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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur
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Bibliotekininkai 
darbo stygiumi
nesiskundžia, 
o skaitytojai
bando išmaldauti 
nors vieną 
popierinę
knygą Bibliotekoje 3D spausdintuvu atspausdinti apsauginių skydelių rėmeliai.

 Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos nuotr.  

2 p.

Obeliuose ant nugreideruoto kelio 
keturračiu „pripiešė“ saulučių

2 p.
„Rokiškio Sirenos“ skaitytoja pataria: 
prieš naudodami, kaukę bent išplaukite

Nuotoliniu būdu galima užsisakyti 
ir reikmenų rankdarbiams
Meras Ramūnas Godeliauskas pateikė 
aktualiausią susistemintą informaciją 
apie situaciją rajone

tel. 869958377 ir 868534269
Nepriklausomybės a. 6-8, Rokiškis

Užsakymus priimame

Kavinė „Senas Grafas“ siūlo 
dienos pietus ir patiekalus iš 
meniu užsisakyti išsinešti.
Maisto paketus pristatome 
ir į namus bei darbovietes.

www.rokiskiosirena.lt

Internetinėje parduotuvėje 
www.pipirini.lt

Siekdami, kad rokiškėnams ir karantino metu būtų prieinami jų pamėgti Rokiškio krašto 
įmonių gaminiai, bendradarbiaudama su „Pipirini pizza“, kviečiame šių gaminių užsisakyti 
elektroninėje parduotuvėje www.pipirini.lt.
Jums siūlomas platus „Lašų duonos“ duonos, pyragų, kruopų asortimentas.
 „Rokiškio sūrio“ pieno produktai, Laimutės Sadauskienės įmonės kepiniai, rajono 
bitininkų paruoštas medus.
Minimalus užsakymas 19,99 Eur. Pristatymo kaina Rokiškio mieste – 2,49 Eur. 
Bajoruose, Kavoliškyje, Sodų bendrijoje - 3,49 Eur.

Rokiškėnų pamėgti vietos 
įmonių gaminiai – 

Nuotolinis mokymas 
rajono mokyklose – 
kol kas be didesnių bėdų

5 p.

4 p.

5 p.

Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos 
dvasininkai ragino laikytis karantino 
ir pranešė apie parapijos veiklos naujoves

Kviečia prisijungti 
prie paramos 
nepasiturintiesiems
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Bibliotekininkai darbo stygiumi nesiskundžia, 
o skaitytojai bando išmaldauti nors vieną popierinę knygą

Karantinas sustabdė miesto 
kultūrinį gyvenimą. Tą pajuto ir 
rajono Juozo Keliuočio viešoji bi-
blioteka. Neliko įdomių renginių, 
tokių kaip „Keliuotiškosios Juozi-
nės“, skaitytojai nebegali pasiimti 
knygų. Tačiau bibliotekininkai be 
darbo nesėdi. Jo tiek, kad prireikia 
net laisvalaikiu padirbėti.

Įdomi iniciatyva
Štai J. Keliuočio viešoji bibliote-

ka turi unikalų rajone įrenginį – 3D 
spausdintuvą. Anksčiau juo buvo 
rengiamos įvairios edukacijos ir 
mokymai, o dabar aparatas taip pat 
be darbo nestovi. Rokiškėnai prisi-
jungė prie visos šalies biblioteki-
ninkų iniciatyvos: spausdinti medi-
kams apsauginius skydelius. Mūsų 
biblioteka tokių suplanavo atspaus-
dinti dvidešimt. Darbas labai imlus 
laikui. Kaip pasakojo bibliotekos 
direktorė Alicija Matiukienė, vienas 
rėmelis spausdinamas net... 4 val. 
Taigi, per įprastinę 8 darbo valandų 
savaitę, tokių pavyktų atspausdinti 
viso labo 10. Tad direktorė į darbą 
ėjo netgi ne darbo valandomis, kad 
paleistų spausdintuvą dirbti savo 
darbą. Penktadienio popietę buvo 
spausdinamas paskutinis skydelio 
rėmelis. Penktadienio pavakarę bi-
blioteką turėjo pasiekti ir patys sky-
deliai, deja, kurjeris vėlavo...

Daugiau skaitmeninių veiklų
Karantinas užgožė ir neseniai 

prabėgusią „Skaitmeninę savaitę“. 
Jos metu vyko įdomios paskaitos, 
pristatymai, mokymai. Rajono bi-
bliotekininkės telefonu, elektroni-
niais paštais konsultavo norinčiuo-
sius prisijungti ir mokytis. Įdomu 
tai, kad J. Keliuočio biblioteka yra 
dešimtuke šalies bibliotekų, pirmų-
jų pradėjusių kelią į skaitmenines 
erdves.

Ir jos pastaruoju metu labai ak-
tualios. Bibliotekininkės, pasak A. 
Matiukienės, konsultuoja skaitytojus, 
kaip rasti reikalingą medžiagą elek-
troninėje erdvėje. Tai pravartu ne tik 
smalsiems skaitytojams, bet ir studen-
tams, kuriems dabar – pats bakalauro 
ir magistro darbų rašymo įkarštis.

O skaitmeninė erdvė – labai pla-
ti: nuo dokumentų, laikraščių, iki 
elektroninių knygų. Tad norintieji 
tikrai ras daug įdomių ir patrauklių 
dalykų.

Kaimo bibliotekose 
vyksta darbas
Ir kaimo bibliotekos, kurios buvo 

ir miestelių traukos centrais, dabar 
uždarytos lankytojams. Tačiau bi-
bliotekininkėms, pasak A. Matiu-
kienės, darbo per akis. Juk viena iš 
jų darbo funkcijų – medžiagos apie 
kraštą, jo istoriją ir žmones rinkimas 
bei sisteminimas. Ir kraštotyrinei 
veiklai skaitytojų šurmulyje nere-
tai pritrūkdavo laiko. Tad ši spraga 
pildoma dabar. Taip pat biblioteki-
ninkės rengia veiklos planus, kitą 

dokumentaciją.

Be popierinės knygos – niekaip
Skaudžiausia karantino tema bi-

bliotekininkams – knygos. Kad ir 
kaip progresyviai atrodo elektroni-
nės, visgi ne vienas nori tos, tikro-
sios, popieriumi ir dažais kvepian-
čios. Juolab, kad dabar daugeliui 
atsirado laiko perskaityti išsvajotą 
knygą. Tačiau jos dabar nedalina-
mos. Tiesa, biblioteka priima grą-
žinamas knygas. Jas skaitytojai turi 
palikti knygų dėžėje. Kaip pasakojo 
direktorė, iš ten knygos surenka-
mos, dezinfekuojamos ir keliauja į 
lentynas.

O štai skaitytojams jos neiš-
duodamos. „Skambino ne vienas 
mūsų skaitytojas. Vos ne maldaute 
maldauja: duokit nors vieną vie-
nintelę knygą... Negalime“, – sakį 
pašnekovė. Pasak jos, visaip buvo 
galvota ir svarsyta: galbūt vėl tapti 
knygnešiais ir knygas nešti skaityto-
jams į namus. Tačiau baisu rizikuoti 
darbuotojų sveikata. O kitas klausi-
mas, ar palikta prie durų dėžutė su 
knygomis atiteks tikrai skaitytojui? 
„Dvejonių buvo visokių. Pagalvo-
jome, kad saugiausia skaitytojams 
ir darbuotojams bus visgi karantino 
metu knygų neišduoti“, – sakė A. 
Matiukienė.

O ji pati dabar, be kitų darbų, dė-
lioja žurnalo „Prie Nemunėlio“ nau-
jojo numerio planus.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Obeliuose ant nugreideruoto kelio 
keturračiu „pripiešė“ saulučių

Ant nugreideruoto kelio – keturračio gilios vėžos.                   L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

„Rokiškio Sirenai“ paskambi-
no pasipiktinęs obelietis. Jis pa-
sakojo, kad miestelio pašonėje, 
prie aliejaus ir spirito gamyklų 
keturratininkai suniokojo ką tik 
nugreideruotą kelią.

Pašnekovas pasakojo, kad šiuo-
se Obelių pašonėje esančiuose 
žvyrkeliuose greideris – nedažnas 
svečias. Ir tai nenuostabu: seniū-
nija skaičuoja kiekvieną centą ir 
taupiai naudoja kelių priežiūrai 
skirtas lėšas. Tačiau kovo 26-ąją 
apylinkių gyventojai jau galėjo 
džiaugtis, kaip sakė pašnekovas, 
idealiai sutvarkytu keliu. Tiesa, tik 
kokias 5 val. Mat savo pramogų 
vieta šį kelią pasirinko kompanija, 
atvykusi pasivažinėti keturračiu. 
Kaip pasakojo obelietis, keturra-
tis buvo vienas, nemažas, švie-
sios smėlio ar pelenų spalvos. O 
štai jo vairuotojų buvo ne vienas. 
Ir kiekvienas, puikuodamasis, dar 
ir triukus draugams demonstra-
vo. Ką tik sutvarkytame kelyje 
„draskėsi“, ratais „piešė saulutes“. 
Ir kelias liko... kaip po karo.

Jau anksčiau apie tokius atvejus 

rajono savivaldybės administraci-
jos direktorius Andrius Burnickas 
kvietė informuoti tiesiai policijos 
pareigūnus. Pasinaudoję patarimu, 
obeliečiai išsikvietė policijos eki-
pažą. Ir jam pateikė visus įrody-
mus: ir suniokotą kelią parodė, ir 
užsirašytus keturračio valstybinius 
numerius, kurie, kaip sako pašne-
kovas, traktorinės transporto prie-
monės.

Jis tikisi, kad policijos pareigū-
nai ne tik suras ir nubaus nieka-
dėjus už chuliganišką vairavimą, 
bet ir privers sutvarkyti sugadintą 
kelią. „Nors šluota, nors „lopeta“, 
nors grėbliu savo saulutes tegul ly-
gina“, – barėsi obelietis.

Jis neslėpė: tai jau ne pirmas 
kartas, kai keturratininkai niokoti 
pasirenka būtent žvyrkelį Obelių 
priemiestyje, prie gamyklų. Čia 
kelias lygus, patogus, o ir žiūrovų 
„vairavimo menui“ įvertinti yra: 
netoliese esančio aštuonbučio gy-
ventojai dažnai skundžiasi tokių 
važinėtojų keliamomis dulkėmis ir 
niokojamu keliu.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

„Rokiškio Sirenos“ skaitytoja pataria: 
prieš naudodami, kaukę bent išplaukite

Plintant korona virusui, viena 
svarbiausių ir labiausiai ieško-
mų prekių tapo įvairios kaukės. 
Medicinės, apsauginės, respirato-
riai... Trūkstant jų, nemažai įmo-
nių, privačių asmenų ėmė siūti 
daugkartines kaukes, dalinti jas 
draugams, pardavinėti internetu. 
Su siuvimo technologijomis susi-
jusi „Rokiškio Sirenos“ skaitytoja 
primena: prieš dėdami ant veido, 
kaukę bent išplaukite.

Daugkartinių kaukių gamybos 
ir naudojimo niuansai plačiai ap-
tariami internetu. Kokių tik kaukių 
nesiūloma: ir siūtos, ir megztos, ir 
nertos. „Ne kiekvienas tokią kaukę 
sugeba pagaminti pats. Nemažai 
žmonių jas perka. Sulaukę pirkinio, 
skuba jį dėtis ant veido. Bet... Pa-
mirštami keli niuansai. Jūs nežino-

te, kur ir kiek laiko, prieš patekda-
mas ant siuvėjos stalo gulėjo kaukės 
audinys. Gal jis dulkėjo lentynoje, 
o gal buvo drėgnoje aplinkoje, ku-
rioje buvo pelėsio sporų. Toliau, jūs 
nežinote, kokia tvarka yra įmonėje 
ar pas asmenį, kuris ją siuvo. Ar ten 
švaru? Kiek rankų lietė tą kaukę 
prieš ją supakuojant ir išsiunčiant? 

Žinokite, kad daugkartinės kaukės 
siuvyklose nėra plaunamos. Daž-
niausiai tik išlaidomos lygintuvu. 
O jūs jas dedate ant veido, pro jas 
kvėpuojate. Patarčiau prieš naudo-
jant daugkartinę kaukę, visų pirma 
ją išplauti“, – patarė „Rokiškio Sire-
nos“ skaitytoja.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Neblaivus vairavo mopedą
Kovo 26 d., 16.05 val., Rokiškio r., 
Kuokšių k., Kuokšių g., neblaivus 
(1,68 prom. girtumas) vyras (gim. 
1964 m.) vairavo mopedą „YIben“.

Juodupėje peiliu sužalota moteris
Kovo 26 d., 22.40 val. Rokiškio 
r., Juodupės mstl., namuose, 
vyras (gim. 1974 m.) peiliu 
sužalojo moterį (gim. 1980 m.), 
kuri, suteikus būtinąją medicinos 

pagalbą, gydoma ambulatoriškai. 
Įtariamasis ieškomas.

Rado miną
Kovo 28 d., 15.29 val. buvo 
gautas pranešimas, jog Rokiškio 
r., Kamajų sen., asmuo miške 
rado daiktą panašų į sprogmenį su 
sparneliais.
16.05 val. įvestas planas 
„SKYDAS“. Atvykę Lietuvos 
kariuomenės Juozo Vitkaus 

inžinerijos bataliono išminuotojai 
nustatė, kad tai antrojo pasaulinio 
karo 82 mm minosvaidžio mina, 
kuri sunaikinta radimo vietoje.
21.30 val. planas „SKYDAS“ 
atšauktas.

Panevėžio VPK ir Panevėžio 
apskrities priešgaisrinės 

gelbėjimo valdybos
Rokiškio priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos inform.

KRIMINALAI

Neblaivus vairuotojas pabėgo iš įvykio vietos
Kovo 29 d. rajono policijos pareigūnai ieškojo avairiją padariusio 

vairuotojo.

Tądien 14.27 val. Rokiškio r., Kamajuose A. Strazdo a., prie parduotu-
vės, neblaivus (2,27 prom. girtumas) vyras (gim. 1971 m.) vairavo automo-
bilį FORD MONDEO, atsitrenkė į stovintį automobilį TOYOTA AVENSIS 
ir pasišalino. Apie 15.52 val. Rokiškio r., Aukštakalnių k., Kamajų g. vai-
ruotojas sulaikytas.

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato inform.

Ženklą nuvertęs vairuotojas pasišalino
Rokiškėnai vairuotojai pastebėjo, kad naktį iš šeštadienio į sekma-

dienį Vilties gatvėje, prie žiedo buvo nuverstas kelio ženklas. Pagal tai, 
kaip jis sumaitotas, akivaizdu, kad vairuotojas gerokai viršijo greitį ir 
įvažiavo į priešpriešinio eismo juostas dalijančią salelę su ženklu.

Kaip „Rokiškio Sirenai“ sakė Rokiškio miesto seniūnijos seniūnas Arū-
nas Krasauskas, jis apie nuverstą ženklą sužinojo sekmadienį. Apie tai, kas 
jį sugadino, informacijos seniūnija negavo. Paprastai, jei yra techninis eis-
mo įvykis, už apgadintus kelio ženklus ir kitą turtą atlygina vairuotojo civi-
linę atsakomybę apdraudusi įmonė.

„Kadangi žinių apie eismo įvykį ir jo kaltininką neturime, galime daryti 
prielaidą, kad vairuotojas pabėgo iš įvykio vietos“, – sakė seniūnas.

Tokiu atveju, ženklą teks atstatyti savivaldybės lėšomis.
Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
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Nuotoliniu būdu galima užsisakyti ir reikmenų rankdarbiams
Karantinas – sunkus 

metas įvairiais rankdar-
biais užsiimantiems rokiš-
kėnams. Užsidarė mažos 
krautuvėlės, prekiavusios 
virbalais, mezgimo ir nė-
rimo siūlais, siuvinėjimo 
reikmenimis, vėrimo ka-
roliukais. Užsisakyti tokių 
prekių internetu drįsta ne 
kiekvienas, ypač vyresnio 
amžiaus žmogus. Tačiau 
rokiškėnų pamėgtos par-
duotuvės, vadinamos tie-
siog „nameliu“ šeimininkė 
Birutė Kundelienė pasiūlė 
paslaugą: užsisakyti reikia-
mų priemonių ir įrankių 
telefonu, jos bus pristatytos 
gavėjams į namus.

Ne vienas rokiškėnas, 
pradėjęs kokį rankdarbį: 
mezginį, nėrinį ar siuvinį, 
baiminasi, kad pritrūks siūlų 
jam užbaigti. Ne vienam ka-
rantinas būtų svajonė paban-
dyti mokytis megzti, nerti, 
siuvinėti kryželiu: daugiau 
laisvo laiko. Tik va proble-
ma: kur gauti siūlų, virbalus, 
vąšelį, siuvinėjimui reika-
lingą medžiagą, siūlus. Gal 
kas norėtų imtis ir šiuo metu 
populiaraus kaukių siuvimo, 

bet namuose neturi tinkamo 
audinio. Klausimų daug, o 
atsakymų... Žinoma, jaunes-
niems tokių prekių galima 
rasti internetu. O štai vyres-
niems, kurie pripratę visko, 
ko reikia, įsigyti minėtoje 
įmonėje? „Štai mezgu ko-
jines. Vilnonių siūlų turiu, 
o pridėtinis siūlas baigiasi, 
liko pusė „matkelio“? Sako, 
senjorai, sėdėkite namie. Aš 
ir sėdžiu, ramiausiai kojines 
mezgu. O kai siūlas baigsis, 
kur man jo gauti? Pirkdavau 
parduotuvėlėje miesto centre. 
O dabar kaip? Didžiuosiuose 
prekybos centruose kartais 
per akcijas būna siūlų, bet ne 
visada, o ir ne visi tinka. O 

čia žinojau ir spalvą, ir rūšį. 
Aišku, mano problema, paly-
ginti su kitų bėdomis, menka. 
Bet vis užsiėmimas namie“, 
– pasakojo rokiškėnė.

Tačiau jau prieš keletą 
dienų internete pasirodė skel-
bimas, kad B. Kundelienės 
įmonė pirkėjų pageidauja-
mas prekes pristatys namo. 
Kaip sakė įmonės šeiminin-
kė, mintis kilo ne tiek dėl 
pelno siekimo, o labiau dėl 
noro paskatinti žmones likti 
namuose su savo pamėgtais 
hobiais. Nors daugelis mez-
gėjų, nėrėjų serga „siūlalige“ 
ir namuose prikaupia dideles 
siūlų atsargas, tačiau ne ką 
mažiau ir tų, kurie taupydami 

perka po kamuoliuką ar du. 
O jiems pasibaigus: ir mez-
ginys ar nėrinys nebaigtas, ir 
mėgiamo užsiėmimo nebėra. 
B. Kundelienė prasitarė, kad 
pradėti išvežiojamąją pre-
kybą buvo nedrąsu, tačiau iš 
nuolatinių klientų dėmesio 
juto – ši paslauga reikalinga.

Pašnekovė pasakojo, kad 
į namus bus pristatomos pir-
kėjų pageidaujamos prekės 
iš gausaus parduotuvės asor-
timento. Prekes galima už-
sakyti telefonu 8-676-37782 
kasdien, 9-19 val. Už prekes 
apmokėti bus galima tuomet, 
kai jos bus atvežtos.

Lina DŪDAITĖ_
KRALIKIENĖ

Būtiniausiais pirkiniais karantino metu 
pasirūpins savanoriai

Griežtinamos karanti-
no sąlygos verčia ieškoti 
sprendimų, kaip galima 
būtų pagelbėti saviizolia-
cijos besilaikantiems ar 
rizikos grupei priklausan-
tiems vyresnio amžiaus gy-
ventojams.

Tuo tikslu Rokiškio ra-
jone susibūrė 18-60 metų 
amžiaus savanorių grupė, 
pasirengusi padėti vyres-
nio amžiaus ar vienišiems 
žmonėms nusipirkti mais-
to produktų ar vaistų, kitų 
būtiniausių dalykų, atlikti 
kitus svarbius darbus.

Už savanorių darbą atsa-
kingas Gediminas Kriovė 
sakė, jog šiuo metu yra už-
siregistravę 32 savanoriai iš 
įvairių seniūnijų. Seniūnijo-
se taip pat talkina ir sociali-
nės darbuotojos.

„Savanorių jau turim ir 
jie yra pasirengę teikti pa-
galbą. Turim tikslą padėti 
kuo daugiau žmonių laiky-
tis karantino, saugoti save, 
išlikti sveikiems ir netapti 
užkrato platintoju. Siekiam, 
kad gyventojai jaustųsi sau-
gūs, pasitikėtų savanoriu ir 
nebijotų priimti pagalbos, 
todėl pagalbą teikiantys 
žmonės dėvi ne tik būtiną-
sias apsaugos priemones, 
bet ir skiriamąsias liemenes, 
pagal kurias juos lengva at-
pažinti. Pirkiniai perduoda-
mi laikantis nustatyto sau-
gaus atstumo. Stengiamės 
išvengti ir sukčiavimo atve-

jų bei nesusipratimų, todėl 
visus pirkimus iš anksto 
suderiname telefoninio po-
kalbio metu ir sutartu laiku 
tuos produktus pristatome. 
Noriu pažymėti, jog už pro-
duktus iš anksto mokėti ne-
reikia, todėl raginame jokių 
pavedimų internetu nedary-
ti, savo asmeninių duomenų 
niekam neatskleisti. Kilus 
klausimams gyventojai, 
gaunantys pagalbą iš sava-
norio visad gali pasiskam-
binti man telefonu 8 638 
71480 ir pasitikslinti,“ - tei-
gė G.Kriovė.

Savanorių komandai la-
bai svarbu nustatyti ir pa-
gelbėti tiems žmonėms, 
kurie negaudavo paramos 
iš savo seniūnijos ir jų kon-
taktai nėra žinomi, todėl 
prašo kaimynų, artimųjų, 
visuomenės pagalbos, ži-
nant asmenų, kuriems dėl 
priklausymo rizikos grupei 
gali būti reikalinga pagalba, 
informuoti seniūniją, ku-
rioje  žmogus gyvena, arba 
pranešti savanorių koordi-
natoriui Gediminui Kriovei.

Kol nėra daug prašymų 
atvežti maisto ir kitų būti-
niausių dalykų, savanoriai, 
pasiskirstę iš savivaldybės 
gauto dezinfekcinio skysčio 
kiekį, dezinfekuoja daugia-
bučių namų, kurių bendruo-
menės pirmininkai nėra 
atsiėmę paskirstytų priemo-
nių, laiptinių turėklus, pašto 
dėžutes, telefonspynes.

Enrika PAVILONIENĖ

Nauji herojai - naujos supergalios. 
Padėkime medikams padėti mums!

Kasdien į ligonines at-
vyksta daugybė galimai 
koronavirusą nešiojančių 
žmonių. Nebūtinai su etike-
te „korona“. Ir nebūtinai į 
tas ligonines, kurias valstybė 
pagal sąrašą aprūpino reika-
lingomis apsaugos priemonė-
mis. Atvyksta į visas, visoje 
šalyje.

Mūsų medikai šiandien dir-
ba be apsaugos priemonių, nes 
jų tiesiog neturi. Dirba ir laukia 
infekcijos protrūkio. Jau dabar 
fiksuojame vis daugiau užsi-
krėtusių medicinos darbuotojų. 
Neatsiradus reikalingoms prie-
monėms, scenarijaus pabaigą 
galite sugalvoti patys. Todėl 
padėkime medikams padėti 
mums.

„Laisvės TV“ kartu su 
„Maltos ordino pagalbos tar-
nyba“ ir „Aukok.lt“ organi-
zuoja iniciatyvą „Laikykitės, 
medikai“. Iniciatyvos tikslas 
– apsaugos priemonėmis, pra-
dedant respiratoriais ir baigiant 
antbačiais, aprūpinti tuos, ku-
rie šiuo metu kaunasi pirmoje 
fronto linijoje – medikus.

Šiuo metu surinkta daugiau 
kaip milijonas eurų, už kuriuos 

jau yra perkamos ir fiziškai į li-
gonines pristatomos apsaugos 
priemonės, tačiau aišku viena 
– tai dar nėra pabaiga.

Prisidėti prie būtiniausių 
medicinos priemonių pirkimo 
galite aukodami į sąskaitą:

VšĮ Laisvės TV
LT 16 7300 0101 5692 7144
Swift: HABALT22
Adresas: Verkių 31B-2

Aukojimo paskirtis: Laiky-
kitės, medikai!

Paypal: el.paštas - gabija@
laisves.tv, pažymėti „Laikyki-
tės medikai“. 

Taip pat galite skambinti 
trumpuoju numeriu 1880 ir 
vienu skambučiu paaukoti 2 
eurus.

Mūsų bendru rezultatu – 
kiek, kam ir už kokią sumą, 

tikrai pasidalinsime viešai, kad 
žinotume – kartu mes tikrai ga-
lime keisti situaciją. 

Užtikriname, kad visos 
lėšos skiriamos medikų ap-
saugos priemonėms, be jokių 
administravimo išlaidų.

Daugiau informacijos: apie-
korona.lt/laikykitesmedikai/

Padėkime medikams padėti 
mums!

„Lašų duonos“ parduotuvėse – 
padidintas dėmesys 
pirkėjų saugumui

„Lašų duonos“ parduo-
tuvėse galioja griežit sau-
gos reikalavimai: pirkė-
jai, nedėvintys apsauginių 
kaukių, tiesiog į jas neį-
leidžiami. „Taip darome 
siekdami kuo labiau ap-
saugoti mūsų pirkėjus“, – 
apie naujovę kalbėjo UAB 
„Lašų duona“ direktorė 
Iveta Aukštuolienė.

„Kviečiame pirkėjus būti 
supratingais, kad visi kartu 
būtume kuo saugesni šiuo 
išbandymų laikotarpiu“, – 
kvietė pašnekovė.

Ji neslėpė: ne kiekvie-
nam parduotuvės lankytojui 
patinka naujoji tvarka. Kai 
kurie, neįleisti ir pakviesti 
grįžti į parduotuvę užsidėję 
apsaugines kaukes, pyktelė-
jo, kai kurie netgi sakė eisią 
apsipirkti kitur. „Mes šiuos 
reikalavimus įdiegėme no-
rėdami apsaugoti klientus, 
tad neketiname jų atšaukti. 

Dabar svarbiausia – ne su-
rinkti kuo daugiau pajamų, 
o, visų pirma, apsaugoti 
žmones, kad kuo mažiau 
plistų virusas“, – sakė I. 
Aukštuolienė.

Su šiuo tikslu susijusi 
ir kita „Lašų duonos“ nau-
jovė: pirkėjų pageidavimu 
parduotuvėse priimami iš-
ankstiniai užsakymai, su-
formuotą prekių krepšelį 
pirkėjas gali jam patogiu 
metu, be eilės atsiimti pa-
sirinktoje „Lašų duonos“ 
parduotuvėje. Taip gerokai 
sumažėja laikas, kurį asmuo 
praleidžia parduotuvėje, o 
kartu – ir korona viruso ri-
zika. Kaip sakė pašnekovė, 
pirkėjas, prieš atsiimdamas 
krepšelį, galės patikrinti, ar 
jis teisingai suformuotas, 
įsitikinti, kad visos prekės 
yra šviežios, nepažeistomis 
pakuotėmis.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

„Sodra“: pensijos į namus nevėluos
„Sodra“ visas socialines 

išmokas bei pensijas gyven-
tojams balandį žada išmokėti 
laiku.  

Žmonėms, gaunantiems pen-
siją į namus, „Sodra“ siūlo tele-
fonu 1883 paprašyti, kad pinigai 

būtų pervesti į sąskaitą.
 Jei vis dėlto laiškininkas at-

neša pensiją, žmonės raginami 
dėvėti veido kaukę bei pirštines, 
turėti savo rašymo priemonę. 

Balandį pensijas į sąskaitas 
didžiajai daliai senjorų žadama 
išmokėti iki Velykų – balandžio 

11 dienos. 
Šiuo metu pensijas į namus 

gauna apie 200 tūkst. senjorų, 
kuriems virusas kelia ypač dide-
lę riziką. Pensijos į namus bus 
nešiojamos nuo balandžio 8 iki 
26 dienos, tačiau dėl epidemi-
nės situacijos daliai gyventojų 

jos gali būti atneštos kitą dieną.
Nuo balandžio 15-osios, 

kaip įprasta, bus mokamos vai-
ko priežiūros išmokos, nuo 20 
dienos – nedarbo išmokos, nuo 
23 dienos – vaiko išlaikymo iš-
mokos.

BNS inform.
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Meras Ramūnas Godeliauskas pateikė aktualiausią susistemintą informaciją apie situaciją rajone
Nors situacija dažnai kei-

čiasi ne dienomis, o valan-
domis, tačiau rajono meras 
R. Godeliauskas pateikia 
aktualiausią susistemintą 
informaciją apie situaciją 
Rokiškio rajone:

Informuojame, kol kas ko-
ronaviruso atvejų rajone kol 
kas neturime.

Esame nupirkę didelį kiekį 
dezinfekcinio skysčio. Pirmą 
siuntą 600 ltr, nedelsiant iš-
dalinome gydymo įstaigoms, 
soc.paramos centrui, policijai, 
priešgaisrinei tarnybai, auto-
busų parkui, seniūnijoms. Šią 
savaitę nupirkome dar 1750 
litrų. Dezinfekcinis skystis 
nupirktas mūsų įstaigoms ir 
spec. tarnyboms. Didelę dalį 
skyrėme daugiabučių namų 
laiptinių dezinfekcijai. Dar 
800 ltr. gauta iš rezervo.

Vykdomas daugiabučių 
namų laiptinių valymas visa-
me rajone. Pagal rekomenda-
cijas naudojamas dezinfek-
cinis skystis, rankiniu būdu 
šluostėmis valomi paviršiai, 
prie kurių gali liestis gy-
ventojai (mygtukai, ranke-
nos, pašto dėžutės, turėklai). 
Laiptinių ir kitų erdvių purš-
kimas kitomis cheminėmis 
medžiagomis nereikalingas 
ir gali būti labiau žalingas. 
Laiptinių valymą organizuo-
ja AB „Rokiškio butų ūkis“, 
padeda savanoriai, su kuriais 
sudarytos savanorystės sutar-
tys. AB „Rokiškio butų ūkis“ 

įpareigotas skubos tvarka 
gauti licenciją dezinfekcijos 
paslaugoms, jei tokios bus 
reikalingos.

Situacijos, susijusios su 
COVID-19 valdymu, naudo-
jame savivaldybės adminis-
tracijos išlaidoms biudžete 
skirtas lėšas, todėl biudžeto 
perskirstymas kol kas nerei-
kalingas.

Yra gautas Rokiškio verslo 
klubo siūlymas savivaldybės 
biudžeto lėšas, skirtas smul-
kaus ir vidutinio verslo rė-
mimo programai, perskirstyti 
gydymo įstaigoms apsaugos 
priemonėms įsigyti. Esame 
dėkingi už kiekvieną pasiūly-
mą. Toks perskirstymas šiuo 

metu nėra būtinas, tačiau ne-
atmetama galimybė tai daryti 
vėliau peržiūrint visą 2020 
metų biudžetą sistemingai. 
Šiuo metu pagrindinė proble-
ma yra ne lėšos, o pačių ap-
saugos priemonių nebuvimas 
rinkoje ilgą laiko tarpą.

Rokiškio PASPC darbas 
organizuojamas ir savaitga-
liais, taip sumažinant darbo 
krūvį Rokiškio ligoninės pri-
ėmimo skyriui.

Gydymo įstaigos darbą 
organizuoja taip, kad būtų 
užtikrintas maksimalus sau-
gumas tiek personalui, tiek 
pacientams.

Derinami veiksmai nuo ba-
landžio 1 d. ligoninės patal-

pose atidaryti karščio kliniką, 
kur būtų priimami pacientai 
išskirtinai pagal nustatytus 
kriterijus (karščiavimas 37,8 
ir daugiau, amžius 18-60). 
Karščio klinikoje gydytojų 
budėjimą užtikrintų visos ra-
jone veikiančios gydymo įs-
taigos, taip sumažinant ligo-
ninės gydytojų darbo krūvį).

Save izoliuoti turintiems 
asmenims apgyvendinti eks-
tremalių situacijų komisijos 
sprendimu perimtas Rokiškio 
verslo ir žemės ūkio moky-
klos bendrabutį. Šiuo metu 
šiam tikslui galime naudoti 
tiek J. Tumo-Vaižganto, tiek 
minėtą bendrabučius. J. Tu-
mo-Vaižganto bendrabutis 
bus panaudotas karantinuoti 
jau sergantiems asmenims, 
jei tam bus poreikis.

Paruošti 4 autobusiukai, 
skirti grįžusių iš užsienio as-
menų parsivežimui, ligonių 
pervežimui, jei to padaryti 
nespėtų greitosios pagalbos 
automobiliai.

Gydymo įstaigos apsaugos 
priemonių šiuo metu, kaip 
patikino vadovai, dar turi, 
tačiau rezervas senka ir po-
reikis numatomas didžiulis. 
Todėl papildomai padaryti 
pirkimai ir per rajono ligoni-
nę, ir per PASPC ir savivaldy-
bės administraciją nelaukiant 
kol gausime centralizuotai.

Užsakyta (dalis kai kurių 
prekių jau gauta):

• Respiratoriai FFP3 – 
4000 vnt;

• Respiratoriai FFP2 – 
10400 vnt;

• Veido kaukės – 22500 
vnt;

• Veido skydeliai – 50 vnt;
• Apsauginiai akiniai – 

1500 vnt;
• Vienkartiniai chalatai – 

3000 vnt;
• Kombinezonai – 2100 

vnt;
• Apsauginiai chalatai – 

400 vnt;
• Vienkartinės pirštinės – 

20000 vnt (porų);
• Covid 19 testai – 1300 

vnt.
Kaip jau minėta, ligoninė-

je yra 5 plaučių ventiliavimo 
aparatai, būtent tiek lovų yra 
reanimacijos skyriuje. Dar 
du aparatai užsakyti per cen-
tralizuotą pirkimą. Tai mak-
simalus skaičius, kurį mūsų 
ligoninė gali aptarnauti. At-
kreiptinas dėmesys, kad šie 
aparatai bus naudojami sun-
kių komplikacijų atvejais. 
Visais atvejais gydymą orga-
nizuoja Panevėžio respubliki-
nė ligoninė, kur visų pirma ir 
bus vežami ligoniai. Papildo-
mai nupirkti galimybių nėra, 
nes pirkimai organizuojami 
valstybiniu lygiu.

 UAB „Juodupės papartis“ 
pradėjo siūti vienkartinius 
chalatus, kombinezonus, vei-
do kaukes. Jau nupirkta 450 
veido kaukių, chalatų, kurie 
išdalinti ligoninei, soc. para-
mos centrui, senelių namams, 
įmonėms, savanoriams (ačiū 

Linai Meilutei-Datkūnienei 
už iniciatyvą ir postūmį vers-
lininkui).

Pradėta savanorių registra-
cija. Savanorystė skirta mais-
to produktams pristatyti esant 
reikalui, laiptinių valymui, 
kitai pagalbai nekontaktuo-
jant su užsikrėtusiais ar izo-
liuotais asmenimis.

Laidojimo paslaugas tei-
kiančios įmonės perspėtos 
apie būtinybę pasirūpinti ap-
saugos priemonėmis darbuo-
tojams, gyventojams išpla-
tintos rekomendacijos kaip 
elgtis laidotuvių metu (ačiū 
Antanui Vagoniui už mintį).

Visi pasienio ruože esan-
tys pravažiavimai į Latvijos 
Respubliką uždaryti, mūsų 
rajone pravažiavimų nėra.

Pasiruošimo etape esu dė-
kingas už didžiules pastangas 
ir profesionalų darbą savi-
valdybės administracijos di-
rektoriui Andriui Burnickui, 
Vitaliui Giedrikui ir visam 
socialinės paramos skyriui, 
Gražinai Švanienei ir turto 
valdymo ir ūkio skyriui, Rai-
mundui Tūskai, Raimondai 
Vilimienei, Gediminui Krio-
vei ir visiems savanoriams. 
Žinoma, ligoninės bei PASPC 
direktorėms Ramunei Marke-
vičienei, Danguolei Kondra-
tenkienei ir jų kolektyvams 
už jau padarytą didžiulį darbą 
pasiruošimo etape.

Pagarbiai,
Savivaldybės meras

Ramūnas GODELIAUSKAS

Kviečia prisijungti prie paramos nepasiturintiesiems
Nuo mažumės mus visa-

da moko, kad reikia padėti 
silpnesniems, kurie negali 
savimi pasirūpinti. Šiandien 
ta pagalba kaip niekad rei-
kalinga mūsų rajono senjo-
rams, vienišiems ir sunkiau 
besiverčiantiems žmonėms!

Atsižvelgiant į susiklos-
čiusią situaciją – visuotinį 
karantiną, kurio sąlygos kie-
kvieną kartą vis griežtėja sie-
kiant suvaldyti koronaviruso 
plitimą, bendradarbiaujant su 
Rokiškio rajono savivaldybės 
Socialinės paramos ir svei-
katos skyriumi, susibūrusi 
rokiškėnų iniciatyvinė grupė, 
norėdama padėti jautriau-
sioms koronaviruso grėsmės 
paliestoms socialinėms gru-
pėms, K V I E Č I A Rokiškio 
rajono ūkininkus, maisto pra-
monės įmones ištiesti gerumo 
ranką ir prisidėti prie akcijos 
savo užauginta ar pagamin-
ta produkcija (daržovėmis, 
kruopomis, aliejumi, medumi 
bei kitais gaminiais).

Mūsų produkcija būtų su-
rinkta, suformuota į krepše-
lius, laikantis visų saugumo 
reikalavimų bei išvežiota vi-
siems, kuriems to labiausiai 
reikia.

Kiekviena parama yra 
vertinga, todėl tie, kurie nori 
finansiškai prisidėti prie akci-
jos, tai gali padaryti perves-
dami lėšas:

Rokiškio rajono ūkininkų 
sąjunga,

Į.k. 302713699
Luminor Bank AB,
LT754010041500381258
Pavedimo paskirtis – CO-

VID-19 parama
Norinčius paremti pro-

duktais, gaminiais kviečiame 

skambinti tel.:
Lina Meilutė-Datkūnienė: 

+370 612 00 285
Justina Daščioraitė: +370 

601 84 702
Laura Viduolytė-Pupelie-

nė: +370 618 15 800
Dėkojame už bendradar-

biavimą Kęstutis Puriuškis 
Norime pasidžiaugti, kad 

iniciatyvą jau palaiko ūkinin-
kė Zoja Šukienė ir ŽŪB „Au-
drupio paukštynas“ Marius 
Stasiškis.

Pasirūpinti vaiku – svarbiausia tėvų pareiga
Šalyje paskelbus ir vis 

tęsiant karantiną, visuo-
menė pratinasi prie naujų 
darbo ir gyvenimo sąlygų. 
Nuotolinis darbas, nuotoli-
nis mokymo procesas – na-
mai tampa ir darboviete, ir 
ugdymo įstaiga, o tai savo-
tiškas iššūkis ir mažam, ir 
dideliam. „Karantino metu 
kardinaliai pasikeitusios 
gyvenimo sąlygos tėvams 
uždėjo ir didesnę atsako-
mybės naštą. Dabar jie dar 
labiau atsakingi tiek už 
vaikų saugumą, sveikatos 
priežiūrą, tiek už ugdymo 
proceso organizavimą na-
muose“, – sako Panevėžio 
apskrities vaiko teisių ap-
saugos skyriaus (VTAS) ve-
dėja Žaneta Ginaitė.

Pastarųjų dienų įvykiai 
parodė, kad net ir būdami 
namuose kartu su vaikais, 
tėvai negali prarasti budru-
mo ir turi nuolat galvoti apie 
vaikų saugumą. Panevėžio 
apskrityje medikų pagalbos 
prireikė mažamečiui, kuris 
namuose apsiplikė verdan-
čiu vandeniu. „Net ir trum-
pam į šoną nukreiptas tėvų 
dėmesys ir, kaip rodo prakti-

ka, ne vietoje padėtas karštos 
arbatos puodelis, gali virsti 
nelaimingu atsitikimu“, – sakė 
Ž. Ginaitė.

Panevėžio apskrities VTAS 
specialistai nuo karantino pra-
džios gavo 26 pranešimus apie 
galimus vaiko teisių pažeidi-
mus. „Ir vienas nuskriaustas 
vaikas yra per daug, o ypač 
įvertinus tai, kad dažniausiai 
vaiko teisių gynėjams teko 
vykti į šeimas, kur vartojamas 
alkoholis ir fiksuoti vaiko ne-
priežiūros atvejai“, – apžvelg-
dama vaiko teisių pažeidimų 
duomenis sakė Ž. Ginaitė.

 Primename, kad atsako-
mybė pasirūpinti savo vaiku 
– svarbiausia tėvų pareiga, 
užtikrinanti, kad būtų išveng-
ta vaiko teisių pažeidimų: ne-
priežiūros atvejų, nelaimingų 
atsitikimų, vaiko palikimo 
aplinkoje, kur galimai gresia 
pavojus jo sveikatai ar net gy-
vybei.

Pastebėtina, kad piktnau-
džiavimas alkoholiu artimoje 
aplinkoje, iki šiol buvęs daž-
niausiai savaitgalio ir šventinių 
dienų įpročiu, itin suaktyvėjo 
karantino laikotarpiu. Nesai-
kingas alkoholio vartojimas 
lemia suprastėjusius santykius 

šeimoje, tampa kivirčų ir 
smurto priežastimi, skau-
džiai atsiliepia vaikų fizinei, 
emocinei ir psichologinei 
būsenai.

Šis periodas sudėtingas vi-
siems, tačiau tėvams norime 
priminti jų pareigą ir atsako-
mybę vaiku rūpintis nuolat. 
„Dienos režimas, bendri už-
siėmimai, ugdomoji veikla – 
padės prasmingai išnaudoti šį 
laiką ir užmegzti dar tvirtes-
nius ryšius su vaiku, o kartu 
užtikrins ir vaiko saugumą“, 
– sako Panevėžio apskrities 
VTAS, kuris apima pada-
linius Rokiškio, Kupiškio, 
Biržų, Pasvalio, Panevėžio 
rajonuose ir Panevėžio mieste 
vedėja Žaneta Ginaitė.

Dėmesio! Sužinojus apie 
galimus smurto prieš vaikus 
atvejus, reikia pranešti tel. 
nr. 112 arba Valstybės vaiko 
teisių apsaugos ir įvaikinimo 
tarnybai.

Visus specialistų kontak-
tus rasite: www.vaikoteises.
lt, kontaktų skiltyje.

VALSTYBĖS 
VAIKO TEISIŲ 
APSAUGOS IR 

ĮVAIKINIMO 
TARNYBOS inform.
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TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Vokiškus ratlankius su m+s 
Pirelli padangomis. R19. 
Matmenys 245/45, pagaminti 
2017 m. Originalūs, AEZ firmos, 
protektoriaus gylis 6,5 mm. 
Subalansuoti, paruošti naudojimui. 
Pabraižyti. Kaina 299 Eur.  
Tel. 8 621 80 689. Anykščiai
• Volkswagen Golf, R15 vasarines 
padangas su skardomis. Yra 
komplektas m+s su padangomis. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Padangas. 195/65, R15, vasarinės, 
2017 m. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Originalius Audi ratlankius su 
m+s padangomis. R18. Kaina 180 
Eur. Tel. 8 685 75 884.  
Rokiškis
• MB lietus ratus. 19 col., 112-5,  
protektoriaus raštas dar 6 mm. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 624 39 429. 
Rokiškis
• Passat B5 dalimis. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Passat ratlankius. R15. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 618 13 074.  
Rokiškis
• VW Passat B5 ir Audi A4, 1998 
m. visą priekinę važiuoklę, visas 
traukes ir 4 vnt. ratų. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Vasarines padangas Michelin. 
203/60, R16. Likutis apie 4 mm. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 682 21 205. 
Rokiškis
• 2000 m. Opel Astra siurblį. 2 l, 
dyzelis, universalas.  
Tel. 8 612 48 499. Kupiškis
• R19, 255/40, vasarines Dunlop 
padangas. Protektoriaus gylis apie 5 
mm. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 621 80 689. Anykščiai
• Originalius ratlankius su 
padangomis. R18. Kaina 180 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Vasarines padangas Continental. 
215/50, R17. Tel. 8 625 57 857. 
Rokiškis
• 2000 m. Toyota Yaris. 1,0l, 
benzinas, rida - 218,000.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Opel Zafira, 2004 m., 2 l, TDI, 74 
kW ir Opel Zafira 2002 m., 2,2 l, 
TDI, 92 kW dalimis.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• Lietus ratus, R16, su vasarinėmis 
padangomis, 215/55, tinka Opel 
automobiliams, 5x110, 4 vnt. 
Kaina 125 Eur. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• Lietus ratus su vasarinėmis 
padangomis : Citroen evasion/ 
peugeot 806 - 195/65, R15, 5 
tvirtinimo taškų. komplekto kaina 
80 Eur. Renault - 4 tvirtinimo 
taškų, skardiniai, R15. Komplekto 
kaina 20 Eur. Tel. 8 698 72 751. 
Rokiškis
• 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
• Lengvo 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 vnt. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 685 75 884.  
Rokiškis
• Geros būklės, 2 vnt., 225/65, R17, 
vasarinių padangų. 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
• 2000m., Opel Zafira, benzinas-
dujos, žalia spalva. Dalimis.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• R15 ratus ir padangas, 
protektoriaus gylis 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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Traktorinės 4 t priekabos dalis. 
Tel. 8 623 43 539. Rokiškis
• T-150 traktorių. Kaina 3200 Eur. 
Tel. 8 628 56 657.  
Rokiškis
• T-25 dalimis (be variklio), T-40 
variklį . Tel. 8 607 48 852.  
Rokiškis
• Plūgą, kultivatorių ir traliuką. 
Visi daiktai po 100 Eur. Plačiau 
telefonu. Tel. 8 612 56 267. 
Kupiškis
• 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. 17 AG, 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
• Baltarusių gamybos bulvių 
kasamąją. Prikabinama, vienos 
vagos, nedaug naudota. Galiu 
atvežti. Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 612 56 267. Kupiškis
• T-40 A, 1987m. 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

Pirkėjų dėmesiui!
Rūpindamiesi Jūsų saugumu ir patogumu, 
Kviečiame iš anksto telefonu  +370 694 20398 
ar elektroniniu paštu uzsakymai@lasai.lt
užsisakyti prekių iš „Lašų duonos“ parduotuvių asortimento, 
kurį rasite tinklalapyje www.lasuduona.lt. 
Jums nebereikės gaišti laiko renkatintis prekes lentynose, laukiant eilėje, kada galėsite už 
jas sumokėti.
Suformuotą krepšelį Jums patogiu laiku ir be eilės galėsite atsiimti pasirinktoje 
„Lašų duonos“ parduotuvėje. Prieš pasiimdami jį, galėste vietoje įsitikinti, kad 
krepšelis suformuotas teisingai, patikrinti prekių galiojimo laiką.
Mažiausia krepšelio prekių suma – 20 Eur.

Nuotolinis mokymas rajono mokyklose – 
kol kas be didesnių bėdų

Kovo 30-ąją baigėsi moks-
leivių atostogos. Vos per dvi 
savaites pedagogams teko pa-
siruošti tam, ko iki šiol šalies 
istorijoje nėra buvę – visuoti-
niam nuotoliniam mokymui. 
Klausimų ir baimių būta 
daug: ar interneto greičio už-
teks išaugusioms apkrovoms, 
ar tinkamai veiks kompiute-
rinės programos, ar mokyto-
jams pavyks suformuoti nuo-
toliniu būdu pamokų turinį. 
Kaip sekasi pirmosios nuoto-
linio ugdymo valandos, „Ro-
kiškio Sirena“ klausė rajono 
savivaldybės Švietimo, kultū-
ros ir sporto skyriaus vedėjo 
Aurimo Laužadžio.

Kol kas nėra žinių 
apie didesnius trukdžius
Šiokio tokio nerimo sukėlė 

facebook pasirodę pranešimai, 
kad stringa pagrindinės progra-
mos, kuriomis ir buvo numaty-

ta vykdyti nuotolinį ugdymą: 
TAMO ir „Zoom“ bei „Eduka“. 
A. Laužadis paaiškino, kad 
apie TAMO trukdžius girdė-
jo, tačiau paskui ši programa 
ėmė veikti korektiškai. Kol kas 
mūsų rajone didesnių nesklan-
dumų nebūta. „Jei būtų susi-
durta su rimtesniais iššūkiais, 
jau tikrai mokyklos būtų mums 
pranešę“, – sakė pašnekovas. 
Kol kas skambinti mokyklų di-
rektoriams bei mokytojams, ir 
egzaminuoti jų apie nuotolinio 
ugdymo niuansus, skyriaus spe-
cialistai neskuba: iki pietų buvo 
pats pamokų vedimo įkarštis, 
o mokytojams dėl niekada ne-
bandytos naujovės ir taip gau-
su įtampos bei streso. „Norime 
leisti jiems ramiai dirbti. O ne-
sklandumus ir kaip juos spręs-
ti, darbo dienai besibaigiant, 
aptarsime su mokyklų direkto-
riais“, – sakė A. Laužadis.

Svarbiausia, kad galimybę 

mokytis nuotoliniu būdu turi 
visi rajono moksleiviai: netu-
rinčius kompiuterių jais ap-
rūpino mokyklos. O savaitės 
pabaigoje, pasak pašnekovo, 
planuojama, kad rajoną pa-
sieks ir Švietimo, mokslo ir 
sporto ministerijos nupirktų 
kompiuterių siunta.

Nesklandumus 
ruošiamasi spręsti
Šią savaitę, pasak A. Lau-

žadžio, tikėtini įvairiausi ne-
sklandumai: mokyklos, moky-
tojai ir moksleiviai tik pratinasi 
prie niekada iki šiol nenaudoto 
metodo. Kol vaikai atostoga-
vo, mokytojams buvo didžiu-
lis darbo įkarštis: jie per labai 
trumpą laiką turėjo pritaikyti 
pamokų turinį nuotoliniam 
mokymui. Tai nėra lengva ir 
paprasta: skiriasi mokytojų 
kompiuterinio raštingumo įgū-
džiai, gebėjimai apdoroti grafi-

nę, vaizdinę, audio medžiagą. 
Tad galbūt ateityje verta 

investuoti ir sukurti visoms 
klasėms vieningas pamokas: 
mokytojams, mokslininkams, 
dizaineriams sėsti prie ben-
dro stalo ir sukurti vaizdinę 
kiekvieno dalyko, kiekvienos 
pamokos medžiagą, kad bet 
kada prireikus mokytojai ga-
lėtų pradėti vieningai naudoti 
korektišką ir kokybišką turinį, 
o ne kiekvienam gaišti laiką ir 
pagal savo turimas žinias „žir-
kių ir klijų“ metodu „lipdyti“ 
nuotolines pamokas? Žinoma, 
tai kainuotų didžiulius pinigus, 
tačiau kiekvienas mokytojas 
galėtų naudotis parankine prie-
mone, o ne savarankiškai išra-
dinėti dviratį. Švietimo, kultū-
ros ir sporto skyriaus vedėjas 
teigė, kad švietimo strategams 
tikrai vertėtų apie tai pagalvoti. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos dvasininkai ragino 
laikytis karantino ir pranešė apie parapijos veiklos naujoves

Pratęstas karantinas reiš-
kia viena – didžiausia rajone 
religinė bendruomenė – ka-
talikai – Verbū sekmadienį, 
Didžiąją savaitę ir svarbiau-
sią metų šventę – šv. Velykas 
– sutiks namuose, o pamaldas 
stebės internetu, televizijos ar 
radijo transliacijose. Apie tai, 
kaip gyvuoja didžiausia ra-
jono parapija – Rokiškio šv. 
apaštalo evagelisto Mato, kaip 
ruoštis artėjančioms didžio-
sioms metų šventėms, kalbėjo 
Rokiškio dekanato dekanas 
kunigas Eimantas Novikas.

Pirmiausia aktuali naujo-
vė: nuo kovo 30-osios parapija 
grįžta prie įprastinės veiklos. 
Nuo vakar šv. Mišios aukotojų 
intencijomis aukojamos tomis 
dienomis ir tomis valandomis, 

kuriomis jų prašė aukotojai. Tai-
gi, jei netenkina diena ar valan-
da, kurią šios šv. Mišios aukoja-
mos, tikintieji kviečiami kreiptis 
į parapijos dvasininkus iš anksto 
ir susitarti dėl naujos datos. Tą 
galima padaryti telefonu arba 
elektroniniu paštu. Taip pat šiais 
būdais galima paprašyti dvasi-
ninkų, kad jie aukotų šv. Mišias 
tikinčiųjų prašomomis intencijo-
mis. Jei tikintieji pageidauja, jie 
gali prie maldos jungtis namuo-
se.

Kitas svarbus dalykas – pa-
sirengimas didžiosioms metų 
šventėms. Ateinantis sekma-
dienis – Verbų sekmadienis. 
„Rokiškio Sirena“ sekmadienį, 
9 val. savo facebook paskyroje 
transliuos šv. Mišias iš Rokiškio 
šv. apaštalo evangelisto Mato 
bažnyčios. Vėliau šias šv. Mišias 

galėsite pasižiūrėti ir „Rokiškio 
Sirenos“ tinklalapyje www.ro-
kiskiosirena.lt

Rokiškio dekanato dvasi-
ninkai bei „Rokiškio Sirena“ 
tikinčiųjų nepaliks be dėmesio 
ir Didžiąją savaitę. Didžiajam 
Penktadieniui numatome pa-
rengti Kryžiaus kelio įrašą iš 
Kamajų bažnyčios, kurioje šiuo 
metu visuomenei neprieinamos 
įspūdingos šv. Kryžiaus kelio 
stotys.

Taip pat transliuosime ir Ve-
lyknakčio pamaldas bei Velykų 
šv. Mišias iš Rokiškio šv. apašta-
lo evangelisto Mato bažnyčios. 
Apie jų laiką parapijos dvasinin-
kai tikinčiuosius informuos kiek 
vėliau.

Kitas svarbus klausimas: kaip 
tikintiesiems pasirengti švęsti šv. 
Velykas. Įprasta prieš jas atlikti 

išpažintį. Deja, pasak dekano E. 
Noviko, išpažintį tikintiesiems 
teks atidėti iki karantino pabai-
gos. Velykinė išpažintis turi būti 
atlikta iki birželio 29-osios – šv. 
apaštalų Petro ir Pauliaus dienos. 
Rokiškio parapijos dvasininkai 
primena, kad karantino laiky-
masis yra labai svarbus ir linki 
tikintiesiems saugoti savo ir ap-
linkinių sveikatą.

Prieš savaitę per šv. Mišių 
transliaciją dekanas E. Novikas 
juokais užsiminė apie rinkliavą. 
Parapijiečiai sureagavo į prašy-
mą ir parapijos sąskaitą papildė 
į banko sąskaitą pervestos jų au-
kos. Geros valios žmonės kvie-
čiami prie bažnyčios ir jos tarnų 
išlaikymo pagal galimybes prisi-
dėti ir šiuo nelengvu metu.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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BŪKIME VISI SVEIKI IR SOTŪS!
ROKIŠKIO MĖSINĖS elektroninė parduotuvė 

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

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

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

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

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

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

PASLAUGOS

• Medžių genėjimas, žolės 
pjovimas, krūmų pjovimas, gyvatvorių formavimas, medžių 

kirtimas, malkų ruošimas, lapų 
grėbimas, obuolių surinkimas 
ir išvežimas, žemės dirbimas, 
greideriavimas. Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis
• Atlieku vidaus ir lauko apdailos 
bei kitus statybos darbus. Stogų 
dengimas. Tel. 8 603 03 994. 
Rokiškis
• Rokiškio rajono ugniagesių 
savanorių draugija teikia kaminų 
valymo ir jų kompiuterinės 
diagnostikos 17 m aukščio keltuvo 
dėka paslaugas. Taip pat nuomoja 
keltuvą su operatoriumi, atlieka 
įvairius darbus aukštyje. Išrašome 

sąskaitas. Tel. 8 604 85 928. 
Rokiškis
• UŽKANDINĖ PAS JUDITĄ. 
Adresas: Panevėžio g. 1, Rokiškis 
(autobusų stotis). Kompleksiniai 
dienos pietūs išsinešimui - 2,80 
Eur. Kompleksiniai dienos 
pietūs su pristatymu į namus 
- 3 Eur. Telefonas pasiterauti 
ir užsakymams 8 652 99 296. 
Rokiškis
• Mažu traktoriumi frezuojame 
žemes iki 30 cm gylio. 
 Tel. 8 698 17 829. Rokiškis
• 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 prilydoma 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 
gruntui pakelti). Tel. 8 613 14 322. 
Rokiškis

PERKA

PREKĖS VAIKAMS

PRAŠO PADOVANOTI

•  Naudotą dviračio kėdutę Hamax 
sleepy. Originali, Norvegiška. Iki 
22 kg vaikui. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 650 28 445. Rokiškis
• 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 
su stalčiumi, skirtą mergaitei. 
Čiužinys 160×80. Kaina 85 Eur. 
Tel. 8 626 50 483. Rokiškis

• Gal kas dovanoja skalbimo 
mašiną Rokiškyje.  
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• Ieškau kas dovanotų ar už 
simbolinį mokestį atiduotų eglių ir 

pušų išverstų, vėjo. Sutvarkysiu ir 
išsivešiu pats. Tel. 8 623 06 058. 
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Oro valytuvą, 4 filtrų. Prek.kodas 
KLARSTEIN 4260509688413, 
įsiveskite kodą ir sužinosite  
visus privalumus. Naujas, įdiegta 
drėgmės surinkimo funkcija. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 670 27 742.  

Rokiškis
• Įvairaus dydžio, naujus 
šaldytuvus bei alkoholio aušintuvus 
iš Vokietijos. Tel. 8 685 37 720. 
Rokiškis
• Automatinę skalbimo mašiną 
Whirpool. Drabužiai dedami iš 
viršaus. 6 kg. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• 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 pakuotės dėžė. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 626 90 489. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• CD grotuvą. Yra Mp3, USB ir 
dedasi atminties korta. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 674 92 644.  
Rokiškis
• Žemų dažnių kolonėlė Magnat 
Edition BS 30 ir stiprintuvą Magnat 
Edition Four 1000W. Kaina 95 Eur. 
Tel. 8 605 79 573. Rokiškis
• AM/FM sterio tiunerį, SONY ST 
– 2950F, 1976 m. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Kovo pradžioje ožiukų tsivedusią 
ožką. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 610 46 476. Rokiškis
• 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 
mėnesiai, ožkai 2 metai. Juodupė. 
Tel. 8 692 66 246. 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

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo. Galiu pjauti ir 
skaldyti malkas savo įrankiais.  
Tel. 8 641 69 409. Kupiškis
• 38 metų vyras ieško darbo.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Ieškau darbo, galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmones arba 



7 psl.

Nepriklausomas rajono laikraštis

LAISVALAIKIS

 2020-03-31

Laisvės g.13

vaikus, turiu patirties. Galiu dirbti 
ryte, per pietus arba vakare ir 
savaitgaliais. Tel. 8 625 24 087. 
Rokiškis
• 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, nuosavą automobilį, 
įrankius. Tel. 8 685 06 891. 
Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo. Galiu 
pjauti ir skaldyti malkas, pjauti 
medžius. Turiu traktorininko teises. 
Tel. 8 624 53 501. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingas žmogus rinkti 
akmenis pas ūkininką.  
Tel. 8 650 97 726. Rokiškis
• Mėsos parduotuvei reikalingas 
darbuotojas. Darbo užmokestis 
priklauso nuo dirbtų dienų 
skaičiaus (500 - 670 Eur į rankas). 
Teirautis nurodytu telefonu.  
Tel. 8 650 24 902.  
Rokiškis
• Reikalingas žmogus sumūryti 
laiptus. Tel. 8 650 97 726.  
Rokiškis
• Įmonė ieško vairuotojo darbui  

Rokiškio rajone. Terminuota darbo 
sutartis. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 626 63 760. Rokiškis
• Reikia suskaldyti 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 
pastatyti polikarbonatinį šiltnamį. 
Tel. 8 670 45 698. Rokiškis
• Ieškau žmogaus, turinčio ilgas 
kopėčias. Reikia prisukti stogo 
vėtrungę. Tel. 8 670 06 778. 
Rokiškis

KITA

• Naujas dujokaukes. Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 670 27 742. Rokiškis
• Sausas, skaldytas malkas. Atvežu. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Beržines malkas. Rąsteliais arba 
kaladėlėm. Tel. 8 606 02 944. 
Rokiškis
• Sausas, skaldytas spygliuočio 

malkas. Kaina 150 Eur. T 
el. 8 680 49 599. Rokiškis
• 5 cm storio, ruloninę akmens 
vatą, dalis armuotos. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 622 06 975. 
Rokiškis
• Įvairių rūšių pagalves, pledus, 
patalynę. Daiktai nauji.  
Tel. 8 620 50 785. Rokiškis
• Veikiantį, rašalinį, daugiafunkcinį 
spausdintuvą HP Photosmart  
C5380.  Galima spausdinti 
nuotraukas. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 624 30 118. Rokiškis
• Bites su aviliais. Kaina 90 Eur. 
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Šieną rulonais. Tel. 8 695 29 381. 
Rokiškis
• Ūkines prekes: įvairių rūšių 
kibirus, bidonėlius, vandens 
siurblius, šluotas. Taip pat turime 
kaliošų, guminių batų, darbinių 
batų, kojinių, įvairių darbinių 
pirštinių ir kitų įvairių prekių 
naudojamų namuose.  
Tel. 8 620 50 785. Rokiškis
• Vieno kubo talpas (dyzeliniam 
kurui, vandeniui). Talpos 
plastmasinės, metaliniame 
rėme. Kaina 30-75 Eur, pagal 
pasirinkimą. Tel. 8 698 17 829. 
Rokiškis
• Lapuočių malkas. 3 m ilgio. 
Atvežu. Tel. 8 604 84 051.  

Rokiškis
• 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 20A . 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Pratekančio vandens šildytuvą, 
EVP – 2A, 230/380V, 10,5kW. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• 8 vnt. elektros šildymo lempų, 
500W galios. Patronas E40. Tinka 
viščiukams, paršiukams ir kt. 
gyvūnėliams šildyti. 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
• Ekologišką medų. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. 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

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Naują Xbox one s 1tb su 
garantija. Kaina derinama. Kaina 
140 Eur. Tel. 8 603 03 994. 
Rokiškis
• Naudotas, spartus, nešiojamas 
kompiuteris Toshiba A 350D. 
Baterija silpna. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 640 42 901. Rokiškis
• Playstation2 žaidimus ir putelį. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 627 23 563. 
Rokiškis
• Nešiojamą kompiuterį Toshiba 
Satelite P100-208. Pilna klaviatūra, 
CPU Intel 2 core, Win7. Neveikia 
vienas garsiakalbis. Baterija silpna. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 640 42 901. 
Rokiškis
• Veikiantį, naudotą nešiojamąjį 
kompiuterį Lenovo S10e. Būklė 
labai gera. Windows 7. Kaina 55 
Eur. Tel. 8 640 42 901.  
Rokiškis
• Nešiojamą kompiuterį Asus 
VivoBook S431FA-EB030T 14, 
Intel Core i5-8265U, 8GB, 256GB 
SSD, W10. Naujas, išsamiau 
telefonu. Pirktas 2020.03.24. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 605 33 586. 
Rokiškis
• PS3. Puikiai veikiantis. Yra du 
pulteliai ir apie 13 žaidimų. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 641 69 409.  
Kupiškis
• Naują žaidimų kompiuterį 
PlayStation. Tel. 8 698 17 829. 
Rokiškis
• Verslo klasės Hp Elitebook 
2530p, geros būklės. Visiškai 
veikiantis, su Delphi autodata ir 
dviem krovikliais. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 686 12 718. Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį Hp Elite 
Book . Tel. 8 683 06 559.  
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05:10 Ponių rojus
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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 
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„Lietuvos tūkstantmečio 
vaikų“ projektas
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15:25 Atspindžiai
16:00 Žinios
16:30 Stiprūs kartu
16:40 Ponių rojus
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18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gyvenimo spalvos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nepažintas meras
22:30 Dviračio žinios
23:00 12 beždžionių
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Lietuvos kankinystės kelias
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meistrai
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11:50 Tarp mūsų mergaičių
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Auksiniai svogūnai
22:30 Vienas šūvis. Dvi kulkos
01:00 Makgaiveris 
01:50 X mutantai 
02:40 Amerikiečiai 
03:25 Makgaiveris
04:15 Vaiduoklių ieškotojai
04:40 Naujakuriai
05:25 Tarp mūsų mergaičių

07:05 Mano gyvenimo  
šviesa
08:35 Tomas ir Džeris
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 Dydžio (r)evoliucija
22:00 Monikai reikia meilės 
22:30 Žinios
23:30 Diktatorius
01:10 Tabula Rasa 
02:15 Savas žmogus

07:25 CSI. Majamis 
08:20 Mano virtuvė geriausia 
09:35 Stoties policija 
10:35 Pėdsakas 
11:35 Kobra 11 
12:35 Paskutinis laivas 
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 PREMJERA Paskutinis 
laivas 
21:30 Pričiupom! 
22:00 Mirtis už gyvybę
23:50 Kruvini pinigai
01:55 Nusikaltimų miestas
02:45 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05:40 Kaimo akademija
06:00 Nauja diena
06:50 Tiek žinių
07:00 Oponentai
08:00 Sėkmės gylis
09:00 „Tu esi mano“ 
10:00 „Ragana“ 
11:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
11:30 „Netikėtas teisingumas“ 
12:30 „Vieno nusikaltimo  
istorija“ 
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14:20 Tiek žinių

14:30 TV parduotuvė
14:45 Mažos Mūsų Pergalės
15:00 „Mentų karai: Kijevas. 
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16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Netikėtas teisingumas“ 
18:00 Reporteris
18:25 Rubrika “Renovacija iš 
arčiau”
18:30 „Vieno nusikaltimo 
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perskambinsiu” 
21:30 Gyvenimas
22:30 Reporteris
23:30 Lietuva tiesiogiai
00:00 „Brangioji, aš 
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00:30 Oponentai
01:30 Gyvenimas
02:10 Lietuva tiesiogiai
02:30 „Vieno nusikaltimo 
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04:00 „Netikėtas teisingumas“ 
04:50 Tiek žinių
05:00 Gyvenimas
05:40 Kryptys LT
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14:30 Euromaxx
15:00 Žinios
15:25 „Čia kinas“
16:00 Žinios
16:30 Stiprūs kartu
16:40 Ponių rojus
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18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Pasaulio puodai
22:30 Dviračio žinios
23:00 Nuostabioji draugė
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00:45 Stiprūs kartu
01:00 LRT radijo žinios
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02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
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04:05 Nuostabioji draugė
05:10 Ponių rojus

05:05 Naujakuriai
05:25 Tarp mūsų mergaičių
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meistrai 
06:55 Čipas ir Deilas skuba į 

pagalbą
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Svajonių sodai 
08:55 Meilės sūkuryje
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11:55 Tarp mūsų mergaičių
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios
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18:30 TV3 žinios
19:30 Farai 
20:30 Prakeikti II 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Atsakomasis smūgis
23:55 Kaulai
00:55 Makgaiveris 
01:45 X mutantai 
02:35 Amerikiečiai
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04:15 Vaiduoklių ieškotojai 
04:40 Naujakuriai
05:25 Tarp mūsų mergaičių

07:05 Mano gyvenimo šviesa
08:30 Tomas ir Džeris 
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
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21:00 Valanda su Rūta
22:00 Monikai reikia meilės 
22:30 Žinios
23:30 Patriotų diena
02:10 Diktatorius
03:35 Alchemija XVI. Mada yra 
menas
04:05 RETROSPEKTYVA

07:25 CSI. Majamis 
08:20 Mano virtuvė geriausia 
09:35 Stoties policija
10:35 Pėdsakas 
11:35 Kobra 11 
12:35 Paskutinis laivas 

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 
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02:10 Nusikaltimų miestas
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06:00 Nauja diena
06:50 Tiek žinių
07:00 Gyvenimas
08:00 Visi savi
09:00 „Gluchariovas“ 
10:00 „Mentų karai: Kijevas. 
Užpuolikai” 
11:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
11:30 „Netikėtas teisingumas“ 

12:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
13:30 Nauja diena
14:30 TV parduotuvė
14:45 Mažos Mūsų Pergalės
15:00 „Mentų karai: Kijevas. 
Užpuolikai” 
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
20:30 „Moterų daktaras” 
21:30 Skyrybos
22:30 Reporteris
23:30 Lietuva tiesiogiai
00:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
00:30 Gyvenimas
01:30 Skyrybos
02:10 Lietuva tiesiogiai
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:15 „Mentų karai: Kijevas. 
Užpuolikai” 
04:00 „Netikėtas teisingumas“ 
04:50 Tiek žinių
05:00 Skyrybos
05:40 Vantos lapas
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05:10 Ponių rojus

05:05 Naujakuriai
05:25 Tarp mūsų mergaičių
06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
06:55 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Farai 
08:55 Meilės sūkuryje 

10:00 Mano mažoji sesutė Mirai
11:55 Tai bent giminaičiai
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba 
17:55 Namų idėja su IKEA 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Zootropolis
21:45 Karibų piratai. "Juodojo 
perlo" užkeikimas
00:35 Karaliaus vardu. Požemių 
pasaulio sakmė
02:45 Vienas šūvis. Dvi kulkos
04:50 Ekstrasensų mūšis

07:05 Mano gyvenimo šviesa
08:30 Tomas ir Džeris 
09:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
11:00 Rozenheimo policija 
12:00 Paveldėtoja 3 
12:50 Monikai reikia meilės 
13:20 Būrėja 
13:55 Būrėja 
14:30 Turtuolė varguolė 

15:30 Našlaitės 
16:30 Laukinis miestas 
17:30 Labas vakaras, Lietuva
18:30 VIDO VIDeO
19:30 Žinios
20:30 KK2 penktadienis
22:00 Karalius Artūras. Kalavijo 
legenda
00:30 Zūlanderis 2
02:35 Demonų miškas

07:25 CSI. Majamis 
08:20 Mano virtuvė geriausia 
09:35 Stoties policija 
10:35 Pėdsakas
11:35 Kobra 11 
12:35 Paskutinis laivas 
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 Amerikietiškos imtynės 
22:30 Absoliutus blogis. Pomirtinis 
gyvenimas
00:25 Rydiko kronikos
02:30 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05:40 Vantos lapas
06:00 Oponentai
07:00 Skyrybos
08:00 Greiti pietūs
09:00 „Gluchariovas“ 
10:00 „Mentų karai: Kijevas. 
Užpuolikai” 
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 „Mentų karai: Kijevas. 
Užpuolikai” 
16:00 Reporteris

17:00 „Netikėtas teisingumas“ 
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 Tiek žinių
20:00 Reporteris
20:30 „Moterų daktaras” 
21:30 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
22:30 Reporteris
23:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
23:30 Vantos lapas
00:00 „Brangioji, aš perskambinsiu” 
00:30 Skyrybos
01:30 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
02:10 Bušido ringas 1/23. 
Tarptautinis turnyras „BUSHIDO 
KOK 2020"
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:15 „Mentų karai: Kijevas. 
Užpuolikai” 
04:00 „Netikėtas teisingumas“
04:50 Tiek žinių
05:00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
05:40 „Pasaulis iš viršaus“

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 žaidimu. Kaina 180 
Eur. Tel. 8 606 73 678.  
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Ekologiškai užaugintas 
valgomąsias bulves Melody. 
Maišas 30 kg - 7,5 Eur. Rokiškyje 
pristatymas nemokamas. Kaina 8 
Eur. Tel. 8 674 22 216.  
Rokiškis

• Kaimiškai augintų kalakutų 
skerdieną, kilogramo kaina 5,50 
Eur. Kaina 5 Eur. Tel. 8 624 91 461. 
Rokiškis
• Valgomas bulves. Rokiškio 
raj.,  Selynės km. 1 kg - 0.30 Eur. 
Rokiškio rajone atvežame.  
Tel. 8 615 53 934.  
Rokiškis
• 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

MOBILIEJI TELEFONAI

• Puikiai veikiantį Iphone 3S su 
dėkliuku ir krovikliu. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 687 27 117.  
Rokiškis
• Samsung S7. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Telefoną Samsung Galaxy J3. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 624 30 118. 
Rokiškis
• Geros būklės Samsung S10 
128GB. Su dėže ir priedais. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 641 69 409. 
Kupiškis
• Iphone 7.  Geros būklės, mažai 
naudotas. Yra dėžė, kroviklis. 
ausinės. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 641 69 409. Kupiškis

• 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

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Namo dalį Rokiškio mieste. 
Kaina 3500 Eur. Tel. 8 630 35 249. 
Rokiškis
• Žemę. Apie 8,47 ha. Našumo 
balas 42,8 ir 48. Lailūnų kaime 
Rokiškio raj., Pandėlio sen. Tel. 8 

675 72 055. Rokiškis
• Sodo sklypą su nameliu 
Kavoliškyje. Tel. 8 618 35 439. 
Rokiškis
• Kaimo turizmo sodybą Kamajų 
sen., prie Dviragio ežero.  
Tel. 8 650 97 726. Rokiškis
• Keičiu 2 kambarių butą Panevėžio 
g. 1 aukšte į 3 arba 4 kambarių butą 
Rokiškio mieste. Tel. 8 608 44 484. 
Rokiškis
• Mūrinį namuką Lukštuose, 10 km 
nuo Rokiškio. 68 kv. m. Pradėtas 
remontuoti, pakeista dalis langų į 
plastikinius. Viename kambaryje 
naujai išvedžiota elektra. Tvarkinga 
krosnis, centrinis šildymas. Sistema 
užpildyta antifrizu. 2 erdvūs 
kambariai. 25 a. Kaina 6200 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Namą su žeme Pandelyje. Galima 
keisti į 1 kambario butą Rokiškio 

mieste. Tel. 8 646 90 708.  
Rokiškis
• Sodybą (netinkama gyventi) 
su 0,55 ha+4,7 ha žemės ūkio 
paskirties sklypu Pašilių kaime, 
Juodupės sen. Sklypas ribojasi su 
žvyrkeliu, kitoje pusėje - tvenkinys. 
7355-0002-00447355-0002-
00437355-0002-0027. Kaina 14000 
Eur. Tel. 8 608 92 083. Rokiškis
• 2 kambarių butą. Panevėžio g., 30 
name, 4 aukštas. Yra paliktų baldų. 
Kaina 26000 Eur.  
Tel. 8 602 46 342. Rokiškis
• Tvarkingą 2 kambarių butą. 
Panevežio g. Šiltas, langai į abi 
puses. Kaina 26000 Eur.  
Tel. 8 634 88 847. Rokiškis
• Sodo sklypą. 6 a, yra obelų, 
kriaušių, išdirbta žemė, šiltnamis. 
Už mišku ūkio, Draugystės 5-oji g. 
Kaina derinama su rimtu pirkėju. 
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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. 
Bendrasis plotas 45 kv. m. Kaina 
2400 Eur. Tel. 8 605 76 886. 
Rokiškis

NUOMA

• Išsinuomočiau žemės ūkio 
paskirties sklypą ūkininkauti, 
Jūžintų sen., Kriaunų sen., Obelių 
sen. Domina įvairūs variantai. 
Galiu mokėti iš anksto.  
Tel. 8 616 78 570. Rokiškis
• 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
• Išnuomojamas įrengtas 38 kv. m 
butas, 5 aukšte, Vilties g. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 697 59 320. 
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Laisvės g. rasti akiniai.  
Tel. 8 685 67 920. Rokiškis

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 11val. 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

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Knygas vokiečių kalba. Feuer 
und Stein (yra meninis filmas 
Svetimšalė), antroji knyga apie 
vėjo jėgainių statybą Lietuvoje, 
trečioji apie Gulago laikus Sovietų 
Sąjungoje. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 682 30 405. Rokiškis
• Knygas (pagal šias knygas yra 
sukurti meniniai filmai), lietuvių 
kalba: Khaled Hosseini - Bėgantis 
paskui aitvarą 4 Eur. Rūta Šepetys 
- Tarp pilkų debesų 4 Eur. Anglų 
kalba: John Irving - A Widow for 
one year 4 Eur, Bernard Cornwell - 
Azincourt 4 Eur. Tel. 8 682 30 405. 
Rokiškis
• Mažai naudotą, inversinį stalą 
Insportline. Naudojamas stuburo 
ligų gydimui. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Betono maišyklę. Kaina 170 Eur. 
Tel. 8 620 55 819. Rokiškis
• Raudonas plytas 0,25 Eur. 
Šamotines plytas 0,55 Eur. Kaina 

25 Eur. Tel. 8 662 27 088.  
Rokiškis
• Medienos, išilginio pjovimo 
stakles. Tel. 8 621 51 352.  
Rokiškis
• Vidaus ir lauko (spygliuočių ir 
lapuočių) dailylentes.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Statybinę medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• 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
• 2 naudotas buto duris, vienos 
durys su stiklu. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• 1998 m. Audi A6, 1,9 l, dyzelis, 
techniškai tvarkinga. Kaina 1350 
Eur. Tel. 8 608 84 226.  
Rokiškis
• Dėvėtą dviratį Idial. Tinka nuo 9 
iki 14 metų vaikui. Ratų skersmuo 
24. Amortizatoriai, 21 bėgis. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 650 28 445.  
Rokiškis
• VW Golf 1987m., benzinas, 1,8 l, 
66 kW, TA iki 2020 m. liepos mėn. 
pabaigos. Naujas akumuliatorius su 
garantija, puikiai vedasi ir važiuoja. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 612 94 783. 
Rokiškis
• Citroen Xantia. Dujų įranga su 
dokumentais, dujų patikra galioja 
iki 2024 m. Užsiveda ir važiuoja 
gerai, minkštai. Naujos žvakės, 
akumuliatorius dar su garantija. 
Kaina 399 Eur. Tel. 8 624 81 492. 
Anykščiai
• Dviratį. Ratai R24, 18 bėgių, 
geros būklės. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis
• Mercedes-benz A160, dyzelis, 
44 kW, kuriasi gerai, variklis 
geras, machaninė pavarų dėžė, 
nėra akumuliatoriaus, draudimo ir 
TA. Pamestas tech. pasas, 2 metus 
stovėjo. Reikia keisti dešinį žibintą, 
nedega atbulinis žibintas. Kaina 
260 Eur. Tel. 8 605 72 425.  
Trakai
• Plastikinę vandens talpą. Kaina 
220 Eur. Tel. 8 620 55 819. 
Rokiškis
• Bėginius dviračius, nuo 2 iki 7 
metų vaikui. Tel. 8 674 32 521. 
Rokiškis
• Moterišką dviratį. R26. Yra 
purvasargiai, bėgiai, lengvai 
važiuoja. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis
• Automobilį AUDI A4 B7. 2 l, 
103 kW, dyzelis, 2005 m.,  TA 
iki 2021.09.26. Kaina negalutinė. 
Ką domina skambinkit, daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 2800 
Eur. Tel. 8 674 32 448.  
Rokiškis
• 1997 m. Ford Galaxy. 1,9 l, 
TDI, 66 kW. Yra TA, draustas, 6 
vietos. Pridedu žiemines padangas. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 1150 Eur. Tel. 8 614 91 574. 

Rokiškis
• Peugeot 406. 2002 m., 2,2 l, 
dyzelinas, 98 kW. TA iki 2020-
05-07. Šiuo metu nenaudojamas, 
neužsiveda. Daugiau informacijos 
telefonu. Kaina derinama.  
Tel. 8 648 46 121. Rokiškis
• Beveik naują, geros būklės kalnų 
dviratį. Daugiau informacijos 
telefonu. Tel. 8 645 81 324. 
Rokiškis
• 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. 2003m., 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 infotmacija 
telefonu. Kaina 920 Eur.  
Tel. 8 612 56 267. Kupiškis
• 1995 m. VW Golf 3, 1,9 l, TDI, 
66kW, 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 
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

Reagavimo į orlaivius prie Baltijos 
valstybių sienų duomenys

Kovo 23 - 29 d. NATO oro 
policijos funkcijas Baltijos šalyse 
vykdantys naikintuvai 5 kartus 
kilo atpažinti ir lydėti tarptauti-
nėje erdvėje virš Baltijos jūros 
skridusių Rusijos Federacijos 
(RF) karinių orlaivių:

 Kovo 24 d. NATO oro polici-
jos naikintuvai atpažino RF orlaivį 
AN-26, skridusį tarptautine oro 
erdve iš RF Kaliningrado srities į 
RF žemyninę dalį. AN-26 skrido su 
skrydžio planu, be radiolokacinio 
atsakiklio, radijo ryšį su Regioniniu 
skrydžių valdymo centru ( RSVC) 
palaikė.

Kovo 25 d. NATO oro policija 
atpažino RF orlaivį Su-24, skridusį 
tarptautine oro erdve iš RF Kalinin-
grado srities ir grįžusį į RF Kalinin-
grado sritį. Su-24 skrido be skrydžio 
plano, be radiolokacinio atsakiklio, 
radijo ryšio su RSVC nepalaikė. Tą 

pačią dieną NATO naikintuvai at-
pažino RF orlaivį AN-26, skridusį 
tarptautine oro erdve iš RF žemy-
ninės dalies į RF Kaliningrado sritį. 
AN-26 skrido su skrydžio planu, be 
radiolokacinio atsakiklio, radijo ryšį 
su RSVC palaikė.

Kovo 26 d. NATO oro policijos 
naikintuvai atpažino RF orlaivį 
AN-26, skridusį tarptautine oro 
erdve iš RF Kaliningrado srities į 
RF žemyninę dalį. AN-26 skrido 
su skrydžio planu, be radiolokaci-
nio atsakiklio, radijo ryšį su RSVC 
palaikė. Kovo 27 d. NATO oro 
policijos naikintuvai atpažino RF 
orlaivį AN-26, skridusį tarptautine 
oro erdve iš RF žemyninės dalies 
į RF Kaliningrado sritį. AN-26 
skrido su skrydžio planu, be radio-
lokacinio atsakiklio, radijo ryšį su 
RSVC palaikė.

Krašto apsaugos ministerijos 
inform.
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Kovo 31-oji, 
antradienis, 
14 savaitė

Iki Naujųjų liko 275 dienos.
Pasaulinė atsarginių kopijų diena

Saulė teka 5.55 val., 
leidžiasi 18.53 val. 

Dienos ilgumas 12.58 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Benjaminas, Gina, Ginas, Ginius, 
Kornelija, Svalia, Tilius, Tilmantas, 

Tilmantė.
Rytoj:  Dainora, Rindauga, 

Rindaugas, Ringailė, Ringailas, 
Ringauda, Ringaudas, Rinkanta, 
Rinkantas, Rinkantė, Sandrina, 

Teodora, Teodoras.
Poryt: Elona, Jostara, Jostaras, 

Jostarė, Jostarta, Jostartas, 
Jostartė, Jostautas, Jostautė, 

Minalgas, Minalgė, Pranciškus, 
Žygintas.

Dienos citata
„Mūsų laimei daug svarbiau

 tai, kas mes esame, 
o ne ką mes turime“ 
(A. Šopenhaueris).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1492 m. Ispanijos žydams 
buvo įsakyta per tris mėnesius pri-
imti krikščionybę arba palikti šalį.

1596 m. gimė prancūzų filoso-
fas ir matematikas Renė Dekartas.

1727 m. mirė anglų fizikas ir 
matematikas Izaokas Niutonas.

1889 m. Paryžiuje atidengtas 
Eifelio bokštas.

1917 m. JAV už 25 mln. do-
lerių iš Danijos įsigijo dabartines 
Mergelių salas.

1918 m. JAV pirmą kartą per-
eita prie vasaros laiko.

1959 m. dvasinis ir pasaulieti-
nis tibetiečių vadovas Dalai Lama, 
bėgdamas nuo Kinijos represijų, 
atvyko prie Indijos sienos ir gavo 
politinį prieglobstį.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1921 m. Lietuvos kariuome-
nė įžengė į Palangą, kurią pagal 
dvišalį susitarimą Lietuvai perlei-
do Latvija.

1938 m. Lietuva užmezgė di-
plomatinius santykius su Lenkija.

2003 m. Kanada pirmoji iš 
NATO valstybių ratifikavo Lie-
tuvos ir dar šešių Europos vals-
tybių prisijungimo prie Aljanso 
protokolus.

Post scriptum
Ir šventieji puodus sudaužo.

Popiežius: Viešpatie, suteik sveikatą kūnams ir paguodą širdims

„Atėjus vakarui“ (Mk 4, 35) 
– taip prasideda Evangelija, 
kurios ką tik klausėmės. Atrodo, 
kad jau ištisas savaites tęsiasi 
vakaras. Tirštos sutemos dengia 
mūsų aikštes, gatves ir miestus; 
jos užvaldė mūsų gyvenimus 
ir viską pripildė spengiančios 
tylos ir slegiančios tuštumos, 
kuri viską stingdo: jaučiame ją 
ore, matome žmonių gestuose ir 
žvilgsniuose. Esame išsigandę ir 
pasimetę. Kaip mokinius Evan-
gelijoje, ir mus staiga užklupo 
nelaukta šėlstanti audra. Supra-
tome, kad visi plaukiame viena 
valtimi, esame pažeidžiami ir 
pasimetę, tačiau tuo pat metu – 
svarbūs ir reikalingi, visi turime 
irkluoti kartu, vieni kitus guosti. 
Visi esame šioje valtyje. Kaip 
anie mokiniai, kurie išsigandę 
vienu balsu šaukė: „Žūvame“ 
(Mk 4, 38), taip ir mes suprato-
me, kad negalime kiekvienas eiti 
kas sau, bet turime eiti visi kartu.

Nesunku save atpažinti šia-
me pasakojime, bet sunku su-
prasti Jėzaus laikyseną. Kai 
mokiniai išsigandę puola į ne-
viltį, jis tuo metu yra skęstančios 
valties gale. Ir ką gi jis daro? 
Nepaisydamas visų šurmulio jis 
ramiai sau miega, visiškai pasi-
tikėdamas Tėvu. Tai, beje, vie-
nintelis kartas, kai Evangelija 
kalba apie miegantį Jėzų. Kai 
pažadintas jis nuramina vėją ir 
vandenį, kreipiasi į mokinius su 
priekaišto gaida balse: „Kodėl 
jūs tokie bailūs? Argi jums tebe-
stinga tikėjimo?!“ (Mk 4, 40). 
Pabandykime tai suprasti. Kas 
gi yra ta tikėjimo stoka, taip 
labai nesuderinama su Jėzaus 
pasitikėjimu? Mokiniai nebuvo 
liovęsi juo tikėti, nes jo šau-
kėsi. Pasižiūrėkime, kaip šau-
kėsi. „Mokytojau, tau nerūpi, 
kad mes žūvame?“ (Mk 4, 38). 
„Nerūpi“. Jie mano, kad Jėzus 
jais nesirūpina, kad jie jam ne-
svarbūs. Taip pat mums, mūsų 
šeimose skauda, kai girdime 
sakant: „Kodėl gi tau nerūpi?“ 
Šis sakinys žeidžia ir sukelia 
audras. Jis tikriausiai sukrėtė ir 
Jėzų. Nes juk niekas kitas taip 
mumis nesirūpina, kaip Jėzus. 
Ir iš tiesų, kai pasitikėjimą pra-
randantys mokiniai ėmė šauktis 
pagalbos, jis juos išgelbėjo.

Popiežius Pranciškus penktadienio vakarą suteikė ypatingą palaiminimą koronaviruso pandemijos prislėgtiems ir išgąsdin-
tiems žmonėms visame pasaulyje.

Popiežius 18 val. Romos laiku pasirodė ant Šv. Petro bazilikos laiptų. Žodžio liturgijos metu buvo giedama Evangelijos ištrau-
ka, pasakojanti apie audros nuraminimą. Popiežius perskaitė homiliją. Po to prasidėjo antroji tyli maldos dalis – Švenčiausiojo 
Sakramento adoracija, kuri baigėsi  Šventojo Tėvo suteiktu eucharistiniu palaiminimu „Urbi et orbi“. Jį priimantieji turėjo ga-
limybę gauti visuotinius atlaidus.

Šventojo Tėvo homilija

Audra nuplėšia kaukę, ati-
dengia mūsų pažeidžiamumą, 
apnuogina mūsų netikrą ir pa-
viršutinišką saugumą, su kuriuo 
kūrėme savo planus, projektus, 
santykius ir prioritetus. Parodo, 
kaip buvome užmigę ir palikę 
tai, kas mus maitina, palaiko, 
kas duoda jėgų mūsų gyveni-
mui ir mūsų bendruomenei. 
Audra iškelia į dienos šviesą vi-
sas mūsų pastangas paslėpti ir 
užmiršti tai, kas maitino mūsų 
tautų sielą, visus bandymus 
save nuskausminti tariamai 
išganingais būdais, nenorą su-
grįžti prie savo šaknų ir sem-
tis protėvių išminties – o tai iš 
mūsų atėmė atsparumą, reika-
lingą, kad ištvertume negandas.

Audros metu nukrito grimas, 
visi stereotipai, kuriais dangs-
tėme savąjį ego, baimindamiesi 
dėl savo įvaizdžio. Dar kartą 
buvo atidengta ta palaiminta  
mūsų visų priklausomybė, nuo 
kurios neįmanoma pabėgti, – 
mūsų kaip brolių ir seserų savi-
tarpio priklausomybė.

„Kodėl jūs tokie bailūs? Argi 
jums tebestinga tikėjimo?!“ 
Viešpatie, tavo žodis šį vakarą 
skirtas mums visiems. Šiame 
pasaulyje, kurį tu myli labiau už 
mus, mes visu greičiu skubėjome 
pirmyn, jausdamiesi galingi ir 
visagaliai. Trokšdami naudos, 
leidome, kad mus pavergtų daik-
tai ir svaigintų greitis. Nekrei-
pėme dėmesio į tavo įspėjimus, 
nesustojome, matydami karus 
ir pasaulinio masto neteisingu-
mą, neklausėme vargstančiųjų ir 

sunkiai sergančios mūsų plane-
tos šauksmo. Bebaimiai skver-
bėmės pirmyn, manydami, kad 
sergančiame pasaulyje  išliksi-
me sveiki. Dabar, plaukdami au-
dringa jūra, maldaujame tave: 
„Pabusk, Viešpatie!“

„Kodėl jūs tokie bailūs? Argi 
jums tebestinga tikėjimo?!“ Tu, 
Viešpatie, mus prašai, kad tikė-
tume. Ne tik prašai tikėti, kad 
tu esi, bet prašai, kad pas tave 
ateitume ir tavimi pasitikėtume. 
Gavėnios metu skamba tavo 
karštas raginimas: „Atsivers-
kite“, „Grįžkite pas mane visa 
savo širdimi“ (Jl 2, 12). Tu nori, 
kad šis išbandymų metas mums 
būtų pasirinkimo metas. Tai ne 
tavo teisimo, bet mūsų pasirin-
kimo metas – metas rinktis tarp 
to, kas svarbu ir kas praeina, 
atskirti tai, kas būtina ir kas ne. 
Tai metas nustatyti kursą į tave, 
Viešpatie, ir į kitus žmones. 
Matome daugybę pavyzdingų 
bendrakeleivių, kurie, nors ir 
baimės slegiami, reagavo auko-
dami savo gyvybes. Šventosios 
Dvasios jėga veikia per drąsų 
ir dosnų pasiaukojimą. Šven-
tosios Dvasios gyvybė atperka 
ir padaro vertingas mūsų gy-
vybes, parodo, kaip jos susiju-
sios su kitais žmonėmis ir kaip 
yra priklausomos nuo paprastų 
žmonių, dažnai nežinomų, ne-
minimų laikraščių ir žurnalų 
antraštėse. Jie nepatenka į nau-
jausių šou sceną, tačiau, be jo-
kios abejonės,  lemtingus mūsų 
istorijos puslapius rašo jie: 
gydytojai, slaugės ir slaugai, 

maisto parduotuvių darbuoto-
jai, sergančių žmonių prižiūrė-
tojai, transporto darbuotojai, 
policininkai, savanoriai, kuni-
gai,  vienuolės ir daugybė kitų, 
supratusių, kad niekas negali 
išsigelbėti vien savo jėgomis. 

Matydami žmonių kančią, 
kuri yra tikros mūsų tautų pa-
žangos matas, iš naujo atran-
dame ir suprantame Jėzaus 
kunigiškosios maldos prasmę: 
„Kad visi būtų viena“ (Jn 17, 
21). Kiek daug žmonių nesėdami 
panikos savo kantriu ir atsakin-
gu darbu mus moko vilties. Kiek 
tėvų, motinų, senelių, mokytojų 
mažais kasdieniniais gestais pa-
deda vaikams iškęsti dabartinę 
krizę, priderinti prie reikalavi-
mų kai kuriuos įpročius, drąsina 
nenuleisti akių ir moko maldos. 
Kiek žmonių meldžiasi, padeda 
kitiems ir aukojasi visų labui. 
Malda ir tylus tarnavimas yra 
mūsų galingi ginklai.

„Kodėl jūs tokie bailūs? Argi 
jums tebestinga tikėjimo?!“ Ti-
kėjimo pradžia – tai suprasti, 
kad mums reikia išganymo. Ne-
same visiškai savarankiški, jei 
esame vieni – skęstame. Mums 
reikia Viešpaties, kaip senų 
laikų jūreiviams reikėjo žvaigž-
džių. Pasikvieskime Jėzų į savo 
gyvenimo valtis. Sudėkime jam 
po kojų savo baimes, kad jis jas 
sunaikintų. Ir mes, kaip tie mo-
kiniai, buvę valtyje, suprasime, 
kad su juo nenuskęsime. Tokia 
yra Dievo galia: ji pakreipia į 
gera visa, kas mums nutinka, 
net ir blogus dalykus. Jis nura-
mina mūsų audras, nes su Die-
vu gyvybė niekada nemiršta.

Viešpats kreipiasi į mus, iš-
tiktus audros, ir ragina pabus-
ti, imtis solidarumo, gyventi su 
tvirta viltimi, kuri mus palaiko 
ir suteikia prasmę šiomis valan-
domis, kai atrodo, kad viskas 
aplinkui skęsta. Viešpats mus 
žadina, kad mes pažadintume 
ir atgaivintume savo velykinį 
tikėjimą. Turime inkarą – jo 
kryžius mus išgelbėjo. Turime 
vairą – jo kryžiumi esame at-
pirkti. Turime viltį – jo kryžius 
mus pagydė ir apkabino, kad 
niekas mūsų neatskirtų nuo jo 
išganingosios meilės. Gyvenda-
mi atskirti nuo kitų, negalėdami 

su kitais susitikti ir pasidalyti 
jausmais, stokodami daugybės 
dalykų, dar kartą įsiklausykime 
į gelbstinčią žinią: jis prisikėlė 
ir gyvena su mumis. Viešpats 
nuo kryžiaus mus prašo atrasti 
mūsų laukiantį gyvenimą, žiū-
rėti į tuos, kurie mūsų šaukiasi,  
atpažinti, stiprinti ir dauginti 
malonę, kuri yra mumyse. Ne-
gesinkime nusilpusios ugnelės 
(plg. Iz 42, 3). Leiskime, kad ji 
suliepsnotų viltimi.

Apkabinti kryžių reiškia tu-
rėti drąsos stoti akistaton su 
visais dabartinio meto priešta-
ravimais, užmiršti troškimą būti 
visagaliais ir visko daug turėti, 
suteikti daugiau vietos Švento-
sios Dvasios skatinamam kū-
rybingumui. Tai reiškia turėti 
drąsos atverti naujas erdves, 
kuriose visi jaustųsi laukiami, 
kurti naują svetingumą, brolybę 
ir solidarumą.  Buvome išgel-
bėti jo kryžiumi, kad priimtume 
viltį ir leistume, kad ji palaikytų 
mūsų pastangas, tiestų naujus 
kelius, kad galėtume vis labiau 
rūpintis savo ir kitų gerove. 
Apkabinti Viešpatį, kad apka-
bintume viltį, – štai kur tikėjimo 
jėga, kuri išvaduoja iš baimės ir 
apdovanoja viltimi. 

„Kodėl jūs tokie bailūs? Argi 
jums tebestinga tikėjimo?!“ 
Brangieji broliai ir seserys, iš 
šios vietos, bylojančios apie 
tvirtą kaip uola Petro tikėjimą, 
trokštu šį vakarą jus visus pa-
tikėti Viešpačiui ir prašyti jums 
Švenčiausiosios Mergelės, Die-
vo tautos sveikatos ir per au-
dringą jūrą vedančios žvaigž-
dės, užtarimo. Iš šios vietos, 
kurią juosia Romos miestą ir 
pasaulį apkabinanti kolonada, 
tepasiekia jus kaip guodžiantis 
apkabinimas Dievo palaimini-
mas. Viešpatie, laimink pasaulį, 
suteik sveikatą kūnams ir pa-
guodą širdims. Tu mus prašai 
nebijoti, tačiau mūsų tikėjimas 
silpnas ir mes išsigandę. Ne-
palik mūsų, Viešpatie, vienų 
audroje. Vėl mums sakyk: „Jūs 
nebijokite!“ O mes, kartu su 
Petru, paveskime tau visus savo 
rūpesčius, nes tu mumis rūpi-
niesi (plg. 1 Pt 5, 7).

Šaltinis: 
www.vaticannews.va

Šiaurės Makedonija oficialiai tapo NATO nare
Šiaurės Makedonija penk-

tadienį oficialiai prisijungė 
prie NATO ir tapo 30-ąja Al-
janso nare.

Tai tapo įmanoma Skopjei 
išsprendus ilgai trukusį ginčą 
dėl pavadinimo su Atėnais.JAV 
valstybės departamentas prane-
šė, kad Šiaurės Makedonija pa-

teikė Vašingtonui prisijungimo 
prie Šiaurės Atlanto sutarties 
dokumentą – užbaigė paskutinį 
oficialų narystės proceso žings-
nį. Šis žingsnis žymi sėkmingą 
diplomatijos savaitę Šiaurės 
Makedonijai: keliomis dieno-
mis anksčiau Europos Sąjungos 
šalių vyriausybės po kelių atidė-
liojimų sutarė pradėti derybas su 

Skopje dėl narystės Bendrijoje.
„Šiandieninis Šiaurės Make-

donijos įstojimas į NATO reiškia 
daugelio metų Šiaurės Make-
donijos vyriausybės ir žmonių 
pastangų įstoti į Šiaurės Atlanto 
aljansą kulminaciją“, – sakoma 
JAV valstybės sekretoriaus Mi-
ke'o Pompeo pareiškime.

NATO narės praėjusių metų 

vasarį pasirašė Šiaurės Makedo-
nijos stojimo protokolą, o po to 
visi 29 nacionaliniai parlamentai 
ratifikavo šios Balkanų šalies na-
rystę. Paskutinė tai padarė Ispa-
nija. „Šiaurės Makedonija dabar 
yra NATO šeimos dalis. Tai yra 
30 valstybių ir beveik milijardo 
žmonių šeima. Šeima, kuri yra 
pagrįsta užtikrintumu, kad, kad 

ir kokie iššūkiai bebūtų, mes visi 
kartu esame stipresni ir sauges-
ni“, – pareiškime sakė NATO 
generalinis sekretorius Jensas 
Stoltenbergas. Vakar NATO 
būstinėje Briuselyje vykusioje 
ceremonijoje šalia kitų 29 narių 
vėliavų buvo iškelta Šiaurės Ma-
kedonijos vėliava.

BNS inform.
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

Ieškokite prekybos 
centruose!

AVINAS.  Kki 
ketvirtadienio – 
a p s i š a r v u o k i t e 
kantrybe, imki-

tės sudėtingų, savarankiškų 
darbų. Stenkitės valdyti im-
pulsus, tramdykite aistras.
Neskubėkite, darbus atlikite 
kokybiškai ir laiku. Savaitės 
pirmosios pusės negatyvų 
astrologinį foną labiausiai 
pajus gimę pačioje ženklo 
pabaigoje – išlikite saugūs, 
tausokite sveikatą ir ven-
kite konfliktų. Gali lydė-
ti melancholiška nuotaika, 
surimtėsite, norėsis dažniau 
pabūti tylumoje ir vienatvėje 
– šiuo metu tai būtų naudin-
ga. Penktadienį atsigausite 
energiją, entuziazmą, norėsis 
daugiau veiksmų laisvės, ak-
tyvios veiklos. 

JAUTIS. Iki 
trečiadienio pa-
tartina aktyvesnė 
veikla – ryžtingai 

imkitės sudėtingų darbų. Ak-
tyviomis dienomis saugokite 
sveikatą, nerizikuokite, nesi-
velkite į konfliktus, venkite 
konfliktiškų žmonių, rinki-
tės saugią aplinką ir venkite 
viešų vietų, ypač jeigu esate 
gimę pačioje ženklo pradžio-
je. Ketvirtadienį, penktadie-
nį skirkite dėmesio poilsiui, 
grožiui, santykių harmoni-
zavimui. Savaitgalis – pa-
lankus, galimos sėkmingos 
patirtys. 

D V Y N I A I . 
Nuo antradienio 
prasidės naujas 
etapas, atnešiantis 

naujų perspektyvų, o galbūt 
netgi daugiau veiksmų lais-
vės. Penktadienio vakaras 
ypatingas – į jūsų zodiako 
ženklą įžengs Venera ir išbus 
čia iki rugpjūčio 7 d. Jausitės 
labiau atsipalaidavę, daugės 
harmonijos viduje ir išorėje, 
sulauksite daugiau dėmesio, 
simpatijų. Naudokitės palan-
kiomis progomis. Savaitgalis 
– kūrybiškas, produktyvus, 
išnaudokite šį laiką prasmin-
gai. 

VĖŽYS. Nuo 
antradienio kiek 
palengvės bū-
tis – ims mažėti 

smulkių kasdienių problemų, 
rūpesčių, slėgusių pastaruoju 
metu. Tačiau dideli, globalūs 
rūpesčiai ko kas nepajudės iš 
ramybės būsenos – laikmetis 
reikalauja atsargumo, nede-
ra rizikuoti savimi ir kitais. 
Savaitės pirmosios pusės 
negatyvų astrologinį foną 
labiausiai pajus gimę pačio-
je ženklo pabaigoje – išlikite 
saugūs, tausokite sveikatą ir 
venkite konfliktų. Svarbios 
dienos – antradienis, tre-
čiadienis. Išaugs emocinis 
jautrumas, paaštrės intuici-
ja, daugės situacijų, įvykių. 
Savaitgalis palankus, daug 
kas spręsis sklandžiai. Nau-
dokitės jo dovanojamomis 

Astrologinė prognozė savaitei 
galimybėmis.

L I Ū T A S . 
Antradienį, tre-
čiadienį, ketvir-
tadienį Liūtams 

prireiks papildomų pastan-
gų, gali tekti susidurti su 
iššūkiais. Šiomis dienomis 
labai svarbu saugoti sveika-
tą – verčiau rinktis saugią 
aplinką, atidėti bet kokius 
nebūtinus vizitus į žmonių 
susibūrimo vietas, ypač jei-
gu esate gimę pačioje Liūto 
ženklo pradžioje. Nuo sa-
vaitgalio prasidės naujų ga-
limybių etapas finansiniuose 
reikaluose – atrasite būdų su-
mažinti išlaidas, o gal naujų 
galimybių pasipelnyti. Penk-
tadienį, šeštadienį tapsite 
jautresni, tikėtini kažkokie 
pokyčiai, ryškesni įvykiai. 

MERGELĖ. Sa-
vaitės pirmoje 
pusėje svarbu 
labiau save pa-

saugoti, tausoti sveikatą. Iki 
ketvirtadienio verčiau vengti 
viešųjų erdvių, žmonių susi-
būrimo vietų, atidėti nebūti-
nas išvykas iš namų. Tomis 
dienomis patartina aktyves-
nė veikla, tačiau saugioje 
aplinkoje. Iki ketvirtadienio 
patartina išspręsti svarbiau-
sius finansinius, piniginius 
reikalus. Penktadienis ir 
šeštadienis – kūrybiški, mis-
tiški. Tai nepalankus metas 
racionaliems sprendimams 
– logiką nustelbs fantazija, 
vaizduotė. Sekmadienį su-
stiprės intuicija. 

S VA R S T Y -
KLĖS. Nuo an-
tradienio sumažės 
įtampa dėl kasdie-

nių iššūkių, regis, pajudės 
kažkokie įstrigę reikalai. Pir-
moji savaitės pusė sudėtinga 
– aplinkoje daugės agresijos, 
brutalumo, pykčio. Savaitės 
pirmosios pusės negatyvų 
foną labiausiai pajus gimu-
sieji pačioje ženklo pabaigo-
je – tausokite sveikatą ir ven-
kite konfliktų. Antradienis 
ir trečiadienis pareikalaus 
daugiau pastangų, galimi iš-
šūkiai. Savaitgalį prasidės 
sėkmingesnis etapas bendra-
vimui, santykiams, finansi-
niam reikalams – tikėtinos 
palankios aplinkybės, sė-
kmė. 

S K O R P I O -
NAS. Antradie-
nį–ketvirtadienį 
tikėtini iššūkiai, 

gali tekti spręsti įvairias pro-
blemas. Tomis dienomis ver-
čiau atidėti nebūtinus vizitus 
iš namų ir nesivelti į konflik-
tus, nerizikuoti, didesnį dė-
mesį skirti atsargumo prie-
monėms, tausoti sveikatą, 
ypač jeigu esate gimę pačio-
je Skorpiono ženklo pradžio-
je. Savaitgalis atneš naujų 
vėjų – laukia naujos galimy-
bės finansiniuose reikaluose, 
bendravime ir santykiuose. 

ŠAULYS. Ne-
stigs energijos, 
pirmoje savaitės 
pusėje gebėsite 

įveikti net sunkiausius dar-
bus. Penktadienį ir šeštadienį 
aplinkybės dėliosis jums pa-
lankia linkme, tačiau finansi-
niai reikalai gali kelti įtampą. 
Nepalankus laikas skolintis, 
pirkti skolon. Galite kažkuo 
nepaprastai susidėmėti – nau-
ja veikla, pomėgiu. Savaitgalį 
gali varginti keblios mintys, 
apimti iliuzijos, būgštavimai. 
Geriausiai jį praleisti fiziškai 
aktyviai, o mintis užimti gili-
nantis į kažkąįtraukiančio.

OŽIARAGIS. 
Pirmoje savaitės 
pusėje imkitės 
sudėtingų darbų, 

didelių projektų. Svarbi sa-
vikontrolė – kartu su ener-
gingumu išaugs ir ūmumas, 
polinkis greičiau supykti. 
Sportuokite, mankštinki-
tės ar sunkiau padirbėkite. 
Tausokite sveikatą, venkite 
perkrovų. Antradienį–ketvir-
tadienį augs emocinė įtampa 
– raskite būdų atsipalaiduoti. 
Savaitgalį tai nebus sunku – 
būsite kūrybiški, užsisvajoję, 
jausmingi, romantiški. 

VA N D E N I S. 
Viskuo apsirū-
pinkite iš anks-
to, o antradie-

nį-ketvirtadienį atidėkite 
bet kokius vizitus ir likite 
saugioje aplinkoje. Tomis 
dienomis svarbi aktyvi vei-
kla – darbuokitės, mankštin-
kitės, sportuokite – norėsis 
veiksmo, tačiau sveikatai 
tai labai nepalankus laikas. 
Saugokitės nelaimingų atsi-
tikimų buityje, traumų, neri-
zikuokite už vairo, stenkitės 
nebūti pernelyg griežti kitų 
atžvilgiu. Savaitgalis at-
neš palankių pokyčių, nau-
jų galimybių finansiniuose 
reikaluose, o gal padvelks 
romantika, tikru jausmų pa-
vasariu.

ŽUVYS. pa-
lankesnės savaitės 
dienos – antradie-
nis, trečiadienis 

ir ketvirtadienis. Aplinkybės 
klostysis jūsų naudai. Tačiau 
tomis dienomis derėtų imtis 
visų atsargumo priemonių, 
nerizikuoti, vengti konfliktų, 
saugoti sveikatą. Savaitgalį 
gali kilti finansinių keblumų, 
netikėtų išlaidų, tai netinka-
mas metas finansinėms ope-
racijoms. Būsite susimąstę, 
tačiau protas veiks iraciona-
liai, kūrybiškai, su meniniu 
polėkiu – ne metas loginiams 
apmąstymams, sudėtingų 
schemų kūrimui, analizei. 
Šios dienos tinka meninei 
kūrybai, meditacijai ir dvasi-
niam tobulėjimui.
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Pernai partijos gavo per 8,5 mln. pajamų, 
turtingiausi buvo socialdemokratai

Pernai per dvidešimt 
politinių partijų gavo dau-
giau kaip 8,5 mln. eurų pa-
jamų, storiausią biudžetą 
turėjo opozicinė Lietuvos 
socialdemokratų partija, 
rodo Vyriausiajai rinkimų 
komisijai (VRK) pateikti 
duomenys.

Didžiausia partijų rėmėja, 
kaip visada, buvo valstybė. 
Praėjusiais metais valstybės 
biudžete politinėms organi-
zacijoms iš viso buvo numa-
tyti 6 mln. eurų.

Iš savo narių partijos per 
metus surinko kiek daugiau 
nei 0,5 mln. eurų. 

Pernai Lietuvoje vyko tre-
ji rinkimai, tačiau jiems pa-
aukotos lėšos metinėse atas-
kaitose nenurodomos.

Anot ataskaitų, turtin-
giausia 2019-aisiais buvo 
opozicinė Lietuvos socialde-
mokratų partija. Ji gavo per 
2 mln. eurų pajamų, iš savo 

narių taip pat surinko didžiau-
sią sumą – 261 tūkst. eurų. 

Antroje vietoje – kita opo-
zicinė partija Tėvynės sąjun-
ga-Lietuvos krikščionys de-
mokratai. Jų sąskaitoje buvo 
1,97 mln. eurų, tačiau iš par-
tiečių konservatoriai surinko 
gerokai mažiau nario mokes-
čio – beveik 77 tūkst. eurų.

Į turtingiausių politinių 
jėgų trejetuką pateko valdan-
čioji Lietuvos valstiečių ir ža-
liųjų sąjunga. Pernai ji turėjo 
1,2 mln. eurų įplaukų. Patys 
„valstiečiai“ savo partijai per-
vedė 5220 eurų.

Opozicinis Liberalų sąjūdis 
praėjusiais metais gavo 845 
tūkst. eurų, iš jų beveik 29 tūkst. 
eurų sudarė nario mokestis. 

Valdančiajai koalicijai pri-
klausanti Lietuvos lenkų rin-
kimų akcijos-Krikščioniškų 
šeimų sąjunga turėjo beveik 
550 tūkst. eurų įplaukų, iš jų 
62 tūkst. eurų buvo nario mo-
kestis. 

Kita koalicijos partnerė 
– Lietuvos socialdemokra-
tų darbo partija – deklaravo 
500 tūkst. eurų pajamų, nario 
mokesčio „socialdarbiečiai“ 
sumokėjo 15 tūkst. eurų.

Pagal ataskaitas, „darbie-
čiai“ turėjo 483 tūkst. eurų 
pajamų, partija „Tvarka ir 
teisingumas“ – 381 tūkst., 
Laisvės sąjunga – 309 tūkst., 
Lietuvos centro partija – 195 
tūkst. eurų.

Tuo metu Emigrantų par-
tija nurodė gavusi 1 eurą 
pajamų, Kartų solidarumo 
sąjunga – 150, Žemaičių par-
tija – 396, Lietuvos liaudies 
partija – 609 eurus.

Pagal įstatymą, politinės 
partijos kiekvienais me-
tais, ne vėliau kaip iki kovo 
15 dienos turi  Vyriausiajai 
rinkimų komisijai pateikti 
patvirtintą praėjusių kalen-
dorinių metų savo finansinių 
ataskaitų rinkinį.

BNS inform.

Europarlamentarai posėdžio vertimams 
naudojo lietuvių sukurtą programėlę

Nuotoliniu būdu posė-
džiauti pradėję europar-
lamentarai į pagalbą pasi-
telkia ir lietuvių sukurtas 
technologijas.

Šią savaitę posėdį surengu-
si dešinės pakraipos Europos 
liaudies partijos politinė grupė 
sinchroniniam vertimui nau-
dojo lietuvių sukurtą progra-
mėlę „Interactio“. 

Pasak posėdyje dalyva-
vusios konservatorės Rasos 
Juknevičienės, programėlę 

vertimams naudojo daugiau 
nei šimtas posėdyje dalyvavu-
sių politikų iš įvairių Europos 
šalių, o lietuvių sukurtu spren-
dimu naudotis buvo labai pa-
prasta. „Neturiu skaičių, bet 
pabaigoje pasakė, kad virš 
šimto susijungė. Pas mus gru-
pėje yra šiuo metu maždaug 
186 nariai“, – sakė europar-
lamentarė. „Patogu, tikrai pa-
togu, net ir žmonėms nelabai 
nusimanantiems IT technolo-
gijose viskas įmanoma buvo“, 
– džiaugėsi R. Juknevičienė. 

Europarlamentarės teigi-
mu, tai pirmasis istorijoje toks 
politinės grupės posėdis, bet, 
koronavirusui ir toliau plintant 
Europoje, nuotoliniu būdu jų 
bus rengiama ir daugiau. 

Lietuvių sukurta mobilioji 
programėlė „Interactio“ lei-
džia konferencijų ir posėdžių 
dalyviams atsisakyti specialios 
vertimų įrangos ir transliuo-
ti sinchroninį vertimą tiesiai į 
renginio dalyvių išmaniuosius 
telefonus.

BNS inform.

Kovą - 0,1 proc. išankstinė mėnesio defliacija
Lietuvoje kovo mėnesį, iš-

ankstiniais vertinimais, mėnesio 
defliacija, apskaičiuota pagal su 
kitomis Europos Sąjungos šali-
mis suderintą vartotojų kainų in-
deksą (SVKI), buvo 0,1 procento.

Suderinta išankstinė metinė 
(kovą, palyginti su 2019-ųjų kovo 

mėnesiu) infliacija buvo 1,7 proc., 
remdamasis negalutiniais duome-
nimis, pranešė Statistikos departa-
mentas.

Statistikų teigimu, metinei inf-
liacijai daugiausia įtakos turėjo 
maisto produktų ir nealkoholinių 
gėrimų, viešbučių, kavinių ir resto-
ranų paslaugų, alkoholinių gėrimų 

ir tabako gaminių kainų padidėji-
mas bei būsto, vandens, elektros, 
dujų ir kito kuro prekių ir paslaugų 
kainų sumažėjimas.

Vasario mėnesį Lietuvoje buvo 
artima nuliui suderinta mėnesio inf-
liacija, suderinta metinė infliacija 
siekė 2,8 procento.

BNS inform.
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

– Pamanyk tik. Tu irgi ne 
gražuolė, bet jis gi nerėkia tave 
pamatęs.

***
Pažiūrėjęs naujienų laidą, 

būtinai įsijungiu siaubo filmą. 
Kad nusiraminčiau.

***
Aš niekada savęs nevadinu 

katės šeimininku. Neturiu jokių 
iliuzijų, kas namuose valdovas.

***
– Mielasis, ar tau patinka 

mano naujasis šalikas?
– Labai gražus.
– Bet tu į jį net 

nepažiūrėjai...
– O kam? Aš ir taip žinau 

teisingą atsakymą.
***

– Kas tu pagal horoskopą?
– Dinozauras.
– Tokio ženklo nėra.
– Kitų irgi.

***
– Gerbiamasis, jūs – ne 

mano skonio.
– O jūs, madam, manęs dar 

neragavote.
***

– Tėveli, o kodėl mūsų 
sesutės vardas Kregždutė?

– Nes ji mergaitė, ir jai 
vardą rinko mama. Mama labai 
mėgsta saldainius, todėl ir 
vardas toks. Aišku, Viski?

***
Jei jus siunčia į visas 

keturias puses, eikite į pietus, 
nes ten šilčiau.

***
Sukasi kaip vyras nuo 

kočėlo.
***

Koronaviruso naujienos: 
telefonu sveikinau močiutę su 
jubiliejumi. Ji man prilinkėjo 
daugiau, nei aš jai.

***
Mokykloje:

– Petriuk, pateik pavyzdį 
apie rūkymo žalą.

– Lengvai. Va mano 
prosenelis visą gyvenimą 
rūkė. Ir per savo jubiliejų 
šimtą žvakučių užpūtė tik iš 
penkto karto.

***
Ispanijoje į lauką 

išleidžiami tik tie, kurie 
vedžioja naminius gyvūnus. 
Atsirado vedžiojančių 
akvariumą su žuvytėmis.

***
– Mieloji, tu apie ką 

galvoji?
– Apie šį tą nesvarbaus.
– Tai apie mane galvok.
– Tą aš ir darau.

***
Joja riteris. Priekyje ežeras. 

Ir pats atsigertų, ir žirgą 
pagirdytų. Bet ežerą sergsti 
trigalvis slibinas. Dvi dienas 
kovėsi su juo riteris. Dvi galvas 
nukirto, toliau kautis nebėra 
jėgų. Susmuko prie slibino. Tas, 
irgi be jėgų, klausia:

– O ko tu čia išvis 
atsibastei?

– Aš tik vandens atsigert 
norėjau. 

– Tai ir reikėjo gerti. Kas 
tau neleido? Paklausti per 
sunku buvo?

***
Tiesioginė orientavimosi 

varžybų transliacija. 
Komentatorius:

– O štai ir pirmosios žinios 
iš dalyvių.

Už kadro girdėti garsus 
Aūūūūūū!

***
Psichiatrinėje ligoninėje:
– Dar Leninas rašė: 

mokytis, mokytis, mokytis!
Balsas iš kitos palatos:
– Na ir ką? Gal aš parkerį 

naują bandžiau?

Ežiukas ir šimtakojis eina 
į kiną. Ežiukas jau pusvalandį 
sėdi kine, kai pagaliau ateina 
šimtakojis. Ežiukas klausia:

– Kur taip ilgai buvai?
Šimtakojis atsako:
- Prie durų buvo užrašas 

„Valykite kojas!“
***

Kalba du pypliai sėdėdami 
savo vežimėliuose:

– Ar tu patenkintas savo 
mama?

– Iš esmės taip, tik į kalną 
silpnokai „traukia“.

***
Kokteilis „Trys paršiukai“: 

nusipirkite dėžę degtinės ir 
pasikvieskite du draugus!

***
Kaimo keliu dideliu greičiu 

važiuoja gydytojas. Šalia 
sėdinti žmona sako:

– Važiuok lėčiau, nes dar 
policininkas sustabdys!

– Nesustabdys. Aš jam 

8-699-60660

Orų prognozė kovo 31-balandžio 2 d.

Maisto pristatymas 
į namus:

liepiau visą dieną gulėti 
lovoje...

***
Vyras, nusiteikęs 

romantiškai, kreipiasi į žmoną:
– Brangioji, kaip man 

norėtųsi atsidurti tokioje 
vietoje, kur aš niekada 
nebuvau! O dar gerai būtų 
užsiimti kuo nors, ko aš 
niekada nedariau...

Žmona:
– Brangusis, man atrodo, 

kad aš tau galiu padėti: keliauk 
į virtuvę ir suplauk indus!

***
– Vaikai, kas yra egoistas? – 

klausia mokytojas.
– Egoistas – tai toks 

žmogus, kuris niekada 
negalvoja apie mane, - atsako 
Petriukas.

***
Į duris paskambina 

policininkas. Jas atidaro mažas 
berniukas.

– Ar tėtis yra namuose? – 
klausia pareigūnas.

– Nėra, – sako berniukas.
– O tai gal mama yra?
– Ji irgi pasislėpė...

***
Tik Rusijoje per patriarcho 

gimtadienį valstybinis 
televizijos kanalas galėjo 
parodyti filmą apie vampyrus.

***
Du pinigų padirbinėtojai 

prispausdino 13 Eur kupiūrų. 
Vienas išėjo į parduotuvę 
iškeisti. Grįžta. Kitas klausia:

– Kaip sekėsi?
– O gi va: 6 ir 7 Eur 

banknotai.
***

Visi žmonės gerina 
genofondą: vieni gimimu, kiti 
– mirtimi.

***
Mokytojas:
– Žmonės žemėje gyvena, 

kad dirbtų!

Petriukas:
– Tada aš tapsiu jūreiviu.

***
Miesto meras pasakoja:
– Susirinko pas mane 

kabinete visi sinoptikai ir sako: 
arba aš jiems pakeliu algą, 
arba jie išprognuozuos stiprų 
atšalimą ir plikledį.

Vicemeras:
– Ir ką nusprendėte?
Meras:
– Ką daryti, pakėliau algas. 

Tik atšalimo su plikledžiu 
mums ir betrūko.

***
Jei grožio salonai nedirbs 

dar bent mėnesį, kils rimtų 
problemų: išmanieji telefonai 
nebepažins savo šeimininkių.

***
Jei dykumoje jums kelią 

perbėgo moteris su tuščiais 
kibirais, tai didžiausia laimė! 
Kuo skubiausiai sekite paskui ją!

***
Vadybininko dienoraščio 

ištrauka: „Pabendravęs su kai 
kuriais klientais suprantu, kad 
žmogus – tai pusė kentauro. Ir 
ne geriausia pusė“.

***
IT specialistas pasakoja:
– Antroji karantino savaitė. 

Maloniai pabendravau su voru 
kampe. Pasirodo, jis irgi WEB-
dizaineris.

***
Pagaliau įminta tualetinio 

popieriaus pirkimo mįslė: 
pasirodo, visi tie žmonės, kurie 
jį perka dideliais kiekiais, 
anksčiau tiesiog gamtinius 
reikalus atlikdavo darbe.

***
Žmona rėkia:
– Kampe voras!
Vyras:
– Na ir ką?
– Jis baisus.

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 . Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 677 15 010. Rokiškis
• Puoselėtą ir užaugintą didžiulį 
alaviją (alijošių). Alavijas 
tikras, natūralus, gydomasis nuo 
močiutės palangės.  Alavijo sultys 
pasižymi antiseptiniu ir uždegimo 

slopinamuoju poveikiu. Atvežame 
ir pristatome į namus. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 615 16 534.  
Rokiškis

BALDAI

• Stiklinį, juodą staliuką. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 603 03 994.  
Rokiškis
• 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

DOVANOJA

• Dovanojame kalytę. 6 mėnesių 
amžiaus, bus maža. Tel. 8 641 69 
409. Kupiškis
• Dovanojama jauną, besilaukiančią 
ožką. Tel. 8 620 14 023. 
 Rokiškis


