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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

 Rajono ligoninės gydytojas anesteziologas reanimatologas Viačeslavas 
Kotliarovas (kairėje) Rokiškio Rotary klubo vadovui Arūnui Skardžiui sakė, 
kad dovana – kaukės, yra labai reikalinga.          L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

UAB „ROKIŠKIO 
AUTOBUSŲ PARKAS”

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

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

Autobusų nuomos paslaugos.
Išorinė reklama ant keleivinių transporto priemonių.

Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt

www.rokiskiosirena.lt

Tikinčiųjų dėmesiui!
Kovo 29 d. (sekmadienį), 9 val. „Rokiškio 

Sirena“ savo facebook paskyroje tiesiogiai 
transliuos šv. Mišias iš Rokiškio šv. apaštalo 
evangelisto Mato bažnyčios.
Pasirengti šv. Mišioms tikintieji kviečiami 

remiantis tinklalapio www.rokiskioparapija.lt  
rekomendacijomis. 
Tie, kurie negalės šv. Mišių stebėti tiesio-

giai, jų vaizdo įrašą galės peržiūrėti „Rokiškio 
Sirena“ tinklalapyje www. rokiskiosirena.lt ir 
„Rokiškio Sirenos“ facebook paskyroje.

Išsinuomočiau Jūsų 
žemės ūkio 
paskirties žemę
Kriaunų, Obelių, Južintų,
Juodupės, Rokiškio seniūnijo-

se, javams auginti. Yra galimy-
bė nuomą sumokėti iš anksto.

Tel. (8-616) 78570

Rokiškio įmonių, nukentėjusių 
nuo korona viruso sąraše – 
kas trečia įmonė

2 p.

Ežeras 
Salose 
atidavė 
skenduolio 
kūną 2 p.

Ekstremalių situacijų 
komisijos vadovas: 
gamybos įmonės 
nestabdomos, 
saugos reikalavimų 
privalu laikytis 2 p.

4 p.

„Rotary“ dovanos 
medikams ir 
savanoriams – kaukės

3 p.

3 p.

„Juodupės papartis“ 
imasi naujos veiklos – 
siuva apsaugines 
kaukes ir chalatus

Rokiškio autobusų parkas 
karantino laikotarpiui 
atšaukia tarpmiestinius 
maršrutus
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Ežeras Salose atidavė 
skenduolio kūną

Kovo 24-ąją 18 val. 
ugniagesiai gelbėtojai 
gavo pranešimą, kad Sa-
lose, viduryje ežero matyti 
žmogaus kūnas. Ugniage-
siai skenduolį parplukdė 
į krantą. Rajono policijos 
pareigūnai patvirtino, kad 
tai prieš du mėnesius din-
gęs sališkis.

„Rokiškio Sirena“ prime-
na, kad artimieji šio žmo-
gaus, A. S., pasigedo sausio 
22-ąją. Sausio 22-osios va-
karą ir naktį siautė galinga 
audra. Preliminariais duo-

menimis, A. S. buvo geras 
žvejys, kuriam ežeras buvo 
pragyvenimo šaltinis.

Kodėl jis išplaukė au-
dringą vakarą į ežerą, sun-
ku pasakyti. Kad jis galėjo 
išplaukti, liudijo tai, kad 
paieškų metu rasta prie 
kranto priplakta jo valtis, 
ežeras išplukdė jos irklą. 
Kelias dienas ežere dingu-
siojo su specialia įranga ieš-
kojo ugniagesiai gelbėtojai, 
tačiau tuomet jo rasti nepa-
vyko.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rokiškio įmonių, nukentėjusių nuo korona 
viruso sąraše – kas trečia įmonė

Valstybinė mokesčių inspek-
cija paskelbė didžiulį sąrašą 
įmonių, nukentėjusių nuo 
korona viruso. Jame – per 32 
tūkst. šalies įmonių. Šiame są-
raše esančioms įmonėms bus 
taikomos mokestinės lengva-
tos, jos galės tikėtis valstybės 
finansinės pagalbos. 

Sąraše nemažai ir rajono 
įmonių. Rajono savivaldybės 
duomenimis, 2018 m. rajone 
veikė per 600 įvairaus dydžio 
įmonių. Daugiausia jų – 84 
proc., buvo įdarbinusios 1-9 
darbuotojus, 9 proc. – 10-19 
darbuotojų, 6 proc. – 20-49 
darbuotojus, 1 proc. – 100-
999 darbuotojus.

Tarp nukentėjusiųjų – ir ži-
nomos rajono įmonės, tokios 
kaip UAB „Ivabaltė“, Me-
teka“. Ir sporto viešosios įs-
taigos, pavyzdžiui, krepšinio 
Mažų miestelių lyga. Gausu ir 
odontologijos, viešojo maiti-
nimo įmonių, gėlių, papuošalų 
krautuvėlių. Visas sąrašas: 
206 pozicijos, arba... kas tre-
čia rajono įmonė. Šaltinis: 
vmi.lt

MB "Jalinga"
UAB "A. Didžiulio odontolo-

gijos klinika"
Uždaroji akcinė bendrovė 

"Aragva"
Uždaroji akcinė bendrovė 

"Meteka"
Uždaroji akcinė bendrovė "Ro-

kiškio turgus"
Uždaroji autopaslaugų akcinė 

bendrovė "Rokitra"
UAB "Rokdema"
UAB "Auvilta"
Uždaroji akcinė bendrovė 

"Vandens ženklai"
Uždaroji akcinė bendrovė 

"IVABALTĖ"
Uždaroji akcinė bendrovė 

"Mantika"
Uždaroji akcinė bendrovė "Da-

rola"
Uždaroji akcinė bendrovė "Se-

nasis grafas"
UAB "TRIASAS"
UAB "Autoexpert"
Uždaroji akcinė bendrovė "Ro-

vetra"
UAB FOLTEKA
Uždaroji akcinė bendrovė 

"Jazda"
UAB "EIMINGA"
Uždaroji akcinė bendrovė 

"Audriva"
Uždaroji akcinė bendrovė 

"Egrena"
UAB "Stogvyga"
UAB "Kuksis"
Uždaroji akcinė bendrovė 

"Kelstoma"
UAB "Nidaurė"
UAB "Jonroka"
UAB "Aldona ir Rosita"
UAB "SABAVILIS"
UAB "DEIRETA"
Uždaroji akcinė bendrovė 

"Ginrita"
UAB "LEOKORDIS"
UAB "Rokmeta"
UAB "AUTODENA"

Uždaroji akcinė bendrovė 
"Laisvas vėjas"

UAB "Domus Auto"
UAB "Sidabrina"
Uždaroji akcinė bendrovė "Gė-

lės Rokiškyje"
UAB "RTJ"
UAB "EVMITA"
UAB "Trojana"
UAB "Astruva"
UAB "Andvila"
UAB "SESĖS"
UAB "Dovilės salonas"
UAB "Berauta"
UAB "Riedantis akmuo"
UAB "INTELEKTUALŪS 

KOMPIUTERIAI"
UAB "Baltic Cargo Service"
UAB "Lausima"
UAB "Linvika"
UAB "GAMUS"
UAB Kobe LT
UAB VIRGINSTA
UAB Miškų ministerija
UAB LAUDENTA
UAB "ORTOSAS"
UAB "Faitas"
UAB "Automobilių švara"
UAB "Sartų Žiogelis"
Uždaroji akcinė bendrovė 

"Donėjus"
UAB "Ratmonta"
UAB "Aukštaitijos odontolo-

gijos namai"
UAB "Vagpro"
UAB "AJ Electronics"
UAB "Padangų parkas"
UAB "Dorintus"
UAB "Autolyderiai"
UAB "Viskas automobiliui"
UAB "Astvita"
UAB "Vakarų verslo grupė"
UAB "Vilauna"
UAB Rokiškio Sirena
UAB "Ilnada"
UAB "Baltos technologijos"
UAB "Rimelija"
"Senas grafas plius", UAB
UAB "Jonroka ir Ko"
UAB "Artėjus"
UAB "Zagus"
UAB Rokiškio odontologijos 

klinika
UAB "Rokagra"
UAB "Ginmedika"
UAB "Muilo Imperija"
UAB "Detalės plius"
UAB "Šviesus krantas"
UAB "Bilminta"
UAB "Anguris"
UAB "Trečias brolis"
UAB "Ruba"
UAB "Varvas"
UAB "Vaila"
UAB "Alvio prekyba"
UAB "Anilina"
UAB "Montaba"
UAB "Petverita"
Viešoji įstaiga "Ąžuolyno meš-

kučių cirkas"
Viešoji įstaiga "KURŠIU-

KAS"
Viešoji įstaiga "Moto-Roki"
Viešoji įstaiga "Saviugdos cen-

tras"
Viešoji įstaiga SK "Viesulas"
Viešoji įstaiga Rokiškio jauni-

mo centras
Rokiškio technologijos, verslo 

ir žemės ūkio mokykla
Viešoji įstaiga Šalpa-labdara

Sporto klubas "ROSPO"
"DAROLOS" sporto klubas
VšĮ "DOMUS AUTO RACI-

NG"
Viešoji įstaiga "MS Mo-

torsports"
VšĮ "Jaunimo ministerija"
VšĮ "Ateities čempionai"
VšĮ Rokiškio vedų kultūros 

centras
VšĮ Mažų miestelių krepšinio 

lyga
VšĮ Rokiškio rajono krepšinio 

lyga
VšĮ Giedrės studija
Sporto klubas "Ekstrimas"
VšĮ "Ieškojimai"
VšĮ Rokiškio šiuolaikinė mo-

kykla
Kooperatyvas "EKO tikslas"
V. Nikštuvienės liaudies varto-

jimo gaminių įmonė
Ž. Žalkausko prekybos įmonė
K. Grigalavičiaus prekybos 

įmonė
Rimanto Samuolio prekybos 

įmonė
Rasos Šaferienės stomatologi-

nis kabinetas
R. Šalčiuvienės stomatologijos 

kabinetas
R. Valotkos prekybos įmonė
J. Jankausko automobilių re-

monto įmonė
R. Kamarausko individuali 

įmonė
Kęstučio Vanago individuali 

įmonė
E. Kondrato transporto ir pre-

kybos įmonė
S. Veikšo transporto įmonė
S. Laurinonio individuali 

įmonė
L. L. Dilbienės stomatologi-

nis kabinetas
Jono Strumskio individuali 

įmonė
V. Afanasjevo individuali 

įmonė
A. Stočkienės individuali 

įmonė
D. Gabriūnienės pieno priė-

mimo punktas
Birutės Kundelienės indivi-

duali įmonė
Egidijaus Milaknio individu-

ali įmonė
Vaido Kužiulio individuali 

įmonė
B. Kurkliečio individuali 

įmonė
J. Daunienės įmonė "Jorina"
Virginijos Česnavičienės sto-

matologijos kabinetas
IĮ salonas "Paulina"
Regimanto Bulovo individuali 

įmonė
Nijolės Kalvelienės stomatolo-

gijos kabinetas
Renato Banio individuali 

įmonė
Povilo Stančiausko paslaugų 

įmonė
Prano Švedo individuali įmonė
Genės Juknienės individuali 

įmonė
Dalės Travinos individuali 

įmonė
Irenos Baltrukėnienės indivi-

duali įmonė
Rolando Balčiūno individuali 

įmonė
A. Pundzulio individuali 

įmonė
A. Pagirienės individuali 

įmonė
R. Petraičio gumos dirbinių, 

paslaugų komercinė firma 
"Vesta"

Egidijaus Urbono individuali 
įmonė

J. Pavilonienės individuali 
įmonė

Juditos Pernavienės individuali 
įmonė

IĮ "Sanliva"
A. VETROVO INDIVIDUA-

LI ĮMONĖ
ŽYDRŪNĖS KAIRELIENĖS 

INDIVIDUALI ĮMONĖ
IĮ "LIVRĖJA"
Sondros Maižiūtės individuali 

įmonė
D. Kavaliausko individuali 

įmonė
Nijolės Petrulienės individuali 

įmonė
Rasos Lukoševičienės indivi-

duali įmonė
Algirdo Meškio individuali 

įmonė
Individuali įmonė "VILIO-

JANČIŲ IDĖJŲ PALĖPĖ"
Dianos Stankevičiūtės IĮ
Astos Kazlauskienės individu-

ali įmonė
E. Čiučelio individuali įmonė
V. Krivicko individuali įmonė
Vidos Jurgelionienės individu-

ali įmonė "Doreli"
Individuali įmonė "Gedita"
Nerijaus Mišenio individuali 

įmonė
IĮ "Virgintėja"
D. NIKŠTUTĖS individuali 

įmonė
Individuali įmonė "Danguolė 

plius"
IĮ "Meidama"
E. Ketvirtienės individuali 

įmonė
IĮ "A. Melkonyan"
IĮ "Pats sau"
IĮ "Medelyna"
IĮ "Ijas"
MB Donata & co
MB "Igvis"
MB "Klikas"
MB "Logica taberna"
MB "Gyvenimas tiesoje"
MB "Alaus bazė"
MB "Jonginta"
MB "Kepi verdi"
MB "Inma"
MB "Automasta"
MB "Kriaunakampis"
MB Eimanto vairavimo mo-

kykla
MB "Kikulis"
MB "Sautvilė"
MB "Tikras medus"
MB "Taurobilis"
MB "Renmoto"
MB R.Keniausio odontologi-

jos kabinetas
MB "Domus Auto paslaugos"
"Jėgos aitvarai", MB
MB "Inovėjos centras"
MB "Vaitėras"
MB "Laikodenta"

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

GRIFS AG saugos tarnyba 
perėmė bendrabučio, 
kuriame apgyvendinami 
iš užsienio grįžę asmenys, 
apsaugą

Į pagalbą savivaldy-
bei ateina saugos tarnyba 
GRIFS AG.

Saugos tarnyba perima 
Rokiškio technologijos, 
verslo ir žemės ūkio moky-
klos bendrabučio, kuriame 
apgyvendinami iš užsienio 
grįžę asmenys, apsaugą.

Pasak rajono mero R. Go-

deliausko, atsisakyta sargų. 
„Su saugos tarnybos vado-
vybe sutariau, kad paslaugą 
jie teiks neatlygintinai. Taip 
pat nupirktos šių patalpų 
dezinfekavimo paslaugos, 
kurias atliks mūsų rajono 
įmonė“, - informuoja rajono 
vadovas.

Rajono savivaldybės 
inform.

Žolės gaisrai – jau ir
Rokiškio rajone

Kovo 23-`ąją Lietuvoje 
kilo 27 žolės gaisrai, išde-
gė 11,7 hektarų, skelbia 
Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamentas. 
Iškvietimą gesinti degan-
čios žolės ugniagesiai gavo 
ir kovo 25-ąją. 

Kovo 23 d., 14:10 val. 
Rokiškio rajone taip pat 
gautas 1 pranešimas, kad 
Bajorų k.,  Ežero g., dega 
žolė.

Iš 27 Lietuvoje kilusių 
gaisrų 18 kilo pievose, jose 
išdegė 11,3 hektarų.

Daugiausia, keturioli-
ka, tokių gaisrų užfiksuota 
Vilniaus apskrityje – išde-
gė 7,8 ha pievų. Dviejuose 

gaisruose Utenos apskri-
tyje išdegė daugiau kaip 
1,6 ha pievų, Klaipėdos 
apskrityje viename gaisre 
degė apie vienas hektaras 
pievos.

Kitose savivaldybėse 
kilo po kelis gaisrus, ku-
riuose išdegė po kelias de-
šimtis arų teritorijų.

Kovo 25 d. buvo gautas 
pranešimas, kad Rokiškyje, 
Ąžuolų g. dega žolė. Viso 
išdegė apie 10 arų plotas. 
Gaisras užgesintas paran-
kinėmis priemonėmis.

Priešgaisrinės apsaugos 
ir gelbėjimo departamento

 Rokiškio priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos 

inform.

Pradėta daugiabučių 
dezinfekcija

 Rajono savivaldybė 
informavo, kad jai prista-
tyta dar 1750 l definfekci-
nio skysčio ir 20 000 tūkst. 
vienkartinių pirštinių. Šios 
priemonės buvo išdalintos 
mūsų rajono įstaigoms.

Taip pat, siekiant kaip 
įmanoma sumažinti koro-

naviruso plitimo galimy-
bes, jau nuo trečiadienio, 
kovo25-osios AB „Ro-
kiškio butų ūkis“ pradėjo 
profilaktinę daugiabučių 
laiptinių dezinfekciją spe-
cialiomis dezinfekavimo 
priemonėmis.

Rajono savivaldybės 
inform.
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Ekstremalių situacijų komisijos vadovas: 
gamybos įmonės nestabdomos, 
saugos reikalavimų privalu laikytis

„Rokiškio Sirena“ gavo laišką: 
„Mūsų mieste dirba siuvykla „Le-
lija“ ir ten žmonės gali būriuo-
tis, ten visos moterys yra rizikos 
grupėje dėl savo amžiaus. Niekas 
jų temperatūros netikrina, dezin-
fekavimo skysčio nėra. Atostogų 
jų taip pat neišleidžia. Vilniuje 
siuvykla „Lelijaׅ“ uždaryta, o pas 
mus Rokiškyje laukiniai Vakarai, 
nesilaiko jokių taisyklių ir yra ne-
baudžiami. Nesuprantu, kaip gali 
dirbti siūvykla, juk tai ne maisto 
ir ne būtiniausių dalykų fabrikas, 
kodėl ten dirba žmonės.“ (besi-
kreipusiojo kalba netaisyta, – aut. 
past.) Paaiškinimo kreipėmės į 
rajono Ekstremalių situacijų ko-
misijos vadovą Andrių Burnicką 
(nuotr.).

Teisybės dėlei, gamybos įmonės 
niekur šalyje šiuo metu nėra užda-
romos. Kaip tik stengiamasi išlaiky-
ti gamybą ir su ja susijusias darbo 
vietas. Nes ekonomika yra kiekvie-
nos valstybės gyvenimo pamatas: 
uždarius gamyklas, jų darbuotojai 
netektų darbo, ir jų išlaikymas gul-
tų ant valstybės pečių. Taip pat dera 
priminti, kad valstybė neturi nė euro 

savų lėšų: visos jos disponuojamos 
lėšos yra mokesčių mokėtojų pini-
gai. „Užlenkusׅ“ ekonomiką, tiek 
trumpalaikės, tiek ilgalaikės tokių 
sprendimų pasekmės būtų nepro-
gnozuojamos.

„Rokiškio Sirenos“ paklaustas 
apie tai, Ekstremalių situacijų ko-
misijos vadovas Andrius Burnickas 
patvirtino: gamybos įmonės nėra 
uždaromos, net jei jos ir gamina, 

kaip kažkam atrodo, ne pačius bū-
tiniausius dalykus. „Žinoma, tik 
privalu laikytis saugos reikalavimų. 
Jūsų užklausimą perduosiu Rokiš-
kio miesto seniūnijos atstovams 
bei Visuomenės sveikatos biurui. 
Jie turi teisę tikrinti įmones, ir pati-
krins, kokia ten situacija dėl saugos 
reikalavimų“, – sakė A. Burnickas.

Lina DŪDAITĖ- 
KRALIKIENĖ

„Rotary“ dovanos medikams 
ir savanoriams – kaukės

Medicininė kaukė – šiuo metu 
vienas labiausiai trokštamų daly-
kų: jų trūksta ir nėra iš kur at-
sivežti. Laukti jų tenka savaites, 
nors reikia jau dabar. Tad Rokiš-
kio „Rotary“ prezidentas Arūnas 
Skardžius rajono savivaldybės 
sutelktiems savanoriams bei ra-
jono ligoninės medikams padova-
nojo šių kaukių.

Savanoriams darbų 
netrūksta
Kaip sakė A. Skardžius, šių kau-

kių trūkumas juntamas ne tik Lietu-
voje, bet ir visame pasaulyje. Lie-
tuvos „Rotary“ pavyko užsakyti ir 
gauti jų siuntą, o jos dalis pasiekė 
ir Rokiškį. „Galbūt po poros savai-
čių kaukių tiekimas bus išspręstas, 
jų įsigyti bus paprasčiau. Tačiau jų 
reikia ne po poros savaičių, o bū-
tent dabar“, – sakė jis.

Kaukių trūksta visiems. Rota-
riečiai pasirinko jų atvežti tiems, 
kurie kasdien akis į akį bendrauja 
su daugybe žmonių. Pirmieji – sa-
vanoriai, vadovaujami Gedimino 
Kriovės. Jie atlieka gausybę gerų 
darbų: rūpinasi pagyvenusių, rizi-
kos grupei priklausančių asmenų 
aprūpinimu maistu bei vaistais. 
Pasak pašnekovo, savanorių jau 
virš trisdešimties, įvairaus amžiaus 
bei profesijų. Vienas pirmųjų prie 
kilnios idėjos prisijungė Pandėlio, 
Panemunio bei Skapiškio parapijų 
klebonas Albertas Kasperavičius. 
Savanoriai padėti renkasi pirmiau-
sia tiems vyresnio amžiaus žmo-
nėms, kuriems nepriklauso nei 
lankomoji priežiūra, nei seniūni-
jos socialinių darbuotojų pagalba. 

Tokiems žmonėms nuperkami rei-
kiami maisto produktai, vaistai ir 
paliekami prie namų ar butų durų. 

Kita užduotis, kurios imsis sava-
noriai – daugiabučių laiptinių va-
lymas. Pasak G. Kriovės, daugelis 
namų bendrijų geranoriškai sutiko 
tą padaryti pačios: gavusios dezin-
fektantų valė laiptinės pašto dėže-
les, laiptų turėklus, spynų kodų ir 
liftų mygtukus. Kitoms, kuriose 
nėra aktyvių pirmininkų, iniciaty-
vių gyventojų, padės savanoriai. Jie 
dezinfekuos per 80 laiptinių. Tam, 
pasak G. Kriovės, reikia specia-
lių priemonių, tokių, kaip paprasti 
purkštukai dezinfekciniam skysčiui 
purkšti. Net ir jų dabar nėra lengva 
gauti.

Medikams – kaukės, ir idėja
išnuomoti termovizorių
Padėkojęs savanoriams už jų 

įtemptą darbą, A. Skardžius iš-
skubėjo į rajono ligoninę. Įeiti į ją 
šiuo metu pašaliniams draudžiama 
ir išimtys niekam netaikomos. Tad 
gydytojui anesteziologui reanima-
tologui Viačeslavui Kotliarovui A. 
Skardžius kaukių dėžėlę įteikė tie-
siog prie laukujų durų. Gydytojas 
neslėpė: tokių priemonių ligoninei 
labai reikia. Aptarta ir kita rajono 
rotariečių iniciatyva: išnuomoti 
rajono ligoninei termovizorių. Šią 
idėją medikai taip pat laiko svei-
kintina.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Arūnas Skardžius (kairėje) ir Gediminas Kriovė kalbėjo apie savanoriško darbo niuansus ir 
planus.                                                                                                 L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

„Juodupės papartis“ 
imasi naujos veiklos – 
siuva apsaugines kaukes ir chalatus

Vienkartinių kaukių trūku-
mas: sudėtingas klausimas. Jį 
spręsti ėmėsi išradingi juodu-
pėnai: „Juodupės papartis“ vos 
per keletą dienų pasiuvo 450 
apsauginių kaukių, taip pat ji 
siuva ir apsauginius chalatus. 
Kaukių įmonei užsakyta per 2 
tūkst., chalatų – 200. Apie tai, 
kokio išradingumo reikėjo imtis 
styguojant šių gaminių technolo-
ginį procesą, „Rokiškio Sirenai“ 
pasakojo įmonės atstovas Sigitas 
Kažemėkas.

Audinio paieškos – 
per senus bičiulius
Apsauginių kaukių dabar reikia 

visiems, daug ir iš karto. Jas imasi 
siūti daug įmonių. Tačiau tam, kad 
tos kaukės būtų šiek tiek daugiau, 
nei paprastas medžiagos gabalas 
su raišteliais, reikia ir specialių 
audinių, ir technologijų. Pirmąsias 
kaukes „Juodupės paparčio“ ko-
lektyvas pradėjo siūti šios savaitės 
pradžioje. Vienas pirmųjų rimtų iš-
šūkių, kuriuos reikėjo įveikti įmo-
nei: gauti audinio. Audinių fabrikai 
ir krautuvės mažmeninę prekybą 
dėl karantino apribojo, prekyba 
persikėlė į internetą. Tačiau inter-
netinėse parduotuvėse, kaip sako S. 
Kažemėkas, audinio kaukėms gauti 
tiesiog „be šansų“: jei kur ir pasi-
rodė, tai nuperkamas akimirksniu. 
Medžiagos kaukėms įsigyti padėjo 
pažintys su tiekėjais. „Apie tai, kad 
gali kažką išsirinkti, nė kalbos nėra, 
niekas į įmonės sandėlius neįlei-
džia. Iš anksto susitarus išvežė ve-
žimėlį su audinių rietimais – ir imk. 
Ir tai mums dar labai pasisekė per 
senus bičiulius gauti šių audinių“, – 
sakė pašnekovas.

Atiderinti technologiją
Kitas žingsnis: atiderinti siuvi-

mo technologiją. Jei pačią kaukę 
pasiūti didesnių bėdų nekilo, tai 
pritaikyti jai gumos raištelius: vi-

sai kas kita. Atrodytų, kuo bloga 
paprasta guma, pavyzdžiui, tokia, 
kuri veriama į sijonus, rankogalius 
ir pan. Pasirodo, ilgiau panešiojus 
tokią kaukę, aštrūs gumos kraštai 
įsirėžia į veidą, ima trinti. S. Ka-
žemėkas pas kaimynus: Juodupėje 
vystančią veiklą UAB „Duguva“ 
rado to, ko reikia: specialių medi-
cininių guminių raiščių: jie daug 
patogesni.

O tada jau procesas įsisiūbavo. 
Kaukes siuva keturi įmonės dar-
buotojai, medžiagą joms ir chala-
tams sukirpti padeda ir pats S. Ka-
žemėkas.

Idėją pasiūlė juodupėnė
Siūti kaukes „Juodupės papar-

čiuiׅ“ pasiūlė juodupėnė rajono 
tarybos narė Lina Meilutė-Datkū-
nienė. Ji užsiminė, kad kaukių la-
bai reikia, ir S. Kažemėkas sutiko 
pabandyti imtis tokios veiklos.

Šiaip „Juodupės papartis“ speci-
alizuojasi kitoje srityje: jie gana ži-
nomi įkapių siuvimo meistrai. Ne-
didelė įmonė dalį savo produkcijos 
eksportuodavo į Latviją. Ir dabar 
poreikis būtų: užsakovai skambina 
ir teiraujasi. Tačiau... Produkci-
jos neįmanoma pervežti per sieną. 
„Pačią pirmą karantino dieną nu-
važiavau prie pasienio į Aknystę. 
Pareigūnai man mandagiai pa-
aiškino, kur galima būtų pervežti 
produkciją. Tačiau yra vienas bet... 
Aš juk ne vežėjas. Nuvežęs pro-
dukciją į Latviją, turėčiau 14 dienų 
saviizoliuotis. Tad karantino metu 
eksporto teko atsisakyti“, – sakė S. 
Kažemėkas.

„Rokiškio Sirena“ primena, kad 
„Juodupės papartis“ garsėja įdo-
miomis iniciatyvomis. Antai di-
džiulė Juodupės centrą puošianti 
trispalvė – taip pat šios įmonės kū-
rinys. Tiesa, didžiulė vėtra ją šiek 
tiek apgadino, teko restauruoti.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Gerbiami keleiviai, 
Nuo kovo 26 d. iš Rokiškio ir į Rokiškį 
vykstantys tarpmiestiniai maršrutai 

sustabdomi iki Lietuvos Respublikoje 
galiojančio karantino pabaigos!

Autobusai karantino laikotarpiu VAŽIUOS šiais 
vietinio (priemiesčio) susisiekimo maršrutų reisais:

Pirmadieniais:
Rokiškis – Alksniai 5.55; 16.30 val.
Rokiškis – Panemunis 5.45; 14.50 val.
Rokiškis – Kriaunos 6.45 val.
Antradieniais:
Rokiškis – Alksniai 5.55; 16.30 val.
Rokiškis – Panemunis 5.45; 14.50 val.
Rokiškis – Kriaunos 6.45 val.
Trečiadieniais:
Rokiškis – Alksniai 5.55; 16.30 val.
Rokiškis – Panemunis 5.45; 14.50 val.
Rokiškis – Kriaunos 6.45 val.
Ketvirtadieniais:
Rokiškis – Alksniai 5.55; 16.30 val.
Rokiškis – Panemunis 5.45; 14.50 val.
Rokiškis – Kriaunos 6.45 val.
Rokiškis – Suvainiškis 5.20; 15.00 val.
Rokiškis – Jūžintai per Aušrėnus 7.50; 13.05 val.
Rokiškis – Augustinava 6.15; 15.00 val.
Penktadieniais:
Rokiškis – Alksniai 5.55; 16.30 val.
Rokiškis – Panemunis 5.45; 14.50 val.
Rokiškis – Kriaunos 6.45 val.
Šeštadieniais:
Rokiškis – Alksniai 5.55 val.
Rokiškis – Juodupė 9.30 val.
Rokiškis – Onuškis 16.30 val.
Rokiškis – Didsodė 11.20 val.
Sekmadieniais:
Rokiškis – Alksniai 5.55; 16.30 val.
Rokiškis – Didsodė 11.20 val.

Vietinio susisiekimo (miesto) maršruto Gele-
žinkelio stotis - Psich. ligoninė - Miškų urėdija, 

nevažiuosime reisu 16.40 val.
 UAB Rokiškio autobusų parko administracija

Gerbiami senjorai,
Norime, kad išliktumė-

te sveiki ir apsisaugotumė-
te nuo koronaviruso, todėl 
primygtinai raginame visus 
vyresnio amžiaus žmones 
likti namuose – esate rizikos 
grupėje, jums gali kilti dau-
giausia pavojų.

Nesilankykite prekybos 
centruose, kitose žmonių susi-
būrimo vietose. Maisto, vaistų 
ar kitų būtinų priemonių jums 
tikrai gali parūpinti vaikai ar 
giminaičiai, jaunesni kaimy-
nai. Jei tokių nėra, kreipkitės 
telefonu į savo seniūniją ir 

jums tikrai suteiks pagalbą.
Šia iniciatyva siekiame ne 

tik palengvinti pažeidžiamiau-

sių žmonių gyvenimą, tačiau 
ir pagelbėti laikytis rekomen-
dacijų karantino laikotarpiu.

 Rokiškio rajono
 savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras

Dešimtokų pasiekimų patikrinimas 
šiais mokslo metais nevyks

Šiais mokslo metais pa-
grindinio ugdymo pasieki-
mų patikrinimas (PUPP) de-
šimtokams ir nacionaliniai 
mokinių pasiekimų patikri-
nimai (NMPP) nevyks.

Dešimtokams bus pasiūly-
ta savarankiškai atlikti PUPP 
lietuvių kalbos ir literatūros, 
matematikos užduotis nuotoli-
niu būdu ir įsivertinti savo pa-
siekimus. Pagrindinio ugdymo 
pasiekimų pažymėjimas būtų 

išduodamas įrašant metinius 
įvertinimus.

Šiuo metu svarstomi keli 
brandos egzaminų laikymo va-
riantai. Vienas iš jų – brandos 
egzaminus pradėti birželio 1 d. 
Kitas variantas – nuo birželio 
22 d. (dabar nuo birželio mėn. 
22 d. buvo numatyta pakarto-
tinė sesija). Pirmuoju variantu 
priėmimas į Lietuvos profe-
sinio mokymo ir aukštąsias 
mokyklas per LAMA BPO 
vėlintųsi 2-3 savaitėmis. Jeigu 

egzaminus vis dėlto prisieitų 
nukelti į birželio antrą pusę, 
priėmimas būtų vykdomas 
rugpjūčio pabaigoje – rugsėjo 
pradžioje. Tikslios datos bus 
tvirtinamos atsižvelgus į Vy-
riausybės sprendimus dėl ka-
rantino pratęsimo ir pasitarus 
su socialiniais partneriais.

Dėl brandos egzaminų 
datų svarstoma visose Euro-
pos šalyse. Lenkija, Čekija, 
Graikija, Malta, Liuksem-
burgas, Suomija, Vengrija vis 

dar planuoja vykdyti egzami-
nus pagal iš anksto numatytą 
tvarkaraštį. Kipre, Ispanijoje, 
Slovakijoje egzaminai nuke-
liami į vėlesnį laiką. Norvegi-
ja, Prancūzija, Nyderlandai, 
Turkija dar svarsto variantus. 
Didžioji Britanija šiais me-
tais nusprendė neorganizuoti 
jokių mokinių pasiekimų pa-
tikrinimų.

Švietimo, mokslo 
ir sporto ministerijos 

inform.

Verslas ir gyventojai raginami dovanoti
nereikalingus kompiuterius Lietuvos moksleiviams

Kol švietimo bendruome-
nė ieško geriausių įrankių 
ugdymui nuotoliniu būdu, 
beveik 35 tūkst. Lietuvos 
moksleivių lieka į šį procesą 
neįtraukti. ŠMSM duomeni-
mis, maždaug tiek jų negali 
mokytis nuotoliniu būdu, 
nes neturi tam reikalingų 
priemonių.

Šią problemą ėmėsi spręsti 
savaitgalį hakatono „Hack-
TheCrisis“ programoje susi-
vieniję technologijų entuzi-
astai. „Treatwell“ produkto 
vadovo Žilvino Lešinsko idėją 
įgyvendinusi komanda per sa-
vaitgalį sukūrė platformą, kuri 
padės kompiuteriais aprūpinti 
moksleivius, kurie karantino 
metu neturi galimybės moky-
tis nuotoliniu būdu.

Jau dabar įvairios techno-
logijų sektoriaus organizaci-
jos yra kviečiamos užpildyti 
registracijos formą svetainėje 
www.mokyklanamuose.lt ir 
dovanoti apdulkėjusią ne-
naudojamą įrangą. Iš verslo 
partnerių gautas registracijas 
formas apdoros ŠMSM, kuri 
pagal turimus mokyklų porei-
kių duomenis paskirstys su-
rinktą įrangą tiems, kam jos 
labiausiai reikia.

Švietimo, mokslo ir sporto 
ministras dr. Algirdas Mon-
kevičius teigia, kad Lietuvoje 
kas dešimtas mokinys, iš viso 
per 30 tūkst., yra iš socialiai 

remtinos šeimos. Nuotoliniam 
mokymui ministerija ketina 
įsigyti 35 tūkst. kompiuterių. 
Iš viso kompiuterinei tech-
nikai, interneto ryšiui įsigyti 
valstybė skiria 9,2 mln. eurų.

„Tačiau tokio didelio kom-
piuterių kiekio – keliasdešim-
ties tūkstančių – šiuo metu 
Lietuvoje nusipirkti nepavyks, 
jų atvežimas užtruks iki kelių 
mėnesių. Todėl kreipiamės 
į verslo įmones, prašydami 
išnuomoti kompiuterinę įran-
gą. Prašome ir visuomenės 
pagalbos paskolinti ar pado-
vanoti kompiuterių, planše-
čių tiesiai mokykloms, kurios 
skirs tiems, kuriems labiausiai 
to reikia”, - sako Švietimo, 
mokslo ir sporto ministras.

Vienas iš platformos „Mo-
kykla namuose” kūrėjų Žil-
vinas Lešinskas teigia, kad 
mūsų yra pakankamai nenau-
dojamų kompiuterių, kuriuos 
dabar pats metas prikelti nau-
jam gyvenimui.

„Įvedus karantiną, de-
šimtadalio pažeidžiamiausių 
moksleivių ugdymas praktiš-

kai sustojo. Negalime žaisti 
kauliukais su jų ateitimi, todėl 
kviečiame verslą ir gyventojus 
dovanoti šiems vaikams savo 
senus kompiuterius. Užuot 
rinkę dulkes, jie suteiks pa-
žeidžiamiausiems vaikams ži-
nias”, - sako Ž. Lešinskas.

Projekto partneriais jau 
tapo Ekonomikos ir inovacijų 
ministerija, Vilniaus miesto 
savivaldybė, Lietuvos Junior 
Achievement, „Laisvės media 
group“, „Herbertus“. Taip pat 
„Inventi“, „Treatwell“, „Tele-
softas”, „Tesonet” ir dešimtys 
kitų IT sektoriaus įmonių. Pro-
jekto įgyvendintojai taip pat 
jau sulaukė dvidešimties kom-
piuterių iš kūrybinių technolo-
gijų akademijos „bit&Bite“.

„Šiuo metu esame įkvėp-
ti vieningo tikslo - sumažinti 
susidariusią atskirtį ir suteikti 
galimybę mokytis namuose 
kiekvienam moksleiviui. So-
cialiai atsakingas verslas da-
bar turi puikią galimybę pri-
sidėti savo resursais ir suteikti 
galimybę mokytis ir tobulėti 
būnant namuose visiems Lie-

tuvos moksleiviams“ - teigia 
projekto idėjos autorius Žilvi-
nas Lešinskas.

Projektą „Mokykla namuo-
se“ įgyvendina daugiau nei 10 
asmenų komanda sudaryta iš 
skirtingų organizacijų narių 
ir mentorių, tarp jų: Ornela 
Vasiliauskaitė, Milda Janu-
škaitė, Dominykas Brezgys, 
Erika Maslauskaitė, Dovilė 
Juozapavičiūtė, Greta Alekna-
vičiūtė, Martynas Orkinas,Ge-
diminas Kalnutis, Andželika 
Rusteikienė ir Žilvinas Le-
šinskas. Visa komanda dirba 
neatlygintinai ir savanoriškai.

Technologinių sprendimų 
paieškai, dėl susidariusios 
koronaviruso situacijos, orga-
nizuotame hakatone „Hack-
TheCrisis“ dalyvavo daugiau 
nei 50 komandų ir daugiau nei 
1000 dalyvių. Į Vlado Lašo ini-
ciatyvą savaitgalį įsitraukė ir 
įvairios institucijos: Švietimo, 
mokslo ir sporto ministerija, 
Lietuvos Respublikos užsienio 
reikalų ministerija, „Infobalt“.

„Rokiškio Sirena“ 
inform.

Rajono tarybos posėdis –
nuotoliniu būdu

Šiandien, kovo 27-ąją 
vyks rajono tarybos po-
sėdis. Šįkar ji bus kito-
kia: vyks nuotoliniu būdu. 
Kaip bus organizuoja-
mas jos darbas ir balsų 
skaičiavimas, „Rokiškio 
Sirena“ klausė rajono sa-
vivaldybės administraci-
jos direktoriaus Andriaus 
Burnicko.

Rajono meras Ramūnas 
Godeliauskas savo facebo-
ok paskyroje teigė, kad dėl 
nuotolinio posėdžio buvo 
atsiklausta rajono tarybos na-
rių. Daugumos jų nuomone,  
priimtiniausia tarybos posė-
dį vykdyti nuotoliniu būdu, 
juolab, kad turime duomenų, 
jog kai kurie tarybos nariai 
pastarosiomis dienomis ga-

limai betarpiškai bendravo 
su aktykusiais iš užsienio 
šalių asmeninis. Todėl sau-
gumo sumetimais, sumažinus 
sprendimo projektų kiekį ir 
suderinus su Vyriausybės at-
stovu, tarybos posėdis vyks 
nuotoliniu būdu. Bus svars-
tomi tik neatidėliotini klau-
simai.

Pasak A. Burnicko, vyks 
tiesioginė posėdžio translia-
cija rajono savivaldybės tin-
klalapyje. Čia bus perskaityti 
rajono taryboje svarstomi 
klausimai bei balsavimo už 
juos rezultatai. Konferenci-
nio režimo nenumatyta. 

Rajono tarybos narių bal-
sus suskaičiuoti bus paprasta: 
balsuojama bus raštu.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Nepriklausomas rajono laikraštis

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S
DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 
2019 M. LAPKRIČIO 6 D. ĮSAKYMO NR. AV-1158 
„DĖL EISMO APRIBOJIMO ROKIŠKIO RAJONO 
KELIUOSE“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

2020 m. kovo 23 d. Nr. AV-291
Rokiškis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 
8 dalies 2 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi:

1. Pripažįstu netekusiu galios Rokiškio rajono savivaldybės administracijos di-
rektoriaus 2019 m. lapkričio 6 d. įsakymą Nr. AV-1158 „Dėl eismo apribojimo 
Rokiškio rajono keliuose“.

2. P a v e d u savivaldybės Bendrajam skyriui paskelbti šį įsakymą spaudoje ir 
savivaldybės internetinėje svetainėje www.rokiskis.lt.

3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2020 m. kovo 24 d.
Įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių gin-

čų komisijos Panevėžio apygardos skyriui adresu Respublikos g. 62, Panevėžys, 
Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įsta-
tymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius
Andrius BURNICKAS

Užs. 0977

Užs. 0978

Rokiškio rajono savivaldybės administracija skelbia atranką 
Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriaus vy-
riausiojo specialisto (koeficientas – 8,30 karjeros valstybės tarnau-
tojas) pareigoms užimti. 

Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savivaldybės interneto 
svetainėje adresu http://www.rokiskis.lt.

STATYBINĖ ĮRANGA

• Briaunotas 1,5x3 plokštes, 
naudotas plytas. Tel. 8 687 89 378. 
Rokiškis
• Naujas šamotines plytas. 222 vnt, 
250×120×65 mm. Kaina 60 cnt/
vnt.. Tel. 8 647 48 007.  
Rokiškis
• Grindines lentas 3,5cm storio, 9,5 
cm pločio, su špuntu. Naudotos 5 
Eur/kv.m. (įvairūs ilgiai, labai gera 
kokybė, apie 80 kv. m). Naujos 10 
Eur/kv. m. (6 m ilgis, apie 80 kv. 
m). Tel. 8 677 08 977. Rokiškis
• 2 naudotas buto duris, vienos 
durys su stiklu. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Colines lentas, gegnes, 5/15cm, 
sijas, 15/15 cm. Tel. 8 610 06 145. 
Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Mažai naudotą, inversinį stalą 
Insportline. Naudojamas stuburo 
ligų gydimui. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Išriestą, stabilią valtį. Vežiojama, 
pagaminta iš jūrinių plokščių, 
beveik nenaudojama, dėl to 
parduodama. Geros būklės. Galiu 
atvežti. Kaina 299 Eur.  
Tel. 8 624 81 899.  
Anykščiai

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Ultragarsines kurmių baidykles 
su saulės baterijomis. Kaina 6 Eur. 
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Naują elektrinį, grandininį pjūklą. 
Kaina 38 Eur. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis
• Jonsered cs2258 pjūklą. Dirbęs 
tik 11 val. Kaip naujas.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Stihl fs 90, veikiantis, 0,95 kW. 
Kaina 170 Eur. Tel. 8 635 55 416. 
Rokiškis
• Husqvarna LT 122, mehaninė, 

pjovimo plotis 92 cm. Iš Švedijos. 
Kaina 650 Eur. Tel. 8 635 55 416. 
Rokiškis
• Beveik naują motobloką Bertoni. 
Dirbęs 5 val. Yra plūgas, freza, ratų 
svoriai. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 682 16 830. Rokiškis

www.rokiskiosirena.lt

Išsinuomočiau Jūsų 
žemės ūkio 
paskirties žemę
Kriaunų, Obelių, Južintų,
Juodupės, Rokiškio seniūnijo-

se, javams auginti. Yra galimy-
bė nuomą sumokėti iš anksto.

Tel. (8-616) 78570

AB „Rokiškio komunalininkas“ komunalinių 
atliekų vežimo grafikų ir tvarkos nekeičia

Informuojame, kad dėl šalyje paskelbto karantino AB „Rokiškio komunalinin-
kas“ pakuočių ir mišrių komunalinių atliekų vežimo grafikų ir tvarkos nekeičia, 
atliekos vežamos patvirtintais grafikais ir maršrutais.

Rekomenduojame gyventojams karantino laikotarpiu komunalinių atliekų 
srautą, t. y. tokias buitines atliekas kaip servetėles, tualetinį popierių, apsaugi-
nes kaukes ir kitas panašaus pobūdžio atliekas mesti į atskirą maišą, pripildžius 
šį maišą, dėti į papildomą maišą, jį sandariai užrišti ir tik tuomet išmesti į mišrių 
komunalinių atliekų konteinerį.

Karantino laikotarpiu didelių gabaritų atliekos renkamos nebus.
Konteinerių suteikimo, pakeitimo ir kitais su komunalinių atliekų tvarkymu su-

sijusiais klausimais informacija teikiama telefonu (8 620) 31912.
Dėl mirusiųjų laidojimų leidimų išdavimo informacija teikiama telefonu (8 458) 

71083.
AB „Rokiškio komunalininkas“ informacija

Bus tęsiamas nemokamas mokinių maitinimas 
išduodant maisto davinius

Šalyje paskelbus karantiną, ugdymo įstaigos pasiruošę dirbti nuotoliniu būdu, 
pasitelkiant informacines technologijas. Nuo kovo 30 d., pasibaigus mokinių 
atostogoms, bus tęsiamas nemokamas mokinių maitinimas išduodant maisto 
davinius.

Atsižvelgiant į tai, siekdamos kuo labiau sumažinti socialinius kontaktus, ug-
dymo įstaigos susisieks su mokinių, kurie gauna nemokamą maitinimą, tėvais 
(globėjais, rūpintojais), ir informuos juos apie ruošiamus sauso maisto davinius 
bei tai, nuo kada iki kada jie galės atvykti į ugdymo įstaigą jų atsiimti.

Taip pat karantino laikotarpiu nebus skaičiuojamas mokestis už vaiko išlaikymą 
ir ugdymą ikimokyklinio ugdymo skyriuose.

I n f o r m a c i j a:
Maisto daviniai bus išduodami 1 dieną per savaitę už visas savaitės dienas. Bus 

dalinami maisto produktai, kurie turi ilgesnį galiojimo laikotarpį.
Dėl maisto davinio sudėties konsultuos Visuomenės sveikatos biuro specialistė 

Diana Rinkauskaitė, tel. 8 622 56 103, el.p.: diana.rinkauskaite@gmail.com
Bus nurodyta aiški maisto davinių išdavimo vieta!
Ugdymo įstaigos įpareigotos reguliuoti srautą, kad vienu metu nesusirinktų di-

delis būrys žmonių ir visi laikytųsi viruso prevencijos rekomendacijų ir nurodymų.
Kaip bus organizuojamas paketų pristatymas – juos išvežiojant ar patiems at-

vykstant atsiimti, įstaigos spręs pačios. Vadovai pasiruošę sudaryti grafiką, kurio 
laikantis bus galimybė atsiimti paketą. Į mokyklų patalpas patenkama nebus.

Įstaigų vadovai prašo visų, atsiimsiančių maisto paketus, dėvėti apsaugos prie-
mones - pirštines ir kaukes!

Paaiškėjus, kad mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) dėl įvairių priežasčių neturi 
galimybių atvykti atsiimti maisto davinio, bus bendradarbiaujama su seniūnijų 
socialiniais darbuotojais ir pasitelkta jų pagalba dėl organizuoto davinių pristaty-
mo į atokesnius kaimus.

Rajono savivaldybės inform.

Nuo kovo 30 d. ugdymas Rokiškio Rudolfo Lymano 
muzikos mokykloje vyks nuotoliniu būdu

Karantino laikotarpiu 
(nuo kovo 30 d.) ugdymas 
Rokiškio Rudolfo Lymano 
muzikos mokykloje vyks 
nuotoliniu būdu.

Mokiniams ir jų tėvams 
informacija bus teikiama per 
elektroninį dienyną EDUKA 
(mokiniai, neturintys prisi-
jungimo kodų ir slaptažodžių, 
turi kreiptis į pagrindinio 
instrumento mokytoją arba 
mokyklos direktoriaus pa-
vaduotoją ugdymui el. paštu 
manijole@gmail.com).

Grupinės (muzikos isto-
rijos, solfedžio, ankstyvojo 
ugdymo, choro ir ansamblių) 
pamokos vyks nuotoliniu 
būdu pagal II –ojo pusmečio 
tvarkaraščio laiką. Individua-
lių dalykų pamokų laiką taip 
pat rekomenduojame vykdyti 
pagal tvarkaraštį, tačiau tin-
kamiausią laiką ir formą ap-
tarsite su dalyko mokytojais 

telefonu ar kitomis komuni-
kacijos priemonėmis.

Tam, kad ugdymo proce-
sas vyktų skandžiai, moki-
niams reikalingos priemonės: 
kompiuteris arba išmanusis 
telefonas/planšetė; interne-
tinis ryšys; pagal poreikį - 
garso kolonėlės arba ausinės, 
mikrofonas ir vaizdo kamera 
(jei jų nėra įrenginyje). Nau-
dojantis internetiniu ryšiu 
per minėtuose įrenginiuose 
įdiegtas internetinio sociali-
nio komunikavimo progra-
mas – Eduka dienyną, Face-
book, Skyp, Viber, Whatsapp, 
Messenger bei el. paštą bus 
organizuojamas nuotolinis, 
tiesioginis bei mišrus ugdy-
mo procesas.

Prašome sekti pranešimus 

Eduka dienyne, mokyklos 
tinklapyje ar Rokiškio Rudol-
fo Lymano muzikos moky-
klos FB paskyroje.

Informuojame, kad mo-
kestis už mokslą muzikos 
mokykloje balandžio mėn. 
nebus skaičiuojamas. Nesu-
mokėjusius už ankstesnius 
mėnesius, prašome sumokėti.

Dėkojame.
Dėl detalesnės informaci-

jos teirautis:
• Mokyklos telefonu: 

861592750 ir el. paštu, muzi-
ka.rokiskyje@gmail.com

• Direktorė Vilma Stepu-
taitienė 8068694725, stepu-
taitiene@gmail.com

Rudolfo Lymano
muzikos mokyklos 

inform.
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PASLAUGOS

• Gaminame ir parduodame 
statybinę medieną. Medienos 
gaminiai gali būti standartinio (iki 
6 m) ir nestandartinių (7 - 7,5 m) 

ilgių. Išpjauname bet kokį jūsų 
pageidaujamą matmenį. Galime 
pristatyti. www.bajorumediena.lt. 
Tel. 8 620 64 968. Rokiškis

• Visi kasimo, lyginimo darbai 
mini ekskavatoriumi. Dirbame ir 
savaitgaliais. 
Tel. 8 663 53 032. Rokiškis
• Dengiame plokščius stogus 
rulonine prilydomąja danga. 
Suteikiame garantiją.  
Tel. 8 690 27 247. Rokiškis
• Pjaunu medieną juostiniu gateriu 
kliento namuose. Parduodu pirtį 
4x6 +terasa, gegnės, balkiai.  
Tel. 8 623 88 937. Rokiškis
• Betonuojame įvairios paskirties 
patalpas, užsakovui pageidaujant 
naudojame betono priedus. Yra 
galimybė smėlį, žvyrą transportuoti 
žarnomis į vietas nepasiekiamas 
įprastam transportui (rūsius, namus 
grunto pakėlimui).  
Tel. 8 613 14 322. Rokiškis
• Atlieku statybos darbus: 
santechnikos darbai, vidaus darbai: 
gipso darbai (glaistymas, dažymas, 
plytelių klijavimas, grindų 
dėjimas(laminatas, parketlentės) ir 
kiti apdailos darbai. Fasado darbai. 
Tel. 8 665 09 282. Rokiškis
• Autovežio paslaugos. Vežame 
įvairią techniką ir kitus krovinius 
iki 2,5t. Tel. 8 689 05 448.  
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Ieškau kas dovanotų ar už 
simbolinį mokestį atiduotų eglių ir 
pušų, išverstų vėjo. Sutvarkysiu ir 
išsivešiu pats. Tel. 8 623 06 058. 
Rokiškis
• Gal kas turi padovanoti jau 
naudotą, nebereikalingų, bet dar 
gerų šiferio lakštų.  
Tel. 8 682 34 979. Rokiškis
• Gal kas turi padovanoti 2 metų 
vilkšunį? Reikia kad, būtų sargus 
ir mylėtu vaikus. Gyvename 
sodyboje. Jūžintai.  
Tel. 8 620 55 998. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Raudoną automobilinę kėdutę. 
Yra kūdikio pagalvėlė. Yra 
smulkių pabraižymų ir šiek tiek 
pasiburbuliavusi. 9-18 kg. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 601 19 003.  
Rokiškis
• Naudotą, geros būklės lovą 
mergaitei su stalčiumi. Čiužinys 
160×80. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 626 50 483. Rokiškis

• Labai geros būklės virtuvinį 
staliuką ir 4 kėdes. Galiu atvežti. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 624 81 492. 
Anykščiai
• Dviratį. Bėginis, yra 
amortizatoriai, ratai R26, geros 
būklės. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis
• Tvarkingą sportinį vežimėlį 
Camarelo Eos. Yra gulima padėtis, 
kojų užklotas, gertuvės laikiklis. 
Priekiniai ratai sukiojasi, galima 
fiksuoti. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 612 30 044. Kupiškis

PERKA

• Perku sklypą sodų bendrijoje.  
Tel. 8 621 57 525. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Sodo sklypą. 6 a, yra obelų, 
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2020-04-03 d. 10.00 val.  Steponių k. Rokiškio 
kaim. sen. Rokiškio r. numatomi žemės sklypo kad. 
Nr. 7385/0003:0008 geodeziniai matavimai. Kvie-
čiame dalyvauti gretimo žemės sklypo kad. Nr. 
7385/0003:0007 bendrasavininkę A.N. 

Matininko, atliekančio matavimus, adresas:
J. Gruodžio g. 38 B., Rokiškis,

tel. 867261813, el. p. karimas62@gmail.com

kriaušių, išdirbta žemė, šiltnamis. 
Už miškų ūkio, Draugystės 5-oji g. 
Kaina derinama su rimtu pirkėju. 
Kaina 849 Eur. Tel. 8 625 50 149. 
Rokiškis
• Garažą prie Norfos. Yra rūsys, 
skardintos durys. Kaina 5500 Eur. 
Tel. 8 606 87 712. Rokiškis
• Sodybą su ūkiniais pastatais. 
Yra pirtis, rūsys, 30 a žemės. 7 
km nuo Rokiškio link Žiobiškio. 
Kaina 7000 Eur. Tel. 8 605 70 336. 
Rokiškis
• Du sodo sklypus. Vienas šalia 
kito. Yra vaismedžių, šiltnamis, 
namukas įrankiams susidėti ir 
užeiti nuo lietaus pasislėpti. Nėra 
elektros ir šulinio. Kaina už abu. 
Kaina 1500 Eur. Tel. 8 616 41 522. 
Rokiškis
• Garažą Pagojės g. Su 
dokumentais, nesenai skardintomis 
durimis. Garažas su duobe. Bendras 
plotas 45 kv. m. Kaina 2400 Eur. 
Tel. 8 605 76 886. Rokiškis
• Sodą Steponyse. Nedidelis 
namelis, tvenkinys, nėra elektros. 
Kaina 1100 Eur. Tel. 8 687 80 527. 
Rokiškis
• Medinį namą Juodupės sen., 

Raišių k. 25 kv. m. Geras rūsys, 
palėpė. Yra metalo/stiklo šiltnamis. 
Sodo sklypo plotas 7,5 a. Yra 
obelys, slyvos, uogų krūmai. 
Kaina 6000 Eur. Tel. 8 686 67 112. 
Rokiškis
• 2-jų kambarių butą Rokiškyje, 
Taikos g. 1. 51. 41 kv. m, trečiasis 
aukštas, renovuotame, mūriniame 
name. Tel. 8 656 27 977.  
Rokiškis
• Namą Mickūnų kaime, Rokiškio 
rajono savivaldybėje. 2 km nuo 
Kamajų. Tel. 8 679 88 240. 
Rokiškis
• 20 a sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis

NUOMA

• Brangiai išsinuomočiau butą ar 
namą Rokiškyje. Tel. 8 674 17 934. 
Rokiškis

• Tvarkinga, trijų asmenų šeima 
ieško išsinuomoti butą ar namo 
dalį. Domina įvairus variantai.  
Tel. 8 678 48 759. Rokiškis
• Du suaugę asmenys ir vaikas 
ieško išsinuomoti butą ar namą 
ilgam laikui. Tel. 8 681 50 309. 
Rokiškis
• Skubiai ieškome išsinuomoti 2 
kambarių butą Obeliuose.  
Tel. 8 641 64 615. Rokiškis
• Išsinuomočiau žemės ūkio 
paskirties žemę, gali būti apleista. 
Domina įvairūs variantai.  
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis
• Šeima ieško išsinuomoti arba 
prižiūrėti sodybą Rokiškio raj.  
Tel. 8 625 53 137. Rokiškis
• Išnuomoju garažą Šatrijos g., už 
buvusio DNB banko.  
Tel. 8 681 66 505. Rokiškis
• Išsinuomosiu garažą Šatrijos 
gatvėje, 2 mėnesiams.  
Tel. 8 623 23 222. Rokiškis
• Išsinuomočiau 2 kambarių butą. 

Skubiai. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 684 01 260.  
Rokiškis
• Rokiškio mieste, tik vienam 
asmeniui, be žalingų įpročių 
išnuomojamas geras 1 kambario 
butas su visais patogumais ir 
baldais. Tel. 8 679 95 305.  
Rokiškis

BALDAI

• Naudotą biliardo stalą su 
kamuoliukais ir lazdomis. Kaina 
270 Eur. Tel. 8 674 22 216. 
Rokiškis
• Baltą, vaikišką lovą. 180x80, 
naudota 3 mėn. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 656 26 553. Rokiškis
• Naudotą staliuką televizoriui. 
Tamsios spalvos. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Dvi viengules lovas, tachtas su 
patalynės dėžėmis. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 618 02 630.  
Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanojama jauna, besilaukianti 
ožka. Tel. 8 620 14 023.  
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• AM/FM stereo tiunerį, SONY 
ST – 2950F, 1976 m. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Mėsinę belgų veislės, veršingą 
telyčią. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 630 21 024. Zarasai
• Mielą ožkytę (20 Eur) ir ožiuką 
(15 Eur) bei melžiamą ožką (50 
Eur). Ožkytė ir ožiukas ėda ir geria 
viską. Ožkytei 1,5 mėn., ožiukui 2 
mėn., ožkai 2 metai. Juodupė.  
Tel. 8 692 66 246. Rokiškis
• Kaimiškai augintų kalakutų 
skerdieną, kilogramo kaina 5,50 
Eur. Tel. 8 624 91 461. 
 Rokiškis
• Lašišų aliejų katėms ir šunims. 
500 ml. 100 proc. grynas, natūralus 
produktas, turintis daug omega-3 
ir omega-6 polinesočiųjų riebiųjų 
rūgščių. Pagamintas iš grynos 
lašišos, be konservantų, dirbtinių 
dažiklių ir kvapiųjų medžiagų. 
Kaina 9 Eur. Tel. 8 686 29 953. 
Rokiškis
• Transportavimo dėžę šuniui. 
Nauja, nenaudota, patogi. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 641 69 409. Rokiškis
• Triušius. Tel. 8 678 03 831. 
Rokiškis
• Augintinį – gyvalazdes. Lengva 
priežiūra, įdomi veikla mylintiems 
gyvūnus. Kaina 3 Eur.  
Tel. 8 628 04 434. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo. Galiu prižiūrėti 
vaikus ir senelius. Turiu daug 
patirties. Tel. 8 648 81 102. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmogų arba 
slaugyti ligonį. Tel. 8 626 90 489. 
Rokiškis
• Galiu laikinai dirbti įvairius 

darbus: skaldyti malkas ar būti 
pagalbiniu darbuotoju. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 694 12 079.  
Rokiškis
• Ieškau santechniko darbo. Turiu 
patirties, savo automobilį, įrankius. 
Tel. 8 685 06 891. Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo. Galiu 
pjauti ir skaldyti malkas, pjauti 
medžius. Turiu traktorininko 
pažymėjimą. Tel. 8 624 53 501. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu dirbti įvairius 
pagalbinius darbus ūkyje. Obeliai. 
Tel. 8 601 42 682. Rokiškis
• Ieškau traktorininko darbo, nauja 
vakarietiška technika.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Vyras ieško darbo.  
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis
• Vyras ir moteris ieško darbo. 
Galime pjauti, skaldyti malkas bei 
dirbti kitus darbus. Tel. 8 604 64 
220. Rokiškis
• Ieškau santechniko darbo. Esu 
plataus profilio darbuotojas.  
Tel. 8 609 50 503. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikia sukapoti beržines malkas. 
15 m. Tel. 8 610 83 462.  
Rokiškis
• Reikalingi žmonės vidaus 
apdailos darbams - plytelių 
klijavimas, glaistymas, dažymas 
ir t.t. Atlyginimas mokamas laiku, 
visos soc. garantijos.  
Tel. 8 671 16 141. Rokiškis
• Ieškomas automechanikas, ratų 
montuotojas ir balansuotojas darbui 
Kavoliškyje. Tel. 8 621 53 451. 
Rokiškis
• Ieškau žmogaus, mokančio 
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06:00 Himnas
06:05 Daiktų istorijos
07:00 LRT radijo žinios
07:05 Proto džiunglės
07:30 Bethovenas 2
09:00 LRT radijo žinios
09:05 Ryto suktinis
09:30 Veranda
10:00 LRT radijo žinios
10:05 Beatos virtuvė
10:45 Stiprūs kartu
11:00 LRT radijo žinios
11:05 Legendiniai 
megastatiniai
12:00 Nevaldomi 
Australijos svetimžemiai 
12:55 Portugalijos 
laukinės gamtos įdomybės
13:50 Džesika Flečer
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 

koncertas
17:30 Žinios
18:00 Langas į valdžią
18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Dainuokim kartu! 
22:50 Pavogtas pasimatymas
00:15 Mes nugalėjom
00:40 Išminties mylėtojas
01:30 Nevaldomi Australijos 
svetimžemiai
02:25 „2 Donatai“ – grupė, verta 
milijono! 
04:35 Bethovenas 2

05:05 Tarp mūsų mergaičių
06:30 Aladinas
07:00 Galingieji reindžeriai. 
07:30 Aladinas
08:00 Ilgo plauko istorija 
08:30 Virtuvės istorijos 
09:00 Gardu Gardu 

10:00 Tėvų darželis 
10:30 Būk sveikas! 
11:00 Penkių žvaigždučių būstas
11:30 Mano pinigai
12:00 Gerasis dinozauras
13:50 Nimės sala
15:45 Simpsonai 
16:20 Ekstrasensų mūšis
18:30 TV3 žinios
19:30 M.A.M.A. #IšNamų
22:30 Diena, kai aš sugrįšiu
00:35 Juodoji auklės knygelė
02:05 8 jūrų laivyno būrys. Už 
priešo linijos 
04:00 Makgaiveris

07:00 Pabaisiukas Bansenas 
07:30 Saugokis meškinų 
08:00 Ogis ir tarakonai 
08:20 Žmogus-voras 
08:50 Tomo ir Džerio pasakos 
09:20 Beprotiškos melodijos 
09:45 Didžioji kriaušė ir magiška 

jos kelionė
11:30 Nauja diena
13:35 Iš kur tu žinai?
16:00 Išprotėjęs profesorius
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Batuotas katinas Pūkis
21:15 Slaptas kazino
23:05 Smagus pasivažinėjimas
01:00 Užkratas

06:00 Pričiupom! 
07:30 Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas 
08:30 Pričiupom! 
09:00 Sveikatos kodas
10:00 Varom! 
10:30 Jei statytume šiandien 
11:35 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu 
12:40 Pragaro viešbutis 
13:40 Vanity Fair. Visiškai slaptai 
14:35 Muchtaro sugrįžimas. Naujas 

pėdsakas 
15:30 Nusikaltimų tyrėjai 
16:35 Kas žudikas? 
17:40 Lėktuvai, traukiniai ir 
automobiliai
19:30 Lietuvos balsas. Senjorai
22:20 Sachara
00:45 Paranormalūs reiškiniai 2
02:15 Absoliutus blogis. Išnykimas

05:40 „Pasaulis iš viršaus“ 
06:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu”
07:00 „Brangioji, aš perskambinsiu” 
07:20 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“ 
07:55 Kitoks pokalbis 
09:00 Bušido ringas. „BUSHIDO 
KOK 2020"
09:30 Krepšinio pasaulyje
10:00 Vantos lapas
10:30 Pagaliau savaitgalis
11:00 Gyvenimas

12:00 „Detektyvas Linlis“
14:00 Dvaro rūmai 
15:00 Laikykitės ten
16:00 Žinios
16:30 Mokslo ritmu
16:50 Mažos Mūsų Pergalės
17:00 Skyrybos
18:00 Žinios
18:30 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“ 
19:00 „Tu esi mano“ 
20:00 Žinios
20:30 „Gluchariovas“ 
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 „Tu esi mano“ 
01:00 „Grobis“
02:50 „Pasaulis iš viršaus“ 
03:15 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi
03:55 Gyvenimas
04:35 Mokslo ritmu
04:45 Mažos Mūsų Pergalės
04:55 Krepšinio pasaulyje
05:15 Skyrybos
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9 06:00 Himnas
06:05 Nacionalinė ekspedicija
07:00 LRT radijo žinios
07:05 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 LRT radijo žinios
08:05 Į sveikatą! 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
09:00 Visi kalba
10:00 LRT radijo žinios
10:05 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Mes nugalėjom
12:25 Ištesėtas pažadas: 
Vilniaus paslaptys
13:20 Daiktų istorijos
14:15 Auksinis protas
15:30 Žinios 
15:45 Istorijos detektyvai

16:35 Pasaulio puodai
17:30 Žinios
18:00 Duokim garo! Muzikinės 
varžytuvės
19:30 Svajonių šalis
20:30 Panorama
21:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
21:30 Bloga mergaitė
22:30 Muzikinė pramoginė 
programa „Du balsai – viena širdis“
00:25 Pasaulio teisuoliai
01:15 Muzikinis intarpas
01:25 Pasaulio Lietuva
02:20 Duokim garo! Muzikinės 
varžytuvės
03:45 Bloga mergaitė
04:35 Stambiu planu
05:30 Panorama

06:00 Sveikatos medis 
06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai
06:55 Ilgo plauko istorija

09:05 Pabaisiukas Bansenas 
09:35 Tomo ir Džerio pasakos 
10:00 Sveikatos namai
10:55 Šuniški šokiai
12:30 Nacionalinis saugumas
14:20 Mamos eina į trasą
16:25 Išprotėjęs profesorius 2: 
Klampų šeimynėlė
18:30 Teleloto
19:30 Žinios
20:30 Lietuvos balsas. Vaikai
23:05 Susikaupk
01:10 Jūsų nešvankybe
03:05 Slaptas kazino

07:30 „Ultimate Strongman“ pasaulio 
veteranų galiūnų čempionatas
08:30 Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas 
09:30 Tauro ragas
10:00 „Ultimate Strongman“ 
pasaulio komandinis galiūnų 
čempionatas
11:00 Varom! 

11:30 Jei statytume šiandien 
12:35 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu 
13:40 Pragaro viešbutis 
14:40 Vanity Fair. Visiškai slaptai 
15:40 Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas 
16:40 Nusikaltimų tyrėjai 
17:55 Ateiviai
20:10 Aeon Flux
22:00 Narkotikų prekeiviai 
23:10 Antrininkas
00:20 Sachara
02:40 Paranormalūs reiškiniai 2

05:15 Skyrybos
06:00 „Gluchariovas“ 
07:00 „Gluchariovas“ 
08:00 Pagaliau savaitgalis
08:30 Kaimo akademija
09:00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
10:00 Šiandien kimba
11:00 Mokslo ritmu

11:20 Mažos Mūsų Pergalės
11:30 Krepšinio pasaulyje 
12:00 „Loch Neso byla“ 
14:00 Dvaro rūmai 
15:00 Laikykitės ten
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Nauja diena
18:00 Žinios
18:30 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“ 
19:00 „Tu esi mano“ 
20:00 Žinios
20:30 Oponentai
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 „Tu esi mano“ 
01:00 „Detektyvas Linlis“ 
02:50 „Pasaulio turgūs“ 
03:15 „24/7“
03:55 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
04:35 „Pasaulio turgūs“ 
04:55 Kaimo akademija
05:15 Oponentai
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:15 Įstatymas ir tvarka
10:00 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:45 Komisaras Reksas 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Ieškok manęs 
Paryžiuje 1
12:30 Aviukas Šonas. 
Samanotos fermos istorijos 
12:35 Džeronimas 
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai. Specialus 
„Lietuvos tūkstantmečio 
vaikų“ projektas
14:00 Žinios
14:30 Euromaxx
15:00 Žinios
15:25 7 Kauno dienos
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 Vartotojų kontrolė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Naujasis popiežius
24:00 Komisaras Reksas
00:45 Stiprūs kartu
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Svajonių šalis. Lietuva prieš 
30 metų ir dabar
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Naujasis popiežius
05:10 Ponių rojus

06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
06:55 Ilgo plauko istorija
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 La Maistas 

08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Karališka drąsa
11:55 Tarp mūsų mergaičių 
13:00 Parduotas gyvenimas 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Visi mes žmonės 
20:30 Prakeikti II
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Hitmanas. Agentas 
23:55 Kaulai 
00:55 Makgaiveris 
01:45 X mutantai
02:35 Amerikiečiai 
03:25 Kaulai 
04:15 Vaiduoklių ieškotojai
04:40 Naujakuriai 
05:30 Tarp mūsų mergaičių

07:05 Mano gyvenimo šviesa
08:35 Pabaisiukas Bansenas
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
11:00 Rozenheimo policija 
12:00 KK2 penktadienis

13:20 Būrėja 
14:30 Turtuolė varguolė 
15:30 Našlaitės 
16:30 Laukinis miestas 
17:30 Labas vakaras, Lietuva
18:40 Paveldėtoja 3 
19:30 Žinios
20:30 KK2
21:00 Nuo... Iki...
22:00 Monikai reikia meilės 
22:30 Žinios
23:30 Šalutinis efektas
01:40 Tabula Rasa
02:40 Susikaupk

07:25 CSI. Majamis 
08:20 Mano virtuvė geriausia 
09:35 Stoties policija 
10:35 Pėdsakas 
11:35 Kobra 11 
12:35 Vanity Fair. Visiškai slaptai 
13:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės 
14:35 Mano virtuvė geriausia 
15:55 Stoties policija 
17:00 Pėdsakas 

18:00 Info diena
18:30 Kobra 11 
19:30 CSI. Majamis 
20:30 Greitojo reagavimo būrys 
21:30 Pričiupom! 
22:00 Džonas Vikas 2
00:25 Aeon Flux
02:15 Narkotikų prekeiviai 
03:10 Antrininkas 
04:05 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05:15 Oponentai
06:00 Šiandien kimba
07:00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
08:00 Apie tave
09:00 „24/7“
10:00 „Ragana“ 
11:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
11:30 „Netikėtas teisingumas“ 
12:30 „Vieno nusikaltimo istorija“
13:30 Nauja diena
14:20 Tiek žinių: kalba daktaras
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 Lietuva tiesiogiai
20:00 Reporteris
21:00 Lietuvos kriminalinis 
žemėlapis
21:30 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
22:30 Reporteris
23:30 Lietuva tiesiogiai
00:00 Lietuvos kriminalinis 
žemėlapis
00:30 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
01:30 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
02:10 Lietuva tiesiogiai
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:15 „Ragana“ 
04:00 „Netikėtas teisingumas“ 
04:50 Tiek žinių: kalba daktaras
05:00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
05:40 Krepšinio pasaulyje
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:15 Įstatymas ir tvarka
10:00 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:45 Komisaras Reksas
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Ieškok manęs 
Paryžiuje 1
12:30 Aviukas Šonas. 
Samanotos fermos istorijos 
12:35 Džeronimas 
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai. Specialus 
„Lietuvos tūkstantmečio 
vaikų“ projektas
14:00 Žinios
14:30 Euromaxx
15:00 Žinios
15:25 Veranda
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 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė ekspedicija
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Paskutinė karalystė
24:00 Komisaras Reksas
00:45 Stiprūs kartu
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Istorijos detektyvai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Paskutinė karalystė
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

05:05 Naujakuriai 
05:30 Tarp mūsų mergaičių 
06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
06:55 Ilgo plauko istorija

07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Visi mes žmonės 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Gerasis dinozauras
11:55 Tarp mūsų mergaičių
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios
19:30 Prieš srovę 
20:30 Prakeikti II 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Rytoj viskas prasideda iš 
naujo
00:25 Kaulai 
01:20 Makgaiveris 
02:10 X mutantai 
03:00 Amerikiečiai 
03:55 Kaulai 
04:45 Naujakuriai 
05:30 Tarp mūsų mergaičių

07:05 Mano gyvenimo šviesa
08:35 Pabaisiukas Bansenas 
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris

11:00 Rozenheimo policija 
12:00 Paveldėtoja 3 
12:50 Monikai reikia meilės 
13:20 Būrėja 
14:30 Turtuolė varguolė 
15:30 Našlaitės 
16:30 Laukinis miestas 
17:30 Labas vakaras, Lietuva
18:40 Paveldėtoja 3 
19:30 Žinios
20:30 KK2
21:00 Bus visko
22:00 Monikai reikia meilės 
22:30 Žinios
23:30 Savas žmogus
02:05 Tabula Rasa 
03:10 Šalutinis efektas

07:25 CSI. Majamis
08:20 Mano virtuvė geriausia 
09:35 Stoties policija 
10:35 Pėdsakas 
11:35 Kobra 11 
12:35 Greitojo reagavimo būrys 
13:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės 

14:35 Mano virtuvė geriausia 
15:55 Stoties policija 
17:00 Pėdsakas 
18:00 Info diena
18:30 Kobra 11 
19:30 CSI. Majamis 
20:30 Paskutinis laivas 
21:30 Pričiupom! 
22:00 Kruvini pinigai
00:10 Džonas Vikas 2
02:25 Nusikaltimų miestas 
03:15 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05:40 Krepšinio pasaulyje
06:00 Nauja diena
06:50 Tiek žinių: kalba daktaras
07:00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
08:00 Puikūs pralaimėjimai
09:00 „Tu esi mano“ 
10:00 „Ragana“ 
11:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
11:30 „Netikėtas teisingumas“ 
12:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 

13:30 Nauja diena
14:20 Tiek žinių
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 Lietuva tiesiogiai
20:00 Reporteris
21:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
21:30 Oponentai
22:30 Reporteris
23:30 Lietuva tiesiogiai
00:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
00:30 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
01:30 Oponentai
02:10 Lietuva tiesiogiai
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
04:00 „Netikėtas teisingumas“ 
04:50 Tiek žinių
05:00 Oponentai
05:40 Kaimo akademija

07:00 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia
07:30 Aladinas 
08:00 Ilgo plauko istorija 
08:30 Svajonių ūkis 
09:00 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal moteris 
11:00 Svajonių sodai 
12:00 Mano mažoji sesutė Mirai
14:00 Arlo - kalbantis paršelis
15:40 Didžiosios vestuvės
17:25 Įrodytas nekaltumas 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Lietuvos talentai. 
Supervaikai 
21:30 Apgaulinga ramybė
23:40 Daktaras Streindžas
01:45 Išlikęs gyvas
03:55 Makgaiveris 
04:45 Įrodytas nekaltumas

07:50 Pabaisiukas Bansenas 
08:15 Saugokis meškinų
08:45 Ogis ir tarakonai 
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pastatyti polikarbonatinį šiltnamį. 
Tel. 8 670 45 698. Rokiškis
• Ieškau žmogaus, turinčio ilgas 
kopėčias. Reikia prisukti stogo 
vėtrungę. Tel. 8 670 06 778. 
Rokiškis
• Reikalingas dviračių meistras 
nepilnai darbo savaitei. Gali būti 
antraeilininkas. Tel. 8 611 27 116. 
Rokiškis
• 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

KITA

• Rusų-lietuvių k. žodynus.  
Tel. 8 612 29 637. Rokiškis
• Variklius iki 3 kW ir svarstykles 
iki 200 kg. Tel. 8 687 89 378. 
Rokiškis
• Drebulės ir eglės malkas, 3 m 
ilgio. Vežame miškavežiu. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 620 59 821.  
Rokiškis
• Šamotines plytas.  
Tel. 8 698 16 495. Rokiškis
• Plastmasines talpas kurui 20 l, 30 
l. Kaina 3 Eur. Tel. 8 655 16 412. 
Rokiškis
• Naudotus padėklus (paletes). 

Kaina 2 Eur. Tel. 8 674 22 216. 
Rokiškis
• Vėjarodę raganą. Kaina 38 Eur. 
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis
• Trifazius magnetinus paleidėjus. 
Nauji ir naudoti. Galima rinktis. 
Tel. 8 685 06 891. Rokiškis
• Fanerinę valtį.  
Tel. 8 687 52 641. Rokiškis
• Miežius sėklai, C3, Tesla.  
Tel. 8 627 34 750. Rokiškis
• Du trifazius elektros kirtiklius, 
100 ir 250 A. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• 200 l talpos metalinę statinę. 
Buvo naudojama dyzelinui laikyti. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Bokštinės vandens siurblinės 
valdymo skydą, 380 V, iki 20 A . 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Tekančio vandens šildytuvą, EVP 
– 2A, 230/380V, 10,5 kW. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• 8 vnt. elektros šildymo lempų, 
500 W galios. Patronas E40. Tinka 
viščiukams, paršiukams ir kt. 
gyvūnėliams pašildyti. Kaina 4 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Trifazius el. automatus : AE tipo 
63A - 1 vnt, 25A - 2 vnt. AP tipo  
40A -  1 vnt, 25A - 1 vnt, 16A – 1 
vnt. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Medinį langą su stiklo paketu. 
Stiklas 1,3 x 1,18.  
Tel. 8 606 02 944. Rokiškis
• Šieną bei šiaudus ritiniais. 
Atvežu. Tel. 8 671 89 551.  
Rokiškis
• Ekologinius rugius bei avižas. 
Atvežu. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Sausas skaldytas malkas. Atvežu. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Įvairią, pjautą statybinę medieną. 
Atvežu. Tel. 8 671 89 551.  
Rokiškis
• Malkas. Skaldytas ir atraižomis. 
Tel. 8 670 84 095. Rokiškis
• Koklių komplektą. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 645 01 012. Kupiškis

• Aliuminius plikus laidus, tinka 
krepšiams pinti.  Jei netoli, galiu 
atvežti. Tel. 8 692 46 231.  
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

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Verslo klasės Hp Elitebook 
2530p, geros būklės. Pilnai 
veikiantis, su Delphi autodata ir 
dvem krovikliais. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 686 12 718. Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį Hp Elite 
Book. Tel. 8 683 06 559.  
Rokiškis
• Idealios būklės Xbox 360 Elite. 
Pilnas komplektas, visi laidai, 
pultelis. Labai platus žaidimų 
pasirinkimas. Kaina 165 Eur.  
Tel. 8 606 73 678. Rokiškis
• Idealios būklės Xbox one su Xbox 
vairu. Viskas veikia puikiai. Už 
papildoma kainą 83 cm įstrižainės 
TV. Yra įrašytų žaidimų. Kaina 180 
Eur. Tel. 8 606 73 678.  
Rokiškis
• Puikiai veikiantį Samsung Tab3. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 686 12 718. 
Rokiškis
• Hp nešiojamąjį kompiuterį. Mažai 
naudotas. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 641 69 409. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Sertifikuotas, ekologiškai 
užaugintas valgomąsias ir sėklines 
bulves. Nemokamas atvežimas 
visame Rokiškio mieste ir rajone. 
Tel. 8 684 14 283. Rokiškis
• Ekologiškai augintas sėklines ir 
maistines bulves Jelly. Atvežu.  
Tel. 8 652 80 328. 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
• Beržų sulą. Tel. 8 458 33 333. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Samsung A3. Pilnas komplektas. 
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Geros būklės Huawei Mate 20 
Lite. Pilnas komplektas, garantija. 
Mėlynos spalvos.  
Tel. 8 683 06 559.  
Rokiškis
• Gerai veikiantį Samsung J3 su 
krovikliu. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 693 04 817. Rokiškis
• Huawei P9 lite, 2016. Telefonas 
geros būklės, nesuskilęs. Matyti tik 
naudojimo žymės.  
Tel. 8 641 83 254.  
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Tvarkingą automobilį Citroen c3. 
1,4 l, 50 kW, dyzelis, TA 2 metams. 
Ekonomiškas. Nauja sankaba ir 
greičių dėžė. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 663 78 043. Rokiškis
• Geros būklės Jeep Grand 
Cherokee. 2004 m., dyzelis, 2,7 
l, 120 kW. TA iki 2021.07. Kaina 
derinama. Kaina 3150 Eur.  
Tel. 8 600 55 321. Rokiškis
• Opel Zafira. 2003 m., juoda, yra 
kablys. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 621 72 973. Rokiškis
• BMW 320, 2008 m., 2 l, 130 kW, 
dyzelis, sedanas. Kaina 3600 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• VW Passat. 2011 m., 2 l, 103 kW, 
dyzelis . Kaina 4700 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• 2 vnt. Java lopšių su registracijos 
dokumentais. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 612 56 267. Kupiškis
• Geros būklės gyvulių pervežimo 
priekabą iš Vokietijos. Pradėta 
remontuoti, nebaigta. Medžiagos 
yra. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 920 Eur.  
Tel. 8 612 56 267. Kupiškis
• 2002 m. Ford Galaxy. TA iki 
birželio. Lietuvoje jau 2 metus. 
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 610 60 841. 
Rokiškis
• 1995 m. VW Golf 3, 1,9 l, TDI, 
66 kW, automatinė greičių dėžė, 2 
durų, juodas, el. langai, el. liukas, 
aliuminio lydinio ratlankiai, kablys, 
galinis spoileris, piktinti žibintai. 
Yra kėbulo defektų. TA iki 2020-
07. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 698 29 278. Rokiškis
• Opel Vectra, dyzelis, 74 kW. 
Užsiveda ir važiuoja gerai, labai 
geras akumuliatorius, rankinis 
stabdis veikia, padorus salonas. TA 
pasibaigusi. Sėdi ir važiuoji. Kaina 
derinama. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 608 33 563. Rokiškis
• 1999 m., Renault Clio. 1,4 
l, benzinas, 4 durų. TA iki 
2020.03.24. Kaina 210 Eur.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Tvarkingą T-25 traktorių. 1992 m. 
Kaina 2200 Eur. Tel. 8 699 19 989. 
Rokiškis
• Tvarkingą Volvo v70. 2,5 l, 
TDI, 2000 m. Tel. 8 683 06 559. 
Rokiškis
• Važiuojantį, geros būklės VAZ 
21011. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 612 56 267. Kupiškis
• Tvarkingą Nissan X-Trail. 
Pakeista variklio grandinė, be 
rūdžių. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 1600 Eur.  
Tel. 8 612 56 267. Kupiškis
• VW Passat B4. 1996 m., 1.9 l, 
TDI, dyzelis. TA iki 2020.05 . 
Važiuoja neblogai, yra rūdelių. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 620 53 934. 
Rokiškis
• VW Passat. 2006 m., tvarkingas, 
nauja TA. Kaina 2300 Eur.  
Tel. 8 621 72 973. Rokiškis
• Škoda Octavia, 1,9 l, 81 kW, 2000 
m. Sutvarkyta važiuoklė, pakeisti 

diržai, Užsiveda, važiuoja. Daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 
derinama. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 625 12 405. Rokiškis
• Priekabą Brako T400 su 
dokumentais. TA iki 2021.06. 
Kaina 240 Eur. Tel. 8 624 58 017. 
Rokiškis
• Audi A6, quattro, 2,4 l, benzinas, 
1998 metų, TA iki 2021.07 . 
Kaina 850 Eur. Tel. 8 623 20 906. 
Rokiškis
• VW Golf 3, 1995 m., 1,9 l, 66 
kW,  dyzelinas. TA iki 2020-04-07. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 618 36 120. 
Rokiškis
• PEUGEOT 806, 1999 m., 2 l, 80 
kW, dyzelinas. TA iki 2021-09-30. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 618 36 120. 
Rokiškis
• Volvo v70, 1998 m., 2,4 l, 
benzinas, 121 kW.  Reikia keisti 
stabdžių kaladėles ir oro filtrą. 
Važiuoklė tvarkinga. Trauka 
nedingus, 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

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• R18 ratus. Tinka Audi ir VW 
automobiliams. Padangos 225/45, 
m+s , 2 neblogos būklės , 2 geros 
būklės. 1 ratas buvo tvarkytas, 1 
dangtelis pamestas. Kaina 135 Eur. 
Tel. 8 662 18 822. Rokiškis
• Veikiančią sėjamąją TUME 3 m. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 630 21 024. 
Zarasai
• Citroen Xsara 1,9 l, TD, 66 kW 
dalis. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 630 21 024. Zarasai
• Padangas. R16, 225/55, dvi m+s 
ir dvi vasarines. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 625 50 149. Rokiškis
• Vidinę kamerą, R28. Kaina 22 
Eur. Tel. 8 620 55 819.  
Rokiškis
• Vokiškus R18 ratlankius,dvi 
vienodos Fulda padangos (viena su 
nedideliu defektu) ir dvi skirtingas. 
Ratų briaunos truputį nubrozdintos. 
Visa informacija telefonu. Kaina 
160 Eur. Tel. 8 673 00 274. 
Rokiškis
• Lietus ratus nuo Ford Galaxy. 
Padangos labai geros būklės. Kaina 
už komplektą. Galiu parduoti tik 
padangas. R15, 195/65. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 628 47 947.  
Kupiškis
• Lengvojo lydinio, R17, Audi 
originalius ratlankius. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 611 47 565.  
Rokiškis
• R15 ratlankius su apynaujomis 
padangomis. 4/100. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• R15, Ford Transit ratus su 
padangomis. Kaina 15 Eur. Tel. 8 
685 75 884. Rokiškis
• 225/50, R17, M+S padangas.Yra 

6 vnt. Galima pirkti po 2. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 685 75 884.  
Rokiškis
• Geros būklės, 2 vnt., 225/65, R17, 
vasarines padangas. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• BMW, R16, ratlankius su 
naujomis padangomis Continental. 
Galima pirkti ir atskirai. 
 Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• 245/45, R18, 2 vnt. vasarinių 
padangų. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• 195/60, R15, padangos vasarinės 
ir M+S. Du komplektai.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• 4 Peugeot originalius ratus. Geros 
būklės, R17. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 640 27 317. Rokiškis
• 2002 m. Toyota Yaris dalimis. 1 l, 
benzinas, 2 durų, žalias.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• 195/65, R15, Michelin, Dunlop, 
Continental, General, Kleber, 
Fulda,Nexen padangas. Kaina 5 
Eur. Tel. 8 621 43 341.  
Rokiškis
• 2000 m., Opel Zafira, benzinas-
dujos, žalia spalva. Dalimis.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• R15 ratus ir padangas apie 5 mm. 
Kaina 75 Eur. Tel. 8 682 58 004. 
Rokiškis
• Gerą akumuliatorių Autostar 
78 Ah, 680 A. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• Naudotą VW Passat B5+  variklio 
dangtį, pilkos spalvos. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• R19 Vokiškus ratlankius su m+s 
Pirelli padangomis. Padangos 
pagamintos 2017 m., matmenys 
245/45, protektoriaus gylis apie 
6,5 mm, protektorius neminkštas, 
vasarą stipriai nedils, yra 
centravimo žiedai. Tinka Audi, VW 
automobiliams. Buvo naudojamos 
Audi A8. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 624 81 899. Anykščiai
• Opel Frontera dalimis. 2,2 l, 
dyzelis, 85kW. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 620 70 069. Rokiškis
• 3 vnt, R16, tiesius, nesubraižytus 
ir nevirintus lietus ratlankius.Vieno 
kaina 25 Eur. Ir viena skardinį 
ratlankį 10 Eur. 5 skylių, tarpai 
tarp skylių 114.30, plotis 6.5 tinka 
Toyota Yaris. Tel. 8 692 46 231. 
Rokiškis
• Audi A8 (D2) priekinius Febi 
ir Zimmermann firmos, visiškai 
naujus stabdžiu diskus. Taip pat 
naudotus Audi A6 C5 priekinius 
stabdžių diskus. Tel. 8 692 46 231. 
Rokiškis
• Du komplektus lietų ratlankių, 
R16. Tinka Renault automobiliams. 
Ir tris šulinio ritinius.  
Tel. 8 655 16 412. Rokiškis
• Audi A6, 1,9l, TDI dalimis. 
Pilnas skydelis. Tel. 8 671 51 396. 
Rokiškis
• 1998 m. Ford Galaxy. 1,9 l, 
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Kovo 27-oji, 
penktadienis, 

13 savaitė
Iki Naujųjų liko 279 dienos.

Tarptautinė teatro diena
Saulė teka 6.05 val., 
leidžiasi 18.45 val. 

Dienos ilgumas 12.40 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Aleksandras, Alkmenas, Lidija, 

Rupertas, Rūta, Sanrimas, 
Santara.

Rytoj: Girmantė, Odeta, 
Rimkanta, Rimkantas, Rimkantė, 

Siksta, Sikstas, Vigailė.
Poryt: Almantė, Bertoldas, 

Kleopatra, Manvydas, Sandra.

Dienos citata
„Neverta gailėtis praeities 
nei skųstis varginančiomis 

permainomis, nes permaina 
yra svarbiausia gyvenimo 

sąlyga 
(A. Fransas).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1378 m. mirė popiežius Gri-
galius XI. 1377 m. jis, nepaisyda-
mas Prancūzijos prieštaravimo, 
Šv. Sostą sugrąžino į Romą.

1845 m. gimė vokiečių moks-
lininkas Vilhelmas Konradas 
Rentgenas. Už rentgeno spin-
dulių atradimą jam 1901 metais 
buvo įteikta pirmoji Nobelio fizi-
kos premija.

1968 m. per aviakatastrofą 
netoli Maskvos žuvo Jurijus Ga-
garinas. Jis 1961 metais tapo 
pirmuoju žmogumi, pakilusiu į 
kosmosą.

1977 m. įvyko tragiškiausia 
pasaulio aviakatastrofa - Kanarų 
salų Tenerifės nusileidimo take 
susidūrus ir užsidegus dviem 
„Boeing 747“ lėktuvams, kurie 
priklausė kompanijoms KLM ir 
„Pan-Am“, iš 644 keleivių abie-
juose lėktuvuose žuvo 583.

1980 m. Norvegijai priklau-
sančioje Šiaurės jūros dalyje 
apsivertus plaukiojančiai naftos 
platformai „Alexander Kielland“ 
žuvo 147 žmonės.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1441 m. Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Kazimiero privile-
gija Trakų karaimams suteikta 
savivalda – Magdeburgo teisė.

Post scriptum
Beraščiui ir akiniai 

nepadeda.

Iš Turkijos į Vilnių grįžę Lietuvos lengvaatlečiai 
karantinui išvežti į Palangą

Iš Turkijos į Vilnių antra-
dienį grįžę Lietuvos lengva-
atlečiai karantinui sostinėje 
neliko, jie išvežti į Palangą, 
BNS patvirtino Lietuvos 
lengvosios atletikos federa-
cija. Tarp karantinuojamų 
sportininkų – ir kraštietė Li-
veta Jasiūnaitė.

Lietuvos lengvosios atle-
tikos federacijos generalinė 
sekretorė Nijolė Medvedeva 
BNS teigė, kad sportininkų 
karantinas išimties tvarka 
viešbutyje Palangoje buvo su-
derintas „su visomis instituci-
jomis“.

Ji sakė, kad sportininkai 
grįžo iš uždaros bazės Beleko 
mieste, kur vyko treniruočių 
stovykla.

„Ar jūs matėte tuos Vil-
niaus viešbučius? Kodėl mes 
turime rizikuoti sportininkų 
sveikata, kai juos po penkis 

apgyvendina? Buvo gauti visi 
leidimai, jūs manęs neklaus-
kite. Iš visų institucijų, kurių 
reikėjo, viskas buvo gauta ofi-
cialiai. Gavome iš savivaldy-
bės pirmiausia leidimą ir vis-
kas buvo suderinta“, – teigė 
federacijos atstovė. 

Iš viso lėktuvu iš Turkijos 
grįžo 14 lengvaatlečių, tarp 
jų – šuolininkė į aukštį Airi-
nė Palšytė, trišuolininkė Di-
ana Zagainova, ieties metikė 
Liveta Jasiūnaitė, taip pat jų 
treneriai. 

Federacijos atstovas spau-
dai Robertas Trakys BNS 
teigė, kad lengvaatlečiai ap-
gyvendinti „Vanagupės“ vieš-
butyje.

Kaip tv3.lt nurodė Vilniaus 
mero patarėjas Karolis Žu-
kauskas, savivaldybė apie šią 
išimtį iš anksto nežinojo.

„Federacija jiems išpirko 
atskirą viešbutį, suderino su 

visomis ministerijomis ir mes 
juos palydėjome į atskirą au-
tobusą, į Palangą“, – teigė jis.

Sveikatos apsaugos minis-
tro Aurelijaus Verygos įsaky-
mu visi iš užsienio grįžę as-
menys nuo antradienio nakties 
privalomai 14 dienų izoliuoja-
mi savivaldybių patalpose. 

Didmiesčių merai tvirtina, 
kad tai apsunkina kovą su CO-
VID-19, eikvojami adminis-
traciniai ir gydytojų ištekliai, 
jų mažiau liks sunkiems ligo-
niams, o tai kainuos gyvybes.

A. Veryga trečiadienį pra-
nešė šios tvarkos atšaukti ne-
ketinantis, bet žadėjo svarstyti 
leisti išimtis šeimoms su vai-
kais ir nėščiosioms.

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

Nacionalinė švietimo agentūra nuotoliniam 
mokymuisi perka visus 35 tūkst. kompiuterių

Nacionalinė švietimo 
agentūra (NŠA) nuotoliniam 
mokymuisi perka visus 35 
tūkst. kompiuterių, kurių 
trūksta socialiai remtiniems 
vaikams.

Atsižvelgdama į skubią 
situaciją, agentūra 15 tūkst. 
planšetinių ir 20 tūkst. nešio-
jamų kompiuterių mokykloms 
perka neskelbiamų derybų 
būdu.

Kaip pranešė Švietimo, 
mokslo ir sporto ministerija, 
toks pirkimo būdas suderintas 
su Viešųjų pirkimų tarnyba.

Viešųjų pirkimų tarnybos 
laikinoji vadovė Jovita Petku-
vienė tuo tarpu BNS teigė, jog 
pirkimo būdas su tarnyba išvis 
nederintas.

Anksčiau siekiant technolo-
gijomis aprūpinti socialinės ri-
zikos šeimų vaikus planuota 5 
tūkst. kompiuterių pirkti, o dar 
30 tūkst. – išnuomoti.

„Dar kartą buvo atliktas pla-
tus rinkos Lietuvoje ir užsieny-
je tyrimas ir priimtas spren-
dimas skelbti pirkimą, dėl 
skubos – neskelbiamų derybų 
būdu. Nuspręsta visą įrangą 
pirkti, kadangi šis būdas leis 
greičiau ją įsigyti“, – sakoma 
ministerijos pranešime.

Norinčius dalyvauti pirkime 
ir galinčius pasiūlyti ne mažiau 
kaip 10 tūkstančių planšetinių 
kompiuterių ir ne mažiau kaip 

5 tūkstančius nešiojamų kom-
piuterių NŠA prašo kreiptis iki 
penktadienio.

J. Petkuvienė sakė, jog VPT 
rekomendavo atlikti tyrimą, ar 
išvis rinkoje įmanoma įsigyti 
35 tūkst. kompiuterių, galbūt 
pirkimą skaidyti dalimis, ta-
čiau apie pirkimą neskelbiamų 
derybų būdu nebuvo kalbėta.

„Jie tiesiog informavo, kad 
numato vykdyti tokį pirkimą, 
kad norėtų pasiderinti pirkimo 
dokumentus, mes atsakėm, kad 
visiems pirkimo dokumentams 
nematom pagrindo išankstinei 
priežiūrai“, – sakė vadovė.

„Mes apie pirkimo būdą iš-
vis su jais nekalbėjom, nes apie 
tokį pirkimo būdą, kad tai būtų 
neskelbiamas, iš viso nebu-
vo kalbos. Mes sakėme atlikti 
normalų rinkos tyrimą, nes 35 
tūkst. šiandien rinkoje tiesiog 
gali būti, kad niekas neturės 
pasiūlyti tokio kiekio, kad iš-
siskaidytų į dalis, tai daugiau 
buvo rekomendacijos“, – teigė 
J. Petkuvienė.

„Jei jie pasirinko pirkimo 
būdo pagrindą – neskelbia-
momis derybomis dėl skubos, 
Viešųjų pirkimų tarnybos suti-
kimo tokiu atveju nereikia. Tik 
tiek, kad nesinorėtų, jog būtų 
tokios manipuliacijos, kad kaž-
ką suderinom, o išties – nesu-
derinom“, – pridūrė ji.

Laikinasis Nacionalinės 
švietimo agentūros vadovas 

Vainas Brazdeikis BNS taip 
pat sakė, kad šio pirkimo de-
rinti nereikia, o įstaiga tiesiog 
vykdo ministerijos pavedimą.

„Kodėl mes turim derinti? 
Juk yra įsakymas ministro, 
mes sudarėm komisiją, kuri 
įkėlė pirkimo dokumentus ir 
dabar dar kelia į Centrinę vie-
šųjų pirkimų informacinę siste-
mą. Čia viskas eis per juos. (...) 
Viešųjų pirkimų tarnyba gali 
matyti tą pirkimą, sustabdyti, 
siūlyti. Viskas yra įmanoma“, 
– kalbėjo V. Brazdeikis. Mi-
nisterijos pranešime teigiama, 
pirmieji kompiuteriai mokyklas 
pasiektų jau kitą savaitę.

Pirmadienį Lietuvos moky-
klos pradeda mokymą nuoto-
liniu būdu. Iki šiol šalyje dėl 
koronaviruso įvedus karantiną 
mokyklose buvo paskelbtos 
dviejų savaičių atostogos.

Ministras Algirdas Monke-
vičius yra sakęs, kad pereinant 
prie nuotolinio mokymo di-
džiausias iššūkis yra socialiai 
jautrių šeimų vaikų aprūpini-
mas technologijomis.

Ministro duomenimis, tech-
nologinių galimybių mokytis 
iš namų šiuo metu neturi apie 
35 tūkst. moksleivių iš socia-
liai remtinų šeimų.

Iš viso kompiuterinei tech-
nikai įsigyti buvo numatyta 9,2 
mln. eurų. Į paslaugų paketą 
įtrauktas ir interneto ryšys.

BNS inform.

Bankai bekontakčio mokėjimo ribą didina iki 50 eurų
Šalyje daugėjant užsikrė-

timų koronavirusu, Lietuvos 
bankai nuo 25 iki 50 eurų didi-
na atsiskaitymų limitą bekon-
taktėmis mokėjimo kortelėmis. 

„Mokėjimo kortelių skaity-
tuvai yra vienas iš dažniausiai 
parduotuvėse liečiamų paviršių. 
Tai sudaro galimybes plisti viru-

sui. Didesnis bekontakčio atsis-
kaitymo limitas leis žmonėms 
už didesnį pirkinių krepšelį at-
siskaityti saugiai“, – pranešime 
sakė Lietuvos bankų asociaci-
jos (LBA) prezidentas Mantas 
Zalatorius. LBA duomenimis, 
šiuo metu mokėjimai iki 25 eurų 
sudaro apie 85 proc. visų atsis-
kaitymų bekontaktėmis kortelė-

mis, o iki 50 eurų – 95 proc. Vis 
dėl to net ir padidinus limitą gali 
būti paprašyta įvesti PIN kodą 
perkant už mažesnę nei limitas 
sumą.   Memorandumą pasirašė 
„Luminor“, SEB, „Swedbank“, 
„Citadele“, Šiaulių bankas ir 
„Revolut“. Jis netaikomas kor-
telėms, išduotoms ne Lietuvoje.
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Darbo rinkoje reikia kelininkų, 
pardavėjų, vairuotojų

Dėl šalyje paskelbto 
karantino veiklą nutrau-
kus restoranams, barams 
bei kitoms maitinimo 
įmonėms, o viešbučiams 
netekus svečių, gerokai 
sumažėjo darbo juose pa-
siūlymų, pranešė Užimtu-
mo tarnyba.

Tačiau išaugo kelininkų 
poreikis, paklausūs liko ir 
parduotuvių pardavėjai bei 
vairuotojai, trūko  pagalbinių 
darbininkų, valytojų.

Viešbučiai pirmąją ka-
rantino savaitę, palyginti su 
ankstesne savaite, pateikė 
aštuonis kartus mažiau dar-
bo pasiūlymų, restoranai bei 
maisto gamybos ir tiekimo 
įmonės – net 13 kartų.

Anot jos, vienos įmonės 
dėl pakitusių veiklos apimčių 
atleidžia darbuotojus, o kitos 
– samdo.

Pastarąją savaitę dau-
giausia laisvų darbo vietų 
registruota pagalbiniams 
darbininkams, administraci-
nių, prekybos patalpų, daugi-
abučių laiptinių valytojams. 
Nors suklestėjo e. prekyba ir 
prekių pristatymas paštu, ta-

čiau išaugusio kurjerių porei-
kio nesimato. Tikėtina, kad jų 
buvo ieškoma nuolat.

Registruotas nedarbas 
per tris kovo mėnesio savai-
tes ūgtelėjo 0,1 procentinio 
punkto iki 9,5 proc. – kovo 
23 dieną šalyje registruota 
163,3 tūkst. darbo neturinčių 
asmenų, jų skaičius per mė-
nesį padidėjo 1704.

Kovo 1-20 dienomis šalies 
klientų aptarnavimo skyriuo-
se užregistruota 16,1 tūkst. 
darbo ieškančių asmenų, nuo 
kovo 16 iki 20 dienos – 5,9 
tūkst. Per tris kovo savaites 
įregistruota 7,1 proc. (1 tūkst. 
asmenų) daugiau darbo ieš-
kančių asmenų nei per tą patį 
2019 metų laikotarpį.

Daugėjo užsiregistravu-
siųjų, dirbusių prekyboje, 
automobilių ir motociklų re-
monto bei apgyvendinimo ir 
maitinimo sektoriuose.

Kovo 1-22 dienomis darb-
daviai tarnyboje registravo 
12,1 tūkst. laisvų darbo vietų. 
Paskelbus karantiną kovo 16 
dieną, pasiūlymų pateikta 2,6 
karto mažiau nei ankstesnę 
savaitę.
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Restoranų tinklai imasi 
darbuotojų nuomos

Kai kurie didieji res-
toranų tinklai laikinai iš-
nuomoja savo darbuotojus 
kitoms įmonėms, kurios 
dabar susiduria su išaugu-
sia paklausa, pavyzdžiui, 
maistą į namus pristatan-
čiai „Barborai“, „Vičiūnų 
grupei“, rašo „Verslo ži-
nios“.

Sprendimą išnuomoti savo 
darbuotojus jau pasitelkė to-

kie dideli maitintojai kaip 
„Can Can“ picerijų valdytoja 
„Delano“ ir picerijų „Charlie 
Pizza“ bei „Katpėdėlių“ val-
dytoja „Amber Food“.

Tuo tarpu 60 restoranų 
valdančios įmonės „Amber 
Food“ direktorius Gediminas 
Balnis sako, kad kai kurios 
žmonių ieškančios įmonės 
nori, kad nuomojami darbuo-
tojai jose ir darbintųsi.  
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Iš Kinijos atskrenda 300 tūkst. 
reagentų, apsaugos priemonės – 
šeštadienį

Iš Kinijos ketvirtadienio 
vakarą atskrido lėktuvas, at-
gabenantis daugiau nei 300 
tūkst. reagentų koronaviru-
so tyrimams, pranešė prem-
jeras Saulius Skvernelis.

„Daugiau nei 300 tūkstan-
čių. Tiek testų ir reagentų yra 
lėktuve, kuris ką tik pakilo iš 
Changsha Huanghua oro uos-
to Kinijoje ir skrenda į Lietu-
vą. Vilniuje turi nusileisti šį 
vakarą“, – vakar rytą feisbu-
ke parašė premjeras.

Jo teigimu, ši siunta leis 
periodiškai testuoti visus me-
dikus ir „kitus mūsų žmones, 
kurie dirba priešakinėse karo 
su koronavirusu linijose“, taip 
pat žmones, kurie jaučia simp-
tomus ir nori žinoti atsakymą.

Nacionalinės visuomenės 
sveikatos priežiūros laborato-

rijos vadovas Vytautas Zim-
nickas BNS patvirtino, kad 
atskraidinama 300 tūkst. re-
agentų, reikalingų tyrimams. 

„Atvyksta 300 tūkst. rea-
gentų. Bus galima atlikti tiek 
tyrimų“, – teigė jis.

Susisiekimo ministras Ja-
roslavas Narkevičius BNS 
sakė, kad lėktuvas su kroviniu 
21 val. 45 min. leisis Vilniuje, 
krovinį paims Lietuvos paštas.

Pasak ministro, šiuo metu 
Kinijoje į lėktuvą taip pat krau-
namas apsaugos priemonių kro-
vinys, skrydis numatomas per 
Frankfurtą, Lietuvą priemonės 
turėtų pasiekti šeštadienį.

Šiame krovinyje yra 200 
tūkst. respiratorių, 3 mln. 
porų pirštinių, 33 tūkst. ap-
sauginiai akiniai, BNS sakė 
ministras.
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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

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.

Nuo kovo 19 d. galėsite 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 

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 durų. Tel. 8 620 37 380.  
Rokiškis
• Passat b5, 81kW dalis. Kaina 10 
Eur. 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, jokiu 
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. 
4vnt, 120 Eur. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 606 74 172. Rokiškis
• Geros būklės, R16 lietus ratus 
su padangomis. 5x112, originalūs. 
4vnt kaina 120 Eur.  
Tel. 8 606 74 172. Rokiškis
• Apynaujas, R15 padangas. 
195/65, m+s, 7-8 mm. 2019 m., 
24s av. 4 vienetai. Galima su 
ratlankiais, R15, 5x112. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 606 74 172.  
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• GAZ 53 benzinvežį. 
Nevažiuojantis. Kaina derinama. 
Daugiau informacijos telefonu.  
Tel. 8 627 98 964.  
Rokiškis
• Priekabas. Viena savivartė 170 
Eur. Kita – ne, kaina 120 Eur. Galiu 
atvežti. Tel. 8 612 56 267.  
Kupiškis

• T-40 kultivatorių. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Japonišką mini traktorių 
HINOMOTO C172 (gamintojas 
Toyota). Turime vietoje. Utenoje. 
Apie 40 vnt. 17AG, 2WD, 3-jų 
taškų prikabinimas, 492 moto 
valandos. Žemės dirbimo freza 1,3 
m. pločio. Kaina be frezos. Kaina 
2000 Eur. Tel. 8 699 84 050.  
Utena
• Naudotą arklinį plūgą, mažas 
akėčias, skriemulius - 22, 20 ir 13 
cm  diametro. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Baltarusijoje pagamintą bulvių 
kasamąją. Prikabinama, vienos 
vagos, nedaug dirbusi. Galiu 
atvežti. Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 612 56 267. Kupiškis
• T-40 A, 1987 m. Galimas keitimas 
į mažesnį traktoriuką. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 607 48 852.  
Rokiškis
• Lenkišką, 400 l talpos purkštuvą. 
360 Eur ir T-25 priekinius svorius. 
Tel. 8 607 48 852. Rokiškis
• Lenkišką, dviejų vagų bulvių 
kasamąją. Geros būklės. Visą laiką 
buvo po stogu. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 645 93 561.  
Anykščiai

Pigiausių maisto produktų krepšelis kovą brango
Pigiausių maisto pro-

duktų vidutinio krepšelio 
kaina Lietuvos parduotuvė-
se toliau kyla, rodo kainas 
stebinčio portalo pricer.lt 
analizė. 

Palyginus su 2020 metų 
vasario mėnesiu, krepšelis 
kovą pabrango 10 centų ir  

buvo 3,67 euro (6,9 proc.) 
brangesnis už 2019 metų 
kovą.

Bendrovė praneša, kad 
pakėlus krepšelio kainą 50 
centų, tinklu su pigiausiu 
krepšeliu lieka „Maxima“, 
antrą vietą išlaiko „Norfa“, 
padidinusi krepšelio kainą 
1,1 euro, o „Lidl“, pakėlęs 

kainą 30 centų, kyla į trečią 
vietą. Tinklas „Iki“, krepšelį 
pabranginęs 1,17 euro, krenta 
į ketvirtą vietą. „Rimi“, kur 
krepšelis 16 centų atpigo, lie-
ka penktoje vietoje. Į namus 
maisto prekes tiekianti „Bar-
bora“ krepšelio kainą 2,34 
euro sumažino, bet lieka šeš-
toje vietoje. 

Produktų vidutinio krepše-
lio kainų kovo analizė rodo, 
kad lyginant su 2020 metų 
vasariu, kainos kyla 2,2 eu-
rais (5,7 proc.). Šių metų 
kovą vidutinio krepšelio kai-
na buvo 2,32 euro (6 proc.) 
didesnė už 2019 kovo kainą.

pricer.lt nurodo, kad iš ste-
bimų 52 prekių kainų kovą 

brango 31 prekė, 5 prekių 
kainos nesikeitė, o pigo 16 
prekių. Brangimo lyderiai 
– pigiausias juodasis šoko-
ladas, obuoliai ir degtinė dėl 
padidėjusio akcizo.

Iš viso reikšmingai (10 
proc. ir daugiau) brango 15 
prekių iš 52 stebimų.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Kovo 27 d. Naktį -1

Dieną 12
PR, 
3-8 m/s

Kovo 28 d. Naktį 1
Dieną 13

PV,
2-6 m/s

Kovo 29 d. Naktį 1
Dieną 6

Š, 
5-10 m/s

Kovo 30 d. Naktį -3
Dieną 3

Š 
5-10 m/s

Vietomis plikledis

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

– Taip, nes tik praėjusią 
savaitę ji pirmą kartą pataikė.

***
Jei mokyklos dar bus 

kokį mėnesį uždarytos, tėvai 
vakciną nuo korona viruso 
išras greičiau nei mokslininkai.

***
Medžioti usūrinius tigrus 

uždrausta. Bet žvejoti juos 
nedraudžiama.

***
Aš maniau, kad mano 

vyras pasiūlė ranką ir širdį, o 
pasirodo, skalbimo mašiną ir 
šluotą.

***
Kodėl suvalkiečiams dabar 

– pats vestuvių metas? Nes 
svečių kviesti nereikia.

***
Pirmadienio rytas – metas, 

kai aš pavydžiu katinui.
***

Didžiausia trumparegių 
grupė yra futbolo arbitrai.

***
Kalbasi kaimynės:
– Klausyk, Maryte, gal tu 

gali apsivilkti tą savo bikinį?
– Galiu, o kodėl?
– Man bus lengviau įkalbėti 

Petrą, kad jis pagaliau žolę 
nupjautų.

***
Susidūrė gatvėje girtas ir 

žvairys. Žvairys – girtam:
– Žiūrėk, kur eini!
Girtas žvairiui:
– O tu eik... kur žiūri!

***
– Kodėl gydytojai taip 

priešinasi elektroninių ligos 
istorijų kūrimui?

– Nes tada pagaliau bus 
aišku, ką jie jose rašo.

***
Mažame kaimelyje prie 

įvažiavimo pakabintas 
stendas: „Vairuokite atsargiai: 
šiuo metu atostogauja ir 
gydytojas, ir karstadirbys“.

***
– Kur patenka žmonės, 

besilaikantys visų draudimų?
– Į draustinį.

***
Grybautojas miške rado 

nežinomą, bet labai didelį ir 
gražų grybą.

– Gegute, gegute, kiek man 
metų liko?

Gegutė ilgokai kukavo.
Grybautojas:
– Vadinasi, valgomas. 

Imam.
***

Petriukas klausia 
mokytojos:

– Kažin, kiek metų gyvena 
asiliukai?

– O ką, Petriuk, prastai 
jautiesi?

***
– Kodėl šiuolaikiniai 

jaunuoliai neverkia?
– Nes bijo, kad nubėgs 

tušas.
***

Sociologinė apklausa. 
Petras atsakinėja į 
klausimą:„Ką jūs darote, 
jei jums kas nors ketvirtą 
ryto paskambina, o numeris 
nežinomas“. Atsakymas: 
„Siunčiu toli“. Kitas 
klausimas: „O jei paskambina 
žinomas asmuo?“. 
Atsakymas: „Siunčiu su visa 
gimine“. 

***
Skyrybų byla. Teisėjas 

klausia, su kuo norėtų gyventi 
mažylis.Tas atsako:

– Priklauso nuo to, kam 
priteisite kompiuterį.

Katino pareigos:
q Katinas privalo 

išsimiegoti už žmogų, visas jo 
gimines, draugus ir kaimynus 
kartu paėmus.
q Katinas privalo ginti 

žmones nuo kambarinių 
augalų.
q Katinas privalo nuolat 

palaikyti žmogų formoje, 
priversdamas jį nepaliaujamai 
judėti po butą, lankstantis, 
rankiojant rašymo priemones, 
pieštukus, kojines ir t.t.
q Katinas privalo 

stipriai laikyti dantyse rašiklį, 
kol žmogus bando rašyti.
q Katinas privalo nuolat 

atlikti reviziją šaldytuve, 
netgi jei žmogus to nenori. 
Jei jis nenori, vadinasi jis 

Orų prognozė kovo 27-30 d.

ten kažką slepia, ir tai reikia 
būtinai išsiaiškinti, o po to jau 
perduoti žmogui atsakomybę.
q Katinas privalo naktį 

kas valandą tikrinti, ar po 
žmogaus antklode neįšliaužė 
kokia nors gyvatė.
q Katinas privalo 

reguliariai treniruotis, 
jei kartais įvyktų koks 
nenumatytas cirko vaidinimas. 
Tam jis turi laikas nuo laiko 
surengti skraidynes po namo 
kupolu, šuolius nuo užuolaidų 
ant sietyno ir atgal ir kitokius 
įvairius šuolius.
q Katinas privalo 

padėti žmogui kloti lovą, 
įdėmiai stebint, kad po 
paklode neatsirastų kokių nors 
nereikalingų daiktų.

q Katinas privalo 
prisiminti, kad miegas žmogui 
– tai bereikalingas laiko 
švaistymas, todėl, pamatęs 
miegantį žmogų, turi nedelsiant 
jį pažadinti, užšokdamas jam 
ant pilvo, o dar geriau – ant 
galvos.
q Katinas privalo 

kiekvieną rytą priminti žmogui 
seną patarlę: „Anksti kėlęs, 
nesigailėsi“. Ir kuo anksčiau 
žmogus atsikels, tuo daugiau 
jam (o kartu ir katinui) Dievas 
duos visokių gėrybių.
q Katinas privalo dalintis 

su žmogumi viskuo, ką jis 
turi. Nuolat atiduoti dalį kailio 
drabužių ir grindų pašiltinimui, 
ir nuolatos išmesti pusę maisto 
iš indo.

q Katinas privalo 
dainuoti dainas, kad žmogus 
džiaugtųsi. Net, jei dainos 
liūdnos.
q Katinas privalo tikrinti, 

kodėl kažkas neuždarė spintos, 
spintelės arba stalčiaus.
q Katinas privalo 

nuvaikyti nuo žmogaus blogas 
mintis. Jei katinas pastebės, 
kad žmogus vartosi, jis būtinai 
turi užšokti žmogui ant galvos 
ir pradėti vaikyti blogus sapnus 
ir košmarus.
q Katinas privalo žinoti, 

kas yra sudėta visose dėžėse ir 
maišeliuose. Ir pats išbandyti, 
ar ten patogu ir jauku būti.
q Katinas privalo 

žmogaus miego metu užgožti 
išorinį triukšmą, garsiai 
murkiant po žmogaus ausimi.

***
Ant šaligatvio sėdi girtas 

pilietis. Prie jo prieina 
policininkas ir klausia:

- Pilieti, ką čia veikiate?
- Sako, kad žemė sukasi... 

Laukiu, kol prie manęs atsisuks 
mano namai...

***
– Kas vaizduojama šiame 

paveiksle: saulėtekis ar 
saulėlydis?

– Saulėlydis.
– Iš kur žinai?
– Pažįstu tą dailininką. Jis 

tik apie vidurdienį išsiropščia 
iš lovos.

***
– Iš karto po vestuvių mano 

žmona pradėjo svaidyti į mane 
visokiausius daiktus, - pasakoja 
sutuoktinis teismui.

– Kiek laiko jūs vedę?
– Penkiolika metų.
– Tačiau jūs skundžiatės tik 

dabar?

8-699-60660

Maisto pristatymas 
į namus:

AUGALAI

• Įvairaus amžiaus, bei įvairių 
rūšių Hortenzijas. Vanille frize, 
Melba, Annabela, ir t.t. 2 metų 
augalas 5 Eur. Imant didelį kiekį 
(labai aktualu naujoms tvoroms), 
darysime nuolaidą.  
Tel. 8 677 15 010. Rokiškis
• Šilauogių sodinukus, 2 metų –po 
4 Eur, perkant didelį kiekį – pigiau. 
4 metų – po 6 Eur. Kiti vyresni 
- brangesni. Yra visokiu rūšių: 
ankstyva, vidutiniškai ankstyva, ir 
vėlyva. Tel. 8 677 15 010.  
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
• Puoselėtą ir užaugintą didžiulį 
alaviją (alijošių). Alavijas 
tikras, natūralus, gydomasis nuo 
močiutės palangės. Alavias sultys 
pasižymi antiseptiniu ir uždegimo 
slopinamuoju poveikiu. Atvežame 
ir pristatome į namus. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 615 16 534.  
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Naują lyginimo stalą. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 621 51 352.  
Rokiškis
• Naują Vileda drabužių džiovyklę. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 621 51 352. 
Rokiškis
• Kavavirę. Nauja,naudota tik vieną 
kartą. Yra įpakavimo dėžė. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 626 90 489.  
Rokiškis


