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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Lietuvos kariuomenės dienos proga rokiškėnams kariams – 
apdovanojimai ir aukštesni kariniai laipsniai

Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 506-osios pėstininkų kuopos kariai savanoriai iškilmingoje rikiuotėje Zarasuose.                                                                                                   L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

3 p.

Rimvydas Valatka: 
„Linos tekstas kala mietu per galvą“

2 p.
Edukacijos 
„Marcelė. Žvalgybos 
legenda“ 
pristatymas: 
nuo istorinių 
apžvalgų iki 
šifravimo pagrindų

4-5 p.Režisierė Neringa Danienė kartu su jaunaisiais 
edukacijos dalyviais išbandė šifrą, vadinamą 
Giljermo kardanu. L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Penktadienį Rokiškis
atsisveikins 
su Kultūros sostinės titulu

Lapkričio 21-ąją Nepriklausomybės aikštę papuošė Kalėdinė eglutė. Ji – 
viena pirmųjų pastatytųjų šalyje, ir bus pirmoji, iškilmingai įžiebta.

„Rokiškio Sirenos“ nuotr.
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KRIMINALAI
Rastas miręs 
jaunas vyras
 Lapkričio 24 d., 5.10 val. 
Rokiškio r., Rokiškio kaim. 
sen., dirbtuvių antro aukšto 
salėje, ant grindų, rastas 
miręs vyras (gim. 1987 
m.) gyvenantis Rokiškio 
r. Pirminės apžiūros metu 
smurto žymių nenustatyta.

Degė namas ir krosnis
Lapkričio 23 d., 21:26 val. 
gautas pranešimas, kad 
Martinonių g., Martinonių 
k., Pandėlio sen., dega 
medinis namas. Atvykus 
PGP į vietą, pastatas degė 
atvira liepsna, stogas buvo 
įgriuvęs. Gaisro metu 
nudegė pastato stogas bei 
perdengimas, išdegė namo 
vidus ir jame buvę namų 
apyvokos daiktai. Gaisro 
metu viduje žmonių nebuvo. 
Gaisrininkų duomenimis, 
namas buvo negyvenamas, o 
savininkai gyvena Visagine.  
Lapkričio 24 d., 15:59 

val. gautas pranešimas, 
kad Gėlių g., Rokiškio m., 
užsidegė pečius, namuose 
daug dūmų.

Konfliktuojančius 
neblaivius motiną ir sūnų 
skyrė policija
Lapkričio 21 d., 19.28 
val. Rokiškio r., Kazliškio 
sen., Konstantinavos k., 
išgertuvių metu neblaivi 
(1.70 prom. girtumas) 
moteris (gim. 1954 m.) 
smurtavo prieš neblaivų 
(2.70 prom. girtumas) 
sūnų (gim. 1977 m.) gyv. 
Rokiškio r. Įtariamoji 
sulaikyta.

Pričiupo vagį
Lapkričio 21 d., 22.33 
val. vyras (gim. 1974 m.) 
gyvenantis Rokiškyje, 
pranešė, kad pastebėjo iš 
garažo išbėgantį vyriškį. 
Įtariamasis (gim. 1998 m.) 
gyvenantis Rokiškyje, kuris 
įsibrovęs į garažą pasikėsino 

pagrobti motociklą „Java 
350“, sulaikytas.

Degė ūkinis pastatas
Lapkričio 20 d. 4.41 val. 
Rokiškio kaimiškiojoje sen. 
Bajoruose užsiliepsnojo 
ūkinis pastatas. Atvykus 
ugniagesiams,garažas  ir  
ūkinis  pastatas  jau degė  
atvira liepsna. Ūkinis  
pastatas  medinis, stogas 
dengtas šiferiu. Garažas 
karkasinis, vieno aukšto, 
apkaltas skarda, dengtas 
bitumine stogo danga. 
Sudegė garažas ir viduje 
buvę daiktai.Nudegė ir 
buvo nuardyta dalis ūkinio 
pastato, buvusio už pusės 
metro, stogo. Iš ūkinio 
pastato išgelbėtos aštuonios 
avys ir vištos. Išgelbėta  prie  
ūkinio  pastato  priblokuota  
pirtis  ir vištidė.

Panevėžio VPK ir 
Priešgaisrinės apsaugos ir 

gelbėjimo departamento 
inform.

Rimvydas Valatka: 
„Linos tekstas kala mietu per galvą“

„Rokiškio Sirenos“ 
žurnalistės Linos Dūdai-
tės-Kralikienės straipsnis 
vėl sulaukė garsaus žur-
nalisto, politikos apžvalgi-
ninko Rimvydo Valatkos 
dėmesio. 

Jis savo facebook pasky-
roje pasidalino mūsų žur-
nalistės tekstu „Apsaugok 
ir apšviesk“.

„Rokiško Sirena“ prime-
na, kad L. Dūdaitės-Krali-
kienės rašinys „Apsaugok ir 
apšviesk“ buvo išspausdintas 
praėjusiame laikraščio nume-
ryje (lapkričio 19 d., penkta-
dienį, rubrikoje „Brydės“). 

„Lina Dūdaitė-Kralikienė 
apie tai, kaip Vyriausybė lei-
džia švietimui skirtus pinigus, 
ne ne pavėjui - pietistiškai 
įmūrija į tuštėjančių mokyklų 
akmenis ir plytas, šalia kurių 
vis tiek vieną nebelieka vaikų 
ir tada dar tuos akmenis reikia 
saugoti, taigi dar papildomai 
įmūryti švietimui skirtų pinigų.

Linos tekstas kala mietu 
per galvą, bet mūsų valdžioje, 
panašu, liko tik pusgalviai, nes 
jie net štai tokių skaičių nebe-
sugeba palyginti: didmiesčių 
mokyklose vieno vaiko išlai-
kymas metams kainuoja... 1,6 
tūkst. Eur. Mažosiose provin-
cijos mokyklose išlaidų suma 
vienam vaikui yra 5-7 tūkst. 
Eur. Paskaičiuokime: per de-
šimt metų, kol mokinys įgyja 
pagrindinį išsilavinimą, vie-
nose mokyklose į jį investuo-
jama apie 16 tūkst. Eur, kitose 
– 50-70 tūkst. Eur“, – rašo R. 
Valatka. Jo atsiliepimą apie šį 
straipsnį galima rasti čia:

ht tps: / /www.facebook.

com/rvalatka?__tn__=%2C-
dC-R-R&eid=ARAYJQE-
WoxvmvUeqnE_v6-DeUn-
CZdsbEQnYnI7QCHeRW9y-
VaQeXX6d4m5UNzW9os-
ZueTM2xDO_A21iGX&hc_
ref=ARQQXLJ6x1e6Cd_
n r Vo X h x j 5 I W Q Y x M l -
9 V 9 x K F 0 _ q G 1 h Z K t 3 D -
cHKGDd2hekyf31wLPyk&f-
ref=nf

Iki pirmadienio ryto šis 
straipsnis R. Valatkos pasky-
ros sienoje sulaukė 266 patik-

tukų, 73 pasidalinimų bei 21 
komentaro. Tarp tų, kuriems 
straipsnis patiko, daug gerai 
visuomenėje žinomų veidų: 
apžvalgininkai, politikai, lei-
dėjai. „Geras tekstas“, – įver-
tino jį pasidalinęs žinomas 
redaktorius Aurelijus Katke-
vičius. Jis ir Ingrida Šimonytė 
paskatino diskusiją apie in-
vesticijas į plytas ir juostelių 
kirpimus.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Penktadienį Rokiškis atsisveikins 
su Kultūros sostinės titulu

Penktadienis, lapkričio 
29-oji rokiškėnams bus 
įsimintina diena. Su džiu-
gesiu vieni pirmųjų šalyje 
mūsų miesto žmonės įžiebs 
Kalėdinę eglutė. Šįkart ji 
gyva, tikra, jau atkeliavusi 
į Rokiškio Nepriklausomy-
bės aikštę. Liūdnesnė žinia 
yra tai, kad lapkričio 29-
ąją Trakams bus perduotas 
Lietuvos kultūros sostinės 
titulas.

Lyderystė – ir iš reikalo
Išvydę dar prieš Visų 

šventųjų dieną pradėtos re-
klamuoti šventės plakatus, 
rokiškėnai ironizavo, kodėl 
taip anksti į Rokiškį atkeliaus 
Kalėdinė nuotaika? Rokiškio 
kultūros centro direktorė 
Vaiva Baltrūnaitė-Kirstukie-
nė neslėpė: skuba turi savo 
priežastį. Didelę, barzdotą, 
skardžiabalsę rokiškėnų my-
limą priežastį – Vyriausiąjį 
Lietuvos senelį Kalėdą. Mat 
jo kelionių grafikas po šalį 
Kalėdų belaukiant – labai 
įtemptas. Ir rokiškėnai bus 
pirmieji, galėsiantys pasi-
džiaugti bendravimu su juo.

Išmoktos 
pernykštės pamokos
Kaip sakė šventės režisie-

rė Neringa Danienė, šventės 
vizija: trumpas, kompaktiš-
kas renginys. Bet toks, kad 
visiems būtų... vau! Be iš-
temptų scenarijų, be „kalban-
čių galvų“. Šventės pagrindas 
– Saulėgrįžos misterija. Kuri 
bus kuriama ir savųjų talentų, 
ir kraštiečių, Rokiškio kul-
tūros sostinės ambasadorų: 
Andriaus Apšegos, Justinos 
Zajančauskaitės ir kitų pajė-
gomis. Kadangi senieji mitai 
bus pasakojami šiandieniniam 
žmogui, netrūks ir specialijų 
efektų, technologijų, ugnies 
šviesos efektų, vaizdo projek-
cijų.

Šis grožis vyks Krašto mu-
ziejaus aikštėje. Pasimokę iš 
pernykščių nesklandumų, kai 
vos visos šventės vėjais nepa-
leido nepalankus oras, kūrėjai 
nusprendė, kad atsisveikini-
mas su Lietuvos kultūros sos-
tine bus trumpas, netruks nė 
valandos. 

Prie gyvos eglutės
Atsiveikinė su Rokiškio 

– Lietuvos kultūros sostinės 
titulu, rokiškėnai ir šventės 
svečiai kviečiami keliauti į 
Nepriklausomybės aikštę. 
Joje jau iškilo gražuolė gyva 
eglė. Ja pasirūpino Rokiškio 
miesto seniūnija. Gyva eglutė 
atsirado rajono žmonių pa-
geidavimu: būtent tokios jie 
norėjo po kelerių metų per-
traukos. 

Ir šventė, po kelerių metų 
pertraukos, vėl grįš į Nepri-
klausomybės aikštę. Čia šur-
muliuos mugė, gros muzika, 
keliaus rokiškėnų taip pagei-
dautas kalėdinis traukinukas. 
Pasiskolintas, beje, iš tų pačių 
Trakų. 

Nuotaiką kurs ne tik šven-
tinės spalvos, muzika, bet ir 
gyvos eglutės kvapas, sumi-
šęs su saldumynų, kepinių, 
karšto šokolado – visko, kas 
asocijuojasi su Kalėdų lauki-
mu ir kuria jaukią nuotaiką, 
o kartu ir šildo žvarboje, kva-
pais. Šventė Nepriklausomy-
bės aikštėje truks tiek, kiek 
leis oras ir linksmybių pagei-
daujantys rokiškėnai. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Lietuvos kariuomenės dienos proga rokiškėnams kariams – 
apdovanojimai ir aukštesni kariniai laipsniai

Pulkininkui leitenantui Valdui Gegelevičiui iškilmingai įteiktas medalis „100 metų Lietuvos kariuomenei“.

Eilinio laipsniai buvo suteikti šiems kariams rokiškėnams: Justinui Kiburiui (ketvirtasis iš dešinės), Deividui 
Maceikai (trečiasis iš dešinės), Vaidui Sriubiškiui (antrasis iš dešinės) ir Ovidijui Zaborskiui.

506-osios pėstininkų kuopos vado kapitono Sergejaus Afanasjevo (viduryje) darbas buvo įvertintas Krašto 
apsaugos pajėgų vado pulkininko Dainiaus Pašvensko padėka. Ją įteikė Vyčio apygardos 5-osios rinktinės vadas 
pulkininkas leitenantas Vidas Zabiela (kairėje).

Vyresniojo eilinio laipsniai buvo suteikti Regimantui Karpavičiui ir Giedriui Mikalkevičiui (dešinėje).

Rinktinės vado pulkininko leitenanto Vido Zabielos padėkomis įvertinti 
vyresnysis eilinis Evaldas Jakubonis (kairėje) ir eilinis Andrius Chachlovas 
(dešinėje).                                                                 L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Lapkričio 23-ąją švenčia-
ma Lietuvos kariuomenės 
diena. Ir švenčiama ji ne 
tik didmiesčiuose, iškilmin-
gomis rikiuotėmis, sveikini-
mais, koncertais. Ir pas mus 
kariai neužmiršti: Krašto 
apsaugos savanorių pajėgų 
(KASP) Vyčio apygardos 
5-osios rinktinės kariai, tarp 
jų ir rokiškėnai – 506-oji 
kuopa – savo šventę iškili-
mingai minėjo Lietuvos ka-
riuomenės dienos išvakarėse 
Zarasuose. Kartu su tais, 
kuriems jie tarnauja ir ku-
riuos gina – su visuomene.

Apie kario pareigą 
ir pasišventimą
Šventė Zarasuose prasidėjo 

šv. Mišiomis. Jas aukojo Lie-
tuvos karinių oro pajėgų bei 
Panevėžio įgulos kapelionas 
pulkininkas leitenantas Virgi-
nijus Veilentas. Jo pamoksle 
pasakytos mintys ir įžvalgos 
apie kario pašaukimą, pareigą, 
pasišventimą ne kartą buvo ci-
tuojamos iškilmingos rikiuo-
tės metu, kaip kelrodžiai ne tik 
kariams, bet ir civiliams.

Po šv. Mišių visos KASP 
Vyčio apygardos 5-osios rink-
tinės kuopos išsirikiavo žy-
giuoti į Sėlių aikštę. Nors iki 
jos nuo bažnyčios – vos pora 
žingsnių, darnios ir gausios 

karių gretos traukė akį. Kartu 
su kariais žygiavo ir Zarasų 
jaunieji šauliai.

Prisimintos laisvės kovos
Šventės metu ryškus ak-

centas buvo skirtas laisvės 
kovoms. Juolab, kad vos 
prieš porą savaičių zarasiš-
kius ir rokiškėnus pradžiugi-
no puiki žinia: rasti Juozapo 
Streikaus-Stumbro palaikai. 
Streikų šeima puikiai žinoma 
visiems, besidomintiesiems 
mūsų krašto Laisvės kovų is-
torija. Streikai, nors ir kilę iš 
Zarasų krašto, tačiau daug lai-
ko praleido ir Rokiškio krašte, 
iš pradžių rengdami bendras 
operacijas su mūsų krašto par-
tizanais, vėliau Rokiškio rajo-
no miškai Streikų šeimai tar-
navo prieglobsčiu. Žymiausia 
slaptavietė – bunkeris Grubų 
miške, netoli Dirvonų ir Mai-
neivų. Nemažai Streikų šei-
mos laisvės kovų eksponatų 
saugoma Obelių Laisvės kovų 
istorijos muziejuje, prie šio 
muziejaus įrengtas bunkeris 
yra bunkerio Grubų miške ko-
pija. Už Laisvės kovų bunke-
rių atstatymo darbus, už isto-
rijos puoselėjimą KASP Vyčio 
apygardos 5-osios rinktinės 
vadas pulkininkas leitenantas 
Vidas Zabiela apdovanojo za-
rasiškį ilgametį miškų urėdą ir 

laisvės kovų istorijos saugoto-
ją Rimantą Jurevičių.

O jis šventės dalyvius 
trumpai supažindino su parti-
zanų tėvo ir sūnų Streikų isto-
rija. R. Jurevičius apie tai turi 
surinkęs daug žinių: jo šeima 
kilusi iš to paties kaimo, kaip 
ir Streikų šeimos galva Anta-
nas Streikus, kuris pirmasis ir 
subūrė šio krašto vyrus kovai 
su sovietiniais okupantais.

Buvo prisimintos ne tik 
laisvės kovos, bet ir didingas 
1919-20 m. Nepriklausomy-
bės kovų etapas. Nes vos prieš 
porą mėnesių, rugsėjo pra-
džioje, Zarasuose iškilmingai 
paminėtos lietuvių kariams 
pergalingo Zarasų mūšio, po 
kurio bolševikų kariuomenė 
jau buvo išstumta į dabartinės 
Latvijos teritoriją, 100-osios 
metinės. O šiomis dienomis 
minimas ir sėkmingų Radvi-
liškio kautynių šimtmetis. Ko-
votojų už laisvę atminimui ant 
jų kapų kariai savanoriai pa-
dėjo gėlių, o aikštėje nuaidėjo 
iškilminga salvė.

Kariams už paramą, palai-
kymą ir bendradarbiavimą 
dėkojo Zarasų savivaldybės 
meras, Zarasų ir Kupiškio 
policijos komisariatų atsto-
vai. Pastarojo delegacija pa-
sveikino ir rinktinės vadą V. 
Zabielą, kuriam įteikė polici-

jos generalinio komisaro ap-
dovanojimą – specialų pasi-
žymėjimo ženklą. Pareigūnai 
taip pat pagerbė kupiškėnę 
karę savanorę, aktyvią polici-
jos rėmėją.

Rokiškėnai džiaugėsi 
puikiais įvertinimais
O po to jau metas iškil-

mingai karių apdovanojimo 
ceremonijai. Ant stalo vos 
tilpo apdovanojimai ir daikti-
nės dovanos, skirtos kariams. 
Rinktinės vadas pulkininkas 
leitenantas V. Zabiela įtei-
kė jas gausiam būriui karių. 
Tarp jų – ir daug rokiškėnų. 
Tarp apdovanotojų – rokiš-
kėnas pulkininkas leitenan-
tas Valdas Gegelevičius. Jis 
pagerbtas medaliu „100 metų 
Lietuvos kariuomenei“. Gro-
žėdamasis apdovanojimu, jis 
neslėpė: tai jau septintasis 
medalis. Už ką ankstesnieji 
šeši? Pašnekovas sakė, kad 
ir už sėkmingą tarnybą, ir už 
dalyvavimą tarptautinėse mi-
sijose.

KASP Vyčio apygardos 
5-osios rinktinės 506-osios 
kuopos vado kapitono Ser-
gejaus Afanasjevo tarnybą 
KASP vadas pulkininkas Dai-
nius Pašvenskas įvertino pa-

dėka.
Rinktinės vado pulkininko 

leitenanto V. Zabielos padėko-
mis buvo įvertinti du 506-os-
ios kuopos kariai už sėkmin-
gą dalyvavimą šiemetinėse 
pratybose: vyresnysis eilinis 
Evaldas Jakubonis ir eilinis 
Andrius Chachlovas.

Keturiems 506-osios kuo-
pos kariams savanoriams, 
jaunesniesiems eiliniams 
Justinui Kiburiui, Deividui 
Maceikai, Vaidui Sriubiškiui 
ir Ovidijui Zaborskiui buvo 
suteikti eilinio laipsniai. O 

dviems eiliniams: Regiman-
tui Karpavičiui ir Giedriui 
Mikalkevičiui – vyresniojo 
eilinio laipsniai.

Taigi, du rokiškėnai kari-
ninkai ir devyni kariai buvo 
įvertinti už jų pastangas tar-
nauti visuomenei. Ir patys 
kariai neslėpė džiaugsmo, 
kad buvo įvertintas jų įdėtas 
darbas, tobulėjimas ir pastan-
gos. Tai rodo, kad šie metai 
506-ajai kuopai yra labai sė-
kmingi.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Edukacijos „Marcelė. Žvalgybos legenda“ pristatymas: 
nuo istorinių apžvalgų iki šifravimo pagrindų

Meninės kompozicijos fragmentas.

Seimo narys Arvydas Anušauskas pasakojo apie Marcelės Kubiliūtės veiklą 
Lietuvos žvalgybos kontekste.

Marcelės Kubiliūtės brolio anūkė Emilija Jurkevičienė džiaugėsi, kad 
spektaklyje pavyko perteikti garsiosios giminaitės asmenybę. 

Edukacija įtraukė: kol istorikas G. Kujelis virš žvakės liepsnos ryškino slaptąjį rašalą, kiekvienas norėjo išbandyti šifravimo metodus.

Lapkričio 24-ąją į Ro-
kiškio krašto muziejų susi-
pažinti su nauja edukacine 
programa „Marcelė. Žval-
gybos legenda“ susirinko 
artipilnė salė: ir istorijos 
mokytojų būrelis, ir jauni-
mo netrūko. Maždaug porą 
valandų trukęs pristatymas 
iš trijų dalių: meninės kom-
pozicijos, istorinių praneši-
mų bei praktinės šifravimo 
užduoties, buvo patrauklus. 
O nauja muziejaus edukaci-
ja, atrodo, taps mėgiama ir 
perspektyvia. 

Kvietimas buvo išgirstas
Kaip pristatydama edukaci-

ją minėjo spektaklio „Marce-
lės legenda“ režisierė Neringa 
Danienė, spektaklis nebus vie-
nintelis, nors ir labai ryškus, 
pėdsakas, primenantis rokiš-
kėnams mūsų krašto didvyrę 
žvalgę Marcelę Kubiliūtę. Ji į 
edukacijos pristatymą kvietė 
rajono visuomenę, ypač švieti-
miečius, kadangi šis edukaci-
jos pristatymas yra savotiškas 
„pamušalas“, pasakojantis 
apie mažiau žinomą, tačiau ne 
mažiau svarbią Lietuvos isto-
rijos pusę – slaptųjų tarnybų 
veiklą, jų naudotus metodus. 
Ir šio renginio metu pateik-
tos žinios – savotiški namų 
darbai, rengiantis apsilankyti 
edukacijoje. 

Kvietimas buvo išgirstas. Į 
edukaciją atėjo nemažai mo-
kytojų, kai kurie atsivedė ir 
moksleivius. 

Meninė kompozicija
Kuriant edukaciją kilo ne-

mažai uždavinių. Vienas jų 
– susirinkusiesiems pakartoti 
Marcelės istoriją. Čia gi reži-

sierė Neringa Danienė susidū-
rė iš karto su dviem iššūkiais. 
Pirmiausia, ir taip lakonišką, 
iki smulkmenų nugludintą 
spektaklį dar labiau sutrum-
pinti. Beveik perpus. Iki me-
ninės kompozicijos. Ir visa tai 
iš salės perkelti į Krašto mu-
ziejaus menę, dar kameriškes-
nę, ir dar labiau įpareigojančią 
aplinką.

Antroji sudėtinga užduotis: 
kaip tą  kompoziciją kurti ne 
su ilgus mėnesius repetavu-
siais aktoriais, o su muzieji-
ninkais. Kuriems šias repetici-
jas teko derinti su kasdieniais 
einamaisiais darbais. O reži-
sierė neteko laisvės rinktis ti-
pažus: ji turėjo kurti su būtent 
muziejaus darbuotojais.

Edukacijos pristatyme dau-
giausia darbo teko, be abejo, 
muziejaus Istorijos skyriaus 
vadovui Giedriui Kujeliui. 
Ir vaidinti kelis vaidmenis, 
ir skaityti pranešimą, ir vesti 
edukaciją.

Marcelės vaidmuo atiteko 
Ievai Marijai Černiauskaitei.  
Nors ji po spektaklio ir teisi-
nosi nesanti aktore, tačiau su 
užduotimi susidorojo puikiai. 
Kokį emocinį krūvį jai teko 
patirti, buvo matyti tuomet, 
kai buvo teikiamos gėlės. 
Būtent tada pro žiūrovų akis 
ir neprasprūdo jaunosios mu-
ziejininkės akių kampučiuose 
ištryškusios išdavikės ašaros. 

Pagrindinius vaidmenis at-
likusiems I. M. Černiauskaitei 
ir G. Kujeliui puikiai talkino 
muziejininkės Giedrė Spun-
dzevičienė ir Vilė Sarulienė. 

Kompozicija buvo suda-
ryta iš trijų dalių: Marcelės 
vaikystė, darbas „Glos Wilny“ 
redakcijoje, garsioji Polska 

Organizacija Wojskova są-
mokslo demaskavimo scena 
bei tardymų ir mirties epizo-
das.

Apie spektaklio ir kompo-
zicijos sėkmę byloja ir Mar-
celės Kubiliūtės giminaičių 
atsiliepimai. Edukacijos pri-
statyme dalyvavusi garsiosios 
žvalgės brolio anūkė Emilija 
Jurkevičienė neslėpė, kad žiū-
rint garsųjį televizijos serialą, 
norėdavo išjungti televiziją. 
„Jei jau serialo veikėjui su-
teiktas tikro žmogaus vardas ir 
pavardė, norėtųsi, kad jis bent 
minimaliai atitiktų tą istorinę 
asmenybę“, – pabrėžė ji. O 
štai spektaklį E. Jurkevičienė 
matė jau kelis kartus. Ir jis 
nežeidžia giminaitės širdies. 
Atvirkščiai, ponia Emilija 
dėkojo už tiksliai ir subtiliai 
pavaizduotą jos garsiosios 
giminaitės istoriją, jos būdą, 
vertybes.

Konferencijoje – 
apie Marcelės aplinką
Konferencjai, sudarytai iš 

trijų pranešimų, pasirengti taip 
pat nebuvo lengva. Mat čia 
kilo jau kita problema: kaip 
padaryti, kad pranešėjai nebe-
kartotų to, kas buvo pasakyta 
ir parodyta spektaklyje „Mar-
celės legenda“ bei jo pagrindu 
sukurtoje kompozicijoje.

.Taigi, pirmoji pranešėja 

Violeta Aleknienė, kurią pel-
nytai galima pavadinti Mar-
celės Kubiliūtės entuziaste, 
daugiau rėmėsi ją pažinojusių 
žmonių prisiminimais. Tų, ku-
rie ją matė šeimos aplinkoje, 
iškeliaujančią į Vilnių. 

Ji akcentavo aplinką, ku-
rioje augo Marcelė. Kad ji 
augo krašte, kuriame aktyviai 
veikė knygnešiai, ir vos sep-
tynerių ji pati prisijungė prie 
knygų ir atsišaukimų slėpimo 
ir platinimo. Apie svečius: 
Juozą Otto Širvydą, kunigą 
Joną Katelę ir kitus. Apie so-
dybos kluone vykusius slap-
tus vaidinimus. M. Kubiliūtės 
žinių siekį, kai suprasdama, 
kad antrojo vaiko šeima į taip 
trokštamus mokslus neišleis, 
įsiprašė į Pandėlio kleboniją, 
kurios šeimininkė mokė apy-
linkių mergaites kulinarijos. 
Tačiau tokie „mokslai“ vaikui 
išties buvo per sunkūs.

M. Kubiliūtės autoritetu ir 
mokytoju tapo jos vyresnysis, 
20-čia metų vyresnis brolis 
Juozas. Kuris nuo pat jaunu-
mės buvo tvirtas lietuvybės 
gynėjas, už tai išmestas ir iš 
Mintaujos (dab. Jelgava) gim-
nazijos, ir iš Kauno kunigų 
seminarijos. Išmestas už tai, 
ko šiandieniniai gimnazistai 
nė neįsivaizduotų: atsisakė ru-
siškai melstis už carą. Juozas 
Kubilius tapo vienu ryškiausių 

besikuriančių tautininkų ideo-
logų, buvo išrinktas į Rusijos 
valstybės Dūmą. Jo namuose, 
kuriuose šeimininkavo Marce-
lė, nuolatiniai svečiai buvo vi-
sas lietuviškosios inteligentijos 
ir būsimosios politikų kartos 
žiedas. Ir jei ne ankstyva mirtis 
Sankt Peterburge nuo tuberku-
liozės, J. Kubilius būtų tapęs 
dar vienu mūsų kraštiečių, Lie-
tuvos Nepriklausomybės akto 
signataru. 

Tad M. Kubiliūtės patrio-
tiškumas, įžvalgumas ir gebė-
jimas veikti sudėtingose situ-
acijose nebuvo atsitiktinis. Jį 
nuosekliai formavo lietuviška 
slaptųjų draugijų, būsimųjų 
politikų, tautiškumo ir vals-
tybingumo idėjas brandinusi 
aplinka. 

G. Kujelis akcentavo šei-
mos slaptąją veiklą: nuo 
„Žvaigždės“ draugijos Pane-
munėlyje iki vėlesnių laikų 
kuriant valstybingumo pama-
tus. M. Kubiliūtės žvalgybinę 
veiklą, Polska Organizacja 
Wojskova (POW) sąmokslą 
detaliai analizavęs istorikas 
pabrėžė, kad sąmokslas reng-
tas du kartus: pirmą kartą 
1919 m. rugpjūčio pabaigoje 
dėl Lietuvos žvalgybos bu-
drumo buvo sužlugdytas, jį 
pakartoti nuspręsta ir 1919 
m. rugsėjį, tačiau jam kelią 
ir vėl užkirto Lietuvos žval-

gyba. Ji apdairiai suėmė ke-
liasdešimt jo dalyvių ir pri-
jaučiančiųjų. M. Kubiliūtės ir 
Petro Vrublevskio žygdarbis 
buvo išvogti Vilniaus POW 
dokumentus, juos išgabenti į 
Lietuvą. Jie tapo vienais svar-
biausių įrodymų, teisiant 177 
sąmokslininkus. 

G. Kujelis analizavo M. 
Kubiliūtės veiklą ir tuomet, 
kai Vilniaus krašte vyko Bir-
želio sukilimas, hitlerinės 
okupacijos metu, besirūpinant 
ir vaduojant į okupantų akiratį 
patekusius žmones: lietuvius, 
rusus, žydus. Tarp jų ir būsi-
mąją profesorę Ireną Veisaitę.

Istorikas, Seimo narys Ar-
vydas Anušauskas apžvelgė 
Lietuvos slaptųjų tarnybų 
veiklą. Apie tai, kaip jos buvo 
kuriamos žmonių, neturinčių 
žalio supratimo apie žvalgy-
bą. Apie tai, kodėl jos akira-
tyje atsidūrė būtent lietuvės 
moterys, tarnaičių zitiečių 
draugijos narės. Ir kaip, atro-
dytų, šis neblogas sumanymas 
patyrė nesėkmę. Ar apskritai 
tarpukario Lietuvos žvalgybi-
nė veikla buvo sėkminga? Pa-
prasta statistika, kad tarpuka-
rio metais mūsiškė žvalgyba 
sugebėjo demaskuoti per 300 
lenkų agentų, o šie – triskart 
mažiau mūsiškių, liudija apie 
sėkmę.

Į 5 p.
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Iš 4 p.
 Žinoma, buvo susidur-

ta ir su sunkumais. Tarkime, 
vykdant okupuotame krašte 
veikusių lietuviškųjų organi-
zacijų rėmimą, kurį iš esmės 
Kaune sėkmingai vykdė M. 
Kubiliūtė, istorikas patriotiz-
mo nepiešė rožinėmis spal-
vomis: ne visa parama atiteko 
tiems, kam jos reikėjo. Mat, 
savaime suprantama, ji buvo 
tiekiama pasitikėjimo pagrin-
du. Ir kai kurie namai Vilniuje 
iškilo būtent iš tų pinigų, kurie 
buvo skirti lietuvybės puose-
lėjimui. Tačiau tai buvo natū-
rali žvalgybinė rizika. 

Per sieną, kuri nebuvo akli-
na, per kurią vyko abipusis 
judėjimas, pinigai keliavo ne 

litų pavidalu, o tuo, ką lietu-
vybės puoselėtojai galėtų Vil-
niuje realizuoti nesukeldami 
didesnio įtarimo: auksinėmis 
monetomis, pašto ženklais, 
doleriais. Kalbėdamas apie M. 
Kubiliūtės unikalią veiklą, A. 
Anušauskas pabrėžė jos ryšių 
svarbą. Kalbėjo ir apie jos 
kuratorių, jauną Lietuvos ka-
rininką, jo tragišką likimą. Jis 
atskleidė, kodėl iš tremties grį-
žusi M. Kubiliūtė ir pati vengė 
susitikti senuosius pažįsta-
mus, kuriems ji kitados išgel-
bėjo gyvybes. Iki pat mirties 
ji buvo apstatyta sovietiniais 
agentais, kurie kruopščiai ti-
krino jos ryšius ir laiškus. Ir 
kiekvienas, su kuriuo ji galė-
jo palaikyti kontaktus, galėjo 

tapti įtariamuoju. M. Kubiliū-
tės sekimo byla buvo užbaigta 
tik po jos mirties.

Apie šifravimo metodus
Trečioji pristatymo dalis 

– praktinė. Jos trukmė, kaip 
pasakojo vedėjas G. Kujelis, 
apie valandą. Per ją edukaci-
jos dalyviai turės puikią progą 
susipažinti su nuo senovės lai-
kų žvalgybų naudojama pra-
nešimų šifravimo technika. 

Svarbiausias joje – kodas. 
Jis – nuo tam tikro skersmens 
lazdos, ant kurios vyniojama 
medžiagos skiautė su užrašytu 
slaptu pranešimu, iki moder-
nių kompiuterinių programų.

Edukacijoje bus galima 
susipažinti su vadinamaisiais 

„nematomais“  rašalais. To-
kiu rašalu gali būti krakmolo 
tirpalas, acto rūgštis ar pa-
prasčiausias pienas. Popierių 
pakaitinus, išryškėja tekstas. 
Dešifruotojui svarbiausia ryš-
kinant jį, nepadegti paties laiš-
ko. Tačiau šie metodai gerai 
žinomi ir gana vaikiški.

Jau nuo senovės Romos lai-
kų kurti patikimesni šifravimo 
būdai, kurie rėmėsi kodavimu, 
ir tuo, kad informacijos siun-
tėjas ir gavėjas turi žinoti spe-
cialų koeficientą. Tokie koda-
vimo metodai buvo ganėtinai 
paprasti: nuo Cezario kodo iki 
Alberto disko. Tačiau turėjo ir 
tam tikrų trūkumų: pagal daž-
niausiai pasikartojančias rai-
des, ir bent apytikriai žinant 

kelis žodžius, kurie turėtų būti 
pranešime, nuolatinio koefi-
ciento pranešimai buvo gana 
nesunkiai dešifruojami.

Kiek kitoks yra vadinama-
sis Giljermo kardanas: speciali 
lentelė su išpjaustytomis sky-
lutėmis. Ji uždedama ant laiško 
teksto, o pranešimas gaunamas 
sudėjus lentutės skylėje esan-
čias raides. Beje, šis metodas 
naudojamas ir dabar kai ku-
riose šalyse. Taip bankų kodų 
lentelėse, užpildytose, atrody-
tų, atsitiktine tvarka surašytais 
skaičiais, saugimi bankų kodai. 
Antai, jaunimui iššifruoti buvo 
pateiktos penkios šio kodo len-
telės. Tačiau problema yra ta, 
kad netgi tą pačią lentelę ga-
lima ant lapo uždėti keturiais 

variantais, ir reikia rasti tikrąjį. 
Vienas pačių veiksmin-

giausių šifrų, naudotų II pa-
sauliniame kare, buvo sugal-
votas JAV, nedidelės indėnų 
tautos – navahų – kalbos pa-
grindu. Apie tai net sukurtas 
filmas „Kalbantys vėjui“. Mat 
kodų gaudymas buvo viena 
svarbiausių JAV, Vokietijos, 
Britanijos, Japonijos ir kitų 
kare dalyvaujančių šalių žval-
gybų veiklų.

Edukacija pavyko pirmuoju 
bandymu: jaunimas labiausiai 
susidomėjo Giljermo kardanu 
ir per dvidešimt minučių rado, 
kaip jį pritaikyti ir iššifravo 
tekste užkoduotą pranešimą.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Šv. Cecilijos šventėje Pandėlyje – per 90 giedotojų
Lapkričio 22-ąją minima šv. 

Cecilijos diena. Tai choristų, 
vargonininkų profesinė šven-
tė. Išradingai ir išmaniai mūsų 
rajone ji minėta jau trečiąjį 
kartą. Pirmą kartą ji surengta 
Kamajuose, antrą – Juodupė-
je, o šįsyk choristus svetingai 
pakvietė Pandėlio bažnyčia.

Apie aktualijas
Jei vertinti šv.Cecilijos šven-

tę kiekybiniais metodais, tai, be 
abejo, ji vykusi. Ji sugeba kasmet 
sutelkti vis daugiau giedotojų. 
Šiemet jų Pandėlio bažnyčioje 
buvo daugiau nei devyniasde-
šimt.

Organizatorius vargonininkus 
galima pagirti už tai, kad kasmet 
sudaromas vis naujas giesmių re-
pertuaras. Choristai verti pagyrų 
už tai, kad bent kartą per metus 
gieda viešumoje, o ne kaip įpras-
ta, ant viškų. Ir tai kelia jiems 
nemažai iššūkių. Netgi dažniai 
šv. Mišiose atliekamas giesmes 
kiekvienas choras perteikia savo 
tempu, giedojimo ypatumais. Čia 
gi tenka prisitaikyti. Išskaidomi ir 
chorai: giedoti tenka ne šalia savo 
įprastinių kolegų, o šalia choristų 
iš kitų parapijų, iš naujo mokytis 
girdėti.

Šv. Cecilijos diena yra ne tik 
proginis bažnytinės muzikos 
koncertas. Ji kartu ir galimybė 
mokytis, plėsti repertuarą, tobu-
lėti.

Kokybiškai gi ši šventė – vei-
drodis, atspindintis ne tik atskirų 
parapijų, bet ir atskirų bendruo-
menių kūrybines galias. Nors 
šventė sumanyta kaip viso deka-
nato chorų bendras susibėgimas, 
tačiau geografija pakankamai 
siaura ir ji menkai tekinta. Pa-
grindinį krūvį šventėje iš esmės 
„veža“ Kamajų, Pandėlio, Ska-
piškio, Juodupės ir, žinoma, Ro-
kiškio parapijos. Prie jų prisijun-
gė lukštiečiai. Ir... viskas. 

Tai iš esmės atspindi tikrąją 
demografinę rajono miestelių 
padėtį: gieda vidutinio ir vyresnio 

amžiaus žmonės, jų nėra daug ir 
kasmet vis mažėja. Jaunimo tarp 
devynių dešimčių giedotojų – 
vos vienas kitas, taigi ir ateities 
perspektyvos ne iš pačių geriau-
siųjų. Mažėjantys parapijų chorai 
jau virsta giedojimo grupėmis. O 
ir jomis jau gali pasigirti nebe kie-
kviena parapija. Mažumas riboja 
ir chorų galimybes rinktis sudė-
tingesnius bažnytinės muzikos 
kūrinius. 

Skambėjo darniai
Šiemetinės šventės sielomis 

drąsiai galima vadinti tris var-
gonininkus: Rokiškio – Justiną 
Šapolą, Kamajų – Vilmą Stepu-
taitienę, ir žinoma, šeimininkų 
– Pandėlio ir Skapiškio parapijų 

vargonininkę Astą Davolienę. 
Prie jų prisijungė ir Juodupės var-
gonininkas Vytautas Jacevičius. 
Savo delegacijas į šventę atsiun-
tė Kamajų, Skapiškio, Pandėlio, 
Juodupės parapijos, taip pat Ro-
kiškio parapijos Sumos choras 
ir Lukštų parapijos giedojimo 
grupė.

Šv. Mišias aukojo Rokiškio 
dekanato dekanas Eimantas 
Novikas, jam talkino Juodupės, 
Lukštų ir Onuškio klebonas Ai-
varas Kecorius bei Pandėlio, Pa-
nemunio ir Skapiškio parapijų 
klebonas Albertas Kasperavičius. 
Šeimininkams atskira pagyra 
už teminę bažnyčios puošybą: 
puokštėse buvo aiškiai matyti 
muzikinė simbolika: natos, smui-

ko raktai, neįkyriai bylodami, į 
kokią šventę tądien rinkosi tikin-
tieji.

Gražia tradicija tapo ir pras-
mingas akcentas: padėkota ne 
tik dabartiniams chorams bei jų 
vadovams, bet pagerbtas gausus 
būrys pandėliečių, kurie giedoji-
mo tarnyste ilgus dešimtmečius 
prisidėjo prie parapijos veiklos. 

O šventė buvo tradiciškai 
baigta darnia giesme, skirta šv. 
Cecilijai. Tačiau šiemet buvo 
pažeista viena šventės tradicija: 
nebeliko intrigos, kur vyks kita 
šv. Cecilijos chorų šventė. Ji 
kitąmet džiugins Rokiškio tikin-
čiuosius.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Šventėje grojo ir dirigavo vargoninkai (iš kairės) Justinas Šapola, Vilma Steputaitienė 
ir Asta Davolienė.                                                                    L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Pandėlio, Panemunio ir Skapiškio klebonas Albertas Kasperavičius dėkojo ilgamečiams Pandėlio parapijos 
choristams.

Šventės šeimininkų – Pandėlio ir Skapiškio choristų – veiduose – džiaugsmas.
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Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) 
siekiant sudaryti palankesnes sąlygas kurti ir plės-
ti smulkųjį verslą ir skatinti smulkųjį verslą veikti 
legaliai ir atsakingai, gaminant maisto produktus 
nedideliais kiekiais ir laikantis pagrindinių higienos 
principų bei atsižvelgdama į subjektų numatomų 
veiklų pobūdį, apimtis ir riziką maisto saugai, pa-
rengė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 
direktoriaus įsakymų „Dėl Mažais kiekiais iš augali-
nių maisto produktų gaminamų gaminių tvarkymo 
higienos reikalavimų patvirtinimo“ ir „Dėl Mažais 
kiekiais gaminamo ir tiekiamo galutiniams varto-
tojams maisto tvarkymo reikalavimų patvirtinimo“ 
(pastarasis įsigalios 2019-12-14) projektus, kuriuo-
se yra numatyta, kokie perdirbtų produktų kiekiai 
laikomi mažais kiekiais, nustatyti paprastesni reika-
lavimai maisto tvarkymo patalpoms, jų įrengimui, 
išskirti pagrindiniai savikontrolės reikalavimai, užti-
krinsiantys tvarkomo maisto saugą. 

Rokiškio Valstybinė maisto ir veterinarijos tar-
nyba (Rokiškio VMVT) lapkričio 28 dieną 14 valan-
dą kviečia į mokymus tema  

MAŽAIS KIEKIAIS IŠ AUGALINIŲ 
MAISTO PRODUKTŲ GAMINAMŲ 

GAMINIŲ IR MAŽAIS KIEKIAIS 
GAMINAMO  MAISTO TVARKYMO 

REIKALAVIMAI,
kurie vyks Rokiškio VMVT, Rokiškio r., Palūšnių 

k., Kamajų g. 5. Registracijai ir jei kils klausimų 
kreiptis į vyriausiąją specialistę-maisto produktų 
inspektorę Robertą Vaičiulėnę, tel. (8 603) 43 174.

Lapkričio 27 dieną 17.15 val Respublikos g. 94 
(pirmo aukšto salėje)

Gydytojos Jūratės Čypienės tęstinė paskaita 
„Širdies, kraujagyslių ligų 

ir cukrinio diabeto prevencija“
 Maistas ir sveikos kraujagyslės. Misija įmano-

ma? Kas tai yra sveika mityba. Ar galima, pakeitus 
mitybos įpročius, sumažinti cholesterolio kiekį

kraujyje? Apie tai, ir ne tik, – paskaitoje.
Organizuoja visuomenės sveikatos biuras
Informacija ir registracija tel. 8 458 52055

Rokiškio rajono savivaldybės admi-
nistracija skelbia konkursus: Žemės 
ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto 
pareigoms užimti (Pareiginės algos 
koeficientas – 6,8, karjeros valstybės 
tarnautojas) ir Turto valdymo ir ūkio 
skyriaus vyriausiojo specialisto pa-

reigoms užimti (Pareiginės algos koeficientas – 7, 
karjeros valstybės tarnautojas).

Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savival-
dybės interneto svetainėje adresu http://www.ro-
kiskis.lt. 

Užs. 0884

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Kaip naują (atsisiųstą iš UK, 
bet per maža), originalią No Fear 
S dydžio rudeninę striukę su su 
dvigubu užtrauktuku. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 675 14 084. Rokiškis
• Naują, nei karto nedėvėtą, 
violetinę striukę mergaitei. Rašo 
dydį 164 S, tačiau atitinka XS dydį. 
Rankovės ilgis 58 cm. Visas ilgis 
65 cm, pečių plotis 40,5 cm. Kaina 
18 Eur. Tel. 8 682 58 862.  
Rokiškis
• Nykštuko kostiumą berniukui. 
Dydis 2-3 m. Mano berniukui 4 m., 
jam dar tinka, bet jis lieknas. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 699 40 040.  
Rokiškis
• Juodą moterišką žieminę striukę 
su gobtuvu. XXL dydis. Kaina 65 
Eur. Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Baltus odinius moteriškus 
sportinius batelius. Vokietija. 38 
dydis. Kaina 37 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Juodus odinius moteriškus 
sportinius batelius lenktu padu. 
Korėja. 40 dydis. Kaina 37 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Kūdikio išaugtus drabužėlius. 
Nuo gimimo iki 68 cm dydžio. 
Smėlinukai, bodžiukai, kelnytės, 
megztukai, šliaužtinukai. Visa tai 
skirta 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
• Natūralaus avikailio, mažai 
dėvėtus vyriškus kailinius. Dydis 
50-IV. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Moteris ieško darbo, skaldo 
malkas. Tel. 8 604 64 220.  
Rokiškis
• Ieškau vairuotojo darbo. Esu 
įgijęs B, C, E, kategorijas. 95 kodo 
neturiu. Galiu dirbti traktorininku. 
Tel. 8 672 12 305. Rokiškis
• 37 metų vyras ieško darbo.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Skubiai ieškau darbo. Turiu B 
kategorijos vairuotojo pažymėjimą. 
Siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 696 77 393. Rokiškis
• Antro 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 patirties 
jūros gėrybių paruošime. Turiu 
savo automobilį. Tel. 8 690 38 305. 
Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo bei galiu 
atlikti ir pagalbinius darbus.  
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• Galiu prižiūrėti vienišą, senyvo 
amžiaus žmogų arba slaugyti 
ligonį. Esu ramaus būdo, be žalingų 
įpročių, šioje srityje patirties turiu 
10 m. Tel. 8 626 90 489.  
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalinga auklė, per dieną 
kelioms valandoms (vaikui 8 
metai). Tel. 8 618 60 324.  
Rokiškis
• Ieškau moters, kuri gyventų kartu 
ir pasirūpintų moterimi po insulto 
(vaikšto) už atitinkamą mokestį, 
aprūpinsime maistu ir t.t.  
Tel. 8 610 83 462. Zarasai
• Darbui lentpjūvėje Rokiškyje 
reikalingas darbininkas.  

Tel. 8 606 10 353. Rokiškis
• Ieškau, kas galėtų odinei striukei 
pakeisti (įsiūti) užtrauktuką 
Kupiškyje. Tel. 8 686 99 812. 
Kupiškis
• 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 atikti ūkio darbus. 
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 
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

KITA

• Šiaudus rulonais, galiu atvežti. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Naujus čekiškus elektrinius 
prietaisus nuo kurmių, kurklių, 
žiurkių. Kaina 18 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Sausas smulkiai skaldytas malkas. 
Atvežu po 2,5 m arba 5 m.  
Tel. 8 621 30 354. Rokiškis
• Tvarkingą automobilio stogo 
bagažinę Thulie. Nesubraižyta, 
nesulaužyta, ilgis 240 cm, plotis 
100 cm. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Kviečius, miežius. Miltus. Greitas 
ir nemokamas pristatymas į sutartą 
vietą. Tel. 8 683 50 716.  
Rokiškis
• Naują televizorių, didelės 
įstrižainės. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• 3 pakuotes sauskelnių, skirtų 
suaugusiems. L dydis. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 608 32 153.  
Rokiškis
• Galingą kompresorių. Trifazis, 
dviejų cilindrų, 2,2 kW, balionas 
100 l. Mažai naudotas, 2018 m. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• Naują dujinį šildytuvą, 4,2 kW. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 681 55 002. 
Rokiškis
• Du trifazius elektros kirtiklius 
100 A ir 250 A. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 105 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Riedį su Bluetooth ir dviem 
spalvas keičiančiais LED'ais 
šonuose. Pirktas už 120 Eur. 
Naudotas nedaug, 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, sukrauti po 
stogu. 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
• PTekančio vandens šildytuvą 
EVP– 2A, 230/380V, 10,5 kW. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• 8 vnt. elektros šildymo lempų 
po 500W galios. Patronas E40. 
Tinka viščiukams paršiukams ir kt. 
gyvūnams šildyti. 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, darbinė įtampa 230V. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Lenovo planšetę.  
Tel. 8 687 42 440. Rokiškis
• Monitorių Asus MB19TU. Ekrano 
dydis 19. Yra 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

MAISTO PRODUKTAI

• Fasuotą medų po 3 Eur/kg.  
Tel. 8 458 33 083. Rokiškis
• Ekologiškai užaugintas 
valgomąsias bulves. Greitas ir 
nemokamas pristatymas į sutartą 
vietą. Tel. 8 683 50 716. 
Rokiškis
• Natūraliais pašarais šertų mėsinių 
kalakutų skerdieną. Galime atvežti. 
Tel. 8 625 50 844. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Samsung Galaxy Note 8. Juodas, 
Pilnas komplektas. 2 m. Būklė 
10/10. Dovanų bus keletas dėkliukų 
ir ekrano apsauga. Kaina 326 Eur. 
Tel. 8 615 23 066. Rokiškis
• Samsung Galaxy J6. Nedaug 
naudotas, būklė gera. Su rimtu 
pirkėju galima derėtis. Kaina 90 
Eur. Tel. 8 607 39 103.  
Rokiškis
• Puikiai veikiantį Samsung S8 
telefoną. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 629 17 052. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Rusišką akordeoną Nair.  
Tel. 8 620 55 998. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Namą Panemunėlio gelž. st. 

Bendrasis plotas 91 kv. m. 4 
kambariai, virtuvė, 2 WC, vonios 
patalpa, keli tamsūs kambariukai, 
rūsys. Visame name sudėti 
plastikiniai langai. Ūkinis pastatas, 
lauko virtuvė. 20 a žemės sklypas. 
15 min. iki Rokiškio. Kaina 9200 
Eur. Tel. 8 600 98 909.  
Rokiškis
• Labai geromis kainomis žemės 
ūkio paskirties sklypus Kriaunų, 
Kamajų ir Skemų apylinkėse. Plotai 
nuo 0,43 ha iki 4,25 ha. Detalesnės 
informacijos kreiptis nurodytu 
telefonu.  
Tel. 8 612 23 140. Rokiškis
• Labai geroje vietoje pigiai namą, 
ūkinius pastatus, pirtį, medinį 
garažą. 0,28 a žemės, Panemunėlio 
gelž. st. Kaina 10200 Eur.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Garažą prie buvusio DNB banko, 
7 korpusas, pietinė pusė.  
Tel. 8 614 66 272. Rokiškis
• 2 kambarių butą pačiame 
Rokiškio centre, Laisvės g. 45 kv. 
m, mūriniame name, trečiajame 
aukšte. Bute 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
• 2 kambarių butą. 53 kv. m, 
Respublikos g. 55, 3 aukštas. Kaina 
23700 Eur. Tel. 8 687 80 527. 
Rokiškis

NUOMA

• Ieškome 2-3 kambarių buto 
nuomai. Skubu. Tel. 8 621 98 911. 
Rokiškis
• Išnuomojamas 1 kambario butas. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 618 71 775. 
Rokiškis
• 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

PASLAUGOS

• Betonuojame įvairios paskirties 

patalpas (smėlbetoniu), užsakovui 
pageidaujant galime pagaminti 
vietoje įprastą betoną. Yra 
galimybė smėlį, žvyrą transportuoti 
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LAISVALAIKIS

 2019-11-26

Laisvės g.13

2019 m. gruodžio 05 d. 14 val. Rokiškio r., Rokiš-
kio kaimiškoji sen., Zybolių k., Zybolių g.9 numato-
mi žemės sklypo Kad.Nr. 7357/0005:65 kadastriniai 
matavimai. Gretimo besiribojančio žemės sklypo 
Kad.Nr. 7357/0005:95 paveldėtojai kviečiami atvyk-
ti į žemės sklypo ženklinimą.

Matavimus vykdys: 
UAB „Geo optimus“, Perkūno g.5A, Rokiškis, 

tel.: +370 685 77037

2019.12.06 10val. Laužadžių k., Obelių sen., Rokiš-
kio raj., numatomi žemės sklypo Nr.7380/0004:26 
geodeziniai matavimai. Kviečiame dalyvauti gretimų 
žemės sklypų Nr.7380/0004:44 ir Nr.7380/0004:88 
savininkus. 

Matininko atliekančio matavimus adresas: 
Taikos g. 5, Rokiškis; tel.8-458-68144, 

mob. 8-612 95720, el. p. kavolzeme@parok.lt. 
R. Barono žemėtvarkos darbų įmonė.

žarnomis į vietas, nepasiekiamas įprastiniam transportui (rūsius, 

namus gruntui pakelti.  
Tel. 8 613 14 322. Rokiškis
• Atlieku visus vidaus apdailos 
darbus. Elektros - santechnikos 
darbai. Gipso plokščių montavimas, 
glaistymas, dažymas, plytelių 
klijavimas. Visi kiti darbai.  
Tel. 8 680 25 818.  
Rokiškis
• Atsinaujinkite prieš didžiąsias 
šventes. Minkštų baldų, lovų, 
kėdžių, kilimų, kiliminės dangos 
valymas. Virtuvės, vonios, dušo 
kabinos valymas karštais garais 
ir dezinfekavimas, paviršiaus 
padengimas antikalkine nano 

danga. Tel. 8 648 03 343.  
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Labai gerą, funkcionalų, augantį 
stalą vaikui. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 612 23 040. Rokiškis
• Gražią, tvirtą, baltą lovą 
mergaitei. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 612 23 040. Rokiškis
• Naudotą kūdikio maudymo 
vonelę. Kaina 3 Eur.  
Tel. 8 608 04 155. Rokiškis
• Tušinukų rinkinį. Vokiški, 
indiški, ispaniški ir kitų šalių firmų, 

automatiniai ir su kamštukais, 
patogūs naudoti biure, mokykloje ir 
kt. Viso 60 vnt., juodos, mėlynos, 
violetinės 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

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

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Puikiai veikiančią malkų 
skaldyklę. Detalesnė informacija 
telefonu. Kaina 190 Eur.  
Tel. 8 676 85 325.  
Rokiškis
• Naują Husqvarna 440 pjūklą.  
Tel. 8 614 19 157.  
Rokiškis
• Pjūklą Dolmar. Viskas veikia, 
kaip priklauso. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Benzininį grandininį pjūklą 
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27 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 Vartotojų kontrolė
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 Gyvenimo spalvos 
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Ypatingas būrys
22:30 Dviračio žinios

23:00 Apgavikai 1
23:45 Komisaras Reksas
00:30 Bloga mergaitė
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius
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 

05:25 Atsargiai! Merginos 
06:10 Televitrina
06:25 Keršytojų komanda
06:55 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Prieš srovę 
08:55 Meilės sūkuryje 

10:00 Meilės simfonija
12:00 Atsargiai! Merginos 
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Gero vakaro šou 
20:30 Moterys meluoja geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Paskutinė riba
00:00 Skubi pagalba 
01:00 Rezidentas 
01:55 Pasitikėjimas 
02:55 Ekstrasensai tiria 
04:25 Skubi pagalba 
05:10 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 Bus visko
13:00 Tik tu ir aš 
14:00 Našlaitės 
15:00 Svajoklė 
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Gaudyk laiką
21:00 Rimti reikalai 2 
21:30 Žinios
22:30 Prieš įstatymą
00:35 Akloji zona 
01:30 Terminatorius. 
Išsigelbėjimas

06:10 CSI. Majamis 
07:05 Mano virtuvė geriausia 
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 Prisiminti pavojinga
23:25 Kovų meistras
01:15 Visa menanti 
02:05 Detektyvų istorijos

05:10 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
06:14 TV parduotuvė
06:30 Atliekų kultūra
07:00 „Moterų daktaras“ 
08:00 Nauja diena
09:00 Sėkmės gylis
10:00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
11:05 „Prokurorai” 
12:10 „Pone prezidente” 

12:40 „Gyvybės langelis“ 
13:45 TV parduotuvė
14:00 Nauja diena
15:00 „Prokurorai” 
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Gyvybės langelis“ 
18:00 Reporteris
18:57 Rubrika "Verslo genas"
19:00 Nauja diena
19:30 Delfi dėmesio centre
20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai
21:00 Gyvenimas
22:00 „Pone prezidente” 
22:30 Reporteris
23:27 Rubrika "Verslo genas"
23:30 Delfi dėmesio centre
00:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
01:00 „Gyvybės langelis“ 
02:10 „Pone prezidente” 
02:30 „Prokurorai” 
03:30 Reporteris
04:10 Nauja diena
04:50 „Prokurorai” 
05:50 „Pone prezidente”
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28 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 (Ne)emigrantai
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 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Gyvenk be skolų
22:30 Dviračio žinios

23:00 Ištikimybė
23:45 Komisaras Reksas
00:30 Bloga mergaitė
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita
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 Ištikimybė
04:50 Kūrybingumo mokykla
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

05:10 Atsargiai! Merginos
06:10 Televitrina
06:25 Keršytojų komanda 
06:55 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Gero vakaro šou
08:55 Meilės sūkuryje

10:00 Meilės simfonija 
12:00 Atsargiai! Merginos
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Farai
20:30 Moterys meluoja geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Kietas riešutėlis. Kerštas su 
kaupu
00:35 Skubi pagalba 
01:25 Rezidentas 
02:15 Pasitikėjimas 
03:15 Ekstrasensai tiria 
04:40 Kietuoliai 
05:05 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 VIDO VIDeO
13:00 Tik tu ir aš 
14:00 Našlaitės 
15:00 Svajoklė 
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:00 Rimti reikalai 2 
21:30 Žinios
22:30 Eilinis Džo. Kobros 
prisikėlimas
00:50 Akloji zona 
01:45 Prieš įstatymą
03:25 Alchemija V. Asmeniškas 
kinas. Kauno kino festivalis 2010
03:50 RETROSPEKTYVA

06:10 CSI. Majamis 
07:05 Mano virtuvė geriausia 
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 
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Lietkabelis - Rytas
21:00 Romeo turi mirti
23:20 Prisiminti pavojinga
01:40 Visa menanti 
02:25 Detektyvų istorijos

05:50 „Pone prezidente” 
06:14 TV parduotuvė
06:30 Vantos lapas
07:00 „Moterų daktaras“ 
08:00 Nauja diena
09:00 Visi savi
10:00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu

11:05 Laikykitės ten. Pokalbiai
12:10 „Pone prezidente” 
12:40 „Gyvybės langelis“ 
13:45 TV parduotuvė
14:00 #NeSpaudai
15:00 „Prokurorai” 
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 Skyrybos
22:00 Viralas
22:30 Reporteris
23:30 Delfi dėmesio centre
00:00 Gyvenimas
01:00 „Gyvybės langelis“ 
02:10 Viralas
02:30 „Prokurorai” 
03:30 Reporteris
04:10 #NeSpaudai
05:10 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
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29 05:10 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas,
 Lietuva
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija 3
11:10 Komisaras Reksas 
12:00 Gyvenimo spalvos
13:00 Ypatingas būrys
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 Visi kalba
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema

21:30 Auksinis protas
22:55 Kazino „Royale“
01:15 Ištikimas vyras
02:45 Klausimėlis
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Šventadienio mintys
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Beatos virtuvė
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

05:05 Atsargiai! Mergino
06:10 Televitrina
06:25 Keršytojų komanda 
06:55 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Farai 
08:55 Legendinės legendos 
10:00 Meilės simfonija
12:30 Atsargiai! Merginos 

13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Paramos projekto 
"Išsipildymo akcija" koncertas
23:00 Geri metai
01:20 Kietas riešutėlis. Kerštas su 
kaupu
03:35 Titanas 
05:10 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 Valanda su Rūta
13:00 Tik tu ir aš

14:00 Našlaitės 
15:00 Svajoklė 
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Galiu rytoj 
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Ekvalaizeris
23:45 Misija "Neįmanoma" 2
02:05 Eilinis Džo. Kobros 
prisikėlimas

06:00 Didieji gyvūnai. Paskutiniai 
milžinai
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:15 Stoties policija 
09:15 Paskutinis faras 
10:15 Daktaras Richteris 
11:25 Nusikaltimų tyrėjai 
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 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Greitojo reagavimo būrys
23:50 Romeo turi mirti
02:00 Visa menanti 
02:45 Detektyvų istorijos

05:10 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
06:14 TV parduotuvė
06:30 „Pasaulis iš viršaus“ 
07:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
08:00 #NeSpaudai
09:00 Greiti pietūs
10:00 Atliekų kultūra
10:30 Kryptys LT
11:05 Skyrybos
12:10 „Pone prezidente” 
12:40 „Gyvybės langelis“ 
13:45 TV parduotuvė

14:00 Gyvenimas
15:00 „Prokurorai” 
16:00 Reporteris
16:30 Oponentai
17:00 „Gyvybės langelis“ 
18:00 Reporteris
19:00 „Moterų daktaras“ 
20:00 Reporteris
20:30 Oponentai
21:00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
22:00 „Pasaulio turgūs“ 
22:30 Reporteris
23:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2019"
23:30 Vantos lapas
00:00 „Moterų daktaras“ 
01:00 „Gyvybės langelis“ 
02:10 „Pasaulio turgūs“ 
02:30 „Prokurorai” 
03:30 Reporteris
04:10 Gyvenimas
05:10 Atliekų kultūra
05:50 Kaimo akademija

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

PERKA

• Perku priekinį VW Golf 2 buferį, 
geros kokybės. Tel. 8 616 51 704. 
Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

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

STATYBINĖ ĮRANGA

• Šamotines plytas.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Medieną stogui, statybinę 
medieną. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Kelis kartus naudotą vibroplokštę. 
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Didelį trifazį 5-6 kW el. variklį ir 
mažesnį 2-3 kW. Abiejų kaina 150 

Eur. Tel. 8 627 71 703.  
Rokiškis
• Trifazį, išilginio pjovimo diskinį 
pjūklą (zeimerį) su 30 cm pločio 
obliavimo įrenginiu. Kaina 280 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• 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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Ford Focus 1999 m., 1,8 l, 
benzinas-dujos. TA iki 2021.10.20. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 628 47 947. 
Kupiškis
• VW Passat universalą. 1,9 l, 
TDI, 74 kW. 1994 m. 07mėn., 
iš Vokietijos. LT neregistruotas, 

su dokumentais, nuimta galva 
(komplekte, surinkta), lietuviškai 
parūdijęs. Detalės yra visos. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 615 23 066. 
Rokiškis
• 2000 m. E46 320d 2l, 100 
kW. Kablys, tamsinti langai, 
mechaninė dėžė, Facelift priekis, 
lieti ratlankiai su labai geromis 
žieminėmis padangomis. TA iki 
2020.05.15, kėbulas puikios būklės, 
turbinos defektas ir kažkas nutiko 
starteriui. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 643 27 691. Rokiškis
• Nissan X-Trail, 2008 m., mėlynos 
spalvos automobilį. Variklio galia 
100 kW, dyzelis. Nuvažiuotas 
kilometražas 153 000. Anykščių 
raj. Dėl kainos galima derėtis. 
Kaina 5400 Eur. Tel. 8 650 36 438. 
Anykščiai
• Opel Astra 2000 m., dyzelis, 
kablys, TA iki 2021 m. Defektų 
nėra. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Audi 80 1988 m., 1,6 l. 
Dyzelinas. Taupus automobilis. 
49 kW. Važiuojantis, TA iki 
2022.01.20. Yra draudimas. 
Išsamiau telefonu. Kaina galutinė. 
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Papildomas tel. +37045831279. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 692 66 246. 
Rokiškis
• 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 užsiveda puikiai net esant 
stipriam šalčiui. 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 ji nuspirko kitą automobilį. 
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 metams, 
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, vsiškai 
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, visa 
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

VAIZDO TECHNIKA

• Tvarkingą, gerai rodantį Toshiba 
televizorių su originaliu pultu. 
Kaina 9 Eur. Tel. 8 675 14 084. 
Rokiškis
• Namų kino sistemą Samsung 
ir veikiantį televizorių su pultu 
Yamakura 54 cm įstrižainės. Kartu 
arba atskirai. Tel. 8 671 74 606. 
Rokiškis
• Naują TV lauko anteną. Kaina 6 
Eur. Tel. 8 681 55 002.  
Rokiškis
• Televizorių ŠILELIS SL 134 su 
skaitmeniniu imtuvu. Kaina 85 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Senesnio modelio televizorių 
VIDO, pigiai. Tel. 8 627 00 610. 
Rokiškis

• LG81 televizorių. Juodupė. 
Kaina 110 Eur. Tel. 8 645 47 976. 
Rokiškis

www.rokiskiosirena.lt
qNaujienos
qSkelbimai
q Video ir 
fotogalerijos
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Lapkričio 26-oji, 
antradienis, 
48 savaitė

Iki metų pabaigos liko
35 dienos.

Tarptautinė tualetų diena.
Saulė teka 8.07 val., 
leidžiasi 16.04 val. 

Dienos ilgumas 7.57 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Dobilas, Dobilė, Krizostomas, 
Leonardas, Silvestras, Vaigeta, 

Vygantė.
Rytoj: Almanta, Almantas, 
Girvydė, Maksas, Maksima, 
Maksimilijonas, Skomantas, 

Skomantė, Skomina, Skominas, 
Vergilija, Vergilijus, Virgas, Virgilija, 

Virgilijus.
Poryt:  Egmontas, Eidenė, 
Eidenis, Gintenė, Gintenis, 
Gintilas, Gintilė, Rimgauda, 

Rimgaudas, Rimgaudė, Rufas, 
Steponas, Vakarė.

Dienos citata
„Vienas iš tragiškiausių dalykų, 

kurį žinau apie žmogaus 
prigimtį, yra tai, kad mes visi 

linkę atidėlioti gyvenimą. 
Mes visi svajojame apie 

stebuklingą rožių sodą virš 
horizonto - vietoj to, kad 

gėrėtumės rožėmis, kurios 
žydi už mūsų lango“

 (D. Karnegis).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1764 m. Prancūzijoje buvo 
uždraustas Jėzuitų ordinas.

1922 m. Egipte atidarytas ka-
raliaus Tutanchamono kapas.

1939 m. Josifas Stalinas už-
puolė Suomiją, pradėdamas 105 
dienų trukusį Žiemos karą.

1940 m. pusė milijono žydų 
buvo patalpinti aptvertame Var-
šuvos žydų gete.

1941 m. JAV prezidentas 
Franklinas D. Ruzveltas pasirašė 
įstatymo projektą, pagal kurį ke-
tvirtasis lapkričio ketvirtadienis 
buvo paskelbtas Padėkos diena.

1976 m.  Naujojoje Meksiko-
je įregistruota tuomet dar mažai 
žinoma Microsoft kompanija.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1902 m. Seinuose mirė 
vyskupas ir poetas, poemos 
„Anykščių šilelis“ autorius Anta-
nas Baranauskas. Gimė 1835 m. 
Anykščiuose..

Post scriptum
Nuogas gimei, 
nuogas ir mirsi.

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• VW Golf 4 kuro siurblį. Siurblys 
tinka Bora, Škoda Octavia, Audi 
A3, Seat 66 ir 81kW, variklių 
kodam AGR ALH AHF ASV AYQ. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 675 14 084. 
Rokiškis
• Dygliuotas padangas 175/65 R14. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 623 68 686. 
Rokiškis
• Gaz (Volga) 24 variklį. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 624 39 429.  
Rokiškis
• Padangas R16 195/60 su C. Kaina 
20 Eur/vnt. Tel. 8 615 65 652. 
Rokiškis
• Audi 2,5 l, TDI, 85 kW variklį 
su pavarų dėže. Dirba gerai. Kaina 
170 Eur. Tel. 8 627 71 703.  
Rokiškis
• VW Passat 1,9l, TD, 1995 m. 
dalimis. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Padangas 15/195/65 m+s, 
žieminės. Metalinius ratlankius 
112 -5 varžtų su padangomis. 
VW Passat B5 R14 ratlankius su 
padangomis, 4 varžtai. VW Passat 
B3. Visi po 4vnt. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• VW Passat 1996 m. dalimis arba 

visą. Tel. 8 678 10 002.  
Rokiškis
• VW Passat B5 ratlankius su 
vasarinėmis padangomis 195/65 
5mm. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 671 57 080. Rokiškis
• Lietus ratus R16 su padangomis. 
4 vnt. 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 reikia daug investuoti. 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, 81 kW, 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 2l, 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 1,9 l, 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 1,9l, 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, originalius MOSKVITČ 
purvasargius. Labai tinka 
priekaboms. Kaina 1,99 Eur/vnt. 
Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Vokišką ritininį presą.  
Tel. 8 623 43 539. Rokiškis
• 9 t priekinius ratus, stebules. 
Išsamiau telefonu. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 625 17 722.  
Kupiškis
• MTZ trikampį. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Didžiąsias akėčias, 3 vnt. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 625 81 278.  
Rokiškis
• Labai pigiai akėčias, zid variklį, 
dujų balionus. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis
• Elektros variklius 4 kW, 1.450aps.
min. ir 2,2 kW. Tel. 8 685 86 234. 
Rokiškis
• Naudotus: arklinį plūgą, mažas 
akėčias, 22, 20, 13cm diametro 
skriemulius. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Plūgą. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 662 59 237. Rokiškis

www.rokiskiosirena.lt

Kvalifikacijos tobulinimas užsienyje 
stiprina mokytojų lyderystę

Šiandieninis mokytojas 
turi ne tik suvokti savo 
valstybės švietimo politiką, 
išmanyti dalyko metodiką,  
bet ir matyti jos europinį 
bei pasaulinį kontekstą. 
Mokykloms svarbu už-
megzti tarptautinius ryšius 
su kitų šalių ugdymo įstai-
gomis, bendradarbiauti su 
jomis,  susipažinti su kitų 
šalių ugdymo organizavi-
mo pavyzdžiais ir integruo-
ti gerąją patirtį mokykloje.

Rokiškio Senamiesčio 
progimnazijos pedagogų 
komanda, vykdydama tarp-
tautinį ERASMUS+ projek-
tą, lapkričio mėnesio 11–15 
dienomis kėlė kvalifikaciją 
Ispanijos  San Bartolome De 
La Torre mieste, IES Puerta 
del Andevalo mokykloje. Pas 
projekto partnerius stebėjo-
me inovatyvių ugdymo me-
todų, prevencinių programų 
taikymą ugdymo procese, 
diskutavome apie mokyklose 
taikomus pokyčio valdymo 
modelius.

Pirmąją vizito dieną susipa-
žinome su mokyklos bendruo-
mene, miestu. Stebėjome kaip 
mokiniai integruotai mokosi 
įvairių mokomųjų dalykų: an-

glų kalbos su visais mokomai-
siais dalykais, technologijų su 
fizika, matematikos su  daile, 
braižyba ir panašiai.

Antrąją dieną lankėmės 
pradinėje mokykloje. Labai 
nustebome sutikusios tris ten 
besimokančius mažuosius 
tautiečius, atvykusius gy-
venti  iš Lietuvos.

Trečiąją dieną svečioje 
mokykloje  mūsų kompe-
tencijų krepšelis pasipildė 
aktyvių mokymo(si) metodų 
ir IKT naudojimo pamokose 
praktiniais pavyzdžiais.

Labai greitai prabėgo ir 
ketvirtoji projekto diena. 
Lankėmės vaisius ir uogas 

auginančių ir eksportuojan-
čių ūkininkų kooperatyve, 
kuriame dvi dienas per savai-
tę mokosi amato ir dirba tokią 
mokymosi formą pasirinkę 
vyresniųjų klasių mokiniai.

Dalyvavimas šiame pro-
jekte yra puiki galimybė 
pasimokyti anglų kalbos, 
komunikuoti ja praktiškai 
ir, grįžus po kursų, drąsiau 
organizuoti integruotas pa-
mokas, rengti ir įgyvendinti 
tarptautinius projektus.

 Rokiškio 
Senamiesčio progimnazijos

direktoriaus pavaduotoja
 ugdymui 

Bernadeta TUBELIENĖ

Rokiškio Senamiesčio progimnazijos pedagogų komanda, vykdydama tarptautinį ERASMUS+ projektą, kėlė 
kvalifikaciją Ispanijos San Bartolome De La Torre mieste.                                Rokiškio Senamiesčio progimnazijos nuotr.

Senamiesčio progimnazijos 
pradinukams – „Žaliojo taško“ 
edukaciniai užsiėmimai

„Žaliasis taškas“ yra 
pirmoji ir didžiausia li-
cencijuota pakuočių atlie-
kų tvarkymo organizaci-
ja Lietuvoje, užsiimanti 
prekinių pakuočių atliekų 
tvarkymo koordinavimu. 
Pagrindinis įstaigos tikslas 
– kurti veiksmingą ben-
drą pakuočių atliekų tvar-
kymo ir antrinių žaliavų 
perdirbimo sistemą, mak-
simaliai mažinti aplinkos 
taršą pakuočių atliekomis 
bei didinti visuomenės są-
moningumą, skatinant rū-
šiuoti atliekas.

Lapkričio 19 dieną į Ro-
kiškio Senamiesčio progim-
naziją atvyko „Žaliojo taško“ 
atstovės Vaida ir Raminta, 
jos pravedė  pradinių klasių 
mokiniams edukacinius už-
siėmimus apie  atliekų tvar-
kymą, rūšiavimą, antrinių 
žaliavų perdirbimą. Mokiniai 
išbandė daugybę viešnių at-
sivežtų žaidimų, sukurtų iš 
antrinių žaliavų, sudalyvavo 
viktorinoje apie atliekų rūšia-
vimą. Visi buvo apdovanoti 
mažomis dovanėlėmis.

Senamiesčio 
progimnazijos inform.

Lietuvos bankas: apgaule 
išviliotų pinigų sumažėjo 
beveik penkis kartus

Apgaule išviliotų pinigų 
suma per dešimt šių metų 
mėnesių sumažėjo beveik 
penkis kartus. Tačiau Lie-
tuvos bankas įspėja, kad pa-
dažnėjo atvejų, kai neteisėtai 
naudojant žinomų žmonių 
vardus ir žiniasklaidos prie-
monių interneto svetainių 
adresus, pateikiama mela-
ginga informacija apie neva 
itin pelningas investicijas.

Per dešimt šių metų mėne-
sių gyventojai apgaule prarado 
239 tūkst eurų - beveik penkis 
kartus mažiau nei 2018 metais 
(1,14 mln. eurų).Anot banko, 
gyventojai praranda mažiau 
pinigų, tačiau nesėkmingos in-

vesticijos vis dar yra susijusios 
su tuo, kad jie dažniausiai tin-
kamai neįvertina rizikos ar jos 
net nesuprasdami investuoja 
lėšas į neaiškios kilmės prie-
mones ir didžiąją dalį inves-
tuotų pinigų, neretai ir visus, 
praranda. Informacija dažnai 
skelbiama suklastotose svetai-
nėse, kurių išvaizda ir pavadi-
nimai panašūs į populiarių ži-
niasklaidos priemonių. Be to, 
siūloma pasinaudoti žinomų 
žmonių patirtimi neva sėkmin-
gai investuojant.

Lietuvos bankas yra nusta-
tęs 145 įtartinas interneto sve-
taines, užblokuota beveik 40 
nelegalių interneto svetainių.

BNS inform.
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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

Obelių seniūnija:
APOLONIJA JURKEVIČIENĖ 1924.12.27 – 2019.11.16

PRO MEMORIA

Ieškokite Rokiškio 
prekybos centruose!

Ieškokite Rokiškio 
prekybos centruose!

A V I N A S . 
K o n t r a s t i n g a 
savaitė. Pirmo-
sios jos dienos 

– įtemptos, konfliktiškos. 
Aplinkybės klostysis ne jūsų 
naudai, susidursite su įvai-
riais sunkumais, išliks dide-
lė traumų tikimybė. Tai nėra 
palankus laikas didesnėms 
investicijoms atlikti. Galimi 
nesusipratimai tarpusavio 
santykiuose. Ties savaitės 
viduriu situacija ims gerėti, 
galimi didesni laimėjimai 
profesinėje srityje, perspek-
tyvūs pasiūlymai. Savaitės 
pabaigoje laukia naujos pa-
žintys ir finansinė nauda, sė-
kmė, skriaudos bus atlygin-
tos su kaupu. 

JAUTIS. Itin 
sėkminga savaitė! 
Jausite stiprų ap-
linkinių palaiky-

mą, atsivers naujos galimy-
bės. Ypač palankiai klostysis 
finansiniai reikalai, taip pat 
žadama sėkmė profesinėje 
srityje. Nusibrėžkite aiškius 
tikslus ir aktyviai jų siekite – 
aplinkybės klostysis sėkmin-
gai. Galite sulaukti pasiūly-
mų keliauti ar kitaip plėsti 
savo akiratį – sutikite, tai bus 
perspektyvu. Turime puikių 
žinių vienišiems – netrūks 
malonių pažinčių, sulauksite 
daug dėmesio. Puikus metas 
gražinimosi, sveikatinimosi 
procedūroms. 

D V Y N I A I . 
Laukia progresas 
visose gyvenimo 
srityse. Pirmąją 

savaitės pusę domins san-
tykių tema, bus daug naujų 
pažinčių, galite sulaukti gerų 
pasiūlymų, naudingos infor-
macijos. Puikus metas kūry-
binei veiklai, dvasiniam tobu-
lėjimui, tolimoms kelionėms. 
Ties savaitės viduriu vis la-
biau domins  dalykiniai rei-
kalai. Tinkamas laikas naujai 
pradžiai, idėjoms pristatyti. 
Gali smarkiai išaugti jūsų au-
toritetas, vadovai ir kolegos 
įvertins jūsų profesionalumą 
bei dedamas pastangas. 

V Ė Ž Y S . 
Žvilgsnis kryps 
į ateitį ir naujas 
perspektyvas. Pa-

lanku užsiimti komandine 
veikla, įsilieti į naują kolek-
tyvą. Konkuruosite, lyderiau-
site, tačiau gebėsite išlikti 
taktiški ir draugiški. Atrodys, 
kad nėra užduoties, kurios 
negalėtumėte įveikti. Antro-
ji savaitės pusė puikiai tiks 
dalykiniams reikalams, nau-
jiems projektams pradėti. Itin 
palankus metas kvalifikacijai 
kelti, įvairiems mokymams, 
seminarams, reklamai. Savai-
tės gale netrūks romantiškos. 

L I Ū T A S . 
Regis, reikalai 
įprastai. Pirmą-
ją savaitės pusę 

gali pasiteisinti projektai, 

Astrologinė prognozė savaitei 
susiję su užsieniu, tinkamas 
metas kelionėms, komandi-
ruotėms. Palanku viešai pri-
statyti savo idėjas. Savaitės 
viduryje jausitės kupini jėgų, 
norėsis dėmesio, prabangos, 
galimos netikėtos dovanos. 
Ypač seksis užsiimantiems 
kūrybine veikla. Tinka pra-
dėti gražinimosi procedūras, 
atnaujinti įvaizdį, pasiteisins 
apsipirkinėjimas internetu. 
Savaitės pabaigoje vertėtų 
pasirūpinti sveikata – nenu-
mokite ranka į kūno siunčia-
mus signalus. 

M E R G E L Ė. 
Išvengsite keblu-
mų ir nesusiprati-
mų, gebėsite pri-

imti teisingus sprendimus. 
Tapsite pastebimai jautres-
nės, lankstesnės, bus lengva 
rasti bendrą kalbą su aplinki-
niais. Puikus metas sociali-
nei, visuotinei veiklai – jau-
site didžiulį pasitenkinimą 
galėdami pasitarnauti, padėti 
kitiems. Norėsis svajoti apie 
gražią ateitį – vizualizuokite 
tai, ką norite pritraukti į savo 
gyvenimą. Dažniau vado-
vaukitės širdimi – nuojauta 
jūsų neapgaus. Savaitės pa-
baigoje nuotaikos keisis, im-
site vis daugiau galvoti apie 
profesinius pasiekimus, pak-
tinę naudą – tai itin produk-
tyvus, efektyvus laikas. 

S VA R S T Y -
KLĖS. Šią sa-
vaitę svarbiau-
sia bus santykių 

tema. Tai gali būti lemtinga 
pažintis ar svarbus posūkis 
ilgalaikiuose santykiuose. 
Laukia sėkmingas metas – 
realizuosite sumanymus, ga-
limos dosnios dovanos, ne-
tikėti pasiūlymai. Palankus 
metas tolimoms kelionėms, 
asmeniniam tobulėjimui. 
Jūsų akiratyje gali pasiro-
dyti autoritetingi asmenys, 
padarysiantys teigiamą įtaką 
profesiniam augimui. Tinka 
tvarkyti finansinius reikalus, 
pasiteisins ilgalaikės inves-
ticijos, ypač susijusios su 
nekilnojamuoju turtu, gyve-
namąja vieta.

S K O R P I O -
NAS. Pagalvokite 
prieš žadėdami. 
Norėsite sudaryti 

gerą įspūdį, lengvai dalysite 
pažadus, o vėliau teks raudo-
nuoti. Savaitės viduryje no-
rėsis flirtuoti, žavėti, vilios 
nuotykiai ir avantiūros. Sek-
sis tvarkant finansinius rei-
kalus, tikėtini pelningi san-
doriai. Savaitės pabaigoje 
teks surimtėti – lauks dides-
nis darbų krūvis, būsite pri-
versti atsakingiau pažvelgti į 
turimus įsipareigojimus. Įdė-
tos pastangos nenueis veltui, 
jau netrukus džiaugsitės pui-
kiais rezultatais. 

ŠAULYS. Jau-
sitės įkvėpti, ku-
pini jėgų ir noro 

veikti, siekti naujų tikslų. 
Laukia sėkmė tarpusavio 
santykiuose, finansiniuose 
reikaluose. Užsimezgę ro-
mantiniai ryšiai bus pers-
pektyvūs, o susitarimai neš 
abipusę naudą. Tinkamas 
laikas atostogoms, komandi-
ruotėms, ilgalaikėms investi-
cijoms. Savaitės gale turėsite 
galimybę atsinaujinti, ieško-
site efektyvesnių, produkty-
vesnių darbo metodų. Nepa-
mirškite pasirūpinti ir savo 
sveikata. 

O Ž I A R A -
GIS. Savaitės 
pradžioje reika-
lai tekės įprasta 

vaga, nereikės verstis per 
galvą, aplinkybės dėliosis 
jūsų naudai. Tinkamas laikas 
bedradarbiauti, profesiniams 
tikslams realizuoti. Savaitės 
viduryje neskubėkite priimti 
sprendimų gerai neapsvarstę, 
atidžiai tikrinkite svarbias 
detales. Savaitės pabaiga 
bus produktyvi, puikus me-
tas reklamai, susitarimams, 
ilgalaikėms investicijoms, 
susijusioms su nekilnoja-
muoju turtu, dalykine veikla. 
Palanku kraustytis, spręsti 
finansinius klausimus. Gali 
užsimegzti nauji romantiški 
santykiai.

VA N D E N I S. 
Jausitės vis geriau 
ir geriau. Suma-
žės įtampos, tap-

site ramesni. Stabilizuosis 
reikalai tiek darbe, tiek as-
meniniame gyvenime. Tiesa, 
pirmoje savaitės pusėje vis 
dar didelė traumų, konflikti-
nių situacijų tikimybė – elki-
tės sąmoningai, venkite pa-
siduoti impulsams. Savaitės 
vidurys bus sėkmingas me-
tas. Puikiai seksis tvarkant 
finansinius reikalus. Tai itin 
palankus metas naujoms ro-
mantinio pobūdžio pažintims 
megzti. 

ŽUVYS. Ap-
lankys nuostabios 
įžvalgos, kils ne 
viena originali 

idėja. Tai puikus metas plė-
trai ir atsinaujinti. Pasitei-
sins reklama, dalykinės ko-
mandiruotės. Tinka tvirtinti 
susitarimus, spręsti klausi-
mus, susijusius su transporto 
priemonėmis. Kasdienybėje 
netrūks malonių staigmenų, 
kurios padės prasiblaškyti. 
Savaitės viduryje į gyvenimą 
gali įžengti nauji žmonės. 
Palanku puoselėti tarpusa-
vio santykius, mokytis naujų 
dalykų, keistis informacija. 
Neužsisėdėkite per ilgai vie-
noje vietoje, išlikite judrūs, 
aktyvūs, domėkitės naujo-
vėmis – tai lems sėkmę, pri-
trauks reikiamas aplinkybes.

Bugenvilyje prasidėjęs referendumas gali 
atvesti prie naujos valstybės įkūrimo

Ramiajame vandenyne 
esančiame Bugenvilio au-
tonominiame regione šeš-
tadienį prasidėjo istorinis 
referendumas dėl nepri-
klausomybės nuo Papua 
Naujosios Gvinėjos (PNG). 
Jo rezultatai gali nulemti, 
ar pasaulyje atsiras nauja 
valstybė.  

Regionui priklauso Bu-
genvilio sala ir dar kelios 
salos, esančios į rytus nuo pa-
grindinės PNG dalies. 

Dvi savaites vyksiantis 
referendumas surengtas re-
miantis 2001 metų taikos 
susitarimu, kuris užbaigė 
mažiausiai 15 tūkst. žmonių 
gyvybių pareikalavusį pilie-
tinį karą. 

Ekspertai mano, kad di-
delė 250 tūkst. Bugenvilio 
gyventojų dauguma balsuos 
už nepriklausomybę, o ne už 
didesnę autonomiją. 

Vis dėlto referendumas 
nėra privalomasis, todėl net 
jeigu rinkėjai nubalsuos už 
nepriklausomybę, dėl to to-
liau turės tartis Bugenvilio 
ir PNG vadovai, o galutinį 
sprendimą priims PNG par-
lamentas. 

Pasak Jungtinių Tautų 
nuolatinis koordinatorius 
PNG Gianluca Rampolla, 
organizacija deda dideles pa-
stangas, kad balsavimas vyk-
tų taikiai, skaidriai, kad daly-
vautų kuo daugiau žmonių ir 
kad rezultatai būtų patikimi. 

Regione yra 40 JT darbuotojų 
ir per 100 tarptautinių stebė-
tojų. 

Koordinatorius mano, kad 
referendumas vyks taikiai.

„Šio istorinio momento jie 
laukė 19 metų, – sakė jis. – 
Manau, jie džiaugsis.“ 

Teisę balsuoti referendume 
turi šiek tiek daugiau nei 200 
tūkst, žmonių,  o rezultatai 
turėtų būti paskelbti gruodžio 
viduryje. 

Anot G. Rampollos, balsa-
vimas truks net dvi savaites, 
nes kai kuriems gyventojams 
dėl geografinių sąlygų sunku 
pasiekti balsavimo punktus.  

„Žmonės plaukia valtimis, 
eina pėsčiomis, – sakė jis. – 
Dabar lietaus sezonas, jūra 
smarkiai banguota. Norint 
prisitaikyti, reikalingas lanks-
tumas.“

Bugenvilio autonominio 
regiono prezidentas Johnas 
Momisas žurnalistams pareiš-
kė, kad regionas stovi ant nau-
jos socialinės, ekonominės ir 
politinės sąrangos slenksčio. 

„Mes – pionieriai, prami-
nantys naują kelią į nežinomy-
bę, ryžtingai pasitinkantys bet 
kokius jame pasitaikančius iš-
šūkius, – sakė jis. – Kaip vie-
na tauta vienu balsu nuspręsi-
me savo  politinę ateitį.“

PNG ministras pirminin-
kas Jamesas Marape savo sa-
vaitinėje skiltyje laikraštyje 
„Post-Courier“ rašė, kad po 
referendumo laukia sudėtin-
gos diskusijos ir derybos dėl 

politinio susitarimo. 
Smurtas Bugenvilyje pra-

sidėjo praėjusio amžiaus 
9-ojo dešimtmečio pabaigo-
je, kilus konfliktui dėl didžiu-
lės atviros vario kasyklos 
Pangunoje. Bugenvilio sa-
loje esanti kasykla generavo 
milžiniškas pajamas PNG, 
bet daugelis vietinių manė, 
kad negauna iš to jokios nau-
dos, ir piktinosi, kad kasykla 
teršia aplinką ir trikdo jų tra-
dicinį gyvenimo būdą.

Kasykla buvo uždaryta ir 
iki šiol neveikia. Manoma, 
kad ji galėtų tapti pajamų 
šaltiniu Bugenviliui, jei re-
gionas paskelbtų nepriklau-
somybę. 

Pilietinis karas truko de-
šimtmetį. Taikos sutartimi 
taip pat buvo sutarta parengti 
ginklų sunaikinimo planą ir 
iki nepriklausomybės refe-
rendumo suteikti regionui 
didesnę autonomiją. 

Pasak JT koordinatoriaus 
G. Rampollos, tai vienas iš 
nedaugelio taip ilgai galio-
jančių taikos susitarimų pa-
saulyje. Pareigūno manymu, 
jis galėtų tapti sėkmės istori-
ja, jei po referendumo ir to-
lesnių derybų būtų pasiektas 
visiems priimtinas rezultatas.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti vi-
suomenės informavimo 
priemonėse bei interneto 
tinklalapiuose be raštiško 
UAB BNS sutikimo drau-
džiama.

Austrijos policija tiria didžiulę šokolado „Milka“ vagystę
 Austrijos policija pra-

nešė atliekanti tyrimą dėl 
vagystės, kurios metu vogtu 
sunkvežimiu iš vieno fabri-
ko Austrijoje išgabentas 20 
tonų šokolado „Milka“ kro-
vinys.

Krovinio vertė siekia 50 
tūkst. eurų.

Sunkvežimis buvo pa-
krautas praėjusią savaitę 
Bliudenco mieste Vakarų 

Austrijoje esančioje gamy-
kloje, kurioje gaminamas šo-
koladas „Milka“.

Vėliau paaiškėjo, kad prie 
transporto priemonės buvo 
pritvirtinti vogti valstybinio 
numerio ženklai, o vairuoto-
jas, sunkvežimis ir šokolado 
krovinys dingo, pranešė po-
licija naujienų agentūrai AFP.

Austrijos įmonė, turėjusi 
organizuoti krovinio perve-
žimą, nurodė perdavusi užsa-

kymą vienai Vengrijos įmo-
nei, kuri savo ruožtu patikėjo 
krovinio gabenimo užduotį 
savo partnerei Čekijoje.

Vairuotojas, pareiškęs, 
kad dirba minėtoje Čekijos 
įmonėje, pateikė suklastotus 
dokumentus ir pasiėmė kro-
vinį.

Anot policijos, tokio mas-
to šokolado vagystės pasitai-
ko labai retai.

BNS inform.
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Kad darbuotojai mažiau 
praleistų laiko facebooke,  
reikia sėdėjimą jame įtraukti į 
pareigines nuostatas.

***
Jau pirmajame 

pasimatyme jis ją pribloškė 
toliaregiškumu: tiesiog 
neatėjo.

***
Jis:
–  Brangioji, danguje yra tiek 

žvaigždžių ir galaktikų. Nori – 
vieną padovanosiu?

Ji:
– Ir kaip aš be naujų kailinių 

į tą tavo galaktiką skrisiu?
***

– Na ką, pavaldiniai, ar mano 
sosto salė laisva?

– Eik jau eik tėti, tualetas 
laisvas.

***
– Daktare, su mano akimis 

kažkas blogai.
– O jūs manote, kad be akių 

geriau?
***

Ivanas caraitis šaukia 
Prancūzijos ambasadoje:

– Kuris iš jūsų, niekšai, 
surijo mano žmoną?!

– Atleiskite, pone, mes 
žmonių nevalgom.

– Aš pas jus ant stalo matau 
varlių šlauneles!

***
Kodėl kaimyninės šalies 

žmonės masiškai užsirašo į 
vairavimo mokyklas? Nes nori 
turėti nors kažkokias teises.

***
– Mama, ar tau padėti?
– Aga, padėk.
– Tėti, mamai reikia tavo 

pagalbos!
***

– Daktare, kiek man liko 
gyventi?

– Kas aš jums? Gegutė?

***
– Ką jums tėvas paliko 

palikimo?
– Tik protą.
– Ir kaip sugebėjote jį 

iššvaistyti?
***

Politikai – kaip vaikai. Jei 
jie tyli, vadinasi, jie kažką 
krečia.

***
Sovietmetis. Mokykla, 

istorijos pamoka. Mokytoja 
klausia Petriuko:

– Kas tavo tėvas?
– Draugas Stalinas!
– O motina?
– Didžioji tėvynė!
– O kuo tu nori būti?
– Našlaičiu...

***
– Petrai, aš ieškau 

gyvenimo prasmės...
– O šaldytuve nėra?
– Nėra, ką tik pažiūrėjau.
– Vadinasi, vakar visą 

pabaigėm...
***

Velnias norėjo, kad 
žmonės kentėtų. Ir sutvėrė jis 
pirmadienius.

***
– Sveiki, mes Jahovos 

liudininkai.
– O aš – Jehovos 

prokuroras.
***

Dvi musės vaikšto po vyro 
plikę. Viena zyzia kita:

– Atsimeni, o kitados mes 
čia slėpynių žaidėm...

***
Šiame žiauriame 

individualistų pasaulyje net 
kojinės neberanda porų.

***
Nežinau, kas rašo mano 

gyvenimo scenarijų. Aišku tik 
tiek, kad humoro jausmą jis turi.

***

Vieno kalinio žmona po 
pasimatymo su vyru skundžiasi 
kalėjimo viršininkui:

– Jūs turėtumėte duoti mano 
vyrui kokį nors lengvesnį 
darbą, nes jis jau vos ant kojų 
bepastovi.

Viršininkas:
– Bet nuo vokų klijavimo dar 

niekas nenumirė.
Žmona:
– Taip, bet juk naktimis jis 

dar kasa kažkokį tunelį.
***

Pensininkas svajoja:
– Noriu sugauti auksinę 

žuvelę. Paprašyčiau 
nemirtingumo. Bent taip 
atkeršyčiau Sodrai.

***
Išplaukė senis žvejoti į jūrą. 

Ilgai jis ten plaukiojo. Užmetė 
vieną kartą - nieko, užmetė 
antrą – vėl nieko. Užmetė tinklą 
trečią kartą ir... Vėl nieko... 
Staiga išneria ryklys:

– Nu, seni, kaip kimba?
– Ai, nekimba, nekimba... – 

atsako nusiminęs senis.
– Žinai, seni, nėr čia žuvies, 

eik tu geriau maudytis.
***

Viengungis visus darbus 
nudirba pats. Vedusį priverčia 
žmona.

***
Pokalbis skype 3 val. nakties:
– Laba, ką darai?
– Einu pavalgyt.
– Ar ne vėlokai?
– Mano šaldytuvas ištisą parą 

veikia.
***

Gydytojas pacientei:
– Jųms reikia dažniau būti 

gryname ore ir šilčiau rengtis.
Pacientė vyrui:
– Gydytojas man išrašė 

atostogas prie jūros ir audinių 
kailinius.

BALDAI

• Tvarkingą, be defektų 3 durų ir 2 
stalčių spintą. Kaina 95 Eur.  
Tel. 8 617 54 414. Rokiškis
• Miegamojo komplektą, galima 
pirkti jo dalis ir atskirai.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Klasikinio stiliaus indaują. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 620 55 975.  
Rokiškis

• Minkštą kampą, tinkamą ir 
miegoti, su patalynės dėže. Ilgis 
255 cm, plotis 190 cm. Universalus 
(keičiamos kampo pusės). 
Komplekte staliukas-daiktadėžė. 
Kaina 320 Eur. Tel. 8 682 74 328. 
Kupiškis
• Rašomąjį stalą su lentyna ir 
dviem stalčiais. Matmenys: visas 
ilgis 136 cm, plotis 61 cm, 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

BUITINĖ TECHNIKA

• Gerą šaldytuvą Bosch, 194 cm 
aukščio. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 645 02 486. Rokiškis
• Siuvimo mašiną ČAIKA 134. 
Kaina 85 Eur. Tel. 8 695 74 290. 
Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju labradorų veislės 
kalytę. 4,5 metų. Skubiai, nes 
gyvenu mieste,  o kalytė kaime. 
Tel. 8 680 90 181.  
Rokiškis
• Dovanojami 3 mieli 3 mėnesių 
amžiaus katinėliai (2 trispalviai, 
1 juodas su baltu). Savarankiški, 
neišrankūs maistui. Tel. 8 645 87 
604. Rokiškis
• Atiduodame naudotus 
daugiabutyje įstiklinto balkono 
medinių  langų rėmus su stiklais.  
Matmenys: 4 vnt -1,75 m/ 0,45 m; 
5 vnt - 1,75 m /0,65 m.  
Tel. 8 623 49 613. Rokiškis
• Dovanoju malkas. Nėra labai 
daug, pasiimti patiems. Rokiškio 
raj. Tel. 8 612 17 084.  
Rokiškis
• Dovanojami 3 šuniukai,  2 
mėn. amžiaus. Tel. 8 692 71 385. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Pekinų veislės šuniukus - 3 
kalytes ir 2 patinėlius. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 625 88 359.  
Biržai
• Vokiečių aviganių šuniukus - 4 
kalytes ir 1 patinėlį. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 625 88 359.  
Biržai
• Apsėklintą juodmargę karvę 
(veršiuosis birželio mėn.). Kaina 
525 Eur. Tel. 8 623 31 100. 
Rokiškis
• 8 triušiukus. Nebemaži, vieno 
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


