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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

UAB „ROKIŠKIO 
AUTOBUSŲ PARKAS”

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

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

Autobusų nuomos paslaugos.
Išorinė reklama ant keleivinių transporto priemonių.

Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt

www.rokiskiosirena.lt

Verbų sekmadienio
šv. Mišios

Balandžio 5 d. (sekmadienį), 9 val. „Rokiškio Sirena“ 
savo facebook paskyroje tiesiogiai transliuos Verbų se-
kmadienio šv. Mišias iš Rokiškio šv. apaštalo evangelisto 
Mato bažnyčios.

Pasirengti joms tikintieji kviečiami remiantis tinklalapio 
www.rokiskioparapija.lt  rekomendacijomis. 

Tie, kurie negalės šv. Mišių stebėti tiesiogiai, jų vaizdo 
įrašą galės peržiūrėti „Rokiškio Sirena“ tinklalapyje www. 
rokiskiosirena.lt ir „Rokiškio Sirenos“ facebook paskyroje.

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.

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.

Ne pokštas – bus restauruojamas
„Namas su bokšteliais“

2 p.

Išsipildė vaikystės svajonė 
vairuoti autobusą

5 p.

Prenumeruokite 
„Rokiškio Sireną“!
Laikraštis atkeliaus
tiesiai į  Jūsų namus!
Tel. +370 666 76777
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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  

Rokiškis solidarizavosi su Italija

Rokiškio miesto centre - trečdaliu nuleista Italijos vėliava. Taip miestas solidarizavosi su 10000 žmonių gyvybių 
dėl koronaviruso praradusia valstybe.                                                                                         „Rokiškio Sirenos“ nuotr.

Savivaldybė realiais darbais padeda verslui
Rokiškio rajono savi-

valdybės taryba kovo 27 d. 
vykusiame posėdyje priėmė 
verslo subjektams palankius 
sprendimus. Tai – viena iš 
priemonių, šiuo laikotarpiu 
padėti verslui išgyventi pa-
tiriant kuo mažesnius nuos-
tolius.

Rokiškio rajono savivaldy-
bės taryba nusprendė:

Atleisti nuo savivaldybės 
nekilnojamojo turto nuomos 
mokesčio savivaldybės tur-
to nuomininkus, kurie negali 
vykdyti veiklos išsinuomotose 
patalpose, dėl šalyje paskelbto 
karantino.

Šis sprendimas galioja iki 
karantino Lietuvos Respu-
blikos teritorijoje atšaukimo 
dienos.

Atidėti nekilnojamojo turto 

mokesčio už komercinės pa-
skirties turtą mokėjimo termi-
nus iki 2020 m. rugsėjo 30 d.

Smulkaus ir vidutinio 
verslo plėtros rėmimo pro-
grama ir šiemet lauks pa-
raiškų. Nors buvo siūlymų 
programos lėšas apkarpyti, 
tačiau šiuo metu to daryti ti-
krai neketinama.

Rajono savivaldybės 
inform.

Rokiškėną tiria dėl korona viruso

Kovo 30-ąją buvo nemen-
kas sujudimas prie daugia-
bučio Jaunystės gatvėje: su-
važiavo greitosios pagalbos 
medikai, policija. Rokiškėnai 
teiravosi, kas čia įvyko. Rajo-
no Ekstremalių situacijų ko-
misijos vadovas Andrius Bur-
nickas nuramino: sužinota, 
kad vienas rokiškėnas turėjo 
kontaktą su korona virusu in-
fekuotu asmeniu Panevėžyje. 
Asmuo buvo išvežtas izoliaci-

jai, jis tikrinamas dėl korona 
viruso.

Kam tuomet prireikė poli-
cijos? Pašnekovas teigė, kad 
ji buvo pakviesta tik dėl to, 
kad užkardyti galimą asmens 
priešinimąsi. Tačiau pareigū-
nų pagalbos neprireikė: as-
muo geranoriškai sutiko vykti 
į vieną iš izoliacijai numatytų 
bendrabučių.

Šis asmuo prieš keletą die-

nų buvo viename kambaryje 
su asmeniu, kuriam nusta-
tytas korona virusas. Tiriant 
pastarojo kontaktus buvo pa-
žymėtas ir rokiškėnas. Pasak 
A. Burnicko, pagal taisykles 
tokie asmenys yra izoliuojami 
ir tikrinami dėl viruso.

Pasak pašnekovo, kol kas 
Rokiškyje nei susirgusių, nei 
viruso nešiotojų nenustatyta.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Ne pokštas – bus restauruojamas
„Namas su bokšteliais“

Vienas gražiausių ir įdo-
miausių Rokiškio pastatų, 
vadinamasis „Namas su bokš-
teliais“ bus restauruojamas – 
tokia žinia balandžio pirmąją 
buvo paskelbta Kultūros pa-
veldo departamento svetainė-
je. Tą patvirtino ir namo šei-
mininkas Aidas Kandroška. 
Kada pamatysime pirmuosius 
darbų rezultatus? Pašnekovas 
sakė, kad visus planus sumai-
šė korona virusas.

Ne pokštas
„Namas su bokšteliais“ – 

Nepriklausomybės gatvės puoš-
mena. Įdomios architektūros 
XX a. statytas namas, kitados 
priklausęs turtingiausiam mies-
to žmogui, turi audringą istoriją. 
Brolių Izraelio ir Chonės Zame-
tų namas tarpukariu buvo mies-
to gyvenimo epicentre.  O štai 
XX a. antroje pusėje jis buvo 
perplanuotas, pritaikytas admi-
nistracinei paskirčiai. Atgavus 
nepriklausomybę, namas buvo 
savivaldybės žinioje: ten veikė 
įvairių partijų, visuomeninių 
organizacijų skyriai. Deja, na-
mui stigo priežiūros ir jo būklė 
akivaizdžiai prastėjo. Prieš porą 
metų aukcione šis namas buvo 
parduotas dabartiniam savinin-
kui – verslininkui Aidui Kan-
droškai.

Apie tai, kad pastatas bus 
restauruojamas, paskelbė Kultū-
ros paveldo departamentas savo 
svetainėje. Taip jau sutapo, kad 
jis tą padarė balandžio 1-ąją, tad 
kilo klausimas, ar tai ne pokštas. 
„Ne, ne pokštas. Departamen-
tas taip nepokštauja. Jei jau jis 
pranešė, vadinasi, savininkas 
pradėjo tvarkyti reikiamą doku-
mentaciją“, – „Rokiškio Sire-
nai“ teigė rajono savivaldybės 
Architektūros ir paveldosaugos 
skyriaus vyriausioji specialistė 
Audronė Gavėnienė. Paklausta, 
kas finansuos pastato remontą, 
ji paaiškino, kad privačius is-
torinius pastatus tvarko jų savi-
ninkai.

Verslininkas Aidas Kandroš-
ka, paklaustas apie remontą, 
sunkiai atsiduso: istorinio pas-
tato prikėlimas antram gyveni-
mui – sunkus, kruopštus, imlus 
laikui ir lėšoms darbas. Juk 
kultūros paveldu pripažintame 
pastate vos ne kiekvieno vinies 
įkalimui reikia gauti leidimus. 
Pašnekovas neslepia: greitų 
rezultatų nebus. Kada pamaty-
sime, kaip keičiasi pastato fa-
sadas? „Visus planus sumaišė 
korona. Kažką daugiau planuoti 
ir kalbėti bus galima tuomet, kai 
baigsis karantinas“, – sakė paš-
nekovas.

Atgaus  pirmykštį veidą
Štai ką apie minėtąjį pastatą 

skelbia Kultūros paveldo depar-
tamentas: „Netrukus bus restau-
ruojamas Rokiškyje, Nepriklau-
somybės a. 10, stovintis garsiųjų 
brolių Zametų namas, pastatytas 
po Pirmojo pasaulinio karo. 
Šiam valstybės saugomam kul-
tūros paveldo objektui (unikalus 
kodas Kultūros vertybių registre 
– 16051) pagal išduotas tvarky-
bos darbų projektavimo sąlygas 
bus rengiamas tvarkybos darbų 
- restauravimo ir remonto pro-
jektas. Pastato fasadas atgaus 
XX a. pradžios vaizdą.

 Broliai Izraelis ir Chonė Za-
metai – garsūs Rokiškio versli-
ninkai, 1928 m. įsteigę geležies 
apdirbimo įmonę „Litmetal“ , 
kuri užsiėmė ir žemės ūkio tech-
nikos gamyba. Vėliau iš jos iš-
augo Rokiškio mašinų gamykla. 

Izraelis Zameta 1921 m. buvo ir 
Rokiškio burmistras. Jis buvo 
bene turtingiausias Rokiškio 
miestelio žmogus, jo namas išsi-
skyrė puošnumu visame Rokiš-
kyje ir gerai išliko iki šių dienų.

 XX a. pr. pirmame šio namo 
aukšte iš aikštės pusės veikė 
penkios krautuvės su atskirais 
įėjimais ir vitrinomis. Durys 
ir vitrinos turėjo filingines su-
lankstomas langines ir durines. 
Antrame ir trečiame aukšte buvo 
gyvenamieji butai.  Pokario me-
tais šiame name įsikūrė sovieti-
nės valdžios įstaigos. Pastato fa-
sade kabanti memorialinė lenta 
primena, kad 1944-1953 m. čia 
buvo kalinami ir kankinami ko-
votojai už Lietuvos laisvę.

 XX a. antroje pusėje pasta-
tas buvo kapitaliai remontuoja-
mas, pritaikytas administracinei 
paskirčiai. Tuomet panaikintos 
pirmo aukšto parduotuvės, už-
mūryta dalis angų. Buvo pakeis-
ta visų aukštų plano struktūra, 
perplanuotos patalpos.

Dabartiniai namo savininkai 
planuoja pastatą restauruoti ir at-
kurti Nepriklausomybės aikštės 
fasado XX a. pr. istorizmo laiko-
tarpio penkių parduotuvių durų 
ir vitrinų angas su langinėmis 
ir durinėmis pirmame aukšte, 
restauruoti pirmo aukšto skelto 
akmens mūro bei antro aukšto 
raudonų plytų mūro paviršius. 
Taip pat bus atkurta pastato vi-
daus išplanavimo struktūra“.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Įregistruotas filosofo 
V. Radžvilo vadovaujamas 
Nacionalinis susivienijimas

Lietuvoje registruota nau-
ja politinė partija – filosofo 
Vytauto Radžvilo vadovau-
jamas Nacionalinis susivieni-
jimas. Jo atstovas Rokiškyje 
– Sigitas Juodgalvis.

 
Teisingumo ministerija 

BNS informavo, kad partijos 
pateikti dokumentai atitiko 
reikalavimus. Registrų centre 
partija įregistruota balandžio 
1 d..

Nacionalinis susivieniji-
mas įsteigtas kovo 7 dieną 

Vilniuje, jos pirmininku iš-
rinktas filosofas V. Radžvilas.
Partijos kūrėjai pabrėžia tau-
tiškumo svarbą ir krikščioniš-
kosios civilizacijos vertybes, 
pasisako prieš Europos Są-
jungos integracijos gilinimą.

Su Nacionaliniu susivie-
nijimu Lietuvoje registruotos 
27 politinės partijos.

Europos Parlamento rin-
kimuose pernai V. Radžvilo 
vardo visuomeninis komite-
tas surinko 3,17 proc. balsų.

BNS inform.
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BRYDĖS

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Kaip su mobiliuoju kalti vinis, arba mokyti kates dainuoti

Perspėjimas: teksto autorė nenori 
įžeisti nė vieno mokytojo. Nuoširdus 
ačiū jiems už pastangas. Klausimai 
tekste keliami ne jiems, o menamiems 
švietimo strategams: praktika rodo, 
kad jų yra tiek pat, kiek vienaragių, 
sniego žmonių arba Loch Neso pa-
baisų (visi kalba, bet niekas nematė).

Startavo nuotolinis mokymas. 
Vos pirmoji jo diena parodė, kad 
mūsų kartas skiria... šviesmečiai. 
Dar mokymui nė neprasidėjus, 
mane jau turinio įdomybėmis bom-
bardavo bičiuliai informatikai. Jų 
darbą galima apibūdinti anekdotu 
apie darbo skelbimą: „pagyvenusi 
ponia, dviejų IT specialistų mama, 
ieško, kas galėtų be rėkimo ir try-
pimo kojomis išmokyti ją naudotis 
kompiuteriu“.

O dabar rimčiau. Štai užsukau aš 
pas savo tėvus, o ten netyčia žinias 
rodo. Kaip tik apie tą nuotolinį mo-
kymą. Ekrane jauna miela mokyto-
ja taisyklinga lietuvių kalba skaito 
uždavinį. Vos neprisėdau. Nieko 
neturiu prieš nei tą mokytoją, nei tą 

uždavinį. Tik klausimas toks: kodėl 
žmogus ekrane turi jį skaityti? Ar jo 
moksleiviai patys skaityti nemoka? 
Kas tai mokytojai pasakė, kad nuoto-
linis ugdymas lygu uždavinio skaity-
mas prieš klasę? 

Toliau, dar gražiau. Bičiulis in-
formatikas rimtu veidu dėsto vienos 
mokytojos pageidavimą. Padaryti 
taip, kad kai vaikai (maždaug 26 vnt, 
– aut. past.) rašys kontrolinį, kiekvie-
nas jų sėdėtų prieš vaizdo kamerą, o 
mokytoja... tadadam, stebės klasę, 
kad nė vienas vaikas nenusirašinėtų. 
Kaip jūs įsivaizduojate mokytoją, 
VIENU METU kompiuterio ekrane 
stebinčią 26 pašto ženkliuko dydžio 
langelius? Ir kokia apkrova turėtų 
būti serveriui, kad jis priimtų ir ap-
dorotų šitokį vaizdo duomenų srautą.

Vėl pasikartosiu. Iš mokytojų nėra 
ko juoktis. Mat, nepaisant to, kad 
mokyklose iki šiol buvo pripirkta 
gausybė išmaniausios technikos, vi-
sas dėstymas iš esmės vyko taip pat, 
kaip smetoninėje Lietuvoje. Moky-
tojas kalba prieš klasę, rodo skaidres 
ir... viskas. Niekas nieko daugiau iš 
jo nereikalavo. Mokytojas buvo eili-
nis kompiuterio naudotojas: mokėjo 
peržiūrėti elektroninius laiškus, pa-
skaityti žinias, panaršyti feisbuke, 
laisvalaikiu pašaudyti burbuliukus, 
šiek tiek retušuoti nuotraukas ir pa-
sidaryti skaidres. Ir... viskas. Nieko 
daugiau niekas jo nemokė, ir nieko 
mokėti nereikalavo. O su tokia tech-
nika rodyti skaidres yra tas pats, kaip, 
dovanokite, išmaniuoju mobiliuoju 
kalti vinis. Iš tiesų tai labai brangus 
ir labai prastas plaktukas.

Ir štai, staiga, vos per dvi savaites 
mokytojui reikėjo visą ugdymo turinį 
perkelti į skaitmeninę erdvę.  Vienu 
metu tapti videoblogeriu, grafikos di-
zaineriu ir dar bala žino kuo. Net jei 
jūs prieš trejus metus ir mokėtės pus-

dienį kursuose dirbti kokia nors atvi-
ro kodo grafikos programėle, tai dar 
nereiškia, kad jūs mokėsite ja nau-
dotis dabar. Tam, kad veiktų pirštai 
ir galva, reikia dirbti nuolat. Reikia 
suvokti, kaip veikia programa, žinoti 
jos pagrindinius įrankius. Patikėkite, 
žinau, ką kalbu. Pagal antrąją savo 
profesiją esu pramonės inžinierė (ži-
niasklaidos inžinerija), kitaip sakant, 
technologė. Tai štai, jau ketvirti me-
tai aš maketuoju „Rokiškio Sireną“ 
labai gera, patogia ir šaunia progra-
ma InDesign. Tai štai, tam, kad jūs 
gautumėte 12 psl. laikraštį, aš vien 
maketavimui skiriu pilną darbo die-
ną. Galva ir pirštai dirba automatiš-
kai, daugelį dažniausiai naudojamų 
komandų įvedu greitųjų klavišų 
kombinacijomis, kurias žinau min-
tinai. Ir tai vieno puslapio maketa-
vimui (priklausomai nuo turinio: 
tekstiniai puslapiai greičiau, su skel-
bimais daugiau knisimosi) maždaug 
25-40 min. Kai savo darbą rodžiau 
kelių mokyklų moksleiviams, nuo 
septintokų iki dvyliktokų, išgirdau, 
kad daugelis dizainerio-maketuotojo 
profesijos nesirinktų: ji vaikams pa-
sirodė per daug sudėtinga. 

O dabar įsivaizduokite mano kė-
dėje sėdintį žmogų, kuris anksčiau 
niekada nėra matęs, kaip gimsta lai-
kraštis. Kiek jis užtruktų maketuoda-
mas, kai vien tik pakeisti šriftą jam 
reiktų dvi minutes knisiotis įrankių 
juostoje. O kur dar sulygiuoti ei-
lutes? O kaip įkelti nuotraukas, jas 
karpyti? O kaip iš tekstų blokų sudė-
lioti puslapį? Maketavimas primena 
smulkios dėlionės dėliojimą. 

O iš mokytojo, kuris nufilmavo, 
geriausiu atveju, kaip anūkas užpu-
čia žvakutes ant gimtadienio torto, 
kažkas pareikalavo sukurti interakty-
vų pamokos turinį. Pagalvokite, kiek 
jis vargo, žirklių ir klijų metodu dė-

liojo garsinę, vaizdinę medžiagą, kol 
parengė bent vieną pamoką. Kad ji 
būtų bent jau apypakenčiama. O juk 
per dieną reikia kelių pamokų. O ry-
toj reikės naujų.

Vargšui mokytojui niekas nepa-
sivargino parodyti, kaip atrodo ap-
mokymai, pavyzdžiui, naudotis ko-
kia nors grafinio dizaino programa. 
Lektorius nesėdi prieš kompiuterį ir 
neskaito: „O dabar, mieli klausytojai, 
paimame InDesign vadovą, atsiver-
čiame 236-ąjį puslapį, įsijungiame 
programą, išsaugome publikaciją 
ir...“ Ekrane filmuojama būtent In-
Design darbo erdvė, publikacija ir 
joje vykdomos užduotys, o ne lekto-
riaus mielas veidelis. Ekrane vyksta 
veiksmas, balsas paaiškinimus beria 
iš už kadro. 

Nereikia pykti ant mokytojo, ir 
juoktis, kad dabar kiekvienas jų per-
sonaliai išradinėja dviratį.  Žmonės 
nemokėdami, gaišdami aibę bran-
gaus laiko ir dar brangesnių nervų, 
padarė daug, kad ši diena nevirstų 
visišku fiasko. Padėkokime jiems. 
Toms vargšėms žilagalvėms tamsta-
mokytojoms, kurioms šios dvi savai-
tės virto ištisa nervų kankyne. Nes 
joms pasirengti KOKYBIŠKAM 
nuotoliniam ugdymui buvo tas pats, 
kas mokyti katę dainuoti. Galima 
tampyti gyvulėlį už uodegos, pešioti 
ūsus, sukioti ausytes, bet viskas, ką 
katė gali – miaukti, gaudyti peles ir 
draskyti sofos kampą. Dainavimo 
funkcija šiam gyvulėliui nebuvo nu-
matyta.

O pamokos turinio vartotojas, 
dovanokite, reiklus. Ir netgi visiš-
kas beraštis, kuris nesugeba lygtyje 
x+3=4 rasti x reikšmės, puikiai išma-
no kompiuterinius žaidimus. Jis ne 
tik juos žaidžia, bet dar ir draugams 
sugeba pademonstruoti: nufilmuoti ir 
papasakoti, kaip, pavyzdžiui, nudėti 

kokią paturbintą kompiuterinę bai-
dyklę. Ir įsivaizduokite šitą veikėją, 
išvydusį ekrane mokytoją, skaitančią 
uždavinį...

Jei norime iš tiesų kokybiško 
ugdymo, nereikia visų šalies moky-
tojų perkvalifikuoti į grafikos dizai-
nerius. Per savaitę su trupučiu, net 
per visą mėnesį jų neparuošime. Ir 
nereikia, kad mokytojas vaizdo ka-
meros dėka ganytų mokslevius, jog 
šie namuose iš pastalės neišsitrauktų 
knygos, rašydami kontrolinį. Kodėl 
atsiskaitymo nepaversti kad ir kokiu 
kompiuteriniu žaidimu, pavyzdžiui, 
šaudykle ar kažkuo panašiu? Per 
daug reikalauju? O gal pradėkim 
nuo to, kad sukurtume kiekvienam 
dalykui, kiekvienai klasei kiekvieną 
vaizdo pamoką? Kur profesionalai 
patraukliai, įtraukiančiai pateiktų 
pamokos turinį: judantys ir kintantys 
žemėlapiai, grafikai, 3D animacija, 
virtualūs bandymai? Pagaliau net-
gi nufilmuoti tikri fizikos, chemijos 
bandymai. Juk daugelis mokyklų ir 
dabar jiems neturi priemonių. Ko-
dėl tokių pamokų negalėtų ruošti, 
pavyzdžiui, žinomi mokslininkai, 
pedagogai, pasitelkę profesionalius 
grafikos dizainerius, vaizdo ope-
ratorius, montuotojus, diktorius? 
Kiekvienas moksleivis turėtų priei-
gą prie tokių pamokų. Jos, žinoma, 
nepakeistų gyvo mokytojo. Bet būtų 
jam pagalbininku. Mokytojo dar-
bas būtų ne atbubenti trečią kartą 
per dieną tą patį, o tiesiog aiškinti 
vaikams, ko jie nesuprato, pataisy-
ti jų daromas klaidas. Žinoma, toks 
„pamokynas“ kainuos beprotiškai 
daug. Bet investicija pasiteisins. Ta-
čiau tam reikia galvoti ir strateguoti 
į priekį. Ir suvokti, kad nuotolinis 
ugdymas gali būti kur kas daugiau, 
nei prieš ekraną tekstą skaitanti mo-
kytoja. 

Teisinę pagalbą rokiškėnams savivaldybė teikia nuotoliniu būdu
Rokiškio rajono savivaldybės 

administracija karantino laikotar-
piu teisines konsultacijas Rokiškio 
rajono gyventojams teikia nuotoli-
niu būdu – telefonu (8 620) 64169 
arba elektroniniu paštu d.jasiunie-
ne@post.rokiskis.lt.

Jeigu pareiškėjui pirminė teisinė 
pagalba reikalinga valstybės ir (ar) 

savivaldybių institucijoms skirtų 
dokumentų parengimui ar surašyti 
prašymą suteikti antrinę teisinę pa-
galbą, rekomenduojama įvertinti, ar 
tokio dokumento parengimas karan-
tino metu yra būtinas (pvz. trumpas 
apskundimo terminas ir pan.).

Nebūtinais atvejais pareiškėjai 
dėl nurodytų dokumentų parengimo 
į pirminės teisinės pagalbos teikėją 

galės kreiptis pasibaigus karantino 
laikotarpiui. Jei dokumentą parengti 
būtina, jis rengiamas ir pareiškėjui 
pateikiamas nuotoliniu būdu (siun-
čiamas elektroniniu paštu), užpildy-
tus dokumentus, pridėję reikiamus 
priedus, pareiškėjai VGTP tarnybai 
išsiunčia patys paštu.

Rajono savivaldybės 
inform.

Reidų metu pareigūnai informuos gyventojus 
apie žolės deginimo pavojus

Kovo 31 d. Priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo depar-
tamento pareigūnai kartu su 
policija šalyje pradeda rengti 
reidus  populiariose gyventojų 
susibūrimo vietose ir informuo-
ti juos apie karantino sąlygų 
laikymąsi bei gaisrų prevenciją 
atvirose teritorijose. Kadangi 
pastaruoju metu šalyje padidė-
jo žolės gaisrų skaičius, reidų 
metu bus siekiama atkreipti gy-
ventojų dėmesį į šią problemą ir 
informuoti juos apie šių gaisrų 

pavojų.

„Kadangi šalyje paskelbus ka-
rantiną dalis gaisrų prevencijos 
funkcijų yra sustabdytos, valsty-
binės priešgaisrinės gelbėjimo tar-
nybos pareigūnai patruliuos auto-
mobiliais ir įspės gyventojus apie 
žolės deginimo pavojus ir galimas 
pasekmes, – sakė departamento 
Valstybinės priešgaisrinės prie-
žiūros valdybos viršininkas Jūris 
Targonskas. – Reidai bus rengiami 
kiekviename rajone. Tuo pačiu pa-

reigūnai padės kontroliuoti ir ka-
rantino sąlygų laikymąsi.“

Šiemet šalyje atvirose teritori-
jose jau kilo 587 gaisrai, jų metu 
išdegė 377 ha pievų, ražienų ir 
miško paklotės.

Gyventojams už sausos žolės 
deginimą gresia baudos nuo 30 iki 
300 eurų.

Priešgaisrinės apsaugos 
ir gelbėjimo departamento

 Rokiškio priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos 

inform

Nedarbas vasarį Lietuvoje – 
didesnis nei vidutiniškai ES

Nedarbas vasarį Lietuvoje 
buvo didesnis nei vidutiniškai Eu-
ropos Sąjungoje (ES), skelbia Eu-
rostatas.

Per metus nedarbas Lietuvoje 
padidėjo 0,6 punkto, o per mėnesį 
nepakito ir vasarį buvo 6,6 procen-
to. Visoje ES jis per metus sumažėjo 
0,4 punkto iki 6,5 proc., o per mėnesį 
nepakito, rodo ES statistikos tarny-
bos duomenys. Jaunimo iki 25 metų 
nedarbas Lietuvoje per metus didėjo 
3,5 punkto iki 14,2 proc., visoje ES 
šis rodiklis siekė 14,9 proc., arba 0,6 

punkto mažiau nei prieš metus.
Vasarį darbo Lietuvoje neturėjo 

97 tūkst. žmonių, iš jų 15 tūkst. buvo 
jaunimas iki 25 metų.

Latvijoje nedarbas per metus su-
mažėjo 0,2 punkto, per mėnesį – 0,1 
punkto ir siekė 6,4 procento. Estija 
naujausių duomenų ES statistikos 
tarnybai nepateikė.

Eurostatas, remdamasis preli-
minariais duomenimis, skelbia, jog 
visoje ES darbo neturėjo 14 mln. 
žmonių.

BNS inform.

Nelaukiant, kol koronavirusas pasieks ir Rokiškio rajoną, Obelių 
vaikų globos namuose sudarytos sąlygos apgyvendinti vaikus, kurių 
tėvai užsikrėtė ir jiems taikomas stacionarus gydymas.

„Dažnai tokiu atveju prižiūrint vaikus tėvai prašo senelių pagalbos, 
tačiau šiandien negalime rizikuoti žmonėmis, kurie patenka į padidintos 
rizikos grupę. Užsikrėtus tėvams, vaikai gali tapti viruso nešiotojais, net ir 
nejausdami simptomų, todėl šis sprendimas - išeitis tėvams, kad jų atžalo-
mis ligos laikotarpiu bus pasirūpinta. Darbuotojai, kurie prižiūrėtų vaikus 
taip pat būtų aprūpinti visomis apsaugomis priemonėmis", - informavo 
rajono vadovas Ramūnas Godeliauskas.

Rajono savivaldybės inform.

Savivaldybė pasirūpins susirgusiųjų vaikais
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TRIBŪNA
Vytautas Šlikas: 
kodėl mes išbalansavome valstybę?

1938 metais baigiantis 
Steponiškio pradinės mo-
kyklos 4 skyrius jaunasis 
ūkininkas užauginęs didelį 
buroką patekau į Kauno par-
odą dar dažais kvepiančius 
pastatytus žemės ūkio rūmus. 
Parodą aplankė prezidentas 
Antanas Smetona ir palie-
tė mano petį dėkodamas už 
užaugintą daržovę ir tai, kad 
esu jaunasis ūkininkas. Tai 
buvo didžiulis džiaugsmas, 
kai gavau padėkos raštą, ra-
šytojo Prano Mašiotos knygą 
„Kelionė į mėnulį“ ir 5 litus. 
Iš Žemės ūkio ministro Juozo 
Tūbelio supratome, kad tik 
per mokslą ir darbą gali būti 
įvertintas. Vaikščiojant po 
Kauną su mokytoja Karaliūte 
sustojome prie Teisingumo 
ministerijos pastato ir pir-
mą kartą išmokau lotyniškai 
„Justicija es fundamentum 
regnorum“ (teisingumas yra 
valstybės pamatas). Prie Pri-
sikėlimo bažnyčios nupirkto 
Amerikos lietuvių varpo ku-
nigas leido paliesti jį ir per-
skaitėme užrašą „ir skambink 
per amžius vaikams Lietuvos, 
tas laisvės nevertas, kas negi-
na jos“. Karo metu vokiečiai 
nukabino ir išsivežė. 

Kada praeitais metais 
pamačiau, kai 50-60 metų 
teisėjus jaunuoliai veda už 
parankių į daboklę, pradėjau 
verkti. Kur tas teisingumas? 
Ar jie kaip tas Daktaras He-
nytė žmogžudžiai? Žinoma 
vėliau paleido ir  pasak savo 
anūko advokato Martyno, 
kad dauguma nebuvo verti 
daboklės. Kodėl mes išbalan-
savome valstybę? Juk praeitų 
metų rudenį kinai oficialiai 
Europos „madam“ įspėjo apie 
atsiradusį naują virusą. Euro-
pa paskyrė Lietuvai 2,5 mili-
jardo eurų. Finansų ministras 
Šapoka pasikvietė buvusią 
prezidentę čekistę sovietinės 
partinės mokyklos auklėtinę 
už kurią Lietuvos gyventojai, 
kad būtų prezidente balsavo 
27 proc. rinkimų teisę turin-
čių gyventojų. Šapoka nori 
atsidėkoti gavęs iš jos minis-
tro portfelį.

„Lietuva brangi mano tė-
vyne, šalis kur miega kapuos 
didvyriai“. Kas leido parduoti 
Lietuvos bankus? Atvažiavo 
švedai su norvegais tvarkyti 
Lietuvos pinigų, o ekonomis-

tas Maurica išsižiojęs, pilna 
burna, turbūt gaudamas di-
delę paiką, kad Vasiliauskas 
Grybauskaitės statytinis tar-
nauja nepriklausomai Lietu-
vai. 

Juk aš kalinio vaikas slaps-
tydamasis nuo komunistų 
persekiojimo, per „apsiriki-
mą“ tapau Rokiškio kultū-
ros skyriaus vedėju ir dirbau 
mokytoju mergaičių gimna-
zijoje. Pradėjau galvoti kaip 
„užverbuoti“ savo kolegas 
dramos, orkestro, choro va-
dovais. Centriniams kultūros 
namams buvo Salomėja Kuz-
mienė, ji užsiėmė tautinių šo-
kių kolektyvu, bet visi moky-
tojai sutiko dirbti papildomas 
valandas, bet paprašė pinigų. 
Suradau kvalifikuotą siuvėją 
Joną Izapavičių turintį diplo-
mą ir užregistravome siuvimo 
kursus prie rajono kultūros 
namų. Susidarė ilga eilė no-
rinčiųjų ir iš ten pradėjo by-
rėti pinigai. Kultūros namų 
rūsyje buvo pakankamai pa-
talpų suradau mokytoją Da-
nielių Gužą ir įsteigėm užre-
gistravom vairuotojų kursus. 
Mokytojas danielius Gužas 
buvo aukštos kvalifikacijos 
dėstytojas. Vilius Zelenkaus-
kas sukūrė chorą, Vytautas 
Vajega dramos kolektyvą, o 
Antanas Gradeckas buvo pa-
vyzdys kitiems kaip rajono 
dūdos skamba visam mieste-
liui. Pinigų užteko ir vado-
vams ir skatinti dalyvius.

Kodėl daugelis atėję į val-
džią kiekvienas nori dirbti 
„tik sau“. Aš toliau persekio-

jamas komunistų buvau iš-
tremtas į kaimą. Aš ūkyje nuo 
kelių dešimčių karvių, tiek 
pat kiaulių, palikau per 35 
metus uždirbtus 40 milijonų 
vertės turto -15 tūkst. kiaulių, 
2700 raguočių. Landsbergio 
ir Vagnoriaus palieptas pa-
likau ūkį. Ačiū dievui, kad 
Vidmantas Stasiškis išlaikė 
gyvą paukštyną. 

 Juokus krečia atva-
žiavęs į Rokiškį Tapinų An-
driukas. Norėdamas kaip ir jo 
kolega Valinskas pakliūti prie 
nekontroliuojamo valdžios 
lovio ir užsidirbti pinigų, o 
kad tapti Seimo nariu, prada-
ryti sąskaitą banke ir kiekvie-
nas mokėdamas 2 eurus taps 
būsimos nežinomos partijos 
nariu, o gal prisišlieti prie 
Gabrieliaus. Vidmantas Ka-
nopa yra savas. Čia gimęs ir 
augęs, pinigus moka „daryti“, 
bet vėl sąrašas per banką, pa-
ėmė į talką Kamajų preziden-
tą ir jo sūnų Justą. Būdamas 
žemės ūkio ministru padėjo 
rajono mokyklų jauniesiems 
ūkininkas, kurie dabar baigia 
išnykti su Lietuvos mokyklų 
sunaikinimu, o gal jis su 500 
eurų nori ateiti į valdžią ir 
išgelbėti nykstančią Lietuvą. 
Juk jis per 30 metų perėjo 
beveik visas partijas, nes yra 
draugiškas, nuoširdus, suda-
ręs sąlygas vaikams pasisem-
ti mokslo žinių bagažą. O gal 
jis taptų kaip dirbo Antanas 
Smetona ir Juozas Tūbelis.  

Vytautas ŠLIKAS
Tai yra originalus 
autoriaus tekstas.

Lietuvi! – kaimyno tvartas dega!!!
Visi iki vieno žinom šį 

posakį, tik kokiam kon-
tekste skamba jis šian-
dien?...

Visi savo paskyrose li-
guistai eskaluoja...

Italijoje nebetelpa kars-
tai....

UK mirė mergaitė, ar ji 
turėjo gretutinių ligų?...

Ispanijoje...
Korėjoje...
Prancūzijoje...
Visur..., bet tik ne čia- 

Letuvoje...

Maryte, Petrai, tera Ja-
dvyga, Izolda ir visi trys 
milijonai Lietuvių, nesant 
realaus pavojaus Lietuvo-
je sėdite užsidangstę visus 
įmanomus langus. Ir Serga-
te... , taip taip, ir nereikia 
reagentų, nereikia apsaugos 
priemonių tam nustatyti.

Nes jūs jau sergate ir pa-
čia sunkiausia forma- susi-
kamšyta į savo galvas viso 
pasaulio covid19!

Ar kas išvardintumėte 
Lietuvos miestų sergamumo 
statistiką?

Ne....!
Bet be vargo išpyškinsite 

ITA, UK, Usa, Prancūzija 
skaičius, karstus, netektis... 
Būtas ir nebūtas istorijas...

Kam?
Tai padeda bijoti?
Ar pasijusti tokiais pat 

svarbiais kaip kitos Europos 
šalys.

Gal nors tuo pasivysime, 
nes pragyvenimo lygiu per 
artimiausius 50 metų tokios 
laimės nenusimato!

Gal taip užslėptai džiau-
giatės, kad tas kaimyno tvar-
tas dega labiau?

Gal nuobodžioje Lietuvo-
je veiksmo atsirado?

Apokalipsės laukiat? Pa-
saulio pabaigos?...

Jei laukiate- atsidarykit 
langą, įkvėpkite saugaus 
oro, gal tai bus paskutinis 
kartas...

Gal tai paskutinis kartas, 
kai įkvepsite to oro ir dar 
matysite pasaulį nedepre-
suotomis akimis, kai dar 
viskas ne vis vien, kol dar 
netapot robotukų armija.

Tyliai, nesiliesdami, at-

sargiai, kai pakels valdžia 
šlagbaumą, kiūtinančių ir vis 
dar bijančių vieni kitų.

Prezidento prašymu su-
aukokite kompiuterius Mon-
kevičiaus projektui, kuriam 
beje, kaip ir visiems kitiems 
profesionalų vyriausybė mili-
jardus skolinasi.

O kam tie milijardai?! jei 
kaukės jau žmonių pasiūtos, 
kam milijardai, jei verslas per 
savaitę Tapino fonfui milijo-
ną suaukojo ir dar nepabaiga! 
Verslas, kuris rytoj bus mi-
ręs...

Kur SAM auksinis ir neiš-
semiamas rezervo fondas?

Jūs nebepastebite to, ma-
žuose gardeliuose, išgąsdinti 
kiniškos petardos pokštelėji-
mo, bulvarinių laikraštpalai-
kių pigiu, naudingu valdžiai 
silosu šeriami.

Nepastebit pasveikusiųjų, 
nelinkit jiem sveikatos, tačiau 
vėl knisatės savo komentarais 
ir filosofijom, po nuotraukom 
ar jų montažais bijodami to 
kas vyksta ten... Už jūrų ma-
rių...

(Viena iš foto aš pasidalin-
siu ir spręskite, kaip iš tikrųjų 
tie tvartai dega.)

Taip- yra baisu- yra liga, ta-
čiau nemažiau, ir net daugiau 
baisu, kad 90% jūsų ja taip 
šiemet ir nesusirgę,vistiek su-
sirgsite per artimiausius pen-
kerius metus. Nudžiuginsiu iš 
100% 98,9 išgysit.

Tačiau dar ilgai gis vals-
tybės ištaškyti milijardai, tai 
atsilieps oru kvėpavimo ir 
kitų absurdiškų mokesčių pa-
vidalu.

Galbūt rašau piktokai ir 
tiesmukai. Nes pasigendu 
džiaugsmo ir pozityvo, kad 
užsidarę namuose pasiekėt 
rezultatų 7 atvejai per parą, 
kai į Lietuvą plūsta laivai, 
lėktuvai traukiniai, nors sie-

nos jau savaitę uždarytos!
O ne iš bet kur! Iš Balta-

rusijos dar vyksta skrydžiai!
Iš Baltarusijos, ar sveiku 

protu tai suvokti galima? 
Kur prezidentas įkalęs 100 
gramų ledo ritulį žaidžia ir 
gydytis taip siūlo...

Tai ar tai karantinas, ar 
klounada?!

Nesidžiaugiate kad toli 
gražu net nesimato Verygos 
sapalionėms pagrindo.

Kuris, tik paklausykit eu-
ropietiškoj šaly kaip koks 
Irako ar Kambodžos režimo 
degeneratas, net nesibodi 
atidaryti savo srėbtuvės ir 
pasakyti, kad RŪŠIUOS LI-
GONIS KAM GYVENTI, 
O KAM NE.

Nerūšiuoja niekur- italai 
į Vokietiją veža, bet nerū-
šiuoja.

Baisu... Baisu ne co-
vid19, o coviidiot formuo-
jama erdvė, kurioje sparčiau 
nei virusas, dauginasi ir pro-
gresuoja dvikojai parazitai.

Kostiumuoti, uniformuo-
ti ir graužiantys ne imuninę 
sistemą, bet orumą išdidu-
mą ir tai kas dar šioje šalyje 
beliko žmogui- laisvę.

Tad visų pirma domė-
kitės savo tvarto reikalais, 
kaimynai savo užgesins- bet 
mums, tų liepsnų daug ir ne-
regėjus. Teks mėšlo kalnus 
išsimėžti ir kažkaip išlikti 
nekuprotais.

Pradėkite jau šiandien, ne 
šiandien, o dabar, nuo šios 
minutės.

Statistika sava, šalis sava 
į google vedam covid19 ir - 
Lietuva.

Stiprybės, sveiko proto ir 
būkite sveiki.

Tomas SIPAVIČIUS, 
buvęs rokiškėnas.
Tai yra originalus 
autoriaus tekstas.

„Rokiškio Sirena“ redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su išsakyta nuomo-
ne. Skiltyje „Tribūna“ galite pasisakyti visi. 

Savo tekstą siųskite el. paštu reklama@rokiskiosirena.lt arba paprastu paštu 
Nepriklausomybės aikštė 12, Rokiškis

Kiemo tvenkinyje rado karo laikų sprogmenį
Kovo 31 d. gautas pranešimas, kad Plento g., Didsodės k., Juodupės sen., įvedamas 

planas „Skydas“, nes kieme, iškasto tvenkinio krante, pranešėjas rado kyšantį karo laikų 
sprogmenį.

Atvykę Lietuvos kariuomenės Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono išminuotojai nustatė, kad 
tai karo laikų (82 mm) minosvaidžio mina.  Planas „Skydas“ įvestas 15 val., atšauktas 18.03 val.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
 Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inform.

Atsiskaitė galimai netikrais pinigais
Balandžio 1 d., 10.36 val. gautas pranešimas, kad Rokiškyje, Respublikos g., turgavietėje už 

prekes atsiskaityta, įtariama, netikra 20 eurų kupiūra.
Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato inform.

Ieškokite prekybos 
centruose!
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Darbas nuotoliniu būdu: per karantiną atsakyta į krūvą gyventojų klausimų
Panevėžio teritorinė ligo-

nių kasa (Panevėžio TLK) 
karantino laikotarpiu per dvi 
pastarąsias savaites sulaukė 
itin daug gyventojų paklau-
simų el. paštu ir paštu, taip 
pat daug konsultacijų suteikė 
telefonu. Palyginti su pirmo-
siomis dviem kovo savaitė-
mis, antroje mėnesio pusėje 
konsultacijų suteikta daugiau 
kaip dvigubai, atsakyta į be-
veik dvigubai daugiau pa-
klausimų raštu.

LR Vyriausybei dėl korona-
viruso pandemijos nusprendus 
kovo 16 dieną paskelbto karan-
tino laikotarpį pratęsti iki balan-
džio 13 d., darbas Gyventojų 
aptarnavimo skyriuje (GAS) 
nuotoliniu būdu vyksta intensy-
viai, gyventojams šiuo įtemptu 
laikotarpiu atsakymus ir doku-
mentus stengiamasi išsiųsti kaip 
galima greičiau. GAS toliau 
vykdo ir kitas funkcijas – gy-
ventojai įrašomi į laukiančiųjų 
dantų protezavimo sąrašą, susi-
rašinėjama su Europos Sąjun-
gos šalimis ir kt.

Nuo kovo 16 d. iki šio mė-
nesio pabaigos Panevėžio TLK 
GAS atsakė į 157 gyventojų 
klausimus el. paštu ir paštu, su-

teikė 933 konsultacijas telefonu, 
gyventojų prašymu privaloma-
sis sveikatos draudimas (PSD) 
valstybės lėšomis nustatytas 73 
asmenims, paštu išsiųstos 338 
Europos sveikatos draudimo 
kortelės (ESDK), išsiųsti 42 šias 
korteles atstojantys sertifikatai 
kitose Europos šalyse būtinosios 
pagalbos laukusiems PSD Lie-
tuvoje apdraustiems asmenims, 
neturėjusiems su savimi ESDK.

Daugelis gyventojų ligonių 
kasos teiraujasi, kaip gauti svei-
katos priežiūros paslaugas, jei 
dėl koronaviruso grėsmės gydy-
mo įstaigos nepriima pacientų ir 
joms neįmanoma prisiskambin-
ti. Planuodami grįžti iš užsienio, 
klausia, kaip reikės elgtis grįžus, 
kokius dokumentus turėti, kad 
galėtų prireikus gauti medicini-
nę pagalbą ir pan. Be to, pan-
demijos akivaizdoje gyventojai 
labiau susirūpino savo PSD, to-
dėl gerokai padaugėjo tų, kurie 
kreipiasi dėl sveikatos draudimo 
valstybės lėšomis patvirtinimo. 
Taip pat atsirado didesnis porei-
kis būnant užsienyje gauti serti-
fikatą, pakeičiantį ESDK.

GAS primena, kad PSD 
drausti gyventojai ESDK nemo-
kamai gali užsisakyti internetu. 
Lietuvoje gyvenančiajam užsa-

kyta ESDK gali būti siunčiama 
paštu, registruotu laišku. Gyve-
nantiesiems užsienyje ESDK 
siuntimo paštu paslauga netei-
kiama – jiems siunčiamas sertifi-
katas. Norintieji gauti sertifikatą, 
turėtų el. paštu info@vlk.lt pa-
teikti prašymą, kurio forma skel-
biama Panevėžio TLK interneto 
svetainėje www.paneveziotlk.lt. 
Neturint ESDK ar ją atstojančio 
sertifikato, susirgus užsienyje už 
būtinąją medicinos pagalbą gali 
tekti susimokėti patiems. Sertifi-
katus ar ESDK išduoda ta šalis, 
kurioje asmuo moka mokesčius, 
todėl užsienyje gyvenantiems ir 
dirbantiems lietuviams dėl šių 
dokumentų reikia kreiptis į vie-
tos kompetentingą įstaigą (vieti-
nę ligonių kasą).

Dar kartą atkreipiame dėme-
sį, kad daliai gyventojų, turinčių 
teisę į PSD valstybės lėšomis ir 
norinčių ja pasinaudoti, būtina 
kreiptis į ligonių kasą patvirtin-
ti šio draudimo. Kreiptis reikia 
tiems asmenims, apie kuriuos 
ligonių kasa negauna duomenų 
iš Gyventojų registro, „Sodros“, 
Valstybinės mokesčių inspekci-
jos, Užimtumo tarnybos, Mo-
kinių ir Studentų registrų, kitų 
valstybės institucijų. Karantino 
metu prašymus ir dokumentus 

reikia pateikti el. paštu ar paštu. 
Prašymo nustatyti PSD valsty-
bės lėšomis galiojimo laikotarpį 
formą taip pat galima rasti Pane-
vėžio TLK interneto svetainėje 
www.paneveziotlk.lt.

Primename, kad į TLK dėl 
PSD valstybės lėšomis patvirti-
nimo kreiptis turi:

- niekur nedirbančios kūdikio 
besilaukiančios moterys, kurios 
valstybės lėšomis draudžiamos 
nuo 28 nėštumo savaitės (nuolat 
Lietuvoje gyvenančioms mote-
rims PSD valstybės lėšomis sutei-
kiamas 70 dienų iki gimdymo ir 
56 dienas po gimdymo, tik ligonių 
kasai reikia pateikti pažymą iš gy-
dymo įstaigos apie suėjusį nuro-
dytą nėštumo laiką);

- tėvai, auginantys vaiką iki 
8 m., ar du ir daugiau vaikų, kol 
vyriausiajam sukaks 18 m. (vienas 
iš tėvų (įtėvių) ar globėjų, kuris 
nori būti draudžiamas valstybės 
lėšomis, nuotoliniu būdu turi pa-
teikti nustatytos formos prašymą 
ir asmens tapatybę patvirtinančio 
dokumento kopiją);

- slaugantieji negalią turinčius 
asmenis (vienas iš tėvų (įtėvių), 
globėjas ar rūpintojas, slaugantis 
namuose neįgalų asmenį, turi pa-
teikti laisvos formos prašymą, Ne-
įgalumo ir darbingumo nustatymo 

tarnybos pažymą, kurioje įrašytas 
nuolatinis slaugos poreikis, neį-
galumo pažymėjimo, teismo nu-
tarties ir asmens tapatybę patvirti-
nančio dokumento kopijas);

- asmenys, sergantys visuo-
menei pavojingomis užkrečiamo-
siomis ligomis (asmuo, gydymo 
įstaiga ar socialinis darbuotojas 
turi pateikti laisvos formos prašy-
mą, gydymo įstaigos pažymą su 
nurodyta tikslia diagnoze, asmens 
tapatybę patvirtinančio dokumen-
to kopiją);

- asmenys, parsivežę iš ES ša-
lių E 106 ir E 121 formas arba S1 
dokumentą ir norintys pasirūpinti 
savo PSD Lietuvoje (turi pateikti 
minėtas pažymas ir asmens tapa-
tybę patvirtinančio dokumento 
kopiją);

- studentai, besimokantys ES 
valstybių aukštųjų mokyklų die-
niniuose skyriuose (turi pateikti 
laisvos formos prašymą, mokymo 
įstaigos išduotą akademinę pažy-
mą (jei pažyma ne anglų kalba – 
vertimą į lietuvių kalbą) ir asmens 
tapatybę patvirtinančio dokumen-
to kopiją).

Dėl ekstremalios situacijos 
ligonių kasoms dirbant tik nuo-
toliniu būdu, primename, kad 
Valstybinės ligonių kasos prie 
Sveikatos apsaugos ministeri-

jos (VLK) interneto svetainėje 
gyventojai, neišeidami iš namų, 
gali rasti šias teikiamas interne-
tines paslaugas:

pasitikrinti, ar esate draustas 
privalomuoju sveikatos draudimu;

sužinoti, kiek kainavo gydy-
mas ir vaistai;

užsisakyti Europos sveika-
tos draudimo kortelę (ESDK) 
– https://esdk.vlk.lt/esdk-exter-
nal/#%21pre-auth-view;

pasitikrinti eiles gydymo įs-
taigose – http://www.vlk.lt/Pusla-
piai/Apie-eiles.aspx;

    peržiūrėti ortopedijos įmonių 
sąrašus ir ortopedijos priemonių 
katalogus;

pasitikrinti savo vietą sąnarių 
endoprotezų, ortopedijos priemo-
nių ir dantų protezavimo laukimo 
eilėse.

Daugiau apie VLK paslau-
gas internetu – http://www.vlk.
lt/gyventojams/Puslapiai/K%-
c4%85-naudingo-galite-su%-
c5%beinoti-internete-apie-sveika-
t%c4%85.aspx.

Klausimus, susijusius su PSD, 
darbo valandomis gyventojus 
kviečiame spręsti tel. (8 5) 232 
2222 arba siųsti el. paštu info@
vlk.lt. 

Panevėžio teritorinės 
ligonių kasos inform. 

AUGA group – didžiausia Europoje ekologiško 
maisto bendrovė, veikianti principu „nuo lauko iki 
lentynos“. Įmonė gamina platų ekologiškų maisto 
produktų asortimentą iš savo užaugintų žaliavų, 
užtikrindama pilną produktų atsekamumą, ir va-
dovaujasi vizija – ekologiškas tvariai užaugintas 
maistas, prieinamas visiems.

Į AUGA group įmonių grupei priklausančios bendrovės 
Rokiškyje darbuotojų komandą kviečiame 
MECHANIZATORIUS.
Darbo pobūdis:
• laiku ir kokybiškai atlikti pavestus žemės ūkio darbus su 

šiuolaikine žemės ūkio technika;
• pagal poreikį arba nustatytą grafiką (slenkantis grafikas su 

naktinėmis pamainomis) atlikti žemės ūkio technikos remontą 
ir/ar aptarnavimus.

Reikalavimai:
• traktoriaus ir savaeigių mašinų vairuotojo pažymėjimas 

(kategorijos: TR-1, TR-2, SZ, SM);
• ne mažiau kaip dvejų metų darbo patirtis dirbant su žemės 

ūkio technika;
• savarankiškumas, atsakingumas bei ūkiškumas atliekant 

pavestus žemės ūkio bei technikos remonto darbus;
• blaivus požiūris į darbą.
Įmonė siūlo:
• įdomų ir atsakingą darbą augančioje ir tobulėjančioje įmo-

nių grupėje;
• kompetenciją ir darbo kokybę atitinkantį darbo užmokestį.

Tel. pasiteirauti: 8 611 46035.

Išsipildė vaikystės svajonė vairuoti autobusą
Ineta Radišauskaitė ne-

slepia vaikystėje turėjusi 
daug svajonių, bet kaip vie-
ną iš pagrindinių įvardija 
norą vairuoti „didelę“ ma-
šiną. Vis atidėliotą svajonę 
paskatino įgyvendinti dar-
bas Anglijoje, kai į darbo 
vietą darbuotojus pradėjo 
vežti autobusu. Tada pa-
maniusi, kad ir pati galėtų 
išsilaikyti teises ir vairuoti 
autobusą. Šiandien Ineta 
Radišauskaitė dirba Rokiš-
kio autobusų parke, vairuo-
ja maršrutinį autobusą ir 
vadina save sėkmingu žmo-
gumi.

– Vairuoti didelę mašiną 
- vaikystės svajonė. Kokių 
svajonių vaikystėje dar tu-
rėjai?

- Vaikystėje turėjau daug 
svajonių, bet jos dažnai keis-
davosi. Išmokusi plaukti, 
norėjau būti plaukikė, pra-
mokusi važiuoti dviračiu – 
dviratininke. Darželyje su-
vaidinusi ropę – aktore būti 
norėjau. Išbandžiau visas 
transporto priemones. Tėtis 
leisdavo pavairuoti traktorių, 
tai ir traktoristė būti svajojau. 
Būdama 4-6 metų ir lakūne, 
nes tuo metu „kukuruznikai“ 
laukuose trąšas barstydavo, 
tai nutūpus lėktuvėliui ant 
žemės, lakūnas leisdavo šalia 
pasėdėti. Domėjausi viskuo, 
prie ko prisiliesdavau, viso-
mis transporto priemonėmis. 
Kartą įlipau į medį taip aukš-
tai, kad mačiau triaukščio 

pastato stogą, o nulipti jau 
nebegalėjau. Išgelbėję gaisri-
ninkai, leido už gaisrinės au-
tomobilio vairo pasėdėti, tai 
po to ilgą laiką svajojau – bū-
siu gaisrininke. Galima saky-
ti, kad didelės mašinos buvo 
viena iš vaikystės svajonių.

– Anglijoje pirmą kartą 
pabandžiusi vairuoti auto-
busą, vairuotojo pažymėji-
mą įgijai Lietuvoje. Ar buvo 
sunku?

- Dirbant Anglijoje, į darbą 
mus pradėjo vežti autobusais. 
Sugrįžo prisiminimai apie 
vaikystės svajonę vairuoti di-
delę mašiną. Grįžau į Lietuvą 
ir išsilaikiau teises. Kad gali 
būti sunku išlaikyti maniau, 
iki tol, kol nepradėjau važinė-
ti Anglijoje. Iš pradžių tikrai 
buvo sunku, baisu, bet labai 
įdomu. Ypatingai tie keliai, 
kur vienoj pusėj kalnas, kitoj 
pakalnė. Dabar galiu pasaky-
ti, kad lengvojo automobilio 
valdymas nuo autobuso be-
veik nesiskiria, tik gabaritais.

– Dažnai žmonės sako, 
kad sunku susirasti darbą 
mažame miestelyje. Ar sun-
ku buvo įsidarbinti?

- Kartais girdžiu tokių 
pastebėjimų ir turiu vieną 
kitą pažįstamą, kurie teigia, 
kad sunku gauti darbą Ro-
kiškyje. Ignoruoju tokius 
pasisakymus, nes manau, 
kad trūksta noro, o ne dar-
bo. Neteko nusivilti ieškant 
darbo. Kur prašydavau, ten 
gaudavau. Gal man sekasi? 
O gal žmonės, kuriems sun-

ku rasti darbą pradeda darbo 
pokalbį nuo reikalavimų, o 
ne siūlymų ką jie sugeba ge-
riausiai? Tuomet tikiu, kad 
sunku. Einant į darbo pokal-
bį Autobusų parke, pasitikė-
jau savimi. Buvau įsitikinu-
si, kad įsidarbinsiu. Po darbo 
pokalbio buvo kilę abejonių 
ar pavyks, maniau, palauksiu 
porą dienų ir eisiu kitur. Ne-
prireikė. Paskambino.

– Ar pasikeitė darbiniai 
ypatumai nuo to laiko, kai 
pradėjai dirbti ir dabar? Ar 
dar pasitaiko, kad keleiviai 
nustemba už vairo pamatę 
merginą? O gal jau tapo 
įprasta?

- Nors Anglijoje važinėjau 
jau be baimės, pirmosios dar-
bo dienos buvo gana įtemp-
tos. Bilietų „išmušdavau“ 
daugiau nei reikia, mieste 
esu porą kartų nuklydusi nuo 
maršruto, išvažiavusi truputi 
anksčiau nei numatyta tvar-
karaštyje. Esu ryte per anksti 
išvažiavusi iš stotelės ir pa-
likusi mokinius. Teko grįžti 
jų paimti. Dabar tokių klaidų 
nebepasitaiko. Darbe nebe-
sijaučiu naujokė. Iki šiol dar 
atsiranda keleivių kurie mane 
mato pirmą kartą.

Keleiviai labai malonūs, 
negaili gerų žodžių, jau žinau 
kur kam reikia sustoti. Važi-
nėju tais pačiais maršrutais. 
Užtenka įvairovės važinėjant 
ir po rajoną. Kartais būna 
tuo pačiu maršrutu važiuoju 
tik po savaitės, rutinos nėra. 
Keliai žinomi, keleiviai ma-

lonūs, geri, draugiški, daž-
nas jų, dažniausiai vaikai, 
atpažįsta gatvėje, sveikinasi. 
Iš pradžių buvo keista, gal-
vodavau, kodėl sveikinasi, 
iš kur pažįsta? Dabar jei ne-
atsimenu, pamatau autobuse. 
Tarpmiestiniu maršrutu dar 
nevažiavau.

– Šalyje įvedė karantiną, 
turbūt ir keleivių dabar ma-
žiau važiuoja autobusais?

– Karantino metu žmonių 
važiuoja tikrai mažiau. Kelei-
viai įlipa ir išlipa per galines 
duris. Nuo priekio pirmosios 
sėdynės turi būti laisvos, kad 
keleiviai būtų per kuo didesnį 
atstumą nuo vairuotojo. Ka-
dangi važiuojančių labai ma-
žai, tai ir keleiviai sėdi vienas 
nuo kito per didesnį atstumą. 
Autobusų vairuotojai tarpu-
savyje taip pat nesiburiuoja, 
laikosi saugaus atstumo. Au-
tobusai dezinfekuojami kie-
kvienoje galinėje stotelėje, 
naudojame apsaugos priemo-
nes, laikomės reikalavimų, 
todėl darbe jaučiuosi saugi.

– Balandžio 6 dieną mi-
nėsime Saugaus eismo die-
ną. Ką norėtum palinkėti 
kitiems eismo dalyviams?

– Visiems linkiu nesku-
bėti, išlikti ramiems, bet ko-
kioje situacijoje, nepykti ant 
kitų eismo dalyvių, o patarti 
ir padėti jei matote klaidas. 
Visiems linkiu meilės, ramy-
bės, sveikatos. Saugokite vie-
ni kitus.

– Ačiū už pokalbį.
Enrika PAVILONIENĖ

Rokiškio biblioteka 3D spausdintuvu 
gamina apsaugos priemones medikams

Rokiškio rajono J. Keliuočio biblioteka pagamintus 
veido apsaugos skydus perdavė Rokiškio rajono ligoni-
nei ir Medica klinikai Rokiškyje. Darbai nesustoja: jau vėl 
spausdinami skydų rėmeliai 3D spausdintuvu.
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PASLAUGOS

• Vežu mėšlą. Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis

• 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 
pagalba 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: 865299296.  
Tel. 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 pagal 
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. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 663 53 032. Rokiškis
• Dengiame plokščius stogus 
rulonine prilydomąja danga. 
Suteikiame garantiją.  
Tel. 8 690 27 247. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Vežimėlį. Geras ir tvarkingas. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 628 47 947. 
Kupiškis
• Naudotą dviračio kėdutę Hamax 
sleepy. Originali, Norvegiška. Iki 
22 kg vaikui. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 650 28 445. Rokiškis

PERKA

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas dovanoja skalbimo 
mašiną Rokiškyje.  
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Rokiškyje, Vyšnių g., dingo jauna, 
juodai balta katytė. Mačiusius 
ar priglaudusius labai prašome 
pranešti. Tel. 8 608 33 063. 
Rokiškis
• Didžiojoje Maximoje rastas 
auksinis moteriškas žiedas, gal 
kas pametėte? Tel. 8 611 21 837. 
Rokiškis
• Pamesta piniginė su dokumentais, 
Swedbank banko kortele ir lloyds 
banko kortele, UK vairuotojo 
pažymėjimu. Buvo grynųjų. Jei kas 
radote, grynuosius galite pasilikti, 
norėčiau atgauti tik dokumentus. 
Aišku būtų geriau atgauti viską, bet 
tai sąžinės reikalas.  
Tel. 8 624 23 494. Rokiškis
• Laisvės g. rasti akiniai.  
Tel. 8 685 67 920. Rokiškis

DOVANOJA

• Žirgų mėšlą, maišytą su šiaudais. 
Yra ir perpuvusio. Pasiimti patiems. 
Tel. 8 670 97 023. Rokiškis
• Dovanoju rūbelius nuo 86 iki 104 
dydžio. Yra keli 80 ir 110 dydžio. 
Būklė įvairi. Pasiimti patiems. 

Kazliškio seniūnija. Norėčiau kad 
paimtu viena šeima.  
Tel. 8 626 63 211. Rokiškis
• Dovanojam kačiukus.  
Tel. 8 618 46 257. Rokiškis
• Dovanojame kalytę. 6 mėnesių, 
augs nedidelė. Tel. 8 641 69 409. 
Kupiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Dvisluoksnes daugkartines veido 
kaukes. Puikiausiai apsaugos nuo 
smogo, dulkių, mikrobų, bakterijų, 
pavojingų virusų, oro taršos bei 
alergenų. Jų dėka būsite sveikesni 
ir apsaugoti nuo sunkių ligų. Kaina 
5 Eur. Tel. 8 671 25 431.  
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Senas, nenaudotas garso 
kolonėles. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 682 19 984. Rokiškis
• Nenaudotą, seną plokštelių 
grotuvą. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 682 19 984. Rokiškis
• 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 1000 W. Kaina 95 Eur. 
Tel. 8 605 79 573. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Kovo pradžioje ožiukų 
atsivedusią ožką. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 610 46 476. Rokiškis
• Mėsinę belgų veislės veršingą 
telyčią. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 630 21 024. Zarasai

IEŠKO DARBO

• Statybininkas ieško darbo. Gali 
atlikti vidaus ir lauko apdailą.  
Tel. 8 613 17 079. 
 Rokiškis
• 23 m. jaunuolis ieško nuolatinio 
darbo Rokiškyje arba aplink. 
Turiu įvairios darbo patirties: 
sandėlininko, vairuotojo, pagalbinio 
darbininko prie statybų ir kt. 
Geri kompiuteriniai įgūdžiai. Esu 
motyvuotas ir greitai mokausi.  
Tel. 8 696 38 718.  
Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo Rokiškyje 
ir aplink. Gali būti nenuolatinis. 
Tel. 8 609 43 304. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu rinkti 
akmenis. Jūžintai.  
Tel. 8 620 55 998.  
Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo Rokiškyje. 
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• 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 pjauti malkas 
savo pjūklu. Turintys pasiūlymų 
rašykite ir skambinkite.  
Tel. 8 641 69 409. Kupiškis
• Ieškau darbo, galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmones arba 
vaikus, turiu patirties. Galiu dirbti 
ryte, per pietus arba vakare ir 
savaitgaliais. Tel. 8 625 24 087. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu prižiūrėti 
vaikus ir senelius. Turiu daug 
patirties. Tel. 8 648 81 102. 
Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Galiu 
skaldyti malkas ir dirbti kitus ūkio 
darbus. Tel. 8 604 64 220.  
Rokiškis
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Rokiškio rajono savivaldybės admi-
nistracija skelbia konkursą į Statybos 
ir infrastuktūros plėtros skyriaus vy-
riausiojo specialisto (koeficientas – 
7,20, karjeros valstybės tarnautojas) 
pareigoms užimti.

 Išsamesnė informacija Rokiškio rajono sa-
vivaldybės interneto svetainėje adresu http://www.
rokiskis.lt. 

Užs. 0982

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingas žmogus rinkti 
akmenis pas ūkininką.  
Tel. 8 650 97 726.  
Rokiškis
• Reikalingas darbuotojas mėsos 
parduotuvėje. Darbo užmokestis 
priklauso nuo dirbtų dienų 
skaičiaus (nuo 500 iki 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 po 
Rokiškio rajoną. Terminuota darbo 
sutartis. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 626 63 760.  
Rokiškis

KITA

• Pastatomą, aliuminę statinę. 300 
litrų. Tel. 8 621 45 788.  
Rokiškis
• Veikianti medsukį su avilio 
koriais. Trijų matmenų.  
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis
• Biokuro žaliavą.  
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Naują narvą, skirtą transportuoti 
šunims. Kaina 21 Eur.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• RUF tipo briketus ir granules. 
Kietmedžio RUF briketų kaina nuo 
85 Eur, granulių nuo 140 Eur.  
Tel. 8 646 01 050. Vilnius
• Sausas bei žalias medienos 
atraižas. Atvežu. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Žirgų mėšlą trąšai. Supakuotas 
maišuose. 1 maišas - 3 Eur.  
Tel. 8 670 97 023. Rokiškis
• Skaldytas lapuočio malkas, apie 
10 m. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 627 70 547. Rokiškis
• 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.  
Tel. 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 daugiafunkcį 
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 kub. metro talpas 
(dyzeliniam kurui, vandeniui). 
Talpos plastmasinės, metaliniame 
rėme. Kaina 30-75 Eur, 
priklausomai pasirinkimo.  
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

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Samsung Tab3.  Geros būklės, 
viskas veikia. Kaina 101 Eur.  
Tel. 8 650 68 045. Rokiškis
• Gerai veikiantį  nešiojamąjį 
kompiuterį Acer. Yra kroviklis. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 609 08 933. 
Rokiškis
• Kompiuterį MSI. Geros būklės, 
originalūs Windows. Visa įranga 
įmontuota pačiame ekrane. Belaidė 
klaviatūra ir pelė. Puikiai tinka 
mokslams. Kaina 220 Eur.  
Tel. 8 677 08 977. Rokiškis
• Veikiantį, naudotą HP EliteBook 
8460p verslo klasės nešiojamąjį 
kompiuterį. Puikiai tinka mokslams 
ar darbui. Yra vaizdo kamera ir 
mikrofonas, pravers nuotolinėms 
pamokoms. Intel i3, HDD 500GB, 
RAM 4GB. Baterija gera. Kaina 
125 Eur. Tel. 8 614 86 759. 

Rokiškis
• 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 nešiojamą 
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

MAISTO PRODUKTAI

• Ekologiškai užaugintas 
valgomąsias bulves Melody. 
Maišas 30 kg - 7,5 Eur. Rokiškyje 
pristatymas nemokamas.  
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Valgomąsias 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 rajone.  
Tel. 8 684 14 283. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Naudotą samsung A50, visiškai 
sukomplektuotas (kroviklis, 

ausinės). Pridėsiu 3 dėkliukus. Be 
defektų, viskas veikia. Uždėtas 
grūdintas stikliukas. Skilęs, bet 
galima nuimti. Kaina galutinė. 
Kaina 190 Eur. Tel. 8 601 05 166. 
Rokiškis
• Puikiai veikiantį, geros būklės 
iPhone 6 64 GB. Pridedu naują 
dėkliuką ir mašininį kroviklį. Kaina 
85 Eur. Tel. 8 605 79 573.  
Rokiškis
• 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

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Namą Rokiškyje. Atliktas 
remontas, lauko sienų ir grindų 
apšiltinimas, pakeista santechnika, 
įmontuotas kamino įdėklas. Yra 
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Ieškokite prekybos centruose!
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04 05:10 Ponių rojus 

06:00 Himnas
06:05 Daiktų istorijos
07:00 LRT radijo žinios
07:05 Proto džiunglės
07:35 Sunkus vaikas
09:00 LRT radijo žinios
09:05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
09:30 Veranda
10:00 LRT radijo žinios
10:05 Beatos virtuvė
11:00 LRT radijo žinios
11:05 Legendiniai 
megastatiniai 
12:00 Dramblių belaukiant
12:55 Laukinės Arkties 
gamtos įdomybės
13:50 Džesika Flečer 
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas

17:30 Žinios
18:00 Langas į valdžią
18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Dainuokim kartu! 
22:50 Tomo Krauno afera
00:40 Liusi
02:05 Federikui Feliniui – 100. 
Orkestro repeticija
03:20 Dramblių belaukiant
04:10 Klausimėlis
04:40 Sunkus vaikas

06:30 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą
07:00 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia 
07:30 Supermergaitės
08:00 Ilgo plauko istorija
08:30 Virtuvės istorijos 
09:00 Gardu Gardu 
10:00 Tėvų darželis 

10:30 Būk sveikas!
11:00 Penkių žvaigždučių būstas
11:30 Mano pinigai 
12:00 Nauji Džonio Kapahalos 
nuotykiai
13:55 Sugrįžimas į Nimės salą
15:40 Havajai 5.0 
16:45 Ekstrasensų mūšis
18:30 TV3 žinios
19:30 Persis Džeksonas ir Olimpo 
dievai: žaibo vagis
21:55 Aukštuomenės klubas
23:50 Kodėl būtent jis?
02:00 Hitmanas. Agentas 47
03:40 Makgaiveris
04:25 Havajai

06:45 Tomas ir Džeris 
07:45 Saugokis meškinų 
08:05 Ogis ir tarakonai 
08:30 Riterių princesė Nela 
09:00 Tomo ir Džerio pasakos 
09:30 Beprotiškos melodijos 

09:55 Plojus
11:40 Vyrai juodais drabužiais 3
13:45 Dviese mes jėga
15:50 Galaktikos gelbėtojai
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Monstrų ratai
21:35 Būk kietas
23:40 Kobra
01:20 Karalius Artūras. Kalavijo 
legenda

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

14:35 Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas 
15:30 Nusikaltimų tyrėjai 
16:40 Kas žudikas? 
17:40 Išmesk mamą iš traukinio
19:30 Lietuvos balsas
21:55 Pranaši pozicija
23:45 Legionas
01:35 Absoliutus blogis. Pomirtinis 
gyvenimas

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

12:00 „Loch Neso byla“ 
14:00 „Dvaro rūmai” 
15:00 Laikykitės ten
16:00 Žinios
16:30 Mokslo ritmu
16:50 Mažos Mūsų Pergalės
17:00 Skyrybos
18:00 Žinios
18:30 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“ 
19:00 „Tu esi mano“ 
20:00 Žinios
20:30 „Gluchariovas“ 
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 „Tu esi mano“ 
01:00 „Loch Neso byla“ 
02:50 „Pasaulis iš viršaus“ 
03:15 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi
03:55 Gyvenimas
04:35 Mokslo ritmu
04:45 Mažos Mūsų Pergalės
04:55 Krepšinio pasaulyje
05:15 Skyrybos
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5 06:00 Himnas
06:05 Nacionalinė 
ekspedicija
07:00 LRT radijo žinios
07:05 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 LRT radijo žinios
08:05 Į sveikatą! 
08:30 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų 
pasakos. Mėlyna
 švieselė 
10:00 LRT radijo žinios
10:05 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Įstabiausios 
Indonezijos salos
12:55 Tolimoji šalis 
Kinija: Junanas

13:45 Puaro 
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:35 Pasaulio puodai
17:30 Žinios
18:00 Duokim garo! 
19:30 Svajonių šalis
20:30 Panorama
21:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
21:30 Bloga mergaitė
22:30 Laiko tiltas
00:30 „Brexitas“. Karas be 
taisyklių
02:05 Napoleonas Kitkauskas
03:00 Mes nugalėjom
03:25 Stiprūs kartu
03:40 Šventadienio mintys
04:10 Tomo Krauno afera

07:00 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia 
07:30 Supermergaitės 
08:00 Ilgo plauko istorija 

08:30 Tomas ir Džeris. 
Sugrįžimas į Ozo šalį
10:10 Žuvelės pasaka
11:50 Jau baigėm?
13:40 Gyvenimas ant ratų
15:45 Jausmų vandenynas
17:30 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Lietuvos balsas. Vaikai
22:00 Buvusioji
00:05 Atlygis
02:20 Būk kietas

06:30 „Ultimate Strongman“ 
pasaulio komandinis galiūnų 
čempionatas
07:30 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas 
08:30 Tauro ragas
09:00 Galiūnai. Pasaulio taurė. 
Kaunas
10:00 Varom! 
10:30 Didžioji žydrynė 
11:35 Negyvenamose salose su 

Beru Grilsu 
12:40 Pragaro viešbutis 
13:40 Vanity Fair. 
Visiškai slaptai 
14:40 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas 
15:40 Nusikaltimų tyrėjai 
17:00 Mes ne šventieji
19:10 Žvaigždžių kelias.
 Į begalybę
21:30 Narkotikų prekeiviai 
22:40 Antrininkas 
23:50 Pranaši pozicija
01:25 Legionas

05:15 Skyrybos
06:00 „Gluchariovas“ 
08:00 Tiek žinių
08:30 Kaimo akademija
09:00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
10:00 Šiandien kimba
11:00 Mokslo ritmu
11:20 Mažos Mūsų 

Pergalės 
11:30 Krepšinio pasaulyje 
12:00 „Loch Neso byla“ 
14:00 „Dvaro rūmai” 
15:00 Laikykitės ten
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Nauja diena
18:00 Žinios
18:30 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje“ 
19:00 „Tu esi mano“ 
20:00 Žinios
20:30 Oponentai
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
00:00 „Tu esi mano“ 
02:50 „Pasaulio turgūs“ 
03:15 „24/7“
03:55 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
04:35 „Pasaulio turgūs“ 
04:55 Kaimo akademija
05:15 Oponentai
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:15 Įstatymas ir tvarka 
10:00 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:45 Komisaras Reksas 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Ieškok manęs 
Paryžiuje 1 
12:30 Aviukas Šonas. 
Samanotos fermos istorijos 
12:35 Džeronimas 
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai. Specialus 
„Lietuvos tūkstantmečio 
vaikų“ projektas
14:00 Žinios
14:30 Euromaxx
15:00 Žinios
15:25 Atspindžiai
16:00 Žinios
16:30 Stiprūs kartu
16:40 Ponių rojus
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 

18:30 Klauskite daktaro
19:30 Vartotojų kontrolė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Naujasis popiežius
24:00 Komisaras Reksas
00:45 Stiprūs kartu
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Svajonių šalis. Lietuva prieš 
30 metų ir dabar
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Naujasis popiežius
05:10 Ponių rojus

05:20 Tai bent giminaičiai
06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
06:55 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą 

07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Svajonių sodai 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Zootropolis
11:55 Tai bent giminaičiai 
13:00 Parduotas gyvenimas  
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Iš namų 
20:30 Prakeikti II 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Prezidento lėktuvo 
sudužimas 
23:50 Kaulai 
00:50 Makgaiveris
01:40 X mutantai 
02:30 Amerikiečiai 
03:25 Kaulai 
04:15 Vaiduoklių ieškotojai 
04:40 Naujakuriai

06:05 Mano gyvenimo šviesa 
07:30 Tomas ir Džeris 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 

10:00 Rozenheimo policija 
11:00 KK2 penktadienis
12:20 Būrėja 
13:30 Turtuolė varguolė
14:30 Našlaitės 
15:30 Laukinis miestas 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:40 Paveldėtoja 3 
18:30 Žinios
19:20 Sportas
19:27 Orai
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Monikai reikia meilės
21:30 Žinios
22:30 Rizikinga erzinti diedukus
00:45 Tabula Rasa 
01:50 Buvusioji

06:25 "CSI. Majamis" 
07:20 "Mano virtuvė geriausia" 
08:35 "Stoties policija"
09:35 "Pėdsakas"
10:35 "Kobra 11"
11:35 "Vanity Fair. Visiškai slaptai"
12:35 "Nusivylusios namų 

šeimininkės" 
13:35 "Mano virtuvė geriausia" 
14:55 "Stoties policija" 
16:00 "Pėdsakas"
17:00 Info diena
17:30 "Kobra 11" 
18:30 "CSI. Majamis" 
19:30 "Paskutinis laivas" 
20:30 "Pričiupom!" 
21:00 Piktas vairuotojas 
23:05 Žvaigždžių kelias. Į begalybę
01:15 "Narkotikų prekeiviai" 
02:15 "Antrininkas"
03:15 "Nusivylusios namų šeimininkės"
 

06.00 Šiandien kimba
07.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
08.00 „Mentų karai: Kijevas. 
Užpuolikai“
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“
10.00 Vyriausybės spaudos konferencija
10.30 Kaimo akademija
11.00 „24/7“
12.00 „Atėjo…Sabas”
13.00 Nauja diena

14.45 TV parduotuvė
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
21.00 Lietuvos kriminalinis 
žemėlapis
21.30 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
22.30 Reporteris
23.30 Lietuva tiesiogiai
00.00 „24/7“
01.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
02.00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
02.40 Lietuvos kriminalinis 
žemėlapis
03.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03.45 „Mentų karai: Kijevas. 
Užpuolikai “
04.30 „Netikėtas teisingumas“
05.20 Nauja diena
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Įstatymas ir tvarka
10:00 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:45 Komisaras Reksas
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Ieškok manęs 
Paryžiuje 1
12:30 Aviukas Šonas. 
Samanotos fermos istorijos 
12:35 Džeronimas
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai. Specialus 
„Lietuvos tūkstantmečio 
vaikų“ projektas
14:00 Žinios
14:30 Euromaxx
15:00 Žinios
15:25 Veranda
16:00 Žinios
16:30 Stiprūs kartu
16:40 Ponių rojus
17:30 Žinios

18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė ekspedicija
22:30 Dviračio žinios
23:00 Paskutinė karalystė
24:00 Komisaras Reksas
00:45 Stiprūs kartu
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Istorijos detektyvai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Paskutinė karalystė
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

05:05 Naujakuriai 
05:25 Tai bent giminaičiai 
06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 

06:55 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Iš namų
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Sugrįžimas į Nimės salą 
11:55 Tai bent giminaičiai
13:00 Parduotas gyvenimas 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Prieš srovę 
20:30 Prakeikti II 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Prezidento lėktuvo 
sudužimas
23:50 Kaulai 
00:50 Makgaiveris 
01:40 Rouzvudas 
02:30 Amerikiečiai 
03:20 Kaulai 
04:10 Vaiduoklių ieškotojai
04:35 Naujakuriai 

06:05 Mano gyvenimo šviesa

07:30 Tomas ir Džeris 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:00 Rozenheimo policija
11:00 Paveldėtoja 3 
11:50 Monikai reikia meilės
12:20 Būrėja 
13:30 Turtuolė varguolė 
14:30 Našlaitės 
15:30 Laukinis miestas 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:40 Paveldėtoja 3 
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Monikai reikia meilės 
21:30 Žinios
22:30 Išlikimo žaidimas
00:20 Tabula Rasa 
01:30 Rizikinga erzinti 
diedukus

06:25 "CSI. Majamis" 
07:20 "Mano virtuvė geriausia"  
08:35 "Stoties policija" 
09:35 "Pėdsakas" 

10:35 "Kobra 11" 
11:35 "Paskutinis laivas" 
12:35 "Nusivylusios namų 
šeimininkės" 
13:35 "Mano virtuvė geriausia" 
14:55 "Stoties policija" 
16:00 "Pėdsakas" 
17:00 Info diena
17:30 "Kobra 11" 
18:30 "CSI. Majamis" 
19:30 "Paskutinis laivas" 
20:30 "Pričiupom!"  
21:00 Los Andželas. Ugnikalnio 
išsiveržimas
22:50 Piktas vairuotojas
00:50 "Nusivylusios namų 
šeimininkės"

06.00 Nauja diena
07.00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
08.00 „Mentų karai: Kijevas. 
Užpuolikai“
09.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
10.00 Vyriausybės spaudos 

konferencija
10.30 Nauja diena
12.00 Baltijos kelias
12.30 Lietuva tiesiogiai
13.00 Nauja diena
14.45 TV parduotuvė
15.00 „Mentų karai: Kijevas. 
Klusnūs kareivėliai“
16.00 Reporteris
16.30 Lietuva tiesiogiai
17.00 „Netikėtas teisingumas“ 
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“
19.30 Lietuva tiesiogiai
20.00 Reporteris
21.00 Oponentai
22.30 Reporteris
23.30 Lietuva tiesiogiai
00.00 Oponentai
01.00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
02.00 Oponentai
02.40 Lietuva tiesiogiai
03.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03.45 „Mentų karai: Kijevas. 
Klusnūs kareivėliai“ 
04.30 „Netikėtas teisingumas“ 
05.20 Nauja diena

08:30 Svajonių ūkis 
09:00 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal moteris 
11:00 Svajonių sodai 
12:00 Ričis Didysis
13:45 Daktaras Dolitlis 3
15:35 Princas ir aš. 
Karališkas medaus 
mėnuo
17:25 Įrodytas nekaltumas 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Lietuvos talentai. 
Supervaikai
21:30 Šaltas kraujas
23:50 Karibų piratai. "Juodojo 
perlo" užkeikimas 
02:25 Karaliaus vardu. Požemių 
pasaulio sakmė 
04:30 Įrodytas nekaltumas

06:45 Tomas ir Džeris 
07:15 Saugokis meškinų 
07:45 Ogis ir tarakonai 
08:05 Riterių princesė Nela 
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qNaujienos
qSkelbimai
q Video 
ir fotogalerijos

visos miesto komunikacijos 
(vanduo, kanalizacija, elektra). 
Namo teritorija aptverta tvora. Yra 
tvenkinys ir ūkiniai pastatai. Kaina 
70000 Eur. Tel. 8 616 07 141. 
Rokiškis
• Keičiu 3 kambarių butą (5 
aukštas) Rokiškyje į namą, ne 
toliau kaip 10 km nuo Rokiškio. 
Tel. 8 656 60 546. Rokiškis
• Sodą Saulėtekio bendrijoje, Rato 
g.,1. Sodas kraštinis, yra šulinys, 
tvenkinys. Kaina 4000 Eur.  
Tel. 8 659 78 361. Rokiškis
• 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 
0,55ha+4,7ha 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
• Išnuomojamas įrengtas, 38 kv. m 
butas, 5 aukšte, Vilties g. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 697 59 320.  
Rokiškis
• Sodo sklypą. 6a, yra obelų, 
kriaušių, išdirbta žemė, šiltnamis. 
Už mišku ūkio, draugystės 5-oji g. 
Kaina derinama su rimtu pirkėju. 
Kaina 849 Eur. Tel. 8 625 50 149. 
Rokiškis
• Garažą prie Norfos. Yra rūsys, 
skardintos durys. Kaina 5500 Eur. 
Tel. 8 606 87 712. Rokiškis

NUOMA

• Išsinuomočiau Jūsų žemės ūkio 
paskirties žemę Kriaunų, Obelių, 

Jūžintų,Juodupės, Rokiškio 
kaimiškojoje seniūnijose, javų 
auginimui. Yra galimybė nuomą 
sumokėti iš anksto.  
Tel. 8 616 78 570. Rokiškis
• Išsinuomočiau žemės ūkio 
paskirties sklypą ūkininkavimui, 
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

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Benzininę žoliapjovę ir trimerį . 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 621 51 352. 
Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Paspirtuką. Gali važiuoti 
iki 100 kg sveriantis asmuo. 
Diskiniai stabdžiai, amortizatoriai, 
tvarkingas. Važinėjo 25 kg vaikas. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 624 39 429. 
Rietavas
• 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

STATYBINĖ ĮRANGA

• Rinktinius akmenis, virš 10 tonų. 
Tel. 8 621 45 788. Rokiškis
• Radiatorius už pusė kainos. 
Naudoti du sezonus. Pilnas 
komplektas. 180x40x10 cm - 70 
Eur, 100x40x10 cm - 50 Eur; 
60x90x10 cm - 50 Eur.  
Tel. 8 677 08 977. Rokiškis
• 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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Audi 80. 1994 m., universalas, 

1,9 l, TDI visą arba dalimis. Kaina 
160 Eur. Tel. 8 629 45 390.  
Rokiškis
• Opel Astra 2000 m., 1,7 l, 55 kW, 
dyzelis, TA iki 2021.11, tvarkinga. 
Skoda Octavia, 1998 m., 1,9 l, 
66 kW, dyzelis, TA iki 2021.09. 
Perkant abi, sumažinsiu kainą. 
Daugiau informacijos telefonu. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 677 52 554. 
Rokiškis
• Audi A4 B5. 1998 m., dyzelis, 81 
kW, universalas. TA dar 1,5 metų. 
Pakeistas pagrindinis diržas, filtrai, 
tepalai. Važiuoklė sutvarkyta. Geros 
padangos, akumuliatorius. Naujas 
priekinis stiklas. Kaina 1050 Eur. 
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Nissan Almera. 2,2 l, 81 kW. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 609 43 304. 
Rokiškis
• 2000m., Opel Zafira. 2 l, 74 kW, 
el. langai, liukas. TA iki 2021.07. 
Kaina 650 Eur. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Seat Altea. 2006 m., 1,9 l, TDI, 
77 kW. TA iki 2020 06. Kaina 1250 
Eur. Tel. 8 623 88 500.  
Kupiškis
• Triratį Citycoco X5 2000W, 
40AH. Modernus, šiuolaikiškas ir 
galingas. Naujos kartos modelis, 
dvigubas metalinis priekinis rėmas, 
didelis apvalus priekinis žibintas 
su švieselėmis, posūkių signalai ir 
šviesos, dviguba sėdynė su atrama, 
trys greičio lygiai. Kaina 1500 Eur. 
Tel. 8 698 31 695. Rokiškis
• Dėvėtą dviratį. Tinkantis vaikui 
iki 6 metų. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 685 56 884. Rokiškis
• Dėvėtą dviratį. Tinkantis vaikui 
iki 6 metų. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 685 56 884. Rokiškis
• 2000 m. Opel Astra. 2 l, 74 kW, 
dyzelis. TA iki 2021.10. Kaina 550 
Eur. Tel. 8 614 87 836.  
Rokiškis
• 8 bėgių dviratį. Tel. 8 613 33 963. 
Rokiškis
• Opel Astra. 1,7 l, dyzelis, 2000 
m., 55kW. TA 2 metams. Užsiveda, 
važiuoja. Sutvarkyta važiuoklė. 
Daugiau informacijos telefonu. 
Kaina derinama. Kaina 450 Eur. 
Tel. 8 625 12 405. Rokiškis
• 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 1987 m., benzinas, 1,8 l, 
66kW, TA iki 2020 m. liepos mėn. 
pabaigos. Naujas akumuliatorius 
su garantija, puikiai užsiveda ir 
važiuoja. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 612 94 783. Rokiškis
• Citroen Xantia. Dujos 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
• Malkas kaladėmis ir skaldytas. 
Vežu po 8 metrus. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 680 49 599. Rokiškis
• Mercedes-benz A160, dyzelis, 
44 kW, užsiveda gerai, variklis 
geras, machaninė pavarų dėžė, 
nėra akumuliatoriaus, draudimo ir 
TA. Pamestas tech. pasas, 2 metus 
automobilis stovėjo. Reikia keisti 
dešinį žibintą, nedega atbulinio 
bėgio 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 
važiuojamas. 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, skambinkite, Išsamesnė 
informacija 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, 98kW. 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. 
1,4l , 50 kW, dyzelis, TA 2 metams. 
Ekonomiškas. Nauja sankaba ir 
greičių dėžė. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 663 78 043. Rokiškis
• Geros būklės Jeep Grand 
Cherokee. 2004 m., dyzelis, 2,7 
l, 120 kW. TA iki 2021.07. Kaina 
derinama. Kaina 3150 Eur.  
Tel. 8 600 55 321. Rokiškis
• Opel Zafira. 2003 m., juoda, yra 
kablys. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 621 72 973. Rokiškis
• BMW 320, 2008 m., 2 l, 130 kW, 
dyzelis, sedanas. Kaina 3600 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• VW Passat. 2011 m., 2 l, 103 kW, 
dyzelis. Kaina 4700 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• 2 vnt. Java lopšių su registracijos 
dokumentais. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 612 56 267. Kupiškis
• Geros būklės gyvulių pervežimo 
priekabą iš Vokietijos. Pradėta 
remontuoti, nebaigta. Medžiagos 
yra. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 920 Eur.  
Tel. 8 612 56 267. Kupiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Audi 80 B4, 2 l ir VW Golf 3, 
1,9 l dalimis. Tel. 8 612 74 047. 
Rokiškis
• VW, Seat, R14, 4 skylių ratus su 
vasarinėmis padangomis. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 612 21 760.  
Rokiškis
• Opel Meriva vasarinių padangų 
komplektą su skardomis. Yra ir 
m+s. Kaina 15 Eur.  
 Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• 2002 m. Chrysler Voyager, 
mechaninę pavarų dėžę.  
Tel. 8 675 29 791. Rokiškis
• BMW ratlankius, R17, originalūs. 
Su geromis padangomis, 7 mm, 
Continental. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Lietus ratus. Padangos dar vienam 
vasaros sezonui. Matmenys 225/50, 
R16, tarpai tarp skylių 5x112. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 646 82 607. 
Rokiškis
• VW Passat, 1999 m., 1,9 l, TDI, 
81kW, universalas dalimis.  
Tel. 8 629 45 390. Rokiškis
• Naudotas vasarines padangas. 
195/55, R16, su originaliais Ford 
Focus ratlankiais. Kaina 220 Eur. 
Tel. 8 686 20 474. Rokiškis
• 6 cilindrų varikliams pilną dujų 
įrangą. Balionas dedamas atsarginio 
rato vietoje, dujų liko pusė baliono. 
Dujų patikra galioja iki 2020.09. 
Nauja magistralė, laidai, žarnelės. 
Po įdėjimo pravažiuota 300 km. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 624 81 488. 
Anykščiai
• BMW lietus ratlankius. 
Geros būklės, su naujomis,16 
colių, vasarinėmis padangomis 
(Continental) 4 vnt. Kaina 160 Eur. 
Tel. 8 685 56 884. Rokiškis
• 2014 m., Skoda Superb, 
originalius, lietus ratus su 
vasarinėmis padangomis. 225/45, 
R17, protektorius 5 mm. Fulda 
padangos 2016 m. Komplekto 
kaina 240 Eur. Tel. 8 612 81 356. 

Rokiškis
• 2010 m., VW Golf 6 ratų 
komplektą su vasarinėmis 
padangomis. 205/55, R16, 
protektorius 7 mm. Padangos 2019 
m. Komplekto kaina 160 Eur.  
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• 2007 m., VW Fox ratų komplektą 
su vasarinėmis padangomis. 
165/70, R14, protektorius  6-7 mm. 
Komplekto kaina 80 Eur.  
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• 2006 m., Ford Focus, lietus 
ratus su vasarinėmis padangomis. 
205/55, R16, protektorius 5 
mm, 2017 m. Fulda padangos, 
Komplekto kaina 140 Eur.  
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• Ford Fiesta, 2006 m. lietus 
ratus su vasarinėmis padangomis. 
195/60, R15, protektorius 4-5 mm. 
Komplekto kaina 80 Eur.  
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• Padangas. 195/50, R15, 2018m., 
protektorius 7 mm. Komplekto 
kaina 60 Eur. Tel. 8 612 81 356. 
Rokiškis
• 2005 m. VW Passat plius 
ratų komplektą su vasarinės 
padangomis. 195/65, R15, 
protektorius 6 mm. Padangos 2018 
m., Dunlop. Komplekto kaina 100 
Eur. Tel. 8 612 81 356.  
Rokiškis
• 2009 m., VW Golf 6 ratų 
komplektą su vasarinėmis 
padangomis. 205/55, R16, 
protektorius 7 mm. Padangos 2018 
m. Komplekto kaina 160 Eur. 
Padangos Bridgestone.  
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• Vasarines padangas. 19 col., 
255/40, protektoriaus likutis 5 mm. 
4 vnt. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• 2008 m. Opel Corsa ratų 
komplektą su vasarinėmis 
padangomis. 185/65, R15, 
protektorius 7 mm. Padangos 2019 
m. Komplekto kaina 140 Eur.  
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• Vasarines padangas. 185/70, 15 
col., protektoriaus likutis 7 mm. 4 
vnt. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 624 39 429. Skuodas
• Kia Sportage. 2000 m., benzinas. 
Visą arba dalimis.  
Tel. 8 620 37 380. Rokiškis
• Vokiškus ratlankius su m+s 
Pirelli padangomis. R19. 
Matmenys 245/45, pagamintos 
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.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Passat ratlankius. R15. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 618 13 074.  
Rokiškis
• VW Passat B5 ir Audi A4, 1998m. 
visą priekinę važiuoklę, visas 
traukes ir 4 vnt. ratų. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Vasarines padangas Michelin. 
203/60, R 16. 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 l, 
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. 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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Kasamosios padangą.  
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis
• Ašį nuo keturių tonų priekabos. 
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis
• Claas Matador Standard 
kombainą. Kaina 1100 Eur.  
Tel. 8 650 68 045. Rokiškis
• Arklinį vežimą. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 650 68 045. Rokiškis
• T-150 variklį. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 650 68 045. Rokiškis
• 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. Išsamiau  
– telefonu. Tel. 8 612 56 267. 
Kupiškis
• GAZ 53 benzinvežį. 
Nevažiuojantis. Kaina derinama. 
Išsamesnė informacija telefonu.  
Tel. 8 627 98 964. Rokiškis
• Priekabas. Viena savivartė 170 
Eur. Kita – ne 120 Eur. Galiu 
atvežti. Tel. 8 612 56 267.  
Kupiškis
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Balandžio 3-oji, 
penktadienis, 

14 savaitė
Iki Naujųjų liko 272 dienos.

Tarptautinė teatro diena
Saulė teka 6.47 val., 
leidžiasi 19.59 val. 

Dienos ilgumas 13.12 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Irena, Kristijonas, Ričardas, 

Rikardas, Saudarga, Saudargas, 
Saudargė, Saudravas, Saudravė, 

Saugailas, Saugailė, Vytenė, 
Vytenis.

Rytoj: Adonis, Algaudas, 
Ambraziejus, Dzidorius, Dzidas, 

Eglė, Izidorius, Nergunda, 
Nergundas, Zidorius.

Poryt: Balandė, Balandis, Ira, 
Irenius, Rimantė, Rimvydas, 

Vincentas, Žygintė.

Dienos citata
„Gražūs posakiai papuošia 
gražią mintį ir ją išsaugo“

 (V. Hugo).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1367 m. gimė pirmasis 
Anglijos karalius iš Lankasterių 
dinastijos Henrikas IV. Jo valdy-
mo laikotarpis pasižymėjo gau-
siais sukilimais tiek šalies viduje, 
tiek užsienyje.

1559 m. Ispanijos karaliui 
Pilypui II ir Prancūzijos karaliui 
Henrikui II Paryžiuje pasirašius 
taikos sutartį, baigėsi beveik 60 
metų trukęs karas tarp šių šalių.

1948 m. JAV prezidentas  
Haris Trumenas pasirašė vadi-
namąjį Maršalo planą, pagal 
kurį Vakarų Europos atstatymui 
po karo JAV skyrė 6 milijardus 
JAV dolerių.

1996 m. Kroatijoje sudužo 
lėktuvas, kuriuo, be kitų, skrido 
JAV prekybos ministras Ronas 
Braunas. Visi 29 keleiviai ir šeši 
ekipažo nariai žuvo.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1919 m. prie Karo veterina-
rijos valdybos įkurta Centrinė 
armijos veterinarijos ligoninė.

1990 m. Aukščiausioji Tary-
ba-Atkuriamasis Seimas Minis-
trų Tarybai pavedė įsteigti Kraš-
to apsaugos departamentą.

Post scriptum
Širdis ne avelė –  

šieno nepaduosi.

Vyriausybė nuo šeštadienio uždraudė keleiviams 
skrydžius ir susisiekimą keltais

Vyriausybė nuspren-
dė nuo šeštadienio nakties 
drausti keleiviams vykti lėk-
tuvais bei keltais, išskyrus 
keltą iš Kylio į Klaipėdą.

„Nustatoma, kad nuo 2020 
metų balandžio 4 dienos 00 
val. 00 minučių draudžiama į 
Lietuvos respubliką keleivi-
niais laivais, keltais gabenti 
keleivius ir jų lengvuosius 
automobilius, išskyrus kelto 
maršrutą Kylis–Klaipėda–Ky-
lis arba turint vidaus reikalų 
ministro, ar jo įgalioto asmens 
leidimą“, – sakė sveikatos 
apsaugos ministras Aurelijus 
Veryga.

Vyriausybės nutarimo dėl 
karantino pakeitimuose taip 
pat numatyta, kad nuo šeš-
tadienio nakties draudžiami 
skrydžiai keleiviams vežti iš 
ir į Lietuvos oro uostus, išsky-
rus atskirą Lietuvos transporto 
saugos administracijos leidi-
mą, suderinus su susisiekimo 
bei užsienio reikalų ministrais.

Ribojimai nebus taikomi 
prekių judėjimui. Tai reiškia, 
kad keltais į Lietuvą galėtų 
atvykti krovininis transportas, 
lėktuvais – gabenamos siuntos.

Uždariusi keleivių judėji-
mą, Vyriausybė dar paliko ga-
limybes po šeštadienio atvykti 
į Lietuvą kelių transportu per 
sieną su Lenkija ir Latvija, ta-
čiau tik dviejuose pasienio pa-
tikros punktuose – atitinkamai 
Kalvarijos–Budzisko ir Sa-
ločių–Grenstalės. Ribojimai 
negalios diplomatiniam trans-
portui. Numatyta, kad šiuose 
punktuose visi grįžusieji bus 
tikrinami dėl koronaviruso.

Nutarimu taip pat numa-
tyta, jog biudžetinėms, svei-
katos priežiūros įstaigoms 

darbuotojams prastovos būtų 
skelbiamos „tik išnaudojus 
visas darbo organizavimo for-
mas ir būdus“, jei darbuotojas 
negali dirbti nuotoliniu būdu 
ar nesutinka su darbdavio pa-
siūlymu atlikti kitą darbą.  

„Šis sprendimas pasiūlytas 
po to, kai buvo gauti tam tikri 
signalai dėl nuostatų nesilai-
kymo, nors finansavimas įstai-
goms yra užtikrintas“, – sakė 
A. Veryga.

Uždrausti ir plaukiojimai 
pramoginiais, sportiniais ar 
kitais laivais, jei jais plaukia 
daugiau nei du asmenys, iš-
skyrus šeimos narius. Minis-
tro teigimu, šia spraga ėmė 
naudotis kai kurie verslinin-
kai, organizuodami renginius 
laivuose.

Išimčių, kam leidžiama 
prekiauti, sąrašą Žemės ūkio 
ministerijos prašymu papildė 
ir „viešosios prekybos vietos“. 
Pasak žemės ūkio ministro 
Andriaus Palionio, ši nuostata 
dar bus detalizuota, nes turimi 
omenyje ūkininkų turgeliai.

Premjeras Saulius Skver-
nelis tvirtina, kad repatriaci-
nių skrydžių dar gali būti ir po 
šeštadienio, bet jie „bus kaip 
išimtis“.

„Proaktyvios pozicijos, ką 
darėme iki šiol ieškodami ir 
suteikdami galimybes grįžti, 
tikrai netaikysime. Dėl pami-
nėtų išimčių – taip, jei mes 
matysime, kad jei yra reikalin-
ga, susikaupusi kritinė masė, 
kritinis būtinumas, tokį spren-
dimą numatyta padaryti“, – po 
posėdžio žurnalistams sakė 
jis.

S. Skvernelis pabrėžė, kad 
Vyriausybė leido sprendimus 
dėl piliečių priimti atskiriems 
ministrams, suderinus su Vy-
riausybe.

Lietuvoje kovo 16 dieną 
paskelbtas karantinas, užda-
rytos šalies sienos, išskyrus 
grįžtančius Lietuvos piliečius 
ir išvykstančius užsieniečius. 
Taip pat iki karantino pabai-
gos leidžiama užsieniečiams 
kirsti Lietuvą tranzitu. Į šalį 
grįžę asmenys privalo izoliuo-
tis 14 dienų. 

Užsienio reikalų ministeri-
jos duomenimis, į Lietuvą nuo 
karantino pradžios specialiais 
skrydžiais ir keltų reisais grį-
žo apie 3 tūkst. piliečių – maž-
daug pusė visų užsiregistravu-
sių diplomatinėse atstovybėse 
užsienyje.

BNS inform.

Valstybės finansuojamų vietų 
skaičius aukštosiose mokyklose 
didėja ketvirtadaliu

Vyriausybė patvirtino 
Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerijos siūlymą didinti 
valstybės finansuojamų ba-
kalauro ir vientisųjų studi-
jų skaičių – lyginant su per-
nai jis didėja ketvirtadaliu.

„Didindami valstybės fi-
nansuojamų studijų vietų 
skaičių siekiame kelti aukš-
tojo mokslo prieinamumą ir 
užtikrinti didesnes galimybes 
studijuoti valstybės lėšomis 
išlaikant kokybės kartelę“, – 
pranešime žiniasklaidai sako 
švietimo, mokslo ir sporto 
ministras Algirdas Monkevi-
čius. 

Numatoma, kad valstybės 
finansavimą dar daugiau nei 
3 tūkst. pirmakursių – 2020 
metais gaus apie 16,5 tūkst. 
pirmakursių, 2019 metais jis 
buvo suplanuotas 13,2 tūkst. 
stojančiųjų. 

Anot ministerijos, 2020 
metams priėmimui į bakalau-
ro ir vientisąsias studijas nu-

matoma skirti 13,1 mln. eurų, 
tai 41 procentu daugiau nei 
buvo suplanuota skirti 2019 
metais.

 2020-aisiais, kaip ir 2019 
metais, planuojama finan-
suoti studijas 3,8 tūkst. ma-
gistrantų, 477 doktorantams 
ir 391 rezidentui. Taip pat 
numatoma valstybės finansa-
vimą skirti 200 stojančiųjų į 
pedagogikos profesines stu-
dijas. 

Preliminarūs bakalauro ir 
vientisųjų studijų valstybės 
finansuojamų vietų skaičiai 
pagal atskiras studijų kryptis 
ir jų grupes, o menų ir pe-
dagoginėms studijoms pagal 
studijų programas bus tvir-
tinami švietimo, mokslo ir 
sporto ministro įsakymu.

Naujienų agentūros 
BNS informaciją atgamin-
ti visuomenės informavimo 
priemonėse bei interneto 
tinklalapiuose be raštiško 
UAB BNS sutikimo drau-
džiama.

Lietuvos oro uostuose prieglobstį rado 
60 nebeskraidančių orlaivių

Daugeliui pasaulio šalių 
uždarius sienas ir nutrau-
kus skrydžius, oro bendro-
vės pradėjo ieškoti, kur 
saugiai laikyti lėktuvus. 
Trijuose Lietuvos oro uos-
tuose šiuo metu stovi 60 or-
laivių, iš jų daugiausia Vil-
niuje. Kai kurios oro linijos 
renkasi ir Šiaulių oro uostą, 
kuriame įprastai nesilei-
džia keleiviniai lėktuvai ir 
šalia kurio veikia karinis 
oro uostas.   

Vilniaus ir Kauno oro uos-
tuose šiuo metu laikomi 47 
„Ryanair“, „Wizzair“, „Eu-
rowings“, „GetJet“, „Avion 
Express“, „Danish Air Trans-
port“ ir kitų bendrovių, Šiau-
liuose – 13 „World Star Avia-
tion“ ir „GetJet Airlines“ 
orlaivių. 

Vilniaus oro uosto pero-
ne yra 35 skirtingiems orlai-
viams pritaikytos parkavimo 
aikštelės, Kauno – 24, Palan-
gos – 5, tačiau dėl karantino 
peronuose šiuo metu laikinai 
galima laikyti daugiau orlai-
vių. 

„Šiuo metu jaučiamas par-
kavimo vietų poreikis, todėl 
sostinės oro uosto perone lai-
komi 29 orlaiviai ir yra vie-
tos dar iki dvylikai, priklau-
somai nuo orlaivio dydžio. 
Kauno oro uoste parkuojama 
18 lėktuvų ir dar būtų galima 
priimti iki 15. Palangos oro 
uoste šiuo metu nėra laiko-
mas nė vienas orlaivis“, – 
BNS sakė Lietuvos oro uostų 

komunikacijos vadovas Ma-
rius Zelenius. 

„Bet kuriuo atveju, pla-
nuojant orlaivių parkavimą, 
įvertinama ir tai, kad nebūtų 
trikdomos būtinos operaci-
jos, lėktuvai galėtų kilti ir 
leistis bei naviguoti po pero-
ną“, – pridūrė jis.

M. Zeleniaus teigimu, į 
šiuos skaičius neįtrauktos 
parkavimo vietos, skirtos 
mažiesiems orlaiviams bei 
privačiuose angaruose sto-
vintys orlaiviai.

Nuostolingai dirbančio 
Šiaulių oro uosto vado-
vė Aurelija Kuezada BNS 
sakė, jog prasidėjus skrydžių 
krizei, visos avialinijos pra-
dėjo ieškoti, kur būtų galima 
parkuoti orlaivius ilgesniam 
laikui, nes stovėjimo vietų 
nėra daug.

Pasak jos, orlaivius į 
Šiaulius priviliojo įmonė 
„Aviatic MRO“, planuojanti 
čia pastatyti didžiausią Euro-
poje orlaivių techninės prie-
žiūros ir remonto centrą.

„Aviatic MRO“ vadovo 
Artūro Liudkevičiaus teigi-
mu, keturis orlaivius Šiau-
liuose laiko lėktuvų lizin-
go kompanija „World Star 
Aviation“, devynis – „GetJet 
Airlines“.

Pasak A. Kuezados, Šiau-
liai patrauklesni nei kiti Lie-
tuvos oro uostai, nes čia pi-
giau laikyti orlaivius. Be to, 
tai padės įmonei gauti dau-
giau pajamų.

BNS inform.

Seimas padidino pinigines baudas karantino taisyklių pažeidėjams
Seimas padidino baudas už 

karantino taisyklių pažeidi-
mus, tačiau nepritarė Vyriau-
sybės siūlymui sugriežtinti 
laisvės atėmimo bausmes, jei 
būtų įrodyta žmogaus kaltė 
dėl viruso išplitimo.

Pagal priimtą įstatymą, bau-
dos fiziniams asmenims už tai-
syklių pažeidimą sieks nuo 500 
iki 1500 eurų, įmonėms – nuo 
1500 iki 6000 eurų, o teisę su-
rašyti nusižengimų protokolus 
įgis policija. 

Dabar baudos fiziniams as-
menims siekia iki 140 eurų, 
įmonėms – iki 600 eurų, o jas 
gali skirti visuomenės sveikatos 
specialistai. 

Tačiau Seime pritrūko bal-
sų sugriežtinti laisvės atėmimo 
bausmes, jei dėl taisyklių pažei-
dimų išplistų susirgimas – da-
bar už tai gresia iki trejų metų 
nelaisvės, Teisingumo minis-
terija maksimalią bausmę siūlė 
didinti iki penkerių metų.

Taip pat liko nepriimtos pa-
taisos, kad susirgusieji, kurie ži-
nojo apie savo ligą, bet nesilaikė 
paskirtų apsaugos priemonių ir 
tuo sukėlė pavojų kitiems, galė-
tų būti baudžiami laisvės atėmi-
mu iki vienų metų. Šiuo metu, 
neįrodžius, kad užkratas išplito, 
laisvės atėmimo bausmė negalė-
tų būti skiriama. Už administra-
cinės atsakomybės griežtinimą 
balsavo 70 parlamentarų, du 
buvo prieš, 31 susilaikė.

Baudžiamojo kodekso patai-
sos nepriimtos, nes joms regis-
travosi mažiau nei pusė Seimo 
narių – 59 parlamentarai.

Vyriausybės pataisų šalinin-
kai sakė, kad  griežtesnė atsako-
mybė atgrasys pažeidėjus.

„Dabar yra unikali situaci-
ja. Akivaizdu, kad yra asmenų, 
kurie vadovaujasi tik baimės 
refleksu. Kai kurie žmonės ty-
čiojasi iš savo artimųjų“, – sakė 
parlamentaras Povilas Urbšys.

Kritikai tvirtino, kad baus-
mių griežtinimas tėra socialinių 

problemų sprendimo imitavi-
mas, o siekiant atgrasyti pažei-
dėjus svarbu ne bausmių didini-
mas, bet jų neišvengiamumas.

„Dabar numatyta treji metai 
laisvės atėmimo griežčiausia 
bausmė. Siūloma keisti į penke-
rius. Ką tai pakeis? Ogi nieko. 
Atgrasys labiau? Atgrasymas 
yra tada, kai taikoma atsakomy-
bė“, – kalbėjo socialdemokratas 
Julius Sabatauskas.

Liberalas Simonas Gentvilas 
ragino užuot didinus bausmes 
daugiau dėmesio skirti švietė-
jiškai veiklai.

Prezidento G. Nausėdos 
patarėja teisės klausimams Jū-
ratė Šovienė teigiamai įvertino 
siūlymą leisti policijai skirti 
baudas, tačiau išsakė abejonių 
dėl bausmių ir nuobaudų griež-
tinimo. Ji taip pat perspėjo, kad 
Baudžiamojo kodekso pataisų 
priėmimas ypatingos skubos 
tvarka gali neatitikti Konstituci-
nio Teismo doktrinos.

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

BŪKIME VISI SVEIKI IR SOTŪS!
ROKIŠKIO MĖSINĖS elektroninė parduotuvė 

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

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

Nuo kovo 19 d. galėsite ramiai ir saugiai apsipirkti Rokiškio Mėsinės 
elektroninėje krautuvėlėje  www.e-krautuve.lt, o mes, pasirinktą produkciją 
saugiai pristatysime į Jūsų namus per 1-2 valandas nuo užsakymo pateikimo.

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

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

Prekių pristatymas: nuo 9 iki 19 val.
Pristatymo mokestis: 2,49 EUR
Atsiskaitymas grynaisiais arba banko kortele pristatymo metu
Kilus bet kokiems klausimams, skambinti tel. +370 656 07199 

Naujasis VU rektorius R. Petrauskas: 
stiprus universitetas yra valstybingumo pamatas

Trečiadienį prisiekė ir 
darbą pradėjo naujasis Vil-
niaus universiteto (VU) rek-
torius istorikas Rimvydas 
Petrauskas.

Dėl karantino iškilminga 
inauguracijos ceremonija ne-
vyko. 

Po priesaikos sakydamas 
kalbą, kuri tiesiogiai trans-
liuota virtualioje erdvėje, 
naujasis rektorius akcentavo 
universiteto paskirtį ir misiją. 

„Stiprus ir autoritetą turin-
tis universitetas yra valstybin-
gumo pamatas, kuris keičia 
visuomenę, kuria istoriją ir 
turi galią valstybėje“, – teigė 
R. Petrauskas.

„Lygiai kaip kadaise uni-
versitetai parengdavo išsila-
vinusius patarėjus, kurie val-
dovams siūlė naujas idėjas, 
taip ir dabar turime kelti tikslą 
ugdyti socialinį, kultūrinį, po-
litinį šalies elitą, taip pat naują 
kartą politikų ir administrato-
rių, kurie formuluotų ilgalaikę 
darbotvarkę ir mąstytų aukš-
čiau, toliau rinkimų ciklo ho-
rizontų“, – sakė jis.

Naujasis rektorius tvirtino 
pradedantis darbą pasauliui ir 
šaliai sunkiu laikotarpiu.

„441-ąjį universiteto gim-
tadienį pasitinkame itin ne-
tikėto ir sudėtingo iššūkio, 

kuriam nebuvome pasiruošę, 
akivaizdoje. Man jis prime-
na mano pirmąją sesiją 1991 
metų sausį, kai semestras pe-
rėjo į kovą už nepriklausomy-
bės išsaugojimą, o universite-
to dėstytojai ir studentai staiga 
pakeitė savo susitikimo vietą, 
teko išeiti į viešąsias erdves“, 
– sakė jis.

R. Petrauskas akcentavo, 
kad universitetų pareiga da-
bartinio „nerimo ir informa-
cijos pertekliaus akivaizdoje 
suteikti pasitikėjimo ir patiki-
mumo visuomenei, valstybei, 
Europai“.

Anot jo, tai metas pradėti 
tai, kam iki šiol neužtekdavo 
laiko ir ryžto.

„Ši krizė aktualizavo tai, 
kas likdavo madingu akademi-
niu burtažodžiu – tarpdalykišu-
mą. Tai yra iššūkis ir galimybė 
universitetui. Kaip tapo aišku, 
esmines globalias problemas 
sprendžia ne izoliuoti mokslai, 
o jų darna. Pandemiją pradeda-
me apmąstyti ir tirti iš skirtingų 
mokslų perspektyvų“, – tvirti-
no naujasis VU rektorius.

Jis sakė esąs tvirtas mokslo 
ir studijų dermės šalininkas.

R. Petrauskas žadėjo atvi-
rumą studentams, dėstyto-
jams, VU darbuotojams.

„Kartu su komanda esame 
pasirengę klausti ir įsiklausyti 

į bendruomenės nuomonę, ini-
cijuoti diskusijas svarbiausiais 
klausimais, skatinti akademi-
nių tinklų sąveiką“, – teigė jis.

„Įsipareigoju lankstesniam 
darbuotojų skatinimui, inicia-
tyvos išlaisvinimui, noriu, kad 
universitetas būtų geriausias 
darbdavys, adekvataus atlygi-
nimo, prestižo, laisvės ir soci-
alinio saugumo prasmėmis“, – 
kalbėjo naujasis VU rektorius.

R. Petrauskas – VU Isto-
rijos fakulteto profesorius, 
2012–2020 metais ėjo fakul-
teto dekano pareigas. Jis yra 
Lietuvos mokslų akademijos 
tikrasis narys, Lietuvos na-
cionalinio istorikų komiteto 
prezidentas, Tarptautinės Vo-
kiečių ordino tyrimų istorinės 
komisijos narys, buvęs Lietu-
vos mokslo tarybos valdybos 
pirmininkas, Valstybinės litu-
anistinių tyrimų sklaidos pro-
gramos pirmininkas, Aukštojo 
mokslo tarybos narys.

Mokslininkas yra apdova-
notas Lietuvos mokslo pre-
mija (2019), Gedimino ordi-
no Riterio kryžiumi (2018) ir 
Lenkijos Respublikos ordino 
Riterio kryžiumi (2019).

Rektoriaus pareigose R. 
Petrauskas pakeitė penkerius 
metus universitetui vadovavu-
sį Artūrą Žukauską.

BNS inform.

Vyriausybė pritarė, kad vairuotojai dygliuotas 
padangas galėtų pasikeisti po karantino

Vyriausybė pritarė Vi-
daus reikalų ministerijos 
siūlymui, kad vairuotojai 
dygliuotas padangas į va-
sarines galėtų pasikeisti po 
karantino, o iki to laiko poli-
cija vairuotojų nebaustų.

Vidaus reikalų ministerijos 
teigimu, padangų keitimo ter-
minas pratęstas iki karantino 
pabaigos, o tolerancijos lai-
kotarpis truks 14 dienų nuo jo 
pabaigos.

„Šios nuostatos labiau tai-
kytinos vyresnio amžiaus žmo-
nėms, ar tiems, kurie priklauso 
rizikos grupei ar turi laikytis 
izoliacijos, kad dabar, kai tu-

rime laikytis karantino ir kuo 
mažiau judėti, jie neskubėtų 
į autoservisus. Policija jų ne-
baus“, – pranešime spaudai tei-
gė ministrė Rita Tamašunienė.

Ji taip pat priminė pasira-
šiusi įsakymą dėl vairuotojo 
pažymėjimo, kad pasibaigus 
jo galiojimui, vairuotojai ne-
skubėtų jų keisti.

„Jeigu pasibaigė vairuotojo 
pažymėjimo galiojimas, kol 
nesibaigs karantinas, nereikia 
skubėti pažymėjimo atnaujin-
ti, tą galima bus padaryti ir vė-
liau“, – sakė ministrė.

Vairuotojo pažymėjimo ga-
liojimo terminas pratęstas iki 
karantino pabaigos, toleranci-

jos terminas – 30 dienų po ka-
rantino pabaigos. 

Ministerija primena, kad 
per karantiną autoservisams 
dirbti neuždrausta, tačiau pri-
valoma laikytis griežtų reikala-
vimų – vairuotojus aptarnauti 
saugiu atstumu, privaloma de-
zinfekuoti ir automobilius.

Kelių eismo taisyklės nu-
mato, kad dygliuotas padan-
gas draudžiama eksploatuoti 
nuo balandžio 10 iki  spalio 
31 dienos.

Lietuvoje karantinas dėl 
plintančio koronaviruso pa-
skelbtas kol kas iki balandžio 
13 dienos.
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Didesnis maksimalus greitis automagistralėse ir greitkeliuose
Nuo balandžio pirmosios 

Lietuvoje didinamas mak-
simalus leistinas greitis pa-
grindiniuose šalies keliuose 
– automagistralėse lengvie-
siems automobiliams ga-
lima važiuoti ne didesniu 
kaip 130 km/h greičiu, o 
greitkeliuose – ne didesniu 

kaip 120 km/val. greičiu. 

Balandžio–spalio mėne-
siais ne gyvenvietėse grei-
čiau važiuoti leidžiama len-
gviesiems automobiliams, 
krovininiams automobiliams, 
kurių masė ne didesnė kaip 
3,5 t ir motociklams bei tri-

račiams. 
Lapkričio–kovo mėnesiais 

didžiausias leistinas greitis 
automagistralėse ir greitke-
liuose yra 110 km/h. 

Kituose šalies keliuose 
leistinas greitis išlieka toks 
pats ištisus metus.
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Centrinės valdžios deficitas – 6,6 mln. eurų
Centrinės valdžios defi-

citas šių metų sausį-vasarį 
buvo 6,6 mln. eurų ir sudarė 
0,01 proc. prognozuojamo 
šių metų bendrojo vidaus 
produkto (BVP). 

Centrinės valdžios balan-
sas per du mėnesius buvo 
35,3 mln. eurų mažesnis nei 
2019 metų tą patį laikotarpį, 
išankstinius duomenis patei-
kia Finansų ministerija. 

Centrinės valdžios paja-
mos sausį-vasarį buvo 2,238 

mlrd. eurų, išlaidos – 2,227 
mlrd. eurų. Sandorių su ne-
finansiniu turtu pasikeitimas 
buvo teigiamas - 17,5 mln. 
eurų.

Mokesčiai sudarė 61,1 proc. 
sausio-vasario mėnesių cen-
trinės valdžios pajamų, o 33 
proc. – socialinės įmokos. Di-
džiausią išlaidų dalį sudarė so-
cialinės išmokos – 61,9 proc., 
dotacijos – 13,9 proc., darbo 
užmokestis ir socialinis drau-
dimas – 9,7 proc.

Prognozuojamas 2020 metų 

BVP – 48,9 mlrd. eurų.
Centrinės valdžios sekto-

rius apima valstybės biudžetą, 
socialinės apsaugos fondus 
(„Sodrą“, Privalomojo sveika-
tos draudimo fondo biudžetą, 
Garantinį fondą ir Ilgalaikio 
darbo išmokų fondą), nebiu-
džetinius Rezervinį (Stabili-
zavimo) ir Ignalinos AE už-
darymo fondus, Žemės ūkio 
paskolų garantijų fondo lėšas 
laikomas valstybės iždo sąs-
kaitoje, taip pat Turto banką.

BNS inform.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Balandžio 3 d. Naktį 3

Dieną 8
V, 
7-15 m/s

Vėjuota

Balandžio 4 d. Naktį 0
Dieną 7

V,
6-12 m/s

Balandžio 5 d. Naktį -3
Dieną 9

V, 
3-8 m/s

Balandžio 6 d. Naktį -1
Dieną 13

P 
5-10 m/s
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Kalbasi du kritikai:
–Šiuolaikinė muzika tokia 

vienoda...
– Na taip, gerbiamasis. Ir 

net naujų natų nebeišranda: 
kaip buvo septynios, taip ir 
liko...

***
Keisti laikai: barelis grikių 

kainuoja daugiau, nei barelis 
naftos.

***
Ir kas galėjo pagalvoti, kad 

šitame kare mus primygtinai 
prašys likti namie...

***
Iš XXIV amžiaus studento 

rašinio: „Tai nutiko toje 
keistoje priešistorinėje 
epochoje, kai žmonės 
spausdavo vieni kitiems 
rankas“.

***
– Pone, ar nenorėtumėte 

nusipirkti loterijos bilietą?
– Ne, ponia. Įsitikinimai 

neleidžia.
– Kokie dar įsitikinimai?!
– Aš statistikos 

departamente dirbu.
***

Dėl karantino išaugo 
skyrybų skaičius: pasirodo, 
pasirinkdami žmogų visam 
gyvenimui, kai kurie net 
negalvojo, kad su juo reiks 
išgyventi savaitę.

***
Jei dukros visada klausytų 

mamų, tai panašu, kad 
tos mamos taip ir netaptų 
močiutėmis.

***
Vyro gyvenimo kredo vienu 

sakiniu: netingėk trinti kojines 
ir žinutes.

***
Studentas biologas stengiasi 

išmokyti šunį kalbėti. Jo 
draugas klausia:

– Kam tau to reikia?
– Kad uždirbčiau milijoną.
– Kas gi mokės milijoną už 

kalbantį šunį?
– Už kalbantį šunį, 

aišku, niekas nemokės. Bet 
pagalvok, kiek sumokės 
gyvūnų maisto firmos ir mūsų 
mėsos kombinatas, kad tik jis 
tylėtų.

***
Mažyte mašinėle atvažiuoja 

į degalinę nykštukas. Jis sako:
– Man lašelį benzino ir pusę 

lašelio tepalo.
Degalinės operatorius: 
– O į tamstos padangas 

nereiktų pirstelt?
***

– Meile, aš sudaužiau tavo 
mašiną...

– O kas joje liko 
nesudaužyta?

– Sunku pasakyt, panašu, 
kad dokumentai.

***
Pasakoja blondinas 

draugui:
– Vakar Regitroje 

neišlaikiau vairavimo 
egzamino. Egzaminuotojas 
mane išvadino pedaltoniku.

– Kaip suprast?
– Aš nuolat painiojau 

akceleratoriaus ir stabdžių 
pedalus.

***
Daugelis svajojo bent 

savaitėlę pagyventi, kaip 
jų katinai. Ką gi, svajonės 
pildosi...

***
Maskvos meras pakvietė 

miestiečius imti pavyzdį iš 
Lenino: jis jau šimtą metų 
niekur neina iš namų.

Vaikinas sako savo 
merginai:

— Aš nesu turtingas, 
neturiu didelės pinigų 
sąskaitos banke, vilos, 
prabangaus automobilio ar 
pelningos kompanijos, kaip 
mano draugas Petras, tačiau 
aš tave labai myliu ir dievinu.

Ji pažiūrėjo į jį su ašaromis 
akyse, stipriai apkabino ir 
pašnibždėjo jam į ausį:

— Jeigu mane myli... 
Supažindink mane su Petru...

***
Užrašas ant marškinėlių: 

„Dėmesio, aš - išminuotojas. 
Jei pamatėte mane bėgantį - 
neatsilikite!“

***
Susitiko du draugai. 

Orų prognozė balandžio 3-6 d.

Vienas giriasi:
– Šiandien apie mane 

laikraštyje rašė.
– Netikiu. Parodyk!
– Štai, čia rašoma, kad „SEL 

grupės koncerte dalyvavo 502 
žiūrovai“. Tai va, penki šimtai 
antrasis buvau aš!

***
Blondinė mokytoja 

pastebėjo lauke stovintį vienišą 
storą vaiką, kai tuo tarpu kiti 
vaikai lakstė ir žaidė futbolą. 
Jai pagailo vaiko ir ji nuėjo su 
juo pašnekėti:

– Ar tau viskas gerai?
Vaikas:
–Jo.
Mokytoja:
– Nenori eiti pažaisti su 

kitais vaikais?

Vaikas:
– Bus geriau, jeigu aš liksiu 

čia.
Mokytoja:
– Kodėl?
Vaikas:
– Nes aš esu suknistas 

vartininkas!
***

– Kur tu taip išmokai 
keiktis, berniuk?

– To neįmanoma išmokti. 
Tai Dievo dovana.

***
Klientas sako padavėjui:
– Mano bokalas įskilęs.
Padavėjas sako:
– Va, matote, koks pas mus 

stiprus alus!
***

Žmona sako vyrui:

– Jei ne mano pinigai, nieko 
čia nebūtų: nei šito namo, nei 
automobilio, nei baldų - nieko!

– Jei ne tavo pinigai, ir 
manęs čia nebūtų!

***
Susitinka du draugai, 

plėtojantys elektroninės 
komercijos verslą.

– Na, kaip laikaisi?
– Neblogai, atidariau tinkle 

parduotuvę, per pirmą mėnesį 
uždirbau dvidešimt tūkstančių 
virtualių eurų.

– Virtualių? Aš dar 
neregėjau tokių!

– Aš taip pat.
***

Kalbasi dvi skruzdėlės 
statydamos skruzdėlyną.

– Kodėl taip tamsu?
– Nebeišgalime susimokėti 

jonvabaliams!
***

– Gal žinai, kas yra 
alkotesteris?

– Tai toks daikčiukas: tu į 
jį puti, o jis rodo, ar tu labai 
girtas.

– A, žinau... Aš tokį 
daikčiuką jau dvidešimt metų 
vedęs!

***
– Brangioji, – murma 

vyras pro miegus, – išjunk 
televizorių, paklok lovą ir 
atnešk arbatos.

– Negaliu, pupuliuk, – 
pašnibždom atsako žmona. – 
Mes teatre.

***
Rusų kalbos mokytoja 

klausia Petriuko:
– Kodėl tu neperskaitei 

Tatjanos laiško Oneginui?
– Nes mandagūs žmonės 

svetimų laiškų neskaito!
***

8-699-60660

Maisto pristatymas 
į namus:

• Įvairių veislių sėklines bulves. 
Galiu atvežti. Tel. 8 601 26 960. 
Rokiškis
• Rugius. Yra apie 6 tonas. Kaina 
110 Eur. Tel. 8 622 69 546. 
Rokiškis
• Kviečius, apie 7 tonas.  
Tel. 8 611 54 712.  
Rokiškis
• Daugiamečių žolių mišinius 
(pieviniai - ganykliniai). 
Raudonuosius dobilus, pašarinius 
motiejukus, daugiametę svidrę, 
baltuosius dobiliukus, vejos žolę, 
garstyčių sėklas, bitinę faceliją. 

AUGALAI
Trąšas sodui ir daržui.  
Tel. 8 616 14 156. Rokiškis

BALDAI

• Labai geros būklės valgomojo 
komplektą. Aukštis 75 cm, plotis 
80 cm. Kaip naujas. Galiu atvežti. 
Kaina 155 Eur. Tel. 8 622 47 259. 
Anykščiai
• Stiklinį juodą staliuką. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 603 03 994.  
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Naują išmanųjį siurblį robotą . 
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Oro valytuvą, 4 filtrų. 

Prekės.kodas KLARSTEIN 
4260509688413, įsiveskite kodą 
ir sužinosite  visus privalumus. 
Naujas, su 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 
Whirpol. Drabužiai dedami iš 
viršaus. Talpa 6 kg. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis


