnt., o 2021 m. taip pat 
daugiau nei elektromobilių 
– 60 vnt.

Taigi, VĮ „Regitra“ 
atstovės duomenimis, kaip 
ir visoje Lietuvoje, Rokiš-
kio rajone taip pat vairuo-
tojai dažniau renkasi hi-
bridinius, o ne tik elektra 
varomus automobilius.

Rajone – 
penkios įkrovimo 
stotelės
Rokiškio rajone šiuo metu 

yra penkios elektromobi-
liams įkrauti skirtos stotelės: 
Respublikos g. 113, Rokiš-
kis, prie LIDL;  prie baseino, 
Taikos g. 21A, Rokiškyje, 
Pramonės g. 6, Rokiškyje; 
Ilzenbergo dvare. Matomi 
paskutiniai neseni įkrovimai 
prie LIDL prekybos centro 
ir prie baseino. Čia įkrauti 
mašinas galima nemokamai. 
Kitos įkrovimo stotelės lan-
komos mažiau.

Kaip informavo Rokiš-
kio rajono savivaldybės 
administracijos Architektū-
ros ir paveldosaugos sky-
riaus vedėjas Raimondas 
Simanavičius, iš elektro-
mobilių įkrovimo stotelių 
tik vieną iš penkių esančių 
rajone įrengė savivaldy-
bė - tai stotelė CityCharge 
V2 prie Rokiškio baseino, 
kuri pradėjo veikti 2020 
gruodžio 9. Ši stotelė vie-
šai prieinama 24 valandas 
per parą, o elektromobilio 
įkrovimo paslauga – nemo-
kama.

Stotelę, kurios vertė 
3025 eurai, savivaldybei 
perdavė neatlygintinai nau-
doti VšĮ Transporto kompe-
tencijų agentūra. Savival-
dybei kainavo tik stotelės 
įrengimo darbai – 2850 
eurų.

Kaip matome, elektro-
mobilių ir hibridinių au-
tomobilių rajone daugėja. 
Naujovės po truputį ateina į 
Rokiškio rajoną, o jas išma-
nantiems – daug privalumų.

Rita GRIGALIENĖ

Rokiškio baseinas kviečia registruotis 
į suaugusiųjų mokymo plaukti grupę

Mokytis plaukti niekada 
nevėlu!

 Visus norinčius išmokti 
plaukti kviečiame registruo-
tis į suaugusiųjų mokymo 
plaukti grupę Rokiškio ba-
seine.

Kiekvieną antradienį bei 
ketvirtadienį nuo 10:00 val.

Grupės lygis – naujokas!
Treniruočių kaina 40 eur. 

mėn. 1 asmeniui.
Rokiškio baseinas pažada 

gerą savijautą, puikią nuo-
taiką, sudegintas kalorijas, 

įveiktas baimes ir įgytą pasi-
tikėjimą savimi!

 Registracija telefonu: 

+370 612 62703
Rokiškio baseino

inform.

Kovo 4 d. - visuotinis Obelių bendruomenės 
centro narių susirinkimas

Kovo 4 d. 18  val. šaukiamas visuotinis Obelių bendruomenės centro narių susirinkimas, 
Obelių bendruomenės namuose, Jablonskio g. 4, laikantis saugaus atstumo ir kitų reikalavimų. 
Darbotvarkė: Obelių bendruomenės centro finansinės ir veiklos ataskaitos už 2021 m. prista-
tymas. Neįvykus susirinkimui, kito susirinkimo data 2022 m. kovo 14 d. 18 val., vieta ta pati.
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Pradinių klasių mokytojas Sigitas Rimša: vyrai mokytojai turi daugiau kantrybės
Vis dažniau girdime, 

kad mokyklose trūksta 
mokytojų, kad jų štai tuo-
jau nebeliks, nes pedagogo 
darbas nėra tinkamai įver-
tintas. Ir jeigu mokytojų 
apskritai trūksta, tai mo-
kytojai vyrai, kurie dirbtų 
su pradinukais, - turbūt 
išvis retenybė. Kaip sako 
Rokiškio darželyje – mo-
kykloje „Ąžuoliukas“ 
pradinių klasių mokyto-
ju dirbantis Sigitas Rim-
ša, anksčiau Rokiškyje jų 
buvę du, o dabar jis likęs 
vienas. Savo požiūriu į 
mokytojo darbą S. Rimša 
sugriauna ne vieną stereo-
tipą.

- Kuo domėjotės vaikys-
tėje? Kas tuo metu buvo 
Jūsų hobis?

- Vaikystėje, kaip ir vi-
siems berniukams, man la-
biausiai patiko žaisti karą, 
futbolą, landžioti po staty-
bas, kažką konstruoti, vasarą 
lėkti prie ežero ar netoliese 
esančių tvenkinių. Tačiau 
nuo pat vaikystės iki dabar 
didžiausias hobis - muzika. 
Dar vaikas būdamas vasaros 
atostogų metu dirbdavau Ro-
kiškio mašinų gamykloje ir 
ten užsidirbau pirmajai rim-
tesnei garso aparatūrai. Man 
regis, tada man pavydėjo vi-
sas mūsų kiemas. Važiuoda-
vom su broliu į Latviją pirkti 
vinilinių plokštelių, nes tada 
ten jų buvo didesnis pasirin-
kimas. Mūsų name gyveno 
labai nuostabus žmogus, 
muzikos mokytojas, šviesios 
atminties Juozas Krisiūnas. 
Jis, pamatęs mano potraukį 
muzikai, leisdavo man parsi-
nešti į namus jo sintezatorių. 
Tada aplinkui jau nieko ne-
bematydavau, spaudydavau 
klavišus, bandydavau kažką 
sukurti ir įrašyti. Po kiek 
laiko priprašiau tėvų man 
nupirkti pirmąjį sintezatorių. 
Derybos buvo nelengvos, ta-
čiau savo pasiekiau. Praktiš-
kai pomėgiai nepasikeitė iki 
šiol, tik gal labiau išsiplėtė.

- Papasakokite apie savo 
šeimą – kas buvo tėvai, ar 

turite brolių, seserų?
- Mano šeima buvo 

mama, tėtis ir brolis Virgis. 
Tėvai dirbo Rokiškio ma-
šinų gamykloje, buvo geri, 
kompetentingi specialistai. 
Brolis jaunesnis, gyvena 
Rokiškyje, turi savo verslą. 
Giminė mūsų plati, bet daug 
netekčių.

- Kokios pamokos mo-
kykloje labiausiai patikda-
vo?

- Savaime aišku, patik-
davo muzika. Ir šiandien su 
džiaugsmu susitinku buvusią 
mokytoją Vaitonienę, nes 
gyvename netoliese. Taip pat 
man labai patiko matemati-
ka. Kaip ir visiems berniu-
kams, patiko ir kūno kultūra. 
Su istorijos mokytoja būda-
vo labai įdomu per pamokas, 
ji buvo labai šiuolaikiška, 
papasakodavo daug istorijų. 
Lietuvių kalbos mokytoja 
buvo Vanda Vasiliauskie-
nė – mokytoja iš didžiosios 
raidės. Tai šios išvardintos 
pamokos ir patikdavo.

- Kas Jūsų mėgstamiau-
sias mokytojas buvo moky-
kloje?

- Į šį klausimą turbūt jau 
atsakiau. Manau, smagu mo-
kytojams bus paskaityti apie 
save. Kurie mokytojai nepa-
tiko, neminėsiu pavardžių, 

nes būtų neetiška.
- Ar per pamokas krėtė-

te šunybes? Kokių pokštų 
esate iškrėtęs mokykloje?

- Kas jų nekrėtė? Ne tiek, 
kad būčiau paskutinis ne-
naudėlis. Būdavo, kad su 
visa klase pabėgdavau iš pa-
mokų. Kai visi kartu, tai juk 
drąsiau. Niekada nepamir-
šiu, kaip, būdamas pradinu-
kas, išmokau trinti pažymius 
knygutėje, tai ištryniau vieną 
kartą taip, kad skylė pasida-
rė. Tą kartą tėvai nutempė 
pas mokytoją ir liepė atsipra-
šyti. Nuo to laiko tokių da-
lykų nebedariau. Kai baigiau 
mokyklą, su draugu nuėjome 
prie ežero ir sukūrėme po-
emą apie visus mokytojus. 
Mokyklos fojė stovėjo dėžė, 
ten įmetėme surašytą tekstą. 
Gal ne viskas ten buvo gra-
žu, net nežinau, kuo viskas 
pasibaigė, nes atsiliepimų 
neišgirdau. O šiaip buvau 
pakankamai ramus moky-
kloje.

- Ar nusirašinėdavote 
namų darbus?

- Visko būdavo. Mokiausi 
pakankamai neblogai, daž-
niau stengdavausi kitiems 
duoti nusirašyti. Pripažįstu, 
būdavo, kad ir pats nusira-
šydavau. Manau, koks be-
būtų geras mokinys, visi per 

tai pereina. Pas mažuosius 
mano mokinius dabar tokių 
nusirašymų kaip ir nėra, o 
pas vyresnius, matyt, visko 
būna. Dabar vaikai sėdi po 
vieną. Matyt, lengviau tai 
daryti, kai vyksta mokymas 
nuotoliniu būdu.

- Ar vos pradėjęs studi-
juoti nuo pat pradžių tikė-
jotės, kad dirbsite pradinių 
klasių mokytoju?

- Taip. Dėl to ir stojau 
mokytis pradinių klasių mo-
kytojo specialybės. Pradinių 
klasių mokytojams buvo 
svarbu muzika. Buvau su-
kūręs nemažai muzikinių 
kūrinių vaikams. Su manimi 
įstojo nemažai pažįstamų, 
draugių, su kuriomis kartu 
nuvykdavome į Šiaulius ir 
parvykdavome. Šiaulių uni-
versitete man patiko filoso-
fija, psichologija. Aš ir ke-
turios merginos važinėjome 
mokytis pedagogikos iš Ro-
kiškio. Mano grupėje mokė-
si keturi vaikinai, iš jų vienas 
iškrito, o trise likome. Iš viso 
29 žmonės likome grupėje. 
Vienas iš mano grupės drau-
gų dabar Kazlų Rūdoje yra 
direktoriaus pavaduotojas, o 
apie kitą nelabai žinau.

- Kodėl po studijų pasi-
rinkote dirbti tokį darbą?

- Visų pirma, kad man bus 

įdomu, pastebėjau per prak-
tiką. Buvo labai įdomu, kad 
vaikai manęs klauso, kad 
jiems esu įdomus. Grįžau į 
Rokiškį, atlikau praktiką pas 
mokytoją Gražiną Lekavi-
čienę, dabartinėje J. Tūbelio 
progimnazijoje. Kai baigiau 
universitetą, man pasiūlė 
darbą darželyje - mokyklo-
je „Ąžuoliukas“ ir po šiai 
dienai dirbame kartu. Nėra 
šis darbas labai lengvas, bet 
man paprasčiausiai įdomu. 
Dabar darbas darosi sudė-
tingesnis, atsiranda kitos 
technologijos, kryptys. Man 
dėl to tik įdomiau. Negaliu 
skųstis.

- Kaip manote – vyrai ar 
moterys yra geresni moky-
tojai?

- Koks skirtumas? Būna 
visokių vyrų ir moterų, gal 
vyrai tik daugiau kantrybės 
turi. Kas liečia mūsų kolek-
tyvą, tai moterys pedagogės 
yra superinės. Vyrų moky-
tojų ne tiek daug pažįstu, tai 
negaliu pateikti išvadų.

- Kas Jūsų darbe sun-
kiausia?

- Kai ateina į mokyklą pir-
mokiukai, būna sunku su jais 
susitarti. Porą mėnesių jie 
mane tyrinėja, aš - juos. Sun-
ku, kol nusistatai taisykles, 
o po to susiplanuoji darbą ir 
būna lengviau. Lietuvių vai-
kai, palyginus su italais, la-
bai ramūs. Teko matyti, kaip 
vaikai elgiasi mokykloje 
Italijoje. Vaikai ten emocin-
gi, garsiakalbiai ir niekas į 
tai nekreipia dėmesio. Svar-
biausia laikytis susitarimų. 
Dar būna liūdna, kai vaiką 
mokai, o po kiek laiko jis to 
nebežino.

- Kiek laiko jau dirbate 
pradinių klasių mokytoju?

- Virš 20-ies metų...
- Kaip jaučiatės sutikęs 

buvusius mokinius?
- Buvę mokiniai apsi-

lanko pakankamai dažnai. 
Būna, jie pamoko pirmokiu-
kus žaisti. Pasikalbėti susiti-
kus su buvusiais mokiniais 
gatvėje man irgi įprasta. Tie-
sa, buvo atvejis, kai buvusio 
mokinio nepažinau. Džiau-

giuosi, kad buvę mokiniai 
visada sveikinasi, nebūna 
taip, kad eina galvas nulei-
dę. Deja, dauguma vyresnių 
išvažiavę iš Rokiškio. Ma-
žesnieji tai ateina – per Mo-
kytojų dieną, rugsėjo 1-ąją. 
Nepamiršta jie manęs.

- Turbūt Jūsų moki-
niams berniukams pasise-
kė, nes turi mokytoją vyrą, 
kuris su jais gali užsiimti 
„berniukiškai“ žaidimais?

- Mergaičių ir berniukų 
interesai dabar supanašėję, 
tai nėra skirtumo, su kuo 
sutarti. Visi vaikai dabar pa-
sinėrę į technologijas. Ber-
niukams gal kiek daugiau 
su sportu padedu, kartu žai-
džiame krepšinį ar kvadratą.

- Apie mokytojus daž-
nai kalbama, kad negali 
pragyventi dėl mažų atly-
ginimų. Ar tai tiesa?

- Anksčiau nelabai gra-
žiai atsiliepdavau apie ko-
legas, kurie mėgsta šitaip 
„verkti“. Nėra tas darbas 
taip blogai apmokamas. 
Man atlyginimo pakanka 
visiškai - pakeliauju po pa-
saulį, leidžiu sau daug ką. 
Manau, išgyventi galima 
tikrai. Pirmiausia reikia mo-
kėti elgtis su pinigais. Peda-
gogai tikrai nėra tie žmonės, 
kurie skurde gyventų.

- Ar patartumėte vaiki-
nams studijuoti tai, ką Jūs 
mokėtės, po to – dirbti mo-
kytojais?

- O kodėl gi ne? Aš gy-
vas, neužpešiotas ir visai 
patenkintas. Gali ir kiti ban-
dyti. Savotiška egzotika. 
Rokiškyje buvome du vyrai 
pradinių klasių mokytojai. 
Kitas, kiek žinau, nebedir-
ba, o aš likau ir man viskas 
tinka.

Plataus požiūrio, įvairių 
pomėgių ir į darbą kiekvie-
ną dieną žvelgti su susido-
mėjimu – galbūt ir būtų tas 
receptas, padedantis likti 
mokinukų „nenupešiotam“ 
ir atremti žmonių, sakan-
čių, kad vyrui netinka būti 
pradinių klasių mokytoju, 
nuostabą...

Rita GRIGALIENĖ

Taip patvinusios Laukupės dar nesate matę
Šiemet tirpstantis sniegas 

ir gausūs krituliai daugelyje 
Rokiškio rajono vietų sukė-
lė nemažų problemų. Visai 
neseniai rašėme apie Ąžuolų 
gatvės gyventojus Bajoruose 
(Rokiškio kaim. sen.) užklu-
pusią vandens stichiją, kai 
žmonės vos spėja iš rūsių 
pumpuoti vandenį, negali 
naudotis tualetais ir panašiai. 

Rokiškio miesto erdvės - 
ne išimtis. Šiuo metu Lauku-
pės upelis pilnas vandens kaip 
niekada. Atkarpa tarp Vytauto 

gatvės ir bažnyčios palei šį, iš 
pažiūros nedidelį, upelį yra ap-
semta vandens. Žmonės, gyve-
nantys prie upelio, gelbėjasi kaip 
išmano- matosi prakasti grioviai 
vandeniui nubėgti į naujai for-
muojamą žaliąją erdvę, kurioje 
prisodinta medelių. Medeliai, 
gi, plaukia vandenyje ir visai ne-
aišku ar išgyvens. Pėsčiųjų takai 
su suoliukais kol kas neapsemti, 
nes yra šiek tiek aukščiau dabar-
tinio vandens lygio.

„Rokiškio Sirenos“
inform.
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Prisiekė nauja Rokiškio rajono 
savivaldybės tarybos narė

Lietuvos Respublikos Vyriausiosios 
rinkimų komisijos sprendimu, Rokiš-
kio rajono savivaldybės tarybos nario 
Vidmanto Karpavičiaus, išrinkto pa-
gal Darbo partijos iškeltų kandidatų 
sąrašą, savivaldybės tarybos nario 
įgaliojimai buvo pripažinti nutrūku-
siais nusuėjus terminui.

 
Rokiškio rajono savivaldybės tarybo-

je atsiradus laisvai vietai, savivaldybės 
tarybos nariu tampa kandidatų sąrašo, 
pagal kurį buvo išrinktas nebesantis ta-
rybos narys, pirmasis tarybos nario man-
dato negavęs kandidatas – Audronė Elė 
Vilčinskienė – Rokiškio rajono savival-
dybės tarybos narė, išrinkta pagal Darbo 
partijos iškeltų kandidatų sąrašą.

 Tarybos nario priesaiką priėmė Vy-
riausiosios rinkimų komisijos narė Gita-
na Matiekuvienė.

Rajono savivaldybės inform.

Aktyvus Rokiškio Rudolfo Lymano 
muzikos mokyklos mokinių savaitgalis

Vasario 19 dieną, šeštadienį Kaune Žalgirio arenos amfiteatre vyko XVI popu-
liarios dainos festivalis „Baltumo šventė 2022“. Jame dalyvavo Rokiškio Rudolfo 
Lymano muzikos mokyklos solistai: Kajus Skruodys – I klasė ir Radvilė Cegelskaitė 
– IV klasė. Mokytoja Reda Kazlauskienė.

Vasario 20 dieną, sekmadienį Vilniuje, Vilniaus lenkų kultūros namuose vyko II–asis 
tarptautinis šokio ir muzikos konkursas „WINTER STARS“, jame dalyvavo Rokiškio Ru-
dolfo Lymano muzikos mokyklos, choreografijos skyriaus šokių kolektyvas „Nemunėlis“ 
ir pelnė II-os vietos diplomą.  

Kolektyve šoka: Viltė Tunaitytė, Viltė Bružaitė, Gabija Drėgvaitė, Meida Bisikirskaitė, 
Eva Kačinskaitė, Emilė Keršulytė, Gustė Krasauskaitė, Deimilė Šakalytė, Simona Ža-
liauskaitė, Juneta Lapienytė, Kamilė Martinonytė. Jų mokytoja Rima Bielovienė.

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos inform.Rokiškio profesinio mokymo centre 
vyko dailyraščio pamoka-konkursas
„Dailaus rašto diena“

Šiandien dailus raš-
tas – retenybė. Laiškai, 
atvirukai, dienoraščiai 
spausdinami kompiute-
riu, išmaniuoju telefonu. 
Plunksnakotį į rankas ima-
me vis rečiau, o baltą po-
pieriaus lapą mums atstoja 
IKT ekranai. Tenka pri-
pažinti, kad nebemokame 
gražiai rašyti, kad rašyti 
ranka tampa vis didesnis 
iššūkis. Nesusimąstome, 
kad rišlus ir tvarkingas 
raštas atspindi harmonin-
gą asmenybę, kad tvarkin-
ga rašysena yra žmogaus 
vidinės kultūros ir gero 
tono ženklas. Šių savybių 
šiandienos gyvenime stinga 
vis labiau, nes dėl itin greito 
gyvenimo tempo ir padidė-
jusio informacijos srauto 
jas vis sunkiau išsiugdyti.

 Vasario 21 dieną Rokiš-
kio profesinio mokymo cen-
tre vyko dailyraščio pamoka 
- konkursas „Dailaus rašto 
diena“, skirtas paminėti Lie-
tuvių kalbos dienas.

 Į konkursą buvo kvie-

čiama visa mokyklos ben-
druomenė. Konkurso tikslas 
– ugdyti taisyklingo, aiškaus 
ir estetiško rašymo įgūdžius, 
išrinkti gražiausią ir origina-
liausią rašyseną turinčius mo-
kyklos bendruomenės narius.

 Turimos hibridinės klasės 
įrangos pagalba organizatoriai 
galėjo organizuoti hibridinę 
pamoką, kurios metu bendruo-
menės nariai, nors ir būdami 
skirtinguose įstaigos padali-

niuose, galėjo pilnavertiškai 
dalyvauti dailaus rašto kon-
kurse.

 Konkursas sulaukė net 32 
dalyvių. Po konkurso vertini-
mo komisija peržiūrėjo visus 
darbus. Buvo išrinkti trys 
gražiausi ir originaliausi rašto 
darbai, o vieną darbą komisija 
nusprendė apdovanoti specia-
liuoju prizu.

Rokiškio profesinio
centro inform.

Vasario 26 d. Kalviuose šventė - „Šalta žiema šalin eina...“
Vasario 26 d. Kalviuose 

šventė - „Šalta žiema šalin 
eina...“

13 val. persirengėlių eity-
nės

14 val. Užgavėnių links-
mybės ir išdaigos prie tven-
kinio.

Ateikite persirengę taip, 
kad net draugas ar kaimynas 
neatpažintų!

Laukia Jūsų raguotų, 
plaukuotų, ožiais, raganom 
ir visokiom kitokiom būty-
bėm pavirtusių...!

Šmaikštaus liežuvio ant 
pečiaus nepalikit, nes jis 
Jums gali daug Užgavėnių 
blynų uždirbt...

Ateikit! Kepsite blynus!
Pašoksite, pažaisite, pa-

sigalynėsite liežuviu ir rau-

menim. Šaltą žiemą namo 
išvarysite...

Organizatorių inform.

Rokiškio turizmo ir verslo informacijos centras 
ieško patefonų su istorija

Turbūt kiekvieną iš mūsų kasdien lydi vienokia ar kitokia muzika. Kviečiame ta muzi-
ka pasidalinti su visais.

 Galbūt namuose turi patefoną? Galbūt su juo susijęs koks nors brangus prisiminimas ar 
smagi istorija? Atnešk patefoną (visai nesvarbu, ar jis veikia, ar ne) Rokiškio turizmo ir verslo 
informacijos centrą, o mes sukursime muzikos ir istorijų parodą, kuri veiks senojoje kalvėje 
(Tyzenhauzų g. 6).

 Patefonų ir jų istorijų laukiame iki KOVO 1 D.
 P.S. Jei pats neturi, gal draugas, pažįstamas, giminaitis turi?

Rokiškio turizmo ir verslo informacijos centro inform.
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Brangieji,

Kreipiuosi į Jus perteikdamas popiežiaus Pranciškaus kvietimą sinodiniame kelyje akty-
viai įsitraukti į Bažnyčios atnaujinimo procesą, išsakyti maldos tyloje ir apmąstymų gelmėje 
subrandintas bei Šventosios Dvasios įkvėptas įžvalgas. Sinodinio kelio metu turime pažvelg-
ti į tai, kaip mes kartu – dvasininkai ir pasauliečiai – kuriame Bažnyčios bendruomenę, ir 
pradėti reikėtų nuo mažiausios parapijos ar maldos sambūrio. 

Jausdami bendrą atsakomybę už Bažnyčią, turime atrasti būdą susitikti ir kartu ieškoti 
Dievo valios. Į sinodinį kelią pakvieskime ir tuos, kurie dėl įvairių priežasčių yra nutolę nuo 
Bažnyčios ar atsidūrę visuomenės paribyje, nes mums svarbu išgirsti ir jų balsą. Tikėjimas 
kyla tuomet, kai žmonės vertinami: girdimas jų šauksmas, jiems padedama įveikti sunkumus, 
vertinamas jų atvirumas, jų orumas patvirtinamas Dievo akyse ir atkuriamas bendruomenė-
je (plg. Vademecum, 4.1).

Žodis sinodas reiškia keliavimą drauge. „Keliaudama drauge ir kartu apmąstydama jau 
įveiktą kelią, Bažnyčia galės iš patirties mokytis, kokie procesai gali padėti jai gyventi ben-
drystėje, įgyvendinti dalyvavimą ir atsiverti misijai“ (PD, 1).

Tad kviečiu į sinodinio kelio susitikimus, kurie vyks nuo kovo 3 d., 19 val. (Gavėnios 
ketvirtadieniais), Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos namuose, Nepriklau-
somybės a. 4.

Dekanas kun. Eimantas NOVIKAS
Išsamiau apie sinodą – tinklalapyje https://sinodas.katalikai.lt/

Rokiškėnai Rotary gimtadienį 
paminėjo Panevėžyje

Vasario 23-ąją sukako 117 metų nuo tada kai Čikagoje buvo įkurtas pirmasis Rotary 
klubas. Rokiškio Rotary klubo nariai kasmet pažymi šią šventę ir šiemet ją pasitiko 
kartu su Panevėžio Rotary klubų broliais išbandydami jėgas prie pulo stalų. Po atka-
klios kovos rokiškėnams minimalia persvara pavyko įveikti jungtinę Panevėžio klubų 
komandą.

Rotary klubai vienija įvairių profesijų žmones, galinčius dalį savo lėšų skirti labdarai. Ro-
kiškio Rotary klubas yra prisidėjęs prie daugelio paramos projektų, įgyvendintų Rokiškyje, 
Lietuvoje ir Latvijoje. Šiuo metu Lietuvoje veikia 88 Rotary ar su jais susiję klubai.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Rokiškio rajono priešmokyklinukai sukūrė „Knygą Lietuvai“

Rokiškio lopšelių-darželių „Pumpurėlis“, „Varpelis“, „Nykštukas“, Juodupės lopšelio-dar-
želio ir Kamajų ikimokyklinio ugdymo skyriaus priešmokyklinukai sukūrė „Knygą Lietuvai“.

Džiugu, kad dalyvaudami šiame renginyje, mokytojai įtvirtino IT įgūdžius, įgytus dalyvau-
jant ilgalaikėje mokymų programoje 2021 metais.

Rajono švietimo centro inform. Kovo 10 d. Velykalnio bendruomenės parke – 
pasveikinkite sugrįžusius paukščius ir padovanokite jiems namus

Kovo 10 d. 12 val. Velykalnio bendruomenės parke Akcija „Čiulbėkit paukšteliai 
mylimoj šalelėj" skirta KOVO 11-ajai – Lietuvos Nepriklausomybės dienai.

 
Pasveikinkite sugrįžusius paukščius ir padovanokite jiems namus!
 Vaikus ir tėvelius, senelius ir anūkus, bendruomenes, įstaigas ir organizacijas kviečiame 

dalyvauti inkilų kėlimo akcijoje!
 Sukalkite inkilėlį, išgražinkite jį ir kovo 10 d. 12 val. iškelkite Velykalnio bendruomenės 

parke!
Rokiškio kultūros centro inform.

Krašto apsaugos ministerija: Rusija pradėjo karą prieš Ukrainą
Ankstyvą vasario 24 d. 

rytą Rusijos Federacija 
grubiai pažeidė tarptauti-
nės teisės normas pradė-
dama karą prieš Ukrainą. 
Lietuva aktyviai palaiko 
Ukrainos nepriklausomy-

bę ir suverenumą su tarp-
tautiniu mastu pripažinto-
mis sienomis.

„Karas Ukrainoje prasi-
dėjo. Baltijos šalys ir Len-
kija siūlys pradėti NATO 

ketvirtojo straipsnio aktyva-
vimą. Toks sprendimas bus 
apsvarstytas šiandien Valsty-
bės gynimo taryboje“, – sako 
krašto apsaugos ministras 
Arvydas Anušauskas.

KAM inform.

Pramonė Lietuvoje sausį augo 24,6 proc. iki 2,9 mlrd. eurų
Visos pramonės produkci-

jos vertė sausį siekė 2,9 mlrd. 
eurų to meto kainomis ir, paly-
ginti su 2021 metų sausiu, pa-
šalinus darbo dienų skaičiaus 
įtaką, padidėjo 24,6 proc. (ne-
pašalinus – taip pat 24,6 proc.).

Per mėnesį – sausį, paly-
ginti su gruodžiu – pramonės 

produkcijos vertė sumažėjo 
0,7 proc. palyginamosiomis 
kainomis (nepašalinus – 5,5 
proc.), pranešė Statistikos de-
partamentas. Per mėnesį su-
mažėjo chemikalų ir chemijos 
produktų gamybos produkci-
ja – 26,7 proc. (nepašalinus 
– 10,1 proc.), kitų transporto 

priemonių ir įrangos gamy-
bos – 12,6 proc. (34,1 proc.), 
drabužių siuvimo – 10,9 proc. 
(12,6 proc.), kompiuterinių, 
elektroninių ir optinių gaminių 
gamybos – 9 proc. (31,1 proc.), 
gėrimų gamybos produkcija – 
7,7 proc. (38,5 proc.).

BNS inform.
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Rokiškio rajono mokyklų bibliotekininkės
dalyvavo seminare 
„Naujas dokumentų paketas bibliotekininkui“

Vasario 17 d. Rokiškio 
rajono mokyklų bibliote-
kininkės dalyvavo ilgalai-
kės programos „Iššūkiai 
ir galimybės mokyklos 
bibliotekininko darbe“ 
pirmojo modulio gerosios 
patirties sklaidos semina-
re „Naujas dokumentų 
paketas bibliotekinin-
kui“. Programą renginiui 
paruošė Rokiškio Juozo 
Tumo-Vaižganto gimnazi-
jos „Romuvos“ padalinio 
bibliotekininkė Reda Ki-
selytė.

 
„Švietimo įstaigų biblio-

tekos pertvarkų smagračių 
gniaužtuose. Kaip kuriame 
šiuolaikiškos ir informaci-
jos vartotojams patrauklios 

įstaigos įvaizdį? Regiono, ša-
lies ir užsienio bibliotekų pa-
tirtys, intelektiniai žaidimai 
ir laisvalaikis. Susipažinimas 
su atnaujintų bibliotekų ap-
saugos nuostatais ir kitais bi-
bliotekų dokumentais“, – tai 
klausimai, kuriuos pristatė 
programos autorė Reda Ki-
selytė. Pristatyti klausimai 
paskatino diskusijas mokyklų 
bibliotekininkių tarpe, buvo 
keliami klausimai, ieškoma 
atsakymų ir problemų spren-
dimo būdų.

 Paskutinis renginio pra-
nešimas nuteikė optimistiš-
kai ir praskaidrino seminaro 
dalyvių nuotaikas. Kamajų 
Antano Strazdo gimnazijos 
bibliotekininkė Jolanta Lašie-
nė pristatė pranešimą „Inte-

lektiniai žaidimai – mankšta 
protui ir prasmingas lais-
valaikio praleidimas“. Bi-
bliotekininkė papasakojo 
apie savo pomėgį dalyvauti 
protmūšiuose, viktorinose, 
spręsti kryžiažodžius.

 Labiausiai nudžiuginę 
laimėjimai – kelionė į Briu-
selį už puikų pasirodymą 
Konstitucijos egzamine, 
nugalėtojo ženklelis tele-
vizijos žaidime „Auksinis 
protas“, II-oji vieta vaista-
žolių rinkimo ir pažinimo 
čempionate.

 Kita Jolantos aistra – ke-
lionės ir jų organizavimas. 
Bet pranešimas apie tai jau 
kituose seminaruose.

Rajono švietimo
centro inform.

Dvikovėje surinkęs 102 kg, 
pirmąją vietą svorio kate-
gorijoje iki 67 kg iškovojo 
Vidmantas Pilibaitis. Svorio 
kategorijoje iki 81 kg nu-
galėjo Jonas Aleksiejus, jo 
rezultatas – 100 kg. Svorio 
kategorijoje iki 109 kg pir-

mas buvo Mantas Jukna, 
dvikovėje surinkęs 187 kg.

Varžybose dalyvavo 
penkios ekipos: Rokiškio, 
Gargždų, Degaičių, Anykš-
čių ir Panevėžio.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rokiškio profesinio mokymo centre įvyko 
profesinio meistriškumo konkursas „Šauniausia siuvėja 2022“

Vasario 23 d. Rokiškio 
profesinio mokymo centre 
įvyko profesinio meistriš-
kumo konkursas „Šau-
niausia siuvėja 2022“.

 
I ir II kurso mokinės ste-

bino savo išradingumu ir 
kruopščiu darbu. Per pus-
dienį pasiuvo sukneles! Nors 
sukirptos pagal vieną bazinį 

brėžinį, bet visos skirtingos. 
Pridėjus savo slaptą „ingri-
dientą“ - apdailos elementus, 
mokinės sukūrė nuostabaus 
grožio kūrinius ir pademons-
travo puikias technologines 
žinias bei įgūdžius. Sunku 
buvo išrinkti nugalėtojus. 
Tačiau konkursas yra kon-
kursas.

 Prizines vietas iškovojo:

I vieta – II kurso ST-20 
mokinė Rasita Kavaliauskie-
nė

II vieta – I kurso ST-21 
mokinė Kristina Šutienė

III vieta – II kurso ST 20 
mokinė Gita Pliuškienė

 Nugalėtojoms įteikti di-
plomai ir atminimo dovanos.

Rokiškio profesinio
mokymo centro inform.

Dėl karo Ukrainoje Lietuva įveda 
nepaprastąją padėtį, kreipiasi į NATO 
dėl 4 straipsnio

Rusijai pradėjus karinę ope-
raciją Ukrainoje, prezidentas 
Gitanas Nausėda ketvirtadienį 
įveda nepaprastąją padėtį Lie-
tuvoje, šalies pareigūnai pradės 
konsultacijas NATO dėl grės-
mės saugumui.

Po Valstybės gynimo tarybos 
(VGT) posėdžio G. Nausėda pra-
nešė, kad sprendimą dėl nepapras-
tosios padėties patvirtins Seimas 
neeilinėje sesijoje.

„Šiandien pat aš pasirašau 
dekretą dėl nepaprastosios padė-
ties įvedimo, kurį Lietuvos Res-
publikos Seimas savo neeilinėje 
sesijoje patvirtins. Mes, įvertinę 
susiklosčiusias aplinkybes, turi-
me imtis teisinių priemonių savo 
išoriniam saugumui sustiprinti“, 
– žurnalistams sakė G. Nausėda.

Taip pat taryba nusprendė, kad 
„Lietuva kreipsis dėl NATO su-
tarties ketvirtojo straipsnio akty-
vavimo“, nurodė šalies vadovas.

Šis straipsnis numato, kad 
Aljanso šalys tarpusavyje kon-
sultuosis, jeigu bet kurios iš jų 
nuomone, kiltų grėsmė bet kurios 
narės teritoriniam vientisumui, 
politinei nepriklausomybei ar 
saugumui.

Pasak G. Nausėdos, siūlymą 

aktyvuoti straipsnį teikia ir kitos 
regiono šalys.

Bendroje spaudos konferenci-
joje dalyvavę visi trys šalies va-
dovai neatskleidė konkrečių būsi-
mos nepaprastosios dalies sąlygų, 
tačiau nurodė, kad režimu nebus 
įvedami apribojimai Lietuvos gy-
ventojams.

G. Nausėda sakė, kad nepa-
prastoji padėtis įvedama sie-
kiant užtikrinti Lietuvos išorinį 
saugumą.

Premjerė Ingrida Šimonytė 
tvirtino, jog šiuo metu numatyti 
apribojimų Lietuvos piliečiams 
nėra reikalo.

„Ką reikia numatyti, tai są-
lygas, kurios leistų valdžios ins-
titucijoms reaguoti į kažkokias 
susiklosčiusias situacijas infras-
truktūros ar kibernetinio saugumo 
srityse, tam naudoti valstybės re-
zervą ir turėti daugiau lankstumo 
šitus klausimus spręsti“, – sakė 
ministrė pirmininkė.

Prezidentas po VGT posėdžio 
dėkojo premjerei ir Seimo pirmi-
ninkei už sklandų bendradarbia-
vimą bei ragino visuomenę susi-
telkti.

„Esu dėkingas tiek premjerei 
Ingridai Šimonytei, tiek Seimo 
pirmininkei Viktorijai Čmily-

tei-Nielsen už labai efektyvų, 
sklandų bendradarbiavimą Vals-
tybės gynimo tarybos rėmuose, 
ir turbūt šiandien mes galime sau 
pasakyti labai aiškiai – galbūt 
Lietuvoje kartais kyla daug prieš-
priešų, yra skirtingų nuomonių, 
bet šiandien gyvename tokiomis 
aplinkybėmis, kad privalome 
būti susitelkę, orūs, gerbti vienas 
kitą“, – kalbėjo G. Nausėda.

„Ir aš tikrai neabejoju, kad 
mūsų tauta yra pakankamai stipri 
tą padaryti ir mes visi vieningai 
išspręsime visus iššūkius, kurie 
mums dabar yra iškilę“, – pridūrė 
jis.

Šalies vadovai taip pat žadėjo 
tęsti dvišalę paramą Ukrainai ir 
telkti tarptautinę pagalbą Kijevui.

„Dėsime visas pastangas, kad 
padėtume savo broliams, savo 
sesėms Ukrainoje“, – sakė Seimo 
pirmininkė V. Čmilytė-Nielsen.

Kurį laiką telkęs dešimtis 
tūkstančių karių prie Ukrainos 
sienų, Rusijos prezidentas Vladi-
miras Putinas ankstų ketvirtadie-
nio rytą paskelbė karinę operaciją 
Ukrainoje. Anksčiau šią savaitę 
jis pripažino Maskvos remiamų 
separatistų šalies rytuose nepri-
klausomybę.

BNS inform.

„Sodra“: darbo pajamos auga, bet jas mažina infliacija
Vidutinės šalies gyventojų 

darbo pajamos toliau auga, rodo 
„Sodros“ ketvirtojo 2021 metų 
ketvirčio duomenys. Tačiau paja-
mų didėjimą žmonėms sunkiau 
pajusti dėl augančios infliacijos, 
teigia „Sodros“ atstovė. 

Preliminariais „Sodros“ duome-
nimis, šių metų sausį vidutinės visą 
mėnesį dirbusių gyventojų pajamos 
iki mokesčių siekė 1635 eurus – 14 
proc. daugiau nei prieš metus, o 
atskaičius mokesčius jos augo 12,4 
proc. – tiek pat, kiek infliacija.  

„Tai rodo, kad realios darbo paja-
mos nepadidėjo, bet ir nesumažėjo“, 
– ketvirtadienį spaudos konferenci-
joje teigė „Sodros“ Statistikos, ana-
lizės ir prognozės skyriaus patarėja 
Kristina Zitikytė. 

Paskutinį 2021 metų ketvirtį vi-
dutinės darbo pajamos iki mokesčių 
siekė 1636 eurus ir buvo 11,5 proc. 
(169 eurais) didesnės nei prieš me-
tus, o po mokesčių – 1034 eurus, 
arba 10,6 proc. didesnės (99 eurais).  

„Antrus metus iš eilės dirban-
čiųjų pajamos, gaunamos į rankas, 

pasipildė apie 100 eurų. Tiek ir 2020 
metais toks augimas buvo, tiek ir 
2021-aisias“, – tvirtino K. Zitikytė. 

Pasak K. Zitikytės, tai buvo pir-
mas ketvirtis, kai vidutinės visų tri-
jų mėnesių darbo pajamos viršijo 1 
tūkst. eurų į rankas: „Pernai atskirais 
mėnesiais, jau rugpjūtį, matėme tos 
ribos perkopimą“.  

Tačiau ji pabrėžė, kad padidėju-
sias pajamas jau buvo sunkiau pajus-
ti dėl išaugusios infliacijos. 

„2019 ir 2020 metais sparčiau, 
11-12 proc., augusios darbo pajamos 
buvo labai artimos realiam pajamų 
augimui, nes infliacija buvo labai 
maža, neviršydavo 2 proc.“, – kalbė-
jo K. Zitikytė.   

Pasak jos, ketvirtąjį 2021 metų 
ketvirtį realus pajamų augimas galė-
jo siekti 1,5 proc., nes 9 proc. „pasi-
glemžė infliacija“.  

K. Zitikytės teigimu, mažiausiai 
darbo pajamos pernai augo statyboje 
(6-8 proc.) ir švietime, nes šioje sri-
tyje labiausiai (apie 20 proc.) atlygi-
nimai kilo 2020 metais, todėl pernai 
augimas buvo mažesnis.  

Didėjant vidutiniam darbo už-

mokesčiui, taip pat sparčiau augo 
socialinės išmokos: senatvės pensija 
augo 10 proc., vidutiniškai 9 proc. 
padidėjo vienos dienos ligos išmo-
ka – iki 32,5 euro, vaiko priežiūros 
išmoka – iki 542 eurų, nedarbo iš-
moka – iki 382 eurų.

„Skirtingų išmokų dydžiai pri-
klauso ir nuo šalies vidutinio darbo 
užmokesčio (VDU), minimalios 
mėnesio algos (MMA), ir nuo kie-
kvieno apdraustojo sumokėtų socia-
linio draudimo įmokų. Tikėtina, kad 
po 1-2 ketvirčių socialinio draudimo 
išmokų dydžių metinis pokytis pa-
sieks dabar aptariamo ketvirčio pa-
jamų pokytį, tai yra, apie 11 proc.“ 
– kalbėjo „Sodros“ atstovė.  Pasak 
jos, pernai, palyginti su 2020-aisiais, 
dirbančiųjų padaugėjo 2 proc.  

„Dirbančiųjų daugėjo, nedarbo 
išmokų gavėjų mažėjo. Praėjusiųjų 
metų pabaigoje jis buvo labai arti-
mas (64 tūkst. gavėjų) 2019 metų 
lygiui (62 tūkst.)“, – teigė ji. 

26 proc. ligos pašalpos gavėjų 
pernai buvo daugiau, tačiau jie sirgo 
trumpiau.   

BNS inform.

Sunkiaatlečiai grįžo su medaliais
Lietuvos regionų sun-

kiosios atletikos čempio-
nate sėkmingai dalyvavo 
rokiškėnų komanda. Ją 
sudarė įvairių amžiaus 
grupių sportininkai.

Svorio kategorijoje iki 
45 kg antrąją vietą iškovojo 
Dainotas Valeišis. Jis dviko-
vėje iškėlė 32 kg. Įdomu, kad 
Dainotas buvo jauniausias 
šių varžybų dalyvis: jauna-
jam sportininkui yra 7-eri.

Svorio kategorijoje iki 
81 kg Emilis Mikalkevičius 
iškovojo penktąją vietą. Jis 
dvikovėje surinko 60 kg.

Senjorų grupėje visi 
besivaržę rokiškėnai pa-
sidabino aukso medaliais. 
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TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Opel Zafira galinį dangtį. 
Tel. 8 605 80 900.  
Rokiškis
• Golf lengvojo lydinio 
ratlankius su geromis 
padangomis R15 195/65. 
Yra ir R17 Opel Vectra. 
Išsamesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 606 14 745. 
Rokiškis
• Padangas 245/40 R18 
M+S. Likutis apie 5 mm. 
Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 646 82 607. Rokiškis
• VW Sharan generatorių. 
1,9 l, TDI, 81 kW. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 646 82 607. 

Rokiškis
• Volkswagen 1,9 l TDI 
variklio plastikinius 
dangčius. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 646 82 607. Rokiškis
• Opel Zafira dalimis. Nuo 
1999 m. iki 2004 m. Naujus 
galinius stabdžių diskus, 
galinį bagažinės uždangalą. 
Tel. 8 614 87 836.  
Rokiškis
• VW Passat B6 dalimis. 
2008 m., 2,0 l, TDI, 103 kW. 
Tel. 8 682 41 823.  
Rokiškis
• BMW E46 dalimis. 2004 
m., dyzelis.  
Tel. 8 682 41 823. Rokiškis
• Passat B5 B5+ dalimis. 1,9 

l, 81 kW, 85 kW, 96 kW.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Autobusiuko Volkswagen 
LT ratus su padangomis R15 
225/70. 2 vnt. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 646 82 607.  
Rokiškis
• Volkswagen Passat B5 
dalimis. 1,9 l, 81 kW.  
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
• 4 vnt. vasarines padangas 
su lietais ratlankiais 195/65/
R15. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 627 62 955. Rokiškis
• Seat Ibiza dalimis. 2009 
m., 1,2 l, benzinas.  
Tel. 8 623 03 533. Rokiškis
• Audi A6 dalimis. 1999 m., 
1,9 l, TDI, 81 kW, sedanas. 

Tel. 8 623 03 533. Rokiškis
• Motociklo ratus. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Audi 100 dalimis. 1,8 l, 
benzinas. Tel. 8 628 47 947. 
Kupiškis
• VW Golf 3 dalimis. 1,9 l, 
66 kW. Tel. 8 628 47 947. 
Kupiškis
• Audi A4 dalimis. 2007 
m., 2 l, TDI, 103 kW, 
universalas.  
Tel. 8 623 03 533. Rokiškis
• Volkswagen Sharan 
dalimis. 1999 m., sidabrinės 
spalvos. Tel. 8 607 56 198. 
Rokiškis
• Padangas Continental R16 

225/55 M+S. Likutis 5/6 
mm. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 627 41 833.  
Rokiškis
• BMW ratlankius R17 
5/120. Kaina 115 Eur.  
Tel. 8 627 41 833. Rokiškis
• BMW 320 E46 dalimis. 
110 kW, mechaninė, 6 bėgių. 
Tel. 8 627 41 833. Rokiškis
• 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

Neatrasta laisvės kovų istorija, arba ko ieškota Skaistės ežero pakrantėje (II)
Tęsiame pasakojimą 

(pradžia – antradienio 
„Rokiškio Sirenos“ nu-
meryje) apie tai, kokias 
paslaptis saugojo Skais-
tės ežeras ir jo pakrantės. 
Primename, kad vasario 
26-ąją dieną bus minimos 
Vytauto apygardos, Šarū-
no rinktinės Antano Blie-
kos partizanų būrio žūties 
Zabločiaus dvare 75-osios 
metinės. Renginių pradžia 
– 10 val. Čedasų bažnyčio-
je, kur bus aukojamos šv. 
Mišios už žuvusius Laisvės 
kovotojus. Tačiau jų kapai 
kol kas dar lieka nežinomi: 
pirmasis žingsnis jų ieš-
kant – ekspedicija Skaistės 
ežero pakrantėmis.

Įtariama, 
bet nežinoma tiksliai
Praėjusiame straipsnyje 

pasakojome, kokiomis aplin-
kybėmis Zabločiaus dvarely-
je slėptuvėje užklupti po di-
dvyriškos kovos žuvo keturi 
laisvės kovotojai: Vytauto 
apygardos Šarūno rinkti-
nės partizanai: Vladislovas 
Zemlickas (gim. 1919 m.), 
Petras Lauška (gim. 1920 m.) 
bei grupių vadai – Liudvi-
kas Mikšys (gim. 1926 m.) 
ir Vilgelmas Milaknis (gim. 
1916 m.). Kadangi tvyrojo 
žiemiški orai, buvo gilus pa-
šalas, stribai tiesiog tingėjo 
kasti duobes išniekintiems 
laisvės kovotojų palaikams. 
Juos, kaip pasakojo liudinin-
kai, surišo draugėn ir įmetė į 
Skaistės ežero eketę. Tačiau 
pavasarį ežeras išdavė savo 
kraupią paslaptį. Kol dar 
yra gyvų liudininkų, bent iš 
kitų pasakojimų prisimenan-
čių, kur galėjo būti palaidoti 
laisvės kovotojai, istorijos 
entuziastai ir patriotai – Za-
bločiaus dvarelyje partizanus 
slėpusių Emilijos ir Konstan-
tino Zaborskų anūkė Vilija 
Zaborskė, Rokiškio krašto 
garbės pilietis Algis Narutis, 
LGGTC istorinių tyrimų pro-
gramos skyriaus vyriausiasis 
istorikas Gintaras Vaičiūnas, 
rajono tarybos nariai istori-
kai Valius Kazlauskas, Dija-
na Meškauskienė, Egidijus 

Vilimas, partizanų vado An-
tano Bliekos sūnus Izidorius, 
Konstantinavos krašto švie-
suolės, kiti istorijai neabejin-
gi žmonės susirinko kelionei 
Skaistės ežero pakrantėmis, 
įvertinti, kokios galimybės 
yra rasti žuvusių laisvės ko-
votojų kapus.

Nešventintoje žemėje
1947-ųjų pavasarį, nutir-

pus ledui, ežeras atidavė savo 
kraupią paslaptį. Ar stribai 
netinkamai surišo partiza-
nų kūnus, ar nepakankamai 
pakabino svorio, kas dabar 
bepasakys. Tačiau keturi lais-
vės kovotojų kūnai išplaukė 
skirtingu metu ir skirtingose 
vietose.

Pirmoji ekspedicijos stote-
lė – mažos kaimo kapinaitės 
prie pat Konstantinavos. Jos 
senos, paminklai sudūlėję, 
naujų palaidojimų, akivaizdu, 
kad nėra jau porą dešimčių 

metų. Taigi, tikimybės, kad 
ant laisvės kovotojo kapo bus 
palaidotas kažkas kitas, nėra. 
Todėl ir rasti nebus sudėtinga. 
Kol kas žinoma tiek: laisvės 
kovotojas palaidotas paslap-
čia, nešventintoje žemėje, 
kuri paprastai skirta savižu-
džiams ir nekrikštytiems ar 
tikėjimo atsisakiusiems žmo-
nėms. Kodėl čia? Atsakymas 
labai paprastas – mažesnė ti-
kimybė, kad okupantai suuos. 
Nes atvirose kapinėse naujas 
kapas sukeltų daug bereika-
lingų klausimų. O krūmais 
apaugusiame kapinių pakraš-
tyje jį būtų kur kas sunkiau 
pastebėti.

V. Zaborskė su Kons-
tantinavos bendruomenės 
šviesuolėmis diskutavo, ar 
negalėjo būti kapas pažymė-
tas parapijos knygose. Mat 
tuo metu dar kapinėse esan-
čius palaidojimus fiksavo ir 
Katalikų bažnyčios parapijų 

klebonai. O šio krašto para-
pijų metrikų knygos yra išli-
kusios. Tačiau klausimas, ar 
dvasininkai, kuriuos irgi sekė 
budri NKVD akis, būtų pali-
kę tokius pėdsakus apie pa-
ramą „banditams“. Tai reikia 
patikrinti.

Netgi žino ir medį
Kita stotelė – mažas upe-

liukas, įtekantis į Skaistės 
ežerą. Čia gimtosios A. Na-
ručio vietos, o upeliūkštyje 
vaikai gaudydavo lydekas. 
Sklido kalbos, kad šalia eže-
ro esantis gražus beržynėlis 
taip pat saugo savo paslaptį. 
Jis priglaudė du laisvės ko-
votojų kūnus. V. Kazlauskas 
pasidalino pasakojimu, kad, 
žmonėms pastebėjus išplau-
kusius kūnus, patyliukais 
prie ežero atvyko ir žuvu-
siųjų giminės. Vienas iš čia 
palaidotųjų galėjo būti Vla-
dislovas Zemlickas. Pasako-
jama, kad jo kūną atpažino 
sesuo. Pagal vilkėtą megz-
tinį. Beržynėlis nedidukas, 
jame nesunku archeologams 
būtų rasti palaidojimus. 

Jau rengiant šį straipsnį 
pasiekė dar viena gera žinia. 
Atsišaukė žmogus, galimai 
žinantis tikslesnę palaido-
jimo vietą. Tai 1941-aisiais 
gimęs Balys Klimas. Pasak 
V. Kazlausko, jis sakė netgi 
žinąs, po kuriuo medžiu gali 
būti partizanų kapas.

Išdavė arkliai
Trečioji ekspedicijos sto-

telė – atoki kaimo sodyba 

Skaistės pakrantėje. Čia pie-
vas juosia nedidelis miške-
lis. O patogus priėjimas prie 
Skaistės ežero buvo pamėgtas 
to kaimo vyrų ir jaunuolių: jie 
čia gindavo arklius naktigo-
nėn, girdydavo ir maudydavo 
ežere. Tačiau arklys yra labai 
švarus gyvūnas ir jei tik van-
duo yra kuo nors užterštas, jis 
jo negeria. Taigi vyrai paste-
bėjo, kad vedami pagirdyti 
arkliai nebebrenda į ežerą. 
Įtarta, kad pakrantės melduo-
se gali būti kažkas įstrigęs: 
žmogaus ar žvėries kūnas. Ir 
nuojauta neapgavo: į tą vietą 
ežero bangų buvo atplukdy-
tas ketvirtasis žuvęs laisvės 
kovotojas. Vietos gyventojai 
jį paslapčia palaidojo miške, 
ant kalvelės. Kur ji, sunku da-
bar pasakyti. Tik šiame krašte 
augę vaikai, dabar jau gar-
baus amžiaus senoliai, prisi-
mena, kad tėvai drausdavę čia 
rinkti uogas. Toks draudimas 
pagal tradicijas taikomas tik 
vienu atveju: negalima rinkti 
uogų, grybų, vaismedžių vai-
sių nuo kapinių. 

Ketina įamžinti 
atminimą
Ten, Skaistės ežero pa-

krantėje, Izidorius Blieka 
šiek tiek papasakojo apie 
savo tėvą, partizanų vadą 
Antaną Blieką ir jo būrio 
vyrus. Jau garbaus amžiaus 
sulaukęs patriotas, pats bu-
vęs kariu savanoriu, atvirai 
kalbėjo, kokie reikalavimai 
buvo keliami laisvės kovoto-
jams. Ne vadų. Šeimos narių. 

„Mano senelis, mamos tėvas, 
žentui Antanui kalbėjo: būk 
visiems žmonėms teisin-
gas. Dieve sergėk, neliesk 
ir neskriausk žydų. Jei ką 
nors jiems padarysi, tu man 
– nebe žentas“, – pasakojo 
ponas Izidorius. Jo šeimą 
skaudžiai palietė sovietinis 
saugumas. Žuvo tėtis, kan-
kinami buvo ir seneliai, teta. 
Kuri turėjo puikų balsą, me-
cosopraną. Ir kai ji sušukda-
vo kankinama, net budeliai 
bijojo, kaip garsiai ir toli tas 
balsas sklisdavo…

Ponas Izidorius turi di-
džiulę svajonę – pastatyti 
obeliską žuvusiems laisvės 
kovotojams. Jis su labai 
nuoširdžiu džiaugsmu suti-
ko ekspedicijos idėją – iki 
tol plačiau ištyrinėti buvo 
Obelių krašto laisvės kovo-
tojų žygiai, o dabar, tikimasi, 
ateities kartoms papasakoti ir 
platesnę Panemunio, Pandė-
lio, Konstantinavos, Čedasų 
krašto laisvės kovotojų isto-
riją. 

Dar viena džiugi žinia – 
rengiant straipsnį spaudai, 
sužinojome, kad atsišaukė ir 
dar vieno žuvusio partizano, 
Vilgelmo Milaknio artimieji. 

Istorikai kviečia turinčius 
bet kokios informacijos apie 
šiuos žuvusius partizanus, 
kreiptis arba į Obelių lais-
vės kovų istorijos muziejų, 
arba į Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos 
tyrimų centro Paieškų ir 
identifikavimo skyrių tele-
fonais: 8-646-49707, 8-612-
60604.

Šio tyrimų centro vyriau-
siasis specialistas G. Vaičiū-
nas, apibendrindamas eks-
pedicijos atradimus, sakė, 
kad perspektyvos pradėti 
tyrimą yra neblogos. Tačiau 
iki pradedant naujausiomis 
technologijomis grįstą palai-
kų paiešką, reiks atlikti daug 
namų darbų: surinkti archy-
vuose visą įmanomą medžia-
gą, išnagrinėti ją, rasti kuo 
daugiau žmonių, prisime-
nančių Zabločiaus dvarelio 
tragediją.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Algis Narutis ir Vilija Zaborskė prie upelio, šalia kurio esančiame 
beržynėlyje, manoma, palaidoti du laisvės kovotojai, užrišo simbolinę 
atminties trispavę.

Ekspedicijos dalyviai toje vietoje, kur Skaistės bangos išplukdė ketvirto-
jo laisvės kovotojo kūną. 

Ekspedicijos dalyviai apžiūrėjo kaimo kapinaites, kurių pakraštyje, įtaria-
ma, palaidotas laisvės kovotojas.
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IEŠKO DARBO

Rokiškio rajono savivaldybės 
administracija skelbia konkur-
są į Rokiškio rajono savivaldy-
bės administracijos Statybos ir 
infrastruktūros plėtros skyriaus 
vyriausiojo specialisto pareigas 
(karjeros valstybės tarnautojas, 

pareiginės algos koeficientas – 8,50).
Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savival-
dybės interneto svetainėje adresu http://www.
rokiskis.lt. arba https://portalas.vtd.lt/lt/staty-
bos-ir-infrastrukturos-pletros-skyriaus-vyriau-
siasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnauto-
jas-322;48137.html

Užs. 1650

Rokiškio rajono savivaldybės 
administracija skelbia atranką 
Rokiškio rajono savivaldybės 
administracijos Kriaunų seniū-
nijos ūkio specialisto pareigoms 
užimti (darbuotojas pagal darbo 
sutartį (1 pareigybė, B lygis)), pa-

stoviosios dalies koeficientas nuo 5,75 iki 6,09 
(pareiginės algos baziniais dydžiais, priklauso-
mai nuo profesinio darbo patirties (metais)). 
Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savival-
dybės interneto svetainėje adresu http://www.
rokiskis.lt.

Užs. 1651

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Xbox 360 su dviem 
pulteliais ir plius 27 
žaidimais. Viskas veikia. 
Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Spausdintuvą Hp. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 681 55 002. 
Rokiškis
• Retro žaidimų konsolę. 
Super Mario. 1500 žaidimų. 
Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 603 77 107. Rokiškis
• Tvarkingą nešiojamąjį 
kompiuterį Hp EliteBook 
8470p. Ekranas 14,0 colių. 
Procesorius Intel Core 
I-350, 4 GB DDR3, 256 
GB SSD. Akumuliatorius 
laiko neblogai, apie 1,5 
val., originalus kroviklis. 
Puikus kompiuteris darbui, 
mokslams. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 640 42 901. Rokiškis
• Verslo klasės geros būklės 
Dell Latitude E6420 su Intel 
I-5 CPU. Yra: šviečianti 
klaviatūra, 3 USB, HDMi, 
Wifi, Bluetooth, kamera 
ir mikrofonas, Smart 
Card, Express Card. Pilnai 
paruoštas darbui. Baterija 
gera, kroviklis originalus. 
Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 640 42 901. Rokiškis
• Veikiantį nedidelį naudotą 

BUITINĖ TECHNIKA
• Naudotą geros būklės 
indukcinę kaitlentę. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 671 20 975. 
Rokiškis
• Naują nenaudotą 
momentinį vandens 
šildytuvą. Puikus 
sprendimas be vandens 
šildytuvo (boilerio). Kaina 
15 Eur. Tel. 8 671 20 975. 
Rokiškis
• Beveik naują dujinį 
šildytuvą-raketą, 25 kW. 
Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 629 62 772. Rokiškis
• Gerai veikiantį kavos 
aparatą. Pats mala kavos 
pupeles. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 611 78 562. Rokiškis
• Pigiai dvi naudotas dujines 
virykles. Viena su elektrine 
orkaite. Ir tris dujų balionus 
su apsauginiais vožtuvais, 
vienas iš jų tuščias. Kaina 
sutartinė. Kamajai.  
Tel. 8 604 86 065.
• Gerai veikiančią 
automatinę skalbimo 
mašiną. Plotis 44 cm, gylis 
60 cm, aukštis 64 cm. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 694 01 027. 
Rokiškis
• Dulkių siurblį-šluotą 
Electrolux Pure Q9 PQ91-50 
MB. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 621 88 625. Rokiškis
• Iš Vokietijos skalbimo 
mašiną su džiovinimo 
funkcija Privileg. Rokiškio 
raj. Kaina 95 Eur.  
Tel. 8 607 07 842.
• 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

DOVANOJA
• Dovanojame sekciją. 
Išsivežti patiems.  
Tel. 8 622 34 767. Rokiškis

DRABUŽIAI/AVALYNĖ
• Pigiai lauko futbolo 
batelius Nike. Labai lengvi, 
ypač minkšta viršutinė dalis, 
labai patogūs, su auliuku. 
43 dydis, 27,5 cm ilgis. 
Kamajai. Kaina 9 Eur.  
Tel. 8 648 70 025. Rokiškis
• Pigiai beveik naujus 
sportinius batelius Nike. 
Labai lengvi, ypač minkštu 
lanksčiu padu. 42,5 dydis, 
28,5 cm ilgis. Kamajai. 
Kaina 14 Eur.  
Tel. 8 648 70 025. Rokiškis
• Puošnią alyvinę suknelę. 
86 dydis. Dėvėta vieną 
kartą, būklė labai gera. 
Kaina 18 Eur.  
Tel. 8 615 65 662. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Linijinius laidus. Tel. 8 
676 27 899. Rokiškis
• Automobilio kolonėles 
Magnat, Pioner.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Automobilio CD  grotuvą. 
Kaina 10 Eur.  

Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Naudotą mažą garsaus 
gamintojo radijo imtuvą 
Grundig Yacht Boy 215. 
Tinka visur, namie ir 
gamtoje. Daug FM stočių. 
Lengvas, baterijų užtenka 
ilgam. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 640 42 901. Rokiškis

• Skubiai ieškau darbo. 
Pradžiai tiktų įvairus darbai, 
gali būti vienadieniai.  
Tel. 8 692 07 403. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu rūkyti 
mėsą, dešras.  
Tel. 8 627 31 058. Rokiškis
• 34 m. moteris ieško darbo. 
Galiu prižiūrėti vaikus. 
Siūlyti įvairius variantus. 
Intymaus nesiūlyti.  
Tel. 8 629 78 528. Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Galiu 
prižiūrėti senyvo amžiaus 
močiutę ar senelį. Turiu 
patirties. Tel. 8 624 79 330. 
Rokiškis
• Ieškau traktoristo darbo. 
Taip pat galiu dirbti 
statybose. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 617 65 208. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Turiu 
traktorininko pažymėjimą, 
TR1 ir TR2 kategorijų. 
Dirbęs miškuose su pjūklu, 
miško technika. Esu baigęs 
automobilių mechaniko 
specialybę.  
Tel. 8 624 53 501. Rokiškis

nešiojamąjį kompiuterį 
Acer Aspire 1810TZ. 
Akumuliatorius laiko. Nauja 
klaviatūra. Kroviklis yra. 
Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 640 42 901. Rokiškis
• Monitorių LG. 22 colių. 
Tel. 8 605 80 900. Rokiškis
• Monitorių LG. 19 colių. 
Tel. 8 605 80 900. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI
• Geros būklės Huawei P30. 
Pilnas komplektas. Viskas 
veikia puikiai. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 647 10 234. 
Rokiškis
• Geros būklės iPhone 8. 
Yra pagrindinio mygtuko 
defektas, kai spaudi 
vibruoja. Naudotis netrukdo. 
Pridedu dėkliukus. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 618 83 466. 
Rokiškis
• iPhone 6S Grey 64 GB su 
laidu. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 625 34 891. Rokiškis
• iPhone 7 Plus 32 GB. 
Ekrano stikliukas skilęs, 
bet veikia. Dėl detalių arba 
galite naudoti toks koks yra. 
Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 685 14 847. Rokiškis
• Nedaug naudotą Xperia 
10III 128 GB. Pirktas 2021-
09-28, galiojanti garantija 
iki 2023-09-28. Būklė puiki. 
Pilnas komplektas. Kaina 
190 Eur. Tel. 8 648 84 563. 
Rokiškis
• Geros būklės Samsung 
A70. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 655 22 700. Rokiškis
• Geros būklės Samsung 
S20FE. Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 679 02 113. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Naudotus surenkamus 
gamyklinius metalinius 
garažus. Matmenys 3x6 m, 
3x9 m. Garažai išardyti, 
detales sužymėtos, galiu 
atvežti į vieta. Kaina 700 
Eur. Tel. 8 687 73 343. 
Rokiškis
• Geroje vietoje 
Panemunėlio gelež. st. 
namą, ūkinius pastatus, 
pirtis, medinį garažą. Yra 
trifazė elektros instaliacija. 
28 a žemės. Rami vieta, geri 
kaimynai. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis
• 3,5 ha žemės sklypą 
Pandėlio sen. Kurklaičių 
km. Tel. 8 616 87 146. 
Rokiškis

• 2 kambarių butą.  
Tel. 8 614 43 327. 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 2 km. 
nuo Rokiškio. Visos 
komunikacijos, centrinis 
šildymas. Reikalingas 
remontas. Teirautis nurodytu 
telefonu. Kaina 15000 Eur. 
Tel. 8 674 31 991. Rokiškis
• 1 kambario butą Panevėžio 
g. 6. 4 aukštas. Butui reikia 
remonto. Kaina 19000 Eur. 
Tel. 8 645 55 001. Rokiškis
• Investicinį objektą 
Kavoliškyje. Patalpas 
rūsyje 418 kv. m. Tiktų 
sporto klubui, pobūvių 
salei, sandėliavimui ir kitai 
veiklai. Buvo miestelio 
pirtis, įmanoma europine 
parama. Gera kaina. Kaina 
26000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Sklypą sodų teritorijoje 9 
a. Sukeltas, kraštinis, atlikti 
kadastriniai matavimai, 
komunikacijoms yra 
melioracijos griovys.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis

NUOMA

• Išsinuomosiu žemę. Kaina 
pagal situaciją.  
Tel. 8 615 46 365. Rokiškis
• Išsinuomosiu žemės 
sklypus žemės ūkio veiklai 
Žiobiškio, Degsnių, 
Steponių, Didsodės, Zibolių, 
Paliepio apylinkėse. 
Sudarant sutartį 5 metams 
yra galimybė mokėti nuomą 
avansu visam laikotarpiui. 
Tel. 8 687 97 863. Rokiškis
• Ūkininkas išsinuomotų 
žemę Čedasų, Didsodės, 
Juodupės, Degsnių 
apylinkėse.  
Tel. 8 602 53 232. Rokiškis
• Išnuomojamas kolektyvinis 
sodas (ne trumpesniam kaip 
3 metų laikotarpiui). Sodas 
prižiūrėtas. Plotas 6 arai. 

Yra sodo namelis. Adresas 
SB Draugystė, Draugystės 
4-oji. Tel. 8 676 37 786. 
Rokiškis
• Ieškomi žemės ūkio 
paskirties plotai nuomai 
Rokiškio r. Kainos sutartinės 
priklausomai nuo sklypų 
180-250 Eur/ha, galiu 
mokėti avansu.  
Tel. 8 625 06 841. Rokiškis
• 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

RASTA, PAMESTA
• Prie IKI parduotuvės rastas 
auskaras. Tel. 8 675 71 271. 
Rokiškis

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS

• Iš sporto prekių pirktą 
mažai nešiotą elastingą Nike 
termo aptemptukes. 3/4 
ilgio, dydis L. Modelis tinka 
tiek vaikinui, tiek merginai. 
Kamajai. Kaina 8 Eur.  
Tel. 8 648 70 025. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA
• Galingą 50J betono 
atskėlimo plaktuką. 
Naudotas 5 dienas.  
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• Suveriamus standartinio 
garažo vartus. 2 vnt.  
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• Terasines lentas.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Lapuočių medienos 
dailylentes.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Įrankius iš UK. Kainų 
teirautis telefonu.  

Tel. 8 607 14 241. Rokiškis
• Viengubo pjovimo sausą 
medieną. 50 mm storio, ilgis 
2,5 ir 4,8 m.  
Tel. 8 607 56 198. Rokiškis
• Betonines arkas.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Naują benzininį elektros 
generatorių. Domina 
keitimas į dyzelinį kurą. 
Kaina 220 Eur.  
Tel. 8 604 36 830. Rokiškis
• Naudotą nerūdijančio 
plieno gyvatuką. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 629 15 101. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA
• Gerai veikiantį televizorių 
Funai. 81 cm įstrižainė. 
Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• Puikiai veikiančią 
navigaciją Go Clever. Nauji 
žemėlapiai. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 647 10 234. Rokiškis
• Televizorių LG. 32 colių. 
Tel. 8 605 80 900. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Prie traktoriaus 
prikabinamą  malkoms vežti 
traliuką. Tel. 8 622 69 546. 
Rokiškis
• Savadarbį traktorių, 
variklis T25. Mažai 
dirbęs, viskas veikia, jokių 
problemų nėra. Yra naujos 
laidos dokumentai prie 
traktoriaus.  
Tel. 8 698 04 416.  
Rokiškis
• Lenkišką purkštuvą, 
600 l talpa, 12 m plotis, 
450 Eur. Vienos vagos 
prikabinamą bulvių 
kasamąją (su defektu), 190 
Eur. Prikabinamą savadarbį 
kultivatorių, 3 m plotis, 
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05:05 Kūrybingumo 
mokykla
05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Vartotojų kontrolė
06:55 Kelionių atvirukai
07:10 Džimas Saga 
ir mašinistas Lukas
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
11:50 Primatai 
12:45 Ledo žemė
13:35 Stulbinami protai 
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Klauskite daktaro
18:30 Žinios
19:00 Langas į valdžią
19:30 Stilius
20:30 Panorama
20:52 Sportas
21:00 Dainuoju Lietuvą

22:50 Nereikšmingos laimės 
akimirkos
00:25 Raganos medžioklė
01:50 Primatai
02:05 Nereikšmingos laimės 
akimirkos 
02:45 Ledo žemė 
03:35 Septyni pasauliai, viena 
planeta 
04:05 Stulbinami protai
04:25 Puaro

06:00 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia 
06:30 Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys 
07:00 Bakuganas. Šarvų 
sąjunga 
07:30 Keista šeimynėlė 
08:00 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys
08:30 Simpsonai 
09:00 Amžius ne riba 
09:30 Sveikata.lt 

10:00 Virtuvės istorijos 
10:30 Gardu Gardu 
11:00 Penkių žvaigždučių būstas 
11:30 Tylūs geradariai. Tvarumo 
istorijos 
12:00 Besikeičianti planeta 
12:40 Kenoloto 
12:42 Besikeičianti planeta 
13:05 Princesė gulbė. Rytoj 
princesė, šiandien piratė!
14:50 Džonsonų atostogos
16:45 Ekstrasensai. Stipriausių 
mūšis
17:20 Kenoloto 
17:22 Ekstrasensai. Stipriausių 
mūšis
18:30 TV3 žinios 
19:30 galvOK 
19:40 Eurojackpot 
19:45 galvOK 
21:30 Katvės karalienė
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 Katvės karalienė
00:00 Nuodėminga aistra
02:05 Švytėjimas
04:00 Šanchajaus darbelis

06:40 Zigis ir Ryklys 
07:05 Žvėrelių būrys 
07:35 Deksterio laboratorija 
08:05 Įspūdingasis Žmogus-voras 
08:35 Tomas ir Džeris 
09:05 Ponas Magu 
09:35 Ogis ir tarakonai 
09:45 Balerina
11:35 Šnipų vaikučiai 3. 
Žaidimo pabaiga
13:15 Staiga trisdešimties
15:15 Ponas Bynas 
15:50 Mergina iš Džersio
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Madagaskaras 3
21:20 Pasodinsiu savo EKS
23:35 Nindzė žudikas
01:30 Bruklino našlaičiai

06:00 Info komentarai su Arnu 

Mazėčiu
07:00 Nepaaiškinami įvykiai 
su Viljamu Šatneriu 
08:00 Pričiupom! 
09:00 Sveikatos kodas
10:05 Kova už būvį 
12:20 Nepaaiškinami įvykiai 
su Viljamu Šatneriu 
13:20 Spec. būrys. 
Išlieka stipriausi. 
Australija 
14:30 Pragaro virtuvė 
15:30 Ekstrasensų mūšis 
17:35 Vagis policininkas
19:30 Muzikinė kaukė
22:00 Taiklus šūvis
00:05 Panikos kambarys
02:20 Greitojo reagavimo
būrys

06:00 „Daktarė Kovalčiuk“
08:00 „Vyrų šešėlyje. 
Joana Bilevičiūtė-Narutavičienė“
08:30 Eko virusas

09:00 Misija: laukinė gamta
10:00 Vantos lapas
10:30 „Vilniaus Babilonas“
11:00 Grupės “Jonis” koncertas
12:00 „Teisingumo agentai“ 
14:00 „Pėdsakas“ 
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos miestai
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2022"
19:00 „Reali mistika“ 
20:00 Žinios
20:30 „Gyvi“ 
22:30 Žinios
23:00 „Teisingumo agentai“ 
01:00 „Pėdsakas.“ 
02:50 „Reali mistika“ 
03:35 Lietuvos miestai
04:20 Misija: laukinė gamta
05:10 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2022"
05:35 Vantos lapas
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06:00 Himnas
06:02 Gimę tą pačią 
dieną
07:00 Veranda
07:30 Šventadienio 
mintys
08:00 Išpažinimai
08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite
09:00 Čia mano sodas
09:30 Gamtininko 
užrašai
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mano geriausias 
draugas
12:00 Laukinis rojus 
13:00 Septyni pasauliai, 
viena planeta
13:55 Puaro 
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai

16:30 Duokim garo! 
18:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
18:30 Žinios
19:00 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Skarlet ir Kunigaikštis
21:55 Agata ir tiesa apie 
žmogžudystę
23:30 Fickaraldas
02:05 Nereikšmingos laimės 
akimirkos 
03:35 Septyni pasauliai, 
viena planeta 
04:25 Puaro 

06:00 Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys 
07:00 Bakuganas. Šarvų 
sąjunga 
07:30 Bailus voveriukas 
08:00 Kung fu panda.
 Meistrų paslaptys 

08:30 Simpsonai 
09:00 Svajonių ūkis 
09:30 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal 
moteris 
11:00 Svajonių sodai 
12:00 Besikeičianti planeta 
12:40 Kenoloto 
12:42 Besikeičianti planeta 
13:10 Mija ir baltasis liūtas
15:20 Nuleist periskopą!
17:15 Lietuvis pas lietuvį 
17:20 Kenoloto 
17:22 Lietuvis pas lietuvį
18:30 TV3 žinios 
19:30 Pasaulio vyrų krepšinio 
čempionato atrankos rungtynės. 
Lietuva – Bosnija ir Hercegovina
21:30 Parkeris
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 Parkeris
00:05 Juodoji pantera

06:35 Zigis ir Ryklys 
07:00 Žvėrelių būrys 

07:30 Deksterio laboratorija 
08:00 Įspūdingasis 
Žmogus-voras 
08:30 Tomas ir Džeris 
09:00 Ponas Magu 
09:30 Didysis kačių 
pabėgimas
11:15 Kosminis krepšinis
13:00 Laukiniai laukiniai 
vakarai
15:10 Jis sako "Taip!"
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Lietuvos balsas. 
Kartos
21:35 Džekas Ryčeris. 
Nesidairyk atgal
00:00 Kerštas
02:10 Pasodinsiu savo EKS

06:00 Info komentarai 
su Arnu Mazėčiu
07:00 Baltijos galiūnų 
čempionatas. Kražiai (Kelmės 
raj.)

08:00 Pričiupom! 
08:30 Tauro ragas
09:00 Lietuvos galiūnų 
čempionato III etapas. 
Pakruojis
10:05 Kova už būvį 
12:25 Nepaaiškinami įvykiai 
su Viljamu Šatneriu 
13:25 Spec. būrys. 
Išlieka stipriausi. 
Australija 
14:35 Pragaro virtuvė 
15:35 Ekstrasensų mūšis 
17:40 Medalionas
19:30 Juodasis sąrašas 
20:30 Atsarginis prezidentas 
22:30 Kondoras 
23:40 Narkotikų prekeiviai 
00:50 Taiklus šūvis

05:10 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2022"
05:35 Vantos lapas
06:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 

08:00 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2022"
08:30 Kaimo akademija
09:00 Misija: laukinė gamta
10:00 Krepšinio pasaulyje 
10:30 Partizanų keliais
11:00 Arvydo Vilčinsko 
koncertas
12:00 „Teisingumo agentai“
14:00 „Pėdsakas“ 
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Alfa taškas
18:00 Žinios
18:30 Krepšinio pasaulyje
19:00 „Reali mistika“ 
20:00 Žinios
20:30 Lietuvos miestai
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 „Teisingumo agentai“ 
01:00 „Pėdsakas“ 
02:50 „Reali mistika“ 
03:35 „24/7“
04:20 Misija: laukinė gamta
05:10 Mažos Mūsų Pergalės
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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 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite
12:30 Tai kur toliau? 
13:30 Mūsų gyvūnai
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 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios

23:00 Mirtis gelmėse
24:00 Komisaras Reksas 
00:45 Kelionių atvirukai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Daiktų istorijos
02:00 LRT radijo žinios
02:05 LRT forumas
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Savaitė
05:00 LRT radijo žinios
05:05 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 Svajonių sodai
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 Karštai su tv3.lt
20:30 Prakeikti IV
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Juodas vanduo
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Juodas vanduo
00:45 Bulis
01:45 Elementaru
02:45 Įrodytas nekaltumas
03:45 Ekstrasensų mūšis
06:00 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia

06:00 Rimti reikalai 4
06:30 KK2 penktadienis 

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 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 4
21:30 Žinios
22:30 Prezidento medžioklė
00:15 Snaiperis
01:15 Džekas Ryčeris. 
Nesidairyk atgal
03:30 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:05 CSI. Majamis
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Pėdsakas
10:25 Kova už būvį 

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 Pasaulinė invazija. Mūšis 
dėl Los Andželo
23:20 Juodasis sąrašas
00:20 Kondoras
01:30 Narkotikų prekeiviai
02:35 Atsarginis prezidentas

05.15 Vantos lapas
05.45 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2022"
06.15 TV parduotuvė
06.30 Krepšinio pasaulyje 
07.00 Kaimo akademija
07.30 „Aiškiaregė” 
10.05 „Kaip naciai pralaimėjo 

karą“ 
11.10 „Juvelyrų klanas“ 
12.15 TV parduotuvė
12.30 Kaimo akademija
13.00 Nauja diena
14.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Laisvės TV valanda
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 „24/7“
00.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
01.30 „Netikėtas teisingumas“ 
02.30 TV parduotuvė
03.00 „Kaip naciai pralaimėjo 
karą“ 
03.55 „24/7“
04.35 „Reali mistika“

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 Gyventi kaime 
gera
12:30 1000 pasaulio 
stebuklų
13:30 Veranda
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 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 

ekspedicija
22:30 Dviračio žinios
23:00 Mirtis gelmėse
24:00 Komisaras Reksas 
00:45 Kelionių atvirukai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 (Ne)emigrantai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Nacionalinė ekspedicija
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite
04:30 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
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 Karštai su tv3.lt
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 Prieš srovę
20:30 Prakeikti IV
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Spartanas
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Spartanas
00:45 Bulis
01:45 Elementaru
02:45 Įrodytas nekaltumas

06:00 Rimti reikalai 4
06:30 Nuo... Iki... 

07:30 KK2
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
09:55 Ūkininkas ieško 
žmonos 
11:15 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 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 4
21:30 Žinios
22:30 Smogiamoji jėga
00:25 Paskutinis laivas
01:25 Prezidento medžioklė
03:10 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 Kikboksininkas
23:05 Pasaulinė invazija. 
Mūšis dėl Los Andželo 
01:25 Didžiojo sprogimo 
teorija
02:15 FTB

05.15 Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Vyrų šešėlyje. 
Felicija Bortkevičienė
07.00 „Reali mistika“ 
08.00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
09.00 „Pėdsakas“ 

10.05 „Netikėtas teisingumas“ 
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 #NeSpaudai
17.30 Misija: laukinė
 gamta
18.00 Reporteris
18.30 Alfa taškas
19.00 „Reali mistika“ 
20.00 Reporteris
20.50 „Aiškiaregė” 
21.25 „Neišsižadėk“ 
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 #NeSpaudai
00.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
01.30 „Reali mistika“ 
02.30 TV parduotuvė
03.00 „Netikėtas teisingumas“ 
03.55 #NeSpaudai
04.35 „Reali mistika“
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290 Eur. Tel. 8 682 28 909. 
Rokiškis
• Elektrinio piemens lazdas, 
virves ir izoliatorius. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 687 79 329. 
Rokiškis
• Girdyklas su trąsomis, 8 
Eur/vnt. Taip pat grandines 
gyvulio pririšimui 5 Eur/vnt. 
Tel. 8 687 79 329.  
Rokiškis
• Mėšlo transporterį 
su varikliu. 9 m ilgio. 
Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 687 79 329.  
Rokiškis
• Geros būklės girninį 
malūną. 7,5 kW galia. Kaina 
400 Eur. Tel. 8 687 79 329. 
Rokiškis
• Traktoriaus kablį.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• MTZ-82 puskačių.  
Tel. 8 650 68 045. Rokiškis
• T-150 dokumentus su 
numeriais.  
Tel. 8 650 68 045. Rokiškis
• MTZ-50 tiltą, greičių dėžę 
ir intarpą. Dėl kainų kreiptis 
telefonu. Tel. 8 622 66 743. 
Rokiškis
• Rotacinę žoliapjovę, 2 
talpyklas vandeniui ant ratų. 
Kainų teirautis telefonu.  
Tel. 8 622 66 743.  
Rokiškis

PASLAUGOS

• Pjaunu malkas. Tel. 8 610 
40 802. Rokiškis
• Atliekame profilio-
gipso montavimo darbus. 
Glaistome, dažome, klojame 

laminatą-plyteles, atliekame 
ir kitus vidaus, lauko 
apdailos darbus.  

Tel. 8 625 22 911. Rokiškis
• Ilgalaikę darbo patirtį 
turinti brigada greitai ir 
kokybiškai keičia namų 
stogus. Visi skardinimo 

darbai, nestandartinių 
lankstinių lankstymas. 
Užsakovo pageidavimu 
pasirūpiname visomis 
medžiagomis.  
Tel. 8 621 19 606. Rokiškis
• Atlieku įvairius vidaus 
apdailos darbus pagal jūsų 
pageidavimus.  
Tel. 8 636 25 552. Rokiškis
• Aplinkos tvarkymo darbai. 
Medžių genėjimas, krūmų 
pjovimas, gyvatvorių 
formavimas, malkų ruoša. 
Buldozerio stumdymo, 

ekskavatoriumi kasimo, 
kelio formavimo darbai.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Pjauname ir skaldome 
malkas su savais įrankiais. 
Kaina sutartinė.  
Tel. 8 629 23 449. Rokiškis

PERKA

• Metalo laužo supirkimas, 
200-250 Eur 1 T, varis 6,60 
Eur/kg, aliuminis 1 Eur/kg, 
žalvaris 3,50 Eur/kg.  
Tel. 8 626 22 325. Rokiškis
• Jauna pora ieško pirkti 
sodybą kaime su žeme 
išsimokėtinai.  
Tel. 8 670 97 023. Rokiškis
• Perku MTZ-82, 
T-25 traktorius su 
defektais, stovėjusius, 
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Informuojame žemės sklypo Nr.7357/0008:318 
esančio Uljanavos k., Rokiškio k. sen., Rokiškio r., 
paveldėtojus, kad R.Barono žemėtvarkos darbų 
įmonės matininkas Eugenijus Mikulėnas (kvalifi-
kacijos pažymėjimo Nr.2M-M-328) 2022-03-08 
d. 9.30 val. vykdys žemės sklypo Nr.346/8 esan-
čio Uljanavos 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 sklypų Nr.7357/0008:492 
ir Nr.7357/0008:493 esančių Jočelių k., Rokiš-
kio k. sen., Rokiškio r., savininkus, kad R.Baro-
no žemėtvarkos darbų įmonės matininkas Eu-
genijus Mikulėnas (kvalifikacijos pažymėjimo 
Nr.2M-M-328) 2022-03-09 d. 11 val. vykdys že-
mės sklypo Nr.343/8 esančio Jočelių 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; 861295720nevažiuojančius. Siūlyti 
įvairius variantus. Atsakau 
į žinutes. Tel. 8 692 31 472. 
Rokiškis
• Antikvariatą, sendaikčius, 
militaristiką, senus 
dokumentus, nuotraukas, 
apdovanojimus, pinigus.  
Tel. 8 610 21 765. Rokiškis
• Perku tvarkingą vieno 
arba dviejų kambarių butą 
Rokiškyje.  
Tel. 8 604 71 779. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI
• Gal kas gali padovanoti 
vaikams dviejų aukštų lovą. 
Tel. 8 603 03 310.  
Rokiškis
• Gal kas turi padovanoti 
mergaitei 4 m. nuo 110 cm 
ūgio ir berniukui 11 m. nuo 
150 cm ūgio drabužėlių.  
Tel. 8 606 41 486. Rokiškis
• Gal kas turi padovanoti 

skalbimo mašiną.  
Tel. 8 675 70 379. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• VW Golf. 1,9 l, 66 kW, 
hečbekas, TA iki 2022-
11. Variklis, važiuoklė, 
elektronika - viskas veikia. 
Yra smulkių kėbulo 
defektų. Per pastaruosius 
du metus nuvažiuota apie 
1200 km. Šiuo metu stovi 
nenaudojamas. Kaina 1000 
Eur. Tel. 8 628 57 590. 
Utena
• Volkswagen Passat. 2001 
m., yra TA. Neužsiveda, bet 
gedimas sutvarkomas. Kaina 
400 Eur. Tel. 8 698 86 819. 
Rokiškis
• Chrysler Sebring. 2005 
m., 2,4 l, 105 kW, TA iki 
2022-05. Bamperių defektai. 
Kaina 630 Eur.  
Tel. 8 603 52 196. Rokiškis

• Tvarkingą prižiūrėtą Opel 
Zafira. 2001 m., 1,6 l, 74 
kW, benzinas/dujos, TA iki 
2023-10, pilkos spalvos. 
Geros padangos, yra kablys. 
Kėbulas be defektų ir be 
rūdžių. Yra SDK. Į sms 
neatsakinėju. Kaina 1300 
Eur. Tel. 8 605 03 189. 
Rokiškis
• Išskirtinai atrodantį VW 
Golf 4. 2003 m., 1,9 l, 96 
kW, TDI, 6 pavarų, TA 
metams. Žeminta, sportinis 
vairas, spyruoklės, rekaro 
sėdynės, Led galiniai 
žibintai, nauji priekiniai. 
Tvarkingas salonas. Kuriasi, 
trauka gera. Važiuoklė 
tvarkinga, M+S padangos. 
Kaina 1290 Eur.  
Tel. 8 617 30 521. Anykščiai
• L/A priekabą Stema 
HP1012.Matmenys: 
2600x1460, 1200 kg, 

galiojanti TA. Kaina 750 
Eur. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• 1998 m. automobilį VW 
Passat. Dyzelis, 81 kW, TA 
iki 2022-05-06. Sankabos 
defektas. Kaina 350 Eur. 
Tel. 8 687 56 716. Rokiškis
• Labai tvarkingą Audi A4. 
2006 m., 2 l, 103 kW. Vieno 
velenėlio. Sidabrinė spalvos, 
elektriniai langai, šildomos 
sėdynės, Xenon žibintai, 
autopilotas, parktronikai. Iš 
Vokietijos.  
Tel. 8 647 10 234. Rokiškis
• Audi 80. Įpurškimas. TA 
iki 2022-04. Benzinas/dujos. 
Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 675 00 301. Rokiškis
• Audi A4. 2,5 l, 110 kW, 
TA iki 2022-09. 6 bėgių 
pavarų dėžė, odinės sėdynės. 
Variklis pašalinių garsų 
neturi, užsiveda lengvai. 

Nauja priekinė važiuoklė. 
Papuvęs priekinis sparnas. 
Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 630 61 751. Rokiškis
• Geros būklės Nissan 
X-Trail. Techniškai 
tvarkingas. Dyzelinas, 
mechaninė, kablys, TAa 
iki 2023-03-31. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 
2300 Eur. Tel. 8 632 15 332. 
Rokiškis
• VW Passat. TA iki 2024-
01. Smulkūs defektai. 
Su rimtu pirkėju kaina 
derinama prie automobilio. 
Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 619 42 649. Rokiškis
• Fiat Brava. 2001 m., TA 
iki 2022-04-07. Užsiveda, 
važiuoja labai gerai.Yra 
kėbulo defektų. Kaina 250 
Eur. Tel. 8 624 09 422. 

Rokiškis
• Opel Vectra C. 2004 m., 
2,2 l, 92 kW, TA 2022-09. 
Purkštuko defektas. Kaina 
450 Eur. Tel. 8 628 47 947. 
Kupiškis
• Renault Scenic dalimis. 
2000 m., 1,9 l, 84 kW.  
Tel. 8 655 65 991. Rokiškis
• Audi. 1,9 l, 55 kW. Kaina 
600 Eur. Tel. 8 604 61 511. 
Rokiškis
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Vasario 25-oji, 
penktadienis, 

8 savaitė.
Iki Naujųjų liko 309 dienos.

Dangaus kūnai: 
saulė teka 7.21 val.,
leidžiasi 17.44 val. 

Dienos ilgumas 10.23 val.
Mėnulis (delčia)

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Dabinta, Egilas, Ekvitas, 
Notangas, Notangė, Rasa, 

Rasuolė, Regimantas, Viktas, 
Viktoras, Viktorinas.

Rytoj: Aleksandra, Aleksandras, 
Aleksas, Aleksė, Aleksius, Aleksys, 

Alė, Aurimė, Izabelė, Joginta, 
Jogintas, Jogintė, Sandra.
Poryt: Gabija, Gabrielius, 

Ginvilas, Fortūnatė, Fortūnatas, 
Leandras, Mandravas, Mandravė, 

Skirmantė.

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1570 m. popiežius Pijus II išleido 
bulę "Regnans in Excelsis", kuria nuo 
Bažnyčios atskyrė Anglijos karalienę 
Elžbietą I.

1862 m. Abraomas Linkolnas per 
pilietinį karą išleido pirmuosius Ame-
rikos banknotus, "žaliuosius".

1948 m. Čekoslovakijos prezi-
dentas Edvardas Benešas (Edvard 
Benes) priėmė ne komunistų atsi-
statydinimą iš Vyriausybės. Taip ko-
munistai įstatymiškai po vadinamojo 
"Vasario perversmo" pradėjo kontro-
liuoti šalies ministrų kabinetą.

1956 m. savo sensacinga kal-
ba komunistų partijos suvažiavime 
Nikita Chruščiovas pasmerkė Josifą 
Staliną, kaip tironą ir despotą.

1972 m. sovietų kosminis apara-
tas "Luna 20" į Žemę atgabeno Mė-
nulio grunto pavyzdžių.

1993 m. po 32 metų pirmuoju 
civiliu Pietų Korėjos prezidentu pri-
saikdintas Kim Jon Samas.

1997 m. viename iš Paryžiaus 
priemiesčių mirė rusų rašytojas An-
drejus Siniavskis, kurio teismas 1966 
metais už "antisovietinius kūrinius" 
yra laikomas vienu svarbiausių disi-
dentinio judėjimo Sovietų Sąjungoje 
įvykių.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1993 m. įvyko prezidento Al-
girdo Brazausko inauguracijos iš-
kilmės.

Post scriptum
Blogas darbas garsiai aidi.

Tiršta brokolių ir sūrio sriuba

PARUOŠIMO BŪDAS:
Pasiruošti ingredientus - svogūną ir česnaką smulkiai sukapoti, morką stambiai sutar-
kuoti, salierą supjaustyti griežinėliais. Brokolį išskirstyti žiedynais, o minkštesnę koto dalį 
supjaustyti stambiais kubeliais. Sūrį smulkiai sutarkuoti. Puode, kuriame virsite sriubą, 
ištirpinti sviestą. Į puodą dėti svogūnus, apkepinti 2 - 3 minutes iki suminkštės, tuomet 
sudėti česnaką, morkas bei salierus ir maišant pakepinti 1-2 minutes. Sudėti pjaustytą 
brokolio koto dalį, pilti sultinį. Kaitinti ant didesnės ugnies iki užvirs, tuomet uždengti 
puodą dangčiu, sumažinti kaitrą (kad sriuba vos virsnotų) ir virti 10 minučių. Tuomet 
sudėti brokolio žiedynus ir pavirti dar 3-4 minutes (žiedynus dedame vėliau, kad neper-
virtų). Supilti grietinėlę, suberti paprikos miltelius bei pipirus. Pakaitinti iki sriuba beveik 
užvirs. Išjungti ugnį ir po truputį berti tarkuotą sūrį, vis maišant, kad sūris gražiai išsily-
dytų. Paragauti, jei norisi, pagal skonį pagardinti druska. Patiekiant papildomai į lėkštę 
galima berti tarkuoto sūrio. Patarimai: Galima paruošti ir trintą sriubą - prieš beriant sūrį, 
sriubą sutrinti elektriniu trintuvu ir užvirinti.

Ingredientai:
•  brokolis (vidutinio dydžio)
• 1 ir 1/5 litro daržovių sultinio
• 200 mililitrų grietinėlės (riebios ar 
liesos - pagal skonį)
• 150 gramų čederio sūrio
• Didesnė morka
• Saliero stiebas (galima nedėti)
• Didesnis svogūnas
• 40 gramų sviesto

www.rokiskiosirena.lt

• 3 skiltelės česnako
• 0.5 šaukštelio rūkytos paprikos miltelių 
(arba saldžios paprikos)

• 1/4 šaukštelio maltų juodųjų pipirų
• pagal skonį druskos

KITA

• Rąstais, skaldytas malkas. 
Kaina 280 Eur.  
Tel. 8 680 49 599. Rokiškis
• Pigiai įvairių talpų 
stiklainius. Stiklo lakštus, 
tinkamus šiltnamiams.  

Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• UV lempa. Kaina 7 Eur. 
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• Storasienę cisterną 5 kub. 
m. Pjautą medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Šieną ritiniais, medų. 
Atvežu. Tel. 8 609 95 180. 
Rokiškis
• Lapuočių malkas rąstais, 
kaladėmis arba skaldytas. 
Kaina 280 Eur.  
Tel. 8 680 49 599. Rokiškis
• Mišrias malkas. Mišrių 
malkų priekaba (10 
erdvmetrių), kaina 250 Eur. 
Eglinių malkų priekaba (10 
erdvmetrių), kaina 200 Eur. 
Gali būti kaladėmis arba 

skaldytos. Atvežimas tik 
aplink Pandėlį ir Skapiškį. 
Tel. 8 692 46 231. Rokiškis
• Rankinį laikrodį Retox. 
Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• 5 kub. m metalinę cisterną. 
Tel. 8 607 56 198. Rokiškis
• Dvivėres plastikines duris. 
214x143 cm. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 673 11 468. Rokiškis
• Sausas ir šlapias malkas, 
medienos atraižas.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Mažai naudotą kasos 
aparatą Datecs. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 612 52 471. 
Rokiškis
• Mišrias malkas iš miško. 
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Vasario 25 d. Naktį 3

Dieną 4
V, 
4-9 m/s

Vasario 26 d. Naktį 1
Dieną 4

ŠV,
3-8 m/s

Vasario 27 d. Naktį -2
Dieną 4

R,
1-5 m/s

Vasario 28 d. Naktį -3
Dieną 4

P,
1-5 m/s

Orų prognozė vasario 25 - 28 d.

Nuoširdžiai užjaučiame Marių Milevičių 
dėl mamytės mirties. 

   Kamajų seniūnijos kolektyvas

Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Voljerą. 3,60x2,50 m. 
Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 620 56 706. Rokiškis
• 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
• Šieną ritiniais. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis

BALDAI

• Odinį minkštą kampą. 
Vyšninės spalvos, 
be miegamos dalies. 
Matmenys: 2,90x2,40 m, 
pusės keičiamos. Kaina 
170 Eur. Tel. 8 614 24 785. 
Rokiškis
• Medinę etažerę ir 

sulankstomą stalą - knygą. 
Kaina po 10 Eur. Turiu 
daugiau parduodamų daiktų. 
Kamajai. Tel. 8 604 86 065.
• Virtuvinį kampą. Pirktas 
prieš du mėn. Baltos 
spalvos. Tel. 8 613 81 243. 
Rokiškis
• Naują asimetrinę vonią iš 
akrilo. Matmenys: 150x100 
cm, medžiaga: lietas akrilas, 
tvirtinimo variantas: LA 
– stiklo pluoštas, tūris: 
190 l, variantas: kairysis 
(L), aksesuarai: priekinė 
plokštė, atrama (kojos jau 
pritvirtintos). Kaina 250 
Eur. Tel. 8 684 11 790. 
Rokiškis
• Tvarkingą minkštą 
kampą. Nedaug naudotas, 
be defektų. Abi pusės 
ištiesiamos. Yra dėžė 
patalynei. Komplekte du 
pufai. Pasiimti patiems. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 622 34 
767. Rokiškis

• Raudonmedžio spalvos 
sekciją. Puikios būklės, labai 
tvirta ir talpi. Matmenys: 
aukštis 2 m, plotis 2 m, gylis 
0,38 m, žemesnės vietos 
aukštis 1,60 m. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 625 11 069. 
Rokiškis
• Viengulę lovą su patalynės 
dėže. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 647 18 412. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Siūlome nuolatinį darbą 
autoservise lengvųjų 
automobilių mechanikui 
(variklio, važiuoklės, 

stabdžių sistemos ir pan. 
remontas) ir ratų suvedimo/
geometrijos reguliavimo 

specialistui su darbo 
patirtimi. Kaina 1500 Eur. 
Tel. 8 628 12 097. Rokiškis
• Reikalingas žmogus su 
patirtimi darbui statybose. 
Darbo sąlygos, užmokestis 
ir kita informacija telefonu. 

Tel. 8 601 50 703. Rokiškis
• UAB Ramundas GM 
reikalingas juostinio gaterio 
operatorius. Darbo vieta - 
Dirbtuvių g. 13, Obeliai, 
Rokiškio r. Iki darbo vietos 
vežame. Darbas pamaininis. 
Darbo užmokestis – 
neatskaičius mokesčių nuo 
1040 Eur iki 1160 Eur. 
Tel. nr. 861003980. 
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Reikalingas lengvųjų 
automobilių autošaltkalvis 
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ANEKDOTAI

Leidžiamas antradieniais ir
penktadieniais
Laikraščio tiražas – 3000 egz.
Redakcija už skelbimų, reklamos 
ir užsakomųjų straipsnių turinį 
neatsako

ISSN 2351-7433 Neturint raštiško UAB Rokiškio Sirena sutikimo, bet kokią laikraščio „Rokiškio Sirena” informaciją kopijuoti ir platinti griežtai draudžiama

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

Bičiukas guldo sūnų 
miegoti:

–Tėti,o kas buvo mano 
senelis?

– Banditas.
– O prosenelis?
– Irgi buvo banditu.
– O aš kuo būsiu užau-

gęs?
– O tu, sūneli, užaugęs 

tęsi šeimos tradicijas – būsi 
bankininku.

***
Pernelyg atkaklios tie-

sos paieškos vyne dažniau-
siai baigiasi baltąja karšti-
ne.

***
Geografi jos pamoka. 

Mokytoja:
– Petriuk, va jei mes im-

tume ir pragręžtume gau-
blį, kur mes atsidurtume?

– Greičiausiai, psichia-
trinėje ligoninėje.

***
Kavinukėje klientas 

klausia padavėjo:
– Atleiskite, ar jūsų vi-

rėjas bent ragauja tai, ką pa-
tiekia?

– To dar betrūko! Virėjo 
darbas yra virti, o ne ragauti 
visokį jovalą ir po to savaitė-
mis voliotis ligoninėje!

***
– Berniuk, ar seniai lyja?
– Nežinau. Man tik šeši 

metukai.
***
Kariniame biznyje svar-

biausia neprisišaukti mokėti 
kontribucijos.

***
Šiuolaikinės visuomenės 

tragedija: žmonėms, kurių 
į gatvę neišleidžia, leidžia 
reikštis socialiniuose tin-
kluose.

***
– Maryte, jaučiu, jis man 

neištikimas.
– Kvaiša tu, viskas, ką tu 

gali jausti, tai kad tavo aukš-
takulniai spaudžia. O visa 
kita tu ne jauti, o prisigalvoji.

***
Pacientas skundžiasi, kad 

medicina negali išspręsti jo 
problemų. Gydytojas skės-
čioja rankomis:

– Juk jūs negalite būti am-
žinai jaunas?

– Aš ir nenoriu būti am-
žinai jaunas. Man visiškai 
neblogai būtų būti ir amžinai 
pagyvenusiu.

***
Patyrusio vyro pamoky-

mas jauniems:
– Jei žmona pristojo pra-

šydama pirkti kailinius, jo-
kiu būdu nesiginčykite. Jūs 
geriau, kai ji matuosis tuos 
kailinius, sakykite: „Labai 
gražus daiktas, bet kaip jis 
tave storina“.

***
Jūsų laukia didingi žygiai. 

Bet mes puikiai žinome – ne-
sulauks!

***
Škoto gyvenimo prasmė 

– pabaigti nešioti žmonos 
sijoną.

***
– Tu mano antroji puse-

lė...
– Vadinasi, turi ir pirmą-

ją?! Viskas, sėkmės tau su ja 
ir daugiau su tavimi nekalbu.

***
Nežadinkite manyje žvė-

ries. Apskritai manyje nieko 
nežadinkite. Leiskite man 
tiesiog pamiegot.

***
Mūsų neblaivus draugelis 

nusprendė pasisverti. Viskas, 
nebeturime mes dulkių siur-
blio-roboto.

***
– Vakar paliko mane žmo-

na.
– Tai nusipirk butelį ir pa-

skandink jame savo gėlą.
– Neišeis?
– Kodėl? Pinigų nėra?
– Pinigų yra. Gėlos nėra.
***
Kartu išskalbiau baltus ir 

spalvotus skalbinius. Išėjo 
įdomus rezultatas: mane pri-
tvojo žmona.

***
Suvalkietis Petras klausia 

draugo:
– Jonai, kada man grąžin-

si mano 100 Eur?
– Petrai, liaukis tu: tie pi-

nigai seniai nebe tavo ir net 
nebe mano.

***
Vasara. Karlsonas skraido 

palubėje ir šaukia:
– Mažyli, būk tu geras, 

uždaryk tą savo nelemtą šunį 
arba atidaryk langą!

– Karlsonai, paskraidyk 
dar porą valandų palubėje, 
labai karšta!

***
Žmona išėjo pas kaimy-

ną. Geriu šaltą alų ir gėriuosi 
skandalu už sienos, galvoda-
mas: „O juk jo vietoje galė-
jau būti aš“.

***
Kino teatras. Salė pilna 

žmonių. Filmo metu regulia-
riai stringa balsas. Vienas iš 
salės rėkia: „Kas atsisėdo ant 
pultelio?!“

***

Į darbą aš atėjau dirbti. O 
ne atsakinėti į kvailus klausi-
mus, kodėl aš čia miegu?

***
– Nupirk man kindersiur-

prizą!
– Tau juk 27.
– Man pakaks tik vieno.
***
Metams bėgant, mano 

prognozės vis labiau pildosi, 
bet aš vis mažiau tuo džiau-
giuosi.

***
Odontologo kabinete.
– Atleiskite, ištraukiau 

jūsų sveiką dantį. Teks iš-
traukti dar ir sugedusį...

– Kaip aš džiaugiuosi, kad 
jūs – ne okulistas.

***
Programuotojų mergi-

noms: mielosios, jei jūsų 
vaikinai sako, kad esate 
pirmoji jo gyvenime, atmin-
kite, kad jie pradeda skai-
čiuoti nuo nulio, o ne nuo 
vieneto.

***
Išnuodyti tarakonus ne-

įmanoma, bet apnuodyti 
jiems gyvenimą galima...

***
Dvi žiurkės, nuskendu-

sios techninio spirito statinė-
je, visiškai suteršė atominės 
povandeninės valties „Če-
liuskinas“ pusės metų žygio 
esmę ir prasmę.

***
Pašto ženkliukas – sė-

kmingiausias daiktas: juos 
laižo, siunčia į keliones ir kai 
kuriuos vertina milijonais.

***
Pažiūrėjęs olimpiados 

dailiojo čiuožimo varžybas, 
Putinas tuo metu padarė ir 
būsimųjų Dūmos deputačių 
atranką.

***
– Koks svarbiausias jūsų 

atradimas per ilgametę dar-
binę karjerą?

– Efektyviausius darbuo-
tojus visada apkrauna papil-
domu darbu.

***
Geriau žvirblis rankoje, 

nei kurioje kitoje kūno vie-
toje.

***
Jei moteris neturi ką pa-

sakyt, tai dar visai nereiškia, 
kad ji tylės.

***
Kalbasi du moksliukai:
– Žinai, ką tik skaičiau, 

kad žmogus ganėtinai ir fi -
ziškai, ir genetiškai panašus 
į kiaulę.

– Irgi mat padarei atradi-
mą. Aš tai dar praėjusią sa-
vaitę supratau, kai nedavei 
man nusirašyti to uždavinio.

***
Turistą iš Olandijos, tei-

gusį, kad veža 20 kg tiesiog 
miltų, mūsų muitininkai 
privertė kepti blynus tiesiog 
oro uoste.

***
Gydytojas pacientui:
– Rūkote?
– Taip! 
– Geriate?
– Taip!
– O tai ko jūs dabar no-

rite?
– Moteriškės.
***
– Tėveli, tėveli. Už ko iš-

tekėjo mama?
– Už manęs, žinoma.
– O tai kodėl aš vakar 

girdėjau, kad kai ji su mo-
čiute kalbėjo telefonu, sakė, 
kad ištekėjo už ožio.

***
Žmona vyrui:
– Ką tik tavo draugelis 

skambino.
– Ko norėjo?
– Sakė, kad žvejyba at-

šaukiama. Nes baras užda-
rytas mokesčių patikrini-
mui.

***
Viršininkas santechni-

kams:
– Kad iki vakaro Regis-

trų centro serverinėje būtų 
taip sausa, kaip pas jus ry-
tais burnoje!

- automechanikas. Darbo 
vieta: lengvųjų automobilių 
ir mikroautobusų techninė 
priežiūra ir remontas. Geros 
darbo sąlygos. Kaina 1250 
Eur. Tel. 8 636 44 447. 
Rokiškis
• Skubiai reikalingi 
užsakymų surinkėjai darbui 
Vokietijoje. 
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Skubiai reikalingi 
autobuso vairuotojai darbui 
Vokietijoje. 
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Įmonė siūlo nuolatinį 

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

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Tvarkingą traktoriuką 
Jonsered su 12,5 hp Bigso 
varikliu. Pakeistas tepalas. 
Pavarų dėžė mechaninė, 
deka dviejų peilių, peiliai 
nauji, 1 m pločio, šoninis 
išmetimas. Kaina 700 Eur. 
Tel. 8 674 53 910. 
Rokiškis
• Geros būklės traktoriuką 
Stiga. Išsamesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis
• Rankinį plūgelį - vagotuvą 

ir aliuminį dviejų ratų 
vežimėlį. Kaina derinama. 
Kamajai. Tel. 8 604 86 065. 
Rokiškis
• Nebrangiai naudotą 
trimerį. Kaina derinama. 
Kamajai. Tel. 8 604 86 065. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS
• Autokėdutę Cybex. Nuo 15 
kg. Kaina 55 Eur. 
Tel. 8 656 15 900. 
Rokiškis


