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UAB „ROKIŠKIO 
AUTOBUSŲ PARKAS”

UAB „Rokiškio autobusų parkas“ teritorijoje išnuomoja-
mos vietos automobilių stovėjimui. 

UAB Rokiškio autobusų parko autobusais gabenamos 
siuntos į daugumą Lietuvos miestų.

Autobusų nuomos paslaugos.
Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt

Ugniagesių vadas apie rokiškėnų 
požiūrį į saugumą, atsakomybę, 
mitus bei katinus medyje

4-5 p.

Šiuolaikinis miestas – žalumos, vandens ir ramybės oazė!

2 p.

3 p.

Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos  viršininkas Dalius Kunigėlis ragina rajono žmones labiau rūpintis savo bei artimųjų saugumu.

„Rokiškio sūris“ sieks 
supirkti iki 7,6 proc. 
savo akcijų

2 p.

Apsaugok 
ir apšviesk

Apie krikščionybę 
kitaip: kamajiškių 
patirtis

2 p.
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„Rokiškio sūris“ sieks 
supirkti iki 7,6 proc. 
savo akcijų

Viena didžiausių pie-
no perdirbimo bendrovių 
Lietuvoje „Rokiškio sūris“ 
už 7,229 mln. eurų sieks 
supirkti iki 7,6 proc. savo 
akcijų.

Akcijos bus superkamos 
nuo lapkričio 21 iki gruodžio 
17 dienos, už vieną akciją 
bus mokama po 2,6 euro, per 
„Nasdaq“ Vilniaus biržą pra-
nešė bendrovė.

Savų akcijų įsigijimui 
„Rokiškio sūris“ turi sukau-
pęs 10,850 mln. eurų rezervą.

Pranešime nurodoma, kad 
įsigyjamų akcijų nominali 
vertė, kartu su jau turimų ak-
cijų nominalia verte, neturi 
viršyti dešimtadalio bendro-
vės įstatinio kapitalo.

Šiuo metu „Rokiškio sū-

ris“ turi 2,25 proc. savo ak-
cijų, kurias įsigijo per 2018 
metus.

Praėjusių metų pabaigoje 
27,83 proc. „Rokiškio sūrio“ 
balsų valdė „Pieno pramo-
nės investicijų valdymas“, 
25,54 proc. – Latvijos „RSU 
Holding“, 19,91 proc. – ben-
drovės valdybos pirmininkas 
Antanas Trumpa, 10,23 proc. 
– Naujosios Zelandijos kom-
panijos „Fonterra“ valdoma 
antrinė įmonė Nyderlanduo-
se. Kartu veikiantys asmenys 
valdo 83,75 proc. įmonės 
balsų.

„Rokiškio sūrio“ akcijos 
kotiruojamos biržos Oficia-
liajame prekybos sąraše, an-
tradienį jų uždarymo kaina 
buvo 2,42 euro.

BNS inform.

Šiuolaikinis miestas – 
žalumos, vandens ir 
ramybės oazė!

Lapkričio 25 d., 17.30 val. kviečiame į bendruomenės 
namų ir rekreacinio parko idėjos pristatymą. 

Vilniaus dailės akademijos studentų parengti projektai, skirti 
Rokiškio mieste esančiai teritorijai (V. Lašo g. 6 ir V. Lašo g. 
8), bus pristatyti Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuo-
čio viešojoje bibliotekoje (II a.). Būkite aktyvūs kuriant savo 
(mūsų) miesto erdves!

Rajono savivaldybės inform.

2019 m. lapkričio 29 d. (penktadienį) 
10 val. Rokiškio rajono savivaldybės 1 
a. salėje vyks rajono savivaldybės tary-
bos posėdis.

Tarybos posėdžio darbotvarkė skel-
biama interneto svetainėje www.rokis-
kis.lt (žr. ,,Naujienos“).

Užs. 0883

Pavogė žoliapjovę
Lapkričio 18 d., 16.01 val. moteris (gim. 1939 m.) gyvenanti 

Rokiškio r., pranešė, kad išdaužus garažo lango stiklą, pavogta 
benzininė žoliapjovė. Nuostolis – 100 eurų.

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato 
inform.

Buvusio vaikino išpuolis – 
padegtos buto durys

 Lapkričio 18 d., 23.17 val. moteris (gim. 1997 m.) gyvenanti 
Rokiškyje, pranešė, kad buvęs draugas (gim. 1998 m.) apipylė 
degiu skysčiu buto duris ir jas padegė. Sudegė kilimėlis prie 
durų, durys sugadintos. Įtariamasis sulaikytas.

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato 
inform.

Apie krikščionybę kitaip: kamajiškių patirtis
„Rokiškio Sirena“ prieš 

porą mėnesių skelbė, kad 
Kamajų parapija rengia pir-
madienius su šv. Raštu. Idė-
ja ambicinga, žinant, kaip 
mūsų visuomenė mėgsta 
skaityti. Ypač tokias knygas, 
kaip šv. Raštas. Nors ši kny-
ga yra labiausiai leidžiama 
pasaulyje. Kamajiškių pa-
tirtis „prisijaukinti“ šven-
traštį unikali ir įdomi. Mat 
kaip sako Kamajų, Salų ir 
Duokiškio klebonas Andrius 
Šukys, istorija be dabarties 
yra vienakojė. Todėl ir šv. 
Rašto pirmadienių temos 
buvo orientuotos ne į teori-
nes ir pakylėtas studijas, o 
apie tai, kaip krikščionybė 
atspindima žmogaus aplin-
koje, šeimoje, visuomenė-
je. Paskutiniuoju šv. Rašto 
pirmadienio akordu tapo 
išvyka į Biržus, į profeso-
rės, kultūros istorikės Rasos 
Čepaitienės paskaitą, skirtą 
nūdienos visuomenės gilu-
minių problemų analizei.

Nemenkas iššūkis
Provincijos parapijų gyveni-

mas dažniausiai banguoja „su-
tvarkyto“ kataliko gyvenimo 
ritmu: bažnyčia pilna per atlai-
dus ir didžiąsias šventes, ir apy-
tuštė eiliniais sekmadieniais. 
Parapijinis gyvenimas dažnai 
būna šaltas ir vangus dėl to, kad 
per penkiasdešimt sovietinės 
okupacijos metų tikėjimas tapo 
patogiu asmeniniu reikalu, kurį 
geriausiai iliustruoja frazė „ti-
kiu Dievu, bet ne Bažnyčia ar 
kunigais“. Todėl, nors visuome-
nės apklausose dauguma šalies 
gyventojų, apie 80 proc., laiko 
save katalikais, realiai parapijų 
gyvenime dalyvauja kas dešim-
tas. Ir tai geriausiu atveju. Dėl 
elementaraus parapijiečių neno-
ro dalyvauti parapijų veiklose, 
žlugo ne viena įdomi idėja.

Kamajiškiai gi šiemet už-
sibrėžė gana ambicingą tiks-
lą: suburti bendruomenę pir-
madieniams su šv. Raštu. Iš 
pradžių lyg ir buvo abejonių, 
ar bus norinčiųjų susibėgti po-
rai valandų, skirti laiko savo 
tikėjimo gilinimui. Abejonės 
išsisklaidė jau pirmajame su-
sitikime, kuriame su šv. Raštu, 
jo sandara, istorija klausytojus 
supažindino Kamajų Antano 
Strazdo gimnazijos tikybos 
mokytoja Vilma Steputaitienė.

Antrasis susitikimas buvo 
skirtas tam, kas daugeliui 
katalikų iki šiol yra „terra 
incognita“, nors šis įvykis 
realiai pakeitė katalikybės 
veidą. Esminius II Vatikano 
susirinkimo sprendimus, jų 
įgyvendinimo Lietuvoje peri-
petijas pristatė Kamajų, Salų 
ir Duokiškio klebonas A. Šu-
kys. Esminis šio susirinkimo 
ženklas: Bažnyčia tiesiogine 
ir perkeltine prasme atsigręžė 
į pasaulietį. Į jo problemas, 
lūkesčius, jam besikeičiančio 

žinių ir technologijų pasaulio 
keliamus iššūkius. Vienas la-
biausiai matomų II Vatikano 
susirinkimo ženklų, kurį iki 
šiol kai kurie tikintieji priima 
nevienareikšmiškai, yra alto-
riaus atsukimas į tikinčiuo-
sius. Svarbių sprendimų būta 
ir daugiau. Tačiau dėl to, kad 
sovietinės okupacijos metais 
Lietuvos katalikų bažnyčia 
buvo izoliuota nuo Vakarų pa-
saulio, šie sprendimai į mūsų 
bendruomenes atėjo gerokai 
pavėlavę. 

Trečioji paskaita, kurią 
skaitė „Rokiškio Sirenos“ 
žurnalistė Lina Dūdaitė-Kra-
likienė, buvo skirta šiandie-
ninės visuomenės pokyčių ir 
išūkių analizei. Apie tai, kaip 
technologijų plėtra, kasdienės 
informacijos gausa, socialinių 
tinklų augantis populiarumas 
pakeitė žmogaus ir visuome-
nės mąstymą bei lūkesčius. 
Apie mirties, rojaus pažado 
vietą šiandieninėje kultūroje. 
Apie socialinių tinklų ugdo-
mą pavydo ir vartojimo ide-
ologiją, apie tai, kad laikas, 
iššvaistytas fragmentiškiems, 
nenaudingiems, nereikalin-
giems dalykams neleidžia 
koncentruotis esminiams dar-
bams. Ir šis fragmentiškumas 
atspindimas net švietimo kul-
tūroje testų metodu, neugdant 
informacijos apdorojimo ir jos 
analizės įgūdžių. 

Vienišo žmogaus 
sindromas
Visos šios Pirmadieniuo-

se su šv. Raštu nagrinėtos 
temos puikiai koreliavo su 
profesorės Rasos Čepaitienės 
paskaita Biržuose. Į kurią iš-
vyko gausus kamajiškių, sa-
liškių, duokiškėnų, rokiškėnų, 

uteniškių būrys. Profesorė R. 
Čepaitienė – kultūros istorijos 
pradininkų, Vilniaus universi-
teto Istorijos fakulteto istori-
kų atstovė. Ši istorijos šaka, 
tirianti žmogaus ir visuome-
nės mentaliteto pokyčius ats-
kirose kultūrose, istoriniuose 
perioduose, totalitariniuose 
ir autoritariniuse režimuose, 
pasaulinėje istorikų bendruo-
menėje turi gilias tradicijas. 
Tačiau Lietuvoje, dėl supran-
tamų priežasčių, ši kryptis yra 
ganėtinai nauja. 

Religija kultūros istorijoje 
yra vienas svarbiausių pamatų, 
ant kurių statomas žmogaus ir 
visuomenės mentalitetas. Re-
ligijos įtaką tokioms sritims, 
kaip  žmogaus pasaulėžiūra, 
verslumas, ekonominis ir so-
cialinis aktyvumas pagrindė 
garsus sociologas ir istorikas 
Maksas Vėberis. Įdomu tai, 
kad mentalitetas, kitaip dar 
nerašyta visuomenės kultūri-
nio ir intelektualinio pasaulio 
paradigma, veikia netgi tuos, 
kurie formaliai nėra religingi 
ar sąmoningai atsisakė savo-
sios religijos ar ją pakeitė. Tad 
požiūris į šiandieninės visuo-
menės skaudulius ir iššūkius 
per krikščionybės prizmę yra 
logiškas ir pagrįstas, nes bū-
tent krikščioniškoji etika, nors 
šiuo metu ir aktyviai stumia-
ma į visuomenės gyvenimo 
paraštes, visgi suformavo tą 
kultūrinę terpę, kurioje esame.

Istorikė R. Čepaitienė ak-
centavo, kad nei komunizmas, 
nei šiandieninis kapitalizmas,  
dalindami rojaus Žemėje pa-
žadus, iš esmės neatsakė į 
pamatinius žmogaus klausi-
mus, nesuteikė jam gyvenimo 
prasmės, daiktais, potyriais 
ir pojūčiais neužpildė vidi-

nės tuštumos. Nors medicina 
faktiškai ir eliminavo kančią, 
kaip fizinį skausmą, ji nee-
liminavo kančios, tuštumos, 
kaip dvasinio žmogaus pasau-
lio realybės. Ir, kadangi, šian-
dieninė visuomenė be tikėji-
mo neduoda tokiam žmogui jo 
kančios prasmės, atsiranda to-
kie vidinės kančios sprendimo 
būdai, kaip eutanazija, kuri 
kai kuriose šalyse taikoma 
netgi žmonėms, nesantiems 
mirtinais ligoniais. 

Profesorė išskyrė kelias 
kertines sritis, formuojančias 
šiandieninės visuomenės gy-
venimą. Nors šiandien tech-
nologijų, socialinių tinklų 
dėka kuriama iliuzija, kad 
žmogus yra reikalingas, svar-
bus, kad jis nuolatos visuo-
menėje, realiai sėkmės kulto 
persmelktoje visuomenėje jis 
yra vienišas. Profesorė ak-
centavo, kad tikėjimas susijęs 
su dviem kertiniais žodžiais: 
Tik Ėjimas ir PasiTikėjimas. 
Taigi, tikėjimas niekados 
nėra baigtinis procesas. Be 
to, šiandieninė visuomenė 
neugdo pasitikėjimo aplin-
kiniais, todėl žmogus visas 
problemas linkęs spręsti pats 
vienas, įtikėjęs sėkmės kultu 
nedrįsta prašyti pagalbos, tuo 
keldamas sau ir aplinkiniams 
didžiulę vidinę įtampą.

Profesorė akcentavo ir 
medijų svarbą visuomenėje. 
Lengvai prieinamos infor-
macijos gausa nepalengvino 
žmogaus gyvenimo. Ji visuo-
menės gyvenimą padarė fra-
gmentišku, be didesnės nuo-
monių įvairovės, be analizės, 
kuri yra priešnuodis manipu-
liavimui.

Profesorė R. Čepaitie-
nė, atsakydama į auditorijos 
klausimus, taip pat pabrėžė ir 
istorijos svarbą, formuojant 
šiandieninės visuomenės ver-
tybes. Ji kalbėjo apie mūsų 
kraštietę laisvės kovotoją po-
etę Dianą Glemžaitę, partiza-
ną Bronių Krivicką.

Daug įdomių patirčių
Po įdomios paskaitos lau-

kė įdomi pažintinė programa 
Biržuose. Aplankyta Biržų 
bažnyčia, kuri vakarėjant 
nušvinta Lietuvos trispalvės 
spalvomis. Nuo Kirkilų apž-
valgos bokšto aukštybės sku-
bėta pasigrožėti puikiomis 
šio krašto apylinkėmis: kars-
tiniais ežerėliais bei tolimais 
Biržų žiburiais. Kamajiškiai, 
duokiškėnai, sališkiai, ute-
niškiai, rokiškėnai vakarė-
jant pasivaikščiojo ilgiausiu 
šalyje tiltu per Širvenos eže-
rą. Ir jau autobuse išsidalino 
„namų darbus“: kunigo A. 
Šukio parrengtus patarimus, 
kaip ruoštis Atgailos sakra-
mentui. Kuris ypač aktualus 
artėjant Adventui.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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BRYDĖS

Apsaugok ir apšviesk

Lina Dūdaitė-Kralikienė
Niekada nemaniau, kad su-

lauksime tos šviesios dienos, kai 
valstybė pradės pati save ėsti. Kai 
profesinės šventės išvakarėse bus 
supriešinta viena sėkmingiausių 
valstybės institucijų – Lietuvos 
kariuomenė – su tais, kurių veikla 
seniai nebeišlaiko jokios kritikos 
– su švietimu. Kuris tapo mūsų 
valstybės kraujuojančia žaizda. 
Reikalaujančia vis daugiau lėšų 
vis labiau prastėjantiems rezul-
tatams. Nesąmonę driokstelėjo 
mūsų įstatymų kalvė – Seimas. 
Kurio vienas komitetų nusprendė, 
kad 2,05 proc. BVP kariuomenei 
yra ryškiai per daug, o švietimui 
5,8 proc. BVP gerokai per mažai. 
Kariuomenė gauna tik tris kartus 
mažiau lėšų nei švietimas, ir beveik 
8 kartus mažiau nei socialinė ap-
sauga. Ir krašto apsaugos sistema 
sugeba su tais 2 proc. BVP tapti 
vienais NATO lyderių kovoje su 
propaganda, diktuoti kibernetinio 
saugumo tendencijas. O švietimas 
mūsų kur? Dešimtokų matema-
tikos PUPP ezgaminai (įskaitant 
visų mokyklų rezultatus) nenu-
maldomai priartėjo prie penketo, 
lietuvių kalbos – prie šešeto ribos. 
Nors išugdyti vieną mokinį, kaip 
teigiama žurnale „Reitingai“, kai 
kuriose mokyklose nuo pirmos iki 
dešimtos klasės kainuoja maždaug 
50-70 tūkst. Eur. 

Kur kariuomenės sėkmės recep-
tas? Jis paprastas, nors turi daug 
sudedamųjų dalių. Pirmiausia, ka-
riuomenė visada disponavo ir dis-
ponuoja informacija, atspindinčia 
realybę. Klaidos kaina čia – žmonių 
gyvybės. Todėl kariuomenėje nieka-
da nesvaigstama apie mitus ir svajas, 
kaip kažkada buvo ar kada nors turi 
būti. Joje visuomet žiūrima, kaip 
yra dabar. Kariuomenė aiškiai išsi-
grynino savo funkcijas. Ir nėra nė 
menkiausių iliuzijų, kad ji turi kažką 
šildyti, šviesti, globoti ir nemokamai 
maitinti. Nors bandymų kariuomenei 

pripiešti socialinę funkciją būta. Ir 
dar dabar pasigirsta balsų, kodėl nei-
mami kvaili, kreivi, šleivi, priklausi-
mybių krečiami? Atvirkščiai, atranka 
griežta. Be visokiausių pažymų, kie-
kvienas karys sprendžia psichologi-
nį testą, sudarytą daugiau nei iš 200 
klausimų, po to seka pokalbis su psi-
chologu ir psichiatru. Ir kiekvienas, 
keliantis mažiausią įtarimą, atsijoja-
mas negailestingai. Nes kariuomenė 
– ne vargšelių prieglauda. Į kariuo-
menę žmogus ateina ne pavalgyti 
pietų, ne prastumti laiką, o atlikti 
labai aiškią funkciją – ginti savo šalį. 
Ir ginti ne plyta ir pagaliu, o naujau-
siomis technologijomis. Nes klaidos 
kaina – gyvybės. Įskaitant ir civilių. 
Neinvestuoti į kariuomenę šiandien 
– reiškia rizikuoti viskuo. Nes kur at-
sidūrė neginami Lietuvos mokytojai 
bei kiti inteligentai 1941-aisiais, liu-
dija puikios prisiminimų knygos apie 
gyvenimą prie Laptevų jūros. 

Ir ne kariuomenės kaltė, kad su 
švietimu pas mus situacija katas-
trofiška. Kad pedagogas šiandien ir 
pats nebežino savo funkcijų: ar jis 
mokytojas, ar jis auklė, ar sargas, ar 
nemokamų pietų dalintojas. Ir mo-
kykla savo funkcijas pametė: tai ji 
kaimo kultūros žiburys, tai sociali-
nių paslaugų įmonė, teikianti pietus 
pusei miesto, pavėžėjimo paslaugą 
ir įvairiapusę priežiūrą. Kai funkcijų 
daug, jos skirtingos, tai ir rezultatai, 
kaip čia pasakius... Lyderyste nekve-
pia. Atvirkščiai, kvepia artėjančio vi-
siško fiasko nuojauta. 

Lieka neatsakytas klausimas, 
kodėl 5,8 proc. BVP suvalganti sis-
tema tokia neefektyvi? Atsakymas 
labai paprastas. Žurnalas „Reitingai“ 
remdamasis paprasčiausia statistika 
suskaičiavo, kad didmiesčių moky-
klose vieno vaiko išlaikymas metams 
kainuoja... 1,6 tūkst. Eur. Mažosiose 
provincijos mokyklose išlaidų suma 
vienam vaikui yra 5-7 tūkst. Eur. 
Paskaičiuokime: per dešimt metų, 
kol mokinys įgyja pagrindinį išsila-
vinimą, vienose mokyklose į jį in-
vestuojama apie 16 tūkst. Eur, kito-
se – 50-70 tūkst. Eur. Investuojama 
į ką? Į vaiką? Jei vienoje mokykloje 
mokytoja klasėje turi dvidešimt su 
kapeikomis vaikų, tai kitoje, kaip pa-
rodė Rokiškio savivaldybės tarybos 
narių „pažintinė išvyka“ į Kriaunas, 
visame didžiuliame mokyklos pasta-
te buvo rasti... tadadam, septyni vai-
kai. Tai kaip šita sistema turės lėšų? 
Kriaunų seniūnas atviras: kasdien į 
miestelį atvažiuoja aštuoni mokykli-
niai autobusiukai. Kad išvežtų mies-
telio vaikus į visas kitas mokyklas, 
išskyrus savąją. Kodėl nesiimama 
akivaizdžių sprendimų? 

Nes investuota ne į žmogų, o į 
akmenį ir plytą, į plastikinius langus, 
virtuvės įrangą, į baldus, į aptarnau-
jančio personalo darbo vietas (dažnai 

vieninteles visame kaime). Bet ne į 
vaikus. Nes tikėta: kaip bepasisuktų 
demografinė situacija, suremontuo-
tų mokyklų niekas neuždarys. Re-
montas tapo indulgencija nuo visų 
švietimo ir demografijos problemų. 
Tačiau suremontuotos kaimo moky-
klos tuštėja. O va Juozo Tūbelio pro-
gimnazija, kurioje mokosi „tik“ 622 
vaikai, remonto nemačiusi, ko gero, 
nuo jos pastatymo dienos. Ir kasdien 
622 vaikai ir jų mokytojai mina to-
kiais nutrupėjusiais laiptais, kad jais 
optimaliausias maršrutas pažymėtas 
pėdutėmis. Kasdien. 622 vaikai. Ir 
apsilankymas J.Tūbelio progimna-
zijoje suteikia atsakymą, kodėl tėvai 
savo atžaloms renkasi ne iščiustytas 
suremontuotas kaimų mokyklėles su 
personaliniu – kiekvienam vaikui po 
mokytoją – mokymu. O triukšmingą, 
apibraižytą, „špakliuotės“ trisdešimt 
metų nemačiusią mokyklą. Nes yra 
galimybės. Teko apsilankyti vieno-
je smagioje informatikos pamokoje, 
kur tūbeliečiai su vaikais iš įvairių 
užsienio šalių kūrė muzikinį atviru-
ką. Jam melodijas sugrojo dūdelėmis 
ir muziką įrašė, po to specialiomis 
programomis, bendraudami su estu-
kais, lenkais, kroatais anglų kalba, 
kūrė tuos savo žaismingus atvirukus. 
Ir tuo pačiu planus surengti tarptau-
tinį stalo žaidimų vakarą. Spėkit, 
kokia kalba? Tikrai ne lietuvių. Ir ne 
gestų. Aštuntokai ir jaunesni vaikai 
jau geba su bendraamžiais angliš-
kai bendrauti taip, kad žaistų stalo 
žaidimus. Ar tokias galimybes turi 
kriauniškiai, panemunėliečiai, jū-
žintiškiai? Štai ir atsakymas, kodėl 
į Kriaunas suka aštuoni mokykliniai 
autobusiukai. 

Kariuomenė yra atskirta nuo po-
litikos. Todėl ji ir nepatogi, nes ja 
nepamanipuliuosi. O štai švietimo 
tinklu puikiai manipuliuojama. Ka-
dangi švietimas yra savivaldybių 
jurisdikcijoje, tai sprendimus dėl 
jo tinklo optimizavimo visuomet 
priima rajono taryba. Ir sprendi-
mams priimti vis nepalankus laikas: 
tai vieni rinkimai, tai kiti. Kaimo 
bendruomenės, kaip žinia, nenori 
prarasti „kaimo šviesos ir kultūros 
židinį“, o jei tiksliau, patogias dar-
bo vietas ir didelį pastatą. Kam toks 
židinys su septyniais vaikais reika-
lingas, klausimas retorinis. Ir kam 
reikalinga tokia apšvietimo sistema, 
kai mūsų šalyje, nepaisant titaniš-
kų pastangų ją šviesti, yra vis dar 
visuotinis raštingumas, klausimas 
taip pat retorinis. Užtat kiek išlenda 
„gelbėtojų“, sugebėjusių „suveik-
ti“ remontą merdinčiai mokyklai, 
ir kiekviename bendruomenės su-
sirinkime ar per seniūno ataskaitą 
nepamirštančių priminti, kam ta 
bendruomenė turi būti dėkinga už 
išsaugotą kaimo šviesulį. 

Tačiau, sprendžiant iš šviesos in-

tensyvumo, tai ji kažkokia, net labai 
mandagiai tariant, apsiblausiusi. Štai 
2018 m. PUPP rezultatai. Lietuvių 
kalba. Juodupėje PUPP laikė 19 kan-
didatų, bendrasis vidurkis – 5,26 (du 
kandidatai išlaikė 8, tai aukščiausias 
pažymys). Jūžintų Juozo Otto-Širvy-
do vidurinė mokykla – 4,43 (aukš-
čiausias pažymys – 7, jį gavo vie-
nas moksleivis). Kamajų A. Strazdo 
mokyklos vidurkis buvo 6,98 (iš 9 
kandidatų po vieną gavo 8, 9 ir 10). 
Kriauniškiai 6 moksleiviai pasiekė 
6,33 vidurkį, ir iš jų vienas gavo de-
vintuką, kitas – 8. Obelių gimnazijos 
34 moksleivių vidurkis buvo 6,85, iš 
jų net trys dešimtukai. Pandėlio gim-
nazijoje iš 35 moksleivių 5 gavo 8, 
3 – 9 ir buvo vienas dešimtukas, ben-
dras vidurkis – 6,49, Panemunėlio 
mokyklos-daugiafunkciame centre 
gimtosios kalbos žinios tikrintos 8 
moksleiviams, trijų žinios įvertintos 
aštuonetais, bendras vidurkis 6,75. 
Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje 
PUPP laikė 157 moksleiviai, bendra-
sis vidurkis 5,91, ir vienas mokslei-
vis gavo dešimtuką. 

Matematikos egzamino situacija 
dar įdomesnė. Kriaunų pagrindinės 
mokyklos vidurkis 2018 m. buvo… 
2. Patikrinime dalyvavo 6 moks-
leiviai, nė vienas jo neišlaikė. Iki 
ketverto pritrūko ir jūžintiškiams, 
jų vidurkis 3,43. Matematikos tradi-
cijomis ir Matmintinio pasiekimais 
garsėjančioje Kamajų A. Strazdo 
gimnazijoje vidurkis buvo… 4,22 
balo, tačiau čia devintukus gavo du 
moksleiviai. Juodupės vidurkis šiek 
tiek geresnis, 4,47 balo, bet čia nie-
kas pernai negavo nei devintuko, nei 
dešimtuko. Pandėlio gimnazijos de-
šimtokų matematikos žinių vidurkis 
– 4,51. Moksleiviais, kurie gavo de-
šimtukus, gali pasidžiaugti tik Obelių 
ir Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto 
gimnazijos, tokių abiejose mokyklo-
se buvo po… vieną. Du dešimtokų 
dešimtukai visam rajonui. Obelių 
gimnazijos moksleivių vidurkis buvo 
4,68, rokiškėnų – 4,68. (Šaltiniai: 
https://www.nec.lt/658/).  

Tik dviejose rajono mokyklose 
buvo po dešimtuką. Palyginti su tais 
tolimais ir neapšviestais 1994-ai-
siais, kai aš pati laikiau 9-osios kla-
sės egzaminą tuometinėje Rokiškio 
3-iojoje vidurinėje mokykloje, mūsų 
klasėje iš 23 vaikų dešimtukus gavo-
me… 20. Po trejų metų matematikos 
brandos egzamino S lygiu mažiau-
sias pažymys mūsų klasėje buvo… 
8. Ar per tuos 22 metus matematika 
pasikeitė? 

Bent kokios mažytės sveiko proto 
apraiškos, kad švietimo tinklas netu-
rėtų būti priklausomas nuo politikos 
ciklų, ir centrinė valdžia, o ne vietos 
pateptieji turėtų spręsti, koks jis tu-
rėtų būti, naikinamos pačioje užuo-
mazgoje. Kodėl tiek daug bruzdesio 

sukėlė etatinis mokytojo atlyginimo 
modelis? Nes kažkas naiviai įsivaiz-
davo, kad vienas etatas lygu vienas 
mokytojas. Kad nepriklausomai nuo 
to, kiek pamokų turi, kiek vaikų 
moko. Kad kiek paprašysi, parėksi, 
tiek ir duos. Neprašydami rezultatų. 
Kad mokyklos direktoriaus kėdė – 
už nuopelnus ir nepajudinama iki pat 
gyvenimo pabaigos? Kad demografi-
ja tai ne mums ir ne apie mus. Kad 
ne iš mūsų kaimų ir miestelių išnyko 
tas beveik milijonas gyventojų. Vien 
tik mūsų rajone moksleivių sumažė-
jo dukart. Bet švietimo įstaigų tinklą 
norime išlaikyti tą patį. Nesuvokda-
mi, kad didžioji dalis tokių „investi-
cijų“ nueina ne vaikui, ne mokytojui, 
o plytai ir šildymo sezonui. Ir inves-
tuodami milžiniškus pinigus mes 
auginame... beraščius, kuriems egza-
minų atsakymas, kaip tame filmuke 
– du su puse grioviakasio. Arba, kaip 
sako mano geras bičiulis, švietimo 
įstaigos vadovas, jau rizikuojame 
prarasti ištisą kartą.

Kariuomenė dar tolimais 1991-ai-
siais nubraukė viską, kas ją siejo su 
sovietmečiu. Jau šiandien kiekvienas 
leitenantas turi pratybų užsienyje, 
mokymų patirties. Aukštesnių vadų 
biografijose mirga NATO partne-
rių universitetai. Užaugo ištisa kar-
ta vakarietiškai mąstančių žmonių. 
Nes kitaip integracija į NATO būtų 
neįmanoma. Ir ten kiekviena klaida, 
nekompetencija, nežinojimas suvo-
kiamas kaip  pralaimėjimas, aukos ir 
netektys. Ir prisiimama atsakomybė 
už tuos sprendimus. 

Gi švietimo reforma trisdešimt 
metų vyko ir tebevyksta... aplink nie-
ką, kosmetiniai paglaistymai ten, kur 
reikia rimtų sprendimų. Nes šioje sis-
temoje niekas niekuo nerizikuoja. Jei 
kariuomenės strateginiai sprendimai 
priimami keleriems metams į priekį, 
tai švietimo sistemoje tų sprendimų 
apskritai nėra. Maža to, jų net neno-
rima. Štai ir atsakymas, kodėl visa ši 
sistema yra neefektyvi. 

Apie tai, kad mūsų švietimas gi-
lioje duobėje, liudija ir šiandieniniai 
politikų pamąstymai, kad pramuštą 
švietimo sistemos dugną bandoma 
užkišti kitos, sėkmingai veikiančios 
sistemos sąskaita. Mūsų politikai 
pamiršo ne tik istorijos pamokas, bet 
ir šiandieninę tarptautinę situaciją. 
Kaip sekasi plėtoti švietimą Donba-
se, Luhanske, Pietų Osetijoje, Pa-
dnestrėje? Kiek ten laisvių ir teisių 
turi švietimo sistema, ir kam ji ten 
tarnauja? Apie tai, kad nebuvo iš-
mokta krauju parašyta Laisvės kovų 
istorija, nė nebekalbu. Kad valstybė 
prasideda nuo sienų, tada, ir tik tada, 
kai jos patikimai ginamos, už jų yra 
galimybė skleistis švietimui, kultū-
rai, verslui. Ir gailintys lėšų savo ka-
riuomenei, paprastai netrukus maiti-
na svetimą.

IEŠKO DARBO

• Antrojo kurso statybininkas-
apdailininkas ieško darbo 
savaitgaliais. Darbo nebijau, 

darbas nebūtinai gali būti susijęs 
su statybomis. Tel. 8 623 83 569. 
Rokiškis
• Ieškau virėjos-konditerės ar 
panašaus darbo, esu įgijusi virėjos 

specialybę, darau naminius tortus 
ir kitus saldumynus. Turiu jūros 
gėrybių paruošimo patirties. Turiu 
savo automobilį. Tel. 8 690 38 305. 
Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo, galiu 
atlikti ir pagalbinius darbus.  
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• Galiu prižiūrėti vienišą, senyvą 
žmogų arba slaugyti ligonį. Esu 
ramaus būdo, be žalingų įpročių, 

šioje srityje patirties turiu 10 m. 
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Automobilių diagnostikas ieško 
darbo, turi patirties.  
Tel. 8 612 87 715. Rokiškis
• Ieškau santechniko darbo.  
Tel. 8 609 50 503. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ieškau, kas galėtų odinei striukei 

pakeisti (įsiūti) užtrauktuką 
Kupiškyje. Tel. 8 686 99 812. 
• Ramundas GM, UAB reikalingas 
(-a) lentelių rūšiuotojas (-a). 
Darbo vieta - Dirbtuvių g. 13, 
Obeliai, Rokiškio r. Darbas 
pamaininis. Iš Rokiškio darbuotojai 
vežami Įmonės transportu. 
Darbo užmokestis - apie 736 Eur 
neatskaičius mokesčių.  
Tel. 8 612 26 202. Rokiškis

• Reikalingas žmogus padėti 
močiutei prie ūkio darbų. 
Apgyvendina. Kupiškio raj.  
Tel. 8 616 89 251. Rokiškis
• Ieškome auklės berniukui. 
 Tel. 8 629 66 638. Rokiškis
• Ieškau žmogaus, galinčio du 
kartus per dieną pavedžioti šunelį, 
gruodžio-vasario mėn.  
Tel. 8 682 30 079. Rokiškis
• Ramundas GM, UAB 
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Ugniagesių vadas apie rokiškėnų požiūrį į saugumą, 
atsakomybę, mitus bei katinus medyje

Rokiškio priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos  vir-
šininkas Dalius Kunigėlis 
(nuotr.) pokalbį pakviečia 
pradėti nuo trumpo doku-
mentinio filmo peržiūros. 
Apie tai, kas gali nutik-
ti kiekvienuose namuose. 
Ypač rudens vakarą, kai 
taip norisi šilumos ir jau-
kumo. Tačiau vos per kelias 
minutes jauki žvakės ugne-
lė virto didžiuliu gaisru. 
Ugniagiasių vadovas kalba 
ir apie prasidėjusio šildymo 
sezono aktualiją: kaminų, 
krosnių priežiūrą, saugų el-
gesį su ugnimi.

Nuo nedidelės žvakės
Dažnas neįvertina ugnies 

galimybių. Tad pokalbį Ro-
kiškio priešgaisrinės gelbė-
jimo tarnybos viršininkas D. 
Kunigėlis pradėjo nuo Skan-
dinavijoje sukurto pažintinio 
filmo. Iš pradžių tas filmas, 
atrodytų, lyg ir apie vis labiau 
populiarėjantį skandinaviškąjį 
„hygge“ gyvenimo būdą: jau-
kiame kambaryje dega žva-
kės. Ir viena jų, kaip neretai 
pasitaiko, ima ir nuvirsta. Ant 
sofos. Iš pradžių ugnis nedi-
delė: smilksta tik pats baldas. 
Tokiam gaisrui užgesinti pa-
kaktų bet kokios parankinės 
priemonės: užpilti kad ir kava 
ar arbata, arba žemėmis iš gė-
lės vazonėlio, arba užmesti ir 
prispausti užklotą. Žinoma, į 
nuostolius būtų nurašytas ap-
gadintas baldas. Tačiau veikti 
reikia greitai: tokiomis prie-
monėmis gaisrą galima užge-
sinti iki maždaug pusantros 
minutės. Toliau ugnis plečiasi 
vis smarkiau. Pamažu kaista 
kambario temperatūra. D. Ku-
nigėlis rodo: nuo maždaug an-
trosios minutės gaisrui gesinti 
jau reiktų pasitelkti gesintuvą, 
dar minutė – ir be ugniagesių 
pagalbos ugnies suvaldyti jau 
nebepavyks. Ir maždaug per 
penketą minučių visą kambarį 
apima liepsnos, temperatūra 
palubėje jau siekia apie 400 
laipsnių, ir vis kyla. Ji tokia 
aukšta, kad pro duris su dū-
mais į kitas patalpas iškeliauja 
ir liepsnos liežuviai. Vos ke-
lios neatidumo, neatsargumo 
minutės, ir kažkas liktų be 
namų. Šis gaisras filmuotas 
valdomoje aplinkoje: tyri-
mams skirtame konteineryje, 
kurio interjeras imituoja namų 
aplinką. Ir puikiai parodo, 
kaip greitai plinta ugnis.

Pašnekovas priduria, kad 
reikia įvertinti, kad filmuota 
skandinaviškoje aplinkoje. 
O lietuviškoji turi savų niu-
ansų. Mūsų kambariuose yra 
daugiau įvairiausių daiktų, 
nei pas minimalizmo mėgė-
jus skandinavus. Be to, kai 
kuriuose namuose minkštieji 

baldai pagaminti ne iš tokių 
atsparių ugniai medžiagų, nei 
Vakarų Europoje.

Dūmų detektorius – 
6 Eur ar žmogaus 
gyvybė?
Pašnekovas pabrėžia: gali-

mybė kilti gaisrui yra kiekvie-
name name. Todėl ugniagesiai 
gelbėtojai daug dėmesio skiria 
gaisrų prevencijai. Ir šiemet 
jie lankė rajono gyventojus, 
geranoriškai aiškino jiems 
apie saugumą, aiškino apie 
būtinybę turėti namuose dūmų 
detektorius, gesintuvus. Ab-
soliuti dauguma gyventojų 
tokius svečius sutinka gera-
noriškai: domisi, kas atsitiko, 
kad namuose lankosi ugnia-
gesiai, išklauso jų patarimų. 
Tačiau yra ir tam tikrų nerimo 
signalų: atsainumo, inertiško 
mąstymo, nenoro keisti įpro-
čius. Juk didžiosios dalies 
gaisrų priežastis, pasak D. 
Kunigėlio, ir yra neatsargu-
mas: neatsargus rūkymas, ne-
tinkamas krosnies kūrenimas, 
nevalyti kaminai, neužgesusių 
žarijų išpylimas, netvarkinga 
elektros instaliacija...

Štai kad ir tas pats dūmų 
detektorius. Ne pats bran-
giausias prietaisas: jį galima 
nusipirkti už maždaug 6 Eur. 
„Vien tik Rokiškio rajone šie-
met buvo 8 gaisrai, kuriuose 
gyventojai tinkamai ir laiku 
sureagavo būtent dėl suvei-
kusių dūmų detektorių“, – pa-
prasta statistika šio nedidelio 
prietaiso efektyvumą ilius-
travo Rokiškio priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos viršinin-
kas. Dūmų detektoriaus sklei-
džiamas garsas toks čaižus ir 
nemalonus, kad kaip sakoma, 
ir mirusįjį prikeltų. „Šiemet 
buvo atvejis, kai dūmų detek-
toriaus signalą pirmaisisieji 
išgirdo ne patalpoje buvęs 
senolis, o jo kaimynai, gyve-

nantys tame pačiame name. 
Kurie atbėgo ir sėkmingai 
išvedė senolį iš pavojaus zo-
nos“, – pasakojo pašnekovas.

Yra kiek brangesnis dūmų 
detektorius, kuris reaguoja ir 
į patalpoje atsiradusį anglies 
monoksidą, liaudiškai vadi-
namą smalkėmis. Jis ypač 
praverstų tiems, kurių na-
muose – krosninis šildymas. 
Tačiau ir įprastinio dūmų de-
tektoriaus, D. Kunigėlio teigi-
mu, daugeliu atvejų pakanka. 
Žinoma, jei toks detektorius 
apskritai yra namuose.

Kitas „privalau turėti“ 
daiktas namuose – gesintu-
vas. Ir jų pasirinkimas tikrai 
nemenkas, tačiau, matyt, dau-
geliu atvejų tinkamiausias – 
miltelinis gesintuvas.

Dažniausia priežastis –
neatsargumas
Kokios priežastys dažniau-

siai lemia gaisrus mūsų rajo-
ne? Rokiškio priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos viršinin-
kas D. Kunigėlis teigia, kad 
sunku išskirti konkrečią prie-
žastį, tačiau susisteminus jas, 
galima sakyti, kad daugumos 
nelaimių priežastis: neatsargu-
mas. Jis turi daugybę formų: 
abejingumas savo saugumui 
ir elementarioms elgesio su 
ugnimi taisyklėms, nuostata, 
kad nelaimės nutinka kitiems, 
neatsargaus elgesio ir svaiga-
lų derinys, menkas dėmesys 
namų aplinkai: netvarkinga, 
elektros prietaisų kiekiui na-
muose nepritaikyta elektros 
instaliacija, savadarbiai jos 
„patobulinimai ir pataisymai“.

Beje, dėl netvarkingos 
elektros instaliacijos kylančių 
gaisrų pastaruoju metu mažė-
ja. „Dar sunku pasakyti, ar tai 
yra tendencija. Galbūt iš tiesų 
juntamas didesnis dėmesys, 
atsakingiau tvarkomasi na-
muose. Didesnes išvadas dar 

sunku daryti“, – svarstė D. 
Kunigėlis.

Jis atkreipė dėmėsį, kad 
pasitaiko gaisrų, susijusių su 
elektros įrenginių baterijų 
krovimu. Pašnekovas pataria: 
tokių įrenginių baterijas krauti 
dieną, o ne kaip pas mus įpras-
ta, naktį, kai šeimynykščiai 
miega. Nes toks įprotis gali 
turėti tragiškų pasekmių, ypač, 
jei pastate nėra dūmų detekto-
rių. Ir nepalikti tokių įkrauna-
mų įrenginių be priežiūros.

Dabar ypač opi problema 
– suodžiai. Per sezoną ugnia-
gesiai kelias dešimtis kartų 
vyksta gesinti kaminuose už-
sidegusių suodžių. „Jei būtų 
tinkama priežiūra: šeiminin-
kas prieš šildymo sezoną iš-
valytų kaminą, tokių gaisrų 
nebūtų“, – sakė pašnekovas. 
Ugniagesiai kasmet lanko 
gyventojus ir primena jiems 
apie saugų elgesį su ugnimi 
šildymo sezono metu, nuo-
latinės krosnių, kaminų prie-
žiūros būtinybę. „Mes nieko 
daugiau iš žmonių nereika-
laujame, tik būti atsargiems ir 
deramai prižiūrėti savo turtą“, 
– sakė D. Kunigėlis. Ugnia-
gesiai neretai girdi ir skundų: 
rajone trūksta kaminkrėčių 
„Tai rodo, kad iniciatyviam 
žmogui kaminų valymas būtų 
puiki verslo niša“, – sakė D. 
Kunigėlis.

Tipinė neatsargumo ir nu-
sikalstamo kvailumo iliustra-
cija – pavasarinis žolės de-
ginimas. Ne išimtis ir mūsų 
rajonas. Nors rajoną kamavo 
sausra, buvo paskelbta eks-
tremali situacija, žolės degin-
tojų entuziazmo tokios sąly-
gos nenumalšino. Pašnekovas 
teigia, kad kartais taip elgia-
masi net ne iš piktos valios, 
o tiesiog dėl įpročio: „iki šiol 
dariau, nieko nenutiko, tai 
padarysiu dar kartą“. O rezul-
tatas – sudeginti kaimyno, ar 

net savo paties namai, ūkiniai 
pastatai. D. Kunigėlis pataria: 
svarbu ne didelės baudos, o 
žmonių bendravimas – pama-
tei žolę deginti besiruošiantį 
kaimyną, įspėk jį, sulaikyk 
nuo tokios veiklos.

O kaip pačių ugniagesių 
darbą paveikė ekstremalios 
situacijos paskelbimas? Pa-
sak pašnekovo, tiesiogiai ši 
situacija jų darbo nepaveikė: 
ar paskebta, ar nepaskelbta 
ekstremali situacija, vis tiek 
tektų dirbti savo darbą. Nuo 
to darbo sąlygos ir pavojai 
nelaimės atveju nesumažė-
ja. Paskelbus ekstremalią 
situaciją, atsiveria platesnės 
įvairių įstaigų pagalbos gali-
mybės ir galima sutelkti dau-
giau priemonių ir žmogiškųjų 
resursų, atsižvelgiant į situa-
cijos specifiką.

Šiemet gaisrai
jau pareikalavo aukų
2018-ieji rajonui buvo 

ypatingi metai. Po kelių de-
šimtmečių pertraukos, pernai 
buvo apskritai išvengta žmo-
nių aukų gaisruose. Šiemet 
tokios sėkmės pakartoti nebe-
pavyks: ugnis jau pasiglemžė 
dvi gyvybes. Kita vertus, jei 
aukų gaisruose nėra ar jų ma-
žai, vadinasi, gelbėjimo tarny-
bos gerai atlieka savo darbą.

Paklaustas, kiek viduti-
niškai per pamainą ugniage-
siams tenka gesinti gaisrų, 
pašnekovas teigė, kad tai 
įvertinti sunku. Mat gaisras 
gaisrui nelygu: vienam užge-
sinti prireiks valandos, kitą 
teks malšinti parą ar ilgiau. 
Jei nėra iškvietimo, ugnia-
gesiai be darbo nesėdi: jie 
nuolatos treniruojasi, prižiūri 
ir tvarko įrangą. Ne mažiau 
svarbu ir gaisrų prevencija, 
darbas su visuomene, kad 
nelaimių būtų kuo mažiau. 
Teorinis ir praktinis kasdienis 
pasirengimas lemia ir visuo-
menės, ir pačių ugniagesių 
saugumą.

Pašnekovas palietė ir jau-
trią visuomenės elgesio nelai-
mės atveju temą. Ugniagesiai 
vertina visuomenės pagalbą: 
laiku pranešti apie nelaimę, 
pagal galimybes padėti į ne-
laimę patekusiems žmonėms. 
Ir mūsų rajono žmonės gel-
bėja gyvybes: antai ištraukė 
žmogų iš degančio automo-
bilio. „Tokiais gelbėtojais 
turime didžiuotis“, – sakė D. 
Kunigėlis. Jis pabrėžė, kad 
padėti nelaimės ištiktiesiems 
– elementarus žmogiškumas. 
Tačiau drąsūs piliečiai taip 
pat turi nepamiršti ir apie 
savo saugumą, įvertinti savo 
galimybes, kad gelbėdami 
kitą, nenukentėtų patys.

Tačiau yra ir kitų, ne to-
kių malonių pastebėjimų. 

Kadangi dabar kone kiekvie-
nas turi išmanųjį telefoną, 
tai žmogaus nelaimė greitai 
tampa proga savireklamai 
socialiniuose tinkluose. „Ma-
tome atvejų, kai skubama ne 
pranešti ugniagesiams, ne 
padėti nelaimės ištiktiems 
žmonėms, o nelaimę filmuoti 
ar fotografuoti. Klausiame: ar 
pats, žmogau, norėtum, kad 
tavo nelaimę kiekvienas fil-
muotų ir viešintų? Žinoma, 
tai negalioja žiniasklaidos 
atstovams, kurie apie nelai-
mes praneša laikydamiesi 
įstatymų ir etikos nuostatų. O 
visiems aplinkiniams galio-
ja taisyklė: negali padėti, tai 
bent jau netrukdyk. Jei negali 
padėti, tai kito nelaimės aki-
vaizdoje, savęs reklamuoti 
nederėtų“, – jautrią temą pa-
lietė D. Kunigėlis.

Technika turi pasitikėti
Rokiškio rajono savival-

dybės ugniagesiai nuolatos 
kelia pasenusios technikos 
klausimą. Kokia situacija Ro-
kiškio priešgaisrinės gelbė-
jimo tarnyboje? Pašnekovas 
sakė, kad nemažai technikos 
yra garbingo amžiaus. Tačiau 
ji yra kruopščiai prižiūrima. 
„Turi pasitikėti savo automo-
biliu“, – kategoriškai sakė D. 
Kunigėlis. Jis pasidžiaugė, 
kad jo vadovaujamos tarny-
bos garaže neužilgo turėtų at-
sirasti nauja mašina. Senesnė 
technika, pasak pašnekovo, 
verčia didesnį dėmesį skirti 
jos kasdienei priežiūrai.

Gyventojai katkartėmis iro-
nizuoja, kad ugniagesiai į gais-
rus esą išvyksta apytuštėmis 
cisternomis, o gaisrams gesinti 
skirtos žarnos – kiauros. Paš-
nekovas neigė šiuos mitus. Kai 
ugniagesių automobilis grįžta 
iš gaisro gesinimo, tai pirmas 
darbas, kuris yra padaromas, 
pripildoma cisterna. Be to, 
važinėti nepilna cisterna, ypač 
lekiant į gaisrą, yra nesaugu, 
nes automobilis pirmame po-
sūkyje, tikėtina, apvirstų. Tas 
pats ir su ugniagesių naudoja-
momis žarnomis. Joms regu-
liariai atliekama patikra, ir tos, 
kurios neatitinka standartų, yra 
keičiamos.

Rokiškio priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos vadovas 
teigė, kad tarnyba yra atvira 
visuomenei, todėl visuome-
nė kviečiama susipažinti su 
jų naudojama įranga, darbo 
sąlygomis ir kasdienybe. Ir 
šiuo pasiūlymu noriai nau-
dojasi rajono darželiai, mo-
kyklos. O ugniagesiams tai 
proga nuo pat mažų dienų ra-
jono žmonėms diegti pagarbą 
ugniagesio profesijai, ugdyti 
saugesnę ir atsakingesnę vi-
suomenę.

Į 5 p.
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Ieškokite Rokiškio prekybos centruose!

Ugniagesių vadas apie rokiškėnų požiūrį į saugumą, 
atsakomybę, mitus bei katinus medyje

Iš 4 p.
Apie katinus medyje
Ugniagesiai gelbėtojai ne 

tik gesina gaisrus. Jie kvie-
čiami ir kitų nelaimių atveju. 
Pavyzdžiui, į eismo įvykius, 
padėti medikams išgabenti 
sunkų ligonį. Arba atidaryti 
užsitrenkusias buto duris. Ar 
netgi gelbėti gyvūno. Beje, 
dėl pastarųjų rokiškėnai kar-
tais piktinasi: kodėl ugniage-
siai nepuola vaduoti gyvūno. 
D. Kunigėlis pabrėžia: tarny-
bos prioritetas – žmonių sau-
gumas, gyvybės ir sveikatos 
išsaugojimas. Todėl Bendra-
sis pagalbos centras pagalbos 

centras sprendžia, ar esant ne-
laimei reikalinga ugniagesių 
pagalba. Antai, jei užsitrenkė 
buto durys, tačiau jame nieko 
nėra, tuomet bus patarta pa-
laukti avarinio spynų atidary-
mo meistro. Žinoma, gyven-
tojams gali tekti juos kviesti 
iš Utenos ar Panevėžio. „Tai 
vėlgi laisva niša rajono vers-
lui“, – sakė pašnekovas. Kas 
kita, jei reikia neatidėlioti-
nos pagalbos: tada jau vyksta 
ugniagesiai gelbėtojai. „Mes 
teikiame būtinąją pagalbą, o 
ne paslaugą“, – pabrėžė paš-
nekovas.

Lygiai tokia pati situacija ir 

su katinu medyje. Bendrasis 
pagalbos centras sprendžia, ar 
ugniagesių pagalba būtina, ar 
juos siųsti į iškvietimą.

Ugniagesiai gelbėtojai 
teikia pagalbą kitoms tarny-
boms: medikams, policijai. Ir 
patys juos kviečiasi į pagalbą, 
kai tai yra būtina.

Visuomenės pasitikėjimas
 įpareigoja
Visuomenės požiūrį į 

ugniagesius gelbėtojus liudi-
ja tai, kad šia institucija vi-
suomenė pasitiki labiausiai. 
Ir rajone ši profesija laikoma 
garbinga, ji domina jaunus 

žmones: prieš rinkdamasis 
profesiją, ne vienas jaunuolis 
užsuka pasiklausti apie gali-
mybę tapti ugniagesiu.

Juos ruošia Ugniagesių 
gelbėtojų mokykla Vilniuje. 
Studijos joje trunka nuo ke-
lių mėnesių iki pusės metų, 
priklausomai nuo to, kokį 
išsilavinimą turi būsimasis 
specialistas. Pagrindiniai rei-
kalavimai: nepriekaištinga 
reputacija bei geros sveika-
tos, fizinių galimybių. Jei ir šį 
straipsnį skaitant jaunesniajai 
kartai kiltų noras tapti ugnia-
gesiu gelbėtoju – galima pasi-
domėti internete arba užsukti 

į tarnybą ir sužinoti plačiau 
apie galimybes ir reikalavi-
mus.

Šiuo metu Rokiškio prieš-
gaisrinėje gelbėjimo tarny-
boje dirba tikrai ne tiek ir 
daug žmonių... Yra keturios 
pamainos po 8-9 ugniagesius 
gelbėtojus, dar yra trys ins-
pektoriai, tarnybos viršinin-
kas ir administratorė.

Tėvo pėdomis
Kaip pats D. Kunigėlis 

pasirinko šią profesiją? Paš-
nekovas prisipažįsta, kad 
specialiųjų tarnybų darbas 
jam buvo pažįstamas nuo 

vaikystės: tėtis ugniagesys, 
o mama dirbo policijoje. 
Tad visą šių tarnybų darbo 
virtuvę pažino iš vidaus, ji 
domino. Sužinoję apie jo 
sprendimą tapti ugniage-
siu, tėvai atkalbėti nebandė. 
Kaip ir kiekviename darbe, 
būna ir sunkesnių akimirkų, 
ir dvejonių. Tačiau dauge-
liui ugniagesių, matyt, viską 
atperka didžiulės nelaimės 
ištikto žmogaus pasakytas 
„ačiū“. Tai pašnekovui pati 
didžiausia paskata dirbti šį 
sunkų, bet prasmingą darbą.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

PRANEŠIMAS ROKIŠKIO 
VISUOMENEI

PARENGTAS IR SUDERINTAS TECHNINIS PROJEKTAS
,,ROKIŠKIO MIESTO  KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMAS 

IR EKOLOGINĖS BŪKLĖS GERINIMAS, INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBA“ 
2019 metais Rokiškio rajono savivaldybė pradeda įgyvendinti vieną iš labai svarbių ir naudingų mūsų mies-

tui ES struktūrinių fondų lėšų ir savivaldybės biudžeto finansuojamą projektą ,,Rokiškio miesto  kraštovaizdžio 
formavimas ir ekologinės būklės gerinimas, inžinerinių statinių statyba“ Nr. 05.5.1-APVA-R-019-51-0009, ap-
imantis  Laukupės upės pakrantes.

Statybą leidžiantis dokumentas Nr. LSNS-56-191111-0031 išduotas 2019-11-11.
Techninis projektas viešinamas savivaldybės internetiniame puslapyje: 
http://www.rokiskis.lt/lt/naujienos/parengtas-ir-suderintas-hxa5.html

DĖMESIO: Kauno g. namų Nr.1, Nr. 3, Nr. 5 gyventojai išplėtę daržus į valstybinę žemę. turite išsikelti nesu-
dėtingus statinius (šiltnamius, įrankines), o daržus sodinti jums priklausomuose žemės sklypuose.

Administracijos direktorius
Andrius BURNICKAS

Užs. 0882

reikalingas(-a) padėklų kalėjas 
(-a), darbas pneumatiniu 
pistoletu, pamaininis. Darbo vieta 
Panemunėlio gel. stotis, Rokiškio 
raj. Iš Rokiškio darbuotojai 
vežami įmonės transportu. 
Darbo užmokestis apie 820 Eur 
neatskaičius mokesčių.  
Tel. 8 612 26 202. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Labai pigiai akėčias, Zid variklį, 
dujų balionus. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis
• Elektros variklius 4 kW, 1.450 
aps.min. ir 2,2 kW.  
Tel. 8 685 86 234. Rokiškis
• Naudotus: arklinį plūgą, mažas 
akėčias, 22, 20, 13 cm diametro 
skriemulius. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Plūgą. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 662 59 237. Rokiškis
• Frezą 1,8 m už 500 Eur ir grėblį 
vartytuvą už 200 Eur.  
Tel. 8 650 97 726. Rokiškis
• Traktorių Ford 4000 1968 m., su 
priekaba. Tvarkingas, remontuotas 
kuro siurblys, sankaba. Kaina 1700 
Eur. Tel. 8 631 96 015. Rokiškis
• MTZ-102 turbo. Parvežtas iš 
eksporto traktorius. Visą arba 
dalimis. Tel. 8 641 57 036. 
Kupiškis
• Čekišką bulviasodę. Kaina 250 
Eur. Tel. 8 625 81 278. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Trifazį diskinį pjūklą (zeimerį), 
varikilio  galia 4 kW. Kaina 160 
Eur. Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Trejas naudotas buto duris, dvejos 
su stiklais. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Klijuojamą sienų dangą smėlio 
spalvos apie 10 kv. m. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Geros būklės požeminę dujų 
cisterną, 3 kub. m.  
Tel. 8 685 86 234. Rokiškis
• Naujus radiatorius 50x100x10 
cm. Yra 5 vnt. Kaina 70 Eur/vnt. 
Tel. 8 610 40 802. Rokiškis
• Metalinius laiptus (ūkinėms 
patalpoms, rūsiui ir kt.). Ilgis 3,30 
m, plotis 0,80 m. Tel. 8 615 75 539. 
Rokiškis
• Storasienį metalinį vamzdį. Storis 

8 mm, skersmuo 630 mm. Dar yra 
2,5m. Tel. 8 698 55 357. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Mažai naudotą, inversinį stalą 
Insportline. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Pjūklą Dolmar. Viskas veikia kaip 
priklauso. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Benzininį grandininį pjūklą 
Husqvarna 353G. Viskas veikia. 
Geros būklės. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Tvarkingą, geros būklės benzininį 
pjūklą Jonsered cs2258. Viskas 
veikia, kaip priklauso. Kaina 300 
Eur. Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Motobloką su padargais. Kaina 
450 Eur. Tel. 8 647 47 306. 
Rokiškis
• Savos gamybos motobloką su 
padargais. 8AG. Kaina 400 Eur. 
Tel. 8 672 26 144. Rokiškis
• Tvarkingą kultivatorių-frezą. 6.5 
AG. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 672 26 144. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Monitorių Asus MB19TU. Ekrano 
dydis 19. Įmontuotos kolonėlės. 
Kaina 17 Eur.  
Tel. 8 675 00 301. Rokiškis
• Stalinį kompiuterį Benq Gl950 
su LCD monitoriumi. 4GB RAM, 
256GB kietasis diskas. Windows 
10. Kaina 85 Eur. Tel. 8 675 00 
301. Rokiškis
• Stalinį kompiuterį. Procesorius 
i5 7400, RAM 16GB, vaizdo 
plokštė MSI Radeon 580 oc 8 
GB, Windows 10, SSD 128GB. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 621 30 959. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Puikiai veikiantį Samsung S8 
telefoną. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 629 17 052. Rokiškis
• Naują Huawei Y5. Kaina 90 Eur. 
Tel. 8 651 56 160. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Sertifikuotas, ekologiškai 
užaugintas įvairių veislių 
valgomąsias bulves. Nemokamas 
pristatymas visame Rokiškio 
rajone. Tel. 8 684 14 283.  
Rokiškis
• Jelly veislės bulves, ypač 
tinkančias cepelinams, augintas 
ekologiškai, be chemijos, didelės, 
lygios be akučių. Atvežu.  
Tel. 8 652 80 328.  
Rokiškis

Ieškokite
prekybos centruose!
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PASLAUGOS

Atliekame visus įmanomus 
kraujo tyrimus

• Atlieku statybos ir remonto 
darbus, tiek smulkesnius, tiek 
didesnės apimties.  
Tel. 8 673 83 887. Rokiškis
• Atlieku visus santechnikos 
darbus. Tel. 8 615 52 759.  
Rokiškis

PERKA

• Perku priekinį VW Golf 2 buferį, 
geros kokybės. Tel. 8 616 51 704. 
Rokiškis
• Perku antikvariatą, sendaikčius, 
militaristiką, senus dokumentus, 
nuotraukas, apdovanojimus, 
pinigus. Tel. 8 610 21 765.  
Rokiškis

NUOMA

• Tvarkinga šeima ieško 2 kambarių 
buto nuomai po naujų metų. Būtų 
geriau su baldais. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 644 96 090. Rokiškis
• Ieškau buto, kambario arba namo 
nuomai Rokiškyje. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 647 09 223. Rokiškis
• Išnuomosiu vieno kambario butą 

Jaunystės gatvėje 4 aukšte.  
Tel. 8 646 10 831. Rokiškis
• Šeima ieško išsinuomoti 
2 kambarių butą su baldais 
Rokiškyje. Tel. 8 672 97 097. 
Rokiškis
• Dirbanti mergina, auginanti 
6 metų sūnų, išsinuomotų 1-2 
kambarių butą ar pusė namo 
Juodupėje. Gali būti be baldų. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 648 73 070. 
Rokiškis

KITA

• Riedį su Bluetooth ir dviem 
spalvas keičiančiais LED'ais 
šonuose. Pirktas už 120 Eur. 
Naudotas ne daug, daugiausiai 
kambaryje. Yra keletas įbrėžimų. 
Ratlankių skersmuo 6.5. Greitis 12 
km/h. Įkrovimo laikas 90-120 min. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 620 91 098. 
Rokiškis
• Šiaudų rulonus. Sausi, po stogu 
sukrauti. Tel. 8 627 34 750. 
Rokiškis
• 4 korių medsukį. Dantračiai ir 
tinkliukai sveiki. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 616 35 640. Zarasai
• Įvairių senesnių ir dabartinių 
laikų knygas, geros būklės.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Nenaudotą stiklą. Ilgis 0,6 m, 
storis 4 mm, plotis 1,2 m.  
Tel. 8 657 44 191. Rokiškis
• Naują vaisių sulčių presą. Kaina 
99 Eur. Tel. 8 621 51 352.  
Rokiškis
• El. vandens šildytuvą. Naudotas 
du mėnesius. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 621 68 168. Rokiškis
• 50 vnt. stiklainių po 0,5 l, po 
0,05 Eur/vnt. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Bokštinės vandens siurblinės 
valdymo skydą 380 V iki 20 A. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Pratekančio vandens šildytuvą 
EVP– 2A, 230/380V, 10,5 kW. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
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Laisvės g.13

Lapkričio 25 dieną 17.15 Respublikos  g. 94 
(pirmojo aukšto salėje)
Kviečiame į nemokamą paskaitą su gydomosios 

mitybos specialiste Ingrida Kuprevičiūte
„Gyvenimo būdo ligos – 

netinkamų kasdienių įpročių pasekmė“
Paskaitos metu sužinosite, kas tai yra gyvenimo 

būdo ligos, kodėl cholesterolis yra mūsų draugas, 
o ne priešas, kokie tyrimai yra žymiai svarbesni už 
cholesterolį. Taip pat susipažinsite su sveikos širdies 
programa.

Organizuoja visuomenės  sveikatos biuras
Informacija ir registracija tel. 8 458 52055

• 8 vnt.  800W galios elektros 
šildymo lempų. Patronas E40. 
Tinka viščiukams, paršiukams ir kt. 
gyvūnams pašildyti. Kaina 4 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Trifazius el. automatus: AE tipo 
63 A - 1 vnt., 25 A - 2 vnt., AP tipo 
40 A - 1 vnt., 25 A - 1 vnt., 16 A – 1 
vnt. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Dviejų programų laiko relę 
2RVM, darbo įtampa 230V. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• 200 l metalinę statinę tepalui su 
rankine pompa. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 698 85 166. Rokiškis
• Senovinės siuvimo mašinos 
Zinger metalines kojas-staliuką. 
Tel. 8 628 04 586. Rokiškis
• Sausus, iš pastogės šiaudų 
ritinius. Pakraunu.  
Tel. 8 620 15 919. Rokiškis
• Kokybiškus šienainio ritinius.  
Tel. 8 620 15 919. Rokiškis
• Svarstykles. Sveria iki 500 kg. 
Tel. 8 612 95 825. Rokiškis

• Būdą vidutiniam ir nedideliam 
šuniui. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Beržo, juodalsnio, alksnio, uosio 
ir drebulės malkas rąsteliais. 
Atvežame į vietą.  
Tel. 8 629 09 283. Rokiškis
• Naujus, naudotus, įvairius 
kompresorius.  
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Naujus alkotesterius, antiradarus. 
Siunčiu. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus žvejybos tinklus. Siunčiu. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis
• Naujus įvairius klausos aparatus. 
Siunčiu. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Skaldytas lapuočių malkas. 
Kaina 130 Eur. Tel. 8 624 90 330. 
Rokiškis
• Šienainį. Tel. 8 670 37 379. 
Rokiškis
• Mišrias, sausas, skaldytas malkas. 
Atvežu. Tel. 8 612 20 251. 
 Rokiškis

• Metalinę statinę.  
Tel. 8 617 35 437. Rokiškis
• Nenaudotą akrilo vonią. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 617 35 437.  
Rokiškis
• Kviečius, miežius. Miltus. 
Nemokamas ir greitas pristatymas 
į sutartą vietą. Tel. 8 684 14 283. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Garažą prie buvusio DNB banko, 
7 korpusas, pietinė pusė.  
Tel. 8 614 66 272. Rokiškis
• Ieškau 1 kambario buto nuomai. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 609 27 157. 

Rokiškis
• 2 kambarių butą pačiame 
Rokiškio centre, Laisvės g. 45 
kv. m, mūriniame name, trečiame 

aukšte. Bute sudėti plastikiniai 
langai, liktų dalis baldų. Vonios 
kambariui reikia remonto. Rami 
kaiminystė. Kaina 18700 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 20 a sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• 1 kambario butą Vilties g. 4, 
Rokiškyje. 4 aukštas. Butas šviesus, 
šiltas, ne kampinis, plastikiniai 
langai, šarvuotos durys, laminuotos 

grindys, erdvi virtuvė, paliekami 
virtuviniai baldai. Rami, tvarkinga 
laiptinė. Kaina 16500 Eur.  
Tel. 8 677 09 132. Rokiškis
• Šeima ieško išsinuomoti namo, 
namo dalies ir pan. Rokiškyje ar 
aplink. Tel. 8 670 94 076.  
Rokiškis
• 2 kambarių butą. 53 kv. m, 
Respublikos g. 55, 3 aukštas. Kaina 
23700 Eur. Tel. 8 687 80 527. 
Rokiškis
• Ekonomišką 2 kambarių butą 
renovuotame name. 45 kv. m, 
Taikos g. 23. Trečias aukštas, 
plastikiniai langai. Virtuvė atskirai 
nuo buto, 13 kv. m, butas šiltas, 
tvarkingas, įvestas trifazė elektros 
instaliacija. Laiptinė tvarkinga. Už 
renovaciją sumokėta. Kaina 15500 
Eur. Tel. 8 600 98 909.  
Rokiškis
• 1 kambario butą. Plotas 29,2 
kv. m, be balkono, 3-iasis 
aukštas, Jaunystės g., Rokiškyje. 
Papildomas tel. 8 459 39370 . 
Kaina 11000 Eur. T 
el. 8 682 20 544. Rokiškis
• Geros būklės, mūrinį, 3 kambarių 
namą Šiaulių mieste. Vandentiekis 
ir nuotekos, gamtinės dujos. Naujas 
kietojo  kuro šildymo katilas, nauji 
radiatoriai. Langai plastikiniai. 
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24 06:00 Himnas
06:05 Nacionalinė 
ekspedicija
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 Tėčio reikalai
08:30 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite
09:00 Pasaka apie Lietaus 
fėją
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Mėlynoji planeta
 iš arti. 
Sugrįžimas
12:55 Serengetis
13:45 Puaro
15:30 Žinios
15:45 Neužmiršti
16:30 Gyvenk be skolų

17:30 Žinios. 
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
21:30 Bloga mergaitė
22:30 Laiko tiltai
23:50 Be stabdžių
01:55 Mėlynoji planeta iš arti. 
Sugrįžimas
02:50 Serengetis 
03:45 Šventadienio mintys
04:15 Suknelė vestuvėms

05:45 Televitrina
07:00 Vėžliukai nindzės 
07:30 Aladinas
08:00 Ančiukų istorijos
08:30 Svajonių ūkis 
09:00 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal 
moteris 
11:00 Svajonių sodai 

12:00 Arlo - kalbantis
 paršelis
13:40 Princesė Ir Janekas
15:15 Kadetė Kelė
17:30 Visi mes žmonės 
18:30 TV3 žinios 
19:30 X Faktorius
22:30 Paskutinės dienos 
Marse
00:35 Šelmis-1. Žvaigždžių karų 
istorija
02:55 Pjūklo ketera

06:50 Tomo ir Džerio šou 
07:15 Zigis ir Ryklys 
07:40 Šaunusis Skūbis-Dū 
08:05 Ponas Bynas 
08:30 Tomo ir Džerio
 nuotykiai 
09:00 Sveikatos namai
10:00 Lego Skūbis-Dū. Holivudo 
vaiduokliai
11:35 Šaunioji beždžionė
13:30 Paskutinė mimzė

15:25 Policijos akademija 5. 
Užduotis Majamio pakrantėje
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Lietuvos balsas. Senjorai
21:45 Bado žaidynės. Strazdas 
giesmininkas. 2 dalis
00:25 Dimensijos
02:15 Mano tobulas gangsteris

06:30 Galiūnai. Pasaulio taurė. 
Kaunas
07:30 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas 
08:30 Tauro ragas
09:00 Galiūnai. Mačas Lietuva-
Latvija. Skuodas
10:05 Varom! 
10:35 Didieji gyvūnai. 
Paskutiniai milžinai 
11:40 Lemtinga diena 
12:40 Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvikovos 
13:45 Anthonis Bourdainas. 

Nepažįstami kraštai 
14:45 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas 
15:45 Nusikaltimų tyrėjai
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Neptūnas - Rytas
19:30 Žandaras iš 
San Tropezo
21:40 Narkotikų prekeiviai 
22:45 Gyvi numirėliai 
23:45 Užtikrintas teisingumas
01:40 Galutinis tikslas 4

05:40 Kryptys LT
06:20 „Pasaulis iš viršaus“ 
06:40 „Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte“
07:04 TV parduotuvė
07:20 „Gluchariovas“ 
08:30 Kaimo akademija
09:00 Mano vieta
09:30 Nauja diena
10:00 Šiandien kimba
11:00 Atliekų kultūra

11:30 Krepšinio pasaulyje 
12:00 „Pagrindinis įtariamasis“ 
14:00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
15:00 Skyrybos
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Oponentai
18:00 Žinios
18:30 „TV Europa pristato.
 Vyrų šešėlyje“ 
19:00 „Moterų daktaras“ 
20:00 Žinios
20:30 #NeSpaudai
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 „Moterų daktaras“ 
01:00 „Detektyvas Linlis“ 
03:00 „Pasaulis iš viršaus“ 
03:20 Oponentai
03:40 „24/7“. Savaitės aktualijų 
analizė ir komentarai."
04:40 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
05:40 Mano vieta
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26 05:10 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:20 Senis
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 3
11:10 Komisaras Reksas 
12:00 Stilius
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:35 Kūrybingumo 
mokykla
16:45 Ponių rojus
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 

ekspedicija
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Apgavikai 1
23:45 Komisaras Reksas 
00:30 Tėčio reikalai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Neužmiršti
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Apgavikai 1 
04:50 Kūrybingumo mokykla
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

05:15 Atsargiai! Merginos
06:10 Televitrina
06:25 Keršytojų komanda 
06:55 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 

07:55 Namas
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Meilės simfonija
12:00 Atsargiai! Merginos
13:00 Pažadėtoji
14:30 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios
19:30 Prieš srovę 
20:30 Moterys meluoja geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Titanas
23:55 Skubi pagalba
00:55 Rezidentas 
01:45 Pasitikėjimas
02:40 Ekstrasensai tiria 
04:05 Skubi pagalba
04:55 Atsargiai! Merginos

06:00 Mano gyvenimo šviesa 
07:30 Tomo ir Džerio šou 
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris 
09:55 Rimti reikalai 2 

10:25 Rozenheimo policija 
11:25 Supermamos 
12:00 Nuo... Iki...
13:00 Paskolinta meilė 
14:00 Našlaitės 
15:00 Svajoklė 
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 2 
21:30 Žinios
22:30 Terminatorius. Išsigelbėjimas
00:45 Akloji zona
01:40 Kai svyla padai

06:00 CSI. Majamis 
06:55 Mano virtuvė g
eriausia 
08:25 Stoties policija 
09:25 Paskutinis faras 
10:25 Daktaras Richteris 
11:35 Jūrų pėstininkai 

12:35 Visa menanti 
13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Stoties policija 
16:00 Paskutinis faras 
17:00 Info diena
17:30 Daktaras Richteris 
18:35 CSI. Majamis 
19:30 Jūrų pėstininkai 
20:30 Oplia!
21:00 Kovų meistras
22:50 Operacija "Kardžuvė"
00:50 Visa menanti 
01:40 Detektyvų istorijos

05:10 Gyvenimas
06:14 TV parduotuvė
06:30 Kaimo akademija
07:00 „Moterų daktaras“ 
08:00 Nauja diena
09:00 Puikūs pralaimėjimai
10:00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
11:05 „Prokurorai” 
12:10 Viralas

12:40 „Gyvybės langelis“ 
13:45 TV parduotuvė
14:00 Nauja diena
15:00 „24/7“
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Gyvybės langelis“ 
18:00 Reporteris
19:00 Nauja diena
19:30 Delfi dėmesio centre
20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai
21:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
22:00 „Pone prezidente” 
22:30 Reporteris
23:30 Delfi dėmesio centre
00:00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
01:00 „Gyvybės langelis“ 
02:10 „Pone prezidente” 
02:30 „Prokurorai” 
03:30 Reporteris
04:10 Nauja diena
04:50 Viralas
05:10 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
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25 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:20 Senis
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 3
11:10 Komisaras Reksas
12:00 Beatos virtuvė
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:35 Kūrybingumo 
mokykla
16:45 Ponių rojus 
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Vartotojų kontrolė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios

23:00 Premjera. Tikrasis genijus
23:45 Komisaras Reksas 
00:30 Klausimėlis
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Savaitė
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Tikrasis genijus
04:50 Kūrybingumo mokykla
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

06:00 Sveikatos medis 
06:10 Televitrina 
06:25 Keršytojų komanda
06:55 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Svajonių sodai 
08:55 Meilės sūkuryje 

10:00 Meilės simfonija
12:00 Atsargiai! Merginos
13:00 Pažadėtoji
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Namas 
20:30 Moterys meluoja geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Kobra 
23:00 Karaliaus vardu 3. 
Paskutinė misija
00:50 Rezidentas 
01:40 Pasitikėjimas 
02:40 Ekstrasensai tiria 
04:05 Kietuoliai 
04:30 Rezidentas
05:15 Atsargiai! Merginos

06:00 Mano gyvenimo šviesa
07:30 Tomo ir Džerio šou 
07:55 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

09:55 Gyvūnų pasaulis
10:25 Rozenheimo policija 
11:25 KK2 penktadienis
13:00 Paskolinta meilė 
14:00 Našlaitės 
15:00 Svajoklė 
16:00 Labas vakaras, 
Lietuva
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 2 
21:30 Žinios
22:30 Kai svyla padai
00:35 Akloji zona 
01:30 Bado žaidynės. Strazdas 
giesmininkas. 2 dalis

06:05 CSI. Majamis 
07:00 Mano virtuvė 
geriausia 
09:15 Stoties policija 
10:15 Paskutinis faras 

11:10 Daktaras Richteris 
12:20 Visa menanti 
13:20 Mano virtuvė 
geriausia 
14:55 Stoties policija 
16:00 Paskutinis faras 
17:00 Info diena
17:30 Daktaras Richteris 
18:35 CSI. Majamis 
19:30 Jūrų pėstininkai 
20:30 Oplia!
21:00 Operacija "Kardžuvė"
23:05 Mirtinas ginklas 3
01:20 Narkotikų prekeiviai 
02:10 Gyvi numirėliai 
02:55 Visa menanti 

05:40 Mano vieta
06:14 TV parduotuvė
06:30 Krepšinio pasaulyje 
07:00 Šiandien kimba
08:00 „24/7“
09:00 Apie tave
10:00 Gyvenimas

11:05 „Prokurorai” 
12:10 Mano vieta
12:40 „Gyvybės langelis“ 
13:45 TV parduotuvė
14:00 Nauja diena
15:00 Laikykitės ten
16:00 Reporteris
17:00 „Gyvybės langelis“ 
18:00 Reporteris
19:00 Nauja diena
19:30 Delfi dėmesio centre
20:00 Reporteris
20:30 Viralas
21:00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
22:00 „Pone prezidente” 
22:30 Reporteris
23:30 Delfi dėmesio centre
00:00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
01:00 „Gyvybės langelis“ 
02:10 „Pone prezidente” 
02:30 „Prokurorai” 
03:30 Reporteris
04:10 Nauja diena
04:50 Oponentai
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23 05:10 Ponių rojus

06:00 Himnas
06:05 Daiktų istorijos
07:00 Mūšio laukas
07:30 Lasės ir Majos seklių 
biuras. Chameleono kerštas
09:00 Labas rytas,  
Lietuva
12:00 Iškilminga rikiuotė 
Katedros aikštėje ir 
paradas Gedimino 
prospekte. Tiesioginė 
transliacija, skirta Lietuvos 
kariuomenės dienai.
13:00 Redde, quod debes. 
Nepriklausomybės kovos
14:40 Džesika Flečer 9
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios. 
18:00 „Lietuvos karžygys“ 
– iškilminga Lietuvos 

kariuomenės apdovanojimų 
ceremonija
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Šok su žvaigžde
23:10 Suknelė vestuvėms
00:50 Bastilijos diena
02:20 Europos kinas. Mažumą 
kitokia
03:45 Paberžė – nepaklusniųjų 
lizdas
04:20 Lasės ir Majos seklių biuras. 
Chameleono kerštas

06:15 Televitrina 
06:30 Ančiukų istorijos
07:00 Vėžliukai nindzės
07:30 Aladinas 
08:00 Ančiukų istorijos 
08:30 Virtuvės istorijos 
09:00 Gardu Gardu
10:00 Būk sveikas! 
10:30 Penkių žvaigždučių būstas
11:00 Misija: dirbame sau 

11:30 Mano pinigai
12:00 Baltoji Iltis
14:05 Kūdikis už 30 milijonų
16:45 Ekstrasensai. Stipriausių 
mūšis
18:30 TV3 žinios
19:30 Turtuolis vargšas 
21:00 Pjūklo ketera
23:50 Amitivilio siaubas. 
Pabudimas
01:30 Universalus karys. 
Regeneracija 
03:10 Karaliaus vardu 2. Du 
pasauliai
05:45 Televitrina 

06:50 Tomo ir Džerio šou 
07:15 Zigis ir Ryklys 
07:40 Šaunusis Skūbis-Dū 
08:05 Ponas Bynas 
08:35 Tomo ir Džerio nuotykiai 
09:05 Beprotiškos melodijos 
09:30 Slaptoji komanda
11:30 Akistata su laukine  

 
gamta. Kelionė su drambliu
13:20 Rašalo širdis
15:25 Sutrikusi mafija
17:25 Kelionių panorama
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Gandrų siuntų tarnyba
21:15 Mano tobulas gangsteris
23:10 Džo Purvinis. Gražuolis 
nevykėlis
01:20 Slaptas keleivis

06:30 Oplia!
07:30 Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas
08:30 Oplia!
09:00 Sveikatos kodas
10:05 Varom! 
11:05 Didieji gyvūnai. Paskutiniai 
milžinai 
12:15 Ekstremalūs išbandymai 
12:45 Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvikovos 

13:50 Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai 
14:50 Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas 
15:50 Nusikaltimų tyrėjai 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
CBet - Pieno žvaigždės
19:30 Muzikinė kaukė
22:05 Mirtinas ginklas 3
00:30 Galutinis tikslas 4

05:10 Atliekų kultūra
05:50 Kaimo akademija
06:10 „Pasaulis iš viršaus“ 
06:35 „Pasaulio turgūs“
07:04 TV parduotuvė
07:20 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“ 
08:30 Nauja diena
09:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2019"
09:30 Krepšinio pasaulyje 
10:00 Vantos lapas
10:30 „Pone prezidente” 

12:00 „Detektyvas Linlis“ 
14:00 Gyvenimas
15:00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
16:00 Žinios
16:30 Kryptys LT
17:00 Laikykitės ten
18:00 Žinios
18:30 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“ 
19:00 „Moterų daktaras“ 
20:00 Žinios
20:30 Oponentai
21:00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
22:00 Viralas
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 „Moterų daktaras“ 
01:00 „Pagrindinis įtariamasis“ 
03:00 „Pasaulis iš viršaus“ 
03:20 Viralas
03:40 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
04:40 Gyvenimas
05:40 Kryptys LT

Yra garažas su ūkinės paskirties 
patalpomis. Kaina 79000 Eur.  
Tel. 8 683 56 484. Šiauliai
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 

vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Tel. 8 657 76 668. 
Rokiškis
• Rąstinį namaą Obelių sen., 
Pasubatės k. Su 40 a namų valdos 

sklypu. Kaina 2900 Eur.  
Tel. 8 671 89 808. Rokiškis
• Erdvų bei jaukų, įrengtą namą 
su 6,35 a sklypu Rokiškyje, J. 
Gruodžio g. 1992 m. statytas, 

mūrinis dviejų aukštų gyvenamasis 
namas, bendrasis namo plotas - 
275,19 kv. m. Šildymas centrinis, 
kietuoju kuru, šiai žiemai malkos 
paliekamos. Tel. 8 640 32 442. 

Rokiškis
• Dalį medinio namo Laisvės 
gatvėje. Yra ūkinių pastatų, dalis 
rūsio, 2 a žemės. Iki namo atvestos 
komunikacijos. Kaina 8400 Eur. 

Tel. 8 611 31 634. Rokiškis
• Dalį namo, ūkinio pastato ir 
žemės 14 a Obeliuose. Kaina 
sutartinė. Skambinti po darbo 
valandų nuo 18 val.  
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Tel. 8 627 42 134. Rokiškis
• 2 kambarių butą Juodupėje. Su 
patogumais, 2 aukšte. Yra žemės, 
sandėliukas, šiltnamis. Kaina 3000 
Eur. Tel. 8 620 13 732.  
Rokiškis
• 6,29 ha sklypą Kalbutiškių k., 
prie gero kelio. Sklypas kraštinis, 
puikus kraštovaizdis, galimos 
statybos, 300 m ribojasi su 
Šventosios upe. Kaina 36000 Eur. 
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Garažą Ąžuolų g.  
Tel. 8 617 35 437. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Opel Vectra 2000 m., dyzelis, 
2 l, 74 kW. Techniškai visiškai 
tvarkingas (TA dar metams), el. 
langai, veidrodžiai, ABS, lieti ratai. 
Kaina 520 Eur. Tel. 8 614 37 157. 
Anykščiai
• 1999 m. VW Passat TDI, 85 
kW, TA. Automobiliui buvo laiku 
keičiami tepalai, filtrai, žiemą 
vedasi puikiai ir prie didžiausių 
šalčių. Neseniai pakeistas 
pagrindinio diržo komplektas ir 
nauja sankaba. Pridėsime vasarinius 
R15 ratus. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 682 75 737. Rokiškis
• Audi A4 B5 1996 m., TA iki 
2020.11.13. Labai geros būklės tiek 
kėbulas, tiek važiuoklė. Buvo keista 
važiuoklė: kaladėlės, amortizatoriai 
bei variklio tepalai, diržai ir 
įtempėjai. Važinejo moteris, bet 
nuspirko kitą. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 643 27 691. Rokiškis
• Audi A4 universalą. 1997 m., 
dyzelis, 81 kW. TA iki 2020.02. 
Kaina 680 Eur. Tel. 8 610 65 991. 
Rokiškis
• 2004 m. VW Touran. 1,6 l, 
benzinas. Geros būklės. Daug 
privalumų. Kaina 2500 Eur.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Tvarkingą 2001 m. Citroen Xsara 
Picasso. 1,6 l, 65 kW, benzinas. TA 
iki 2020.09. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 682 60 637. Rokiškis
• VW Golf 4 2000 m., dyzelis, 1,9 
l, 81 kW, TA iki 2020.10. Turbinos 
defektas. Kaina 290 Eur.  
Tel. 8 662 63 071. Rokiškis
• VW Polo 1998 m., 1,9 l, 47 kW, 4 
durys. TA iki 2020.06, tvarkingas. 
Kaina 520 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Audi 80 B3 1991 m., 1,9 l, 
dyzelinas, TA 2 metams. Kaina 620 
Eur. Tel. 8 675 47 620. 
 Rokiškis
• Audi 80 B2 1986 m., benzinas-
dujos, TA, tvarkingas. Kaina 520 
Eur. Tel. 8 675 47 620.  

Rokiškis
• VW Passat B4 1996 m., 
dyzelinas, TA, tvarkingas. Kaina 
660 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Audi A4 B5 1997 m., universalas, 
1,9 l, 81 kW, TA 2 metai, 
tvarkingas. Kaina 1150 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• VW Lupo 1999 m., 1,4 l, 
benzinas, mechaninė pavarų dėžė. 
TA iki 2021.03. Ekonomiškas, 
geros būklės automobilis. Kaina 
600 Eur. Tel. 8 662 33 188. 
Rokiškis
• Ford Fiesta 2007 m., 1,4 l, 59 kW, 
benzinas, rida 108 000 km. Geros 
būklės. Kaina 1550 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Audi A3 benzinas, 1,6 l, 74 kW, 
dviejų durų. Puikiai važiuojantis 
automobilis su TA iki 2020.06. Iš 
techninės pusės viskas gerai, yra 
kėbulo defektų. Kaina 420 Eur.  
Tel. 8 622 34 989. Rokiškis
• Tvarkingą, be rūdžių VW Bora. 
1,9l, TDI. Užsiveda, važiuoja ir 
traukia gerai. 96 kW, sidabrinės 
spalvos, universalas, yra kablys. TA 
iki 2021.03. Kaina 1500 Eur.  
Tel. 8 631 25 562. Rokiškis
• Gisebo priekabą. Veža 1 t. TA 2 
metams. Ilgis 3,04x1,70 m (vidiniai 
matmenys). Iš Švedijos, visiškai 
restauruota. Kupiškio raj. Kaina 
derinama, tentas bei tento rėmas. 
Kaina 850 Eur. Tel. 8 695 29 133. 
Kupiškis
• Audi A6 1998 m., universalas, 
1,9 l, TDI, 81 kW. Pačiu geriausiu 
varikliu. Sidabrinės spalvos, 
nauja priekinė važiuoklė, nauja 
TA. Šildoma juoda oda, 4 el. 
langai, R16 originalūs ratai, geras 
akumuliatorius ir t.t. Kaina 1280 
Eur. Tel. 8 604 01 912.  
Rokiškis
• Opel Combo 2006 m., sutvarkyta 
važiuoklė, naujas starteris ir 
akumuliatorius. Rida 170000 km. 
Kaina 1400 Eur. Tel. 8 630 49 922. 
Rokiškis
• VW Passat B4 1997 m., 
universalas, TA iki 2021.03. 
Kaina 800 Eur. Tel. 8 699 24 411. 
Rokiškis
• BMW 320d 110 kW, automatas, 
dėžė nepulsuoja, švelniai jungia 
bėgius, trauka nedingusi, yra 
smulkių kėbulo defektų, šildomos 
sėdynės, Harmon Kardon garso 
sistema, 6CD. Žibintai Xeone, 
parkavimo davikliai, multifunkcinis 
vairas. Kaina 1600 Eur.  
Tel. 8 692 14 225. Rokiškis
• Neįgaliojo vežimėlį. Sėdynės 
plotis 34 cm. Tel. 8 687 27 076. 

Rokiškis
• ZIL-130 turbo dyzelis, MTZ 
varikliu D-243 su turbina, veža 9 
tonas. Yra TA. Kaina 2500 Eur.  
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• Priekabą Maz Zubrionok. Naujas 
sukabinimo įtaisas, TA 2 metams. 
Padangos m+s. Atsarginis ratas, 
tentas. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 695 29 133. Rokiškis
• Vienatūrį automobilį Hyundai 
Trajet. 2001 m., variklis 2 l, 83 kW. 
7 sėdimos vietos. TA pasibaigusi, 
problemos dėl pavarų perjungimo. 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 607 61 341. 
Rokiškis
• Mercedes sprinterį su kėbulu. 
Visą arba dalimis. Supuvęs rėmas. 
Parduodamas be krano. Kaina 1200 
Eur. Tel. 8 647 32 700.  
Kupiškis
• Keturratį 110CC 3/1 bėgiai ir kitą 
110cc dalimis (automatinė greičių 
dėžė). Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Priekabą lengvąjam automobiliui 
arba tik dokumentus. Ratus ir 
padangas priekabai.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Audi 80 B4 1,9 l, TDI, 1994 m., 
TA iki 2019.11.24. Kaina 400 Eur. 
Tel. 8 646 48 101. Anykščiai
• Nissan Primera 2003 m., 2,2 
l, 102 kW. Variklio defektas. 
Kaina 270 Eur. Tel. 8 618 04 112. 
Kupiškis
• Audi A4 1998 m., universalas, 
1,9 l, TDI, 81 kW. Tamsiai mėlynos 
spalvos, techniškai geros būklės, 
su beveik dviejų metų TA. Nauji 
paskirstymo diržai, visi įtempėjai, 
geros žieminės padangos, geras 
akumuliatorius ir t.t. Išsamiau 
telefonu. Kaina 680 Eur.  
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Mažai naudotą INTEX valtį. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 620 31 902. 
Rokiškis
• VW Passat B5 1,9 l, TDI, 81 kW. 
Kaina 900 Eur. Tel. 8 621 99 872. 
Rokiškis
• Tvarkingą, prižiūrėtą Volvo xc70 
automobilį. Kaina 2350 Eur.  
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis
• VW Passat B6 103 kW, 
automatinė greičių dėžė. Kėbulo 
defektai, parūdijęs, apibraižytas. 
Pakeisti tepalai: variklio ir greičių 
dėžės. Išsamesnė informacija 
telefonu. TA iki 2021.02. Kaina 
1900 Eur. Tel. 8 624 66 171. 
Kupiškis
• VW Passat. Dyzelis, 55 kW. TA 
iki 2020.08.30. Kaina 350 Eur. Tel. 
8 638 99 288. Rokiškis
• Nissan Terrano 2002 m., 2,7 l, 
TDI, 92kW. Variklis, dėžė, tiltai, 

važiuoklė, palėtintojas - viskas 
veikia gerai. Pasibaigus TA. Kaina 
1350 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Lietus ratus R16 su padangomis. 
4vnt. Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• Dalimis 2005 m. Opel Meriva 1,3 
l, DTI. Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• VW Passat B5 priekabos kablį. 
Viskas yra - rozetė, laidai. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 628 44 696. Rokiškis
• VW Golf 3 1999 m., 1,9 l, 81 kW. 
TA iki  2019.12.12. Važiuojantis, 
bet labiau tiktų dalims. Kaina 220 
Eur. Tel. 8 698 78 555. Anykščiai
• Ford lietus ratus su geromis 
padangomis m+s R16 5 skylių. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 682 60 637. 
Rokiškis
• Moskvič 412 mažai naudotą 
variklį. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• VW Golf 3 universalo kablį. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• VW Golf 3 1997 m., universalą 
dalimis. Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• R13, R14, R15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• VW Golf 3 1998 m., 1,9 l, TD, 
universalą dalimis.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• VW Passat B5 sedaną, 1998 m., 
1,9 l, dyzelis, 81kW, dalimis.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Ford Galaxy 1998 m., 1,9 l, TDI, 
66 kW, dalimis. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• Audi A4 1,9 l, TDI, 66 kW, 
sedaną dalimis. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• VW Passat B5 1999 m., 1,6 l, 
benzinas, universalas, kablys.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• VW Passat B5+ 2000 m., 1,9 l, 
TDI, 85 kW, universalą dalimis. 
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Naudotas automobilių dalis: 
kabliai, vairo kolonėlės, kuro 
siurbliai, duslintuvai ir kita. VW 
Passat, VW Golf, Audi A4, Audi 
B4, VW Transporter, Renault 
Master, VW Sharan, Ford Galaxy. 
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• 2005 m. VW Touran 2 l, dyzelis. 
Tel. 8 606 14 217. Rokiškis
• 1997 m. Audi A4 variklį. 1,8 l, 
benzinas. 1,9 l, TDI dėžę, vairo 
kolonėlę. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Turbinas 1998 m. Volvo V40 1,9 
l, TD. 1999 m. Opel Vectra 2 l, 74 
kW. 2000 m. Opel Astra 2 l, 74 kW. 

1995 m. Audi B4 1,9l , TDI, 66 kW. 
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Žiemines R15 185/65 padangas. 
Tel. 8 621 22 372. Rokiškis
• Audi B4 naują galinį tiltą, duris 
ir greičių dėžę. Tel. 8 616 35 640. 
Rokiškis
• Geros būklės greičių dėžes: 
Zil-130, Gaz-53 (pakeisti nauji 
dantračiai ir guoliai). Skirstymo 
dėžė Gaz - vienu metu galima 
prijungti ir siurblį ir darbinį veleną. 
Tel. 8 616 35 640. Zarasai
• 1999 m. VW Golf 1,9 l, tdi, 66 
kW. 1998 m. Audi A3 1,9 l, tdi, 
66 kW. 1998 m. VW Passat 1,8 l, 
benzinas, turbo 110 kW. 1997 m. 
Audi A4 1,8 l, turbo benzinas, 110 
kW. Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Naujus žieminius ratus 195/65 
R15. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 641 59 884. Rokiškis
• 2000 m. Ford Galaxy 1,9 l, TDI, 
81 kW. Tel. 8 612 67 305. Rokiškis
• Geras žiemines padangas R16 
205/55. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 624 90 330. Rokiškis
• Originalius, labai geros būklės, 
BMW lietus ratlankius su 
padangomis R16 235/60. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• VW Golf 2001 m., 1,9 l, tdi, 66 
kW dalimis. Tel. 8 612 67 305. 
Rokiškis
• 2000 m. Opel Zafira, Astra greičių 
dėžę, vairo kolonėlę, dinamą, 
starterį ir kt. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• 1997 m. Audi A4 variklį. 1,8 l, 
benzinas. Dėžę 1,9 l, TDI, vairo 
kolonėlę. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Renault ratlankius. Ratlankių 
centro diametras 60.1 mm 4x100 
. Kaina 30 Eur. Tel. 8 695 29 133. 
Kupiškis
• Opel Frontera B dalimis. 2,2 l, 
tdi, 85 kW, dyzelis, 3 durų.  
Tel. 8 620 70 069. Rokiškis
• Vikšrinio rusiško ekskavatoriau 
hidro pompas. 3 hidro varikliai. 
Belarus 80 variklis. Kaina 1200 
Eur. Tel. 8 647 32 700. Kupiškis
• Žieminių ratų komplektą Nokian 
195/65 R15. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 618 13 396. Rokiškis
• Ratlankius, 4 vnt. Tinka Trafic, 
Vivaro, Nissan. Žiemines padangas 
R15 195/65 4 mm. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 671 75 080. Rokiškis
• Stogo bagažinę. Priedo – metalinė 
stogo bagažinė. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 620 31 902. Rokiškis
• Dviračių laikiklius. Kaina už 2 
vnt. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 620 31 902. Rokiškis
• Naują dviračių laikiklį THULE. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 620 31 902. 

Rokiškis
• Naudotas Semperit R14 175/65 
žiemines padangas, 4 vnt., 
protektorius – 4 mm. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 620 31 902. Rokiškis
• R17 ratlankius 225/45, 5x112, 
centr. skylės diametras – 66,6 
(yra centravimo žiedai – 57,1). Su 
žieminėmis SAILUN padangomis 
(6 mm, 2018 m.) Ratai tvarkingi, 
tiesūs. Kaina 280 Eur.  
Tel. 8 620 31 902. Rokiškis
• R17 originalius BMW ratlankius. 
Buvo uždėti BMW E60/61.  
Tel. 8 692 23 719. Rokiškis
• Tvarkingus, neperdažytus, 
Lietuvoje neeksploatuotus lengvojo 
lydinio ratlankius. 5x112 ET 49. 
Tinka Mercedes, VW, Audi.  
Tel. 8 692 23 719. Rokiškis
• R15 195/65 dygliuotas, beveik 
naujas žiemines Verdenstein 
padangas su Opel 5 skylių 
skardiniais ratlankiais. Padangas 
arba ratlankius galima pirkti 
atskirai. Tel. 8 692 23 719. 
Rokiškis
• Mercedes ratus R16 su 
dygliuotomis padangomis 205/55. 
Padangos labai geros 7/8 mm, 
tarpai 112. Yra korozijos, padangos 
GOOD YEAR ir BRIDGESTONE. 
Kaina 125 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• Originalius R18 skirtingų pločių 
BMW ratlankius. Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Originalius R17 skirtingų pločių 
Mercedes ratlankius. Kaina 250 
Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• R16 ratlankius. Volkswagen ET 
50 5/112 originalūs. Kaina 180 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• R19 ratlankius 5/114.3 ET 40 J8.5 
Centras 66. Kaina 260 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Opel skardinius ratlankius R14 
4x100 J5.5 ET49 centrinė 56.6 mm. 
Už 4 vnt.- 20Eur. Tel. 8 614 34 974. 
Rokiškis
• Ford Transit skardas su 
vasarinėmis padangomis R15. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Volvo S80 2,5 l, 103 kW 
katalizatorių. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Volvo lietus ratlankius R18 
5*108. Centrinė skylė didesnė 
(apie 70), bet yra žiedai (63-64). 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• Nissan Terrano ratus su 
mažai važinėtomis žieminėmis 
padangomis. Galimas keitimas į 
plačius Nisan Patrol purvo ratus. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
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Lapkričio 22-oji, 
penktadienis, 

47 savaitė
Iki metų pabaigos liko

39 dienos
Šv. Cecilija

Saulė teka 8 val., 
leidžiasi 16.09 val. 

Dienos ilgumas 8.09 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Cilė, Cecilija, Cecilijus, Cecilius, 
Cilas, Cilė, Dargintė, Laimutis, 
Steikintas, Suvaidas, Suvaidė, 

Suvainas, Suvainė.
Rytoj: Adelė, Doviltas, 
Klemensas, Liubartas.

Poryt:   Gerardas, Gedkantas, 
Largas, Legailas, Legailė, 

Legaudas, Mantvina, Mantvinas, 
Mantvinė, Žybantas, Žybartas, 

Žybartė.

Dienos citata
„Maloniausios tos pramogos, 

kurios rečiausiai pasitaiko“ 
(Demokritas).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1497 m. portugalų keliau-
tojas Vasko da Gama, ieškojęs 
jūros kelio į Indiją, tapo pir-
muoju jūrininku, apiplaukusiu 
Gerosios Vilties kyšulį Afrikos 
žemyno pietuose.

1963 m. Dalaso mieste nu-
žudytas JAV prezidentas Džo-
nas F. Kenedis. 1964 m. Bosto-
no Šventojo kryžiaus katedroje 
aukotos pirmosios JAV katali-
kiškos šv. Mišios už prezidentą 
- Džoną F. Kenedį.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1893 m. caro valdžia su-
sidorojo su Kražių parapijos 
tikinčiaisiais, pasipriešinusiais 
valdžiai. Nužudyti 9 žmonės, 
apie 50 sužeista, 330 tardyta, 71 
atiduotas teismui.

2010 m. Miknių-Pėtrėčių 
sodyboje Mėnaičių kaime, Ra-
dviliškio rajone, atidarytas Lie-
tuvos laisvės kovos sąjūdžio 
Tarybos 1949 m. vasario 16 d. 
Nepriklausomybės deklaracijos 
paskelbimo memorialas. Me-
morialą, kurį sudaro atstatytas 
Lietuvos partizanų vyriausio-
sios vadavietės bunkeris, virš 
jo esanti klėtis ir šalia bunkerio 
pastatytas paminklas, pašventi-
no Lietuvos kariuomenės ordi-
naras vyskupas Gintaras Grušas.

Post scriptum
Baloj gulėjęs, 
sausas nebūsi.

BALDAI

AUGALAI

• Rašomąjį stalą su lentyna ir 
dviem stalčiais. Matmenys: visas 
ilgis 136 cm, plotis 61cm, aukštis 
stalo 75 cm, bendras aukštis 149 
cm (išsivežti patiems). Kaina 50 
Eur. Tel. 8 624 11 609.  
Rokiškis
• Lovą-tachtą. Yra talpi patalynės 
dėžė. Matmenys: ilgis 2 m, plotis 
93 cm (pusantrinė). Išsivežti 
patiems. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 624 11 609. Rokiškis
• Mažai naudotą sofą-lovą, švarus 
gobelenas, jokių įbrėžimų. Kaina 
120 Eur. Tel. 8 687 19 583. 
Rokiškis
• Geros būklės odinį komplektuką 
3+2+1. Be defektų, medinė dalis 
papuošta raižiniais. Kaina 250 Eur. 

Tel. 8 687 19 583. Rokiškis
• 4 dalių sekciją. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 636 41 089. Rokiškis
• Naujus relaksinius fotelius. 
Paskutiniai 2 vnt. Už abu 200 Eur, 
po vieną 120 Eur.  
Tel. 8 670 27 742. Rokiškis
• Naudotą sofą-lovą. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 678 25 507. Kupiškis
• Naudotą staliuką televizoriui. 
Tamsios spalvos. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Svetainės kampą. Ištiesiamos abi 
kampo dalys. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 673 31 828. Rokiškis
• Naują dvigulę lovą, atvežta ir 
nenaudota. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 698 85 166. Rokiškis
• Lovą su patalynės dėže. Kaina 75 
Eur. Tel. 8 677 54 746.  
Rokiškis
• Geros kokybės sofą-lovą su 
patalynės dėže ir 2 foteliais. 
Kaina 245 Eur. Tel. 8 677 54 746. 
Rokiškis
• Metus naudotą vaikišką 
miegamojo komplektą. Yra stalas, 
spinta ir vieta miegoti. Matmenys 
190x95. Galiu pristatyti.  

Tel. 8 608 84 129. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Centrinio šildymo katilą su 
virykle. Tel. 8 698 16 495.  
Rokiškis
• Elektrinę viryklę.  

Tel. 8 698 16 495. Rokiškis
• Džiovyklę Electrolux. Naudota, 
geros būklės. Tel. 8 687 27 076. 
Rokiškis
• Mažai naudotą, geros kokybės 
mikrobangų krosnelę VIDO. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 677 54 746.  

Rokiškis
• Mažai naudotą viryklę Electrolux 
EKK6450AOW. Degikliai - dujos, 
orkaitė - elektrinė. Veikia puikiai. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 696 67 568. 
Rokiškis
• Naują, nenaudotą, automatinę 
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

Netektis pasibeldė į jūsų artimųjų, draugų, kaimynų namus? Negalite 
jų aplankyti ir užjausti asmeniškai? Mes siūlome jums pagalbą – pareikškite 
užuojautą „Rokiškio Sirenos“ puslapiuose. Nuoširdaus palaikymo ir pagarbos 
žodžiai visam laikui liks laikraščio puslapiuose. Siūlome šia galimybe 
pasinaudoti veltui: tereikia ateiti į „Rokiškio Sirenos“ redakciją, jos reklamos 
priėmimo vietas ar atsiųsti užuojautos tekstą elektroniniu paštu.

Norite įamžinti velionio atminimą, jo prasmingus darbus? „Rokiškio Sirena“ 
pasirengusi padėti: pagal jūsų pateiktus duomenis padėsime parašyti ir 
išspausdinsime nekrologą už priimtiną kainą. Pasinaudokite galimybe pagerbti į 
Amžinybę išėjusius brangius žmones.

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

PARODOS:
Viešojoje bibliotekoje
Knygų, kurių pavadinimuose yra žodis „ruduo“ paroda „Ruduo rudeniui“. 
Stendinių parodų ciklas, skirtas Rokiškio krašto kūrėjams.
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
„SkaitMENINIS muziejus“. 
 „Knygos jubiliatės“;
Soc. įgūdžių ugdymo ir palaikymo dienos centro vaikų ir jaunuolių darbų 

paroda „Auksinis ruduo“.
RENGINIAI
Lapkričio 22 d. 12 val. – literatūrinė kelionė „Obeliai – įgimtas pasaulio 

vaizdas“, skirta rašytojos Vandos Juknaitės-Baltrūnienės 70-mečiui ir 20-ajai 
suaugusiųjų mokymosi savaitei, Obelių miesto bibliotekoje.

Lapkričio 22 d. 15 val. – popietė „Internetinė erdvė senjorams“, skirta 
Suaugusiųjų mokymosi savaitei, Pakriaunių kaimo bibliotekoje.

Lapkričio 22 d. 16 - 19 val. – susitikimai „Mama, tėti, eikime į biblioteką 
kartu!“, Vaikų ir jaunimo skyriuje. 

Lapkričio 22 d. 17 val. – popietė „Virtuali kelionė po Lietuvos muziejus“, 
Sriubiškių kaimo bibliotekoje.

Lapkričio 22 d. 14 val. – kūrybinių darbelių studijos „Naminukai“ 
užsiėmimai, Vaikų ir jaunimo skyriuje.

Lapkričio 23 d. 10 val. – popietė „Mokymasis visą gyvenimą“, skirta 
suaugusiųjų mokymosi savaitei paminėti. Laibgalių kaimo bibliotekoje.

Lapkričio 23 d. 12 val. – popietė „Menu tėviškėlę brangią“, Ragelių kaimo 
bibliotekoje.

Lapkričio 23 d. 12 val. – poezijos popietė „Sielos ramybę išbarščiau kaip 
mozaiką“, Lašų kaimo bibliotekoje.

Lapkričio 23 d. 12 val. – popietė „Rudeninė poezijos ir muzikos tėkmė nuo 
Nemunėlio iki Lėvens ir Kupiškio marių“, Martynonių kaimo bibliotekoje.

Lapkričio 23 d. 13 val. – kūrybinės dirbtuvės „Keliaukim kartu kurti 
šiaudinių sodų“, skirta suaugusiųjų mokymosi savaitei, Bajorų kaimo 
bibliotekoje.

Lapkričio 23 d. 14 val. – atvirų durų diena, skirta Suaugusiųjų mokymosi  
savaitei, Lukštų kaimo bibliotekoje.

Lapkričio 24 d. 15 val. – Aleksandravėlės filialo vyresn. bibliotekininkės 
Almos Mekšėnienės darbelių iš senų laikraščių ir žurnalų „Viskas mūsų namams 
ir buičiai“ paroda ir edukacinis užsiėmimas.

Lapkričio 25 - 29 d. – piešiniai kompiuterine grafika „Žiemos išdaigos“, 
Vaikų ir jaunimo skyriuje.

Lapkričio 25 d. 15 val. – Pepės pamokėlės, Vaikų ir jaunimo skyriuje.
Lapkričio 27 d. 15 val. – poezijos popietė „Eilės Rokiškiui“. Programos 

„Liaudies dainius Antanas Vienažindys“ pristatymas. A. Strazdo ir A. 
Vienažindžio poezijos performansas, Bajorų kaimo bendruomenės namuose.

Lapkričio 28 d. 10 – 13 val. - skaitymo gurmanų ketvirtadieniai, Vaikų ir 
jaunimo skyriuje.

Lapkričio 28 d. 15 val. – Kino dienos!, 3D filmo rodymas vaikams ir 
jaunimui, Interaktyvioje edukacinėje erdvėje.

Lapkričio 28 d. 15 val. – popietė jaunimui „Susitikime bibliotekoje!“, skirta 
draugo dienai, Interaktyvioje edukacinėje erdvėje.

Lapkričio 28 d. 17 val. – literatūrinis Rokiškio krašto kelias Kriaunų 
muziejuje „Skrajojantis Sartų sūnus: reiškiu/giedu/linksminu“.  Kriaunų krašto 
žmonių literatūrinė programa, skirta Lietuvių poezijos pradininkui Antanui 
Strazdui, Kriaunų krašto muziejuje.

skalbimo mašiną. Talpa 6 kg. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 670 94 076. 
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Kūdikio išaugus drabužėlius. 
Nuo gimimo iki 68 cm dydžio. 
Smėlinukai, bodžiukai, kelnytės, 
megztukai, šliaužtinukai. 
Drabužėliai berniukui. Kaina 
sutartinė. Galima imti visus arba 
išsirinkti tik tai, kas patinka.  
Tel. 8 608 04 155. Rokiškis
• Moterišką suknutę. Smulkiai 
gėlėta, 48 dydis. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Palaidinę ilgomis rankovėmis. 
Raudona, nauja, 50 dydis. Kaina 18 
Eur. Tel. 8 657 44 181.  
Rokiškis
• Naujas, nedėvėtas Londsdale 
firmos sportines kelnes. Juodos su 
pamušalu, tamsiai mėlynos šiltos, 

3-4 XL dydžio, Juodupė. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 609 87 231.  
Rokiškis
• Mažai devėtus vyriškus kailinius 
iš natūralaus avikailio,dydis – 50-
IV. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Naują SPEEDO maudymosi 
kostiumėlį 7-8 m. Kaina 14 Eur. 
Tel. 8 675 55 189. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanojami 3 šuniukai,  2 
mėn. amžiaus. Tel. 8 692 71 385. 
Rokiškis
• Dovanojamos 2mėn. rainos 
katytės. Pačios ėda, naudojasi 

dėžute, linksmos ir meilios laukia 
savo šeimininkų. Tel. 8 621 29 515. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Apsėklintą juodmargę karvę 
(veršiuosis birželio mėn.). Kaina 
525 Eur. Tel. 8 623 31 100. 
Rokiškis
• 8 triušiukus. Nebemaži, vieno 
triušiuko kaina 5 Eur. Pandėlys. 
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Mėsinį bekoną apie 110 kg. 
Užaugintas natūraliais pašarais.  
Tel. 8 607 51 525. Kupiškis
• Metines antis, galiu privežti.  
Tel. 8 609 43 304. Biržai
• Beragį, ilgaplaukį ožiuką. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 671 55 706. 
Rokiškis
• Penkios gražios, linksmos kalytės 
ieško naujų namų. Dviejų mėnesių, 
augs vidutinio dydžio.  



Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Lapkričio 22 d. Naktį -1

Dieną 1
PR, 
6-12 m/s

Lapkričio 23 d. Naktį -3
Dieną 0

PR,
5-10 m/s

Lapkričio 24 d. Naktį -4
Dieną 0

PR, 
3-8 m/s

Lapkričio 25 d. Naktį -3
Dieną 1

PR,
3-8 m/s

Neturint raštiško UAB Rokiškio Sirena sutikimo, bet kokią laikraščio „Rokiškio Sirena” informaciją kopijuoti ir platinti griežtai draudžiama
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Laikraščio tiražas – 1006 egz.
Laikraščio elektroninės versijos 
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neatsako
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Spausdina - UAB „AL grupė”

Skelbimai priimami:
www.rokiskiosirena.lt
V. Baranovskio IĮ Baltma, Taikos g. 5
Rokiškis
UAB Zirzilė, Panevėžio g. 12-1
Rokiškis
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Naujasis rusas eina pro 
vaikų aikštelę, kur pamato 
žaidžiančius vaikus. Būdamas 
geros nuotaikos, nutaria 
pašnekinti:

– Na, ką, tipo, veikiat?
– Žaidžiam lėlėmis.
– Ir, tipo, kas laimi?

***
Stovi du psichologai 

stotelėje. Vienas sako:
– Labai ilgai autobusas 

neatvažiuoja.
Kitas:
– Nori apie tai pasikalbėti?

***

lengvatos.
Atsakymas:
– Tikrai taip!
Suvalkietis toliau domisi:
– Ar tai galioja tik jūsų, 

ar ir bet kokiems kitiems 
žvalgybininkams?

***
– Jūs tiesiog nesugebate 

džiaugtis smulkimenomis...
–  O jūs nesugebate paaiškinti, 

kur mano 70 proc. algos?
***

Blondinė universitete, 
ruošiasi astronomijos 
egzaminui:

– Gerai būtų egzaminus 
laikyti Mėnulyje...

– Kodėl?
– Nes ten visi dalykai 6 

kartus lengvesni.
***

Petras, šokdamas iš 9 aukšto 
su paklode, buvo toks panašus 
į Betmaną, kad gelbėtojai dėl 
viso pikto patraukė čiužinį.

***
Man patinka plaukti ant 

nugaros. Gaila tik, kad kiti 
baseino lankytojai ilgiau 
kaip tris metrus su manimi 
nenuplaukia.

***
Iš moksleivio rašinio: 

„Dekabristų žmonos 
savanoriškai išvyko į Sibirą ir 
sugadino vyrams katorgą“.

***
Ukrainiečių radijas:
– Mykola, sugrok prašau...
– Nea.

– Nu sugrok, labai prašau.
– Nea.
– Nu sugrosi tu, po velnių, 

ar ne?!
– Nea.
– Gerbiami klausytojai, 

ką tik girdėjote Mykolos 
Paganinio „Kaprizą“.

***
– Mama, mama, aš 

tatuiruotės noriu...
– O piešinį išsirinkai? Gerai, 

nešk diržą. Tuoj iščaižysim.
***

Vienas ryškiausių tipinių 
optimizmo pavyzdžių yra frazė 
„Na ir koks kvailys aš buvau“.

***
– Oho, kiek prieskonių!
– Čia rudeninei sriubai.
– Čia labiau panašu į karštą 

vyną.
– Aš ir sakau: rudeninė 

sriuba.
***

Ateistui gerai, kai per daug 
išgeria, velnių nemato.

***
– Atleiskite, o muitinės 

patikra ilgai trunka?
– Sprendžiant pagal jūsų 

lagamino turinį, apie dešimt 
metų.

***
Kodėl medvaržčių 

galvutėse kryžminė įpjova? 
Kad plaktukas nenuslystų.

***
Atmintinė poetui: Pegasas 

turi ne tik sparnus, bet ir 
kanopas.

Orų prognozė lapkričio 22-25 d.

Blondinė rado dvi granatas 
ir ėmė vieną iš jų knibinėti, 
mėgindama suvokti, kas tai yra. 
Ėjo pro šalį žmogus ir klausia:

– Ką tu darai, juk granata 
tuoj gali sprogti!

– Nieko tokio, aš dar vieną 
turiu, - atsakė blondinė.

***
Vyriausios rinkimų komisijos 

pirmininkas sako kaimyninės 
šalies prezidentui:

– Turiu dvi naujienas – gerą 
ir blogą. Nuo kurios pradėti?

– Nuo geros.
– Jūs vėl išrinktas prezidentu.

– Tai kokia bloga?!
– Už jus ir vėl niekas 

nebalsavo!
***

Du berniukai atbėga į 
parduotuvę:

– Greičiau, greičiau, mūsų 
tėtį užpuolė bičių spiečius.

– Ar jums reikia tepalo?
– Ne, fotoaparato.

***
Narkomanas girtuokliui:
– Gimęs šliaužioti, dink iš 

pakilimo tako!
***

Inspektorius lanko kalėjimą. 

Visi kaliniai atsistoja, tiktai 
vienas sau ramiai sėdi. 
Inspektorius:

– Kodėl tu neatsistoji?
– Mane nuteisė penkerius 

metus sėdėti, – atsako kalinys.
***

Kūdikių namuose guli du 
naujagimiai. Vienas iš jų sako:

– Žinai, aš esu berniukas.
Kitas klausia:
– O iš kur žinai?
– Kai išeis seselė, aš tau 

parodysiu, – atsako pirmasis.
Seselei išėjus, jis nusispardo 

anklodėlę ir rodo:
– Matai, mano kojinaitės yra 

žydros...
***

Vėlai vakare, mažoje 
tuščioje geležinkelio stotyje iš 
traukinio išlipa du vyrai. Vienas 
iš jų išsitraukia peilį ir klausia 
kito:

– Pinigų turi?
Antrasis išsitraukia kirvį iš 

po skverno:
– O kam tau?
Pirmasis, slėpdamas peilį:
– Išsikeisti norėjau...

***
Vaikinas merginai, svajingai:
– Žinai, aš taip norėčiau 

grįžti į tą dieną, kai tave sutikau.
– Ir ką darytum kitaip?
– Tiesiog praeičiau pro šalį.

***
Suvalkietis skambina į 

Rusijos KGB:
– Ar tiesa, kad žvalgybos 

veteranams priklauso įvairios 

Tel. 8 624 09 422.  
Rokiškis
• Juodmargį buliuką auginimui ir 
veršingą juodmargę telyčią.  
Tel. 8 623 31 100.  
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Naudotą kūdikio maudymo 
vonelę. Kaina 3 Eur.  
Tel. 8 608 04 155. Rokiškis
• Tušinukų rinkinį. Vokiški, indiški, 

ispaniški ir kitų šalių, automatiniai 
ir su kamštukais, patogūs naudoti 
biure, mokykloje ir kt. Viso 60 vnt., 
juodų, mėlynų, violetinių spalvų, 
skirtingo brėžio linijos storių. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 648 32 701. 

Rokiškis
• Automobilinę kėdutę 19-36 kg 
vaikui. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 627 68 940. Rokiškis
• Patogą, talpą, saugą automobilio 
kėdutę. Puikios būklės, išvalyta, 
juodos spalvos. Visas kėdutės 

apdangalas nuimamas ir galima 
skalbti skalbimo mašinoje. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 674 78 935. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Pamesta juoda, vyriška piniginė 
su dokumentais ir grynaisiais 

pinigais. Tel. 8 608 17 621. 
Rokiškis
• Rasti raktai prie Spektro.  
Tel. 8 670 59 890. Rokiškis
• Pamestas telefonas Samsung 
Galaxy A5 su juodu dangteliu 
apačioje. Tel. 8 625 28 982. 
Rokiškis
• Pasimetęs Jorkšyro terjeras ieško 
namų. Tel. 8 698 86 898. Rokiškis
• Pamesti raktai. Tel. 8 625 76 501. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Senesnio modelio televizorių 
VIDO, pigiai. Tel. 8 627 00 610. 
Rokiškis
• LG81 televizorių. Kaina 110 Eur. 
Tel. 8 645 47 976. Rokiškis
• Naują Samsung išmanųjį 
televizorių. Visos funkcios, 
123 įstrižainė, lenktas ekranas . 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 672 86 131. 
Rokiškis


