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įstaigų techniniai 
darbuotojai
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Andrius Burnickas teigė, kad švietimo įstaigų darbuotojai dirbs sargų 
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apie mirusį 12-metį: 
užduso žaisdamas

Inovatyvus 
verslas: 
karantinas 
buvo akstinas 
UAB „Daivida“
nerti 
į elektroninę 
prekybą

UAB „Daivida“ generalinis direktorius Justinas Kanopa įsitikinęs, kad nauja verslo šaka yra 
perspektyvi.                                                                                               Asmeninio archyvo nuotr.

Nuotolinio mokymo 
belaukiant: skaičiuojamos 
priemonės ir kuriamas 
pamokų turinys
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Komisijos ir žiūrovų nuomonės išsiskyrė – 
nugalėtojų laurai teko žiūrovų 
prasčiausiai įvertintam spektakliui

Pagaliau tapo aiškūs nutraukto 
XXXVI teatrų festivalio „Vaidi-
name žemdirbiams“ nugalėtojai: 
komsijos simpatijas pelnė Vals-
tybinio jaunimo teatro spektaklis 
„Miego brolis“ (nuotr.), kurį tei-
giamai įvertino 68,68 proc. žiūro-
vų. Teatrų festivalio nugalėtojai 
taip pat paskelbti netradiciniu 
būdu: vaizdo įraše.

„Miego brolis“ pelnė du apdo-
vanojimus: už geriausią spektaklį ir 
už geriausią nepagrindinį vaidme-
nį, kuris teko kunigą suvaidinusiam 
Aleksui Kazanavičiui. Absoliutų 100 
proc. teigiamų įvertinimų pelnęs Vil-
niaus miesto teatro „Atviras ratas“ 
spektaklis „Tik suaugusiems“ apdo-
vanotas žiūrovų prizu.

Įdomu, kad vienas prizas atiteko 
spektakliui, kurio rokiškėnai taip 
ir nepamatė. Viso tokių spektaklių 
buvo 6. Už geriausią spektaklio mu-
ziką festivalyje, kurio šiemetinis šū-
kis – skambantis, atiteko Klaipėdos 
jaunimo teatro kūriniui „Graži ir ta 
galinga“. Šis spektaklis turėjo būti 
rodomas festivalio uždarymo dieną.

 VISI FESTIVALIO PRIZAI:
UŽ GERIAUSIĄ FESTIVALIO 

SPEKTAKLĮ (3000 Eur) – VALS-
TYBINIAM JAUNIMO TEATRUI 
už spektaklį MIEGO BROLIS,  pa-
gal R. Schneider romaną. Režisie-
rius Adomas Juška.

UŽ GERIAUSIĄ FESTIVALIO 
SPEKTAKLĮ VAIKAMS (3000 
Eur) – KEISTUOLIŲ TEATRUI 
už spektaklį HOP!, pagal D. Bisset 
pasakas. Režisierius Aidas Giniotis.

UŽ GERIAUSIĄ FESTIVALIO 
MOTERS VAIDMENĮ (800 Eur) 
– IEVAI KANIUŠAITEI už Saros 
ir Sašos vaidmenis MENO FOR-
TO TEATRO spektaklyje 1+1꞊1, 
Čechov „Ivanovas“ motyvais (rež. 
Ieva Kaniušaitė).

UŽ GERIAUSĄ FESTIVALIO 
VYRO VAIDMENĮ (800 Eur) – 
MATUI PRANSKEVIČIUI už Ka-
turjano vaidmenį KEISTUOLIŲ 
TEATRO spektaklyje PAGALVI-
NIS, pagal M. McDonagh pjesę 
(rež. Ieva Stundžytė). 

UŽ GERIAUSIĄ FESTIVALIO 
NEPAGRINDINĮ VAIDMENĮ (800 
Eur) – ALEKSUI KAZANAVI-
ČIUI už kunigo vaidmenį VALS-
TYBINIO JAUNIMO TEATRO 
spektaklyje MIEGO BROLIS, pa-
gal R. Scheider romaną (rež. Ado-
mas Juška). 

UŽ GERIAUSIĄ SPEKTAKLIO 
MUZIKĄ (800 Eur) – KLAIPĖDOS 
JAUNIMO TEATRUI už spektaklio 
GRAŽI IR TA GALINGA muziką 
(kūrybinė komanda: Kvedaravičiū-
tė, R. Latvėnaitė, I. Pakštytė,  A. 
Zacharovaitė, M. Žemaitytė).

JAUNŲJŲ ŽIŪROVŲ PRIZAS
 Piniginis prizas (400 Eur), kurio 

steigėjas - Kunigo švietėjo Jono Ka-
telės labdaros ir paramos fondas

KAUNO VALSTYBINIAM LĖ-
LIŲ TEATRUI spektaklio KAIP 
TAMSA GERIAUSIU DRAUGU 
TAPO, pagal Emmos Yarlett kūrinį 
„Orionas ir tamsa“ Oriono persona-
žui, režisierius Olegas Žiugžda.

Vaikų balsavimas nulėmė, kad 
Dovana, kurios steigėjai Rokiškio 
krašto produkcijos gamintojai   ati-
tenka  KEISTUOLIŲ TEATRUI už 
spektaklį  HOP!, režisierius Aidas 
Giniotis

ŽIŪROVŲ PRIZAS (800 Eur) 
Steigėjas - Rokiškio kultūros cen-
tras, dovanų steigėjai - Rokiškio 
krašto PRODUKCIJOS gamintojai 
Vilniaus miesto teatrui ATVIRAS 
RATAS  už spektaklį  TIK SUAU-
GUSIEMS, idėjos autorius, režisie-
rius ir dramaturgas Justas Tertelis.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Saugoti izoliuotųjų 
siunčiami švietimo įstaigų 
techniniai darbuotojai

Į „Rokiškio Sireną“ kreipėsi 
du rajono švietimo įstaigų tech-
niniai darbuotojai (abu dirba 
skirtingose, jų pavardės redak-
cija žinomos, tačiau pašnekovai 
prašė jų neviešinti). Jie iš savo 
vadovų išgirdo, kad turės rūpin-
tis Juozo Tumo-Vaižganto gim-
nazijos bendrabutyje izoliuotais 
žmonėmis. Rajono Ekstremalių 
situacijų komisijos vadovas An-
drius Burnickas patvirtino, kad 
tai – tiesa. Jis paaiškino, kad šių 
žmonių užduotis bus tiesiog būti 
sargais.

Kreipėsi išsigandęs
„Mūsų švietimo įstaigos vadovė 

pranešė, kad mus, techninius dar-
buotojus, siųs prižiūrėti tų žmonių, 
kurie yra uždaryti bendrabutyje. 
Mes turėsim ten budėti, jiems val-
gyt paduot, prireikus padėti ir pa-
našiai“, – „Rokiškio Sirenai“ sakė 
vienos ugdymo įstaigos darbuoto-
jas. Jis baiminasi, nes dėl savo am-
žiaus jau priklauso rizikos grupei, 
o siunčiamas, kaip pats sako, ten, 
kur yra didesnė tikimybė užsikrėsti. 
„Mums neteikia raštiškų įsakymų, 
daug neaiškių dalykų“, – kalbėjo 
jis.

Kitos ugdymo įstaigos darbuo-
tojas paskambino už kelių valandų. 
Jo pasakojimas sutapo su pirmojo 
besikreipusio asmens: reikės pri-
žiūrėti izoliuotus žmones, rūpintis 
jais. „Kodėl aš, techninis darbuoto-
jas, be specialių žinių, įgūdžių esu 
siunčiamas tą daryti?“, – klausė jis.

Ekstremalių situacijų 
komisijos vadovas patvirtino
„Rokiškio Sirena“ paaiškinimo 

kreipėsi į rajono Ekstremalių si-
tuacijų komisijos vadovą Andrių 
Burnicką. Jis patvirtino, kad švie-
timo įstaigų techniniai darbuotojai 
bus siunčiami į jau minėtą ir į kitą 
bendrabučius. Tačiau jų funkcijos 
ir uždaviniai bus kiek kitokie, nei 
sakė besikreipusieji į „Rokiškio Si-
reną“,

„Tie žmonės atliks tik sargų 
funkcijas. Jie bus tik sargai, kitaip 

sakant, saugos duris. Kad ten nie-
ko nenutiktų. Su izoliuotaisiais jie 
nekontaktuos. Maistu rūpinsis tų 
žmonių artimieji, nieko ten nešioti, 
padavinėti ir surinkinėti nereikės. 
Žmonės bus specialiai apmokyti, 
jiems bus duotos visos reikiamos 
apsaugos priemonės. Pastatysime 
specialias kabinas, kad jie būtų ap-
saugoti“, – teigė A. Burnickas. Jis 
paaiškino, kad pagal specialų gra-
fiką bus pasitelkti visų rajono švie-
timo įstaigų darbuotojai, kad vienai 
įstaigai netektų didesnio krūvio. 
Patalpos bus reguliariai dezinfe-
kuojamos, tą atliks speciali įmonė. 
Patalpos taip bus valomos netgi 
tuomet, jei bendrabutyje nebus gy-
ventojų.

Poreikis auga
Kol kas izoliuotis savivaldybės 

pasiūlytame Juozo Tumo-Vaižgan-
to bendrabutyje panoro du asme-
nys. Pasak A. Burnicko, poreikis 
auga. Jau savaitgalį laukiama ketu-
rių asmenų, kurie bus apgyvendinti 
Kauno gatvėje esančiame Rokiškio 
technologijų, verslo ir žemės ūkio 
mokyklos bendrabutyje. Nors pir-
mąja apgyvendinimo vieta izoliuo-
tiesiems asmenims buvo numatytas 
Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos 
bendrabutis, tačiau dabar pirmiau-
sia gyventojai bus keliam į Kauno 
gatvėje esantį bendrabutį. Kodėl?  
„Tokį sprendimą lėmė sanitarinių 
mazgų kiekis. Antai Kauno gatvės 
bendrabutyje sanitarinis mazgas 
yra vienas dviems kambariams. 
Kitaip sakant, yra 20 boksų po du 
kambarius. O gimnazijos bendra-
butyje sanitarinių mazgų yra ma-
žiau“, – paaiškino Ekstremalių si-
tuacijų komisijos vadovas.

Pasak pašnekovo, saviizoliacijai 
reikalingų patalpų poreikis auga. Jų 
reikia ne tik tiems, kurie yra vieni-
ši, negali savimi pasirūpinti, bet ir 
tiems, kurie negali saviizoliuotis 
namuose, nes ten yra rizikos grupės 
asmenų, pavyzdžiui, senyvo am-
žiaus tėvai.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Avarija: mašinos sumaitotos, žmonės – nenukentėjo

Kovo 19 d. maždaug 17 val. ke-
lyje Rokiškis–Panevėžys, nuo Ro-
kiškio pusės iki Gireišių punkto li-
kus maždaug kilometrui, susidūrė 
du automobiliai (L. Dūdaitės-Kra-
likienės nuotr.).

Susidūrimo būta smarkaus: abu 
automobiliai po avarijos jau nebe-
važiuojantys. Laimė, avarijoje ne-
nukentėjo žmonės. Nemenkai kliuvo 
Škoda markės mašinai: ji įvykio vie-
tą paliko ant specialios priekabos.

Įvykio priežastis tiria rajono po-
licijos pareigūnai. Jų į įvykio vietą 
atvažiavo net du ekipažai.

Tvenkinyje rastas negyvas senolis
Šeštadienį 6.47 val. Rokiškio rajone, Užubalių kaime (Juodupės 

sen.), tvenkinyje rastas 1943 m. gimęs miręs vyras. 

Anot policijos, pirminės apžiūros metu smurto žymių nenustatyta.
Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos 

komisariato inform.

Grįžę iš užsienio bus karantinuojami 
savivaldybių paskirtose patalpose

Iš užsienio grįžę lietuviai turės 
būti izoliuojami savivaldybių pa-
skirtose patalpose, siekiant sulė-
tinti koronaviruso plitimą šalyje, 
pirmadienį paskelbė sveikatos 
apsaugos ministras Aurelijus Ve-
ryga.

Tokį įpareigojimą ministras 
žada paskelbti, įvertinus tai, kad 
dalis grįžusių lietuvių nesilaiko 
reikalavimo savarankiškai izoliuo-
tis dviem savaitėms ir gali platinti 
užkratą.

BNS inform.
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Nauja politinė jėga turi pasekėjų ir Rokiškyje

Steigiamojo suvažiavimo akimirka.                                                       „Nacionalinio susivienijimo“ facebook paskyros nuotr.

Sigitas Juodagalvis mano, kad naujos politinės jėgos atsiradimas paskatins 
rokiškėnus labiau domėtis politika.                             Asmeninio archyvo nuotr.

Kovo 12-ąją prašymą ir 
dokumentus registruoti Tei-
singumo ministerijai pateikė 
nauja politinė partija „Na-
cionalinis susivienijimas“. 
Šios politinės jėgos sekėjų 
yra ir mūsų rajone. Kaip 
sako „Nacionalinio susivie-
nijimo“ koordinatorius Ro-
kiškyje Sigitas Juodagalvis, 
kol kas yra virš 30 bendra-
minčių, tačiau besidomin-
čiųjų gretos auga.

Nemenkas susidomėjimas
„Patiko ir idėjos, ir žmo-

nės, kurie kuria šią partiją“, – 
paklaustas, kodėl sutiko tapti 
„Nacionalinio susivienijimo“ 
koordinatoriumi Rokiškyje, 
sakė Sigitas Juodagalvis. Jis 
iki šiol nebuvo jokios politi-
nės partijos ar jėgos atstovu. 
Ir tokių kaip jis, naujame poli-
tiniame judėjime yra maždaug 
80 proc. Pašnekovo teigimu, 
tai įrodo, kad į politinę areną 
žengiančios partijos idėjos ir 
lyderiai yra priimtini visuo-
menei.

S. Juodagalvis mano, kad 
viena didžiausių šalies bėdų 
yra tai, kad apie pusė jos pi-
liečių apskritai nedalyvauja 
politiniame gyvenime: nei 
patys yra renkami, nei renka 
savo atstovus. Tad vienas iš 
kertinių „Nacionalinio susi-
vienijimo“ uždavinių, pasak 
jo, ir yra ugdyti žmogaus su-
vokimą, kad jis turi dalyvauti 
politikoje. „Turime tapti po-
litine, sprendimus priimančia 
tauta“, – sakė pašnekovas.

Jis neslėpė: sunku įveikti 
visuomenės nepasitikėjimą 
partijomis, judėjimais. Bet tą 
daryti reikia. „Ir tarp mūsų, 
rokiškėnų, yra daug žmonių, 
iki tol nedalyvavusių partijų 
veikloje. Vadinasi, jiems gali 
būti patrauklios „Nacionalinio 
susivienijimo“ idėjos“, – ak-
centavo pašnekovas.

Apie rinkimus negalvoja
Kol kas partija yra registra-

vimo procese. Kovo 7-ąją be-
veik 500 jos atstovų, atstovau-
jančių 2312 būsimo judėjimo 
narių, susirinko į steigiamąjį 
susirinkimą. Jame patvirtinta 
partijos vadovybė, programa 
ir nuostatai. Kovo 12-ąją Tei-
singumo ministerijai pateikti 
registracijos dokumentai su 
2366 asmenų parašais. „Per 
15 dienų sulauksime atsaky-
mo, ar partija bus registruota“, 
– sakė S. Juodagalvis. Per tą 
laiką bus patikrinti pasirašiu-
siųjų duomenys ir priimtas 
sprendimas.

Tačiau jaunai politinei jė-
gai ant nosies rimtas išban-

dymas: šį rudenį vyksiantys 
Seimo rinkimai. Ar jau nu-
matyta, kas kandidatuos į 
Seimo narius, ar tarp jų bus 
rokiškėnų? „Apie tai kalbėti 
dar anksti“, – mano pašne-
kovas. Jam atrodo juokingi 
nuogąstavimai, kad naujoji 
partija rinkimuose neper-
žengs 5 proc. ribos ir į Seimą 
nepateks. „Ne viskas iš karto. 
Svarbu, kad pradėtume kal-
bėti visuomenei apie mūsų 
tikslus, idėjas, siekius. O per-
galės ateis vėliau“, – mano S. 
Juodagalvis. Jo manymu, di-
dele pergale bus vien tai, kad 
visuomenė ims kalbėti apie 
„Nacionalinio susivienijimo“ 
keliamas problemas, siūlo-

mus sprendimus.

Gausu 
akademinės aplinkos 
atstovų
Naujosios partijos vadovu 

tapo filosofas profesorius Vy-
tautas Radžvilas. Jo pavaduo-
tojas  ؘ – taip pat Vilniaus uni-
versiteto buvęs prorektorius, 
filosofijos ir religijų istorijos 
specialistas Kęstutis Dubnikas. 
Dar vienas pavaduotojas – jau-
nas politikas Vytautas Sinica. 
Valdyboje taip pat gausu aka-
deminiuose sluoksniuose žino-
mų žmonių, tokių kaip istorikė 
profesorė Rasa Čepaitienė, 
chemijos profesorius Vytautas 
Daujotis, rašytojas Algimantas 
Rusteika, rokiškėnams gerai 
žinomas režisierius, kraštietis 
Gaudentas Aukštikalnis.

Pasak S. Juodagalvio, bū-
tent tokie partijos lyderiai ir 
teikia vilčių, kad bus atkreip-
tas dėmesys į problemas, ku-
rių sprendimų visuomenei 
nesiūlo kitos politinės jėgos. 
Pašnekovas tikėjosi, kad par-
tijos vadovai, kai bus galima 
tą padaryti, apsilankys ir Ro-
kiškyje, plačiau visuomenei 
pristatys savo idėjas, kvies 
diskusijai.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Ugniagesiai primena: nepamirškite saugotis gaisrų
Priešgaisrinės apsau-

gos ir gelbėjimo departa-
mento prie Vidaus reika-
lų ministerijos Panevėžio 
priešgaisrinės gelbėjimo 
valdybos Rokiškio prieš-
gaisrinėje gelbėjimo tar-
nyboje (toliau – Rokiš-
kio PGT) fiksuojama vis 
daugiau gaisrų Rokiškio 
rajone, ypač - šildymo sis-
temų.

Rokiškio PGT pareigū-
nai prašo visų Rokiškio ra-
jono gyventojų pasirūpinti 
savo saugumu. Dėl karan-
tino nemaža dalis žmonių 
daugiau laiko praleis na-
muose, daugiau naudosis 
elektros prietaisais, šildy-
mo sistemomis, daugiau 
užsiims visokiausiomis 
veiklomis, kurių metu gali 
kilti gaisras.

Ne vietoje padėtas, palik-
tas ir pamirštas daiktas gali 
sukelti gaisrą, pavyzdžiui, 
palikta deganti žvakė,  elek-
tros lizde paliktas įkrovimo 
prietaisas (mobilaus telefo-
no, prožektoriaus, akumu-
liatoriaus ir t.t.), net  palikta 
skalbti drabužius skalbimo 
mašina gali sukelti gaisrą.

Todėl būnant namuose siū-
lytume: pasitikrinti ar veikia 
autonominiai dūmų signaliza-
toriai, ar švarūs dūmtraukiai, 
šildomos sienelės, krosnys, 
katilai, židiniai, stačiamalkiai 
ir ar juose nesusikaupę suo-
džiai, dervos, ar šildymo sis-
temoje nėra pažeidimų (ply-
šių, įtrūkimų), ar visi elektros 
prietaisai tvarkingi, naudoja-
mi kaip gamintojo numatyta 
ir pagal paskirtį.

Priminkite vaikams ko-
kiais kontaktais kviesti pa-

galbą ir kaip tai teisingai 
padaryti. Su šeimos na-
riais sudarykite ir aptarkite 
veiksmų planą kilus gaisrui.

Valstybinės priešgaisri-
nės gelbėjimo tarnybos se-
nąjame tinklapyje (http://
www.vpgt.lt/) galite rasti ir 
atsisiųsti spalvinimo kny-
gutę „Nuspalvink, sužinok 
ir išmok!“, kurią vaikai 
mielai nuspalvins. Taip pat 
su šeimos nariais galite pa-
žiūrėti skiltį vaizdo patari-
mai, kur rasite nemažą dalį 
laidos „Ugnies tramdytojai“ 
įrašų, kuriuose gausu pata-
rimų gaisrinės saugos klau-
simais.

Priešgaisrinės apsaugos
 ir gelbėjimo 

departamento
Rokiškio priešgaisrinės

gelbėjimo tarnybos
inform.

Aiškėja detalės apie 
mirusį 12-metį: 
užduso žaisdamas

Kovo 18-osios vakare 
Rokiškio rajone, savo na-
muose, rastas miręs paau-
glys berniukas. Pirminiais 
duomenimis skelbta, kad 
tai buvo nelaimingas atsiti-
kimas. Aiškėja, kad 12-metį 
mirtis ištiko po lemtingo 
paslydimo.

Policijos departamentas 
pranešė, kad 2008 metais 
gimusio vaiko kūnas aptik-
tas trečiadienį apie 18 val. 
28 min. Įvykio aplinkybės 
nustatinėjamos. Kaip tei-
giama pranešime, pirmi-
niais duomenimis tai – ne-
laimingas atsitikimas.

Susisiekus su Rokiškio 
pirminės asmens sveikatos 
priežiūros centro direktore 
Danguole Kondratenkiene, 

moteris patvirtino, kad prane-
šimas dėl reikalingos skubios 
greitosios pagalbos buvo gau-
tas trečiadienio vakarą.

„Mūsų greitoji į įvykio 
vietą nuvažiavo per trylika 
minučių. Nuvažiavus, ber-
niukas buvo gaivinamas, bet 
jo jau neatgaivino. Jis rastas 
buvo be sąmonės“, – priduria 
D. Kondratenkienė.

Panevėžio apskrities vy-
riausiojo policijos komisa-
riato komunikacijos grupės 
vyresnysis specialistas Ta-
das Martinaitis patikino, kad 
pirminiais duomenimis yra 
įtariamas nelaimingas atsiti-
kimas. „Vaikas greičiausiai 
žaidė, paslydo, nukrito ir už-
duso. Pirminiai duomenys yra 
tokie“.

TV3.lt inform.

Rokiškio rajone pagauti 
trys brakonieriavimu 
įtariami biržiečiai

Panevėžio gyvosios gam-
tos apsaugos inspekcijos 
pareigūnai vykdė reidą 
Panevėžio regione. Gavus 
informacijos, kad Rokiškio 
rajone gali vykti neteisėta 
medžioklė, buvo surengta 
pasala.

Kovo 12-ąją, apie 23 
val. pareigūnai pamatė įtar-
tinai lėtai laukų keliukais 
važiuojantį ir vis stabtelintį 
automobilį. Jam priartėjus 
prie pažymėto tarnybinio 
aplinkosaugininkų automo-
bilio, buvo nuspręsta duoti 
nurodymą sustoti, tačiau vai-
ruotojas padidinęs greitį nu-
važiavo tolyn. Pareigūnams 
teko įsijungus švyturėlius 
bėglį vytis.

Kadangi keliukas, kuriuo 
bandyta sprukti, neturėjo iš-
važiavimo, už kelių kilome-
trų automobilis sustojo. Per 
patikrinimą nustatyta, kad 
automobilyje yra trys asme-
nys, gyvenantis Biržuose, o 
vienas iš jų vežasi medžiokli-
nį ginklą su optiniu taikikliu. 
Taip pat rastas draudžiamas 
įrankis – naktinio matymo 

priedėlis prie optinio taiki-
klio. Beje, bėgant nuo parei-
gūnų, jis buvo išmestas pro 
automobilio langą.

Atlikto tyrimo byla per-
duota Panevėžio apylinkės 
teismo Rokiškio rūmams. 
Už medžioklę naudojant 
draudžiamus įrankius Admi-
nistracinių nusižengimų ko-
dekse numatyta atsakomybė 
nuo 600 iki 1700 eurų su nu-
sižengimo padarymo įrankių 
ir priemonių konfiskavimu 
bei teisės medžioti atėmimu 
nuo vienų iki penkerių metų.        

Pareigūnai džiaugiasi, 
kad asmenys nespėjo su-
medžioti žvėrių, todėl žalos 
gamtai šį kartą buvo išveng-
ta. Aplinkos apsaugos de-
partamentas dėkoja pilietiš-
kiems asmenims už suteiktą 
informaciją.

Primename, kad apie pa-
stebėtus aplinkos apsaugos 
pažeidimus pranešti galima 
tiesiogiai Aplinkos apsaugos 
departamentui telefonu 8 (5) 
2732995.

Aplinkos apsaugos
departamento 

inform.

VMI dviems 
mėnesiams atideda 
pajamų deklaravimą

Dėl koronaviruso epide-
mijos ir karantino Valsty-
binė mokesčių inspekcija 
(VMI) dviem mėnesiams ati-
deda pajamų deklaravimą.

2019 metų pajamas dekla-
ruoti šiemet bus galima iki 
liepos 1 dienos, o ne iki ge-
gužės 4 dienos, pranešė VMI.

Iki liepos 1 dienos bus ga-
lima teikti ir prašymus skirti 
2 proc. pajamų mokesčio dalį 
organizacijoms, politinėms 
partijoms bei profsąjungoms.

Tuo metu gyventojų paja-
mų mokesčio (GPM) grąžini-
mo terminas nesikeičia – gy-
ventojams, kurie bus teisingai 
užpildę deklaracijas, GPM 
permokos bus grąžintos iki 
liepos 31 dienos.

BNS inform.
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Inovatyvus verslas: karantinas buvo akstinas 
UAB „Daivida“ nerti į elektroninę prekybą

Patiems išradingiau-
siems, aktyviausiems, 
lanksčiausiems nebaisūs 
jokie išbandymai. Ten, kur 
kiti mato problemas, UAB 
„Daivida“ mato galimybes. 
Ji vos per tris dienas rado 
būdą kaip pasirūpinti savo 
pirkėjais, kurie dėl vieno-
kių ar kitokių priežasčių 
negali apsilankyti parduo-
tuvėje. Vos per tris dienas 
buvo sukurta elektroninė 
parduotuvė, kurioje gali-
ma be vargo užsisakyti bū-
tiniausių maisto produktų 
ir netgi skanėstų krepšelį. 
Kuris bus atvežtas į namus. 
Elektroninės parduotuvės 
asortimente – jau dabar 
daugiau nei 200 įvairiausių 
prekių, ir asortimentas nuo-
lat plečiamas.

Išvežiojamoji prekyba –
itin aktuali
Pastarosiomis dienomis 

išvežiojamoji prekyba „ant 
bangos“: didžiųjų miestų pre-
kybos centrai vos spėja suktis, 
vežiodami maisto prekes už-
sakovams. Nuo šiol ir Rokiš-
kio rajonas šia prasme tampa 
civilizuotu: nuo šiol maisto 
produktų krepšelį galima už-
sisakyti internetu ir jis bus 
pristatytas prie durų. Paklau-
sa didžiulė: ne vienas senyvo 
amžiaus ar tiesiog silpnes-
nio imuniteto žmogus vengia 
lankytis prekybos centruose, 
baimindamasis „pasigauti“ 
korona virusą. Galimybė už-
sisakyti prekių elektroninėje 
parduotuvėje ir atsiimti jas 
prie namų durų, sumažina 
kontaktų, o tuo pačiu ir gali-
mybę užsikrėsti.

UAB „Daivida“ generalinis 
direktorius Justinas Kanopa 
„Rokiškio Sirenai“ pasakojo, 
kad įkurti elektroninę krau-
tuvę mintis kilo sekmadienį, 
kai jau buvo aišku, kad ša-
lyje bus įvestas karantinas. 
Ši žinia, sukėlusi daugeliui 

stresą, „Daividos“ koman-
dai buvo akstinas veikti. Vos 
per tris dienas buvo sukurtas 
parduotuvės tinklalapis. Kol 
kas jame dar negalima atlikti 
mokėjimų, tačiau atsiskaityti 
už prekių krepšelį galima ban-
ko kortele arba grynaisiais, 
išvežiotojui pristačius prekes. 
Tam „Daividos“ įmonė įsigijo 
papildomą portatyvinį korte-
lių skaitytuvą.

Prekių sortimentas, pasak 
pašnekovo, formuojamas taip, 
kad pirkėjas galėtų gauti visą 
reikalingą krepšelį: duonos, 
šviežios mėsos ir jos gaminių, 
pieno ir jo gaminių, kiaušinių, 
saldumynų, sulčių, gėrimų. Ir 
netgi prekybos centruose iš-
graibstytųjų kruopų čia yra. 
Tik šviežių daržovių čia kol 
kas nesiūloma. Tačiau, pasak 
J. Kanopos, jei pirkėjai pagei-
daus, asortimente atsiras ir jų.

Patikima
Išvežiojamąja prekyba, 

tikriausiai, šiomis dienomis 
norėtų verstis daugelis šalies 
žmonių. Tačiau, pasak pašne-
kovo, pradėti šį verslą nėra pa-

prasta. Mat bet kokiu automo-
biliu prekių vežti negalima. 
Tai turi būti automobilis-šal-
dytuvas, kuris skirtas maisto 
produktų vežiojimui, jis turi 
būti patikrintas. Be to, kai ku-
riems produktams pardavinėti 
reikalingos licencijos.

Apie tai, kad elektroninė 
prekyba bus paklausi, liudi-
ja rokiškėnų dėmesys. Be to, 
„Daivida“ – šio verslo pirmei-
viai mūsų rajone.

Mėsos gamintojams – 
išaugusi paklausa
Kaip sekasi pačiai įmonei? 

Kaip jos veiklą riboja karanti-
no metu atsiradę apribojimai? 
UAB „Daivida“ generalinis 
direktorius J. Kanopa akcen-
tavo, kad įmonė eksportuoja 
apie 10 proc. produkcijos. Ją 
išvežti į svečias šalis kol kas 
problemų nekyla. Kiek dides-
nis iššūkis – žaliavos impor-
tas. Bet ir su tuo įmonė kol kas 
sėkmingai tvarkosi.

Vidaus rinkoje šiuo metu 
mėsos – ir šviežios, ir jos ga-
minių – poreikis yra milžiniš-
kas. Bendrovės parduotuvėse 

vos spėjama pildyti šaldytu-
vus ir prekystalius. „Buvo aki-
mirkų, kai parduotuvės tuštėjo 
akimirksniu“,– sakė J. Kano-
pa ir patikino, kad mėsos įmo-
nė nepritrūks ir rokiškėnams 
jos patieks tiek, kiek jie norės. 
Beje, ir elektroninėje parduo-
tuvėje siūlomas nemažas švie-
žios kiaulienos ir jautienos 
asortimentas. Pašnekovas ne-
slėpė: pastaruoju metu įmonės 
žmonėms gerokai išaugo dar-
bo krūviai.

Netrukus rokiškėnai galės 
išbandyti ir visiškai naują pro-
duktą: pjaustytus vyniotinius. 
Naujovę „Daivida“ ketino pa-
siūlyti artėjant šv. Velykoms, 
tačiau korona virusas ir ka-
rantinas pakoregavo planus. 
Todėk jau šiomis dienomis 
bus galima paragauti pirkėjų 
pamėgtų vyniotinių, patiektų 
pjaustytų pakuotėse. Bus siū-
lomi liežuvio vyniotinis, kala-
kutienos su slyvomis ir vištie-
nos vyniotiniai.  

Elektroninę parduotuvę ra-
site čia: www.e-krautuve.lt

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Nemokamą maitinimą 
mokiniams rekomenduojama 
užtikrinti viso ugdymo 
proceso metu

Šią savaitę vyriausybė 
spręs dėl karantino pratę-
simo. Tuo tarpu Socialinės 
apsaugos ir darbo ministeri-
ja išplatino kreipimąsi į sa-
vivaldybių administracijas, 
kuriame rekomenduoja or-
ganizuojant ugdymą nuoto-
liniu būdu, tęsti nemokamą 
maitinimą išduodant maisto 
davinius, skirtus maitinimui 
ne mokykloje.

„Suprantama, kad pagrin-
dinė mokyklos funkcija yra 
mokinių ugdymas, tačiau ne-
pasiturinčių šeimų vaikams 
nemokamas maitinimas šiuo 
ekstremaliu atveju, kai ug-
dymo procesas stabdomas, 
taip pat yra labai reikalingas. 
Todėl savivaldybių, esant bū-
tinybei, maloniai prašome už-
tikrinti nemokamo maitinimo 
teikimą net kai ugdymo įstai-
gos yra uždarytos“- tinklapyje 
išplatintoje žinutėje teigia So-
cialinės apsaugos ir darbo vi-
ceministras Eitvidas Bingelis.

Socialinės paramos moki-
niams įstatyme nustatyta, kad 
mokiniams nemokamas mai-
tinimas skiriamas nuo moks-
lo metų pradžios iki mokslo 
metų pabaigos ir teikiamas 
toje mokykloje, kurioje mo-

kinys mokosi.
„Šiuo metu kaip tik esam 

išsiuntę rekomendacijas ug-
dymo įstaigoms dėl nemo-
kamo maitinimo teikimo. 
Išduodant maisto davinius 
sieksim iki minimumo su-
mažinti kontaktus su žmo-
nėmis. Daviniai bus paruoš-
ti atsižvelgiant į dietologų 
rekomendacijas. Mokyklos 
jau yra ruošę maisto davi-
nius karantino metu, tai nėra 
naujiena. Jų paruošimu ir 
išdavimu rūpinsis pačios 
ugdymo įstaigos. Nemoka-
mas maitinimas priklauso 
mokiniams ir priešmokykli-
nukams“- teigė Rokiškio ra-
jono savivaldybės adminis-
tracijos Švietimo, kultūros 
ir sporto skyriaus vedėjas 
Aurimas Laužadis.

Maisto davinių išdavimą 
numatyta vykdyti ne ugdy-
mo įstaigos patalpoje, regu-
liuojant žmonių srautą, kad 
nebūtų didelio susibūrimo 
bei laikantis prevencijos re-
komendacijų ir nurodymų. 
Tėvams (globėjams, rūpinto-
jams), gyvenantiems atokiau 
ir neturintiems galimybių at-
siimti maisto davinio, talkins 
socialiniai darbuotojai.

Enrika POVILONIENĖ

Atvėsus orams pasipylė 
iškvietimai dėl degančių 
suodžių kaminuose

Praėjusį savaitgalį, atvėsus orams, padaugėjo prieš-
gaisrinės gelbėjimo tarnybos iškvietimų, dėl degančių 
suodžių kaminuose. Šį savaitgalį iškvietimų buvo net 
keturi:

Kovo 20 d., 12:15 val gautas pranešimas, kad Rokišky-
je, Kaštonų g., dūmtraukyje dega suodžiai.

Kovo 21 d., 12:36 val. gautas pranešimas, kad Rokišky-
je, V. Kudirkos g., dūmtraukyje dega suodžiai.

Kovo 22 d., 06:13 val. gautas pranešimas, kad Pagran-
džių g., Pagrandžių k., Rokiškio k. sen., dūmtraukyje dega 
suodžiai.

Kovo 22 d., 10:19 val., gautas pranešimas, kad Rokiš-
kyje, Pandėlio g., dūmtraukyje dega suodžiai.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo 
departamento, Rokiškio priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos inform.

Mokslininkai: koronaviruso neplatina ir negali 
pernešti nei ūkiniai, nei naminiai gyvūnai

Prancūzijos maisto, 
aplinkos ir darbuotojų svei-
katos ir saugos agentūra 
(ANSES) paskelbė, kad na-
miniai gyvūnai ir gyvuliai 
neplatina koronaviruso CO-
VID-19.

Tokias išvadas mokslinin-
kai pateikė išnagrinėję visus 
šiuo metu turimus mokslinius 
duomenis apie naująjį koro-
navirusą. Tokias pat išvadas 
patvirtino ir Pasaulio gyvū-
nų sveikatos organizacija 
(OIE), Pasaulio sveikatos 
organizacija, Jungtinių Ame-
rikos Valstijų ligų kontrolės 
ir prevencijos centras ir kitos 

tarptautinės organizacijos, 
sakoma Valstybinės mais-
to ir veterinarijos tarnybos 
(VMVT) pranešime.

Nors gyvūnai Kinijoje 
buvo galimas pirminis in-
fekcijos šaltinis, tačiau da-
bar pagrindinis koronaviruso 
perdavimo būdas yra žmonių 
tarpusavio ryšys. COVID-19 
tarp žmonių plinta daugiausia 
oro lašeliniu būdu – čiaudint, 
kosint ar iškvepiant.

Tačiau reikėtų nepamiršti, 
kad visi gyvūnai gali sirgti 
kitomis ligomis ir turėti mi-
krobų ar parazitų, dėl kurių 
žmonės gali susirgti, perspėja 
VMVT. Todėl po kontakto su 

gyvūnu, tvarkius jo pašarą, 
tualetą, atliekas ar pan. būti-
na nusiplauti rankas, reikėtų 
neleisti gyvūnams laižyti vei-
do, jų nebučiuoti, nesidalinti 
maistu.

Prancūzijos mokslininkai, 
išanalizavę koronaviruso ge-
netinę struktūrą, teigia, kad 
taip pat mažai tikėtina, jog vi-
rusu nuo sergančio žmogaus 
galėtų užsikrėsti naminiai au-
gintiniai ar kiti gyvūnai.

Ekspertai atmetė ir galimy-
bę virusą perduoti ar platinti 
per maistą, gautą iš užkrėsto 
gyvūno. Mokslininkų nuo-
mone, bet koks viruso perne-
šimas per maistą įmanomas 

tik tokiu atveju, jei pacientai 
ar virusu užkrėsti asmenys tą 
maistą užteršė jį tvarkydami 
ar ruošdami. Todėl atkrei-
piamas dėmesys, kad maisto 
gaminimas ir geros higienos 
praktikos laikymasis tvarkant 
ir ruošiant maistą yra pagrin-
dinė veiksminga priemonė, 
užkertanti kelią užkrėtimui 
virusu.

Šis virusas, kaip ir kiti 
koronavirusai, yra jautrus 
virimo temperatūrai. Todėl 
4 minučių terminis apdoroji-
mas 63 °C temperatūroje gali 
sumažinti maisto produkto 
užteršimą 10 000 kartų.

Delfi. inform.

NATO naikintuvai dukart 
lydėjo Rusijos orlaivius

 Praėjusią savaitę oro policijos misiją Baltijos šalyse vyk-
dantys NATO naikintuvai dukart lydėjo Rusijos orlaivius.

Krašto apsaugos ministerija informavo, kad praėjusį tre-
čiadienį NATO naikintuvai atpažino karinį transporto orlaivį 
AN-26, skridusį iš Karaliaučiaus srities į kontinentinę Rusiją.
Penktadienį NATO oro policija atpažino taip pat AN-26, skri-
dusį tarptautinę oro erdve iš Rusijos į Karaliaučiaus sritį.

Abukart orlaiviai turėjo skrydžio planą, palaikė radijo ryšį su 
skrydžių valdymo centru, buvo išjungę radiolokacinį atsakiklį.

BNS inform.
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Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje – 
sekmadienio šv. Mišios nuotoliniu būdu

Katalikų bažnyčia susi-
duria su didžiuliu iššūkiu: 
dėl korona viruso tikintieji 
nebegali rinktis į sekmadie-
nio šv. Mišias. Išeitimi tikin-
čiųjų bendruomenei tampa 
naujausiosios technologijos. 
Todėl „Rokiškio Sirena“ su 
džiaugsmu priėmė Rokiškio 
dekanato dekano kunigo 
Eimanto Noviko pasiūlymą 
transliuoti gyvai sekmadie-
nio šv. Mišias. Idėja pasitei-
sino: vos per tris valandas 
šv. Mišių peržiūrų skaičius 
pasiekė 4,5 tūkst., o per parą 
– 5,6 tūkst. „Rokiškio Sire-
na“ tikinčiųjų patogumui 
kiekvieną sekmadienį 9 val. 
tiesiogiai transliuos šv. Mi-
šias iš Rokiškio šv. apaštalo 
evangelisto Mato bažnyčios.

Šv. Mišios karantino 

metu transliuojamos iš dau-
gelio šalies šventovių. Ta-
čiau kalbinti Rokiškio tikin-
tieji neslėpė: jie nori matyti 
transliacijas būtent iš savo 
bažnyčios, aukojamas savo 
parapijos dvasininkų. Jie 
džiaugėsi galimybe pama-
tyti šv. Mišias nuotoliniu 
būdu, melstis, išklausyti 
būtent jiems skirtą kunigo 
pamokslą. Tai labai svarbu, 
ypač vyresnio amžiaus žmo-
nėms, kurie yra viruso rizi-
kos grupėje ir vengia išeiti 
iš namų.  „Pasijautėme, kad 
esame tikrai reikalingi, kad 
mes neužmiršti, rūpime ir 
savo kunigams, ir savo lai-
kraščiui“, – apie galimybę 
stebėti šv. Mišias kalbėjo 
vyresnio amžiaus rokiškėnė.

Šias sekmadienio šv. 
Mišias aukojo dekanas E. 

Novikas. Sveikindamas ti-
kinčiuosius jis teigė, kad 
svarbu dvasinė bendrystė. 
Ketvirtasis gavėnios sekma-
dienis – džiaugsmo sekma-
dienis. Ir dekanas ragino 
transliaciją stebinčius tikin-
čiuosius džiaugtis Viešpa-
čiu. Itin taikli ir prasminga 
šiuo sudėtingu laikotarpiu 
buvo ištrauka iš Evangeli-
jos pagal Joną apie Kristaus 
išgydytą neregį. Kurioje fa-
riziejai klausia: kas kaltas 
dėl jo nelaimės: pats aklasis 
ar jo tėvai. Ir išgirsta atsa-
kymą, kad nei tėvai, nei jis 
nėra dėl to kalti.

Savo pamoksle dekanas 
kalbėjo, kad daugelis žmo-
nių, netgi vyresniųjų, nėra 
patyrę tokių išbandymų ir 
apribojimų, kokie yra šiuo 
metu. Tačiau dabar pro-

ga yra apmąstyti visą savo 
gyvenimą. Ir šiandieniniai 
išbandymai kalba apie vie-
ną – apie gyvybę. Apie ben-
drystės ir vienybės poreikį. 
Ir netgi laikantis atstumo 
galima būti labai arti vie-
ni kitų. Kiekvienas yra pa-
kviestas būti bendrystėje su 
Dievu.

Šv. Mišių vaizdo įrašą 
galite pažiūrėti „Rokiškio 
Sirenos“ tinklalapyje www.
rokiskiosirena.lt arba „Ro-
kiškio Sirenos“ paskyroje 
socialiniame tinkle facebo-
ok. Pasirengti šv. Mišioms 
galima naudojantis Rokiš-
kio šv. apaštalo evangelisto 
Mato parapijos tinklalapio 
www.rokiskioparapija.lt re-
komendacijomis. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Nuotolinio mokymo belaukiant: skaičiuojamos priemonės 
ir kuriamas pamokų turinys

Kovo 30-ąją rajono moks-
leiviai bus vėl pakviesti sėsti 
prie vadovėlių. Tik ne moky-
klose, o namuose. Besireng-
dami ugdymo proceso atnau-
jinimui, mokyklų direktoriai 
ir mokytojai suka galvą, kaip 
praktiškai įgyvendinti dar 
nė karto tokiu mąstu šalyje 
nebandytą nuotolinio ugdy-
mo programą. Savivaldybės 
švietimo specialistai skai-
čiuoja, ar pakaks techninių 
priemonių: kompiuterių, iš-
maniųjų telefonų, pagaliau 
interneto ryšio.

Kaip „Rokiškio Sirenai“ 
teigė rajono savivaldybės 
Švietimo, kultūros ir spor-
to skyriaus vedėjas Aurimas 
Laužadis, moksleivių atos-
togos baigsis kovo 30-ąją. 
Tik mokysis jie ne klasėse, o 
nuotoliniu būdu. Paklaustas, 
ar visi mokiniai turės tam rei-
kiamų priemonių: kompiuterį, 
planšetę ar išmanųjį telefoną 
bei interneto ryšį, pašnekovas 
teigė, kad tą dabar skaičiuoja 
rajono mokyklų vadovai. Kitą 
savaitę, žinant poreikį, bus 
priimti ir sprendimai. Pavyz-
džiui, jei kai kurie mokiniai 
namuose neturi interneto, gal-

būt bus galima jį laikinai ap-
rūpinti, pavyzdžiui, nupirkus 
išankstinio apmokėjimo kor-
telių ar panašiai. Pagalbos gali 
prireikti ir mokytojams: jiems 
gali reikėti vaizdo kamerų, 
kitų priemonių pamokų turi-
niui kurti, kurių neprireikdavo 
iki šiol. Kaip sakė A. Lauža-
dis, nuotolinio mokymo orga-
nizavimo praktiniai iššūkiai ir 
galimi sprendimo būdai deta-
liau bus matomi kitą savaitę.

Beje, ne visiems mokslei-
viams nuotolinis ugdymas 
yra galimas. Štai Suaugusių-
jų ir jaunimo mokymo centro 
moksleiviai, esantys Rokiškio 
psichiatrijos ligoninėje, taip 

mokytis negalės: jiems nega-
lima naudotis interneto ryšiu. 
Kaip sakė A. Laužadis, tokių 
mokinių nėra daug, iki dešim-
ties. Todėl galbūt jų mokslai 
bus nukelti.

Didžiausios rajone moky-
klos – Juozo Tūbelio progim-
nazijos, kurioje mokosi dau-
giau nei šeši šimtai moksleivių, 
direktorius Zenonas Pošiūnas 
(nuotr.) taip pat nekantriai lau-
kia kitos savaitės. Mat šiuo 
metu pedagogai intensyviai 
bando pasirengti nuotoliniam 
mokymui: ieško idėjų, galvoja, 
kaip praktiškai vesti pamokas. 
Klausimų kol kas daug. Nuo 
pačių paprasčiausių: jei vienu 

metu prie interneto prisijungs 
tokia gausybė vartotojų, ar ne-
bus ryšio sutrikimo problemų? 
Mokytojams į pagalbą moky-
klos specialistai jau paruošė 
20 nešiojamųjų kompiuterių su 
specialiomis programomis, in-
formatikai talkins nuotoliniam 
darbui parengti asmeninius 
kompiuterius.

Dėl pamokų vedimo niuan-
sų, pasak pašnekovo, mokyto-
jai intensyviai tariasi įvairiose 
profesinėse grupėse, rengiami 
nuotoliniu būdu seminarai, 
mokymai, semiamasi idėjų. 
Kai kurios virtualios pratybos, 
užduotys jau yra parengtos. 
Pradinukai naudojasi sistema 
eduka klasė sistema. Penkto-
kai – aštuntokai – ema praty-
bų sistema. Į pagalbą moky-
tojams, siūlydamas įvairius 
sprendimus, ateina ir verslas. 
Su moksleiviais komunikuo-
ti realiu laiku yra specialios 
programos. „Taigi, žiūrėsime, 
ką siūlys mokytojai, kokios 
pagalbos reikės. Prisipažinsiu, 
šį iššūkį sutinkame ir su tam 
tikra dalele nerimo“, – teigė 
didžiausios rajone mokyklos 
direktorius Zenonas Pošiūnas.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Volvo v70, 1998 m., 2,4 l, 
benzinas, 121kW.  Reikia keisti 
stabdžių kaladėles ir oro filtrą. 
Važiuoklė tvarkinga. Trauka 
nedingusi, viskas veikia, kaip 
ir priklauso. Kaina derinama. 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 630 72 404. 
Pasvalys
• Sportinį dviratį, 8 bėgių. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 624 54 217. 
Rokiškis
• 2002 m., Toyota Yaris. 1 l, 
benzinas, 2 durų. TA iki 2022.03. 
Kaina 650 Eur. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• Audi A6. TA iki 2021-03-10. 

Viskas veikia, kaip priklauso, 
kėbulas ir salonas geros būklės. 
Visa informacija telefonu, į žinutes 
neatsakau. Zarasų rajonas. Kaina 
800 Eur. Tel. 8 612 79 903.  
Zarasai
• Audi A4 B6, 2003 m., 
universalas, 1,9 l, TDI, 96 kW, su 
defektu. Kaina 1380 Eur.  
Tel. 8 629 45 390. Rokiškis
• Aprila motociklą, 50cc ir 
motorolerį 50cc. Motoroleris 
su dokumentais. Abu po žiemos 
neužsiveda. Yra kosmetinių 
defektų. Tel. 8 650 30 705. 
Rokiškis
• Dviratį 7-12m. vaikui. 3 vidinės 
pavaros, vokiškas, tvarkingas. 
Kaina 65 Eur. Tel. 8 675 47 620. 

Rokiškis
• Audi A4 B5, 1997 m., 
universalas, 1,9 l, 81 kW, TA 
tvarkinga. Kaina 1050 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Audi 80 B3, 1991 m., 1,9 l, 
dyzelinas, TA tvarkinga. Kaina 520 
Eur. Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis
• Audi 80 B2, 1986 m., benzinas-
dujos, TA tvarkinga. Kaina 520 Eur. 
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Audi A6, 2000 m., 1,9l, 81 kW. 
Variklis tvarkingas, praėjusiais 
metais pakeistas pagrindinis 
diržas, vandens pompa ir tt. Naujas 
akumuliatorius su garantija, pridedu 
dalių. Kaina 1500 Eur.  
Tel. 8 621 10 357. 

 Rokiškis
• 1995 m. VW Golf 3. 1,6 l, 
benzinas, raudonas, nauja TA. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• 1998.09 m. VW Passat, 
universalas, 1,9 l, 81 kW. TA iki 
2022 m. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Labai geros būkles motorolerį 
Keeway Fact Evo. 2016 m. 
Lietuvoje nuo 2019.03. 49cc. 
Dvitaktis. TA 2021.03. Kupiškis. 
Kaina derinama. Kaina 500 Eur. 
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• Opel Signum hečbekas, 2006 m., 
110 kW, dyzelinas, TA iki 2020.10. 
Tamsiai žalia spalva. Kaina 1500 
Eur. Tel. 8 683 84 798.  

Rokiškis
• 2000 m., universalas, 2,3 l, 
benzinas/dujos. TA 2021.06. Nauja 
turbina, odinis salonas, klimato 
kontrolė, automatinė greičių dėžė. 
Kaina 1300 Eur. Tel. 8 608 98 270. 
Rokiškis
• Opel Zafira, 2001 m., 2 l, dyzelis. 
Kaina 550 Eur. Tel. 8 609 87 781. 
Rokiškis
• Visureigį Toyota Rav 4, 
2002-12-06, TA iki 2021-09 
mėn., automobilis tvarkingas ir 
prižiūrėtas, pridedamas vasarinių 
padangų komplektas. Kaina 2700 
Eur. Tel. 8 612 29 175.  
Rokiškis
• Arklinį vežimą mediniais ratais. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Opel Astra automobilį. 2001 m., 
universalas, 2 l, dyzelis, 74 kW. TA 
iki 2020.06. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 622 67 726. Rokiškis
• Tvarkingą Audi. TA iki 2021.04. 

Visa informacija telefonu. Kaina 
500 Eur. Tel. 8 696 48 695. 
Rokiškis
• Tvarkingą Audi A3 
SPORTBACK, 2008 m, 2 l, 
TDI, 103kW. TA iki 2021.07. 
Panoraminis stoglangis, juodos 
lubos, odinis salonas, važiuoklė, 
kėbulas, stiklai tvarkingi. Keisti 
diržai, tepalai, filtrai. Kaina 4750 
Eur. Tel. 8 674 53 910.  
Kupiškis
• Renault Scenic, 1,9 l, TDI, 75 
kW, 2000 metų. TA iki 2021-06-08. 
Kaina 900 Eur. Tel. 8 621 86 905. 
Rokiškis
• Dviratį. Ratai R20. Geros būklės, 
7-8 metų vaikui. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis
• Toyota Corolla Verso, 2002 m. 
TA iki 2021.03. Pridedu vasarines 
padangas su ratlankiais. Kaina 1150 
Eur. Tel. 8 601 92 760.  
Rokiškis

Rokiškio Rudolfo Lymano 
muzikos mokykla kviečia 
įvairaus amžiaus  vaikus  
kurti nateles!

„Visais laikais žaisdavo iš to, ką rasdavo savo aplinko-
je. Dabar turime puikią progą atsigręžti atgal  ir atgaivinti 
senovinius vaikų laisvalaikio praleidimo būdus. Kadangi 
esame muzikos  mokykla, tai norime padaryti per muziki-
nę raišką. Todėl ir kviečiame įvairaus amžiaus vaikus kur-
ti nateles, o jiems padėti gali ir kiti šeimos nariai, - kvietė 
idėjos autorė,  mokytoja metodininkė Laima Bieliūnienė. 

Iš ko galima gaminti?  Visiškai nesvarbu – kurkite iš to,  
ką turite po ranka: jos gali būti valgomos ir nevalgos, jas ga-
lite piešti ar klijuoti, lipdyti ar statyti, o gal tiesiog panaudoti 
suvalgyto jogurto ar išgertų sulčių pakelį... Tikimės, kad tė-
velių padedami, mažieji kūrėjai atsiųs mums savo darbelius 
iki balandžio 12 dienos el. pašto adresu: muzika.rokiskyje@
gmail.com 

„Iš vaikų atsiųstų darbelių sukursime smagią ir linksmą 
dainelę. Be to, kad darbeliais dalinsimės mokyklos interneti-
nėje svetainėje ir FB paskyroje, jais dar papuošime ir  moky-
klos erdves. Kūrėjai savo darbelius  išvys  ir gruodžio mėnesį 
vyksiančiame žiemos muzikos koncerte, - apibendrino moky-
toja Laima. 

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos inform.

Pramonė Lietuvoje šiemet smuko 
2,5 proc. iki 3,6 mlrd. eurų

Pramonės produkcijos gamyba ir pardavimai Lietuvo-
je per du šių metų mėnesius, palyginti su praėjusių metų 
sausiu–vasariu, palyginamosiomis kainomis sumenko 2,5 
proc. iki 3,6 mlrd. eurų. 

Vien vasario mėnesį, palyginti su sausiu, pramonės gamy-
ba ir pardavimai, pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus 
įtaką, smuktelėjo 0,4 proc. iki 1,8 mlrd. eurų (nepašalinus – 
sumažėjo 1,1 proc.), pranešė Statistikos departamentas.

BNS inform.
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BŪKIME VISI SVEIKI IR SOTŪS!
ROKIŠKIO MĖSINĖS elektroninė parduotuvė 

www.e-krautuve.lt
Karantino metu raginame saugoti save ir savo artimųjų sveikatą, vengti 

masinio susibūrimo vietų ir pamėgtas Rokiškio Mėsinės prekes bei duonos, 
bakalėjos, pieno ir kitų kategorijų produktus užsakyti neišeinant iš namų.

Galite ramiai ir saugiai apsipirkti Rokiškio Mėsinės elektroninėje krautuvėlėje  
www.e-krautuve.lt, o mes, pasirinktą produkciją saugiai pristatysime į Jūsų 
namus per 1-2 valandas nuo užsakymo pateikimo.

Pristatymo geografija: Rokiškis, Bajorai, Kavoliškis
Minimali krepšelio suma: 20 EUR
Užsakymų priėmimas: norint gauti prekes tą pačią dieną, 

užsakymus priimame nuo 8 iki 18 val., I-V, internetu www.e-
krautuve.lt  arba telefonu +370 656 07199
Prekių pristatymas: nuo 9 iki 19 val.

Pristatymo mokestis: 2,49 EUR
Atsiskaitymas grynaisiais arba banko kortele pristatymo metu
Kilus bet kokiems klausimams, skambinti tel. +370 656 07199 

2020 m. kovo 27 d. (penktadienį) 10 val. Rokiškio rajono savi-
valdybės 1 a. salėje nuotoliniu būdu (fiziškai nedalyvaujant tary-
bos nariams) vyks rajono savivaldybės tarybos posėdis.

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

Užs. 0974

PASLAUGOS

• Atlieku statybos darbus: 
santechnikos darbai, vidaus 

darbai: gipso darbai (špakliavimas, 
glaistymas, dažymas, plytelių 
klijavimas, grindų klojimas 
(laminatas, parketlentės) ir kiti 
apdailos darbai. Fasado darbai.  
Tel. 8 665 09 282.  
Rokiškis
• Autovežio paslaugos. Vežame 
įvairią techniką ir kitus krovinius 
iki 2,5 t. Tel. 8 689 05 448. 
Rokiškis
• Benzopjūklu pjaunu malkas. 
Atvykstu ir į kaimus. Kaina 3 
Eur/erdv. m. Tel. 8 675 03 048. 
Rokiškis
• Montuojame/parduodame buitinių 
nuotekų valymo įrengimus, kurie 
valo azotą ir fosforą. Įrengimai 
turi sertifikatus, atitinkančius 2020 
m. LR reikalavimus. Įrenginiui 
ir darbams suteikiama 10 metų 
garantija. Išrašome sąskaitas, 
konsultuojame. Tel. 8 684 33 850. 
Rokiškis
• Pirties krosnelių gamyba pagal 
kliento užsakymą. Atvykstu į 
vietą, pristatau. Tel. 8 613 25 529. 
Rokiškis
• Stogų, sienų dangos, lietaus 
surinkimo sistemos. Greitai ir 
kokybiškai dengiame stogus, 
atliekame skardinimo darbus, 
gaminame skardos lankstinius, 
tvoras, tvoralentes. Ieškome 
partnerių, stogdengių brigadų 
medžiagoms tiekti. Jaunystės g. 12, 
(8-673) 85181. Tel. 8 683 48 737. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Colines lentas, gegnes, 5/15 cm, 
sijas, 15/15 cm. Tel. 8 610 06 145. 
Rokiškis
• Akumuliatorinių įrankių 
komplektą. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis
• Storasienį metalinį vamzdį. Storis 
8 mm, skersmuo 630 mm.  
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Šiltnaminę plėvelę. Matmenys: 6 
m pločio, storis 100-300 mikronų. 
Agro dangą. Balta, įvairių pločių ir 
storių. Plotis 1,6-6,4 m. Juodą agro 
dangą, plotis 1,6-3,2 m. Reikiamą 
kiekį pristatau į namus. Rokiškyje 
nemokamai, rajone kaina sutartinė. 
Tel. 8 698 17 829. Rokiškis
• Naują diskinį pjūklą. Išilginio 
pjovimo stakles. Tel. 8 621 51 352. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Namą Mickūnų kaime, Rokiškio 
rajono savivaldybėje. 2 km nuo 
Kamajų. Tel. 8 679 88 240. 
Rokiškis

• 20a sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• 3,03 ha plotą mišką su žeme 
Rokiškio raj., Buivėnų k. 
Kadastrinis Nr. 7323/0001:86. Tel. 
8 698 85 642. Rokiškis
• 2 kambarių butą Rokiškyje, 
Panevėžio g. 20. 4 aukštas, butas 
ne kampinis. Reikia remonto Kaina 
derinama. Kaina 24000 Eur.  
Tel. 8 655 30 550. Rokiškis
• 3 kambarių butą Sodų gatvėje, 

Rokiškyje. Mediniame name, 
antrasis aukštas, atskiras įėjimas. 
Šildymas malkomis. Yra atskira 
patalpa su malkomis. Sumą už butą 
esant būtinybei galima sumokėti 
dalimis, mokant du kartus. Kaina 
3600 Eur. Tel. 8 610 79 195. 
Rokiškis
• Mūrinį namą Stoties gatvėje. 
Miesto vanduo ir kanalizacija. 
Smulkesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 611 47 542. Rokiškis
• Garažą prie autobusų stoties, 
pietinėje pusėje. Tel. 8 686 48 236. 
Rokiškis
• Sodas su nameliu, ūkiniu pastatu, 
šiltnamiu, šuliniu, elektra. 6 a 
Velniakalnio sodų bendrijoje, 
Lakštingalų g. Tel. 8 685 86 234. 
Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties sklypą 
Skemų k., 1,9 ha (atlikti 
geodeziniai matavimai, yra 2 
a tvenkinys). Kadastrinis Nr. 
7380/0005:0003. 1 ha kaina 2300 
Eur. Tel. 8 674 22 216.  
Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties sklypą 
Šileikių k., (netoli Obelių mstl.) 
2,08 ha (atlikti geodeziniai 
matavimai). Kadastrinis Nr. 
7325/0001:0002. 1 ha kaina 2300 
Eur. Tel. 8 674 22 216.  
Rokiškis
• 2-jų kambarių butą Rokiškyje, 
mūriniame name. Jaunystės 
g., 5-tas aukštas. Patogi vieta, 
netoliese parduotuvės IKI ir 
NORFA. Taip pat darželiai ir 
mokyklos vaikams. Kaina 21000 
Eur. Tel. 8 615 75 499.  
Rokiškis
• 2,06 ha mišką Pandėlio sen., 
Kavolių k. Miškas mišrus, malkinis. 
Tel. 8 645 90 842. Rokiškis
• Garažą Perkūno g. Kaina 2450 
Eur. Tel. 8 685 86 234.  
Rokiškis
• Tvarkingą 2 kambarių butą 
Jaunystės g. 17. Butas pirmajame 
aukšte, ne kampinis, bendras plotas 
50,29 kv. m. Paliekama visa buitinė 
technika (indukcinė kaitlentė, 
elektrinė orkaitė, skalbyklė, 
indaplovė), baldai. Kaina 26800 
Eur. Tel. 8 698 38 826.  
Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Kaimynystėje bus 
statomi nauji namai. 
 Tel. 8 657 75 999.  
Rokiškis
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PERKA

• Perku sklypą sodų bendrijoje.  

Tel. 8 621 57 525. Rokiškis

NUOMA

• Rokiškio mieste, tik vienam 
asmeniui, be žalingų įpročių 
išnuomojamas geras 1 kambario 
butas su visais patogumais ir 
baldais. Tel. 8 679 95 305.  

Rokiškis
• Tvarkinga, trijų asmenų šeima 
ieško buto ar namo dalies su 
daliniais patogumais. Domina 
įvairus variantai. Tel. 8 678 48 759. 
Rokiškis
• Išsinuomočiau žemės ūkio 
paskirties žemę, domina įvairūs 
variantai. Tel. 8 622 69 546. 
Rokiškis
• Moteris su dviem vaikais ieško 
išsinuomoti 2 kambarių butą su 
patogumais. Galėčiau mokėti 
iki 100 Eur. Tel. 8 621 39 623. 
Rokiškis
• Tvarkinga šeima, be vaikų, 
gyvūnų, neturinti žalingų įpročių, 
ieško išsinuomoti butą, namą 
arba namo dalį. Tel. 8 670 11 411. 
Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti 1 kambario 
buto nuomai. Skubiai. Gal kas gali 
ką nors pasiūlyti. Ačiū iš anksto . 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 606 62 571. 
Rokiškis
• Miesto centre, Vilniaus g. 
5 išnuomojamos komercinės 
paskirties patalpos nuo 60 kv.m iki 
400 kv.m. Daug nuomos variantų, 
skambinkite, klauskite, viską 
papasakosime. Kaina 100-600 Eur./
mėn. Tel. 8 698 72 211.  
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Traktoriuką, 12.5hp. 2 peilių, 
brigsas. Pjauna 1,20 cm. Šoninis 
išmetimas. 7 pavaros, pusiau 
automatinė greičių dėžė, užsiveda, 
dirba puikiai. Kaina negalutinė, 
derinama po apžiūros. Kupiškis. 

Kaina 800 Eur. Tel. 8 684 20 231. 
Rokiškis
• Mažai naudotą elektrinį pjūklą 
Partner. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 612 94 783. Rokiškis
• Plovimo aparatą Karcher. Mažai 
naudotas. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Tvarkingą Patrner traktoriuką. 
Pjauna keturiais peiliais, surinkimo 
bunkeris, gale kablys priekabai. 
Pagamintas 2010 m. Pirktas naujas, 
yra dokumentai. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis

KITA

• Dezinfekcinį skystį, 4 l bakeliais. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 604 36 357. 
Rokiškis
• Paprastoji eglutė (Picea abies). 
Sodinukas 4 metų (2+2), 40-60 cm 
aukščio – 0,50 Eur /vnt. Sidabrinė 
eglutė (Picea pungens). Sodinukas 
4 metų (2+2), 20-40 cm aukščio 
1 Eur/vnt. Serbinė eglutė (Picea 

omorika). Sodinukas 4 metų (2+2), 
30-45 cm 1,05 Eur/vnt.  
Tel. 8 676 45 468. Rokiškis
• Juodalksnio malkas. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 633 70 907.  
Rokiškis
• Naujus diskinius pjūklus 
medienai pjauti. Diametras 50 cm, 
2 vnt. Tel. 8 610 06 145.  
Rokiškis
• Ekologines avižas 150 Eur ir 
rugius 140 Eur. Galiu atvežti.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Vieną sezoną naudotą cirkuliacinį 
siurblį Wilo, 25-40. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 610 29 949. Rokiškis
• 5-6 kubinius metrus pušinių rastų. 
Galiu atvežti, išpjauti lentas.  
Tel. 8 682 16 830. Rokiškis
• Skaldytas lapuočio malkas. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 680 49 599. 
Rokiškis
• Naują paukščių narvą su priedais. 
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Sausas malkas, nedideliais 
kiekiais. Atvežu. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 612 20 251. Rokiškis
• Vienkartines pirštines, įvairių 
dydžių ir storio. Atsparios naftos 
produktams, chemijai.  
Tel. 8 698 17 829. Rokiškis
• Pjautą statybinę medieną (tąšus). 
10x10, 12x12, 14x14, 5x15, 5x10, 
5x5 . Tel. 8 671 89 551.  
Rokiškis
• Šamotines plytas. T 
el. 8 698 16 495. Rokiškis
• Cisterną kurui. 3,5 kub. m talpos, 
ant ratų. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 687 78 182. Rokiškis
• Dujų balioną. Pasiimti patiems. 
10 Eur. Tel. 8 645 84 278. Rokiškis
• Įstiklintą, metalinį šiltnamį 
nusiardyti. Tel. 8 617 35 437. 
Rokiškis
• 3 šulinio ritinius.  
Tel. 8 655 16 412. Rokiškis
• Veikiantį televizorių Promus. 
Ekrano įstrižinė 37 cm. Su valdymo 
pultu. Kaina 9 Eur.  
Tel. 8 675 78 175. Rokiškis
• Kokybiškus kvepalus Next 
Signature, dovanų pakuotėje. Kaina 
25 Eur. Tel. 8 609 87 231.  
Rokiškis
• Kokybiškus kvepalus Noble 
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05:10 Ponių rojus
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 Vartotojų kontrolė
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai. Specialus 
„Lietuvos tūkstantmečio 
vaikų“ projektas. 
14:00 Žinios
14:30 Euromaxx
15:00 Žinios
15:25 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija
16:00 Žinios
16:30 Stiprūs kartu. 
16:40 Ponių rojus
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro

19:30 Gyvenimo spalvos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nepažintas meras
22:30 Dviračio žinios
23:00 12 beždžionių
23:45 Prisikėlimo liudytojai. 
Lietuvos kankinystės kelias
00:00 Komisaras Reksas
00:50 Kūrybingumo mokykla
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 12 beždžionių
04:50 Muzikinis intarpas
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

05:25 Tarp mūsų mergaičių
06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai

06:55 Ilgo plauko istorija
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Prieš srovę 
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Džiunglių knyga
11:50 Tarp mūsų mergaičių
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios
19:30 Gero vakaro šou 
20:30 Prakeikti II 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Išlikęs gyvas
22:30 Išlikęs gyvas
00:35 Kaulai 
01:30 Makgaiveris 
02:15 X mutantai 
03:05 Amerikiečiai 
04:00 Kaulai 
04:50 Naujakuriai
05:35 Tarp mūsų mergaičių

06:05 Mano gyvenimo šviesa
07:35 Pabaisiukas Bansenas

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 Dydžio (r)evoliucija
21:00 Monikai reikia meilės 
21:30 Žinios
22:30 Gaudynės Šanchajuje
00:25 Juodasis sąrašas
01:20 Pasmerktas būrys

06:05 CSI. Majamis 
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Stoties policija 
09:35 Pėdsakas 
10:30 Kobra 11 
11:30 Greitojo reagavimo būrys 
12:30 Nusivylusios namų 

šeimininkės 
13:30 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 Karo menas. Atpildas
22:50 Amerikos nindzė. 
Susidorojimas
00:50 Nusikaltimų miestas 
01:40 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05:40 Kaimo akademija
06:00 Nauja diena
07:00 Oponentai
08:00 Sėkmės gylis
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 Mažos Mūsų Pergalės
15:00 „Ragana“ 
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Netikėtas teisingumas“ 
18:00 Reporteris
19:30 Delfi dėmesio centre
20:00 Reporteris
21:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu”
21:30 Gyvenimas
22:30 Reporteris
23:30 Lietuva tiesiogiai
00:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
00:30 Oponentai
01:30 Gyvenimas
02:10 Lietuva tiesiogiai
02:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:15 „Ragana“ 
04:00 „Netikėtas teisingumas“
04:50 Nauja diena
05:00 Gyvenimas
05:40 Kryptys LT
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26 05:10 Ponių rojus

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 (Ne)emigrantai
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai. Specialus 
„Lietuvos tūkstantmečio 
vaikų“ projektas. 
14:00 Žinios
14:30 Euromaxx
15:00 Žinios
15:25 „Čia kinas“. 
16:00 Žinios
16:30 Stiprūs kartu. 
16:40 Ponių rojus
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Daiktų istorijos

20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
22:30 Dviračio žinios
23:00 Nuostabioji draugė
00:00 Komisaras Reksas
00:50 Kūrybingumo mokykla
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nuostabioji draugė
05:10 Ponių rojus

05:15 Naujakuriai 
05:35 Tarp mūsų mergaičių 
06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
06:55 Ilgo plauko istorija 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Gero vakaro šou 
08:55 Meilės sūkuryje

10:05 Miegančioji gražuolė
11:50 Tarp mūsų mergaičių 
13:00 Parduotas gyvenimas 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios 
19:30 Farai 
20:30 Prakeikti II 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Juodas vanduo
00:10 Kaulai 
01:10 Makgaiveris 
02:00 X mutantai 
02:50 Amerikiečiai 
03:40 Kaulai 
04:30 Naujakuriai 
05:20 Tarp mūsų mergaičių

06:05 Mano gyvenimo šviesa
07:35 Pabaisiukas Bansenas
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 Valanda su Rūta
21:00 Monikai reikia meilės
21:30 Žinios
22:30 Nerve. Drąsos žaidimas
00:25 Tabula Rasa 
01:30 Gaudynės Šanchajuje
03:00 Alchemija XVI. Mada yra 
menas
03:30 RETROSPEKTYVA

06:15 CSI. Majamis 
07:10 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Stoties policija 
09:35 Pėdsakas 
10:35 Kobra 11 
11:35 Greitojo reagavimo būrys 
12:35 Nusivylusios namų 

šeimininkės 
13:35 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 Nėra kur bėgti
22:55 Karo menas. Atpildas
00:40 Nusikaltimų miestas 
01:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05:40 Kryptys LT
06:00 Nauja diena
07:00 Gyvenimas
08:00 Visi savi
09:00 „Gluchariovas“ 
10:00 „Ragana“ 
11:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
11:30 „Netikėtas teisingumas“ 
12:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 

13:30 Oponentai
14:30 TV parduotuvė
14:45 Mažos Mūsų Pergalės
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 Skyrybos
22:30 Reporteris
23:30 Lietuva tiesiogiai
00:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
00:30 Gyvenimas
01:30 Skyrybos
02:10 Lietuva tiesiogiai
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:15 „Ragana“ 
04:00 „Netikėtas teisingumas“ 
04:50 Nauja diena
05:00 Skyrybos
05:40 Vantos lapas
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27 05:10 Ponių rojus 
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 Gyvenimo spalvos
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai. Specialus 
„Lietuvos tūkstantmečio 
vaikų“ projektas. 
14:00 Žinios
14:30 Euromaxx
15:00 Žinios
15:25 Stop juosta
16:00 Žinios
16:30 Stiprūs kartu. 
16:40 Ponių rojus
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba

19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
22:50 Kuždesių sala
01:05 Iš toli
02:35 Mes nugalėjom
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Šventadienio mintys
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Beatos virtuvė
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

05:20 Tarp mūsų mergaičių 
06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
06:55 Ilgo plauko istorija 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Farai 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Keista magija
11:55 Tarp mūsų mergaičių 
13:00 Parduotas gyvenimas

15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
17:55 Namų idėja su IKEA 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Karališka drąsa
21:15 Juodoji pantera
00:05 Motinos nuojauta
01:50 Kaip susigrąžinti ją 
per 7 dienas 
03:15 Juodas vanduo 
05:10 Naujakuriai 
05:30 Tarp mūsų mergaičių

06:05 Mano gyvenimo šviesa 
07:35 Pabaisiukas Bansenas 
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
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Užkratas
23:10 Ugnies siena
01:15 Nenormalūs
02:55 Nerve. Drąsos žaidimas

06:20 CSI. Majamis 
07:15 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Stoties policija 
09:35 Pėdsakas 
10:35 Kobra 11 
11:35 Greitojo reagavimo būrys 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės 
13:35 Mano virtuvė 
geriausia 
14:55 Stoties policija 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
18:30 CSI. Majamis 
19:30 Amerikietiškos imtynės 

21:30 Absoliutus blogis. 
Išnykimas
23:20 Nėra kur bėgti
01:15 Nusikaltimų miestas 
02:05 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05:40 Vantos lapas
06:00 Oponentai
07:00 Skyrybos
08:00 Greiti pietūs
09:00 „Gluchariovas“ 
10:00 „Ragana“ 
11:00 Lietuvos kriminalinis 
žemėlapis
11:30 „Netikėtas teisingumas“ 
12:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
13:30 Kaimo akademija
14:00 Mokslo ritmu
14:20 Mažos Mūsų Pergalės
14:30 TV parduotuvė
14:45 Mažos Mūsų Pergalės
15:00 „Ragana“ 
16:00 Reporteris

17:00 „Netikėtas teisingumas“ 
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 Nauja diena
20:00 Reporteris
21:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
21:30 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
22:30 Reporteris
23:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
23:30 Vantos lapas
00:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
00:30 Skyrybos
01:30 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
02:10 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:15 „Ragana“ 
04:00 „Netikėtas teisingumas“ 
04:50 Nauja diena
05:00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
05:40 „Pasaulis iš viršaus“

Knight. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 609 87 231. Rokiškis
• Sausą šieną ritiniais ir 
ekologiškas bulves 0,25 Eur/kg. 
Tel. 8 618 33 568. Rokiškis
• Pintus iš augalų skaičius, skirtus 
patalpoms puošti.  
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Mišką išsikirsti. Plotas 2,4 
hektaro. Tel. 8 673 38 271. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Avieną. Tel. 8 630 53 487. 
Rokiškis
• Akvariumą. Šiuolaikiško dizaino, 
naujas, visiškai sukomplektuotas. 
Apie 10 litrų. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 693 82 442. Rokiškis
• Trijų mėnesių vištaites ir savaitės 
amžiaus kaimiškus viščiukus.  
Tel. 8 686 99 116. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo. Galiu prižiūrėti 
vaikus ir senelius. Turiu daug 

patirties. Tel. 8 648 81 102. 
Rokiškis
• Ieškau santechniko darbo. Esu 
plataus profilio darbuotojas.  
Tel. 8 609 50 503. Rokiškis
• Ieškau darbo Kupiškyje, aplink 
Kupiškį, Rokiškyje, arba aplink jį. 
Galiu dirbti ūkyje ar kitus įvairius 
darbus. Tel. 8 641 69 409.  
Rokiškis
• Prieš metus įgijau ikimokyklinio 
priešmokyklinio ugdymo auklėtojos 
kvalifikaciją. Galėčiau savo 
namuose prižiūrėti 4-6 m. mergaitę. 
Tel. 8 675 98 939. Rokiškis
• Jaunas vyras ieško darbo. siūlyti 
įvairius variantus. Tinka laikinas, 
pavasarinis darbas.  
Tel. 8 645 84 278. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu skaldyti, 
krauti malkas ir atlikti panašius 
pagalbinius darbus ūkyje. Obeliai. 
Tel. 8 601 42 682. Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Galiu skaldyti, 
pjauti malkas. Tel. 8 672 86 131. 
Rokiškis
• Ieškau darbo, galiu prižiūrėti 

senyvo amžiaus žmones arba 
vaikus, turiu patirties. Galiu dirbti 
ryte, per pietus arba vakare ir 
savaitgaliais. Tel. 8 625 24 087. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ramundas GM, UAB plečia 
savo veiklą ir ieško papildomų 

darbuotojų: Elektriko (-ės), darbo 
užmokestis bruto apie 1155 Eur. 
Darbas pamainomis, darbo vieta: 
Dirbtuvių g. 13, Obeliai, Rokiškio 
raj. Tel. 8 612 26 202.  
Rokiškis
• Ramundas GM, UAB plečia 
savo veiklą ir ieško papildomų 
darbuotojų: nužievinimo linijos 
operatoriaus (-ės), (darbo 
užmokestis bruto nuo 607 Eur iki 
999 Eur). Darbas pamainomis, 
darbo vieta: Dirbtuvių g. 13, 
Obeliai, Rokiškio raj.  
Tel. 8 612 26 202. Rokiškis
• Ramundas GM, UAB plečia 
savo veiklą ir ieško papildomų 
darbuotojų: staklių operatorių 
(darbo užmokestis bruto nuo 
607 Eur iki 1069 Eur). Darbas 
pamainomis, darbo vieta: Dirbtuvių 
g. 13, Obeliai, Rokiškio raj.  
Tel. 8 612 26 202. Rokiškis
• Ramundas GM, UAB plečia 
savo veiklą ir ieško papildomų 
darbuotojų: gaterio operatorių, 
(darbo užmokestis bruto nuo 

607 Eur iki 999 Eur). Darbas 
pamainomis, darbo vieta: Dirbtuvių 
g. 13, Obeliai, Rokiškio raj. Tel. 8 
612 26 202. Rokiškis
• Ramundas GM, UAB plečia 
savo veiklą ir ieško papildomų 
darbuotojų: krautuvo vairuotojo 
(-os) gamyboje (darbo užmokestis 
bruto nuo 822 Eur iki 1111 Eur). 
Darbas pamainomis, darbo vieta: 
Dirbtuvių g. 13, Obeliai, Rokiškio 
raj. Tel. 8 612 26 202.  
Rokiškis
• Ramundas GM, UAB plečia 
savo veiklą ir ieško papildomų 
darbuotojų, lentelių rūšiuotojų 
(darbo užmokestis Bruto nuo 
655 Eur iki 874 Eur). Darbas 
pamainomis, darbo vieta: Dirbtuvių 
g. 13, Obeliai, Rokiškio raj.  
Tel. 8 612 26 202. Rokiškis
• UAB Ramundas GM reikalingas 
(-a) padėklų remontininkas (-ė). 
Darbo vieta - Panemunėlio gel. 
stotis, Rokiškio raj. Iš Rokiškio 
darbuotojai vežami įmonės 
transportu. Darbo užmokestis, 

neatskaičius mokesčių apie 804 
Eur. Tel. 8 612 26 202.  
Rokiškis
• Reikia parvežti rąstus, apie 
5kub.m. Tel. 8 615 24 388. 
Rokiškis
• Reikalingas dviračių meistras 
nepilnai darbo savaitei. Gali būti 
antraeilininkas. Tel. 8 611 27 116. 
Rokiškis
• Reikalingas darbuotojas-
pardavėjas mėsos parduotuvėje. 
Darbo užmokestis į rankas 500 
-600 Eur, priklausomai nuo dirbtų 
dienų skaičiaus. Darbo grafikas 
slenkantis. Išsamesnės informacijos 
kreiptis telefonu. Tel. 8 650 24 902. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Xbox 360, 16GB. Geras, 
neatrištas. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 608 49 315. Rokiškis
• Monitorių LG, 23 colių.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Naują, neišpakuotą planšetę 
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HUAWEI MediaPad T3 10. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 674 66 505. 
Rokiškis
• Xbox 360 žaidimus. Visi veikia 
puikiai. Žaidimu kaina nuo 5 iki 9 
Eur (perkant daugiau, bus pigiau). 
Yra Xbox 360 ( 2 vnt ). Galima 
sukomplektuoti viską už prieinamą 
kainą. Neatsiliepiu, rašykit SMS. 
Tel. 8 606 73 678. Rokiškis
• AMD Ryzen 5 2600, 
6Core/12Threads 3.2-3.6GHz, 
19MB, AM4, 65W, 14nm, Motininė 
plokštė : PRIME A320M-R. Vaizdo 
korta: PowerColor Red Dragon 
Radeon RX 580, 8GB, GDDR5, 
DL DVI-D/ HDMI/ DisplayPort x3. 
Operatyvioji atmintis RAM 16GB 
DDR4 3000MHzSSD. Kaina 550 
Eur. Tel. 8 674 64 324. 
Rokiškis
• Planšetinį kompiuterį Prestigio 
Multipad 5580c. 8 colių, 1GB 
RAM, androidas, 2 branduolių, 
atminties korta  8GB + CD korta. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 693 82 442. 
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Beržų sulą. Tel. 8 458 33 333. 
Rokiškis
• Natūralų medų stiklinėje ir 
plastikinėje taroje. Kaina 3 Eur. 
Tel. 8 616 02 650. Rokiškis
• Kaimiškus vištų, ančių, putpelių 
kiaušinius. Tel. 8 686 99 116. 
Rokiškis
• Sertifikuotas, ekologiškai 
užaugintas valgomąsias ir sėklines 
bulves. Nemokamas atvežimas 
visame Rokiškio mieste ir rajone. 
Tel. 8 684 14 283. Rokiškis
• Ekologiškai užaugintas 
valgomąsias bulves Melody. 
Maišas 30 kg - 7,5 Eur. Rokiškyje 
pristatymas nemokamas.  
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis

• Ekologiškai užaugintas 
valgomąsias bulves. Įvairių (8) 
veislių sėklines bulves. Greitas ir 
nemokamas pristatymas į sutartą 
vietą. Tel. 8 683 50 716.  
Rokiškis
• Įvairių veislių valgomąsias 
bulves. Galiu atvežti.  
Tel. 8 601 26 960. Rokiškis
• Maistines ir sėklines bulves 
Laura, Vineta. Miežius, kviečius, 
avižas, žirnius, kvietrugius. Didesnį 
kiekį pristatome. Tel. 8 615 78 695. 
Rokiškis
• Ekologišką, fasuotą medų po 3 
Eur/kg. Tel. 8 458 33 083.  
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Huawei P9 lite, 2016. Telefonas 
geros būklės, nesuskilęs. Matyti tik 
naudojimo žymės.  
Tel. 8 641 83 254. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
mobilųjį telefoną iPhone 7, 32GB. 
Spalva Rose Gold. Dokumentai, 
dėžutė, dėkliukas. Domina 
keitimas. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną iPhone 6s, 32GB. Spalva 
auksinė. Kroviklis. Domina 
keitimas. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 687 73 075.  
Rokiškis
• Labai geros būklės mobilų 
telefoną iPhone 6s, 16GB. 
Kroviklis, dėkliukai. Domina 
keitimas. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. R 
okiškis
• Labai geros būklės mobilų 
telefoną iPhone 5S, 16GB. Spalva 
auksinė. Dokumentai. Dėžutė. 
Dėkliukai. Domina keitimas. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 687 73 075.  
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas turi padovanoti 2 metų 
vilkšunį. Reikia kad, butu sargus 
ir mylėtu vaikus. Gyvename 
sodyboje. Jūžintai.  
Tel. 8 620 55 998. Rokiškis
• Gal kas turi padovanoti jau 
naudotą, nebereikalingą, bet dar 
gerą šiferį. Tel. 8 682 34 979. 
Rokiškis
• Gal kas padovanotų pilnavidurių 
raudonų plytų. Išsivešiu pats.  
Tel. 8 673 73 067. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Tvarkingą sportinį vežimėlį 
Camarelo Eos. Galima nustatyti 
visiškai gulimą padėtį. Yra kojų 
užklotas, gertuvės laikiklis. 
Priekiniai ratai sukiojasi, galima 
fiksuoti. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 612 30 044. Kupiškis
• Vaikišką paspirtuką - motociklą. 
Tinka iki 6-7 metų vaikui. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 625 50 495. 
 Rokiškis
• Sportinis vežimėlis nakko. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 645 02 486.  
Rokiškis
• Geros būklės maitinimo kėdutę 
Milla. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 645 02 486. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• 1998 m. Ford Galaxy. 1,9 l, 
TDI, starterį, dinamą, radiatorių, 
sėdynes, žibintus, granatas ir kita. 
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• 2005 m., VW Touran, 2 l, dyzelis 
dalimis. Tel. 8 606 14 217.  
Rokiškis
• Citroen C3 dalimis. 2007 m., 
1,4 l, benzinas, automatinė greičių 
dėžė, 4 durys. Tel. 8 620 37 380. 
Rokiškis

• Passat b5, 81 kW dalis.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Fiat Ulysse dalis. 1,9 l, 66 kW, 
1996 m. Klauskit, kas domina. Yra 
beveik viskas. Pradėta ardyti. Dalių 
kainos nedidelės.  
Tel. 8 628 46 364. Zarasai
• VW ratlankius su padangomis 
ar be jų. R15. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Volvo V70, R16 ratlankius. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Padangas. 195/65, R15, vasarinės, 
m+s. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• BMW, R17, IS30 originalius, 
gražius ratus. Kaip nauji, jokių 
trūkumų. Kaina 220 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Lietus ratus, 5×112, R15. Kaina 
90 Eur. Tel. 8 606 74 172.  
Rokiškis
• Lietus ratus, 5x112, R16. Kaina 
120 Eur. Tel. 8 606 74 172. 
Rokiškis
• R17, originalius, Audi lietus 
ratus. 5x112. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 606 74 172. Rokiškis
• Lietus, originalus ratus su 
geromis m+s padangomis. 5x112. 4 
vnt, 120 Eur. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 606 74 172. Rokiškis
• Geros būklės, R16 lietus ratus su 
padangomis. 5x112, originalūs . 4 
vnt. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 606 74 172. Rokiškis
• Apynaujas, R15 padangas. 
195/65, m+s, 7-8 mm. 2019 m., 24 
sav. 4 vienetai. Galima pirkti su 
ratlankiais, R15, 5x112. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 606 74 172.  
Rokiškis
• VW Passat B5+ 2000 m., 1,9 l, 
TDI, 85kW, universalą.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Ford Galaxy 1998 m., 1,9 l, TDI, 
66 kW. Tel. 8 600 54 331.  
Rokiškis
• VW  Sharan 1999 m., 1,9 l, 66 
kW, dalimis. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• Nissan Almera lietus ratlankius. 
R15. Galimas keitimas į  5×112. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• Volvo ratus, 5×108, R18. Kaina 
160 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• Važiuojančią Audi, 2,5 l, TDI, 
dalimis. Tel. 8 627 71 703.  
Rokiškis
• STARDEX DIMAS automatinį 

dyzelinių purkštuvų testavimo 
stendą. Maksimalus testavimo 
alyvos slėgis 1800bar. Stendas 
pritaikytas common rail sistemos 
purkštukams. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 612 87 715. Rokiškis
• Lietus ENZO ratlankius. 
5/108/65, R15. Buvo uždėti ant 
Volvo automobilio. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 657 51 472. Rokiškis
• R13, R14, R15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• VW Golf 3 universalo kablį. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• VW Golf 3, 1997 m., universalas 
dalimis. Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis
• MOSKVIČ 412 mažai naudotą 
variklį. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• R17 Toyota ratlankius su 
naujomis, 235/60, vasarinėmis 
padangomis. Tarpai tarp skylių 
5x114,3, centrinė skylė 60,0, tačiau 
jos diametrą galima keisti keičiant 
įvorės diametrą. Kaina galutinė. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 675 88 706. 
Rokiškis
• 2000 m., Opel Astra ir Opel Zafira 
dalimis. 2 l, 74 kW. Greičio dėžę, 
granatas, sankabą, starterį, dinamą, 
duslintuvą ir kita.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Du komplektus lietų ratlankių, 
R16, tinka Renault automobiliams. 
Tel. 8 655 16 412. Rokiškis
• 2002 m., Toyota Yaris, 1 l, 
benzinas, 2 durų. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• Ford Transit skardas, geros 
būklės, su padangomis. 195/70, 
R15. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Lietus ratus, R16, su padangomis, 
215/555X110, vnt. Kaina 125 Eur. 
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• 2004 m., Opel Zafira dalimis. 
2 l, TDI, 74 kW ir 2002 m., Opel 
Zafira, 2,2 l, TDI, 92 kW.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• VW Golf. 2001 m., 1,9 l, TDI, 81 
kW. Tel. 8 612 67 305.  
Rokiškis
• Audi B4, 1,9 l, TDI dalimis.  
Tel. 8 603 87 554. Rokiškis
• Lengvo lydinio ratlankius su 
vasarinėmis padangomis. R15, 
195/65,5 skylių. Tinka Audi, VW 
Passat automobiliams. Kaina 100 

Eur. Tel. 8 682 21 205.Rokiškis
• Audi 80 visą arba dalimis. MTZ-
50 traktoriaus dokumentus, plūgus, 
kultivatorių ir hidraulio dalis. 
Galingą grūdų malūną. Statinę ant 
ratų gyvuliams girdyti. Senovines 
stogo čerpes. Tel. 8 625 69 078. 
Rokiškis
• Lietus Renault Megane Scenic 
ratlankius. R17, 4 vnt., po 20 
Eur. Yra ir vasarinės padangos 
(naudotos). VW Sharan skardinius 
ratlankius, 2 vnt., po 10 Eur.  
Tel. 8 698 02 561. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Lenkišką, dviejų vagų bulvių 
kasamąją. Geros būklės. Visą laiką 
buvo po stogu. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 645 93 561. Anykščiai
• Srutovežį, 3,2 tonos. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 615 19 401. 
Kupiškis
• Manipuliatorių ir krautuvą. 
Reikia smulkaus remonto. Kaina 
derinama. Kabinamas ir naudojama 
traktoriaus galia. Keliamoji 
galia apie 4 t. Tel. 8 695 29 133. 
Kupiškis
• MTZ dėžę 200 Eur. Siurblys 100 
Eur. Viskas veikia.  
Tel. 8 630 21 024. Zarasai
• Gamyklinį plūgelį bulvėms 
sodinti ir kaupti. Komplekte yra: 
plūgelis arimui, kaupikas, tarpvagių 
purenimas, ravėtuvas. Kaina 75 
Eur. Tel. 8 612 94 783. 
 Rokiškis
• MTZ variklio dangtį. Kaina 80 
Eur. Tel. 8 611 54 712.  
Rokiškis
• Šakes šienui. 3 taškų sistemai, 
sausam šieno ir šiaudų rulonams. 
Pirštai keičiami. Naujos. Kaina 130 
Eur. Tel. 8 695 29 133.  
Rokiškis
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Vyskupai kviečia kasdienei bendrai maldai 
20 val., jos metu skambės bažnyčių varpai

Lietuvos vyskupai kviečia 
tikinčiuosius kasdienei ben-
drai maldai, jos metu skam-
bės šalies bažnyčių varpai.

Kartu kasdien 20 val. kvie-

čiama melstis šv. Juozapo 
malda.

Lietuvos vyskupai taip pat 
primena, kad kol negalima dėl 
karantino dalyvauti mišiose 
bažnyčiose, galima naudotis 

mišių transliacija.
Vyriausybei kovo 16 d. 

Lietuvoje paskelbus karan-
tiną, vyskupai atšaukė visas 
viešas pamaldas.

BNS inform.
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Kovo 24-oji, 
antradienis, 
13 savaitė

Iki Naujųjų liko 282 dienos.
Tarptautinė tuberkuliozės diena
Tarptautinė tiesos apie žmogaus 

teisių pažeidimus diena 
Saulė teka 6.12 val., 
leidžiasi 18.39 val. 

Dienos ilgumas 12.27 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

 Daumantas, Daumantė, 
Daumilas, Daumilė, Dauminta, 

Daumintas, Daumintė, Donardas, 
Gabrielius, Ganvilė, Liucija.

Rytoj:  Barmantas, Dirmantas, 
Dirmantė, Kantrimas, Merkys, 

Normantas, Normantė, Normilas, 
Normilė, Norminta, Normintė.
Poryt: Arbautas, Emanuelė, 
Emanuelis, Josvainė, Josvilė, 

Feliksas, Liudgaras, Teklė, 
Vidmantė.

Dienos citata
„Tiesą sakant, tik nedaugelis 
gyvena šiandien. Dauguma 

rengiasi gyventi vėliau“ 
(Dž. Sviftas).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1603 m. mirė Anglijos karalie-
nė Elžbieta I, valdžiusi šalį daugiau 
kaip 40 metų. Suvienydamas Ško-
tijos ir Anglijos karalystes į sostą 
po jos mirties įžengė Jokūbas I.

1933 m. Vokietijoje įsigaliojo 
įstatymas „Dėl tautos ir Reicho 
gynimo“, suteikęs Adolfui Hitle-
riui ypatingus įgaliojimus fašisti-
nės diktatūros forma valdyti šalį.

1980 m. dešiniųjų mirties 
eskadronų kovotojai nušovė Mi-
šioms besirengiantį Salvadoro ar-
kivyskupą Oskarą Arnulfą Romerą.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1798 m. Vilniuje įsteigtas 
paštas.

1846 m. Lepelyje, Baltaru-
sijoje, mirė Liudvikas Adomas 
Jucevičius, lietuvių folkloristas, 
etnografas, aprašęs žemaičių 
krašto gyvenimą, papročius, pir-
masis papasakojęs legendą apie 
Jūratę ir Kastytį.

1918 m. Lietuvos Tarybos 
delegacija kreipėsi į popiežiaus 
nuncijų Miunchene, prašyda-
ma popiežių pripažinti Lietuvos 
nepriklausomybę ir suteikti jai 
apaštališką palaiminimą.

Post scriptum
Lengvai įgytas – 

dar greičiau prarytas.

Iš tarptautinės operacijos 
Irake grįžo Lietuvos kariai

Iš JAV vadovaujamos 
operacijos „Įgimtas ryž-
tas“ Irake sekmadienį į 
Lietuvą grįžo šeši Lietuvos 
kariai.

Į Vilnių tiesioginiu skry-
džiu iš Danijos jie grįžo 
Danijos karinių oro pajėgų 
orlaiviu. Kariai, po Vilniaus 
oro uoste atlikto privalomo 
patikrinimo termovizoriais, 
pamatavus temperatūrą, jų 
laukusiu autobusu buvo išve-
žioti į karantinavimosi vietas.

Kaip ir visi kiti Lietuvos 
kariai, grįžtantys iš tarptauti-
nių komandiruočių, jie laiky-
sis privalomos 14 dienų sa-
viizoliacijos, pranešė Krašto 
apsaugos ministerija. Lietu-
vos kariai sugrįžo namo, kai 
Danija, kurios kontingento 
sudėtyje tarnavo Lietuvos 
kariai, priėmė sprendimą iš-
vesti savo karius iš Al-Asado 
karinės oro bazės Irake kartu 
su čia tarnaujančiais kitų ša-
lių kariais. Toks sprendimas 
priimtas misijos Irake vado-
vybės ir šalių dalyvaujančių 

koalicijoje bendru sutarimu, 
kadangi misijos veikla šiuo 
metu sustabdyta ir nevyksta 
Irako karių mokymai.

Taip pat šiam sprendimui 
įtakos turėjo visam pasaulyje 
susidariusi epidemiologinė 
situacija.

JAV vadovaujamoje ope-
racijoje „Įgimtas ryžtas“ 
Irake Lietuva dalyvavo nuo 
2017 metų pradžios, ope-
racijoje nuolat išlaikydama 
šešis karinius instruktorius, 
kurie rengė vietines saugu-
mo pajėgas. Kariai tarnavo 
Danijos kontingento sudėty-
je šiaurės vakarinėje Irako 
dalyje esančioje Al Asado 
karinėje bazėje.

KAM teigimu, sugrąži-
nus Lietuvos karius iš Irako, 
Lietuvos įsipareigojimai ko-
alicijos partneriams ir toliau 
išlieka nepakitę.

Šiuo metu Lietuvos ka-
riai dalyvauja dar dešimtyje 
NATO, ES ir Jungtinių Tau-
tų vadovaujamų tarptautinių 
operacijų.

BNS inform.

Lietuvoje skleista melaginga žinia 
apie koronavirusą ir JAV karius

Įsilaužus į interneto por-
talus ir elektroniniu paštu 
Lietuvoje pastarosiomis 
dienomis buvo platinta me-
laginga žinia apie JAV karių 
dalyvavimą pratybose plin-
tant koronavirusui.

Krašto apsaugos ministeri-
ja teigia, kad dezinformacija 
platinama siekiant kurstyti 
žmonių baimę ir nepasitikė-
jimą Lietuvos valstybėmis 
institucijomis ir NATO sąjun-
gininkais.  Į du nedidelę audi-
toriją turinčius portalus buvo 
įsilaužta ketvirtadienio vaka-
rą. Juose paskelbta melagin-
ga žinia, esą krašto apsaugos 
ministras Raimundas Karoblis 
paprašė JAV vadovybės nenu-
traukti karinių pratybų.

Melaginguose straipsniuo-
se visuomenė klaidinama 
teiginiais, esą pratybų nau-
da būtu žymiai didesnė negu 
galima rizika susijusi su ko-
ronaviruso plitimu, todėl esą 
nutarta nestabdyti JAV karių 
judėjimo Lietuvoje.

Penktadienio rytą melagin-
ga informacija buvo paskleis-
ta per imituojamus Lietuvos 
kariuomenės darbuotojo laiš-
kus Lenkijos gynybos minis-

terijai, NATO štabui, keletui 
Krašto apsaugos ministerijos 
darbuotojų ir portalui delfi.lt

„Dezinformacijos platini-
mo tikslas – kurstyti žmonių 
baimę ir nepasitikėjimą Lie-
tuvos valstybėmis institucijo-
mis bei vyriausybės nariais, 
NATO sąjungininkais“, – ko-
mentare BNS nurodė Krašto 
apsaugos ministerijos Strate-
ginės komunikacijos ir viešų-
jų ryšių departamentas.

Europos Sąjunga šį mė-
nesį perspėjo, kad Rusijos 
valstybinė žiniasklaida vykdo 
dezinformacijos kampaniją 
Vakaruose koronaviruso tema.

Europos išorės veiksmų 
tarnybos analitikai teigia, kad 
Maskva siekia paaštrinti krizę 
Vakaruose ir susilpninti visuo-
menės pasitikėjimą sveikatos 
apsaugos sistema.

„Kremlių palaikančios 
žiniasklaidos priemonės pa-
sižymėjo platindamos dezin-
formaciją apie koronavirusą, 
siekiant paaštrinti sveikatos 
apsaugos krizę Vakarų šalyse, 
ypač silpninant visuomenės 
pasitikėjimą nacionalinėmis 
sveikatos apsaugos sistemo-
mis“, – rašoma ES devynių 
puslapių vidiniame dokumen-

te, kurio kopiją gavo BNS.
Pirmadienį parengtame do-

kumente nurodoma, kad ES 
specialioje duomenų bazėje 
nuo sausio 22 dienos užfik-
suota beveik 80 dezinformaci-
jos apie COVID-19 atvejų.

„Reikšminga dezinforma-
cijos apie COVID-19 kam-
panija, vykdoma Rusijos 
valstybinės žiniasklaidos ir 
prokremliškų kanalų, tęsiasi“, 
– teigiama dokumente.

Anot ES analitikų, „pro-
kremliškos dezinformacijos 
žinutės perša mintį, kad koro-
navirusas yra sukurtas žmonių 
ir Vakarų valstybių pavers-
tas ginklu“. Europos išorės 
veiksmų tarnybos parengtame 
dokumente minimas ir anks-
tesnis atvejis Lietuvoje, kai 
sausio pabaigoje įsilaužus į 
kelis naujienų portalus buvo 
paskelbtas melaginga žinia, 
esą Lietuvoje koronavirusu 
užsikrėtė JAV karys. Ši mela-
giena buvo išsiuntinėta ir val-
džios institucijoms.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti visuo-
menės informavimo priemo-
nėse bei interneto tinklala-
piuose be raštiško UAB BNS 
sutikimo draudžiama.

Vokietijoje rasti atsukti greitojo geležinkelio bėgių 
varžtai – „galimos atakos“ požymis

Vokietijos policija penkta-
dienį pranešė, kad vienoje ju-
drioje greitojo geležinkelio li-
nijoje tarp vakarinių Kelno ir 
Frankfurto miestų „galimai 
mėginta įvykdyti ataką“, pa-
reigūnams ten radus atsuktų 
bėgius laikančių varžtų.

„Varžtai buvo atlaisvinti 
apie 80 metrų ilgio ruože“, 
todėl traukinių eismas šiuo 
geležinkeliu buvo nedelsiant 
sustabdytas, sakoma Vysbade-
no policijos pranešime.

Atskirame pranešime vals-
tybinė geležinkelių bendrovė 
„Deutsche Bahn“ šį incidentą 

pavadino „sabotažu“.
Vienas greitojo traukinio 

„Intercity Express (ICE) ma-
šinistas anksti penktadienį 
pastebėjo kažką neįprasta, va-
žiuodamas per tiltą netoli Ny-
dernhauzeno šalia Frankfurto.

Keli traukiniai jau buvo pra-
važiavę apgadintu geležinkelio 
ruožu, kol buvo aptiktas pažei-
dimas, nurodė policija.„Lai-
mei, nebuvo padaryta jokios 
žalos traukiniams arba kelei-
viams“, – pridūrė pareigūnai.

Savaitraščio „Der Spiegel“ 
portalas pranešė, kad ruože, 
kur buvo atsukinėti varžtai, 
bėgiai buvo prasiskyrę 5 cm 

toliau vienas kito nei įprasta.
Dėl šios priežasties kiti tuo 

ruožu važiavę traukiniai galė-
jo nulėkti nuo bėgių, sakoma 
pranešime.

Frankfurto prokuratūros 
vadovaujami tyrėjai apieškojo 
didelę teritoriją aplink apga-
dintą geležinkelio ruožą, o iš 
policijos sraigtasparnio vieto-
vė buvo nufotografuota.

„Savo veiksmus sutelkia-
me, siekdami užtikrinti kad 
nebūtų jokio tolesnio pavo-
jaus“, – nurodė policija ir 
pridūrė, kad tyrimas tęsiamas 
„visomis kryptimis“.

BNS inform.

Lietuvos ledo ritulio čempionatas 
baigtas, čempionų nėra

Asociacijos „Hockey Lie-
tuva“ tarybos susirinkime 
buvo priimtas sprendimas 
nutraukti šio sezono Lietu-
vos ledo ritulio čempionatą 
bei nacionalinės ledo ritulio 
lygos (NVLRL) kovas bei se-
zoną užbaigti be čempionų.

Vienbalsiu tarybos spren-
dimu nuspręsta užbaigti Lie-
tuvos čempionatą, kuriame 
jau buvo startavusios atkrin-
tamųjų varžybų kovos. Toks 
sprendimas buvo priimtas dėl 
susidariusios ekstremalios si-
tuacijos – COVID-19 viruso 
grėsmės ir šalyje paskelbto 
karantino.

Taip pat buvo priimtas 
sprendimas, kad šiemet Lie-
tuvos ledo ritulio pirmenybių 
čempionų nebus – „Kaunas 
Hockey“ paskelbta regu-
liaraus sezono nugalėtoja, 

tačiau čempionų titulo jie 
negaus. Tai reiškia, kad regu-
liariajame sezone triumfavę 
kauniečiai liks be čempionų 
taurės ir medalių.

„Toks sprendimas buvo 
priimtas remiantis kitų šalių 
pavyzdžiu. Šalies čempionai 
yra išaiškinami ant ledo, ko-
vojant atkrintamosiose var-
žybose. Kadangi šiemet to 
padaryti neleidžia susidariusi 
situacija, šiame sezone čem-
pionų neturėsime“, – apie šį 
sprendimą kalbėjo laikinai 
asociacijos „Hockey Lietu-
va“ generalinė sekretorė Eglė 
Zemlickienė.

Dėl tų pačių priežasčių taip 
pat nutraukiamos NVLRL 
pirmenybės – jų sezonas taip 
pat nebus pratęstas. Vaikų 
ir jaunimo lygų nugalėtojai 
skelbiami nebus.

BNS inform.

Prezidentas šią savaitę žada pateikti kandidatą vadovauti VSD
Prezidentas Gitanas Nau-

sėda kitą savaitę žada pateikti 
kandidatą vadovauti Valsty-
bės saugumo departamentui 
(VSD).

„Manau, kad Valstybės sau-
gumo departamento vadovo 
kandidatūra tikrai bus pateikta 
kitą savaitę. Laukiu to momen-
to, kada galėsiu tai padaryti“, 
– interviu BNS sakė šalies va-
dovas. G. Nausėda kol kas neį-
vardijo kandidato į VSD vado-
vus, tačiau yra patvirtinęs, kad 
svarsto galimybę antrai kaden-
cijai teikti dabartinį direktorių 
Darių Jauniškį. Prezidentas LRT 
laidai „Savaitė“ apie D. Jauniškį 
yra sakęs, kad jis „atrodo labai 
rimtas kandidatas“.

Šalies vadovas taip pat pažy-

mėjo, jog parlamentas turi dirbti 
nepaisydamas karantino, kad 
priimtų reikalingus sprendimus.

Naujojo VSD vado kandi-
datūra svarstoma politikams 
pradėjus aiškintis situaciją de-
partamente, kai aukšto rango 
žvalgybos pareigūnas pranešė 
apie galbūt neteisėtai rink-
tą informaciją per prezidento 
rinkimus.VSD pareigūnas yra 
informavęs tuometinį Seimo 
Nacionalinio saugumo ir gyny-
bos komiteto pirmininką Vytau-
tą Baką, kad VSD vadovybės 
nurodymu 2018–2019 metais 
žvalgyba rinko informaciją apie 
tuometinio kandidato į prezi-
dentus G. Nausėdos aplinkos 
žmones ir diplomatą Vygaudą 
Ušacką.Pareigūnas, kuriam 
suteiktas pranešėjo statusas, 

teigė manantis, kad šiais veiks-
mais žvalgybos vadovai galėjo 
pažeisti teisėtumo ir politinio 
neutralumo principus. V. Bako 
vertinimu, pateikti duomenys 
rodo, kad VSD galėjo kištis į 
politinius procesus.

VSD teigia, kad informacijos 
apie minimus asmenis nerinko, 
griežtai laikėsi įstatymų. Žvalgy-
bos tarnyba tvirtina, kad galėjo 
tikrinti informaciją, vykdydama 
pavedimą tirti galimą užsienio 
valstybių kišimąsi į rinkimus.

D. Jauniškio kadencija VSD 
vadovo poste baigiasi šių metų 
balandžio 13 dieną.

Valstybės saugumo departa-
mento direktorių penkerių metų 
kadencijai Seimo pritarimu ski-
ria ir atleidžia prezidentas.
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Ekonomikos laisvės indekse Lietuva pakilo
Lietuva pagal ekonomi-

kos laisvę šiemet pakilo iš 21 
į 16 vietą, tačiau vis dar atsi-
liko nuo Estijos, tačiau gero-
kai lenkia Latviją ir Lenkiją. 
Tarp Europos šalių Lietuva 
indekse yra 11-ta.

Estija reitinge užima 10 vie-
tą, Latvija – 32, o Lenkija – 46, 
rodo JAV tyrimų centro „Heri-
tage Foundation“ indeksas.

Nors pagal daugelį rodiklių 
Lietuva lenkia vidurkį, indekso 
sudarytojai pabrėžia, kad būtina 
didinti pažangą kovos su korup-
cija srityje, kovoti su jos tolera-

vimo kultūra. Taip pat ragina 
didinti valdžios sektoriaus išlai-
dų efektyvumą ir taiklumą bei 
siekti aukštesnio darbo produk-
tyvumo. Palyginti su ankstes-
niais metais prastėjo įvertinimas 
mokesčių srityje. Ekonominės 
laisvės indeksas sudaromas kas-
met, analizuojamos 180 šalių 
ekonomikos raidos tendencijos.  
Vertinama 12 ekonominės lais-
vės priemonių, kurios nusako-
mi teisinės valstybės principai, 
valdžios sektoriaus dydis, regu-
liavimo efektyvumas, finansinė 
laisvė ir rinkų atvirumas.
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

Ieškokite Rokiškio 
prekybos centruose!

A V I N A S .  
Svarbi savaitė 
Avinams, ypač 
antradienis. Būsi-

te energingi, kūrybiški, pel-
nysite dėmesio. Svajokite, 
planuokite, drąsiai galvokite 
norus, kelkite tikslus mėne-
siui ar net visiems metams 
į priekį. Naujas laikotarpis 
atvers naujų galimybių, dau-
gelis dalykų ir situacijų klos-
tysis sklandžiau, nei iki šiol.  
Viena ryškiausių šio Zodiako 
ženklo savybių – emociona-
lumas ir karštakošiškumas. 
Vis dar labai svarbu valdyti 
pyktį, stengtis nekonfliktuo-
ti, ypač ketvirtadienį – tai 
bus sudėtingiausia savaitės 
diena. Antradienį, trečiadie-
nį klausykite vidinio balso, 
intuicijos. 

J A U T I S . 
Teks pasistengti 
ir pasitempti. Pa-
sitelkę kantrybę 

ir atkaklumą, įveiksite visus 
iššūkius, laikinus sunkumus. 
Savaitė tinkama darbams 
planuoti, tikslams numatyti. 
Šios savaitės penktadienis 
ir šeštadienis žada Jaučiams 
labai palankių progų, gali-
mybių, ypač piniginiuose, 
finansiniuose reikaluose. 
Tomis dienomis tikėtini ryš-
kesni įvykiai, galimi svarbūs 
pokyčiai santykiuose, verta 
pasikliauti nuojauta, intuici-
ja, vidine įžvalga. 

D V Y N I A I . 
Dvyniams nau-
ja savaitė palan-
ki kelti naujus 

tikslus, kurti ateities viziją, 
apmąstyti naujus darbus, 
planuoti, strateguoti, pradėti 
kažką naujo, atsinaujinti. Pa-
sitelkite kūrybinį mąstymą 
ir fantaziją, improvizuokite, 
o galvodami apie praktiš-
kus reikalus, atraskite laiko 
ir svajonėms, prasmingiems 
norams. Palankiausios sa-
vaitės dienos – penktadienis 
ir sekmadienis. Sekmadienį 
tapsite kiek jautresni, greitai 
keisis nuotaika, paaštrės in-
tuicija, tapsite jausmingesni, 
seksis pelnyti simpatijas, po-
puliarumą. 

VĖŽYS. Se-
bnasis nesėkmių 
ir išbandymų eta-
pas baigėsi, pra-

sideda naujas, perspektyvus 
laikas. Su antradienį prasi-
dėsiančia jaunatimi kelkite 
naujus tikslus, planuokite, 
svajokite. Ketvirtadienis bus 
sudėtingas ir permainingas, 
tačiau jau vakare ims kur 
kas geriau sektis. Nuo penk-
tadienio jausitės dar geriau, 
savaitgalis žada gerą nuotai-
ką ir palankių įvykių. Lai-
mingiausias bus šeštadienio 
vakaras – drąsiai planuokite 
malonų, atpalaiduojantį po-
ilsį, laiką grožiui arba jaukų 
romantišką vakarą mylimo 
žmogaus draugijoje. 

Astrologinė prognozė savaitei 
LIŪTAS. Sau-

lės kelias į Avino 
ženklą bus pa-
lankus ir kitam 

ugnies ženklui – Liūtui.  Jis 
suteiks energijos, gyvybin-
gumo ir entuziazmo susido-
roti su laukiančiais iššūkiais. 
Puikios dienos antradienis 
ir trečiadienis – drąsiai pla-
nuokite, svajokite, kelkite 
tikslus. Nepraleiskite antra-
dienio jaunaties momento 
– pabūkite saulės šviesoje, 
semkitės iš jos jėgų, įvar-
dinkite svarbiausius savo 
norus. Tačiau svarbu vengti 
egoizmo, išdidumo – tokių 
pagundų gali kilti, ypač ke-
tvirtadienį. Penktadienį ir 
šeštadienį verta skirti energi-
jos santykių ir finansų klau-
simams. 

M E R G E L Ė . 
Šią savaitę tinka 
aktyviai planuoti. 
Seksis gilintis į 

informaciją, įžvelgti ir išsi-
aiškinti esmę. Puikiai veiks 
intuityvusis mąstymas, protas 
produktyviau dirbs mąstant 
kūrybiškai, nei analitiškai. 
Labai sėkmingas metas pra-
sidės nuo ketvirtadienio va-
karo ir tęsis iki pat šeštadie-
nio. Galimi palankūs įvykiai, 
situacijos, galimybės, ypač 
finansiniuose reikaluose – 
nepraleiskite, nepražiūrėkite 
palankių progų, domėkitės, 
rinkite informaciją, priimkite 
tuo metu gautus pasiūlymus. 

S VA R S T Y -
KLĖS. Pagaliau 
prasideda naujas 
laikotarpis Svars-

tyklėms, ypač gimusioms 
pačiame ženklo gale. Antra-
dienio jaunatis atneš naują 
impulsą ir jums, tačiau pirmas 
dvi naujo ciklo dienas dar gali 
varginti emocinė įtampa, abe-
jonės, dvejonės – stenkitės 
mąstyti pozityviai, nes jau-
naties mintys pildosi. Tačiau 
jau nuo ketvirtadienio vakaro 
pasijusite geriau, o penktadie-
nis ir šeštadienis gali atnešti 
palankių galimybių, naudingų 
pasiūlymų – dairykitės aplink, 
domėkitės perspektyvomis, 
ypač finansiniais klausimais. 
Sekmadienis taip pat sėkmin-
gas, kupinas lengvumo. 

S K O R P I O -
NAS. Skorpi-
onams taip pat 
prasideda naujas 

etapas. Laukia nauji iššūkiai, 
tačiau tai neturėtų gąsdinti, nes 
šio ženklo atstovai puikiausiai 
atsiskleidžia ir atranda save 
įtemptais laikotarpiais, įveik-
dami sunkumus ir pereidami 
į naują lygmenį. Svarbios sa-
vaitės dienos – penktadienis 
ir šeštadienis. Tomis dienomis 
gali stigti emocinės darnos, 
tačiau verta dėti pastangas 
ieškant naujų galimybių, ypač 
finansinių. Šeštadienis gali at-
nešti sėkmę ne tik finansiniuo-
se reikaluose, tačiau ir santy-

kiuose – padvelks romantika. 
ŠAULYS. Bū-

site energingesni, 
gyvybingesni, kū-
rybiškesni. Sem-

kitės naujų jėgų, pasvajokite, 
įvardinkite didžiausius norus. 
Antradienį, trečiadienį ga-
lite tikėtis palankių progų, 
galimybių – bus svarbu jas 
pastebėti, nepraleisti. Ketvir-
tadienį būtina savistaba, savi-
kontrolė – gali reikštis ydos, 
sukilti bereikalingos ambici-
jos. Penktadienį ir savaitgalį 
verta skirti dėmesio finan-
siniams reikalams – galimi 
naudingi pasiūlymai. 

OŽIARAGIS. 
Prasideda naujas 
etapas, po dau-
giau kaip dvejų 

metų  sunkmečio. Antradienį 
surenkite sau mažą asmeninę 
šventę, įžangą. Drąsiai kel-
kite naujus tikslus visiems 
metams, išdrįskite svajoti, 
galvokite norus. Geriausias 
savaitės metas – nuo ketvir-
tadienio vakaro iki pat šeš-
tadienio galo. Lydės gera 
nuotaika, tikėtini malonūs 
įvykiai. Savaitės pabaigoje 
atkreipkite dėmesį į tai, ką 
sako nuojauta, klausykitės 
pasąmonės signalų. Puikus 
savaitgalis verslininkams ir 
visiems, trokštantiems padi-
dinti savo kapitalą. 

VANDENIS. 
Surimtėsite, tap-
site brandesni, 
solidesni. Apsi-

šarvuokite kantrybe, taupy-
kite energiją ir materialius 
išteklius. Ši savaitė – pui-
kus metas kelti rimtus, il-
galaikius tikslus, pradėti 
sudėtingus, didelių pastangų 
reikalaujančius projektus. 
Palankios savaitės dienos 
– antradienis, trečiadienis, 
ketvirtadienis iki pietų. Šios 
dienos žada jums palankių 
galimybių, o sekmadienį 
jums tiesiog šypsosis sė-
kmė. 

ŽUVYS. Sa-
vaitės pradžioje 
vis dar svarbu 
klausytis intuici-

jos, tinka pabaigti mėnesio ar 
net visų metų darbus, ištesėti 
duotus pažadus. Antradienį 
stosianti jaunatis – puiki die-
na naujai pradžiai, palanku 
įtvirtinti per gimtadienį sau 
duotus pažadus, iškeltus mė-
nesio ar visų metų tikslus. 
Nuo ketvirtadienio vakaro 
iki šeštadienio dairykitės pa-
lankių progų pagerinti savo 
finansinę situaciją, imkitės 
praktiškų, materialinių rei-
kalų, piniginių klausimų, 
pirkimų. Šios dienos palan-
kios ir santykiams, roman-
tikai – įdėtos pastangos bus 
vertos rezultato.

PRO MEMORIA
Obelių seniūnija:
Lukija Venediktova 1939.07.18 – 2020.03.16

Suomija – ir vėl laimingiausia šalis pasaulyje
Jungtinių Tautų eksper-

tai jau trečius metus iš eilės 
paskelbė Suomiją laimin-
giausia pasaulio šalimi.

„Pasaulio laimės in-
deksas“ (World Happiness 
Report), nuo 2012 metų 
skelbiamas Jungtinių Tautų 
darniosios plėtros sprendinių 
tinklo, vertina 156 šalis pa-
gal tai, kiek laimingi jaučiasi 
jų gyventojai.

Tyrėjai prašė žmonių šio-
se šalyse įvertinti savo lai-
mės laipsnį, be to, atsižvelgė 
tokius rodiklius kaip BVP, 
socialinė parama, asmens 
laisvės ir korupcijos lygis.

Kaip ir visais ankstesniais 
metais, pirmajame dešimtu-
ke dominuoja Šiaurės šalys 
ir tokios valstybės kaip Švei-
carija, Naujoji Zelandija ir 
Austrija.

Šiemet į dešimtuką pateko 
ir jo gale yra Liuksemburgas.

Laimingiausios šalys yra 
tos, kuriose „žmonės jaučia 
bendrumą, pasitiki ir džiau-
giasi vieni kitais ir savo ben-
dromis institucijomis“, – sakė 
vienas ataskaitos autorių Joh-
nas Helliwellas.

„Taip pat yra didesnis at-
sparumas, nes bendras pasiti-
kėjimas mažina negandų naš-
tą, kartu mažindamas gerovės 
nelygybę“, – sakė jis.

Tuo tarpu šiemetinio sąrašo 
pabaigoje esančios šalys yra 
veikiamos smurtinių konfliktų 
ir didelio skurdo. Nelaimin-
giausiomis pasaulio valsty-
bėmis nurodomi Zimbabvė, 
Pietų Sudanas ir Afganistanas.

Suomijos pirmąją vietą pa-
tys suomiai anksčiau vertino 
su nuostaba. Šios 5,5 mln. gy-
ventojų turinčios šalies žmo-

nės, kaip manoma, vengia 
spontaniškai rodyti džiaugs-
mą ir labiau vertina miškų ir 
ežerų tylą bei vienatvę.

Ilgomis ir tamsiomis Suo-
mijos žiemomis buvo aiškina-
mas paplitęs alkoholizmas ir 
didelis savižudybių skaičius, 
bet dešimtmetį trukusi visuo-
menės sveikatos kampanija 
padėjo šiuos skaičius suma-
žinti daugiau nei dvigubai.

Suomijos gyventojai 
džiaugiasi gera gyvenimo ko-
kybe, saugumu ir viešosiomis 
paslaugomis, o jos nelygybė 
ir skurdas yra tarp mažiausių 
visoje Ekonominio bendra-
darbiavimo ir plėtros organi-
zacijoje (OECD).

Duomenys šiemetiniam 
„Pasaulio laimės indeksui“ 
buvo renkami 2018 ir 2019 
metais.
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BALDAI

• Aukštą, penkių dalių spintą su 
veidrodžiu. Geros būklės. Teirautis 
telefonu. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 614 25 831. Rokiškis
• Sofą. Tel. 8 698 16 495.  
Rokiškis
• Spintą drabužiams pasikabint. Yra 
tokios pat spalvos atvira, pastatoma 
lentyna. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Miegamąją sofą. Kaina 78 Eur. 
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Miegamąjį kampą. Kaina 185 Eur. 
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Miegamąją sofą su atramomis. 
Kaina 125 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Lovą. Plotis 90 cm. Kaina 78 Eur. 
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Miegamąją sofą. Išskleistos 
matmenys 120/195 cm. Kaina 87 
Eur. Tel. 8 685 42 153.  
Rokiškis
• Plačią miegamąją sofą. Kaina 125 
Eur. Tel. 8 685 42 153. 
 Rokiškis
• Plačią miegamąją sofą su 
pagalvėmis. Kaina 148 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Miegamąją sofą. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 686 91 483. Rokiškis
• Naudotą, bet geros būklės uosinį 
valgomojo stalą su 6 kėdėmis. 
Ištiestas 200/90 (cm), neištiestas 
160/90 (cm), rudos spalvos. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 650 28 445. 
Rokiškis
• Dvigulę sofą/lovą, galima 
rinktis iš dviejų variantų. Pirmoji 

dvigulė, 180x200. Su dviem 
dekoratyvinėmis pagalvėmis. Yra 
patalynės dėžė. Kaina – 120 Eur. 
Antroji dvigulė, 180x160. Yra 
patalynės dėžė ir trys dekoratyvinės 
pagalvėlės. 70 Eur. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 620 66 175. Rokiškis
• Geros būklės išskleidžiamą pietų 
stalą su 6 kėdėmis. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 618 33 617. Rokiškis
• Geros būklės dvivietę sofą su 
miegojimo funkcija ir patalynės 
dėže. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 618 33 617. Rokiškis
• Gerus svetainės baldus (pufas, 
fotelis, kampas). Visa informacija 
telefonu. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 615 37 061. Rokiškis
• Virtuvinį kampą su gryno medžio 
stalu. Tel. 8 680 28 858.  
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Naują ir nedaug naudotą išmanųjį 
siurblį robotą. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Tepalinį radiatorių. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Geros būklės sukūrinę vonią. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 605 67 687. 
Rokiškis
• Naudotą dujinę viryklę. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 612 94 783.  
Rokiškis
• Gerai šaldantį šaldytuvą Vido. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 625 30 550. 
Rokiškis
• Šaldytuvus. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Puikiai veikiantį kavos aparatą 
Saeco Odea. Daro labai skanią 

kavą, mala pupeles. Kaina 95 Eur. 
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Automatinę skalbimo mašiną 
Virpol. Drabužiai dedami iš viršaus. 
6 kg. Tel. 8 683 27 149.  
Rokiškis
• Labai geros būklės kaitlentę AEG. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 677 09 132. 
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Rankomis megztą moterišką 
Megztinį. Tel. 8 630 53 487. 
Rokiškis
• Dėvėtą, bet geros būklės paltą. 
M dydis, tokį ir atitinka. Juodas. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 650 28 445. 
Rokiškis
• Naują Livergy megztinį su 
gobtuvu. Tamsiai mėlynas, 2XL 
dydžio, lengvas, šiltas, Fleece 
technologija. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 609 87 231. Rokiškis
• George džemperį. 3XL dydžio 
(atitikmuo 51 - 53 dydis), pilkai 
mėlynas. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 609 87 231. Rokiškis
• Naujas Puma sportines kelnes. 
Juodos ir tamsiai mėlynos. 3 XXX 
large dydžio. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 609 87 231. Rokiškis
• Lengvą pavasarinę striukę su 
gobtuvu Gelert. Nauja, nelaidi 
vėjui ir lietui, su kvėpuojančia 
membrana. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 609 87 231. Rokiškis
• Naują kepurę su šaliku. Kaina 5 
Eur. Tel. 8 618 69 029. Rokiškis

www.rokiskiosirena.lt
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Kovo 24 d. Naktį -7

Dieną 6
V, 
3-8 m/s

Kovo 25 d. Naktį -4
Dieną 9

PV,
2-6 m/s

Kovo 26 d. Naktį -2
Dieną 11

PR, 
3-8 m/s

DIREKTORIUS
Simonas Tuska
info@rokiskiosirena.lt

ŽURNALISTĖ
DIZAINERĖ-MAKETUOTOJA
Lina Dūdaitė-Kralikienė
Tel. 8 672 36 089 
lina@rokiskiosirena.lt

REKLAMOS SKYRIUS
Justina Kazlionka
Tel. 8 666 76 777
reklama@rokiskiosirena.lt
BUHALTERĖ
Ramutė Buckuvienė
Tel. 8 618 08 915

ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

asmenų sarašu aiškėja, kad 
viena Sankt Peterburgo sambo 
mokykla milijardierių paruošė 
daugiau, nei Harvardo verslo 
mokykla.

***
„Ir kiek reikėjo prisigerti, 

kad imtum ir pamestum vieną 
galvą“, – svarstė slibinas, 
apžiūrinėdamas kaimyninės 
valstybės herbą su dvigalviu 
ereliu.

***
Kosmonautas, kuris sukosėjo 

tarptautinėje kosminėje 
stotyje, saviizoliavosi atvirame 
kosmose.

***
Hipsteris:
– Šiemet keliu sau 

ambicingą uždavinį: išmoksiu 
čiuožti snieglente!

Hipsterio draugė:
– O aš pasižadu tave lankyti 

ligoninėje.
***

Kalbasi du padavėjai:
– Įdomu, ką tas klientas 

parašė skundų knygoje.
– Aš mačiau: visiškai nieko. 

Jis ten tiesiog įklijavo kepsnį.
***

Mobilieji telefonai padarė 
žmones mažiau mobiliais, 
išmanieji – mažiau išmaniais. 
Baisu pagalvoti, kas bus toliau.

***
Katinas Murkis bijojo, kad 

už sudaužytą vazą gaus per 
ausis. Todėl labai stengėsi 
ausis kuo labiau priglausti prie 
galvos.

***
Naujojo lietuvio sūnus 

klausia:
– Tėti, o kas yra „akis 

badanti prabanga“? 
– Tavo medinis kardelis, 

kurio rankenoje tikras 
briliantas.

***
Šiandien matėme, kaip 

inkasatorių konvojus lydėjo 
sunkvežimį su tualetiniu 
popieriumi. Įdomu, į 
parduotuvę veža, ar banke 
kaip indėlį padės?

***
Po to, kai vienoje 

turtingoje užsienio kapitalo 
įmonėje hipsteriams buvo 
surengtas seminaras „Įveik 
savo baimes“, iš to nemažai 
uždirbo gretima privati 
traumatologijos klinika.  

***
– Mieloji, pasiimkim 

kačiuką?
– Tu gi žinai, kad aš 

alergiška gyvūnų kailiui.
– Kaip įdomu: katino 

kailiui tu alergiška, o va 
audinės kalinius nupirkti jau 
pusę metų zyzi.

***
Vertybinių popierių rinkoje 

užtikrintas lyderis – tualetinis.
***

Senutė kalbasi su senuku:
– Žinai, aš užsirašiau į 

vairavimo kursus. Išmoksiu 
vairuoti, nuvažiuosim kur 
nors, pasaulio pamatysim.

Senukas:
– Šito pasaulio ar kito?

***
Dantų implantai – tai 

paminklai per anksti burną 
palikusiems dantims.

***
Memorialiniame garsaus 

chemiko muziejuje. Gidas:
– O štai čia laboratorija, 

kurioje jis atliko garsiuosius 
bandymus.

Ekskursantai klausia:
– O ta dėmė lubose – 

bandymų likučiai?
Gidas:
– Ne, čia chemiko likučiai.

Petriukas ateina į dovanų 
parduotuvę:

– Norėčiau metalinės 
saldumynų dėžutės savo 
mamai.

– Kokios norėtum? - 
teiraujasi pardavėjas.

– Bet kokios. Svarbiausia, 
kad tyliai darinėtųsi dėžutės 
dangtelis!

***
Tabako krautuvėje 

pardavėjas klausia kliento:
– Kokių norėtumėte 

cigarečių: sukeliančių širdies 
bei kraujagyslių ligas, 
kenkiančių potencijai ar 
tiesiog žudančių?

***
Ateina žmogelis į 

parduotuvę ir mato, kad 
vienas pirkėjas kelia skandalą:

– Aš čia vakar pas jus dešrą 
pirkau ir mano uošvienė ja 
apsinuodijo!

Žmogelis prieina ir sako:

8-699-60660

Orų prognozė kovo 24-27 d.

Maisto pristatymas 
į namus:

– Klausyk, ko tu čia dabar 
keli skandalus? Geriau parodyk 
man tą skyrių, kur dešrą pirkai!

***
Nusprendžiau susirasti 

darbą. Parašiau savo gyvenimo 
aprašymą, atsispausdinau... 
Perskaičiau... Ir apsiverkiau... 
Nejaugi toks nuostabus 
žmogus turi dirbti?

***
– Mama, man šiandien 

pasisekė mokykloje, - 
džiaugiasi sūnus.

– Kodėl?
–  Mokytoja mane norėjo 

pastatyti į kampą, bet visi 
kampai jau buvo užimti...

***
– Petriuk, kodėl atlikai ne 

visus namų darbus? - klausia 
mokytoja.

– Tai, kad pertrauka labai 
trumpa buvo..

***
Kalbasi dvi kaimynės:

– Ką gi jūs darote, kad jūsų 
rankos tokios išpuoselėtos?

– Nieko.
***

Mokytoja sako mokiniams:
– Mokysimės asmenuoti 

veiksmažodžius. Asmenuosim 
veiksmažodį „dainuoti“. 
Petriuk, jeigu tu dainuoji, kaip 
tu pasakysi?

– Aš dainuoju.
– Teisingai. O jeigu dainuoja 

tavo sesuo, kaip tu pasakysi?
– Nutilk, gyvate.

***
Moteris kreipėsi į policiją 

dėl dingusio vyro. Policininkai 
paklausė:

– Sakykite, ką jam perduoti, 
jei jį surastume?

– Pasakykite jam, kad mano 
mama pas mus neatvažiuos.

***
Padavėjas:
– Kava, arbata, alus, vynas?
Klientas:

– Keistas kokteilis, bet 
pabandysiu!

***
Telefoninis pokalbis:
– Seneli, o ko pas mus 

gatvėje toks didžiulis kamštis?
– Nežinau, aš čia pirmas 

stoviu.
***

Iš pradžių buvo žodis. Bet 
kai pamatai, kas nutiko paskui, 
imi manyti, kad tai galėjo būti 
keiksmažodis.

***
Pornografiniai filmai kuria 

neteisingą nuostatą apie tai, 
kaip greitai į namus prisistato 
santechnikas.

***
Atminkite, kad kelias 

į vidinę ramybę paprastai 
prasideda žodžiais: „Čia ne 
mano reikalas“.

***
Valstiečiai nenorėjo sėti 

panikos, bet daugiau sėti 
nebuvo ko.

***
Šiuo metu visame 

pasaulyje vyksta du sporto 
renginiai: Baltarusijos futbolo 
čempionatas ir mūsų kiemo 
šaškių čempionatas.

***
Neapsisprendžiame, kur 

praleisime atostogas: svetainėje 
ar darže.

***
Antroji karantino savaitė. 

Susipažinau su žmona ir 
vaikais. Malonūs žmonės.

***
Iš kalnų ožio dienoraščio: 

„Kasdien vis labiau auga ragai. 
Imu įtarinėti alpinistus“.

***
Nusipirkau batelius. Labai 

patogūs. Kai sėdžiu.
***

Susipažinus su turtingiausių 

AUGALAI

• Surfinijų daigus.  
Tel. 8 650 74 117. Rokiškis
• Ąžuolo sodinukus.  
Tel. 8 612 20 381. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanojame 2 mėnesių šuniuką 
(patinėlis). Galiu atvežti.  
Tel. 8 622 52 582. Kaunas
• Dovanoju koklius.  
Tel. 8 612 40 336. Rokiškis
• Dovanoju Stilius žurnalus.  

Tel. 8 610 49 507. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• CD Grotuvą Panasonic CQ-
C7303N. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės, automobilinį 
CD grotuvą JVS KD-R711. MOS-
FET, WMA, MP3, AUX, USB. 
50W/4. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą 
Panasonic CQ-C1405N. MP3, 
AUX. Kaina 20 Eur.  

Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą AEG 
CS MP 530 IR. USB, MP3. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 687 73 075.  
Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą AEG 
CS MP 530 IR. USB, MP3. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 687 73 075.  
Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Suoliuką kojoms.  
Tel. 8 680 28 858. 
Rokiškis


