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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.
Išorinė reklama ant keleivinių transporto priemonių.

Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt

Kriaunų mokyklos uždarymo dilema:
ar rajono politikai dar pajėgūs priimti 
akivaizdžius sprendimus?

4-5 p.
Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio proga –
jaunimo inicijuojamos naujovės

2 p.
Rokiškio L. Šepkos parke pakvips levandomis

2 p.

Išgertuvės su nėščia sugyventine 
baigėsi areštinėje 2 p.

Rokiškio ligoninėje – 
karantinas 2 p.
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Echoskopija
q Pilvo organų, inkstų, šlapimo pūslės, 
prostatos
q Širdies, krūtų
q Sąnarių
q Kaklo kraujagyslių
q Kojų arterijų, venų kraujotakos
q Nervų, pleuros ertmės, limfmazgių

IĮ „MedSem“, Panevėžio g. 16 A, Rokiškis
Tel. (8-676) 40903

Nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio proga – 
jaunimo inicijuojamos naujovės

Kaip supranti pilietišku-
mą? Ar tai reiškia dalyvauti 
iškilmingame vėliavų kėlime? 
Ar tai reiškia mokėti Tautišką 
giesmę? O galbūt šie dalykai 
visiškai neturi nieko bendro 
su pilietiškumu?

Kas yra pilietiškumas? 
Su šia diskusija RJOS „Ap-
valus stalas“ kovo mėnesį į 
mūsų miestą atneša daugybę 
naujovių ir renginių.

Pabėgimo ir 
galvosūkių kambarys
Pabėgimo kambarys - ypa-

tingą populiarumą didmies-
čiuose turinti pramoga, kuri 
kovo mėnesį pirmą kartą 
atvyks ir į Rokiškį! Ilgame-
tę patirtį turintis pabėgimo 
kambarių kūrėjas, Kūrybos 
ir inovacijų laboratorijos di-
rektorius Audrius Laurutis 
kartu su RJOS „Apvalus sta-

las“ įrengs pirmąjį Rokiškyje 
pabėgimo ir galvosūkių kam-
barį. Kambario tematika bus 
Nepriklausomybės akto atkū-
rimo 30-metis, o rezervuoti 
vietą komandai bus galima 
visą mėnesį.

Daugiau informacijos: 
https://www.facebook.com/
events/559298688266406/

Misija Sibiras’18 -
ekspedicijos pristatymas 
ir filmo peržiūra
Kovo 10-ą dieną, 8:55 val., 

Rokiškio J. Tumo-Vaižganto 
gimnazijos „Romuvos“ pada-
linyje vyks ekspedicijos Mi-
sija Sibiras’18 pristatymas ir 
filmo peržiūra. Savo patirtimi 
dalinsis ekspedicijos dalyvė - 
Viltė Ambrazaitytė.

Daugiau informacijos: 
https://www.facebook.com/
events/132329888121508/

Gyvoji biblioteka
Kovo 11-ą dieną, nuo 15:00 

iki 18:00 val., svečių namuos 
„Leokordis“ bus atidaryta 
Gyvoji biblioteka. Gyvąją 
biblioteką sudaro: „Knygos“ 
- žmonės, galimai priklausan-
tys socialiai pažeidžiamoms 
visuomenės grupėms. Jie turi 
daug ką papasakoti ir yra nusi-
teikę atviriems pokalbiams su 
renginio dalyviais. „Skaityto-
jai“ esate jūs.

Renginio dalyviai, galės 
prieiti prie bet kurios „Kny-
gos“, užduoti įvairius klau-
simus ir atvirai pasikalbėti. 
Kviečiame susipažinti su šio-
mis ypatingomis „Knygomis“ 
ir laužyti savyje nusistovėju-
sius stereotipus!

Rokiškio jaunimo 
organizacijų sąjunga 

„Apvalus stalas“

Rokiškio L. Šepkos parke pakvips levandomis
Levandomis kvepia ne 

tik Prancūzija! Pavasaris L. 
Šepkos parke taip pat pa-
kvips levandomis.

Kraštovaizdis – svarbi ar-
chitektūros dalis, todėl Rokiš-
kio miesto apželdinimui bus 

skiriamas ypatingas dėmėsys. 
Siekiame, kad miestelėnų 
aplinka būtų kuo jaukesnė, o 
atvykusius svečius džiugintų 
žydinčios miesto erdvės.

Jau netrukus prasidės pir-
mieji sodinimo darbai – L. Šep-
kos parke bus pasodinta 300 

levandų krūmų. Vasarą ryškia 
spalva nusidažysiantys levandų 
krūmai ne tik trauks pasigrožėti 
augalais, bet ir leis pasimėgauti 
ypatingu levandų kvapu – už-
teks vos sujudinti krūmelį.

Rajono savivaldybės 
inform.

Dėl korona viruso rokiškėnai kelionių neatsisako
„Korona virusas rokiškė-

nų kelionių planų nekeičia“, 
– „Rokiškio Sirenai“ sakė 
UAB „Infoteka“ vadovas 
Linas Tamašauskas.

Pasak pašnekovo, Italija 
šią žiemą nebuvo pati pa-
klausiausia kelionių kryptis. 
Tačiau dėmesio ji sulaukė 

daugiau, nei ankstesniais me-
tais. Vieni keliavo į Italijos 
slidinėjimo trasas, mat Lie-
tuvoje visiškai nebuvo –žie-
mos. Ir slidinėjimo kurortai 
tebėra paklausūs. Kiti vyko 
ir tebevyksta grožėtis Romos, 
Milano istorijos ir meno pa-
minklais. Ir korona viruso 
protrūkis šių rokiškėnų planų 

nekeičia. „Nėra atvejų, kad 
kas atsisakytų kelionių“, – 
sakė pašnekovas.

Kitos kelionių kryptys, pa-
vyzdžiui, Egiptas, taip pat pa-
klausios ir rokiškėnai dėl viru-
so savo atostogų planų keisti 
neketina.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rokiškio 
ligoninėje – 
karantinas

Išgertuvės 
su nėščia 
sugyventine 
baigėsi areštinėje

Kovo 4 d., Rokiškio r., 
išgertuvių metu namuose, 
prieš besilaukiančią, ne-
blaivią (3,14 prom. girtu-
mas) moterį (gim. 1977 m.) 
smurtavo neblaivus (1,57 
prom. girtumas) sugyventi-
nis (gim. 1979 m.). Įtaria-
masis sulaikytas.

Panevėžio apskrities 
vyriausiojo 

policijos komisariato 
inform.

Grįžusieji iš koronaviruso zonų nedarbingumo 
pažymėjimą galės gauti nuotoliniu būdu

Grįžusieji iš koronavi-
ruso paveiktų teritorijų ar 
turėjusieji sąlytį su galbūt 
užsikrėtusiu asmeniu ne-
darbingumo pažymėjimą 
galės gauti nevykdami į po-
liklinikas, nuotoliniu būdu, 
pranešė Sveikatos apsaugos 
ministerija.

Tam taip pat nebereikės 
kreiptis į Nacionalinį vi-
suomenės sveikatos centrą 
(NVSC), iki šiol tokiais atve-
jais organizuodavusio nedar-
bingumo išdavimą. 

Pakaks prieš skambinant 
į gydymo įstaigą užpildyti 
NVSC tinklalapyje esančią 
anketą. Nedarbingumas su-
teikiamas dviem savaitėms, 
skaičiuojant nuo grįžimo į 
Lietuvą ar kontakto su tikė-
tino ar patvirtinto viruso ne-
šiotoju. 

Ši supaprastinta tvarka 
numatyta sveikatos apsaugos 

ministro Aurelijaus Verygos 
ir socialinės apsaugos ir dar-
bo ministro Lino Kukuraičio 
įsakyme.

Ministerija pabrėžia, kad 
ši tvarka galios laikinai, t.y. 
kol baigsis COVID-19 pliti-
mo grėsmė.

Anot sveikatos apsaugos 
ministro Aurelijaus Verygos, 
nedarbingumo išdavimo tvar-
ka supaprastinta siekiant už-
kirsti kelią galimam užkrato 
plitimui, tačiau kartu ragino 
darbdavius užtikrinti galimy-
bes iš viruso paveiktų zonų 
grįžusiems darbuotojams 
dirbti nuotoliniu būdu.

„Noriu dar kartą paraginti 
darbdavius būti geranoriš-
kiems, solidarizuotis su pa-
stangomis kovoti prieš infek-
cijos plitimo grėsmes ir, esant 
galimybėms, leisti darbuoto-
jams dirbti nuotoliniu būdu. 
Galimybė jiems likti namuo-
se, taip išvengiant kontakto 

su kitais žmonėmis, iš esmės 
yra pati svarbiausia priemo-
nė, leidžianti apsisaugoti nuo 
viruso plitimo grėsmės“, – 
sako A. Veryga.

Dviejų savaičių nedarbin-
gumą gali gauti ir tėvai, įtė-
viai, seneliai, globėjai, kurių 
iki 14 metų amžiaus vaikai 
susidūrė su viruso rizikomis. 
Šiuo metu teritorijoms, kur 
vyksta COVID-19 plitimas 
visuomenėje, priskiriama 
visa Kinija, Šiaurės Italijos 
regionas (Lombardijos, Vene-
to, Pjemonto ir Emilijos-Ro-
manijos regionai), Honkon-
gas, Iranas, Japonija, Pietų 
Korėja, Singapūras. 

Visame pasaulyje užfik-
suota daugiau kaip 90,9 tūkst. 
koronaviruso atvejų, mirė 
daugiau kaip 3 tūkst. žmonių, 
48 tūkst. pasveiko. Lietuvoje 
nustatytas vienas COVID-19 
atvejis.

BNS inform.

Nuo vasario 28 d. Ro-
kiškio rajono ligoninėje 
paskelbtas karantinas, t.y. 
draudžiama lankyti paci-
entus. Ligoninės adminis-
tracija prašo lankytojų su-
pratingumo.

„Rokiškio Sirenos“
inform.

Beveik 8 tūkst. pranešimų apie transporto priemonių 
susidūrimus su laukiniu gyvūnu

2019 m. Aplinkos apsaugos de-
partamentas (AAD) gavo 7833 pra-
nešimus apie eismo įvykius transporto 
priemonei susidūrus su laukiniu gy-
vūnu. 

Dažniausiai apie tokius susidūrimus 
pranešta Vilniaus, Kauno, Klaipėdos 
ir Šiaulių regionų teritorijose. Taip pat 
pastebima, kad daugiausiai į kelią išbė-
gančių bei su transporto priemone susi-
duriančių gyvūnų yra elniniai (stirnos, 
elniai, briedžiai).

AAD primena, kad transporto prie-
mone partrenkus bet kokį laukinį gy-
vūną (nepriklausomai nuo jo dydžio ir 
nuo to, ar jis vis dar gyvas ar ne), reikia 
informuoti AAD telefonu 8 5 273 2995 
arba pateikti informaciją skubios pagal-
bos tarnybų telefonu 112. Tai galima 
padaryti bet kuriuo paros metu. Teikiant 
informaciją reikia nurodyti kiek įmano-
ma tikslesnę vietą ir apibūdinti gyvūno 
būklę. Jei medžiojamieji laukiniai gyvū-
nai susidūrė su transporto priemone me-

džioklės ploto vienete, gaišenos utiliza-
vimui arba gyvūno kančių nutraukimui 
kviečiami konkretaus medžioklės ploto 
naudotojai. Jei laukinis gyvūnas susidūrė 
su transporto priemone ne medžioklės 
ploto vienete ir yra dar gyvas, tuomet 
pranešama Gyvūnų globėjų asociacijai, 
kuri atvykusi turi įvertinti, ar nutrauk-
ti gyvūno kančias ar pasirūpinti juo ir 
išvežti gydymui. Jei laukinis gyvūnas 
susidūrė su transporto priemone miesto 
teritorijoje ir yra jau nebegyvas, juo pasi-
rūpinti kviečiami tos įmonės specialistai, 
su kuriais savivaldybės turi sudariusios 
sutartis.Taip pat primename, kad vairuo-
tojas, partrenkęs žvėrį, niekada negali 
pasiimti numušto laukinio gyvūno, nes 
už tai gresia administracinė atsakomy-
bė – įspėjimas arba baudą nuo 30 iki 90 
eurų. Tačiau jei partrenktas laukinis gy-
vūnas trukdo eismui, jį galima patraukti į 
šalikelę, kol atvyks specialistai.

Aplinkos apsaugos departamento
inform.www.rokiskiosirena.lt
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Dekit žvakį nars medinį

„Dekit žvakį nars medinį, len-
da dūšia pra... (žodžio „užpaka-
lis“ sinonimas, prasidedantis š 
raide)“, – taip apie panikos prie-
puolius mėgdavo sakyti mano 
močiutė.

Žmogus, matęs gyvenimo: gi-
musi 1914-aisiais, I Pasaulinio 
karo išvakarėse, II Pasaulinio karo 
pradžioje už kibirą vandens, pa-
duotą vedamiems sušaudyti Pane-
munėlio žydams, vokiečių įgrūsta 
į jų vorą, o to paties karo pabai-
goje kartu su svainiu kasusi apka-
są Grigiškių kaime (Panemunėlio 
seniūnija), kuriame slėpėsi kelios 
to kaimo šeimos. Kartu su seneliu 
slėpusi partizanus kluone, o stribus 
vaišinusi gryčioj, melsdamiesi, kad 
tie kaip nors nesusitiktų. Miego-
jusi ant maišų, laukdama tremties. 
Žmogus, per savo 84-erius gyveni-
mo metus išgyvenęs du pasaulinius 
karus, dvi sovietines ir vieną hitle-
rinę okupaciją, pamačiusi du kartus 
atkurtą Lietuvos valstybę. Savo 
akimis, ne iš nuogirdų, mačiusi, 

kaip žmonės miršta ir nuo šiltinės, 
ir nuo elementariausių žarnyno kir-
mėlių, ir nuo purvinų, dovanokit, 
pribuvėjos rankų. Žmogus, išdrįsęs 
Panemunėlio vidurinės mokyklos 
direktoriui pasakyti: kai tu mano 
vaiką auginsi ir rengsi, tada ir aiš-
kinsi, eit jai į bažnyčią, ar neit. Ji 
mirtį matė ne interneto puslapiuo-
se, ne žinutėse. Ir drąsos turėjo kur 
kas daugiau, nei mes.

O mes ką? Per lengvai ir per so-
čiai, per laimingai gyvenam. Todėl 
atrofavosi smegenys. Kaip kitaip 
galima pavadinti elgesį, kai eks-
tremali situacija dėl ligos buvo pa-
skelbta dviem dienomis anksčiau, 
nei atsirado pirmasis ja susirgęs? 
Gal dar paskelbkime ekstremalią 
situaciją dėl maro, ebolos, vidurių 
šiltinės, juodligės? Juk jos irgi vel-
niškai pavojingos.

Reikalaujame neleisti žiūrovų į 
krepšinio rungtynes, koncertus, tea-
trų festivalį. Bobos facebooke reika-
lauja uždaryt mokyklas ir gamyklas. 
Pagatavi dėl vieno sukarščiavusio 
viešbutį aptverti spygliuota vie-
la. Pagatavi iš parduotuvių nušluot 
kruopas, konservus ir makaronus, 
aliejų, druską ir degtukus. Populia-
riausiu mados aksesuaru, reikalin-
gu iki beprotybės, tapo medicininė 
kaukė. Betrūksta tik, kad nuo pa-
nikos pakvaišusi liaudis iš anksto 
nusipirktų ir svetainėje pasistatytų 
po kelis grabus. Nes prasidėjus epi-
demijai, tuos irgi gali išpirkt, kaip 
išpirko medicinines kaukes.

O ką, anksčiau buvo visai įprasta 
visiems gyvenimo atvejams nusi-
pirkti ir palėpėje ant aukšto laikyti, 
dovanokite, grabą. Žinau žmogų, 
kuris gūdžiu sovietmečiu pasisiu-
vo įkapes, ir dvidešimt metų laikė 
jas spintoje. Tik štai, kai jau jų ėmė 
ir prireikė, paaiškėjo, kad jos su-
vis nebetinkamos: vilnonę suknelę 

sukapojo kandys, o balta gipiūri-
nė skarytė nuo gulėjimo spintoje 
tapo gana ryškiai geltona. Mano 
tėtis prisimena savo vaikystę, kai 
Laisvės gatvės berniūkščių gaujai 
buvo smagi pramoga įlįsti į vieno 
rokiškėno karstą, saugomą palėpė-
je. Ir, kaip suprantate, berniūkščiai, 
landžiodami į tą karstą, savo basų 
kojyčių neplaudavo...

Per grubu? O kaip, dovanokit, 
panikuotojus atvesti į protą? Karo 
metais nė nesivargindavo: panikos 
skleidėjus šaudydavo vietoj. Kodėl? 
Nes panika užkrečiama ir dažniau-
siai pridaro daugiau žalos nei nelai-
mė, dėl kurios ji kilo. Juk spūstys, 
kuriose mirtinai užtrypiami žmonės, 
kyla būtent dėl jos. Dėl panikos pri-
imami neadekvatūs, sveiku protu 
nesuvokiami sprendimai. Panikos 
metu protas apskritai išsijungia. 
Lieka tik išgyvenimo instinktai.

Kaip galima panikuoti dėl vi-
ruso, kuriuo Lietuvoje užsikrėtė 
viso labo vienas žmogus? Sveikas 
protas sako – niekaip. Kam reika-
linga ekstremali situacija? Sveikas 
protas sako – niekam. Nes viruso 
gaudynės, dovanokit, primena vai-
duoklių medžioklę. Viešojoje er-
dvėje piktinamasi: per lėtai vaikšto 
tyrimų rezultatai. Nors bet kokiam 
tyrimui atlikti reikia tam tikro lai-
ko. Tam, kad būtų gauta patikrinta 
informacija. O nepatikrinta – kam 
ji reikalinga? Nepatikrintos, kitaip 
sakant, sąmokslo teorijų, panikos 
apimtos smegenys per kelias minu-
tes prigalvoja. Nė skelbti nereikia. 
Tiesiog mes, kaip išpaikinti vaikai, 
norime visko čia ir dabar: tyrimų, 
rezultatų, informacijos akimirks-
niu. Kad tą akimirką būtume ra-
mesni. Nors senovės graikų išmin-
ties: kantrybė – visų dorybių matas, 
kol kas dar niekas neatšaukė.

Piktinamės, kad esame nepasi-

ruošę ekstremalioms situacijoms? 
Štai prieš daugelį metų pati, dar 
jauna žurnalistė, dalyvavau rajono 
Ekstremalių situacijų komisijos 
posėdyje, skirtame paukščių gri-
pui. Atsimenu, kaip žemėlapiuo-
se braižė vietas, kur būtų galima 
laidoti nugaišintus paukščius. Jų , 
kaip pas mus sakoma, ir po šiai die-
nai neprireikė. Žinoma, dabar liau-
dis norėtų, kad kažkur savivaldy-
bės rūsiuose būtų sandėliuojamos 
medicininės kaukės ir konservai. 
Klausimas toks: kas už tai mokės? 
Juk tokios priemonės turi galioji-
mo laiką ir nepanaudotas jas reiktų 
nurašyti. Šiandien, panikos apim-
tomis smegenimis, mes, žinoma, 
sutiktume pripirkti kalnus niekam 
nereikalingų kaukių. O nuolat pa-
laikyti jų atsargas, dovanokit, pa-
saulio pabaigos belaukiant?

Piktinamasi: visuomenė laiku 
neinformuojama. O ką tas informa-
vimas keičia? Ką keičia tas viruso 
skaitliuko nuolatinis vėpsojimas? 
Tiek užsikrėtė, tiek mirė, tiek išgi-
jo. Smegenys selektyviai apdoro-
ja situaciją. Buvo atliktas įdomus 
eksperimentas: jei jūs būsite įsiti-
kinęs, kad sankryžą privažiuojate 
degant raudonam šviesoforo si-
gnalui, smegenys tiesiog ignoruos 
tuos atvejus, kai atvažiavus prie 
šviesoforo degė žalia. Lygiai taip 
pat ir su mirčių nuo korona viruso 
skaitikliu: matoma 3 tūkst mirusių, 
tačiau pamirštama, kad iš beveik 90 
tūkst. užsikrėtusiųjų jau išgijo 45 
tūkst.,arba lygiai pusė visų susirgu-
sių. Kiti sėkmingai gyja.

Informavimas suteikia iliuziją, 
kad neva kontroliuojate situaciją. 
Kaip pasikeis jūsų gyvenimas, jei 
žinosite, jog infekuotas ne vienas, 
o penki ar dešimt žmonių? Mano 
– niekaip. Kaip dirbau, taip ir dirb-
siu. Kaip ėjau į parduotuvę, taip ir 

eisiu. Kaip nenešiojau kaukės, taip 
ir nenešiosiu. Nes netikiu, kad de-
ficitinis popieriaus gabalas gali nuo 
ko nors apsaugoti. O štai nusiplauti 
rankas paprastu muilu (nebūtinai 
deficitiniu dezinfektantu) galima 
ir dažniau. Ir kambarį išvėdinti. 
Ir gryname ore pasivaikščioti. Jei 
kažkam reikia tų dezinfektantų, tai 
jų labai lengva ir paprasta pasida-
ryti: tereikia namuose iškraustyti 
bariuką. Paprasta: mat dezinfektan-
tas yra paprasčiausias etilo alkoho-
lis arba spiritas. Tereikia jį šiek tiek 
atskiesti. Ir turėsite ir kuo rankas 
trinti, ir kuo durų rankenas valyti. 
Kai įjungsite smegenis.

Kaip pasikeičia jūsų elgesys, kai 
sezoninio gripo metu kasmet nuo 
jo miršta apie 20 žmonių? Kaip ko-
sėdami ir čiaudėdami ėjote į darbą, 
parduotuvę ar mokyklą, taip ir eina-
te. Juk nereikalaujate išdezinfekuo-
ti visą miestą, ir kruopų bei karstų 
neperkate. Nors tikimybė mirti nuo 
sezoninio gripo kur kas didesnė, nei 
nuo korona viruso.  Kaip reaguoja-
te, kai pažįstamą pakerta infarktas 
ar insultas? O tikimybė nuo jo mirti 
yra šimtus kartų didesnė. Ar pasi-
keičia elgesys, kai eismo įvykyje 
žūsta žmogus? Juk dėl to neužsi-
darote namuose. Kažkas, kaip ir 
vaikščiojo, taip ir tebevaikšto tam-
siu paros metu be atšvaitų, viršija 
greitį ar sėda už vairo neblaivus. 
Nors tikimybė patekti į eismo įvy-
kį yra didesnė, nei užsikrėsti koro-
na virusu. Tą sako sveikas protas. 
Taip, kasdien žmonės miršta. Nuo 
gripo, plaučių uždegimo ar vėžio. 
Ir mes mirsime. Kiekvienas. Vieni 
eismo įvykiuose, kiti nuo ligų, treti 
nuo senatvės. Toks gyvenimas. Ir 
šią skaudžią tiesą reikia priimti.

Sveikas protas užduoda nemalonų 
klausimą: o jei nutiktų kažkas truputį 
rimtesnio, nei virusas-vaiduoklis?

Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje (Taikos g. 19) organizuojami nemo-
kami mokymai norintiems gilinti skaitmeninio raštingumo žinias arba įgyti 
jų neturintiems. 

Mokymai vykdomi  pagal programą  įgyvendinant projektą „Prisijungusi 
Lietuva“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“. 

Registracija: tel. 8 458 52793 arba bibliotekoje  iki kovo19 d.

2020 m. vasario 25 d., Rokiškio r., Bulvėniškio k. buvo ženklinamos (kad.
Nr.:7313/0003:122) žemės sklypo ribos. Gretimo besiribojančio sklypo (kad. 
Nr.7313/0003:121) mirusio savininko M.Š. paveldėtojus kviečiama susipažinti 
su parengtu žemės sklypo planu adresu: 

Narcizų g. 4, Rokiškis, matininkas Tomas Jankauskas. 
Tel. (8-674) 22216
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Kriaunų mokyklos uždarymo dilema: ar rajono politikai 
dar pajėgūs priimti akivaizdžius sprendimus?

Pastaruoju metu kyla daug diskusijų aukščiausiu lygiu, ar savivaldybės pajėgios pasirūpinti švietimo tinklo optimizavimu. Vasario 27-osios rajono ta-
rybos posėdis – akivaizdus pavyzdys tų problemų, su kuriomis susiduria rajoninio lygmens politikai, priimdami sprendimus. Kriaunų mokyklos, kurioje 
yra viso labo 7 vaikai, o mokytojų–tėvų santykių arbitrais tapo... policijos pareigūnai, uždarymo klausimas buvo viso posėdžio „vinis“, kurio svarstymas 
truko gerą valandą. Ir šis svarstymas balansavo ant slidžios tragikomedijos ir farso ribos.

Atsibudo?
„Rokiškio Sirena“ prime-

na, kad rajono švietimo tin-
klo reorganizacijos klausimas 
kartą jau buvo svarstytas ra-
jono taryboje. O konkrečiau 
– jos 2019 m. gruodžio 20-os-
ios posėdyje tai buvo 18-asis 
klausimas. Jame aiškiai, juo-
du ant balto, buvo parašyta, 
kad 2020 m. birželio 30 d. 
bus likviduotas Senamiesčio 
progimnazijos Kriaunų iki-
mokyklinio ir pradinio ugdy-
mo skyrius. Tuokart klausi-
mas rajono politikams didelių 
abejonių nekėlė ir sprendimas 
buvo priimtas.

Vasario 27-ąją rajono ta-
rybos posėdyje buvo svarsto-
mas jau konkretus klausimas 
dėl Senamiesčio progimnazi-
jos struktūros pertvarkymo. 
Kitaip sakant, gruodžio 20-
ąją buvo priimtas principinis 
sprendimas naikinti Kriau-
nų ikimokyklinio ir pradi-
nio ugdymo skyrių. O dabar 
jau svarstytas konkretus šio 
sprendimo įgyvendinimo me-
chanizmas. 

Ir jau tarybos komitetuose 
atsirado ženklų, kad rajono 
politikai per du mėnesius ėmė 
ir pakeitė nuomonę. Todėl 
Egidijus Vilimas pasiūlė iš ra-
jono tarybos darbotvarkės šį 
klausimą apskritai išbraukti. 
Tačiau daugumos balsais šis 
siūlymas buvo atmestas.

Kriaunų mokykla 
skaičiais: darbuotojų 
daugiau nei pradinukų,
techninio personalo
daugiau nei pedagogų
Motyvai likviduoti Kriau-

nų mokyklą, arba, kaip ji 
oficialiai vadinama, Kriau-
nų ikimokyklinio ir pradi-
nio ugdymo skyrių išdėstyti 
aiškinamajame rašte. Taigi, 
šiuo metu skyriuje mokosi 7 
pradinukai bei 9 ugdytiniai 
ikimokyklinėje grupėje. Ki-
taip sakant, keturiose klasė-
se vidutiniškai neišeina net 
po 2 vaikus. Klausimas toks: 
ar mokykla tik dabar pateko 
į tokią demografinę duobę, 
ar be vaikų ji bus ir ateityje. 
Statistika iškalbinga: Kriaunų 
seniūnijoje yra keturi vaikai, 
gimę 2014 m., penki vaikai – 
2015 m. Vaikų, gimusių 2016 
ir 2017 m. yra tik po du. 2018 
m. gimusių vaikų seniūnijoje 
apskritai nėra, o 2019 m. gimė 
trys mažyliai. Taigi, Kriaunų 
mokyklos ateities perspekty-
vos yra iškalbingos: nė vie-
nais metais nesusidarys pilna 
klasė. 

Dar iškalbingesnė Kriau-
nų mokyklos etatų statistika. 

Kriaunų skyriuje 2019–2020 
m. m. yra:  0,3 pareigybės 
direktoriaus pavaduotojo ug-
dymui (1 darbuotojas); peda-
goginių darbuotojų (moky-
tojai, ikimokyklinio grupės 
auklėtojai, logopedas) – 3,07 
pareigybės (6 darbuotojai + 
1 vaiko auginimo atostogo-
se); kitų darbuotojų (virėjas, 
valytojai, sargai, darbininkas, 
aplinkos darbininkas, kūrikai) 
–  9,75 pareigybės (9 darbuo-
tojai). Iš viso išeitų, kad 16 
skyriuje ugdomų vaikų de 
facto tenka... 16 darbuotojų 
(13,2 etato). Kitaip sakant, 
kiekvienam vaikui tenka po 
vieną darbuotoją. Kiek iš tų 
darbuotojų dirba tiesiogiai 
su ugdymo procesu susijusį 
darbą? 3,37 etato (de facto 8 
darbuotojai). Plika akimi ma-
tyti, kad vidutiniškai paskirs-
čius etatus (atmetus asmenį, 
esantį motinystės atostogose), 
vienam pedagoginį darbą dir-
bančiam asmenui išeina 0,48 
etato. Tuo tarpu 9 techniniams 
darbuotojams tenka 9,75 pa-
reigybės. Kitaip sakant, kaž-
kas turi daugiau nei vieną 
etatą. Apie kokią ugdymo ko-
kybę dar galima kalbėti, kai 7 
ugdytojai dalinasi 3,37 etato, 
o valytojai, virėjai, pečkuriai 
– 9,75 etato? Ir kam de facto 
yra skirta ta mokykla? Pečku-
riams ir valytojoms? Klausi-
mai lieka retoriniais. Tačiau 
prie jų dar grįšime.

Kitas ne mažiau svarbus 
klausimas, kiek šio skyriaus 
išlaikymas kainuoja mokes-
čių mokėtojams? 2020 metų 

savivaldybės biudžeto projek-
te Kriaunų skyriui numatyta 
skirti 122 381 Eur. Kitaip sa-
kant, šiemet rajono mokesčių 
mokėtojams 7 pradinukų ir 9 
ikimokyklinukų išlaikymas 
kainuotų 7625 Eur už vaiką.

Sprendimo išvakarėse 
tėvų ir mokytojos 
konfliktą malšino 
policija
Štai su tokia statistika 

Kriaunų ikimokyklinio ir 
pradinio ugdymo skyriaus 
uždarymo klausimas atkelia-
vo į rajono tarybą. Atrodytų, 
perspektyvos akivaizdžios, 
ir sprendimas akivaizdus. 
Juolab, kad rajono tarybos 
posėdžio išvakarėse šioje 
mokykloje nutiko įdomus in-
cidentas. „Rokiškio Sirenos“ 
preliminariais duomenimis, 
šio skyriaus mokytojos ir tėvų 
„diskusija“ peraugo į konf-
liktą, kurio malšinti buvo iš-
kviesta rajono policija. 

Apie tai, kad incidento 
būta, ir kad jo malšinti važia-
vo policija, rajono tarybos po-
sėdyje patvirtino rajono me-
ras Ramūnas Godeliauskas, 
kuris kaip tik tądien ir lankėsi 
mokykloje. Apie tai jis infor-
mavo rajono tarybos narius.

Dienos centro likimas
Rajono taryboje klau-

simą pristatė savivaldybės 
Švietimo, kultūros ir sporto 
skyriaus vedėjas Aurimas 
Laužadis. Jis pabrėžė, kad 
su Kriaunų bendruomene ar 
jos atstovais klausimas buvo 

aptartas triskart. Pranešėjo tei-
gimu, svarbiausias klausimas 
buvo... kaip panaudoti moky-
klos pastatą. Ir šiame rajono 
tarybos posėdyje tas klausimas 
nesprendžiamas. Mero teigi-
mu, pokalbyje Kriaunų ikimo-
kyklinio ir pradinio ugdymo 
skyriaus vedėją domino val-
gyklos įrangos klausimas: ar 
ji nebus iškomplektuota. Taip 
pat kalbėta ir apie skyriaus pa-
talpose veikiantį dienos centrą, 
į jį planuojama investuoti, su-
tvarkyti patalpas, taip pat ten 
kartą per savaitę lankysis Jau-
nimo centro mobili grupė.

Vaikus pavėžės 
pagal tėvų pageidavimus
Rajono tarybos narys Vi-

dmantas Karpavičius domė-
josi, ar saugiai bus pavėžė-
jami vaikai. Aiškinamajame 
rašte teigiama: „Likvidavus 
Kriaunų skyrių ikimokyklinio 
/ priešmokyklinio amžiaus 
vaikams bus organizuojamas 
pavėžėjimas ir sudaryta gali-
mybė ugdytis Laibgalių sky-
riuje. Šiame skyriuje veikia 
dvi grupės. Kriaunų skyriaus 
1–4 klasių mokiniams bus or-
ganizuojamas pavėžėjimas į 
Rokiškio mokyklas“.

Pranešėjas A. Laužadis pa-
aiškino: kad pirmiausia reiks 
žinoti, kiek vaikų keliaus į 
Laibgalių skyrių ikimokykli-
niam ugdymui. Jiems būtų 
skirtas lydintis mokytojas ir 
vaikai tik jiems skirtu autobu-
siuku važiuotų į minėtą ugdy-
mo įstaigą. Tarybos narė Lina 
Meilutė-Datkūnienė klausė 

apie konkrečias pavėžėjimo 
detales: kelintą valandą vaikai 
išvažiuotų iš Kriaunų ir kada 
grįžtų namo. A. Laužadis 
sakė, kad šiems vaikams bus 
skirtas atskiras autobusiukas, 
tad jiems nereikės derintis 
prie kitų moksleivių, ir vai-
kai bus vežami atsižvelgiant 
į tėvų pageidavimus. Kalba 
eina apie ikimokyklinukus. 
O moksleiviai bus vežami į 
Rokiškio mokyklas tuo pačiu 
autobusu, kuriuo vaikai į Ro-
kiškį vežami dabar.

Apie jaunus žmones
Kriaunose
Rajono tarybos narys Ir-

mantas Tarvydis domėjosi, 
ar uždarant skyrių atsiklaus-
ta verslo. Esą ten yra gana 
stipriai išvystytas verslas: 
Kriaunų malūnas, Lašų duo-
nos ir Lašų žemės ūkio ben-
drovės, keletas smulkesnių 
įmonių. Ir verslo lūkesčiai 
siejami su jaunais žmonėmis. 

Apie tai, kokie jaunų žmo-
nių lūkesčiai rajone apskritai 
ir Kriaunų seniūnijoje imtinai, 
liudija elementari statistika. 
Nors Lašų duona ir Lašų že-
mės ūkio bendrovė bei Kriau-
nų malūnas veikia jau ne vieną 
dešimtį metų, jaunomis šei-
momis ir dideliu gimstamu-
mu Kriaunų seniūnija kažkaip 
nepasižymi. Tą liudija papras-
čiausia statistika aiškinamaja-
me rašte: nepaisant išvardin-
tų įmonių lūkesčių, Kriaunų 
seniūnijoje per pastaruosius 
metus gimė: 2016 ir 2017 m. 
– po 2 vaikus, 2018 m. – nė 
vieno, 2019 m. – 3 vaikai. 
Kitaip sakant, per ketverius 
metus seniūnijos gyventojams 
gimė 7 vaikai. Iš to juodu ant 
balto matyti, kad Kriaunos su 
jų verslu neitin patrauklios 
jaunoms šeimoms ir ateityje 
vargu ar čia lauktų reikšmin-
gas demografinis proveržis. 
Demografinę situaciją kiek 
detaliau apibrėžė ir Kriaunų 
seniūnas Arvydas Rudinskas, 
liūdnai pajuokavęs, kad nuo 
rajono tarybos komitetų po-
sėdžių iki tarybos posėdžio 
per dvi dienas ji nepasikeitė. 
Per trejus metus į seniūniją at-
vyko: 146 gyventojai, iš jų 7 
šeimos su vaikais. Iš tų 7 šei-
mų dvi pasirinko savo vaikus 
leisti į Kriaunų skyrių. Išvyko 
49 asmenys. Kriaunų skyrių 
lankančių vaikų tėvai esą užti-
krino seniūną, kad dar dvejus 
metus skyriuje būtų tas pats 
moksleivių skaičius. Kitaip 
sakant, 7 per keturias klases.  

Švietimo, kultūros ir sporto 
skyriaus vedėjas A. Laužadis 
paaiškino, kad Lašų gyven-

vietės žmonėms iš esmės yra 
vienodi atstumai iki Kriaunų 
ir Jūžintų pagrindinės mo-
kyklos. UAB „Kriaunų ma-
lūnas“ direktorius Ričardas 
Pagirys, beje, pats dalyvavęs 
rajono tarybos posėdyje, pra-
nešėjo teigimu, sakęs supran-
tąs, kad neracionalu išlaikyti 
Kriaunų mokyklą. Pranešėjas 
paaiškino, kad pastatą perda-
vus seniūnijos žinion ir išlai-
kant visus jį aptarnaujančio 
personalo etatus (kūrikus, 
sargus, aplinkos darbininkus), 
visas patiriamas šildymo, 
elektros energijos, šiukšlių 
išvežimo ir kitas sąnaudas, 
pastatui išlaikyti per metus 
reikės apie 40 tūkst. Eur. Į tą 
sumą įskaičiuotas netgi vaikų 
maitinimas kitose ugdymo 
įstaigose. O dabar ؘmokyklos 
išlaikymas, įskaitant visas 
sąnaudas, kainuoja 160 tūkst. 
Eur metams. 

„Ar čia daug tie kelias-
dešimt tūkstantėlių išlaikyti 
mažiukus?“ – pasisakyme  re-
toriškai klausė rajono tarybos 
narys Gintaras Girštautas. Kai 
vos prieš pusvalandį ta pati 
opozicija aršiai kovojo, dėl 
tūkstančio eurų, kuriuos rajo-
no biudžete reiktų nurašyti nuo 
benamiams gyvūnams skirtų 
asignavimų ir pridėti prie lėšų, 
skirtų gabiems vaikams skatin-
ti. G. Girštautas siūlė, palaikyti 
dar porą metų mokyklą, leisti 
mažiukams paaugti, esą nuo to 
rajonas nebankrutuos.

Ar jungtinė klasė – gėris?
Tarybos nario Valiaus 

Kazlausko paklaustas, kokia 
jo nuomonė apie mokyklos 
uždarymą, Kriaunų seniūnas 
A. Rudinskas kalbėjo atvirai: 
mobilizavusis bendruomenei, 
jis prašytų uždarymą atidėti. 
Taip pat ir iš žiniasklaidos jis 
esą girdėjęs, kad Seime yra 
svarstymų dėl mažų mokyklų 
ir vaikų darželių kaimuose, 
kad vaikai liktų arčiau namų. 

Rajono tarybos narys, eks-
meras bei buvęs vicemeras 
Egidijus Vilimas teiravosi, 
ar uždarius mokyklą, neliktų 
dviejų klasių, o tuo pačiu ir jų 
finansavimo. A. Laužadis pa-
brėžė – neliktų vienos jungti-
nės klasės. Ir ta klasė jau dabar 
negauna pilno finansavimo, o 
tik pusę jo. „Kaip suprantu, ir 
tos pusės negautume?“, – klau-
sė E. Vilimas. A. Laužadis pa-
tvirtino ir tai. Tačiau ką reiškia 
pusės klasės išlaikymas, kai 
uždarius mokyklą, išlaikymo 
kaštai sumažėja nuo 160 tūkst. 
iki 40 tūkst. Eur, arba lygiai ke-
turis kartus?

Į 5 p.

Kriaunų seniūnijoje gimusių vaikų skaičius

Kriaunų ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyrius
Ikimokyklinukai – 9 Pedagogai Kiti darbuotojai
Pradinių klasių moksleiviai – 7 3,37 pareigybės 9,75 pareigybės

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m.
4 5 2 2 nėra 3

Egidijus Vilimas, 
rajono tarybos narys, buvęs meras 
bei vicemeras: 
„Bent jau nemačiau, kad kas būtų pasisakęs už jungti-
nių klasių naikinimą“

Gintaras Girštautas, 
rajono tarybos narys:
„Ar čia daug tie keliasdešimt tūkstantėlių išlaikyti ma-
žiukus?“
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Kriaunų mokyklos uždarymo dilema: ar rajono politikai 
dar pajėgūs priimti akivaizdžius sprendimus?

Iš 4 p.
Tarybos narys Algis Čepu-

lis domėjosi, kiek kainuotų 
išeitinės pašalpos. Jos pri-
klausys nuo to, ar mokytojai 
pritars optimizavimo planui. 
Išmokas mokytojai gautų iki 
spalio, 2 mėn. darbo užmo-
kesčio. Konkreti suma neap-
skaičiuota, nes nėra rajono 
tarybos sprendimo.

E. Vilimas teigė, kad jis 
klausėsi  Švietimo, mokslo ir 
sporto ministerijos Mokyklų 
veiklos skyriaus vedėjo Al-
vydo Puodžiuko pasisakymo, 
kuriame esą teigiama, kad 
bus skatinama ikimokykli-
nių grupių ir jungtinių klasių 
steigimas kaime. „Bent jau 
nemačiau, kad kas būtų pasi-
sakęs už jungtinių klasių nai-
kinimą“, – teigė buvęs meras 
ir vicemeras.  

„Rokiškio Sirena“ E. Vili-
mui primena: švietimo, moks-
lo ir sporto ministras Algirdas 
Monkevičius ne kažkada, o 
pernai rugsėjį aiškiai pasisa-
kė, kad jungtinės klasės bus 
naikinamos per artimiausius 
kelerius metus: „Mes ma-
nom, kad tai (jungtinės klasės 
– BNS) yra laikinas dalykas, 
su juo tikrai taikstytis labai 
nereikia. Su kiekviena savi-
valdybe atnaujindami tinklo 
perspektyvinius planus mes 
kalbame, kaip tai įveikti. Mes 
norim tai kuo greičiau sutvar-
kyt, ar per metus tai padary-
sim – ne, ar per dvejus – ne, 
per trejus, ketverius, penke-
rius – turbūt. Reikia tai daryti 
visomis priemonėmis“. Vals-
tybės kontrolierius Arūnas 
Dulkys rėžė dar konkrečiau: 
„Kaip šalyje, kurioje yra mi-
nisterija su žodžiu „inovaci-
jos“ pavadinime, vis dar yra 
jungtinės klasės?“ Tai buvo 
pasakyta prieš du mėnesius, 
2019 m. gruodį, kai valstybės 
kontrolė pristatė švietimo sis-
temos problemų analizę.

Gana griežtai E. Vilimui 
atsakė rajono vicemeras Ta-
das Barauskas. Jis tarybos na-
riams priminė, kad savivaldos 
tikslas yra administravimas ir 
efektyvus mokesčių mokėtojų 
lėšų naudojimas. „Sprendi-
mas nėra lengvas. Bet, kaip 
sakiau, gauni valdžią, gauni 
ir atsakomybę“, – pabrėžė vi-
cemeras. „Prieš tris ar keturis 
metus dar vicemeru būdamas 
tarybos narys gerbiamas E. 
Vilimas nuvažiavęs į Kriau-
nas, aš labai gerai atsimenu, 
buvau patarėjas, grįžo ir pa-
sakė, na dar metams pasižiū-
rėkim. Mes čia kalbam, kad 
atidėt mėnesiui. Mes jau tą 
atidedam tris ar keturis metus. 
Ir gal reikėtų nemaišyt kai-
mo bendruomenės ir moky-
klos. Nes tikrai bendruome-
nę mes matom, turiu omeny 
kaimo bendruomenę, mes ja 

džiaugiamės, ji juda į priekį. 
Kriaunų bendruomenė padarė 
gražias iniciatyvas“, – sakė 
T. Barauskas ir pridūrė, kad 
į bendruomenės norus yra 
atsižvelgiama. „O susitelkt į 
mokyklos bendruomenę lai-
ko tikrai buvo. Šiai dienai 
Kriaunose yra 72 mokyklinio 
amžiaus mokiniai. O mokyklą 
lanko 7. Ko gero, du atvažiuo-
ja, gal 5. Darželinio amžiaus 
yra 20, lanko 5. Jei per tuos 
keturis metus, kai buvo pra-
dėta kalbėti, kad tą mokyklą, 
ko gero, reikia uždaryti, būtų 
bendruomenė susikaupusi ir 
visi mokiniai lankytų šią mo-
kyklą, šio klausimo mes tikrai 
nesvarstytume“, – sakė jis. Ir 
pridūrė, kad bendruomenės 
įsipareigojimai dėl vaikų gir-
dimi „metai iš metų“, įsipa-
reigojimai gula į popierius, 
bet kūnu nevirsta. Vicemeras 
pabrėžė: remdami tokias mo-
kyklas, skriaudžiame kitas.

E. Vilmas teigė, kad T. Ba-
rauskas meluoja: esą kalbėta 
apie 5-8 klases, o ne pradines. 
„Niekada nesakiau apie pradi-
nes klases“, – teigė E.Vilimas. 

E. Vilimui atsakė tarybos 
narė Dalia Lūžienė-Malijo-
nienė, kurios pačios vaikai 
mokėsi jungtinėse klasėse 
Panemunyje. Ji teigė, kad net 
aukščiausios kvalifikacijos 
mokytojai sunku taip dirb-
ti. Ir vaikai kenčia: vietoj 45 
min jų pamoka trunka 10 min. 
„Mano vaikai per tai praėjo“, 
– pabrėžė ji.

Svarbiausia – 
ko reikia vaikams, 
ar ką mano 
bendruomenė?
Esminis klausimas rajono 

taryboje buvo, ką apie moky-
klos uždarymą mano Kriaunų 
bendruomenė. Šis klausimas 
nuolat skambėjo iš opozicijos 
atstovų lūpų. Kodėl bendruo-
menės požiūris sprendžiant 
mokyklos likimą toks svar-
bus? Ar ji išlaiko mokyklą, 
ar jos nariai ten leidžia savo 
vaikus? Bendruomenę sudaro 
ne tik vaikų tėvai, ją sudaro ir 
pensininkai, ir seniai vaikus 
išauginę asmenys, kuriems 
visiškai vienodai, kiek ir kaip 
vaikų ten ugdoma. Kriaunų 
bendruomenei mokykla – 
nostalgija, kultūros židinys, 
darbo vietos, galbūt veiklų, 
projektų perspektyvos. Bet 
kurioje vietoje čia vaikai, jų 
ugdymo kokybė? Ypač kai 
skirti pedagogų ir tėvų atva-
žiuoja policija? Apie tai po 
posėdžio kalbėjo ne vienas 
rajono tarybos narys. 

Klausta ne to, ką mano tė-
vai, kurių nuomonė de facto, 
o ne teoriškai, apie mokyklą 
daugiau negu aiški: 7 vaikai 
per keturias klases. Imta do-
mėn ne finansiniai motyvai, 
kai 16 vaikų aptarnauti reika-
lingi beveik tiek pat etatų, kai 
mokyklos išlaidos per metus 
siekia 160 tūkst. Eur arba 10 
tūkst. vaikui metams. Apie tai 
po posėdžio „Rokiškio Sire-
nai“ kalbėjo rajono tarybos 

narė, pedagogė Diana Meš-
kauskienė. „Jei paklaustume 
visų rajono moksleivių tėvų, 
rajono mokesčių mokėtojų, 
ar jie pasisako už Kriaunų 
mokyklos išlaikymą, įdomu, 
ką jie pasakytų“,  – į vatą 
nevyniojo pedagogė. Juo-
lab, kad rajono švietimo ta-
rybos, kurią sudaro rajono 
pedagogai, moksleivių tė-
vai ir moksleviai, verdiktas 
buvo vienbalsis – uždaryti. 
D. Meškauskienė klausė: ar 
toji aplinka, vadinama kultū-
ros židiniu, yra tokia, kurios 
reikia vaikams. Mokiniui, 
kad jis augtų reikalinga so-
cializacija, jis nori bendrauti, 
turi turėti į ką lygiuotis, į ką 
stiebtis. „Mes nekalbam apie 
50-100 km pavėžėjimą. Mes 
kalbam apie 10 km. Ar ugdy-
mosi kokybė to neatpirks“, 
– klausė ji. „Jauni žmonės 
sako, kad tokias mokyklas 
išlaikyti – nusikaltimas. Ko-
kius švietimo centrus norime 
išlaikyti – ar orientuotus į 
paslaugų teikėjus, ar į žmo-
gų“, – teigė ji. 

Ir Kriaunų bendruomenės 
vadovas Eugenijus Driskius 
apie savo misiją ginti faktiš-
kai mirusią mokyklą, teigė di-
plomatiškai: jį bendruomenė 
įgaliojo perskaityti prašymą. 
Tą jis ir darąs. Už kreipi-
mąsi vienbalsiai balsavo 66 
Kriaunų bendruomenės na-
riai. Prašyme teigiama, kad 
tėvų sutarimu kitais mokslo 
metais skyrių lankys 17 vai-

Aurimas Laužadis, 
rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto 
skyriaus vedėjas:
„Vien dėl to buvo inicijuojamas partijų susitarimas, 
partijų susitarime kas yra numatyta? Sakykime, dėl 
ko jis toks inicijuojamas? Dėl panašių atvejų ir buvo 
inicijuojamas. Kas būtų pagal partijų susitarimą? Ogi 
neliktų pas mus nei Pandėlio gimnazijos, nei Juodu-
pės gimnazijos, nei Kamajų gimnazijos, nei Obelių 
gimnazijos“.

kų, įskaitant ir ikimokyklinio 
ugdymo grupę. Bendruome-
nės vadovas pabrėžė, kad nei 
jis, nei bendruomenė nėra jo-
kios politinės jėgos atstovai ar 
įkaitai. 

Verslininkas Ričardas Pa-
girys kalbėjo, kad vadovėlis 
ir Vilniuje, ir Rokiškyje, ir 
Kriaunose yra vienodas. Ir 
saulė šviečia taip pat. „Kaip 
ir sakytum, nuo vietovės mo-
kymosi rezultatai nepriklau-
so. Priklauso, turbūt, nuo ten 
dirbančių žmonių“, – teigė 
verslininkas ir siūlė pradėti 
rezultatus gerinti nuo moky-
tojų, švietimo specialistų.

Valius Kazlauskas dalino-
si patirtimi statant atminimo 
žymenis, kaip esą pastatyti 
paminklai suaktyvino ben-
druomenes. Jis atviru tekstu 
įvardino: reikia gelbėti Kriau-
nų bendruomenę. Kaip kitas 
bendruomenes gelbėjo... pa-
minklais, taip šitą gelbės mo-
kykla.

Kantrybė trūko 
net diplomatiškajam 
vedėjui:
 dėl tokių atvejų 
ir inicijuojamas 
partijų susitarimas
Tuo tarpu rajono tarybos 

narys Stasys Meliūnas tei-
gė, kad Seime dabar svars-
toma uždrausti uždarinėti 
mokyklas be bendruomenės 
pritarimo, nes esą valstybės 
tarnautojai tarnauja „prastai 
suprantamiems valdiškiems 
interesams“.  O klausimas 
skambėjo: „ar buvo deramai 
suderinta su bendruomene, o 
jei buvo suderinta, tai kodėl 
dabar surinkti parašai ir sako-
ma, kad nesuderinta su ben-
druomene“. „Jei jūs manimi 
nepatikėsit, tai gal savo Švie-
timo komiteto nariais patikė-
sit“, – jam atsakė A. Laužadis 
ir pridūrė, kad skaičiai kalba 
patys už save. 

Rajono švietimo, kultūros 
ir sporto komiteto vedėjui, 
pasižyminčiam taktu ir di-
plomatija, akivaizdu, trūko 
kantrybė ir jis tiesiai šviesiai 
pasakė: „Iš tikrųjų, jeigu jūs 
kalbat apie politinę švietimo 
visą sistemą, tai yra pavojin-
gas gana klausimas. Vien dėl 
to buvo inicijuojamas partijų 
susitarimas, partijų susitarime 
kas yra numatyta? Sakykime, 
dėl ko jis toks inicijuojamas? 
Dėl panašių atvejų ir buvo 
inicijuojamas. Kas būtų pagal 
partijų susitarimą? Ogi nelik-
tų pas mus nei Pandėlio gim-
nazijos, nei Juodupės gimna-
zijos, nei Kamajų gimnazijos, 
nei Obelių gimnazijos. Ten 
11-12 klasės dvi paralelės turi 
būt. Pagrindinė to priežastis: 
kad paimt iš savivaldybių įs-
taigas ir Vyriausybė sutvar-
kytų, kad neliktų pagrindinių 

mokyklų, kuriose nėra 80 mo-
kinių, kai mes uždarinėjam 
apie 20. Pradinėm mokyklom 
iš tikrųjų nepasakyta kiek 
turi būt, bet kad neliktų ne-
skaitlingų pradinių mokyklų. 
Pradinei mokyklai komplek-
tas pats mažiausias – kalba-
ma apie 8 vaikus. Bet kad tų 
8 vaikų nėra net per keturias 
klases, apie tai jau niekas ne-
kalba. Nes tai jau nebesvei-
kai atrodo, žinokit, kai kalba 
švietimo politikai. Tai jau yra 
badoma pirštais, kad yra to-
kių rajonų“, – tiesiai šviesiai 
rėžė A. Laužadis. Ir pridūrė, 
kad tiems, kuriems svarbūs 
žurnalo „Reitingai“ rezulta-
tai, rajonas nukrenta bent per 
penkias pozicijas vien dėl šios 
mokyklos. Ir politiniu atveju 
tikrai kalbama ne apie tokius 
mažus darinius, kaip Kriau-
nų mokykla. „Kalbama apie 
daug didesnius darinius, kad 
jau jie blogai“, – pabrėžė A. 
Laužadis. Jis teigė, kad užda-
ryti vienintelę seniūnijos mo-
kyklą, atsižvelgiant į jos dydį, 
sporto salę, atsižvelgiant į 
kaimo socialinę aplinką, ma-
žiau mokytis vaikus skati-
nančius tėvus, nėra lengva. 
Jis džiaugėsi, kad yra dienos 
centro grupė, kur vaikai gali, 
grįžę iš įvairių mokyklų, mo-
kytis, ruošti namų darbus. 
„Bet yra tie skaičiai, ir mes 
negalim daryti išimčių, kad 
7 vaikai. Pernai balandį buvo 
9, kaip dabar pagal žodžius. 
Pašnekėjom. Iki mūsų vėl at-
ėjo informacija, kad iki tėvų 
platinama žinios, kad prašom 
pasirašykit, o paskui rugsėjį 
eisit ar neisit – čia jau jūsų 
reikalas. Čia pletkai, gandai, 
bet iki mūsų tokia informacija 
iš tėvų atėjo, paskambino, kad 
renka parašus, kad pradinukai 
eis toliau mokyklon“, – sakė 
A. Laužadis.

V. Kazlauskas domėjo-
si, kaip Švietimo, kultūros ir 
sporto skyriaus vedėjas verti-
na vieną mokyklos mokytojų. 
A.  Laužadis pabrėžė, kad jis 
nenorėtų asmeniškai kalbėti 
nė apie vieną iš dviejų moky-
tojų. Tą patį sakė I. Tarvydis: 
jis teigė, kad bendruomenė 
esą dėl vienos mokytojos 
kreipėsi jau prieš keletą metų, 
bet nieko nebuvo daroma, o 
dabar dar ėmė ir susimušė.

Opozicija nebalsavo
Išklausius visus pasisa-

kymus, buvo paskelbta per-
trauka. Po pertraukos, rajono 
opozicijos nariai pareiškė 
nedalyvausiantys balsavime 
ir ištraukė korteles. Tačiau 
pozicijos 14 balsų užteko, kad 
priežodžiu tapusi Kriaunų 
mokykla pagaliau būtų užda-
ryta. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Tadas Barauskas, vicemeras: 
„O susitelkt į mokyklos bendruomenę laiko tikrai buvo. 
Šiai dienai Kriaunose yra 72 mokyklinio amžiaus mo-
kiniai. O mokyklą lanko 7. Ko gero, du atvažiuoja, gal 
5. Darželinio amžiaus yra 20, lanko 5. Jei per tuos ke-
turis metus, kai buvo pradėta kalbėti, kad tą mokyklą, 
ko gero, reikia uždaryti, būtų bendruomenė susikaupusi 
ir visi mokiniai lankytų šią mokyklą, šio klausimo mes 
tikrai nesvarstytume“

Dijana Meškauskienė,
rajono tarybos narė:
„Jauni žmonės sako, kad tokias mokyklas išlaikyti – 
nusikaltimas. Kokius švietimo centrus norime išlaikyti 
– ar orientuotus į paslaugų teikėjus, ar į žmogų“
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PASLAUGOS

• Atliekame vidaus/lauko apdailą, 
glaistymo, dažymo, tapetavimo, 
laminato klojimo, plytelių 

klijavimo, durų montavimo, 
dailylenčių kalimo ir visus kitus 
staliaus darbus. Tel. 8 609 17 105. 
Rokiškis
• Padėsime Jums pasirūpinti 
artimųjų kapais pagal Jūsų norus už 
prieinamą kainą. Dengiame kapus 
plytelėmis, plokštėmis, dedame 
trinkeles, užpilame skaldele ir 
t.t. Užsiimame ir kapų priežiūra. 
Dirbame ne tik Rokiškio rajone. 
Tel. 8 677 52 554. Rokiškis
• Automobilių, krovinių, žemės 
ūkio technikos transportavimas. 
Savivarčio paslaugos.  
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis
• Gera kaina atvežame: žvyrą, 
smėlį, skaldą, atsijas. Statybinio 
laužo, grunto išvežimas. Vežame 
mažais ir dideliais kiekiais, 
padidinto pravažumo transportu. 
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis
• Techninė pagalba kelyje. Avarinis 

automobilių atrakinimas. Sumaišyto 
kuro ištraukimas, išvalymas 
ir paruošimas eksploatacijai. 
Užvedimas išsikrovus 
akumuliatoriui. Tel. 8 604 86 441. 
Rokiškis
• Nedideliais kiekiais, savivarčiu 
vežu žvyrą. Galiu pervežti 
krovinius iki 2,8 t. Mini 
ekskavatoriaus paslaugos.  
Tel. 8 615 60 138. Rokiškis
• Atlieku visus vidaus ir lauko 
apdailos bei kitus statybos darbus. 
Dengiame stogus.  
Tel. 8 603 03 994. Rokiškis
• Atlieku visus vidaus apdailos 
darbus. Tel. 8 614 21 827.  
Rokiškis
• Atnaujink baldus. Remontuojame 
minkštus baldus, sofas, lovas, 
čiužinius, kėdes, kampus ir 
kt.  Pertraukiame gobeleną eko 
ar natūralią odą. Gaminame  
čiužinius. Pasiimame ir parvežame. 
Atnaujinkbaldus@gmail.com. 
 Tel. 8 610 10 341. Rokiškis

PERKA

• Ieškome pirkti nuožulnaus mėšlo 
šalinimo transporterio lovio, 
reduktoriaus. Tel. 8 687 94 751. 

Rokiškis
• Pirksiu 2-jų kambarių butą, 
Taikos gatvės bendrabučiuose, gali 
būti apleistas. Tel. 8 678 09 998. 
Rokiškis
• Perku lėtinantį reduktorių 1C2U-
200 santykiu 1:40 arba 1:31,5.  
Tel. 8 610 17 664.  
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS
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Rokiškio rajono savivaldybės ta-
ryba 2020 m. vasario 27 d. priėmė 
sprendimą Nr. TS-32 ,,Dėl Rokiškio 
rajono savivaldybės tarybos 2013 m. 
liepos 26 d. sprendimo Nr. TS-9.194 
„Dėl Energinio efektyvumo didinimo 
Rokiškio rajono daugiabučiuose na-

muose programos patvirtinimo“ programos priedo 
papildymo“. Sprendimas skelbiamas savivaldybės 
interneto svetainėje www.rokiskis.lt , skiltyje ,,Teisi-
nė informacija“ (žr. ,,Tarybos sprendimai“).

Užs. 0962

• 2 kambarių, 50,47 kv. m butą 
Vilties g. 20. Antrasis aukštas, 
butas ne kampinis. Bute sudėti 
plastikiniai langai, erdvi virtuvė, 
butas itin šiltas. Kaina 25800 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Tvarkingą 54 kv. m butas 
Skemuose. Mūrinis namas, 
antras aukštas, itin erdvi 24 kv. 
m svetainė, didelis įstiklintas 
balkonas, tvarkingas stogas. Yra 
du rūsiai. Bute nereikia jokių 
papildomų investicijų. Vos 10 min. 
iki Rokiškio. Kaina 9500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis

• 3 kambarių butą, renovuotame 
name, Taikos g. 11, pirmasis 
aukštas. Butas yra tvarkingas, 
neseniai atliktas remontas. Patogi 
vieta, šalia darželis, mokykla. 
Detalesnė informacija telefonu.  
Tel. 8 624 54 017. Rokiškis
• 2 kambarių butą Jaunystės g. 10, 
pirmajame aukšte. Parduodamas 
su visa buitine technika (skalbimo 
mašina, televizorius, šaldytuvas, 
elektrinė orkaitė ir t.t) ir baldais. 
Bute pakeista išvedžiota elektros 

instaliacija, santechnika, 
butas suremontuotas. Įrengtas 
sandėliukas. Kaina 30000 Eur.  
Tel. 8 662 04 560. Rokiškis
• Jaukų ir šiltą, 41,84 kv. m dviejų 
kambarių butą su rūsiu Juodupėje, 
Pergalės gatvėje. Butas mūriniame 
name, ketvirtame aukšte. Yra 
balkonas. Šviesus, gera vieta 
ir susisiekimas. Buto langai ir 
balkono durys plastikiniai. Kaina 
5300 Eur. Tel. 8 652 42 233. 
Rokiškis
• Sodybą su 4 ha žemės, Minkūnų 
kaime, Jūžintų seniūnijoje. Žemė 
ribojasi su Gipinio ežeru. Priklauso 
didelis tvartas, šulinys, lauko 
virtuvėlė, namas-klėtis, yra sodas. 
Su rimtu pirkėju kaina derinama. 
Kaina 11000 Eur.  
Tel. 8 647 18 553. Rokiškis
• Sodybą vienkiemyje su mišku, 
šalia Ragelių gyvenvietės. Šalia 
namo yra autentiškas molinis ūkinis 
pastatas, prie jo dar vienas molinis 
pastatėlis su rūsiu. Yra dūminė 
pirtelė. Žemės plotas aplink namą 
50 a, miško plotas 30 a. Kaina 8200 
Eur. Tel. 8 608 76 087.  
Rokiškis
• 11a namų valdos sklypą 
Kavoliškyje. Kaina 1200 Eur.  
Tel. 8 608 76 087. Rokiškis
• 2 kambarių butą. Informacija 
telefonu. Kaina 14000 Eur.  
Tel. 8 605 98 790. Rokiškis
• Pigiai, labai geroje vietoje, 
Panemunėlio gel.st. namą, ūkinius 
pastatus, pirtį, medinį garažą. 
0,28 a žemės. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis
• Tvarkingą 2 kambarių butą 
Juodupėje. Kaina 7500 Eur.  
Tel. 8 686 12 718. Rokiškis
• 2 kambarių butą Aukštaičių g. 
14. Namas mūrinis. Butas šiltas, 
pirmame aukšte, su įstiklintu 
balkonu. Galima nuoma. Kaina 
30500 Eur. Tel. 8 676 32 179. 
Rokiškis
• Šviesų, gražų, jaukų, geroje 
vietoje, su tvora, 173 kv. m, 
2 aukštų namą Vyšnių g. Yra 
šiltnamis. Pakeisti vandentiekio ir 
kanalizacijos vamzdynai, elektros 
instaliacija. Granulinis katilas. 
Vandens minkštinimo sistema. 

Draugiški kaimynai. Kaina 94500 
Eur. Tel. 8 624 12 344.  
Rokiškis
• Rąstinį namą Obelių sen., 
Pasubatės k. su 40 a namų valdos 
žeme, netoliese ežero. Domina 
keitimas. Kaina 2800 Eur.  
Tel. 8 671 89 808. Rokiškis
• Sodybą Beičių k., Jūžintų sen. 
Tel. 8 675 24 755. Rokiškis
• 45 a namų valdos žemės sklypą 
už Rokiškio dvaro. Kaina 8000 Eur. 
Tel. 8 611 47 565. Rokiškis
• 3 kambarių butą Kupiškyje. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 26900 Eur.  
Tel. 8 643 29 176. Kupiškis
• Dviejų kambarių butą Rokiškyje, 
Taikos g. 1. 51,41 kv. m, trečiasis 
aukštas, renovuotame, mūriniame 
name. Tel. 8 686 88 583.  
Rokiškis
• 2 kambarių butą su daliniais 
patogumais. Rokiškio miesto 
centre. Plotas 40 kv. m. Reikia 
remonto. Pirmasis aukštas, rami 
vieta, geri kaimynai. Kaina 13000 
Eur. Tel. 8 622 37 821.  
Rokiškis
• 6a sodo sklypą už miškų urėdijos, 
sodų bendrijoje Sodžius. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 672 49 163. 
Rokiškis
• Rąstinį apmūrytą sodo namą 
sodų bendrijoje Šilelis. Plastikiniai 
langai, koklinė krosnis. Yra 
mūrinis ūkinis pastatas. 8a žemės 
ir tvenkinys, geras privažiavimas, 
netoli miestas. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 15000 
Eur. Tel. 8 656 30 184.  
Rokiškis
• Mūrinį garažą Šatrijos g. 
Tinkuotas vidus su sausu rūsiu, 
perdengtas stogas ir skardintos 
durys. Detalesnė informacija 
telefonu. Kaina 3200 Eur.  
Tel. 8 656 30 184. Rokiškis
• Garažą su duobe ir rūsiu 
Juodupėje, Bevardes g.26. Kaina 
2600 Eur. Tel. 8 678 41 154. 
Rokiškis
• Garažą prie Taikos g. 1B namo 
(prie butų ūkio). Tel. 8 612 79 952. 
Rokiškis
• Dviejų kambarių butą Rokiškyje, 
Panevėžio g. 2 aukštas. Reikia 

remonto. Kaina galutinė. Kaina 
55500 Eur. Tel. 8 600 46 265. 
Rokiškis
• Sodą Laukupio sodų bendrijoje 
(šalia Kavoliškio). 6 a dirbamos 
žemės, yra nedidelis medinis 
namelis, derantys vaismedžiai, 
kelios obelys, kriaušė, slyva. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 629 15 101. 
Rokiškis
• 1 kambario butą Rokiškyje, 4 
aukšte, Jaunystės g., 5. Mūrinis 
namas. Butas geroje strateginėje 
vietoje, geri kaimynai, tvarkinga 
laiptinė. Reikalingas remontas. 
Kaina  galutinė. Kaina 25500 Eur. 
Tel. 8 625 29 328. Rokiškis
• Namą, tinkantį didelei šeimai 
arba dviems šeimoms. Yra trys 
įėjimai,, kuriuos galima atskirti. 
Sklypo plotas 12,69 a, namas 200 
kv. m ploto, dviejų aukštų ir rūsys 
su mansarda. Su ūkiniais pastatais, 
garažais. Kaina 120000 Eur.  
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Tel. 8 657 75 999. 
Rokiškis
• Garažą prie autobusu stoties. 
Kaina 5000 Eur. Tel. 8 687 11 114. 
Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties sklypą 
Skemų k., 1,9 ha (atlikti 
geodeziniai matavimai, yra 
2a tvenkinys). Kadastrinis Nr. 
7380/0005:0003. 1ha kaina 
2700Eur. Tel. 8 674 22 216. 
Rokiškis
• 20 a sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• 6,07 ha žemės sklypą Obelių 
sen., Mataučiznos k. Registracijos 
nr. 7325.0003.0073. Žemės ūkio 
našumo balas 39,2. Kaina 19000 
Eur. Tel. 8 647 87 100.  
Rokiškis
• 2 kambarių butą Juodupėje. 
Pirmas aukštas, plastikiniai 
langai, įstiklintas balkonas. Butui 
priklauso 3 rūsiai, yra žemės, jūsų 
patogumui šalia parduotuvė. Butui 
reikia remonto. Tel. 8 652 75 970. 
Rokiškis

NUOMA

• Dirbanti mergina išsinuomotų 
vieno kambario butą su buitine 
technika. Tel. 8 672 12 353. 
Rokiškis
• Ieškomas dviejų kambarių 
butas nuomai. Tel. 8 625 42 272. 
Rokiškis
• Ieškomas trijų kambarių butas 
nuomai. Tel. 8 625 42 272. 

Rokiškis
• Tvarkinga, trijų asmenų šeima 
ieško buto ar namo dalies su 
daliniais patogumais. Domina 
įvairus variantai. Tel. 8 678 48 759. 
Rokiškis
• Ieškau buto nuomai, esu 
negeriantis, dirbantis jaunas 
vaikinas. Tel. 8 629 78 838. 
Rokiškis
• Tvarkingas, nevartojantis 
svaigiųjų gėrimų vyras ieško 1 arba 
2 kambarių buto nuomai Rokiškyje. 
Būtų geriau mikrorajone ar arčiau 
stoties. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 607 33 201. Rokiškis

KITA

• Akvariumo įrangą. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Skaldytas malkas. Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 624 09 899. Rokiškis
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07 05:10 Ponių rojus

06:00 Himnas
06:05 Daiktų istorijos
07:00 Kūrybingumo 
mokykla
07:10 Haris ir 
Hendersonai
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
12:00 Laukinės pakrantės
12:55 Žavūs ir pražūtingi
13:50 Džesika Flečer
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios
18:00 Langas į valdžią
18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Dainuok su manim
23:10 Dvyniai

00:55 Palikti
02:25 Europos kinas. 
Kelias 
04:10 Haris ir Hendersonai

05:05 Makgaiveris 
05:55 Naujakuriai 
06:30 Ilgo plauko istorija
07:00 Bakuganas. 
Kovos planeta 
07:30 Aladinas 
08:00 Ilgo plauko istorija 
08:30 Virtuvės istorijos 
09:00 Gardu Gardu 
10:00 Tėvų darželis 
10:30 Būk sveikas! 
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas 
11:30 Mano pinigai 
12:00 Spąstai tėvams
14:30 Žiurkių lenktynės
16:45 Ekstrasensų mūšis 
18:30 TV3 žinios 

19:25 Eurojackpot
19:30 Uošvių nepasirinksi 
21:00 Vagiliautojai
23:30 Kursas į katastrofą
01:15 Kikboksininkas 3. 
Karo menas
02:55 Majamio katastrofa
04:25 Tarp mūsų mergaičių
05:20 Naujakuriai

06:55 Ponas Bynas 
07:20 Saugokis meškinų 
07:50 Ogis ir tarakonai 
08:10 Žmogus-voras 
08:40 Tomo ir Džerio 
pasakos 
09:10 Beprotiškos melodijos 
09:35 Žaislų parduotuvės 
paslaptis
11:35 Kitokia Pelenės 
istorija
13:30 Sidnė Vait
15:40 Šokis hip-hopo ritmu 3

17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Kung Fu Panda 2
21:15 Naujokas
23:40 Rinas 911. Majamis
01:05 Bornas. Palikimas

06:00 Pričiupom!
07:30 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas 
08:30 Pričiupom! 
09:00 Sveikatos kodas
10:00 Varom! 
10:30 Jei statytume šiandien 
11:35 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu 
12:45 Pragaro viešbutis
13:45 Vanity Fair. 
Visiškai slaptai 
14:45 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas 
15:45 Nusikaltimų tyrėjai
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 

Rytas - Nevėžis
19:30 Lietuvos balsas. 
Senjorai
21:55 Tamsos pakraštys
00:10 Nuo sutemų iki aušros. 
Budelio duktė
01:50 Operacija "Salazaras"

05:40 „Pasaulis iš viršaus“ 
07:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
07:20 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“ 
07:55 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
09:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
09:30 Krepšinio pasaulyje 
10:00 Vantos lapas
10:30 Nauja diena
11:00 Gyvenimas
12:00 „Detektyvas Linlis“ 
14:00 „Dvaro rūmai” 

15:00 Laikykitės ten
16:00 Žinios
16:30 Mokslo ritmu
16:50 Mažos Mūsų Pergalės
17:00 Skyrybos
18:00 Žinios
18:30 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“ 
19:00 „Tu esi mano“ 
20:00 Žinios
20:30 „Gluchariovas“ 
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
00:00 „Tu esi mano“ 
01:00 „Šelesto bylos” 
02:50 „Pasaulis iš viršaus“ 
03:15 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
03:55 Gyvenimas
04:35 Mokslo ritmu
04:45 Mažos Mūsų Pergalės
04:55 Krepšinio pasaulyje
05:15 Skyrybos
05:55 Nauja diena
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10 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Įstatymas 
ir tvarka 
10:00 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:45 Komisaras Reksas
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
16:30 Kūrybingumo 
mokykla
16:40 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 Paskutinė karalystė
24:00 Komisaras Reksas
00:50 Kūrybingumo mokykla
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Istorijos detektyvai
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 Paskutinė karalystė
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

06:25 Transformeriai. 
Maskuotės meistrai
06:55 Supermergaitės
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Visi mes žmonės
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Nuo likimo nepabėgsi
12:00 Tarp mūsų mergaičių
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai

16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Prieš srovę
20:30 Prakeikti II
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Drugelis
00:45 Makgaiveris
01:35 Greislendas
02:20 Salemas

06:05 Mano gyvenimo 
šviesa
07:35 Ponas Bynas
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Rozenheimo policija
11:00 Paveldėtoja 3
11:50 Monikai reikia 
meilės
12:20 Būrėja 
13:30 Turtuolė varguolė 
14:30 Našlaitės
15:30 Laukinis miestas
16:30 Labas vakaras, 

Lietuva
17:40 Paveldėtoja 3
18:30 Žinios 
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Monikai reikia meilės
21:30 Žinios
22:30 Kapų plėšikė 
Lara Kroft
00:50 Juodasis sąrašas
01:40 Pagirios Tailande

06:55 CSI. Majamis
07:50 Mano virtuvė geriausia
08:50 Stoties policija
09:50 Pėdsakas
10:45 Kobra 11
11:50 Greitojo reagavimo 
būrys
12:50 Nusivylusios namų 
šeimininkės
13:50 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Stoties policija
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena

17:30 Kobra 11
18:30 CSI. Majamis
19:30 Greitojo reagavimo 
būrys
20:30 Pričiupom! 
21:00 Miesto teisingumas
23:00 Tokarevas
00:55 Nusikaltimų miestas 
01:55 Nusivylusios namų 
šeimininkės

06.00 Nauja diena
07.00 Laikykitės ten 
su Andriumi Tapinu
08.00 Puikūs pralaimėjimai
09.00 „Tu esi mano“ 
10.00 „Ragana“
11.00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
11.30 „Netikėtas teisingumas” 
12.30 „Vieno nusikaltimo
 istorija“ 
13.30 Nauja diena
14.30 TV parduotuvė
14.45 Antanas nori būti

15.00 „Ragana“ 
16.00 Reporteris
16.30 Lietuva tiesiogiai
17.00 „Netikėtas teisingumas”
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19.30 Delfi dėmesio centre
20.00 Reporteris
21.00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu”
21.30 Oponentai
22.30 Reporteris
23.30 Lietuva tiesiogiai
00.00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu”
00.30 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
01.30 Oponentai
01.30 Nauja diena
02.10 Lietuva tiesiogiai
02.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03.15 „Ragana“ 
04.00 „Netikėtas teisingumas” 
04.50 Nauja diena
05.00 Oponentai
05.40 Kaimo akademija
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Įstatymas ir tvarka
10:00 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:45 Komisaras Reksas
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Beatos virtuvė
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
16:30 Kūrybingumo 
mokykla
16:40 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 Naujasis popiežius
24:00 Komisaras Reksas
00:50 Kūrybingumo 

mokykla
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 Naujasis popiežius
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

06:00 Naujakuriai
06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai
06:55 Supermergaitės
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 La Maistas
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Nuo likimo nepabėgsi
12:00 Tarp mūsų mergaičių
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba

18:30 TV3 žinios
19:30 Visi mes žmonės
20:30 Prakeikti II
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Pro stiklą
00:10 Perėja
01:10 Makgaiveris
02:00 Greislendas
02:50 Salemas
03:45 Perėja
04:35 Naujakuriai
05:25 Tarp mūsų mergaičių

06:05 Mano gyvenimo 
šviesa
07:35 Ponas Bynas 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Rozenheimo policija
11:00 KK2 penktadienis
12:20 Būrėja
13:30 Turtuolė varguolė
14:30 Našlaitės
15:30 Laukinis miestas
16:30 Labas vakaras,
 Lietuva

17:40 Paveldėtoja 3
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 "Monikai reikia meilės"
21:30 Žinios 
22:30 Pagirios Tailande
00:40 Juodasis sąrašas
01:30 Ištroškę greičio

06:55 CSI. Majamis
07:50 Mano virtuvė geriausia 
08:50 Stoties policija
09:50 Pėdsakas
10:45 Kobra 11
11:50 Vanity Fair. 
Visiškai slaptai 
12:50 Nusivylusios namų 
šeimininkės
13:50 Mano virtuvė 
geriausia 
14:55 Stoties policija
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena. 
17:30 Kobra 11
18:30 CSI. Majamis

19:30 Greitojo reagavimo 
būrys
20:30 Pričiupom!
21:00 Tokarevas
22:55 Aukštas blondinas 
juodu batu
00:45 Narkotikų prekeiviai
01:45 Antrininkas
02:45 Nusivylusios namų 
šeimininkės

06.00 Šiandien kimba
07.00 Kitoks pokalbis 
su Edvardu Žičkumi
08.00 Apie tave
09.00 „24/7“
10.00 „Ragana“
11.00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
11.30 „Netikėtas teisingumas”
12.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
13.30 Nauja diena
14.30 TV parduotuvė
14.45 Antanas nori būti
15.00 „Ragana“

16.00 Reporteris
17.00 „Netikėtas teisingumas” 
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19.30 Delfi dėmesio centre
20.00 Reporteris
21.00 Lietuvos kriminalis 
žemėlapis
21.30 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
22.30 Reporteris
23.30 Delfi dėmesio centre
00.00 Lietuvos kriminalis 
žemėlapis 
00.30 Kitoks pokalbis 
su Edvardu Žičkumi
01.30 Laikykitės ten s
u Andriumi Tapinu
02.10 Delfi dėmesio centre
02.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
03.15 „Ragana“ 
04.00 „Netikėtas teisingumas” 
04.50 Nauja diena
05.00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
05.40 Krepšinio pasaulyje
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08 06:00 Himnas
06:05 Nacionalinė 
ekspedicija
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 Veranda
08:30 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų 
pasakos
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Žemė. Mūsų 
planetos prigimtis
12:55 Didžioji Britanija
 iš paukščio skrydžio
13:45 Puaro
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:35 Pasaulio puodai

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 Pradėti gyvenimą 
iš naujo
00:10 Vasara vasarį
01:50 Žemė. Mūsų planetos 
prigimtis
02:45 Didžioji Britanija iš 
paukščio skrydžio
03:40 Šventadienio mintys
04:10 Dvyniai

05:20 Naujakuriai 
07:00 Bakuganas. 
Kovos planeta 
07:30 Aladinas 
08:00 Ilgo plauko istorija 
08:30 Svajonių ūkis 
09:00 La Maistas 

10:00 Pasaulis pagal moteris 
11:00 Svajonių sodai 
12:00 Mulan
13:45 Druska brangesnė 
už auksą
15:35 Nuleist periskopą!
17:25 Įrodytas nekaltumas
18:30 TV3 žinios
19:30 Džiunglių knyga
21:40 Knygų klubas
23:45 Džoja
02:05 Keršytojai. 
Altrono amžius
04:30 Kursas į katastrofą

06:50 Ponas Bynas 
07:15 Saugokis meškinų
07:45 Ogis ir tarakonai
08:05 Žmogus-voras 
08:35 Tomo ir Džerio 
pasakos 
09:00 Sveikatos namai
09:55 Ant bangos
11:30 Eisas Ventura. Naminių 

gyvūnėlių detektyvas
13:10 Zatura. Nuotykiai 
kosmose
15:15 Turi mylėti šunis
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Lietuvos balsas. 
Vaikai
22:00 Ištroškę greičio
00:30 Paskutinis samurajus
03:05 Naujokas

06:30 Tarptautinis galiūnų turnyras 
"Savickas Classic". Panevėžys
07:30 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas 
08:30 Tauro ragas
09:00 Lietuvos galiūnų 
čempionato finalas. Šilalė
10:00 Varom! 
10:30 Jei statytume šiandien 
11:35 Negyvenamose salose
 su Beru Grilsu 
12:45 Pragaro viešbutis 

13:45 Vanity Fair. 
Visiškai slaptai 
14:45 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas 
15:45 Nusikaltimų tyrėjai 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Juventus - Žalgiris
19:30 Aukštas blondinas juodu 
batu
21:25 Narkotikų prekeiviai 
22:35 Antrininkas
23:50 Tamsos pakraštys
01:50 Nuo sutemų iki aušros. 
Budelio duktė

05:15 Skyrybos
05:55 Nauja diena
06:10 „Gluchariovas“ 
08:00 Nauja diena
08:30 Kaimo akademija
09:00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
10:00 Šiandien kimba
11:00 Mokslo ritmu

11:20 Mažos Mūsų Pergalės
11:30 Krepšinio pasaulyje 
12:00 „Grobis“ 
14:00 „Dvaro rūmai” 
15:00 Laikykitės ten
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Nauja diena
18:00 Žinios
18:30 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“ 
19:00 „Tu esi mano“ 
20:00 Žinios
20:30 Oponentai
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 „Tu esi mano“ 
01:00 „Detektyvas Linlis“ 
02:50 „Pasaulio turgūs“ 
03:15 „24/7“
03:55 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
04:35 „Pasaulio turgūs“ 
04:55 Kaimo akademija
05:15 Oponentai

Ieškokite Rokiškio prekybos centruose!
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• Trifazį diskinį pjūklą.  
Tel. 8 682 22 606. Rokiškis
• Mikro SD atminties kortelę. 
32GB, nauja. Kaina 6 Eur.  
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• Įvairias skaldytas malkas.  
Tel. 8 640 14 319. Rokiškis
• Skaldytas lapuočio malkas. 8 
m/200 Eur. Tel. 8 624 90 330. 
Rokiškis
• Ekologiškus kviečius bei avižas. 
Atvežu. Tel. 8 671 89 551.  
Rokiškis
• Šieną bei šiaudus ritiniais. 
Atvežu. Tel. 8 671 89 551.  
Rokiškis
• Sausas skaldytas malkas. Atvežu. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Uosines kalades. Yra sausų. 
Atvežu. Tel. 8 675 59 592.  
Rokiškis
• Reduktorių, 1-40, didelis, 
aliuminiu korpusu.  
Tel. 8 651 12 780. Rokiškis
• Firminių peilių rinkinį 
SABATIER, puikiai tinka 
dovanoms. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Bites su aviliais. Kaina 90 Eur. 
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Žolės smulkintuvą ir 96 bosų 
akordeoną. Tel. 8 620 67 272. 
Rokiškis
• Skubiai dujų balioną, 50l (21 
kg), pridėsiu reduktorių. Išsivežti 
patiems. Obeliai. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 601 42 682. Rokiškis
• Sausas malkas, nedideliais 
kiekiais. Tel. 8 612 20 251.  
Rokiškis
• Iš augalų pintus skaičius, 
jubiliejinėms patalpoms puošti.  
Tel. 8 600 88 496. Rokiškis
• Tvarkingą, veikiantį televizorių 
LG su distanciniu pultu, istrižainė – 
52 cm. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 675 78 175. Rokiškis
• Naują apšiltintą šuns būdą.  
Tel. 8 673 59 174. Rokiškis
• Trifazį grūdų malūną.  
Tel. 8 673 59 174. Rokiškis
• Ekologiškai augintus rugius, 
50 kg/10 Eur, ruginius miltus 1 
kg/ 0,75 Eur, kvietinius miltus 1 
kg/0,80 Eur. Tel. 8 656 24 754. 
Rokiškis
• Sauskelnes Tena Slip Maxi Large 
(100-150 cm). Didelis dydis ir 
didžiausias sugeriamumas. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 616 13 735.  
Rokiškis
• Naują flanelinį audinį. 5 m. Kaina 
12 Eur. Tel. 8 657 44 181.  
Rokiškis
• Naują džinsinį audinį. Ilgis 1,30 
m, plotis 1,60 m. Kaina 13 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Nenaudotą stiklą. Ilgis 1,2 m,  
storis 4 mm, plotis 0,6 m.  
Tel. 8 657 44 191. Rokiškis
• Vilnonį kilimą. Matmenys 
150x240 cm. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 686 97 344. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau traktorininko darbo, turiu 
B, TR1, TR2 ir SZ kategorijų 
vairuotojo pažymėjimą, neturiu 
žalingų įpročių. Tel. 8 622 55 799. 
Rokiškis
• Galiu dirbti aukle. Tiek darbo 
dienomis, tiek savaitgaliais. Turiu 
patirties su vaikais.  
Tel. 8 605 22 544. Rokiškis
• 37 m. vyras, be žalingų įpročių 
ieško darbo. Turiu B, B1, BE, C, 
C1, CE vairuotojo pažymėjimą. 
Turiu 95 kodą ir vairuotojo kortelę. 
Turiu patirties.  Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 683 06 559. 
Rokiškis
• 44 metų moteris ieško darbo. 
Turiu senyvo amžiaus žmonių 
priežiūros patirties.  
Tel. 8 602 34 058. Rokiškis
• 38 metų vyras ieško darbo.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• 34 metų vyras ieško darbo. 
Turiu vairuotojo pažymėjimą ir 
automobilį (darbo miške nesiūlyti). 
Tel. 8 647 22 672. Rokiškis
• Moteris ieško virėjos ar barmenės 
darbo. Tel. 8 650 97 726.  
Rokiškis
• Atsakinga moteris galėtų 
prižiūrėti senyvą ar sergantį žmogų 

jo namuose. Juodupėje ar atokiau 
gyvenamoje sodyboje.  
Tel. 8 602 53 978. Rokiškis
• Stipri moteris ieško darbo, gali 
skaldyti malkas. Tel. 8 604 64 220. 
Rokiškis
• 35 m. vyras ieško darbo. Gali 
skaldyti ar krauti malkas, dirbti 
trimeriu. Tel. 8 606 18 228. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Siūlomas mechanizatoriaus 
darbas žemės ūkyje. Išsamesnė 
informacija telefonu. Tel. 8 685 12 
728. Rokiškis
• Ūkininkui reikalingas 
traktorininkasTel. 8 650 97 726. 
Rokiškis
• UAB Daivida ieško autokrautuvo 
vairuotojo. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 686 94 750. Rokiškis
• UAB Daivida ieško krovėjo 
šviežios mėsos ceche. Darbas 
pamainomis. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 686 94 750. Rokiškis
• Reikalingi sraigių rinkėjai-
supirkėjai. Tel. 8 618 25 497. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Puikiai veikiančią malkų 
skaldyklę. Reduktoriaus sulėtinimas 
1:40, variklio galingumas 3 kW. 
Išsamiau telefonu. Kaina 550 Eur. 

Tel. 8 698 85 642. Rokiškis
• Labai geros būklės pjūklą 
Husqvarna. Uždėta nauja grandinė. 
Kaina 170 Eur. Tel. 8 684 20 231. 
Kupiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Balansinį dviratį metaliniu rėmu, 
pripučiamomis padangomis, vaikui 
iki 5 m. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 692 53 557. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Įvairią pjautą statybinę medieną. 
Atvežu. Tel. 8 671 89 551.  
Rokiškis
• Kriauklę. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 625 67 440. Rokiškis
• Dewalt suktuką. Baterija 4 
amperų. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 674 54 495.  
Rokiškis
• Išmontuotus 3 medinius langus. 
Matmenys: 1,49x1,22 m. 2 langai 
atsidarantys, su rankenomis, trečias 
langas neatsidarantis. Langų storis 
7 cm. 3 stiklų stiklo paketas. 
Lauko pusės rėmas juodos, viduje 
- medžio spalvos. Geros būklės. 
Nurodyta 1 vnt. kaina. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 627 31 284.  
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS • Tvarkingą VW Sharan su nauja 
TA. Naujos padangos, visos 
sėdynės. Visa informacija telefonu. 
Kaina 950 Eur. Tel. 8 656 55 112. 
Rokiškis
• Automobilį Nissan iš Vokietijos. 
1,9 l, dyzelis, 88 kW, 2003 m. 
Kaina 850 Eur. Tel. 8 687 16 351. 
Rokiškis

• Audi A3 automobilį iš Vokietijos. 
81 kW, TDI. Važiuoja gerai. 
Kaina 650 Eur. Tel. 8 687 16 351. 
Rokiškis
• Vokišką dviratį. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 687 16 351. Rokiškis
• Opel Zafira 1999 m., 2 l, dyzelis. 
Vedasi puikiai, važiuoklė tvarkinga, 
lieti ratlankiai. Kaina 800 Eur.  
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Kovo 6-oji, 
penktadienis, 

10 savaitė
Iki metų pabaigos liko

300 dienų
Saulė teka 6.57 val., 
leidžiasi 18.04 val. 

Dienos ilgumas 11.07 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
  Norvilas, Norvilė, Norvilta, 
Norviltas, Novyda, Novydas, 
Novydė, Raminta, Ramintas, 

Rozina, Rožė, Viktoras.
Rytoj: Galmantė, Galmantas, 
Geitautas, Geitautė, Geivyda, 
Geivydas, Felicita, Milbartas, 
Milbartė, Rimtas, Rimtautas, 

Rimtautė, Rimtė, Tomas.
Poryt: Ašvilas, Ašvilė, Ašvyda, 
Ašvydas, Aušvyda, Aušvydas, 

Beata, Gaudvilė, Laima, 
Vydmina, Vydminas, Vydminė.

Dienos citata
„„Ir kvaili, ir protingi 

nepavojingi: pavojingi pusiau 
kvaili ir pusiau protingi“ 

(J. V. Gėtė).

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1944 m. JAV bombonešiai 
iš Didžiosios Britanijos pradėjo 
Berlyno antskrydžius, kurie kar-
tojosi kasdien.

1953 m. vietoj mirusio so-
vietų diktatoriaus Josifo Stalino 
ministro pirmininko ir Komunis-
tų partijos pirmojo sekretoriaus 
pareigas pradėjo eiti Georgijus 
Malenkovas.

2003 m. 102 keleiviai ir įgulos 
nariai žuvo Alžyre, po pakilimo 
sudužus valstybinei „Air Algerie“ 
bendrovei priklausančiam „Boeing 
737“ lėktuvui.

Šiandien 
Lietuvos 
istorijoje

1706 m. švedų kariuomenė 
užėmė Vilnių. 

1990 m. įvyko paskutinis 
komisijos Lietuvos nepriklauso-
mybės atkūrimo planui rengti 
posėdis, kuriame aptarti nepri-
klausomos valstybės atkūrimo 
principai. Konstatuota pagrin-
dinė nepriklausomybės atkūri-
mo sąlyga - juridiškai patvirtinti 
1918 metų vasario 16 dienos 
Nepriklausomybės Aktą.

Post scriptum
Blogi draugai ir gerą 

iš kelio išveda.

Tel. 8 654 52 832. Rokiškis
• Opel Vectra C. 1,9 l, 110 kW. 
Automobilis prižiūrėtas, viskas 
keičiama laiku, prieš 20000 km 
pakeistas sankabos komplektas, 
diržai. Kaina 900 Eur.  
Tel. 8 625 12 405. Rokiškis
• Volvo V70 2002 m., 2,4 l, dyzelis, 
120 kW. TA 2 metams. Viskas 
keista laiku,. Kaina 1400 Eur.  
Tel. 8 671 65 992. Rokiškis
• Opel Astra 2001 m., 2l, dyzelis, 
74 kW, universalas, ganėtinai 
tvarkingas, niekas nebilda, pakeisti 
guoliai. TA iki 2020.06.11. Kaina 
550 Eur. Tel. 8 622 67 726. 
Rokiškis
• Citroen Evasion 2000 m., 1,9 l, 66 
kW. TA iki 2020.06.15. 8 sėdimos 
vietos, registruotos. Kaina 720 Eur. 
Tel. 8 698 72 751. Rokiškis
• VW Passat B6 2005 m., 1,9 l, tdi, 
77 kW. TA iki 2021.09. Domina ir 
keitimas į Audi markės automobilį. 
Kaina 2000 Eur. Tel. 8 641 59 884. 
Rokiškis
• VW Touran 2006 m., 1,9 l, TDI, 
77 kW. TA iki 2021.10.  
Tel. 8 625 57 857. Rokiškis
• BMW 320 universalą. Juodas, 
6 bėgių, kablys, langai tamsinti, 
multifunkcinis vairas, šildomos 
sėdynės, kondicionierius, liukas . 
Kaina 1350 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• VW Golf 3 1997 m., 1,9 l, 55 
kW. Baltas. TA iki 2021.05. Visa 
informacija telefonu.  
Tel. 8 671 67 112. Rokiškis
• 2002.10.31 Opel Astra universalą. 
2,2 l, DTI, pilka, kablys. ABS, 
SRS, ESP, važiuoja tvarkingai. TA 
iki 2021.05. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 609 69 958. Rokiškis
• 1999 m. Ford Focus automobilį, 
1,8 l, TD, universalas, kablys, TA 
iki 2020.10.16. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• 1995 m. VW Golf 3. 1,6l, 
benzinas, raudonas, nauja TA. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• Audi 80 B4 automobilį, 1993 
m. 1,9 l, TDI, 66 kW, TA iki 
2021.10.12. Yra privalumų. Kaina 

sutartinė. Tel. 8 625 67 440. 
Rokiškis
• Lietuvoje neeksploatuotą 
automobilį Opel Corsa. 2011 m., 
1,3 l, dyzelinas. Techniškai bei 
optiškai tvarkingas automobilis. 
Rida 91 000 km! Visi serviso 
dokumentai. Apynaujos žieminės 
padangos. Tel. 8 692 23 719. 
Rokiškis
• Lietuvoje neeksploatuotą Škoda 
Fabia automobilį. 2008 m., 1,4 l, 
benzinas. Techniškai bei optiškai 
tvarkingas automobilis. Kaina 2700 
Eur. Tel. 8 692 23 719.  
Rokiškis
• Mitsubishi Carisma 1998 m., 1,9 
l, dyzelis, 66 kW, keturių durų. 
Yra kablys, automagnetola, naujos 
žieminės padangos, pridedu ir 
vasarinių padangų komplektą. TA 
iki 2020-05-28. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 610 06 159. Rokiškis
• BMW Coupe 323ci. TA 2 
metamas, trauka gera, užsiveda. 
Kebulo defektai ir nepučia šilto 
oro. Kaina derinama. Kaina 1600 
Eur. Tel. 8 608 74 671. 
Rokiškis
• VW Golf4 sidabrinį automobilį, 
2001 m., 1,6 l, benzinas, 77 kW, 
keturių durų, kablys, liukas, 
elektriniai langai, automagnetola. 
Kaina 1350 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Praktiškai naują motorolerį Zipp, 
49cc, išvysto 70 km/val greitį, 
2014 m., Dvitaktis. Nuvažiuota tik 
1700 km. Signalizacija, užvedamas 
pulteliu, audio aparatura, SD, USB.
Plastikai sveiki, nesubraižyti. 
Sėdi ir važiuoji. Kaina negalutinė. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 684 20 231. 
Kupiškis
• Iveco, 2,8 l, dyzelis. Dvigubi 
ratai, B kategorija, TA 2020.08. 
Idealios būklės, nauji diržai, 
tepalai, kaladėlės, suportai, 
akumuliatorius, pakaitinimo 
žvakės, padangos, slenksčiai. Veža 
iki 3 tonų. Keičiu į traktoriuką 
T-25, MTZ80 ar automobilį. Kaina 
2500 Eur. Tel. 8 684 20 231. 
Kupiškis
• Rover 75, 2000 m., 85 kW, TA iki 
2021 m. Su defektu. Kaina 550 Eur. 
Tel. 8 648 10 992.  
Rokiškis
• VW autobusiuką iš Vokietijos. 
TA 2 m. 9 sėdimos vietos. 2,5 l, 
TDI, 65 kW. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 1650 Eur.  
Tel. 8 687 16 351. Rokiškis
• VW Passat B5+, 2004 m., 1.9 l, 
TDI, 96 kW iš DE. TA dvejiems 
metams. Kaina 1550 Eur.  
Tel. 8 661 22 200. Rokiškis

• Audi A6 2,5 l, 1994 m. 12 mėn, 
dyzelinas, sedanas, 103 kW, 6 bėgių 
mechaninė greičių dėžė, sidabrinė 
spalva. TA iki 2021.09. Kaina 650 
Eur. Tel. 8 687 92 648.  
Rokiškis
• Tvarkingą Ford Galaxy 
automobilį. Informacija telefonu. 
Kaina 750 Eur. Tel. 8 628 47 947. 
Kupiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Ford Transit groteles. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 687 16 351.  
Rokiškis
• Opel Zafira, 2l, dyzelinas, 
dalimis. Tel. 8 613 35 225.  
Rokiškis
• Mitsubishi Space Star ratus. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 687 16 351. 
Rokiškis
• Gražius vežimo ratus. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 687 16 351.  
Rokiškis
• R15 BMW ratų gaubtus. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 687 16 351.  
Rokiškis
• Vokišką, stiprią priekabos ašį. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 687 16 351. 
Rokiškis
• Toyota Avensis Verso D4D 
dyzelis, 85 kW, dalimis.  
Tel. 8 687 16 351. Rokiškis
• Automagnetolą. Viskas veikia. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 604 61 511. 
Rokiškis
• Audi B4 ratus. Vasarinės 
padangos su ratlankiais. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 604 61 511.  
Rokiškis
• Audi A4 1998 m., 1,9 l, tdi, 81 
kW, dalimis. Tel. 8 671 51 396. 
Rokiškis
• Magnat automobilines kolonėles. 
Elipsinės, 2vnt. Kaina 27 Eur.  
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• Dalimis Opel Zafira 2004 m., 2,2 
l, 92 kW, dyzelinas.  
Tel. 8 621 22 372. Rokiškis
• 2000 m. Opel Astra Zafira, 2 l, 74 
kW, pavarų dėžę, sankabą, starterį, 
dinamą, duslintuvą, žibintus ir kt. 
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Gerą, mažai naudotą 
akumuliatorių BOSCH 74Ah 750A. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• Lietus ratus R16 su padangomis 
215/55. 5x110, 4 vnt. Tinka Opel 
automobiliams. Kaina 125 Eur.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• Dalimis 2004 m. Opel Zafira 2 l, 
TDI, 74 kW ir 2002 m. Opel Zafira 
2,2 l, TDI, 92 kW.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• Audi A4 B5 1998 m., 1,9 l, 81 
kW pavarų dėžę ir vairo kolonėlę. 
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Opel R16 ratlankius su 
apynaujomis 2019 m. vasarinėmis 
padangomis. Galima pirkti atskirai. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Lietus ratlankius 4/108 R15. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 625 67 440. 
Rokiškis
• Lietus R17 ratus nuo BMW530. 
Su geromis vasarinėmis 

padangomis. Kaina 230 Eur.  
Tel. 8 606 27 481. Rokiškis
• VW Passat B5 dalimis. 1,9l, 81 
kW arba 85 kW.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Lengvo lydinio ratus Volvo 
R15, Opel R17, BMW R16 su 
padangomis. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Labai geros būklės Audi R16 
ratlankius su apynaujomis 
vasarinėmis padangomis. Kaina 
179 Eur. Tel. 8 626 36 907.  
Rokiškis
• Originalius Ford R17 ratlankius 
su geromis vasarinėmis padangomis 
205/50. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 646 40 234. Rokiškis
• Lietus BMW ratlankius.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Po 4 vnt. R15 ir R14 lietus VW 
ratlankius. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 617 28 706. Rokiškis
• MAZ V6 variklius iš krano. Geros 
būklės, pilnos komplektacijos. 
Galima užvesti bei pristatyti į 
reikiamą vietą. Kaina 1000 Eur. 
Tel. 8 682 77 421. Kupiškis
• VW Golf IV ratus, R17, tiesūs, 
nevirinti, nenudaužyti. Kaina 110 
Eur. Tel. 8 656 55 112.  
Rokiškis
• Škoda Octavia 1,9l, TDI, 2000 
m., 66 kW. Tel. 8 612 67 305. 
Rokiškis
• Ford Galaxy dalimis. 2000 m., 
1,9 l, tdi, 81 kW. Tel. 8 629 45 390. 
Rokiškis
• Audi A4, 1,9l, 81kW, TDI, 
universalą dalimis.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Didžiąsias ir mažąsias akėčias, 
Zid variklį, plūgą, arklinią 
grėbelką, arklinį inventorių ir kt. 
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Motobloką. Ziduko variklis, 
arimo vagojimo plūgeliai, freza, 
geležiniai guminiai ratai. Kaina 360 
Eur. Tel. 8 645 01 012.  
Kupiškis
• Dvivagį plūgą, kabinamą ant 
trikampio. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Belarus padargus: vagotuvą, 
kultivatorių, bulvių kasamąją, 
grėblį-vartytuvą, hidrofikuotus 
dviejų vagų plūgus. Šakes ritiniams 
krauti. Tel. 8 626 10 523.  
Rokiškis
• Naujas šakes šienui, keičiami 
pirštai. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 695 29 133. Kupiškis
• Priekabą mažesniam traktoriui, 
tvirta, veža 2 t. Įdėta 2pts4 ašis. 
Mediena tvarkinga. Matmenys 
3,30x1,60 m. Galiu atvežti. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 695 29 133. 

Kupiškis
• Tvarkingą, lenkišką didįjį 
šieno rinktuvą. Ir šieno varytuvą 
Dobilas-3. Panemunėlio gelž. 
stotis. Tel. 8 622 18 707.  
Rokiškis
• Veikiančią sėjamąją TUME 3 m. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 630 21 024. 
Zarasai
• MTZ-50 ir MTZ-80 dalis.  
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Namų kino sistemą su žemų 
dažnių garsiakalbiu.  
Tel. 8 671 74 606. Rokiškis

AUGALAI

• Sėklinius miežius „Edvinas“. 
Šešiaeiliai. Kaina 190 Eur/t. Išrašau 
sąskaitas. Tel. 8 616 07 739. 
Rokiškis

BALDAI

• 4 vokiškas plastiko kėdes. Kaina 
10Eur. Tel. 8 687 16 351.  
Rokiškis
• Virtuvinį barą bei 2 kokybiškas 
kėdes. Baras supakuotas, paruoštas 
transportavimui. Dovanų pridedu 
sulčiaspaudę. Kaina 99 Eur.  
Tel. 8 666 80 007. Rokiškis
• Puikios būklės, tamsiai rudos 
spalvos MAGRĖS odinę sofą 
su daiktadėže, reguliuojamais 
galvos atlošais ir odiniu pufu. 
(Be miegamojo mechanizmo). 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 615 75 543. 
Rokiškis
• Geros būklės, rudos spalvos 
veliūrinį kampą su miegamuoju 
mechanizmu ir daiktadėže. 
2,50x1,80 m. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 615 75 543. Rokiškis
• Naudotą miegamą fotelį. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 682 50 619.  
Rokiškis
• 2 keturkampes lentynas, 
kabinamas ant sienos. Kaina 
12 Eur/vnt. Tel. 8 686 97 344. 
Rokiškis
• TV staliuką, kuriame yra du 
stalčiai. Matmenys 150x44 cm. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 686 97 344. 
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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
Spaudinių paroda „Pedagogui, vertėjui, visuomenininkui Juozui Butėnui“ – 100, 

Informacijos ir kraštotyros skyriuje.
 Nuo kovo 5 d. – Spaudinių paroda „Poeto kunigo legenda (Antanui Strazdui – 

260)“, Informacijos ir kraštotyros skyriuje.
Vienos knygos paroda, Informacijos ir kraštotyros skyriuje.
Spaudinių paroda „Gyvenimas yra tai. Kas greit praeina...“, Justinui 

Marcinkevičiui – 90, Skaitytojų skyriuje.
Sigutės Klemkaitės tapybos darbų paroda, Parodų galerijoje  „Autografas“.
Nuo vasario 26 d. – Sigito Daščioro tapybos darbai, Parodų galerijoje  

„Autografas“.
Lietuvos dailininkų sąjungos kolekcijos „Šiuolaikinė Lietuvos dailė“  

ekspozicija, Meno ir muzikos erdvėje.
Aliaus Keršulio fonotekos kolekcijos autografų paroda, Meno ir muzikos 

erdvėje
Plenero „Miesto metraštininkas“, skirto Gintautui Dainiui, paroda, Industrinėje 

kūrybinėje palėpėje.
Stendinė paroda „Lietuvių  kalba, jos kalbininkai. Kraštiečiai kalbininkai".

Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Spaudinių parodos:
„Kai šeimoje esi ne vienas“, skirta norvegų rašytojos Anne-Catharinos Vestly 

100-osioms gimimo metinėms.
 „Popieriniai drugeliai“, skirta prozininkės ir dramaturgės Emilijos Liegutės 

90-osioms gimimo metinėms. 

RENGINIAI
Viešojoje bibliotekoje:
Kovo 7 d. 13 val.  –  nacionalinė viktorina – žinių patikrinimo apie 

Lietuvą konkursas, Edukacijų salėje.
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Kovo 6 d. 15 val. - „Interaktyvūs užsiėmimai“ : Interaktyvaus stalo, 

Xbox One ir virtualios realybės žaidimai. Interaktyvioje edukacinėje 
erdvėje.

Kovo 6 d. 14 val. - kūrybinių darbelių studijos „Naminukai“ užsiėmimai.

Rokiškis
• Tvirtą žurnalinį staliuką. 
Išmatavimai 120x60 cm. Kaina 55 
Eur. Tel. 8 686 97 344.  
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Kompiuterį Lenovo Ideapad 
Y700-17isk. Processorius-Intel 
Core i7-6700HQ 6M Cache, up to 
3,50GHz. Vaizdo plokštė-NVIDIA 
GeForce GTX 960M (GDDR5) 
4GB. Atmintis-16GB DDR4 2133 
MHz. Puikiai tinka darbui ar 
žaidimams. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 696 54 263. Rokiškis
• PS4 fat 500 GB + HORI Tactical 
Assault Commander (Pagalbinė 
klaviatūra su pele) + PlayStation 
Camera (Originali kamera) + Sony 

DualShock 4 Wireless Controller 
(Valdymo Pultas) + 13 žaidimų 
diskuose. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 676 86 218. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Puikiai veikiantį Samsung Galaxy 
A3 telefoną. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 625 12 499. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilų 
telefoną iPhone 6s 16GB. 
Kroviklis, dėkliukai. Domina 
keitimas. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilų 
telefoną iPhone 5S 16GB. Spalva 
auksinė. Dokumentai. Dėžutė. 
Dėkliukai. Domina keitimas. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 687 73 075.  
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Skanias, dideles bulves. Kaina 
0.25Eur/kg. Tel. 8 670 06 614. 
Rokiškis
• Ekologišką, 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
• Ekologiškai užaugintas 
valgomąsias bulves Melody. 
Maišas 30 kg - 7,5 Eur. Rokiškyje 
pristatymas nemokamas. Kaina 8 
Eur. Tel. 8 674 22 216.  
Rokiškis

Tenerifę išbraukė iš nerekomenduojamų 
vykti vietų sąrašo

Užsienio reikalų ministeri-
ja (URM) atnaujino kelionės 
rekomendaciją dėl Ispanijos 
salos Tenerifės – ji išbraukta 
iš vietų, į kurias nerekomen-
duojama vykti, sąrašo.

„Keliautojams paliekama 
rekomendacija laikytis atsargos 
priemonių, kaip ir kitose Euro-
pos Sąjungos šalyse“, – pranešė 
ministerija.

Ji BNS patikslino, kad re-
komendacija buvo pakeista at-
sižvelgiant į tai, jog pastaruoju 
metu situacija, susijusiu su ko-

ronaviruso užkrato plitimu Te-
nerifėje stabilizavosi. 

Šiuo metu dėl koronaviruso 
protrūkio rekomenduojama lai-
kinai nevykti į Šiaurės Italijos 
Lombardijos, Veneto, Pjemonto 
ir Emilijos-Romanijos regionus, 
Kiniją ir Pietų Korėją.

Keliaujant į ES ir Šengeno er-
dvės šalis bei Jungtinę Karalystę 
rekomenduojama imtis atsargos 
priemonių. Tokio paties lygio re-
komendacija teikiama ir dėl Bal-
tarusijos, Šiaurės Makedonijos, 
Singapūro ir Honkongo.

BNS inform.

www.rokiskiosirena.lt
qNaujienos
qSkelbimai
q Video ir fotogalerijos



Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Kovo 6 d. Naktį 0

Dieną 8
PR, 
3-8 m/s

Kovo 7 d. Naktį 3
Dieną 9

P,
2-6 m/s

Kovo 8 d. Naktį 3
Dieną 6

PV, 
4-9 m/s

Kovo 9 d. Naktį 0
Dieną 6

V,
2-6 m/s

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

Leidžiamas antradieniais ir
penktadieniais
Laikraščio tiražas – 1026 egz.
Laikraščio elektroninės versijos 
tiražas – 1795 egz.
Redakcija už skelbimų, reklamos 
ir užsakomųjų straipsnių turinį 
neatsako

Leidėjas - UAB „Rokiškio Sirena”
Spausdina - UAB „AL grupė”

Skelbimai priimami:
www.rokiskiosirena.lt
UAB Zirzilė, Panevėžio g. 12-1
Rokiškis
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Simonas Tuska
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ŽURNALISTĖ
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Justina Kazlionka
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reklama@rokiskiosirena.lt
BUHALTERĖ
Ramutė Buckuvienė
Tel. 8 618 08 915

ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

– Pone, norėtume jūsų 
interviu...

– Ką? Kodėl iš manęs? Aš 
juk niekuo neypatingas. Turiu 
šeimą, normalų darbą, stogą 
virš galvos. Ko jūs iš manęs 
norite?

– Bet pone Prezidente...
***
Vienas medžiotojas 

draugams pasigyrė, kad 

sau sako:
– Teisus buvo tėtis! Medaus 

liko pakankamai dviems 
riekėms duonos...

***
Tam, kad pasiųst ginekologą, 

užtenka jam pasakyt:
– Eik dirbt!

***
– Besmegeniams algas 

išmokėsiu vasarą, – pažadėjo 
Kalėdų Senelis.

***
– Pilote Petrai! Čia valdymo 

bokštas. Negirdime jūsų! Jei 
girdite, pamojuokite sparnais.

– Valdymo bokšte, čia 
pilotas Petras. Jus girdžiu gerai, 
nusileidau prieš 2 val. Jei girdite 
mane, pamojuokite bokštu.

***
Ant ežero kranto dailininkas 

tapo peizažą. Prie jo prieina 
Petriukas su tėčiu ir kurį laiką 
stebi, kaip menininkas dirba. Po 
valandėlės tėvas sako:

– Matai, sūneli, kiek 
terlionės, kai neturi fotoaparato.

***
Naujasis rusas atvažiuoja 

į Paryžių, apsistoja penkių 
žvaigždučių viešbutyje. Skaito 
viešbučio lankstinuką:

– Taip... Valgis... Kur čia 
valgiaraštis? A, štai... Pusryčiai 
nuo 7 iki 11, pietūs nuo 12 iki 16, 
vakarianė nuo 17 iki 23. Ožiai! O 
tai kada tą jų „Luvrą“ apžiūrėti?

***
Šiais laikas banką lengviau 

apiplėšti, nei gauti jame kreditą.

***
Trumparegystė – ne liga. 

Tai Dievo dovana: gatvėje 
kai nori – pažįsti praeiviu, kai 
nenori – ne.

***
Daugiavaikis tėvas 

išėjo su atžalomis į miesto 
parką pasivaikščioti. Priėjo 
policininkas, iškalbingai 
žvangindamas antrankiais. 
Vyras:

– Bet pone pareigūne, aš 
nieko blogo nedarau.

– Man labai įdomu, už ką 
tada jus tokia minia seka.

***
Tik gimtadienio proga ir 

sužinai, kiek nereikalingų 
daiktų egzistuoja pasaulyje.

***
Skambutis naujajam rusui:
– Sveiki, jūsų mašinytė 

atvyko.
– Kokia mašinytė?
– Tojota. Sidabrinė. Odinis 

salonas, paauksuotas prietaisų 
skydelis. Ta, už kurią jūs 
įnešėte 70 proc. kainos pradinį 
įnašą.

Naujasis rusas trauko 
draugą už rankovės:

– Klausyk, Kolianai, tai 
pasirodo, mes pinigų nei 
pragėrėm, nei pametėm. Mes 
mašiną nusipirkom.

***
Operos ir baleto teatre:
– Prašyčiau tyliau, 

uvertiūra!
– Iš uvertiūros ir girdžiu!

Orų prognozė vasario kovo 6-9 d.

užrištomis akimis pačiupinėjęs 
kailį, gali pasakyti, koks tai 
žvėris, kiek kailis vertas, ir 
kokiu būdu buvo sumedžiotas. 
Draugai nutarė patikrinti, užrišo 
akis, atnešė kailį. Medžiotojas 
pačiupnėjo:

– Meška... 500 Eur... Šratais.
Atspėjo. Atnešė jam kitą 

kailį.
– Lapė... 100 Eur... Kilpa...

Vėl atspėjo, draugai sužavėti, 
privaišino medžiotoją iki žemės 
graibymo... Ryte pabunda jis 
namuose, savo lovoje, žiūri 
– ogi žmona visa išbalusi, 
apsiverkusi, užtinusiom akim. 
Jis ir klausia:

– O ko tu čia dabar bliauni?
– O kaip aš galiu nebliauti, 

jei tu mane visą naktį čiupinėjai 
burbėdamas: „Žiurkė... Euras.

Kirviu.“
***

Keleivis klausia laivo 
kapitono:

– Sakykite, kapitone, ar 
tokie dideli laivai, kaip jūsiškis, 
dažnai skęsta?

– Ne. Tik vieną kartą.
***

Afrika. Kalbasi du liūtai:
– Įgriso man tie naujieji 

rusai, bastosi čia visureigiais, 
girtauja, keikiasi...

– Aha, – pritaria kitas. – O 
paskui dar tie jų telefonai pilve 
skamba kas minutę.

***
– Alio, skambinu dėl tvarto.
– Atsiprašau, čia raketų bazė, 

ne čia pataikėt.
– Ne, čia jūs ne ten pataikėt!

***
Į maisto prekių krautuvę 

mažame Suvalkijos kaimelyje 
nešinas trilitriniu stiklainiu 
atbėga berniukas ir mandagiai 
prašo:

– Įpilkite man, prašau, tris 
litrus šviežio medaus.

Pardavėja įpila ir duoda 
stiklainį atgal.

– Tėvelis jums pinigėlius 
rytoj atiduos! – patikslina 
vaikigalis.

– Na jau ne! – supyksta 
pardavėja, išplėšia stiklainį 
vaikui iš rankų ir jo turinį supila 
atgal į kibirą. – Kai bus pinigai, 
bus ir medus!

Berniukas paima tuščią 
stiklainį ir bėgdamas pro duris 

Dienos BBQ!

Kauno g., 7 Rokiškis
Darbo dienomis 11-14 val.

BUITINĖ TECHNIKA

• Naudotas, japoniškas YDK 
YM-260a-9  siuvimo mašinos 
varikliukas su pedalu. Kaina 30 

Eur. Tel. 8 614 34 974.  
Rokiškis
• Pigiai, dujų balionus.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Tarkavimo mašiną. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis

• Galingą nebenaudojamą 
sulčiaspaudę. Pirkta Topo Centre. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 625 00 261. 
Rokiškis
• Plaunantį dulkių siurblį Bissell 
CrossWave 3in1. Vienu metu 

plauna, siurbia ir džiovina grindis. 
Tinka įvairiems paviršiams, taip pat 
ir kilimų siurbti/plauti. Naudotas 
ne daugiau kaip metus. Galioja 
garantija. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 651 59 296. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju sekciją. išsivežti 
patiems. Tel. 8 616 02 296. 
Rokiškis
• Dovanojame kalytę, galime 
atvežti. Tel. 8 684 70 039.  
Rokiškis
• Dovanojame drabužėlius 
mergaitei ir naujagimiui. Yra 
įvairių, nuo 74 cm iki 86 cm. 
Naujagimiui nuo 50 cm iki 62 cm. 
Tel. 8 621 13 926. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Aulinius kerzinius batus. 
Pastiprinti, dydis 42-45. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 681 55 002.  
Rokiškis

• Moterišką striukę su gaubtu iki 
liemens. Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Žemų dažnių kolonėlę su 
stiprintuvu. Galiu keisti į telefoną. 
Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 609 43 304. Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą AEG 
CS MP 530 IR. USB, MP3. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
 Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą 
Panasonic CQ-C1405N. MP3, 
AUX. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Naudotas kolonėles Magnat su 
Bass Reflex sistema. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 640 42 901. Rokiškis
• Naujas, nenaudotas firmines 
ausines Kygo E7 -10 0, parvežtos iš 
užsienio, puikus daiktas dovanoms. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Mielus ožiuką ir ožkytę. Ėda ir 
geria patys. Amžius 1,5 mėn. Marga 
ožkytė, o baltas ožiukas. Už ožkytę 
20 Eur, už ožiuką 15 Eur. Juodupė. 
Papildomas tel. +37045831279. 
Tel. 8 692 66 246. Rokiškis
• Aviną mėsai ar veislei. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 624 54 217. 
Rokiškis
• Kvietinius šiaudus. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 662 27 088. Rokiškis
• 5-6 savaičių mėsinių veislių 
paršelius. Tel. 8 607 51 525. 
Anykščiai
• Lietuvos juodagalves avis su 
ėriukais. Sveiki, gražūs, žvalūs.  
Tel. 8 621 69 732. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Prašau padovanoti geros būklės, 
veikiančią mikrobangų krosnelę. 
Tel. 8 607 39 103. Rokiškis


