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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
Ieškokite prekybos
centruose!

„Rokiškio Sirena“ – pirmoji rajono įmonė,
kurią „Karžygio“ statulėle apdovanojo 
Lietuvos kariuomenės vadas

Apdovanojimo akimirka: iš kairės 506-osios pėstininkų kuopos vadas kapitonas Sergejus Afanasjevas, „Rokiškio Sirenos“ vadovas Simonas Tuska, 
žurnalistė Lina Dūdaitė-Kralikienė ir Vyčio apygardos 5-osios rinktinės vadas pulkininkas leitenantas Vidas Zabiela.                 „Rokiškio Sirenos“ archyvo nuotr.
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Pradėti ilgai laukti „grybo“ 
griovimo darbai
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Vienam gale kablys, kitam gale – kvailys?
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Rokiškio butų ūkio direktoriaus 
konkurso rezultatai apskųsti

Rajono savivaldybės administracijos direktorius Andrius Burnickas 
sakė, jog reikėjo tikėtis konkurso rezultatų apskundimo. 

„Rokiškio Sirenos“ nuotr.
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Pavogtas automobilis 
toli nenuvažiavo

Už mūsų ir jūsų laisvę!
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Baltarusijos tautinių 
vėliavų paroda
„Balta, raudona, balta“
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Pradėti ilgai laukti „grybo“ griovimo darbai
Nuo ankstyvo kovo 16-os-

ios ryto prie buvusio Ro-
kiškio mašinų gamyklos 
administracinio pastato, ro-
kiškėnams žinomo „grybo“ 
vardu, prasidėjo griovimo 
darbai. Iš pradžių surinktos 
pastatą supusių takelių trin-
kelės, o vėliau pradėta griau-
ti pastatą puošusią galeriją. 

Šis pastatas pastatytas prieš 
gerą trisdešimt metų. Jis skir-
tas tuometinei Rokiškio maši-
nų gamyklos administracijai. 
Šiame pastate dirbo ne tik 
įmonės vadovai, bet ir kons-
truktoriai, braižytojai, tech-
nologai. Tuo stebėtis neverta: 
Rokiškio žemės ūkio mašinų 
gamykla buvo viena didžiau-
sių rajono įmonių. Joje dirbo 
beveik tūkstantis darbuotojų. 

Prasidėjus pertvarkai, tapo 
akivaizdu, kad naujas moder-
nus pastatas įmonei neberei-
kalingas. Apie 1993 m. jame 
esančioje salėje buvo įkurtas 
maisto produktų turgus, vėliau 

– prekybos centro „Maxima“ 
bazė, kurioje buvo prekiau-
jama ne maisto produktais. 
Pastačius netoliese gerokai 
didesnį prekybos centrą, bazė 
buvo uždaryta. Kiek vėliau iš-
sikraustė ir gretimai buvusios 
gėrimų, mėsos gaminių, kos-
metikos krautuvės. 

Žinia, kad „Lidl“ prekybos 

centras įsigijo šį pastatą, ro-
kiškėnus pasiekė pernai. Ti-
kėtasi, kad jo griovimo darbai 
prasidės pernai vasarą.

Kaip sakė rajono meras Ra-
mūnas Godeliauskas, darbus 
kiek užvėlino pastato savi-
ninkų derybos su kelininkais 
dėl įvažiavimų iš Respublikos 
gatvės: pastatas pastatytas 

prie vienos judriausių miesto 
sankryžų. Tačiau sprendimai 
rasti ir darbai prasidėjo. Kiek 
jie truks, sunku pasakyti. Bet 
meras užsiminė, kad greičiau-
siai produktus kalėdiniam sta-
lui rokiškėnai galės rinktis ir 
iš „Lidlo“ siūlomų. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rokiškio butų ūkio direktoriaus 
konkurso rezultatai apskųsti

„To ir reikėjo tikėtis“, 
– taip žinią, kad apskųsti 
Rokiškio butų ūkio direkto-
riaus konkurso rezultatai, 
„Rokiškio Sirenai“ pako-
mentavo rajono savivaldy-
bės administracijos direk-
torius Andrius Burnickas.

Pašnekovas neslėpė, kad 
įmonė atsidūrusi tarsi po 
padidinamuoju stiklu, tad ir 
skundų reikėjo tikėtis. Skun-
dą gavęs įmonės valdybos 
pirmininkas jį patikėjo tei-
sininkams. „Sutartis su kon-

kursą laimėjusiu asmeniu 
nepasirašyta, yra terminai ir 
procedūra apskundimui, ma-
tyt, tuo ir buvo pasinaudota“, 
– kalbėjo A. Burnickas. 

Kas galėjo skųsti rezul-
tatus, kodėl jie skundžia-
mi, kol kas nėra žinoma. A. 
Burnickas atviras: konkurso 
eiga buvo protokoluojama, 
pokalbiai su kandidatais įra-
šyti, taigi, bus galima pateikti 
visus įrodymus, kaip vyko 
konkursas.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Vienam gale kablys, kitam gale – kvailys?
Nors vėsoki orai dar ne-

leidžia džiaugtis pavasariu, 
visgi jis jau atėjo. Nebeliko 
sniego, o ištisai besilaikanti 
teigiama temperatūra nai-
kina ir paskutinius buvu-
sios žiemos pėdsakus: ant 
tvekinių, ežerų, upių baigia 
ištirpti ledas. Tačiau pole-
dinės žūklės fanatų rizika 
dėl kelių nusususių žuvelių 
atsidurti patiems po ledu 
nebaido: ant Rokiškio ežero, 
Krašto muziejaus tvenkinių 
vis dar tebesėdi žvejai. O ko 
jiems nesėdėti, jei vaikyti 
nuo ledo negalima, o netgi 
už būtinų saugos priemonių 
– smaigų – neturėjimą pir-
mą kartą galima atsipirkti 
tik įspėjimu.

Šiurpina ir gyventojus, 
ir pareigūnus
Pažvelgus į sinoptikų pro-

gnozes, akivaizdžiai matyti, 
kad pastarosiomis dienomis 
laikosi teigiama temperatūra 
ir artimiausiomis dienomis ši 
tendencija nekis. Vienintelis 
šaltesnis, numatoma, bus šeš-
tadienis, kada, kaip progno-
zuojama Biržų meteorologi-
jos stoties tinklalapyje, naktį 
spustels iki 10 laipsnių šaltis, 
o dieną temperatūra bus apie 
nulį. Ir tai dar tik išanksti-
nė prognozė. O iki tol paros 
temperatūros vidurkis bus 
teigiamas. O teigiama paros 
faktinė temperatūra kovą jau 
dominavo. Taigi akivaizdu, 
kad tvenkinius, ežerus dengęs 
ledo sluoksnis yra suplonėjęs.

Tačiau šis faktas neatbai-
do poledinės žūklės mėgėjų: 
jie kovo 14-ąją, 15-ąją dieno-
mis pastebėti žvejojantys ant 
Krašto muziejaus tvenkinių 
ledo.

Menka paslaptis: į tokius 

drąsuolius su nerimu žvelgia 
ir praeiviai, ir už gyventojų 
saugą atsakingi pareigūnai. 
Tik štai sudrausminti taip, kad 
praeitų noras lipti ant netvirto 
ledo, realių svertų maža.

Įspėti gali 
tik gamtosaugininkai?
Rokiškio krašto muziejaus 

direktorė Nijolė Šniokienė 
atvirai kalba: kol savivaldybė 
nepastatys nuolatinio prižiūrė-
tojo su botagu, tol potencialių 
savižudžių nuo ledo nuvaikyti 
nepavyks. O patys nesusi-
pranta, kad dėl kelių nedidelių 
žuvyčių rizikuoja gyvybe ar 
sveikata. Muziejininkus tokie 
drąsuoliai šiurpina, bet jų vai-
kyti nuo ledo neturi teisės.

Tokios teisės neturi ir 
miesto šeimininkai. Rokiškio 
miesto seniūnas Arūnas Kra-
sauskas atviras: žvejų nuo 
ledo nukrapštyti nėra teisi-
nių priemonių. O bausti juos 
tegali tik gamtosaugininkai. 
Pastarieji irgi neturi plataus 
priemonių arsenalo: vienin-
telė bauda drąsuoliui, kuris 

rizikuoja lipti ant plono ledo, 
taikoma tik tuo atveju, jei jis 
neatsinešė privalomų turėti 
smaigų. Net ir tuomet, jei be 
smaigų įkliuvo pirmą kartą, 
žvejas-savižudis gali atsipirkti 
tik įspėjimu.

Rizikuoja savo 
ir kitų gyvybėmis
Priešgaisrinės apsaugos 

ir gelbėjimo departamento 
Rokiškio priešgaisrinės gel-
bėjimo tarnybos viršininkas 
Dalius Kunigėlis sakė, kad 
lipdami ant plono ledo žvejai 
rizikuoja ne tik savo gyvybė-
mis. Paprasčiausias pavyzdys: 
jei žvejas įlūžtų, kol atvyks 
ugniagesiai, jį gelbėti bandytų 
nelaimei neabejingi praeiviai. 
Jei žvejas bent jau teoriškai 
turėtų turėti specialius smai-
gus ir specialią liemenę, tai 
jį gelbstintys praeiviai tam 
neturėtų nei priemonių, nei 
įgūdžių. Pašnekovas neslė-
pė: netgi patyrę ugniagesiai 
gelbėtojai, kurie yra specia-
liai apmokyti, turi specialias 
priemones, gelbėdami žmogų 

rizikuoja. „Be jokios abejo-
nės, mes gelbėsime kiekvieną, 
ištiktą nelaimės. Tik ar reikia 
žmogui rizikuoti tą nelaimę 
prisišaukti?“ – retoriškai klau-
sė D. Kunigėlis.

Jis priminė, kad gelbėti to-
kiems drąsuoliams metamos 
nemenkos pajėgos, tad ki-
tiems, kuriuos tuo metu ištiko 
nelaimė, pagalbos tektų lauk-
ti ilgėliau. Todėl pašnekovas 
kvietė elgtis atsakingai, dėl 
kelių žuvelių nerizikuoti savo 
ir aplinkinių sveikata ar net 
gyvybe.

Priešgaisrinės apsaugos 
ir gelbėjimo departamentas 
kasmet skelbia, kaip saugiai 
elgtis ant ledo, ir tų patarimų 
derėtų paisyti.

O kas galėtų perauklėti la-
biausiai užsispyrusius „drą-
suolius“? D. Kunigėlio ma-
nymu, geriausios auklėjimo 
priemonės būtų nemažos bau-
dos ir viešumas.                

Šiemet kol kas iš vandens 
traukti žvejų Rokiškio ugnia-
gesiams gelbėtojams dar nete-
ko. Tikimasi, kad jie bus ap-

dairesni ir atsakingesni.
Tuo tarpu šalyje vien tik 

vasario mėnesį ugniagesiai 
gelbėjo keturis įlūžusius žmo-
nes, sausį – tris.

Renka nuo ledo 
ne po kartą
Apie poledinės žūklės mė-

gėjų atkaklumą sklando legen-
dos. Ne vienas yra skendęs, ne 
vienas po ledu palikęs tūks-
tančius kainuojančią įrangą.

Tokių drąsuolių gelbėjimas 
valstybei kainuoja dideles lė-
šas. Štai ankstesniais metais 
kovo viduryje buvo ganėtinai 
populiari žvejyba Kuršių ma-
riose. Tuomet juos nuo į ma-
rias nuplaukusių ledo lyčių 
rinkdavo ne tik ugniagesiai, 
bet ir Lietuvos kariuomenės 
Karinės jūrų pajėgos. Įdo-
miausia, kad vieną dieną nuo 
lyties „nurankioti“ žvejai jau 
kitą dieną vėl įsigudrindavo 
pakliūti į tokią pat nelaimę.

Nelipkite 
ant netvirto ledo
Ledas laikomas tvirtu, jei 

jo storis yra daugiau kaip 7 
cm. Toks ledas jau išlaiko 
žmogų. Tačiau kad jis išlai-
kytų grupę žmonių, jo storis 
turi būti ne mažesnis kaip 12 
cm. Tvirtas ledas visada turi 
mėlyną arba žalią atspalvį, o 
matinės baltos spalvos arba 
geltono atspalvio ledas yra 
netvirtas. Trapus, plonas ledas 
būna ir tose vietose, kur įšąla 
medžių šakos, lentos ir kiti 
daiktai, taip pat arti krūmų, 
medžių, nendrių. Netvirtas 
ledas susidaro ir tose vietose, 
kur įteka upeliukai, vanduo iš 
gamyklų, yra šaltinių. Prieš 
eidami ant ledo, apsidairykite, 
ar arti nėra praminto takelio, 
paliktų pėdų. Jeigu yra, eikite 

jomis, nes tai jau išbandytas 
kelias. Einant ledu reikia turė-
ti tvirtą lazdą ir ja tikrinti ledo 
stiprumą. Jeigu į ledą sudavus 
lazda, ant jo pasirodo vanduo, 
reikia nedelsiant grįžti į kran-
tą. Eiti reikia čiuožiant, neati-
traukiant kojų nuo ledo. Jeigu 
esate su slidėmis, tai atsisekite 
slidžių tvirtinimus, nes jei pri-
reiktų jas greitai galima būtų 
nusimesti nuo kojų. Slidžių 
lazdas laikykite rankose, plaš-
takų neperkiškite per kilpas, 
nes tada galėsite lazdas greitai 
numesti. Jeigu ledu eina grupė 
žmonių, reikia laikytis distan-
cijos. Atstumas tarp žmonių 
turi būti ne mažesnis kaip 5 
metrai. Einant ledu reikia ap-
lenkti vietas, kurios užneštos 
sniegu arba yra pripustyta, 
nes po sniegu ledas visada yra 
plonesnis. Ypač atsargiems 
reikia būti prie kranto, nes čia 
ledas silpnesnis ir jame gali 
būti įtrūkimų. Ledas labai pa-
vojingas ir atodrėkių metu. Jei 
vis tik įlūžote, nepasiduokite 
panikai ir nepraraskite savi-
tvardos. Ropškitės ant ledo į tą 
pusę iš kur atėjote, o ne plau-
kite pirmyn. Nesikapanokite 
vandenyje, visu kūno svoriu 
neužgulkite ledo krašto. Ant 
ledo užšliaužti reikia plačiai 
ištiesus rankas, kad padidėtų 
atramos plotas. Pasistenkite 
kaip galima daugiau krūtine 
užgulti ledą, paskui atsargiai 
ant jo iškelkite vieną koją, po 
to kitą. Užšliaužus ant ledo, 
negalima tuojau pat stotis. 
Reikia nusiridenti kuo toliau 
nuo eketės į tą pusę, iš kur at-
ėjote, nes ten ledas tvirtesnis. 
Išlipus ant kranto reikia bėgti, 
kad sušiltumėte ir kuo grei-
čiau pasiektumėte šiltą vietą.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Pavogtas automobilis toli nenuvažiavo
Kovo 15 d., 7.37 val. pranešta, kad  Rokiškyje, Taikos 

g., pavogtas automobilis „BMW“.
Įdomu tai, jog automobilio dokumentai, automobilio už-

vedimo raktelis su signalizacijos pulteliu buvo automobilyje.
Tą pačią dieną, apie 17 val. Rokiškyje, Panevėžio g., auto-

mobilis rastas. Įvykis tiriamas.
Panevėžio VPK inform.
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„Rokiškio Sirena“ – pirmoji rajono įmonė, kurią „Karžygio“ statulėle 
apdovanojo Lietuvos kariuomenės vadas

Ilgametė „Rokiškio Si-
renos“ ir Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų Vyčio 
apygardos 5-osios rinktinės 
bei šios rinktinės 506-osios 
pėstininkų kuopos bičiu-
lystė paženklinta ne vienu 
apdovanojimu. Tačiau kovo 
16-ąją rinktinės vadas pul-
kininkas leitenantas Vidas 
Zabiela „Rokiškio Sirenos“ 
vadovui Simonui Tuskai 
įteikė unikalų įvertinimą, 
kokio iki šiol nėra gavusi nė 
viena rajono įmonė – Lietu-
vos kariuomenės vado gene-
rolo leitenanto Valdemaro 
Rupšio padėką ir statulėlę 
„Karžygys“. Šis įvertinimas 
„Rokiškio Sirenos“ vadovui 
skirtas už paramą stiprinant 
Krašto apsaugos savanorių 
pajėgas.

Pakvietė 
į rinktinės būstinę
„Rokiškio Sirenos“ vado-

vas S. Tuska bei žurnalistė 
Lina Dūdaitė-Kralikienė buvo 
pakviesti į Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų Vyčio apy-
gardos 5-osios rinktinės būs-
tinę Panevėžyje. Čia rinktinės 
vadas pulkininkas leitenantas 
V. Zabiela įteikė garbingą ap-
dovanojimą. Kasmet, minint 
Krašto apsaugos savanorių 
pajėgų įkūrimo dieną, apdo-
vanojami pajėgų rėmėjai ir 
geriausias darbdavys. Šiemet 
dėl karantino šventinis, tris-
dešimtasis Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų gimtadienis 
vietoj iškilmingos rikiuotės 
bei šventinių renginių, buvo 
paminėtas nuotoliniu būdu. 
Tačiau tradicijos rinkti ir ap-
dovanoti Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų talkininkus 
nebuvo atsisakyta. Taigi, 2020 
m. geriausiu Krašto apsaugos 
savanorių pajėgų darbdaviu 
išrinkta „Rokiškio Sirena“. Už 
ilgalaikį bendradarbiavimą su 
Vyčio apygardos 5-ąja rinkti-
ne, karių vertybių puoselėji-
mą, patriotizmo skatinimą, in-
formacinę paramą pulkininkas 
leitenantas V. Zabiela „Rokiš-
kio Sirenai“ įteikė  Lietuvos 
kariuomenės vado padėką bei 
daiktinę dovaną „Karžygys“.

Ilgametė draugystė
„Rokiškio Sirenos“ ir Krašto 

apsaugos savanorių pajėgų Vy-
čio apygardos 5-osios rinktinės 
506-osios pėstininkų kuopos 
bendradarbiavimas tęsiasi jau 
ne vienerius metus. Glaudesnis 
karių bendravimas su visuo-
mene ir žiniasklaida prasidėjo 
tuomet, kai kuopos vadu buvo 
paskirtas kapitonas Sergejus 
Afanasjevas. Iki tol kariai vi-
suomenei buvo matomi daž-
niausiai įvairių švenčių metu; 
garbės sargybos, salvės prie 
paminklų. Tačiau reprezentaci-
ja – tik nedidelė kariuomenės 
ir karių veiklos sritis. Daug di-
desnė veiklos dalis – nuolatiniai 
mokymai, pratybos, būdavo 
mažokai atspindima.

Prasidėjus glaudesniam ka-
rių ir žiniasklaidos bendradar-
biavimui, visuomenė gali iš 
arčiau pamatyti, kuo kasdien 
gyvena jų rajono gynėjai.

Krašto apsaugos savanorių 
pajėgos unikalios tuo, kad jose 

tarnaujantys kariai pareigą tė-
vynei ir jos žmonėms derina su 
kasdieniu gyvenimu. Populia-
riai sakant, šie kariai yra arčiau-
siai mūsų. Jie nedislokuoti ka-
reivinėse. Jie yra jūsų kolegos, 
draugai, kaimynai. Pašaukti į 
mokymus ir pratybas, taikos 
meto užduotis, jie velkasi uni-
formas ir vyksta tarnauti vals-
tybės ir visuomenės labui. Jie 
pirmieji pasitiktų ir paskutiniai 
išlydėtų pavojų. Jie pirmieji 
atsišaukia tuomet, kai rajono 
žmonėms prireikia pagalbos. 
Vien tik praėjusiais metais ne 
tarnybos metu, neuniformuoti 
rokiškėnai kariai savanoriai ėjo 
ieškoti dingusio trenerio, šu-
kavo pelkes ieškodami pakly-
dusios močiutės, jie medikams 
padėjo pastatyti angarą, skirtą 
testuoti rajono gyventojus dėl 
covid-19. Pirmosios epidemijos 
metu pernai nuo kovo vidurio 
iki birželio mūsų kariai atliko 
taikos meto užduotis, padėda-
mi Valstybinės sienos apsaugos 

tarnybos pareigūnams saugoti 
valstybinę Lietuvos-Latvijos 
sieną.

Rokiškėnai gali pelnytai di-
džiuotis, kad 506-osios pėsti-
ninkų kuopos kariai dalyvavo 
visose taikos palaikymo mi-
sijose, kuriose veikė Lietuvos 
kariuomenės Sausumos pajė-
gos: Kosove, Irake, Afganista-
ne. Šiuo metu rokiškėnai kariai 
Deividas Daukas ir Deividas 
Maceika saugo trapią taiką Af-
rikoje, Malyje. Jų misija artėja 
į pabaigą ir nekantriai laukiame 
jų grįžtančių namo.

Unikalios patirtys
Straipsnių apie karius gausa 

„Rokiškio Sirenos“ puslapiuose 
yra neatsitiktinė: veikli kuopa 
yra vienas iš rajono traukos cen-
trų. Ir tai nėra tik mandagus epi-
tetas. Įdomi karių veikla jungia 
įvairių kartų, patirčių žmones. 
Kai kurie kariai jau skaičiuoja 
trečiąjį tarnybos dešimtmetį. 
Prie jų jungiasi jaunimas. Čia 
vietos randa ir darbininkas, ir 
informacinių technologijų spe-
cialistas, mokytojas, policijos 
pareigūnas, renginių organizato-
rius. Kiekvieno žinios, talentai, 
patirtis turtina kuopos veiklą. 
Tai didžiulis jaunų, iniciatyvių 

žmonių kolektyvas.
Tad nenuostabu, kad jo vei-

kla traukia dėmesį. Apie tai 
kalba faktai ir bendros patirtys. 
„Rokiškio Sirenos“ kolektyvas 
ne tik viešina su kariuomene su-
sijusią informaciją. „Rokiškio 
Sirenos“ žmonės ne kartą talki-
no kariams pratybų metu. Kar-
tu su jais keliavo ir klaidžiais 
rajono miškų takais, ir skrido 
amerikiečių „Black Hawk“ 
sraigtasparniu, kartu dalinosi 
kareiviško davinio pakuotę, ir 
kartu lankė 1919-20 m. Lietu-
vos karių savanorių kapus, sem-
damiesi patirties ir žinių. Todėl 
„Rokiškio Sirenos“ komandai 
jau senokai nereikia klausti ka-
rių, ką reiškia skirtingų spalvų 
kryžiai ant karinės technikos, 
kaip atpažinti karį nuo šaulio, 
kaip atskirti vietas, kuriose 
gali būti paspęstos pasalos, ir 
kuo skiriasi „irklas“ nuo „gieš-
kės“. Kartu patirti išbandymai, 
nužingsniuotos dešimtys ki-
lometrų geriau už bet kokius 
kovinius filmus parodo kario 
kasdienybę, tų kasdien Rokiš-
kio gatvėse matomų, atrodytų, 
paprastų žmonių nepaprastą 
drąsą, talentus, žinias, veiklu-
mą. Iš to ir gimsta straipsniai, 
reportažai apie karius.

Visuomenės traukos 
centras
„Rokiškio Sirenos“ žmo-

nes ir karius jungia tos pačios 
vertybės: meilė ir pagarba savo 
šaliai, savo žmonėms. Tikėji-
mas, kad laisvas žodis, laisva 
spauda įmanoma tik laisvoje 
valstybėje. Ir tą laisvę reikia 
vertinti ir ginti. Nenuostabu, 
kad laikraščio puslapiuose at-
sispindi ir šių dienų informa-
cinio karo aktualijos, redakcija 
nuolat bendradarbiauja su ka-
riuomene bei visuomeninėmis 
organizacijomis, paskaitomis, 
mokymais ugdydama visuo-
menės atsparumą propagandai, 
kritinį mąstymą, aplink save 
burdama aktyvius ir iniciaty-
vius žmones: istorikus, visuo-
menininkus, dvasininkus.

Apie tai, kokį potencialą 
turi šis bendradabiavimas, liu-
dija ir tai, kad rudenį į „Auk-
sinio proto“ žaidimą įsijungusi 
kuopos karių ir bendraminčių 
komanda „DVI“ iš karto išsi-
veržė į rajono lyderius, mes-
dama rimtą iššūkį komandoms 
senbuvėms.

Aktyvi karių ir žiniasklai-
dos veikla nebūtų įmanoma be 
„Rokiškio Sirenos“ vadovo S. 
Tuskos palaikymo. Jis ir pats 
ne kartą talkino kariams, vi-
suomet palaiko savo koman-
dos idėjas ir iniciatyvas, skati-
na jas įgyvendinti.

Aktuali tema
Ilgametė praktika parodė, 

kad rašyti apie kariuomenę, 
karius yra labai svarbu ir ak-
tualu. Šie straipsniai sulaukia 
nemenko visuomenės dėmesio. 
Jų dėka „Rokiškio Sirenos“ ir 
Rokiškio vardas skamba toli už 
mūsų rajono ribų. Už savo ak-
tyvią veiklą „Rokiškio Sirena“ 
sulaukė gausybės įvertinimų,   
pačiu svariausiu iš kurių džiau-
giamės šiandien. Jis –  ilgame-
čio bendradarbiavimo įvertini-
mas, kuriuo didžiuojamės . Tai 
pagarbos ženklas ne tik  „Ro-
kiškio Sirenos“  komandai, bet 
ir mūsų bičiuliams – 506-osios 
pėstininkų kuopos kariams. Juk 
mūsų puslapiuose – jų aktyvios 
veiklos ženklai.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rokiškio rajono gyventojai kviečiami aktyviai naudotis konsultantų paslaugomis

Įsibėgėjantis projektas  
„Bendradarbiavimas ir in-
formacijos apie socialines 
paslaugas sklaida Rokiškio 
mieste“ (08.6.1-ESFA-T-927 
Spartesnis vietos plėtros 

strategijų įgyvendinimas), 
kurį vykdo Socialinės para-
mos centras su partneriais, 
rajono žmonėms jau duo-
da nemažai naudos. Viena 
iš aktualiausių šiuo metu 
projekto dėka siūlomų pas-
laugų – konsultantų pagal-
ba namuose gyventojams 
rasti reikiamą informaciją, 
užsiregistruoti vizitui pas 
gydytoją, apsilankymui 
valstybinėse institucijose 
bei patarimams, kaip gauti 
nuotoliniu būdu teikiamas 

paslaugas.

Ši pagalba karantino metu 
labai svarbi, mat vis dar dau-
gelis įstaigų, institucijų dirba 
karantino režimu, daugelis 
paslaugų teikiama virtualioje 
erdvėje arba tik pagal išanksti-
nę registraciją. O kaip patekti 
pas gydytoją, gauti transpor-
tą nuvykti į gydymo įstaigą, 
ar tiesiog įsigyti elektroninį 
bilietą važiuoti tarpmiestiniu 
autobusu ir pan.? O juk ne kie-
kvienas, ypač vyresnis žmo-

gus, namuose turi kompiuterį 
ar moka internete ieškoti rei-
kiamos informacijos.

Ją padės rasti Socialinės 
paramos centro konsultantės. 
Jos patars, pamokys, parodys, 
kur rasti informaciją, prirei-
kus užregistruos, paaiškins, į 
kokią paramą asmuo gali pre-
tenduoti ir kur jos ieškoti.

Konsultacijoms registruo-
tis galima šiais telefonais: 

(8-618) 05878; 
(8-626) 75185; 
(8-458) 31275
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Už mūsų ir jūsų laisvę!
Už mūsų ir jūsų 

laisvę! Tai šūkis, 
kviečiantis vieny-
tis bendrai kovai 
prieš autoritari-
nę ar totalitarinę 
valdžią dėl tauti-
nio išsivadavimo 
ir pilietinių tei-
sių. Pirmą kartą 
pavartotas 1794 
m. sukilime (len-
kiškai Za naszą i 
waszą wolność). 
J. Lelewelio ini-
ciatyva kiek pa-
keista forma (W 
imię Boga za nas-

zą i waszą wolność) vartotas per 1830–1831 ir 1863–1864 
metų sukilimus.

Minėdami nepriklausomos Baltarusijos 103-ąsias meti-
nes, Rokiškio rajono savivaldybė, Rokiškio krašto muzie-
jus ir Rokiškio rajono laikraštis „Rokiškio sirena“ pristato 
nuo A. Lukašenkos režimo nukentėjusių Pastovių gyventojų 
istorijas. Prieš 30 metų apgynę savo laisvę suprantame ir 
palaikome Baltarusijos tautos laisvės ir demokratijos siekį! 

2020 m. rugpjūčio 8–9 d. vyko Baltarusijos prezidento 
rinkimai, oficialiai buvo paskelbta, kad rinkimus šeštą kar-
tą iš eilės laimėjo Aleksandras Lukašenka, surinkęs dau-
giau nei 80% balsų. Opozicijos rinkimų štabas tikina, kad, 
jų turimais duomenimis iš rinkimų apylinkių, už kandidatę 
Sviatlaną Cichanouskają balsavo 70–80% gyventojų. Cen-
trinei rinkimų komisijai atsisakius perskaičiuoti balsus, S. 
Cichanouskaja pasiskelbė esanti rinkimų laimėtoja.

Po rinkimų visoje Baltarusijoje prasidėjo piliečių pro-
testo akcijos prieš suklastotus rinkimų rezultatus. Vyko su-
sirėmimai tarp protestuotojų ir specialiosios policijos pajė-
gų, buvo sulaikyta tūkstančiai protestuotojų, kurių daugelis 
vėliau pranešė apie patirtus kankinimus ir nežmonišką el-
gesį su jais.  

Valdžiai uždraudus žmonėms rinktis Minsko centre, A. 
Lukašenkos oponentai pakeitė protestų taktiką ir ragina 
šalininkus rinktis nedidelėmis grupėmis Minsko mikrorajo-
nuose. Taip pat protestai vyko ir vyksta iki šių dienų kituose 
Baltarusijos miestuose, taip pat ir Pastovyse. 

Protestų dalyviai dėl savo politinių įsitikinimų dar ir 
šiandien patiria represijas iš A. Lukašenkos autoritarinės 
valdžios pusės. Nemaža protestuotojų dalis buvo sulaikyti, 
vieni priversti slapstytis, kiti palikti savo šalį. 

Rokiškį ir Pastovis sieja ne tik istoriniai saitai, bet ir glau-
dus kultūrinis bendradarbiavimas. Rokiškio rajono savival-
dybė su Pastovių miestu yra pasirašiusi bendradarbiavimo 
sutartį, vykdomi bendri kultūriniai/istoriniai projektai. 

Pastovys (Паставы) – miestas Baltarusijoje, Vitebsko 
srities Pastovių rajono centras. Įsikūręs prie Medilos (deši-
niojo Birvėtos intako) upės.

XVIII a. antroje pusėje Pastovys atiteko Tyzenhauzų gi-
minei. Lietuvos ūkio reformatoriaus, LDK dvaro iždininko 
Antano Tyzenhauzo iniciatyva čia buvo įteigtos manufaktū-
ros, keli malūnai, odų dirbtuvės. Pagal klasicistinį planą jis 
radikaliai rekonstravo miestą. Miesto perplanavimo pro-
jektą parengė vyriausias Gardino architektas italas Gus-
sepe de Saco. Pietiniame Pastovių pakraštyje, kairiajame 
Medilos krante, iškilo rūmai, į rytus nuo jų buvo įrengtas 
kraštovaizdžio parkas. Suformuota erdvi Turgaus aikštė, 
aplink ją iškilo manufaktūrų darbininkų namai, raštinės ir 
teismo pastatai, gydytojo namas, užeiga, trys užvažiuoja-
mieji namai. Iki mūsų dienų išliko 8 iš 22 A. Tyzenhauzo 
laikų pastatų. Viename jų, buvusiuose užvažiuojamuose na-
muose, dabar veikia Kraštotyros muziejus.

1775 m. į Pastovis buvo perkeltas Gardino teismas. 
1782–1785 m. mieste veikė A. Tyzenhauzo teatro mokykla, 
kuri buvo perkelta iš Gardino. 1791 m. Pastovys gavo miesto 
teises ir tapo Užnerio (Завилейский уезд) apskrities centru.

1814–1853 m. Pastovis valdė grafas Konstantinas Tyzen-
hauzas, kuris čia įkūrė ornitologijos muziejų, biblioteką ir 
meno galeriją, užbaigė statyti ir įrengė klasicistinius rū-
mus. Pastovyse gimė Rokiškio grafai Reinoldas Tyzenhau-
zas (1830–1880) ir Marija Tyzenhauzaitė-Pšezdzieckienė 
(1823–1890). 

Giedrius Kujelis

Aš – Denisas Cybulskis. 
1981 m. gimiau ir gyvenu 
Pastovyse. Dirbu nuotoli-
niu būdu. 2020 m. vasarą ir 
rudenį atvirai protestavau 
prieš nusikalstamą Baltaru-
sijos valdžios režimą. Da-
lyvavau mitinguose ir pike-
tuose Minske, Pastovyse. Už 
dalyvavimą juose mane ne 
kartą sulaikė valdžios jėgos 
struktūros, žiauriai sumušė 
(sunkūs sužalojimai), kelis 
kartus buvau uždarytas į tar-
dymo izoliatorius Žodine ir 
Pastovyse. Tačiau ir po to 
nesilioviau rodyti, kad nesi-
taikstau su nusikalstamu val-
džios uzurpavimu šalyje. 

2020 m. mes, grupė PPa-
stovių ir Pastovių rajono 
gyventojų, pasipiktinę Balta-
rusijos valdžios tironija, išė-
jome su pačių pasigamintais 
plakatais Pastovyse. Mūsų 
tikslas – parodyti visuome-
nei, kas iš tiesų vyksta ša-
lyje. Parodyti fotografijose 
užfiksuotus žiaurius rugpjū-
čio įvykius. Juk mūsų šaly-
je visiškai išnaikinta laisva 
spauda, beliko tik valdžios 
propaganda. Ne visi gyvento-
jai naudojasi internetu, ypač 
vyresnioji karta. Todėl mūsų 
tikslas buvo jiems parodyti 
faktus, kuriuos bando slėpti 
ar iškreipti dabartinė nusi-
kalstama valdžios sistema. 

Už dalyvavimą šiame ren-
ginyje mums iš karto buvo 
surašyta po kelis protokolus 
pažeidus Baltarusijos Res-
publikos Administracinio 
kodekso 23.34 straipsnį. 
Mat mes tą dieną piketavo-
me keliose keliose Pastovių 
vietose, ir kiekvienoje šių 
vietų kiekvienam mūsų buvo 

surašyta po protokolą. 
Taigi, man buvo surašy-
ti 4 protokolai, o kai ku-
riems žmonėms – net po 
5 ir daugiau. Kodėl iš es-
mės buvo rašoma po kelis 
protokolus tiems patiesm 
žmonėms? Kad taip būtų 
galima kaip galima labiau 
padidinti surašytų proto-
kolų skaičių. Mat nuo to 
priklauso milicijos dar-
buotojų algos ir karjera. 
Tokiu būdu tą rytą vienas 
pareigūnas mums sura-

šė iš karto kelias dešimtis 
protokolų. Po to Pastovyse 
buvo teismas, kuris nekreipė 
dėmesio į mūsų konstitucinę 
teisę atvirai reikšti savo nuo-
monę ir kiekvienam skyrė 
baudą.

2020 m. lapkritį Minską 
sukrėtė baisus įvykis. Vai-
kinas buvo mirtinai sumuš-
tas vien tik dėl to, kad drįso 
prieiti prie jėgos struktūrų 
pareigūnų, persirengusių 
civiliais drabužiais, ir pa-
klausti,m kodėl jie peiliais 
nupjausto baltas ir raudo-
nas juosteles, kurias kažkas 
užrišo ant tvoros. Nužudytas 
jaunuolis – Romanas Bonda-
renko. 

Už šią jėgos struktūrų pa-
reigūnų įvykdytą žmogžudys-
tę nebuvo surašyta nė vieno 
protokolo, nebuvo tyrimo, 
netgi tarnybinių nuobaudų. 
Po šios žmogžudystės per šalį 
nusirito gyventojų protestų 
banga. Žmonės, gedėdami 
nužudyto jaunuolio, mirusio 
už savo politines pažiūras, 
išėjo į savo miestų gatves su 
gėlėmis ir plakatais. 

Aš irgi išėjau į Pastovių 
aikštę, gedėdamas Roma-
no Bondarenkos. Susirinko 
kelios dešimtys žmonių. Vos 
pradėjus susibūrimą, prie 
mūsų priėjo Pastovių rajono 
vidaus reikalų skyriaus pa-
pulkininkis Rybakovas. Jis 
pranešė, kad, atseit, šis ren-
ginys yra neteisėtas ir davė 
5 min. pasišalinti iš aikš-
tės. Jei nepaklusim, grasino 
areštais. Niekas iš susirinku-
siųjų neketino konfliktuoti su 
pareigūnais, ir po trijų minu-
čių visi išsivaikščiojo. Aš irgi 

palikau aikštę ir ėjau namo. 
Bet milicijos vadovas Ry-
bakovas asmeniškai greitai 
pėsčiomis ėmė mane vytis, 
sugriebė už rankos ir nutem-
pė milicijos mašinos link. Be 
manęs, milicininkai sučiupo 
dar kelis žmones, kurie ėjo iš 
Pastovių Lenino aikštės savo 
automobilių link. Ir mane, ir 
juos ten sulaikė visiškai atsi-
tiktinai: jiems reikėjo sulai-
kyti nors ką nors iš buvusių 
prie Lenino aikštės, kad bū-
tume pasodinti į izoliatorių 
ir būtų iškeltos bylos pagal 
jau minėtą 23.34 straipsnį.

Mane pasodino Pastovių 
izoliatoriaus kameroje kar-
tu su dviem žmonėmis, gre-
timoje kameroje – merginą. 
Vienas iš mano kameros bi-
čiulių, protestuodamas pa-
skelbė bado streiką. Bet į tai 
Pastovių milicija absoliučiai 
nereagavo. Mus kameroje 
laikė tris paras, po to buvo 
teismas Pastovyse. Mus pri-
pažino kaltais ir skyrė arba 
baudą arba 10 parų arešto. 
Man skyrė 10 parų. Sėdėjau 
kameroje vienas. Visose ki-
tose kamerose buvo po kelis. 
Mane tyčia laikė vieną, nie-
ko nesodino kartu, kad nepa-
veikčiau tų žmonių politinės 
pasaulėžiūros. Apie tai žinau 
tiksliai – tą man pranešė vie-
nas izoliatoriaus darbuotojų. 

Kalinimo laikas, atrody-
tų, sąlyginai trumpas, tačiau 
sąlygos buvo labai blogos. 
Kamera ankšta, maždaug 
2,5x2,5 m. Joje nėra tuale-
to, praustuvo. Vietoj tualeto 
– kampe pastatytas kibiras. 
Ant sienos pakabinta vaiz-
do kamera su plačiakampiu 
objektyvu. Kiekvienos kame-
ros vaizdas matyti dideliame 
ekrane izoliatoriaus kori-
doriuje. Tarp izoliatoriaus 
personalo yra moterų. Ka-
mera faktiškai nešildoma, o 
lapkritį buv labai šalta, todėl 
visą laikai stipriai šalau. Gu-
lėti ant gulto buvo leidžiama 
tik naktį. Likusį paros laiką 
čiužinį paimdavo ir buvo lei-
džiama arba stovėti, arba sė-
dėti ant šaltų lentų. Atsigulti 
netgi be čiužinio neleisdavo. 
Miegoti neleidžiama net sė-

dint. Jei užsnūsti, tai iš karto 
ekrane pamato prižiūrėtojas, 
prieina prie durų ir garsiai 
jas tranko, kad pažadintų 
kalinį.  Štai tokiomis sąly-
gomis Baltarusijoje laikomi 
žmonės, kurie nesutinka su 
režimu. Rūkyti taip pat nega-
lima. Aš nerūkau, todėl man 
bent tuo buvo lengviau. Val-
džios uždavinys – palaužti, 
pažeminti, iškankinti žmogų 
morališkai, palaužti jo valią. 

Čia aš papasakojau tik 
apie tai, kas nutiko man Pa-
stovyse. Nepasakojau, kaip 
buvau sučiuptas mitinge 
Minske, stipriai sumuštas 
omonininkų, įgrūstas į izo-
liatorių, kur mane vėl su-
mušė omonininkai. Buvau 
laikomas labai blogomis są-
lygomis dešimties vietų ka-
meroje, kurioje buvo laiko-
ma apie trisdešimt žmonių, 
sučiuptų mitinguose. 

Dabar visoje Baltarusijo-
je aktyviai vykdomos repre-
sijos prieš visus gyventojus, 
kurie anksčiau buvo paste-
bėti mitinguose ar patraukti 
atsakomybėn pagal 23.34 
straipsnį. Beveik kasdien pas 
mano pažįstamus atvažiuoja 
milicijos ar KGB pareigū-
nai, vykdo kratas, siekda-
mi atimti visą turimą biuro 
įrangą. Dabar, kai aš rašau 
šį tekstą, bet kurią minutę 
šiandien ar kitą dieną, gali 
atvažiuoti pareigūnai, atimti 
šį kompiuterį, kuriuo dabar 
rašau, o mane išvežti ir pa-
sodinti. Kokia visų šių kratų, 
poėmių ir areštų priežastis? 
Jokios. Tiesiog kerštas. Ar-
gumentuoja, kad kažko ieško 
kompiuteriuose ar išmaniuo-
siuose telefonuose, bet iš 
tiesų tai tik režimo „trium-
fo“ prieš nepaklusniuosius 
demonstracija. Jie įsitikinę, 
kad jau laimėjo, bet bijo, 
kad protestų bangos nepasi-
kartotų. Stengiasi sugalvoti 
pretekstą, kad išsekintų, pri-
spaustų žmogų, palaužtų jo 
valią ir norą reikšti protestą 
prieš režimą. 

Denisas Cybulskis. 
Iš rusų kalbos vertė

Lina Dūdaitė-
Kralikienė

Baltarusijos tautinių vėliavų paroda „Balta, raudona, balta“
Švęsdami savo laisvę, turi-

me nepamiršti ir kitų tautų dar 
ir šiandien kovojančių už savo 
teises ir demokratiją. Ypač kai 
tai vyksta Lietuvos kaimynys-
tėje. Rokiškio krašto muziejus 
pristato dailininkės iš Minsko 
(Baltarusija) Tatjanos Gorelčik 
pieštų Baltarusijos tautinių vė-
liavų parodą „Balta, raudona, 
balta“.

Štai kaip save visuomenei 
pristato parodos autorė: „Aš 
esu Tatjana Gorelchik, gimiau 
Minske, daugiavaikėje šeimoje. 
Mano tėtis buvo kariškis, todėl 
pusę gyvenimo keliavome per 

tolimiausius ir šalčiausius Ru-
sijos kampelius. 2000 m. tėvai, 
pavargę nuo nesibaigiančių ke-
lionių, nusprendė grįžti į Mins-
ką ir čia apsigyventi,  kuo aš 
labai džiaugiausi.

2003 m. įstojau į Baltaru-
sijos valstybinio universiteto 
Dizaino skyrių. Tada ir susipa-
žinau su rašytoju Jevgenijumi 
Budinu bei pradėjau dirbti pas 
jį. Jevgenijus Dominikovičius 
įkvėpė man meilę rašyti ir pa-
skatino stoti į Europos humani-
tarinių mokslų instituto Žurna-
listikos fakultetą. 

Į 5 p.
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Perkančioji organizacija: Rokiškio ra-
jono savivaldybės administracija (kodas 
188772248, Respublikos g. 94, 42136 Ro-
kiškis).

Pirkimo objektas: Rokiškio mieste per-
kami 1 vieno kambario ir 1 dviejų kamba-
rių butai; Obelių mieste - 1 vieno kambario 

butas; Juodupės miestelyje – 1 vieno kambario butas su 
visais komunaliniais patogumais. Butai su bendro naudo-
jimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), mediniuose ar 
karkasiniuose namuose bei butai, kurių nusidėvėjimas yra 
didesnis kaip 60 proc., nebus perkami.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pas-

tatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar 
teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo, patvirtinto 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. 
nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų ne-
kilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos 
daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Paraiškos vertinimo kriterijai: kaina, buto techninė bū-
klė ir energinio naudingumo klasė.

Pirkimo dokumentus galima gauti savivaldybės admi-
nistracijoje, Respublikos g. 94, Rokiškyje, prieš tai pa-
siskambinę Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėjo pava-
duotojai Ernestai Jančienei, mob. 8 685 63 379, arba rasti 
internete adresu www.rokiskis.lt naujienų skiltyje.

Informacija teikiama tel. (8 458) 52 272, 
mob. 8 685 63 379, el. paštu e.janciene@post.rokiskis.lt.
Paraiškos  pateikimo vieta: Turto valdymo ir ūkio sky-

rius, 618 kab., Respublikos g. 94, Rokiškyje.
Paraiškos  pateikimo terminas: iki 2021 m. kovo 29 d. 

10.00 val.
Kalba, kuria turi būti parengta paraiška: lietuvių.
Paraiška pateikiama užklijuotame voke, ant kurio nu-

rodomas parduodamo buto adresas, kontaktinio asmens 
vardas, pavardė ir telefono nr.

Pateikiami šie dokumentai:
1. Užpildyta paraiška; 
2. Nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
3. Kadastro duomenų bylos kopija;
4. Buto energetinio efektyvumo sertifikato kopija;
5. Notaro patvirtintas įgaliojimas, suteikiantis teisę as-

meniui teikti paraišką ir derėtis dėl buto pardavimo (jei 
paraišką teikia ne pats savininkas arba kai butas nuosavy-
bės teise priklauso keliems asmenims).

Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 
2021 m. kovo 29 d. 10.30 val. Rokiškio rajono  savival-
dybės administracijos 203 kab., Respublikos g. 94, Ro-
kiškyje.

Užs. 1265

Rokiškio rajono savivaldybės admi-
nistracija skelbia atranką Obelių se-
niūnijos darbininko pareigoms užimti 
(darbuotojas pagal darbo sutartį (1 
pareigybė, C lygis)) pastoviosios dalies 
koeficientas nuo 4,20 iki 4,50 (pareigi-

nės algos baziniais dydžiais, priklausomai nuo pro-
fesinio darbo patirties (metais)). 

Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savivaldy-
bės interneto svetainėje adresu http://www.rokis-
kis.lt.

Užs. 1269

Kovo 26 d (penktadienį) 10 val. šaukia-
mas Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 
posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu, 
fiziškai nedalyvaujant savivaldybės tary-
bos nariams, naudojant telekomunikacijos 
priemones (vaizdo ir garso konferenciniu 
ryšiu „Zoom“ platformoje).

Tarybos posėdžio darbotvarkė skelbiama interneto 
svetainėje www.rokiskis.lt (žr. ,,Naujienos“).

Užs. 1270

AUGALAI

• Raudonųjų dobilų Vyčiai sėklą. 
Visada puikus derlius. Kaina 
priklauso nuo perkamo kiekio.  
Tel. 8 623 18 913. Rokiškis
• Avižų, vikių mišinį, daugiamečių 
žolių sėklas, kitus grūdus, įvairius 
miltus. Atvežu. Tel. 8 682 36 692. 
Rokiškis

BALDAI

• Stalelį su veidrodžiu ir stalčiais. 
Būklė labai gera. Lipdukai lengvai 
nuimami. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 696 09 281. Rokiškis
• Mažai naudotą MILLI čiužinį 
Comfort foam 120x60 cm, vidus 
- poliuretano putos. Aukštis 8 cm. 
Užvalkalas nusiima, galima plauti. 
Kaina 14 Eur. Tel. 8 613 53 235. 
Rokiškis
• Trijų durų spintą su antresolėmis. 
Aukštis 2,40 m, plotis 1,50 m, gylis 
0,60 m. Kaina 30 Eur.  

Tel. 8 613 12 829. Rokiškis
• Stalą su kėdėmis. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 698 37 381. Rokiškis
• Naudotą, geros būklės sekciją. 
Plotis 2,72 m., aukštis 2,15 m. 
Kaina 90 Eur. Tel. 8 651 64 638. 
Biržai
• Dvivietės sofos ir pufo 
komplektą (pirktas 2019-07). 
Sofa - 168x102x97. Sėdėjimo 
gylis - 55, aukštis - 47. Pufas - 
62x74x47. Gobelenas Soro 100, 
kojelės ąžuolinės, aliejuotos. 
Skandinaviško stiliaus, aukšto 
komforto baldai. Kaina 490 Eur. 
Tel. 8 621 69 799. Kupiškis
• Kėdes su ratukais. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 695 14 987. Rokiškis
• Prekybinius prekystalius su 
stiklais ir stalčiais.  
Tel. 8 682 31 989. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju 4 antis ir antiną.  
Tel. 8 672 71 061. Rokiškis
• Dovanu šuniuką. Labai mielas, 
mylintis vaikus, bendraujantis, 
ieško rimtų šeimininkų. 
Dovanojame tik dėl to, kad neteko 
šeimininko, Pandėlys.  
Tel. 8 671 38 764. Rokiškis
• Dovanoju 8-o dešimtmečio stalą. 
Baldinė plokštė, blizgus paviršius, 
dvi spintelės, viena su stalčiais - 
trūksta kelių rankenėlių. Ilgis 180 
cm, plotis apie 45 cm, aukštis 76 
cm. Sekciją - 2 dalių. Baldinės 
plokštės, blizgus paviršiaus. 
Tvarkingi. Tel. 8 698 40 717. 
Vilnius
• Dovanoju 7 dešimtmečio drabužių 

spintą. Knygų spintą - trūksta poros 
stiklų. Ilgis 255 cm, aukštis 180 
cm. Tel. 8 698 40 717.  
Rokiškis
• Dovanoju maniežinę lovytę. 
Nesulankstoma, bet tinkama 
naudoti. Tel. 8 612 47 934. 
Rokiškis
• Dovanoju oranžinį kačiuką, 1 
metų. Tel. 8 609 08 933. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• 35 metų vyras ieško darbo. 
Domina įvairūs pasiūlymai.  
Tel. 8 694 72 137. Rokiškis
• Ieškau papildomo darbo. 2-3 
dienas per savaitę. Pardavėjos, 
reklamos platintojos, namu 
tvarkytojos ir panašių. Tiktų darbas 
Rokiškyje. Tel. 8 618 83 490. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

Baltarusijos tautinių vėliavų paroda 
„Balta, raudona, balta“

Iš 4 p.
Taip prasidėjo mano pirmoji 

pažintis  su valstybe ir nesuprati-
mas, ką galėjo padaryti institutas, 
kad jis buvo priverstas persikelti 
į kitą šalį. Mokslų aš negalėjau 
baigti, nes dažnos kelionės į Vil-
nių man buvo per brangios.

Mes su vyru užsiėmėme kos-
metikos prekybos verslu, tačiau 
Baltarusijoje labai sunku tai 
daryti. Niekada negali žinoti, ką 
dar padarys valstybė – sugalvos 
kaip sumažinti tavo uždarbį ir 
papildyti savo piniginę. Gavo-
me net laišką su grasinimais ir 
draudimu prekiauti. Kovojome 
kaip įmanydami. Tačiau 2017 
m. mes praradome verslą ir, ieš-
kodami geresnio gyvenimo, bu-
vome priversti išvykti į Maskvą. 
Bet neilgam. Prabuvome ten 2 
metus ir supratome, kad tiesiog 
norime grįžti namo. Maskva ali-
na ir išsiurbia visą energiją… 
Beprotiškos transporto spūstys, 
draugų ir šeimos nebuvimas 
šalia lėmė, kad mes grįžome. 
Ir kaip paaiškėjo – pačiu laiku. 
Prasidėjo pandemija. Realių 
COVID atvejų slėpimas ir aplai-
dus valstybės požiūris į situaciją 
man sukėlė panikos priepuolius. 
Kai kūnas tau nepaklūsta, tu nu-
tirpsti,  o širdis pašėlusiai plaka 
– baisu. Bandžiau išsiblaškyti,  
išmokau taisyklingai kvėpuoti, 
tai man padėjo.

2 vasaros mėnesius gyvenau 
ramiai. Tačiau atėjo rugpjūčio 
9 d. (Baltarusijos prezidento 
rinkimų diena).  Aš ten buvau… 
Pirmiausia stovėjome prie mūsų 
rinkimų apylinkės mokykloje, 
prašydami mokytojų teisingai 
suskaičiuoti balsus ir neap-
gaudinėti. Po to teko bėgti nuo 
OMON‘o (ypatingosios paskir-
ties milicijos būrys), kurie į mus 
nukreipė ginklus. Aš sustingda-
vau iš baimės, kai kažkur neto-
liese sproginėjo šviesos/garso 
granatos, gelbėjome žmones, kai 
„tyleniai“ (тихари – į protes-
tuotojų minią įsimaišę neunifor-
muoti jėgos struktūrų pareigū-

nai) griebdavo žmones gatvėje… 
Tuo metu man prasidėjo ligos 
paūmėjimas. Aš pati nebegalėjau 
su tuo susitvarkyti, išgyventi, tu-
rėjau kreiptis į gydytojus.  

Kai dvi dienas teko stovėti 
solidarumo grandinėse, sava-
noriauti  tiekiant maistą ir van-
denį protestuotojams  ir bėgioti 
nuo OMONO‘o, po to 2 dienas 
dėl streso ir panikos priepuolių 
negalėjau nei pajudėti. Ištiso-
mis pakuotėmis teko gerti rami-
namuosius vaistus. Tuo metu aš 
pradėjau piešti…

Man reikėjo rasti savo išgel-
bėjimą ir aš jį radau … Viename 
iš Minsko miesto mikrorajonų 
pamačiau originalią tautinę Bal-
tarusijos vėliavą, tada kilo noras 
padaryti kažką ypatingo savo ra-
jonui. Aš nupiešiau vėliavą ir pa-
skelbiau ją socialiniame tinkle… 
Ir tada pasipylė prašymai nu-
piešti kitų rajonų, kaimų, miestų 
ir net šalių vėliavas.

Rugsėjo 12 d. aš kaip užvesta 
piešiau, nesustodama dirbau 14 
valandų iš eilės. Tada gimė 13 
unikalių darbų… O žmonės prašė 
ir prašė vis daugiau ir daugiau… 
Šiuo metu turiu sukūrusi daugiau 
nei 80 vėliavų ir aš neketinu su-
stoti. Esu nupiešusi atminimo, 
įvairių profesijų ir tiesiog juokingų 
vėliavų. Taip  pat yra asmeninių ir 
atskirų grupių vėliavų. Laimė, ku-
rią galiu suteikti žmonėms, suburti 
juos po mano nupieštomis vėliavo-
mis – visa tai neįkainojama.

Taip, aš už tai sumokėjau… 
Yra piktų, pavydžių žmonių, ku-
rie net būdami JAV parašė pa-
reiškimą milicijai. Pranešė, kad 
aš piešiu vėliavas, einu į žygius 
ir stoviu solidarumo grandinėse, 
agituoju nepaklusti „oficialiai“ 
valdžiai. Milicija manęs ieškojo 
telefonu, jie atėjo pas mano arti-
muosius. Aš vos spėjau laiku pa-
likti namus. Dabar aš slapstausi, 
bet aš vis dar Baltarusijoje. Nes 
tai mano namai ir nenoriu niekur 
išvykti. Aš kovosiu už savo šalį.

Rokiškio krašto muziejaus
inform.
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• Ieškau moters, galinčios tvarkyti 
namus. Tel. 8 698 16 377.  
Rokiškis
• Reikalingas vairuotojas-
ekspeditorius. Maršrutas – 
pakrovimas Kėdainiuose, krovinio 
išvežiojimas po Lietuvos miestus, 
grįžimas į Kėdainius. Reikalavimai: 
vairuotojo pažymėjimas (CE 
kategorija), analogiško darbo 
patirtis nuo 1 metų. Kaina 800 Eur. 
Tel. 8 625 37 457. Rokiškis
• Reikalingi sraigių, vėliau grybų, 
uogų, obuolių supirkėjai.  
Tel. 8 656 91 370. Rokiškis
• Mėsos perdirbimo įmonei 
reikalingi darbuotojai. Jeigu esi 
motyvuotas dirbti bei užsidirbti - 
paskambink. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 686 94 750. Rokiškis
• Buhalterinė įmonė ieško naujo 
komandos nario. Ne mažiau 2 m. 
stažas ir mokėjimas dirbti Rivile ir 
Steko programomis. Kaina 700 Eur. 
Tel. 8 623 12 902. Rokiškis
• Reikalingi 2 darbuotojai 
Švedijoje nuo 04.01 -06.15 ir nuo 
09.01-11.15. Statybos, dažymas, 
rekonstrukcija. Minimalios anglų 
kalbos žinios. Darbas legalus 
švedų įmonėje. Kelionė, būstas 
apmokamas, atlyginimas nuo 2000 
Eur/mėn atskaičius mokesčius.  
Tel. 8 619 59 979. Rokiškis
• UAB Ramundas GM reikalingas 
(-a) padėklų remontuotoja(s). 
Darbo vieta - Panemunėlio gelž. 
stotis, Rokiškio r. Darbo laikas nuo 

8:00 iki 17:00. Darbo užmokestis – 
neatskaičius mokesčių nuo 880 Eur 
iki 944 Eur. Tel. 861003980.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• UAB Ramundas GM reikalingas 
(-a) padėklų surinkėja(s). Darbo 
vieta - Panemunėlio gelž. stotis, 
Rokiškio r. Darbo laikas nuo 8:00 
iki 17:00. Darbo užmokestis – 
neatskaičius mokesčių nuo 880 Eur 
iki 944 Eur. Tel. 861003980.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis

PASLAUGOS

• Stiklinių terasų gamyba ir 
montavimas. Stiklo turėklai, dušo 
kabinos, nerūdijančio plieno 

turėklai, stiklo pertvaros. Kreiptis 
nurodytu telefonu arba info@
veidroteka.lt. Tel. 8 607 14 058. 
Rokiškis

PERKA
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Laisvės g.13

Informuojame žemės sklypo (kad. Nr. 
7397/0001:0082) , esančio   Rokiškio r Kazliškio sen., 
Paliepio k   savininką  L. K  kad UAB „VALAKAS'“ ma-
tininkas Svajūnas Venckus  (kv. paž. Nr. 2M-M-1498),  
2021-03-31 laiku 12 val. 00 min.   vykdys žemės 
sklypo (kad.Nr. 7397/0001:0089 ), esančio  Rokiškio 
r  Kazliškio sen. Paliepio k., ribų ženklinimo darbus.

Prireikus išsamesnės informacijos, 
prašome kreiptis į  UAB „VALAKAS“ 
 matininką Svajūną Venckų adresu: 

Kauno r., Raudondvario k., Vyturių g. 15.
el. paštu venckus.valakas@gmail.com  

arba telefonu  865287322 

Informuojame sodininkų bendrijos „Vaivorykš-
tė“ pirmininką, kad  UAB „Geo optimus“ matinin-
kas Ramūnas Varnas (kvalifikacijos pažymėjimo 
Nr.2M-M-59) 2021-03-30 11 val. vykdys žemės skly-
po (kadastro Nr. 7357/0076:88), esančio Vaivorykš-
tės 10-oji g. 15, Rokiškio m., ribų ženklinimo darbus.       

Prireikus išsamesnės informacijos, 
prašome kreiptis į UAB „Geo optimus“ matininką 

R. Varną adresu Perkūno g.5A, Rokiškis, 
el. paštu ramunas7@gmail.com 

arba telefonu 8 685 77037

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 
7357/0076:103), esančio Vaivorykštės 10-oji g.13, 
Rokiškio m., savininko B.V. paveldėtojus, kad  UAB 
„Geo optimus“ matininkas Ramūnas Varnas (kvalifi-
kacijos pažymėjimo Nr.2M-M-59) 2021-03-30 11 val. 
vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 7357/0076:88), 
esančio Vaivorykštės 10-oji g.15, Rokiškio m., ribų 
ženklinimo darbus.       

Prireikus išsamesnės informacijos, 
prašome kreiptis į UAB „Geo optimus“ matininką

R. Varną adresu Perkūno g.5A, Rokiškis, 
el. paštu ramunas7@gmail.com 

arba telefonu 8 685 77037

UAB „Gensera“, vykdanti lauko inžinerinių tinklų 
(vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklų) 
statybos darbus, ieško: 

• Horizontalaus kryptinio gręžimo operatorių 
(betranšėjinis tiesimas). Atlyginimas: nuo 1500 Eur/
mėn. į rankas;

• Lauko vamzdynų montuotojų. Atlyginimas nuo 
500 Eur/mėn. iki 1500 Eur/mėn. į rankas. 

Suteikiame visas darbui reikalingas priemones, 
transportą atvykiti į darbą. Daugiau informacijos 
suteiksime žemiau nurodytais kontaktais darbo 
dienomis: I-V: mob. tel. (8-691) 86121, tel. (8-46) 
416188, info@gensera.lt 

• Skubiai perkame automobilius 
iki 1000 Eur. Tinkamą variantą 
paimame iš karto su traliuku. 
Sutvarkome dokumentus, 
Atsiskaitome vietoje.  
Tel. 8 696 65 249. Rokiškis
• Nupirksime automobilį aplink 
Rokiškį, Kupiškį, Uteną. Gali būti 
be tech. apžiūros ar su defektais. Iki 
1500 Eur. Kaina 1500 Eur.  
Tel. 8 622 94 107. Rokiškis
• Perkame automobilius 
geriausiomis kainomis. Greitai 
sutvarkome dokumentus, 
atsiskaitome iš karto. Perkame 
auksą palankiausiomis kainomis. 
Dirbame kiekvieną dieną, be 

laisvadienių. Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis

KITA

• Šieną ritiniais. Tel. 8 687 79 329. 
Rokiškis
• Plastikinius vienkartinius 
indelius, 0,250 ml talpos. Turiu 
apie 3000 vnt. Tel. 8 698 23 123. 
Rokiškis
• Naują pavėsinę. Ilgis 3,5 m, plotis 
2,5 m. Tel. 8 604 61 511.  
Rokiškis
• Išsinuomos aparatą protektoriui 
gilinti. Tel. 8 625 95 306.  
Rokiškis
• Krištolinę vazą. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 605 05 560. Rokiškis
• Špižines čenakines. Maistui 
netinka, galima naudoti kaip 
dekorą. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 605 05 560. Rokiškis
• Karinį, odinį diržą. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 605 05 560. Rokiškis
• Kareivišką rankinę. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 605 05 560. Rokiškis
• Lagamino formos vandens talpą, 
apie 5 l. Statinę - 15 l. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Nerūdijančio metalo statinę, apie 
100 l.. Tel. 8 676 27 899.  
Rokiškis
• Rankinį laikrodį.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Dėžutes. Turiu apie 1200 vnt.  
Tel. 8 698 23 123. Rokiškis
• Pašarinius kviečius. 50 kg. Kaina 
9 Eur. Tel. 8 611 29 604.  
Rokiškis
• Šieną ritinias. Tel. 8 686 93 420. 
Rokiškis
• Parduodu juodalksnio malkas. 
Tel. 8 626 38 881. Rokiškis

• Būdą šuniui. Vidutinio dydžio, 
75x110 cm, aukštis - 90, nenaudota. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 620 25 947. 
Rokiškis
• Sauskelnes Tena Slip Maxi Large 
(100-150cm.). Didelis dydis ir 
didžiausias sugeriamumas. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 616 13 735.  
Rokiškis
• Namo pavadinimų ir numerių 
lenteles tiesiai iš gamintojo - be 
tarpininkų. Kokybiškos namo 
pavadinimų ir numerių lentelės 
Jūsų privačiam namui bei sodybai, 
arba daugiabučio namui.  
Tel. 8 520 41 439. Klaipėda
• Kokybiškas vyriškas pinigines. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 611 21 832. 
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Ekologišką  medų.  
Tel. 8 609 95 180. Rokiškis
• Naminių vištų kiaušinius. 
Pandėlio sen. Tel. 8 646 81 861. 
Rokiškis
• Miltus gyvuliams. Atvežu į 
namus. Tel. 8 652 80 328.  
Rokiškis
• Šviežią, jaunų avelių mėsą.  
Tel. 8 630 53 487. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Nokia 206. Veikia puikiai. Kaina 
12 Eur. Tel. 8 607 91 925.  
Rokiškis
• LG KG 245 telefoną. Veikia gerai. 
Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 607 91 925. Rokiškis
• Gerai veikiantį telefoną 
SAMSUNG J4+. 6 colių įstrižainė, 
originalus kroviklis. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 623 05 235. Rokiškis
• Samsung Galaxy A70. 128 
GB atminties, 6 GB Ram. Gera 
kamera, Android 10. Geros būklės. 
Naudotas, turi pabraižymų, bet 
naudojimui netrukdo  funkcijoms 
atlikti. Galima apžiūrėti Rokiškyje. 
Su dokumentais. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 688 09 949. Rokiškis
• Išmaniąją apyrankę- laikrodį 
Samsung Galaxy Fit SM‐R370. Yra 

kroviklis, dėžutė. Būklė 10 iš 10. 
Veikia gerai. Kaina 38 Eur.  
Tel. 8 620 44 106. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Pianiną Ryga. Tel. 8 600 38 897. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 20 a sklypą Jakšto g., Rokiškyje. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Prekybinį kioską. 2x5 m, 
apšiltintas, apsauginės žaliuzės, 
elektra. Kaina sutartinė.  

Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• Garažą mikrorajone prie Norfos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Respublikos g. 7. 
Be patogumų. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 458 53 056. Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Tel. 8 657 75 999. 
Rokiškis
• Ganėtinai tvarkingą 3 kambarių 
butą Kavoliškyje. Yra kietojo kuro 
katilas, taip pat galima šildyti ir 
dujomis. Ramūs kaimynai. Kaina 
17000 Eur. Tel. 8 625 41 061. 
Rokiškis

• 1 kambario butą P. Širvio g. 
15. Rokiškis. 1 aukštas. Butas 
ne kampinis, didelis balkonas. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 681 12 611.  
Rokiškis
• Tris žemės sklypus Jūžintų sen., 
Kalučiškių k. Bendras plotas 19,32 
ha. Kaina 1800 Eur.  
Tel. 8 687 57 546. Rokiškis
• Namą Pandėlyje. 20 a žemės, 3 
kambariai, virtuvė, tualetas, dušo 
kabina, plastikiniai langai.  
Tel. 8 671 38 764.  
Rokiškis
• 4.56 ha miškų ūkio paskirties 
sklypą. Obeliu sen., prie 
Dirdų ežero. Kadastrinis 
Nr:7301/0001:165, Aleksandravėlės 
k. Kaina 26000 Eur.  
Tel. 8 699 84 023. Rokiškis
• 3 kambarių butą Bajoruose. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 25000 Eur.  
Tel. 8 682 31 499. Rokiškis
• 2 kambarių butą Vilties gatvėje, 
Rokiškyje. 50,2 5kv. m.Butas 
5 aukšte. Statybos metai 1986. 
Namas renovuotas 2020 metais. 
Butui priklauso ~3.5 kv.m. rūsys. 
Kaina 30000 Eur.  
Tel. 8 696 38 718. Rokiškis
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Ieškokite  prekybos centruose!
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05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Daiktų istorijos
06:55 Išpažinimai
07:25 Mažylis
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
11:00 Beatos virtuvė
11:55 Kinija. Senovinė 
gamtos karalystė
12:45 Žvilgsnis iš 
paukščio skrydžio
13:40 Komisaras 
Montalbanas. 
Puodžiaus dirva
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

22:40 Aš, tu ir Diupri
00:30 Nuotaka plėšikė 
02:00 Žvilgsnis iš paukščio 
skrydžio
02:55 Mokslo sriuba
03:25 Komisaras Montalbanas. 
Puodžiaus dirva
05:15 Ponių rojus

05:55 Atsargiai! Merginos 
06:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:00 Bakuganas. Šarvų 
sąjunga 
07:30 Monstrų viešbutis 
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
08:30 Virtuvės istorijos 
09:00 Gardu Gardu 
10:00 Tėvų darželis 
10:30 Būk sveikas! 
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas 
11:30 Tylūs geradariai.
 Tvarumo istorijos
12:00 Laukinė Patagonija
12:20 Kenoloto 

12:22 Laukinė Patagonija 
13:05 D'Artanjanas ir trys 
muškietininkai 
15:00 Džekas milžinų žudikas
16:45 Ekstrasensai. Stipriausių 
mūšis 
17:20 Kenoloto 
17:22 Ekstrasensai. Stipriausių 
mūšis 
18:30 TV3 žinios 
19:30 galvOK 
19:35 Eurojackpot 
19:40 galvOK 
21:30 Gaujų karai. 
Princai 
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Gaujų karai. 
Princai 
22:40 Gražus sūnus
01:10 Keršytojai. Altrono
 amžius
03:40 Majų baikerių klubas
05:00 Atsargiai! Merginos

06:35 Saugokis meškinų 

07:20 Bunikula 
07:45 Ogis ir tarakonai 
08:05 Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai 
08:35 Tomo ir Džerio 
nuotykiai 
09:05 Beprotiškos melodijos 
09:30 Mes pačios
10:00 Volisas ir Gromitas. 
Kiškiolakio prakeiksmas
11:35 Viena diena Niujorke
13:25 Sveiki atvykę į praeitį!
15:35 Pasikeisti vietomis
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Įsivaizduok tai
21:40 Nors mirk iš gėdos
23:35 Operacija "Delta farsas"
01:25 Heraklis

07:00 Kvailiai šėlsta 
07:30 Geriausi šuns draugai 
08:30 Kvailiai šėlsta 
09:00 Sveikatos kodas
10:00 Geriausi šuns draugai 

10:30 Neatrasta Indija. 
Didžioji Indijos dykuma 
11:35 Lemtinga diena 
12:35 Nepaaiškinami įvykiai 
su Viljamu Šatneriu 
13:30 Ekstrasensų mūšis
16:00 Amžiaus nusikaltimai 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas
19:30 Muzikinė kaukė
22:05 Juodosios mišios
00:30 Skautai prieš zombius
02:20 Į saulę

05:15 Kaimo akademija
05:35 Mokslo ritmu
06:00 „Paslaptys“ 
08:00 Kitoks pokalbis 
su Edvardu Žičkumi
09:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
09:30 Krepšinio pasaulyje
10:00 Vantos lapas
10:30 Deutsche Welle 
pristato: Keliautojo 
dienoraštis

11:00 Švarūs miestai
11:30 Skonio reikalas
12:00 „Pėdsakas“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos miestai
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 Deutsche Welle pristato: 
Greitis
19:00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi
20:00 Žinios
20:30 #NeSpaudai
21:30 Oponentai
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
00:00 „Pėdsakas“ 
02:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:35 Gyvenimas
04:20 Laikykitės ten
05:00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi
05:40 Vantos lapas
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23 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija 
10:35 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vartotojų kontrolė
13:00 Daiktų istorijos
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:20 Maistas: tiesa ar 
pramanas? 
16:40 Kalnų daktaras
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija
22:30 Dviračio žinios

23:00 Premjera. Slėpynės
23:50 Įstatymas ir tvarka 
00:30 Šventadienio mintys
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Ne)emigrantai
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas? 
05:15 Ponių rojus

06:25 Keršytojų komanda
06:55 Elena iš Avaloro
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Karštai su tv3.lt
08:55 Meilės sūkuryje
09:55 Mano dukrelė
11:55 Rytietiški saldumynai
12:20 Kenoloto
12:22 Rytietiški saldumynai
13:00 Parduotas gyvenimas

15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Prieš srovę
20:30 Prakeikti III
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Kulka į galvą
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Kulka į galvą
23:55 Skubi pagalba
01:00 Einšteinas
01:55 Majų baikerių klubas
02:55 Vieniši tėvai

06:30 Svaragini. Amžina 
draugystė
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Tūkstantis ir viena naktis
12:45 Būrėja 

13:20 Turtuolė varguolė 
14:20 Širdele mano
15:30 Mano namai - mano likimas
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios 
22:30 Skubi siunta
00:20 Strėlė
01:15 Aš matau tave 
02:55 Volkeris, Teksaso reindžeris
04:25 Kalnietis

06:25 Greitojo reagavimo būrys
07:20 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Tiltas
09:40 Paskutinis faras
10:35 Mentalistas
11:35 Atsarginis prezidentas
12:35 CSI. Majamis
13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Tiltas

16:00 Paskutinis faras
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Greitojo reagavimo būrys
19:30 Atsarginis prezidentas
20:30 Kvailiai šėlsta 
21:00 Maksimali rizika
23:05 Superbombonešis. Naikinti 
viską
01:25 Didžiojo sprogimo teorija
01:50 CSI. Majamis

05.30 Nauja diena
06.30 Kaimo akademija
07.00 Laisvės TV valanda. 
Laikykitės ten
08.00 „Paslaptys“ 
09.00 „Pėdsakas“ 
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11.00 „Žiedas su rubinu“ 
12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių
12.30 Alfa taškas
13.00 Nauja diena

14.00 „Teisingumo agentai“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Laisvės TV valanda
18.00 Reporteris
18.25 Rubrika "Europa - tai aš"
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Žiedas su rubinu“ 
22.30 Reporteris
22.55 Rubrika "Europa - tai aš"
23.00 Alfa taškas
23.30 Laisvės TV valanda
00.30 „Teisingumo agentai“ 
01.30 „Žiedas su rubinu“
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03.10 Laisvės TV valanda
03.50 Alfa taškas
04.10 Vyrų šešėlyje. 
SOFIJA MALIECKAITĖ - 
CHODKEVIČIENĖ
04.35 „Reali mistika“ 
05.15 Mokslo ritmu
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka 
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė
13:00 Beatos virtuvė
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:20 Maistas: tiesa ar 
pramanas? 
16:40 Kalnų daktaras
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 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Laukiniai Vakarai 
prie molo

00:30 Išpažinimai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Daiktų istorijos
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema
04:00 LRT radijo žinios
04:05 LRT forumas
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas? 
05:15 Ponių rojus

06:25 Keršytojų komanda
06:55 Elena iš Avaloro
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Svajonių sodai
08:55 Meilės sūkuryje
09:55 Mano dukrelė
11:55 Rytietiški saldumynai
12:20 Kenoloto
12:22 Rytietiški saldumynai
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba

17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Karštai su tv3.lt
20:30 Prakeikti III
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Leidimas žudyti
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Leidimas žudyti
00:00 Skubi pagalba
01:00 Einšteinas
01:55 Majų baikerių klubas
02:50 Vieniši tėvai

06:30 Svaragini. Amžina 
draugystė
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Tūkstantis ir viena naktis
12:45 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:20 Širdele mano
15:30 Mano namai - mano likimas
16:35 Labas vakaras, Lietuva

18:30 Žinios 
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 Aš matau tave
00:25 Strėlė
01:20 Šerlokas Holmsas 
03:25 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
04:55 Kalnietis

06:25 Greitojo reagavimo būrys
07:20 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Tiltas
09:40 Paskutinis faras
10:35 Mentalistas
11:35 "nipų karai
12:35 CSI. Majamis
13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Tiltas
16:00 Paskutinis faras
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas

18:30 Greitojo reagavimo būrys
19:30 Atsarginis prezidentas
20:30 Kvailiai šėlsta 
21:00 Superbombonešis. Naikinti 
viską
23:20 Mirtinas ginklas
00:20 Legendų biuras
01:30 Gyvi numirėliai
02:20 CSI. Majamis

05.30 Krepšinio pasaulyje
06.00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2021"
06.30 Vantos lapas
07.00 Skonio reikalas
07.30 Vyrų šešėlyje. 
SOFIJA MALIECKAITĖ - 
CHODKEVIČIENĖ
08.00 Eko virusas
08.30 Mūsų gyvūnai
09.00 „24/7“
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11.00 „Žiedas su rubinu“ 
12.00 TV parduotuvė
12.15 Mokslo ritmu

12.30 Kaimo akademija
13.00 Nauja diena
14.00 „Teisingumo agentai“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Laisvės TV valanda. 
Laikykitės ten
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Žiedas su rubinu“ 
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 Laisvės TV valanda. 
Laikykitės ten
00.30 „Teisingumo agentai“ 
01.30 „Žiedas su rubinu“ 
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“
03.10 Laisvės TV valanda. 
Laikykitės ten
03.50 Alfa taškas
04.10 Partizanų keliais
04.35 „Reali mistika“ 
05.15 Mokslo ritmu
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05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Nacionalinė 
ekspedicija
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 Gyventi kaime gera
08:30 Ryto suktinis
su Zita Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų 
pasakos. Velnias 
su trimis aukso 
plaukais
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Ką veikti?! 
12:00 Pasaulio gamtos 
stebuklai 2 
12:55 Pusiaujas 
iš dangaus 
13:45 Puaro
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai

16:30 Pasivaikščiojimai
17:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
17:30 Žinios
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Perplaukus Atlantą
22:00 Dainuojančių mėsininkų 
klubas
23:30 Slapta Ain Rand 
aistra
01:15 Aš, tu ir Diupri
03:00 Mokslo sriuba
03:30 Puaro
05:15 Ponių rojus

05:30 Atsargiai! Merginos 
07:00 Bakuganas. Šarvų 
sąjunga 
07:30 Monstrų viešbutis 
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
08:30 Svajonių ūkis 
09:00 Sveikata.lt 
09:30 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal moteris

08:20 Tomo ir Džerio
 nuotykiai 
08:50 Beprotiškos melodijos 
09:20 Monstrai prieš ateivius 
09:45 Drakono užkeikimas
11:30 Šnipų vaikučiai 2. 
Prarastų svajonių sala
13:35 Načas Libras
15:25 Policininkų šou
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Lietuvos balsas. 
Vaikai
21:55 Šerlokas Holmsas
00:25 Juokdarių vakarienė
02:30 Nors mirk iš gėdos

06:30 Kvailiai šėlsta 
07:30 Lietuvos galiūnų 
čempionato II etapas. 
Šilalė
08:30 Tauro ragas
09:00 Lietuvos galiūnų
 čempionato III etapas. Kražiai, 
Kelmės raj.
10:00 Geriausi šuns

 draugai 
10:30 Neatrasta Kolumbija 
11:35 Lemtinga diena 
12:35 Šnipų karai
13:30 Ekstrasensų mūšis 
16:00 Amžiaus nusikaltimai 
17:00 Betsafe–LKL 
čempionatas
19:30 Mirtinas ginklas 
20:30 Paskutinis laivas 
22:30 Legendų biuras 
23:40 Gyvi numirėliai 
00:40 Juodosios mišios
02:50 Skautai prieš 
zombius

05:40 Vantos lapas
06:00 „Paslaptys“
08:00 Deutsche Welle 
pristato: Keliautojo 
dienoraštis
08:30 Kaimo akademija
09:00 Eko virusas
09:30 Švarūs miestai
10:00 Krepšinio pasaulyje
10:30 Deutsche Welle pristato: 

Greitis
11:00 Atliekų kultūra
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 „Pėdsakas“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Nauja diena
18:00 Žinios
18:30 Mūsų gyvūnai
19:00 Gyvenimas
20:00 Žinios
20:30 Laisvės TV valanda
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
00:00 „Pėdsakas“ 
02:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:35 Atliekų kultūra
03:55 Mūsų gyvūnai
04:20 Laikykitės ten
05:00 Kaimo akademija
05:20 Mažos Mūsų 
Pergalės
05:30 Krepšinio pasaulyje

11:00 Svajonių sodai
12:00 Lilo ir Stičas
12:20 Kenoloto 
12:22 Lilo ir Stičas
13:45 Šuniukų bugis
15:30 Taksi
17:20 Kenoloto 
17:22 Taksi
17:25 Tai – mes 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Didysis šou burbulas
22:00 Mechanikas: 
sugrįžimas
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Mechanikas: 
sugrįžimas
00:05 Nuodėmės karalienė
01:55 Sučiupus nužudyti 
03:40 Tai reiškia karą
05:20 Atsargiai! Merginos

06:20 Saugokis meškinų 
07:05 Bunikula 
07:30 Ogis ir tarakonai 
07:50 Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai 
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Kviečiame Rokiškio rajono seniūnijų gyventojus susipažinti su seniūnų 2020-ųjų metų atas-
kaitomis, kurias rasite Rokiškio rajono savivaldybės svetainėje, skiltyje Administracinė infor-
macija/ Seniūnijos. 
https://rokiskis.lt/administracine-informacija/seniunijos/
Dėl COVID-19 pandemijos, saugant gyventojų sveikatą, seniūnų ataskaitų pristatymą kovo 
29 d. – balandžio 2 d. galėsime stebėti nuotoliniu būdu ZOOM platformoje. Kviečiame iš 
anksto teikti rūpimus klausimus el. paštu savivaldybe@post.rokiskis.lt, į kuriuos, ataskaitų 

pristatymų metu seniūnai bus pasiruošę atsakyti. Klausimus bus galima užduoti ir tiesioginės transliacijos 
metu. Prisijungimo nuoroda bus paskelbta artimiausiu metu www.rokiskis.lt internetinėje svetainėje, sa-
vivaldybės facebook paskyroje bei kitose žiniasklaidos priemonėse.
Kviečiame ne tik  susipažinti su seniūnų ataskaitomis, bet ir aktyviai dalyvauti jų pristatymuose, klausti ir 
diskutuoti!

Val./Diena Kovo 29 d. Kovo 30 d. Kovo 31 d. Balandžio 1 d. Balandžio 2 d.
10 val. Juodupės sen.

seniūnas 
Valdas
Adomonis

Kamajų sen.
seniūnė 
Lina 
Zolubienė

Rokiškio miesto sen.
seniūnas 
Arūnas 
Krasauskas

Pandėlio sen.
seniūnas 
Algirdas 
Kulys

Obelių sen. 
seniūnė 
Jūratė 
Šinkūnienė

13 val. Kriaunų sen. 
seniūnas 
Simonas 
Lasys

Jūžintų sen.
seniūnas 
Vytautas 
Stakys

Rokiškio kaimiškoji sen.
seniūnė 
Dalia 
Janulienė

Kazliškio sen.
seniūnė 
Justina 
Kazanavičienė

Panemunėlio sen. 
seniūnė 
Dalia 
Dubenčiukienė

Užs. 1271

• Metalinį, surenkamą garažą. 3x6. 
Kaina 420 Eur. Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis
• Sodo sklypus 9 a ir 12 a. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• 2 kambarių butą Vilties g. Didelė 
virtuvė, kambariai nepereinami, 
sudėti plastikiniai langai. Butas 
šiltas, ne kampinis. antras aukštas. 
Reikia remonto. Kaina galutinė. 
Kaina 23500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis

NUOMA

• Ieškau išsinuomoti butą. Esu 
negeriantis, dirbantis.  
Tel. 8 629 78 838. Rokiškis
• Moteris, 69 metų, skubiai ieško 1 
kambario buto nuomai Rokiškyje. 
Tel. 8 648 70 074. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Vaikišką vežimėlį trys viename 
RIKO. Geros būklės, juodai pilka 
spalva. Tel. 8 650 86 836.  
Rokiškis
• Vaikiškas sudedamas sūpynes. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 650 86 836. 
Rokiškis
• Ouinny Buzz vežimėlį. Gulimoji 
dalis, sėdimoji ir kėdutė. Būklė 
labai gera. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 671 14 878. Rokiškis
• Automobilinę kėdutę Aga Design. 
Nuo 9 kg iki 25 kg. Būklė labai 
gera. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 671 14 878. Rokiškis
• Vaikiškas sūpynes. Naudotos, 
geros būklės. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 627 68 940. Rokiškis
• Naują, šiltą, minkštą ir 

lengvą kaldrytę ir du patalynės 
komplektukus. Dvi paklodėlės, 
du užvalkaliukai pagalvėlei ir 
du užvalkaliukai standartinei 
antklodėlei. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Naujus marškinėlius berniukui su 
liemenytės imitacija. Dydis 86 - 92. 
Kaina 5 Eur. Tel. 8 615 16 534. 
Rokiškis
• Labai geros būklės, kaip naują 
kokosinį - grikinį čiužinuką. Labai 
mažai naudotas. Tinka standartinei 
lovytei. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Jaunystės g. rastas BMW raktelis. 
Tel. 8 675 38 367. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Tvarkingą sodo traktoriuką. 2013 
m. variklis, 13HP. Deka, peiliai, 
diržai, tvarkingi su surinkimo 
krepšiu, iš Vokietijos. Kaina 1200 
Eur. Tel. 8 674 53 910.  
Kupiškis
• Šiltnamio karkasą. 3x5 m, su 
rėmais. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 611 34 820. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Naują batutą. Kaina 99 Eur.  
Tel. 8 625 04 387.  
Rokiškis
• Geros kokybės švedišką kuprinę. 
Talpi, daug skyrelių, USB, ausinių 
jungtys. Kaina 38 Eur.  
Tel. 8 611 21 832.  
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Įvairaus pjovimo kokybišką 
statybinę medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Naują suvirinimo įrenginį. 
Vienfazis, 300 A. Siunčiu ir paštu. 
Kupiškis. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• VW Passat B5 variklį su 
greičių dėže. 1,9 l, 81 kW. Pilnas 
komplektas (siurblys, purštukai, 
starteris t.t.). R15 naujus žieminius 
ratus su padangomis.  
Tel. 8 673 29 019. Rokiškis
• Lietus Ford ratlankius. 4 vnt. 
R15; 4x108; centrinė sklylė 63,3. 
Padangos vasarinės, užteks dar 
vienam sezonui. Tel. 8 618 45 278. 

Rokiškis
• 1998 m. Audi A4 B5 1,9 l, 
81 kW vairo kolonėlę, greičių 
dėžę, galinius žibintus, sankabą. 
Universalas. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• VW Golf 3 universalo kablį. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Moskvič 412 mažai naudotą 
variklį. Kaina 110 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
• Land Rover discovery lietus ratus 
su geromis padangomis.  
Tel. 8 650 86 836. Rokiškis
• Įvairios automobilių dalys, 
geros kainos, platus prekių 
pasirinkimas. Variklio paskirstymo 
komplektams iki 20 proc. nuolaida. 
Parduotuvė Dijorus, Respublikos 
g. 22, Rokiškis. Tel. 8 606 28 699. 
Rokiškis
• 2019 m., vasarinių padangų 
komplektą  X Privilo. 225/45, 
ZR17, tm3. Kaina protingai 
derinama. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 611 82 243. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• Seat Alhambra, 2004 m. kairį, 
galinį suportą. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 671 57 080. Rokiškis
• 2000 m. Ford Focus priekinius 
žibintus, variklio apsaugą, galinį 
tiltą, dėžę, sankabą ir kita.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Geros būklės, originalius MIINI 
ratlankius. Tiesūs, nevirinti. R17. 
Tvirtinimo taškai: 4. Tarpai tarp 
skylių, mm: 100.00. Centr. skylės 
skersmuo, mm: 56.1. Išnešimas 
(ET), mm: 48. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 645 90 511. Rokiškis
• 2000 m. Opel Vectra dalimis. 
Pilkos spalvos. Yra priekinis 
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Kovo 19-oji, 
penktadienis, 

12 savaitė
Iki Naujųjų liko 287 diena

Šv. Juozapas, Pempės šventė 
Kliento diena

Tarptautinė miego diena
Saulė teka 6.28 val., 
leidžiasi 18.28  val. 

Dienos ilgumas 12 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Juozapa, Juozapas, Juozapota, 
Juozapotas, Juozapina, Juozas, 
Juozė, Juzė, Prutenis, Vilė, Vilys.

Rytoj:  Filomena, Filomenas, Irma, 
Irmantas, Irmantė, Irmė, Irmgarda, 

Irmina, Tautvilė, Žygimantas, 
Žygimantė.

Poryt: Benedikta, Benediktas, 
Benas, Benys, Diksas, Liailas, 
Lingailė, Nadas, Reda, Redas, 

Saulius.

Dienos citata
„Teisingumas mažuose 
dalykuose nėra mažas 

dalykas“ 
(Markas Aurelijus).

Šiandien 
pasaulio istorijoje 

1563 m. Prancūzijoje baigėsi 
pirmasis hugenotų karas. Po jo 
hugenotams buvo suteiktos kai 
kurios teisės.

1861 m. Naujojoje Zelandijoje 
visiška kapituliacija baigėsi vietos 
gyventojų - maorių - maištas.

1920 m. JAV atsisakė pasirašyti 
Versalio sutartį ir prisijungti prie 
Tautų Sąjungos, bijodamos, kad 
bus įtrauktos į kitą karą Europoje.

1994 m. Azerbaidžano sosti-
nėje Baku, metro traukinyje spro-
gus galingai bombai, žuvo 12 
žmonių, o dar 53 buvo sužeisti.

1996 m. musulmonų ir kro-
atų valdžiai perėmus paskutinį 
serbų kontroliuotą rajoną, Sara-
jevas po ketverių metų vėl buvo 
suvienytas.

1999 m. daugiau kaip 50 
žmonių žuvo, Rusijos pietuose 
esančio Vladikaukazo miesto tur-
gavietėje sprogus bombai.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1938 m. Lietuvos Vyriausybė 
priėmė Lenkijos ultimatumą ir sutiko 
užmegzti diplomatinius santykius su 
Lenkija.

1972 m. pogrindžio sąlygomis 
pradėta leisti „Lietuvos Katalikų Baž-
nyčios kronika“.

Post scriptum
Kartais ir karvė 

kiškį paveja.

Greiti krabų lazdelių ir daržovių kepsneliai
Ingredientai:
• 250 gramų krabų lazdelių (naudo-
jome ZIGMO)
• 100 gramų sūrio
• 2 kiaušiniai
• viena raudonoji paprika 
• 50 gramų brokolių
• vienas nedidelis svogūnas
• 3 šaukštai miltų
• 2 skiltelės česnako
• saujelė petražolių
• šaukštelis džiovinto raudonėlio
• 0.5 šaukštelio maltų juodųjų pipirų
• šiek tiek aliejaus

 
Gaminimas:
Svogūną smulkiai supjaustome. Česnaką smulkiai sukapojame arba išspaudžiame. Papriką su-
pjaustome mažais kubeliais. Brokolius išskirstome labai smulkiais žiedynais. Keptuvėje įkaitiname 
šiek tiek aliejaus ir apkepiname svogūną iki suminkštės. Suberiame česnaką ir dar apie minutę 
pakepame. Beriame papriką ir maišydami pakepame 2-3 minutes. Beriame brokolius ir pake-
piname dar apie minutę. Keptuvę nuimame nuo ugnies ir paliekame daržoves atvėsti. Į dubenį 
beriame stambiai sutarkuotas krabų lazdeles, tarkuotą sūrį, apkepintas daržoves, smulkintas pe-
tražoles, miltus, raudonėlį ir pipirus. Įmušame kiaušinius. Viską labai gerai išmaišome. Iš masės 
rankomis formuojame kepsnelius. Keptuvėje įkaitiname šiek tiek aliejaus. Dedame kepsnelius ir 
kepame ant vidutinės ugnies po 3-4 minutes iš abiejų pusių, iki kepsniukai bus gražiai apskrudę.

LAISVALAIKIUI

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

Kovo 5-osios kryžiažodžio atsakymai
Vertikaliai: Paganinis. Ribos. Akiratis. Aut. Natūralus. Kurap. Balana. Amazonė. Minas. 
Samara. Še. Žakas. Tys. Biralinė. Posm. Pavasarines. Kurpės. Sagsto. Nė. Džoisas. Salos.
Horizontaliai: Panama. Odė. Pakalikas. Gitana. MKD. Arūnas. Už. Naras. Pro. Vita. Trapi. Nilas. 
Vės. Visuma. Basa. Samtis. Zayras. Korsaras. Žiauna. Liga. Burė. Vinsl. Šota. Neto. Plevėsos.
Pažymėtuose langeliuose: Zodiakas.

stiklas, buferis su halogenais, 
kablys. Tel. 8 614 87 836.  
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Lengvojo automobilio priekabą. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Audi A4 B5 1999 m., 1,9 l, 81 
kW. Universalas, TA iki 2021-12. 
Prieš 10 000 km keistas pagrindinis 
diržas, prieš 5000 km - tepalai bei 
visi filtrai. Užsiveda, važiuoja, 
stabdo. Trauka gera, nedinginėja. 
Kaina galutinė, jei brangu - 
nesitrukdom. Kaina 950 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Audi 80 B3 1991 m., 1,9 
l, dyzelinas, TA iki 2021.10, 
tvarkinga. Kaina 420 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Audi 80 B2 1986 m., benzinas-
dujos, TA iki 2021.09, tvarkinga. 
Kaina 360 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Volvo S40. 2004 m., 1,8 l, 90 
kW, benzinas, TA iki 2022.02. Lieti 
ratlankiai R15. Užsivedai ir variklis 
dirba gerai, traukia šmaikščiai. 
Nereikalauja papildomų sąnaudų. 
Turi smulkių kėbulo defektų. 
Išsamesnė informacija telefonu, į 
SMS neatsakau. Kaina 1150 Eur. 
Tel. 8 605 03 189. Rokiškis
• Ford automobilį. 2004 m., 1,4 l, 
50 kW, dyzelis, TA iki 2023.03.15. 
Pakeisti diržai, nauja sankaba, 
stabdžiai, filtrai, tepalai. Sėdi ir 
leki. Galima apžiūrėti Taikos g. 
18, Rokiškis. Tel. +370 67767391. 
Galime parduoti išperkamaja 
nuoma be banko paslaugų. Kaina 
1050 Eur. Tel. 8 629 50 988. 
Rokiškis
• Opel Astra 1,6 l, benzinas, 55 kW. 
Tel. 8 623 05 235. Rokiškis
• Opel Astra. 1998 m., 2 l, dyzelis, 
60 kW. Baigiasi TA. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 618 61 418. Rokiškis
• Mercedes Benz. 2007 m., 2,2 l, 
e klasės, dyzelinas, universalas, 
automatinė greičių dėžė, 
automobilis pilkos spalvos. TA 
dar ilgam, pilna komplektacija, 
nesupuvusi, viskas veikia. 
Sudomintų keitimas tik į automobilį 
mechanine pavarų dėže iki 2 l, 
dyzelį. Kaina 2400 Eur.  
Tel. 8 609 94 872. Rokiškis
• 1998 m. VW Sharan. 1,9 l, TDI, 
81 kW. Kablys, 7 sėdimos vietos, 
žieminės padangos, TA galioja iki 
2021.12.06. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 646 82 607. Rokiškis
• VW Passat B5. Sutvarkyta visa 
važiuoklė, nauja TA. Kosmetiniai 
kėbulo defektai. Kaina galutinė. 
Kaina 690 Eur. Tel. 8 667 24 525. 
Rokiškis
• Geros būklės Opel Astra. 
TA galioja iki rugpjūčio mėn., 
benzinas, 1,8 l, 1998 m. Kaina 820 
Eur. Tel. 8 614 19 157.  
Rokiškis
• Tvarkingą keturratį. 2004 m., 
SMCRAM205E, registruojamas 

kaip motociklas. Penkių bėgių, 
pasibaigusi TA. Tel. 8 686 93 420. 
Rokiškis
• Skoda Octavia. 1.9 l, TDI, 66 kW, 
20003 m. TA iki 2021-05. Diržai 
pakeisti, tepalai buvo keičiami 
laiku, rūdžių nėra, slenksčiai 
sveiki, yra smulkių defektų kurie 
važiavimui netrukdo. Kaina 
derinama. Kaina 1150 Eur.  
Tel. 8 608 30 483. Rokiškis
• Audi A4. Sedanas, 2002 m., 2 l, 
benzinas. Kaina 1850 Eur.  
Tel. 8 699 84 023. Rokiškis
• Toyota Corolla. Universalas, 
2002 m., 2.0 l., D4D, 66kW. TA iki 
2021-09. Tvarkingas, ekonomiškas 
automobilis. Kaina 1450 Eur.  
Tel. 8 679 52 512. Panevėžys
• Geros būklės dviratį. 21 pavaros, 
26 ratai. Tel. 8 623 05 235. 
Rokiškis
• Audi A6. 2.7 l., 2006 m., 132 kW. 
TA iki 2023 m. Du ratų komplektai. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 3200 Eur. Tel. 8 605 77 737. 
Rokiškis
• Geros būklės Mtb dviratį 9-13 
metų vaikui. R24. Kaina 85 Eur. 
Tel. 8 655 02 884. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių Samsung. 1 m 
įstrižainės. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 648 73 565. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• T-40 priekinius ratus. 2 vnt. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 620 55 819. 
Rokiškis
• Du tvarkingus plūgelius, 
kabinamus prie T-25 traktoriuko. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• Flanšinį variklį 7 kW, tinkantį 
mėšlo šalinimo transporteriui. 10 
kW padinį variklį.  
Tel. 8 625 95 306. Rokiškis
• T-25 kabiną. Kaina 270 Eur, 
kabinos apačia 170 Eur.  
Tel. 8 620 55 819. Rokiškis
• Veikiantį šieno rinktuvą.  
Tel. 8 626 61 092. Rokiškis
• T-40 ratlankį. Kardanas 35 Eur. 
Tel. 8 620 55 819. Rokiškis
• Traktorių T-25 su padargais.  
Tel. 8 601 11 061. Rokiškis
• MTZ-80 ratus (vientilčio). Kaina 
už abu. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 610 19 607. Rokiškis

Ieškokite 
prekybos centruose!
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Kovo 19 d. Naktį -5

Dieną 1
Š, 
4-9 m/s

Kovo 20 d. Naktį -9
Dieną 0

V,
4-9 m/s

Kovo 21 d. Naktį -3
Dieną 4

V,
5-10 m/s

Kovo 22 d. Naktį -2
Dieną 4

ŠV,
5-10 m/s

Orų prognozė kovo 19-22 d.

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

Užuojautos „Rokiškio Sirena“ laikraštyje ir interneto svetainėje 
spausdinamos nemokamai. Tekstus galite siųsti: el. paštu 
reklama@rokiskiosirena.lt Facebook žinute arba skambinkite 
+37066676777    

Nutrūkus ypatingai stipriai bendrystės gijai 
šioje žemėje, pas Viešpatį sugrįžus 

mylimai Mamai, 
nuoširdžiai užjaučiame 

Augeniją RUŽELIENĘ ir liūdime kartu. 
20-osios laidos bendraklasiai

Reiškiame nuoširdžią užuojautą 
artimiesiems 

dėl Vytauto Gruodžio mirties.   
UAB Donėjus kolektyvas

Policija pataria kaip apsaugoti savo turtą

Būkite budrūs - saugokite savo turtą!
Nepalikite įrankių ir sodo technikos kieme, o laikykite saugioje ir rakinamoje 

patalpoje.
Visada užrakinkite duris, pasirūpinkite tvirtomis ir patikimomis spynomis.
Bendraukite su kaimynais ir susitarkite, kad prižiūrėsite vieni kitų turtą jums 

nebūnant sodyboje ar sodo namelyje.
Esant galimybei, įsirenkite vaizdo stebėjimo kameras, signalizaciją.
Jei neturite apsaugotos patalpos, turtą palikite apšviestose, gerai matomose 

vietose.
Panevėžio VPK inform.

Rokiškio baseino komanda organizavo 
ir įgyvendino žingsnių iššūkį!

Siekiame, kad Rokiškio 
baseino darbuotojai palai-
kytų fizinį aktyvumą na-
muose. Rokiškio baseinas 
organizavo ir įgyvendino 
žingsnių iššūkį, kuris trū-
ko net 2 savaites. 

 
Kiekvienos dienos žings-

nių rezultatas sumuojasi, o 
motyvaciją žingsniuoti kelia 
noras išlikti prizinėse iššū-
kio lentelės vietose. Nori-
me pasidžiaugti, kad per 2 
savaites Rokiškio baseino 
komanda nužingsniavo net 
2487449 žingsnių ir užau-
gino 9011 medžių! Virtualių 
medžių, žinoma. Ar žinai 
kas tai? 

 Ėjimo metu auginami 
virtualūs medžiai – sampra-
tą apie mūsų poveikį aplin-
kai simbolizuojanti funkcija 
walk15. Tad mažus atstumus 
mieste siūlome įveikite pės-
čiomis ir taip auginti virtua-
lius medžius drauge.

 Nepamirškite, kad bū-
dami namuose galite atlikti 
daugybe įdomių, bendrų 
veiklų. Tai bus ir žaisminga 
pramoga, ir sveikatai nau-
dingas užsiėmimas. Kur-
kime pozityvius veiksmus, 
draugiškai varžykimės ir 
taip skatinkime komandos 
fizinį aktyvumą bei stiprin-
kime tarpusavio bendravimo 
ryšius.

 O mūsų Rokiškio basei-
no kolektyvas linki išlikti 
sveikiems ir pozityviems!!! 

Na, o kiek Jūs nuėjote 

žingsnių ir užauginote virtua-
lių medžių?

Rokiškio baseino
inform.

Pareigūnai įspėja: nedeginkite pernykštės žolės
Kiekvieną pavasarį, šy-

lant orams, daugėja gaisrų 
atvirosiose teritorijose. Per-
nai Lietuvoje kilo 2905 tokie 
gaisrai. Draudžiama deginti 
nenupjautus, nesugrėbtus ar 
kitaip nesurinktus augalus 
ar jų dalis. Surinktų auga-
lų ar jų dalių (išskyrus su-
rinktus vykdant miškų ūkio 
veiklą), deginimo tvarka yra 
nustatyta Aplinkos apsaugos 
reikalavimuose lauko sąly-
gomis deginant augalus ar jų 
dalis.

Sausą žolę, nendres, nu-
kritusius lapus, šiaudus, lau-
kininkystės, daržininkystės, 
augalinės kilmės liekanas 
lauko sąlygomis leidžiama de-
ginti tik surinktas (sugrėbtas) į 
krūvas, kai nėra galimybių jų 
kompostuoti (arba komposta-
vimas gali lemti augalų kenkė-
jų plitimą) ar kitaip panaudoti, 
ne arčiau kaip 30 metrų nuo 
pastatų ir kai toks deginimas 
neprieštarauja savivaldybės 
patvirtintoms tvarkymo ir šva-

ros taisyklėms.
Beje, jų deginimas turi būti 

nuolat stebimas, jį baigus, 
smilkstančią ugniavietę priva-
loma užgesinti užpilant van-
deniu, smėliu ir pan. Tačiau 
surinktus (sugrėbtus) augalus, 
jų dalis ar krūvas deginti drau-
džiama miške, aukštapelkėse, 
durpingose vietose ar vieto-
vėse, esančiose arčiau kaip 50 
metrų nuo miško, aukštapel-
kės ar durpingos vietos, taip 
pat miestuose ir miesteliuose.

Neatsakingas kai kurių 
gyventojų elgesys padaro di-
delės žalos ne tik gamtai, bet 
ir jiems patiems, nes neretai 
deginat žolę liepsnos išplinta 
į gyventojų sodybas, ūkinius 
pastatus. Todėl, siekdami ma-
žinti gaisrų skaičių atvirosiose 
teritorijose, kovo – balandžio 
mėnesiais rengiama prevenci-
nė akcija „Nedegink žolės!“. 
Akcijos metu nustatytiems 
gaisrinės saugos reikalavimų 
pažeidėjams bus taikomos 
įstatymų numatytos adminis-
tracinio poveikio priemonės. 

Primename, kad baudos už 
žolės deginimą piliečiams ir 
atsakingiems asmenims nuo 
50 iki 350 eurų.

Todėl pareigūnai įspėja gy-
ventojus itin atsakingai elgtis 
su ugnimi ir nedeginti žolės 
miškuose, durpynuose ir ki-
tose atvirosiose teritorijose, o 
pastebėjus tokius gaisrus, ne-
būti abejingiems –  nedelsiant 
skambinti skubiosios pagal-
bos tarnybų telefonu 112.

Be to, jie primena, kad lau-
ke prasidėjus maisto gamini-
mo ant žarijų sezonui, būtina 
laikytis Bendrųjų gaisrinės 
saugos taisyklių, kurios nu-
mato, kad kietuoju kuru kūre-
namas šašlykines, kepsnines, 
rūkyklas, buitines krosneles, 
lauko židinius, ugniakurus 
naudoti leidžiama ne arčiau 
kaip 6 m nuo pastatų.

Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo departa-

mento
Rokiškio priešgaisrinės

gelbėjimo tarnybos
inform.
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ANEKDOTAI
– Ne, brangioji, aš turiu 

alibi.
– Jei ir toliau mergas 

kirkinsi, dar ne to prisirinksi.
***
Iš žmonos dienoraščio: 

„Vyras grįžo namo paryčiais. 
Labai tingėjau keltis aiškintis 
santykių. Ant spintelės radau 
lazerinį šviestuvėlį. Pašviečiau  
vyrui į snukį. Visa kita padarė 
katinas“.

***
Vargas dėl proto 

sutinkamas rečiau, nei 
džiaugsmas dėl kvailumo.

***
Kūno kultūros mokytojas 

norėjo išmokti šokti breiką. 
Bet visa, ką jis galėjo parodyti, 
buvo atsispaudimai ir  
pritūpimai.

***
Rytas buvo toks puikus, 

kad nesinorėjo net nosį iškišti 
iš antklodės.

***
Kartais pasidaro įdomu, kas 

nutiko tiems žmonėms, kurie 
manęs klausė kelio.

***
Mokytoja įrašė TAMO 

dienyne „Jūsų sūnus nieko 
nežino“. Tėvas jai atrašė: 
„Todėl mes jį ir leidžiame į 
mokyklą“.

***
Žmonės, dirbantys IT 

skyriuje, labiausiai ištreniruoja 
raumenis, kurių dėka 
gūžčiojama pečiais.

***
Humanitarai tuokiasi tik iš 

meilės, nes išskaičiuoti jiems 
prastai sekasi.

***
Susitinka du seni pažįstami:
– Sveikas, kaip laikaisi?
– Gerai, o tu?
– Gerai, tikiuosi tamstos 

žmona irgi gerai laikosi?
– Bijokite Dievo, aš juk 

našlys.
– Tuomet, tikiuosi, gerai 

laikosi jūsų našlė.
***
Memuarai – parduota 

atmintis.
***

Psichiatrinė ligoninė. 
Gydytojas eina koridoriumi 
ir mato kaip ligonis tempia 
žeme už virvutės pririštą 
dantų šepetėlį.

„Tuoj sakys, kad šunį 
vedžioja“, – pagalvoja 
gydytojas ir klausia:

– Ką čia veiki?
– Dantų šepetėlį tempiu 

už virvutės, – išsišiepęs 
atsako ligonis.

Gydytojas pakraipė galvą 
ir nuėjo, o ligonis šepetėliui:

– Cha, gerai mes čia jį 
apgavom, Murziuk!

***
Įsibrauna naktį vagis į 

butą. Eidamas girdi kaip 
kažkas jam sako:

– Tave stebi Jėzus.
Jis paeina toliau ir vėl 

girdi:
– Tave stebi Jėzus.
Paskui vagis pamato 

papūgą, kuri tupi narvelyje, 
ir vėl jam sako:

– Tave stebi Jėzus.
Vagis klausia papūgos:
– Kas tu?
– Aš Mozė.
– Koks kvailys tave taip 

pavadino?
– Tas pats, kuris kovinį 

šunį Jėzumi pavadino.
***
Iš objekto dingo trys 

dėžės. Policininkas klausia 
sargo:

apklausa parodė: be 
keiksmažodžių apskirtai nėra 
ką pasakyti.

***
Prieš sudegindamas 

tiltus, įsitikink, kad būtent 
reikiamame krante esi.

***
Kalbasi du vaikučiai prie 

domofono:
– Klausyk, o koks Vėplio 

vardas?
– Petriukas lyg ir.
Skambina domofonu:
– Laba diena, ar Petriukas 

yra?
Ir girdi, kaip Petriuko 

mama šaukia:
– Klausyk, Vėply, čia tavo 

draugai skambina.
***
Žiūriu futbolą. Ir jei 

mūsiškiai nežaidžia, visada 
palaikau silpnesnę komandą: 
treniruojuosi už mūsiškius 
sirgti.

***
Norisi kažko saldaus. 

Nuėjau į saldumynų skyrių, 
bet susitvardžiau – sveikata 
svarbiau. Nuėjau į gretimą 
skyrių ir nusipirkau pusiau 
saldaus.

***
Žmona kalbasi su vyru:
– Žinai, kariuomenėje mūsų 

Jonelis vėl persistengė.
– Ką jis dabar iškrėtė?! 
– Jam liepė kasti apkasus. 

O jis iškasė tunelį. Žodžiu, 
dabar jis karo teisme bus 
teisiamas už dezertyravimą.

***
Berniukas garsiai giriasi 

savo draugams, kad kasmet 
gimtadienio proga jam tėvai 
įteikia vienodas dovanas: 
futbolo kamuolį ir laidynę.

Draugai klausia, kodėl 
dovanos būtent tokios. 
Berniukas giriasi:

– Nes mano tėtis yra 
langų stiklinimo įmonės 
direktorius.

***
Grįžta vyras paryčiais. 

Žmona šaukia:
– Tai vėl pas mergas 

šlaisteisi?!

Mokykloje per išleistuves 
visi mokytojai kalba gražiai, 
o anglų kalbos mokytoja – 
pirmą kartą suprantamai.

***
Kad ir kaip Vakarų 

pasaulis bandytų parklupdyti 
Rusiją, ji vis tiek išdidžiai 
guli.

***
Šeimynis barnis:
– Tavo visos draugės 

baisios!
– O tavo visi draugai 

geria!
– Mano draugai geria, nes 

tavo draugės – baisios!
***
– Panele, ar jūs mylite 

benamius gyvūnėlius?
– Taip, myliu.
– O štai ir aš, vargšas, 

sušalęs, benamis gyvulėlis.
***
Gyvenimas susideda ne 

tik iš blogų dalykų. Tarkime, 
šiandien jums įkando piktas 
šuo. Nenusiminkite, rytoj įkąs 
geras.

***
Jei apie jus labai gražiai 

kalba, nepertraukite kalbos 
atsikeldami iš karsto.

***
Vyriškis skuta paskui 

pilnutėlį autobusą. Pagailo 
keleiviams, jie šaukia:

– Ko tu vejiesi, žiūrėk, 
už nugaros kitas autobusas 
važiuoja!

Žmogelis:
– Aš ir nesivyčiau, jei 

nebūčiau vairuotojas.
***
Susitinka dramblys ir 

raganosis. Raganosis:
– Kaip sekasi, dulkių 

siurbly?
– Gerai. O tau, skylamuši?
***
Skambutis į lavoninę:
– Skambina Petras. Jei 

kartais čia paskambintų mano 
žmona, pasakykit, kad man 
viskas gerai.

***
Niekas taip neužkemša 

atminties, kaip laikinieji 
failai.

– Kas atsitiko?
– Dingo trys dėžės!
– O kaip jos dingo?
– Nu aš nemiegu, tikrai 

nemiegu... Prabundu ir žiūriu: 
ogi trijų dėžių nėra!

***
– Kaip jums patinka 

paveikslai ant mano kambario 
sienų? – klausia šeimininkas 
svečio.

– Ar norite, kad atsakyčiau 
kaip svečias, ar kaip 
specialistas?

***
Traukinio kupė. Vyras, 

sėdintis ant viršutinės 
lentynos, nuleido kojas. 
Moteris, sėdinti apačioje, 
klausia:

– Ar jūs kojines kada nors 
keičiate?

– Keičiu tik į degtinę.
***
Vyras pasakoja:
– Man trūko kantrybė ir aš 

pasakiau savo žmonai: viskas, 
nebegaliu, aš tave palieku... 
ir apsisukęs išėjau, tada... 
pasigirdo šūvis... Velniškai 
išsigandau, kad ji nusišovė, ir 
apsisukęs parbėgau pažiūrėt. 
O ji, pasirodo, šampano butelį 
iššovė. 

***
Berniukas sako mamai:
– Mamyte, o šitas kiaušinis 

šviežias?
– Taip, sūnau, valgyk.

Po kiek laiko:
– Mamyte, o snapelį ir 

nagučius irgi valgyt?
***
– Kodėl tavo sesuo nutarė 

tapti odontologe?
– Na, jai labai patinka, 

kai vyrai į ją žiūri išsižioję ir 
išvertę akis...

***
Gydytojas klausia:
– Kodėl degtinę geri per 

šiaudelį?
Pacientas:
– Medikai man liepė 

laikytis toliau nuo taurelės.
***
Svečiai būna dviejų tipų: 

vieni stengiasi kuo greičiau 
eiti namo, o kiti norėtų 
pasilikti kiek galima ilgiau. 
Keisčiausia, kad abu svečių 
tipai paprastai yra tarpusavyje 
susituokę.

***
Sėdi anūkas su seneliu ir 

kalba:
– Seneli, papasakok man 

apie karą.
– Baisus dalykas tas karas, 

anūkėli. Suvarė visą kaimą į 
turgaus aikštę, liepė pirmais, 
antrais išsiskaičiuot, vienus 
sušaudė, o kitus išprievartavo.

– O tave, seneli?
– Sušaudė, anūkėli, 

sušaudė...
***
Paskutinė gyventojų 

BUITINĖ TECHNIKA

• Vienkartinius, plastikinius 
indelius. 0,250 ml. Turiu apie 3000. 
Tel. 8 698 23 123. Rokiškis
• Dulkių siurblį Jetforce, 2200 

apsukų. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 648 73 565. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Šampaninės spalvos vestuvinę 
suknelę su švarkeliu, pasijoniu 
ir nuometu. Dėvėta tik kartą, 
išvalyta. Dydis nuo 38 iki 44, 
nes reguliuojamas nugaros plotis 
raišteliais. Tiulio sluoksniai gražiai 
krenta įstrižai. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 682 26 469. Rokiškis
• Geros būklės kombinezoną vaikui 
iki 6 mėnesių. Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 623 19 525. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Neilgai naudotą kolonėlę 
Jbl charge 4. Norėčiau kainų 

pasiūlymų, būklė 9/10, jeigu 
domina, prašyčiau skambinti.  
Tel. 8 622 16 169. Rokiškis
• Jvs magnetolą su USB jungtimi. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• Geros būklės, gražiai 
skambančias kolonėles. Dvi 
pagrindinės ir centrinė. Yra ir 
stiprintuvas. Jbl lx-8. Kaina 250 
Eur. Tel. 8 693 04 817.  
Rokiškis
• Geros būklės, puikiai 
skambančias kolonėlės. Galima 
pridėti ir stiprintuvą jei reikia. 
Kaina 140 Eur. Tel. 8 693 04 817. 
Rokiškis
• Stiprintuvą  su S90 kolonėlėmis. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 603 77 107. 
Rokiškis

• Kolonėles S30. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Metinį jautuką. Tel. 8 650 97 726. 
Rokiškis
• Geros kokybės neperaugusį šieną, 
laikomą po stogu. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 612 22 971. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Kompiuterio monitorių Dell, 17 
colių. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 620 25 947. Rokiškis
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