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UAB „ROKIŠKIO 
AUTOBUSŲ PARKAS”

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

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

Autobusų nuomos paslaugos.
Išorinė reklama ant keleivinių transporto priemonių.

Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt

www.rokiskiosirena.lt

Miesto erdvėse pradėtos 
sodinti gėlės
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Rajono 
policijos 
pareigūnams 
šv. Velykos 
buvo pats 
darbo įkarštis

Rajono policijos komisariato viršininkas Rimantas Čepulis teigė, kad dauguma rajono gyventojų ruošėsi patikroms 
atsakingai: pasiėmė nekilnojamojo turto dokumentus, darbo grafikus.                                        „Rokiškio Sirenos“ nuotr.

Laikraštis „Rokiškio Sirena“ – tiesiai į Jūsų namus!
Prenumeruokite laikraštį „Rokiškio Sirena“ neišeidami iš namų! Susisiekite su mumis te-

lefonu +370 666 76777 el. paštu reklama@rokiskiosirena.lt ir mes viską padarysime už Jus. 
Laikraštį „Rokiškio Sirena“ paštininkai pristatys tiesiai į Jūsų pašto dėžutę!

Prenumeratos kainos, užsisakant „Rokiškio Sireną“ antradieniais ir penktadieniais: 1 mėn. 
– 4 Eur,  3 mėn. – 12 Eur, 6 mėn. – 24 Eur, 12 mėn – 48 Eur.

„Rokiškio Sirenos“ penktadieninio numerio prenumeratos kainos: 1 mėn. – 2 Eur, 3 mėn. – 
6 Eur, 6 mėn. – 12 Eur, 12 mėn. – 24 Eur.

Taip pat užsiprenumeruoti laikraštį galite Lietuvos pašto skyriuose arba www.prenume-
ruok.lt.

 Dirbame Jums ir informuojame apie svarbiausias naujienas Rokiškyje, Lietuvoje ir pasau-
lyje. Jas galite skaityti www.rokiskiosirena.lt bei Facebook profilyje.

Asmeninius skelbimus kviečiame talpinti www.rokiskiosirena.lt svetainėje arba susisiekti su 
redakcija reklama@rokiskiosirena.lt arba telefonu +370 666 76777.

Rokiškėnų akcijos 
rezultatai – stulbinami
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Rajono policijos pareigūnams šv. Velykos buvo pats darbo įkarštis
Šventinį savaitgalį Vy-

riausybės sprendimu buvo 
šalyje buvo ribojamas judė-
jimas: ne visi norintieji ga-
lėjo keliauti į kitus miestus. 
Čia buvo įleidžiami tik nuo-
latiniai gyventojai, turintie-
ji nekilnojamojo turto ar 
dirbantieji. Įvažiuojančių ir 
išvažiuojančių į Rokiškį pa-
tikrą atliko Rokiškio rajono 
policijos komisariato parei-
gūnai, jiems talkino polici-
jos rėmėjai. Jiems darbo 
netrūko: visos šalies juoku 
tapo vieno neblaivaus pi-
liečio bandymas žūtbūt pa-
teikti į Juodupę. Netrūko 
ir kitokių kuriozų. Tačiau 
absoliuti dauguma vykstan-
čiųjų, pasak komisariato 
vadovo Rimanto Čepulio, 
elgėsi pagarbiai, kelionėms 
buvo pasiruošę.

Neįleido kas dešimto
Kaip teigiama Panevėžio 

apskrities vyriausiojo poli-
cijos komisariato komuni-
kacijos grupės vyriausiojo 
specialisto Tado Martinaičio  
pranešime, Panevėžio aps-
krityje policijos pareigūnai 
neįleido patikrino 15 tūkst. 
automobilių, iš kurių į aps-

krities miestus neįleista 828. 
Didžioji dalis keliautojų, 
apie 10 tūkst. automobilių, 
norėjo patekti į Panevėžį ir 
Panevėžio rajoną. Rokiškio 
rajono bei miesto įvažiavimų 
patikros punktuose šventinė-
mis dienomis buvo patikrinti 
1660 automobilių, apsigręžti 
ir keliauti iš kur atvykus, teko 
kas dešimtam: 180 automobi-
lių ekipažams.

Rajono policijos komisa-
riato vadovas teigė, kad di-
džioji dauguma vairuotojų ir 
keleivių patikroms buvo pa-
siruošę. Kas vyko į sodybas, 
turėjo pasiėmę jų dokumen-
tus. Kas keliavo į darbą – at-
sispausdino ar nusifotografa-
vo darbo grafikus. 

Taigi, dauguma atvejų pa-
tikra vyko sklandžiai, ir pa-
teikę pagrįstą prašymą įleisti 
į Rokiškį ar rajoną, žmonės 
ramiai tęsė keliones.

Patikros girtuoklių 
nuo vairavimo
neatbaidė
Juokingiausias, per visą 

šalį nuskambėjęs įvykis nuti-
ko dėl neblaivaus vairuotojo. 
Rajono policijos komisariato 
vadovas R. Čepulis pasakojo, 

kad šis asmuo vyko iš Rokiš-
kio miesto. Teoriškai, jis ne-
turėjo būti stabdomas. Tačiau 
į įtartiną automobilį policijos 
pareigūnai atkreipė dėmesį 
ir būtų jį stabdę. Tačiau ne-
blaivus asmuo, pamatęs kelio 
ženklus, pranešančius apie 
patikros postą, sustojo pats. 
Prisistatė mediku. Pareigū-
nams aiškino nebeteiksiąs 
medicinos paslaugų. „Įdo-
mu, kas jus gydys“, – aiškino 
vairuotojas, ir atsisakinėjo ti-
krintis girtumą. Aiškino, kad 
važiuoja gelbėti žmogaus, 
veža jam vaistus. Iki Juodu-
pės nukeliauti jam nepavyko. 
„Kodėl manęs negalite 10 
km iki Juodupės palydėti?“ 
– klausė neblaivus vairuoto-
jas. Jis tikino, kad alkoholio 
kvapas sklinda ne nuo jo, o 
dėl naudojamo dezinfekcinio 
skysčio. 

Be jo šventinėmis dieno-
mis rajono policijai įkliuvo 
dar trys neblaivūs vairuotojai. 
Kodėl asmenys sėda neblai-
vūs už vairo, jei prie įvažia-
vimų į miestą ir rajone budi 
sustiprintos policijos pajėgos 
bei yra beveik 100 proc. tiki-
mybė įkliūti, klausimas lieka 
atviras. „Juk tikrai yra žmo-

nių, kurie prireikus galėtų 
pavežti: artimieji, pagaliau 
visada galima taksi išsikvies-
ti. Kodėl reikia rizikuoti savo 
ir kitų eismo dalyvių gyvybė-
mis?“ – sakė R. Čepulis. 

Reikalavo 
daug pastangų
Patikros postų įrengimas ir 

vairuotojų patikra reikalavo 
didelių komisariato žmogiš-
kųjų išteklių. Pareigūnams 
šventės buvo darbo vieta 
naktį, esant ne pačiam palan-
kiausiam orui. Už tai, kad ti-
krinimas būtų greitesnis, prie 
punktų nesiformuotų kamš-
čiai, į talką atvyko ir policijos 
rėmėjai – šauliai. „Jie atvyko 
pasiruošę, su uniformomis, 
ir iš tiesų pareigūnams labai 
daug padėjo“, – sakė R. Če-
pulis.

Policija dėkinga už pagal-
bą Rokiškio miesto seniūnui 
Arūnui Krasauskui, kuris su-
organizavo patikros punkto 
prie viaduko, kuriame buvo 
didžiausias automobilių srau-
tas, apšvietimą: buvo atvežtas 
elektros generatorius, lem-
pos. Posto prie Kavoliškio, 
kuriame tikrinti nuo Biržų 
pusės važiuojantys automo-

biliai, apšvietimu pasirūpino 
kelininkai. Jiems policininkai 
dėkingi ir už laikinuosius ke-
lio ženklus bei atitvarus pos-
tuose.

Paregūnams darbo 
netrūko ir mieste
Už karantino sąlygų nesi-

laikymą rajono policijos pa-
reigūnai šventinį savaitgalį 
surašė 13 Administracinio 
nusižengimų kodekso proto-
kolų. Gyventojams jie dova-
nojo 68 kaukes. 

Vienas kaukės nedėvėjęs 
asmuo elgėsi ypač piktybiš-
kai. Jis kaukę turėjo, tačiau 
jos nedėvėjo, ir ginčijosi su 
pareigūnais, įrodinėdamas 
savąją tiesą. Kadangi asmuo 
elgėsi piktybiškai, pareigūnai 
jį nubaudė. Šis, pasak R. Če-
pulio, gavęs protokolą, nenu-
rimo: policininkus apskundė 
netgi merui. Pilietis aiškino, 
esą pareikalavus pareigū-
nams, iš karto užsidėjo kaukę 
ir su jais nesiginčijo. Tačiau 
pamiršo menką „smulkme-
ną“: policijos automobiliuo-
se įrašinėjamas ir vaizdas, 
ir garsas, todėl komisariato 
vadovui užtruko vos kelias 
minutes nustatyti tiesai. „Po-

licijos pareigūnai elgiasi ge-
ranoriškai. Tačiau jei žmogus 
ginčijasi, nepaklūsta įstatymų 
reikalavimams, tuomet jis, 
žinoma, yra baudžiamas“, – 
sakė pašnekovas.

Rokiškyje bei mažesniuo-
se miesteliuose pareigūnai 
stebėjo, ar gyventojai nesi-
būriuoja viešose vietose. Pa-
sak pašnekovo, tam „namų 
darbus“ paruošė ir seniūnai: 
aptvėrė vaikų žaidimų, spor-
to aikšteles, nuėmė kai kurią 
sportinę įrangą, pavyzdžiui, 
krepšinio lankus.

Kaip ilgasis savaitgalis ir 
karantinas paveikė smurto 
artimoje aplinkoje situaciją? 
R. Čepulio teigimu, dides-
nio smurto protrūkio kol kas 
nėra, tačiau kylančių konflik-
tų gesinti policija kviečiama 
dažniau. Dažniausiai pareigū-
nai atvyksta tuomet, kai konf-
likto šalys savo argumentus 
dar įrodinėja žodžiais, o ne 
kumščiais. Vienas įdomiausių 
iškvietimų buvo toks. „Skam-
bino moteris, kuri skundėsi, 
kad jos vyras geria, nenešioja 
kaukės ir neplauna rankų“, – 
pasakojo R. Čepulis.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Antanašėje penki vyrai apiplėšė
namą, sumušė jo šeimininkus

Rokiškio rajone sekma-
dienį penki vyrai apiplėšė 
namą, sumušė jo šeiminin-
kus.

Policijos departamento 
duomenimis, penki nepažįs-
tami vyrai į Antanašės kaime 
esantį namą įsibrovė apie de-
šimtą vakaro.

Įsibrovėliai viduje grasi-
no į ginklą panašiu daiktu 

ir parvertė ant grindų 1974 
metais gimusią moterį, ke-
turiais metais vyresnį vyrą ir 
1994 metais gimusį vyriškį.

Šeimininkus plėšikai su-
mušė ir išdaužę namo lan-
gus bei pagrobę nešiojamą 
kompiuterį ir monitorių pa-
sišalino.

Įvykio aplinkybės tiria-
mos.

Policija.lt inform.

Pavogė viską, kas pakliuvo po ranka
Balandžio 15 d. policijos pareigūnams pranešta, kad Ro-

kiškio r., pavogta lengvojo automobilio priekaba, paletė žo-
lės sėklų, 20 vnt. druskos gyvuliams, 20 maišų mineralinių 
papildų gyvuliams, suvirinimo aparatas, sugadintas auto-
mobilio „Opel Zafira“ vidaus veidrodėlis. Nuostolis – 2950 
eurų.

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato inform.

Nors sausa žolė vis dar liepsnoja, šiemet tokių gaisrų mažiau
Ilgąjį Velykų savaitgalį 

atvirosiose teritorijose kilo 
116 gaisrų. Dalis gyvento-
jų, užuot pasidžiaugę šven-
te, skubėjo „pasirūpinti“ 
savo aplinka – sudeginti 
prie namų augančią ne-
nupjautą pernykštę žolę. 
Daugiausia žolės gaisrų 
– net 41 ugniagesiams gel-
bėtojams teko gesinti pir-
mąją šv. Velykų dieną. Tą-
dien jiems teko skubėti ir 
į pirmąjį durpyno gaisrą. 
Biržų rajone, Vabalninko 
seniūnijoje, Purvų I kai-
me, atskirais židiniais degė 
Purvų-Guodžių durpynas. 
Gaisro metu išdegė apie 

3 jo hektarai. Apie gaisrą 
buvo pranešta 14.19 val., o 
ugniagesiams, kol jį užgesi-
no, teko plušėti iki vėlyvo 
vakaro ir budėti per naktį.

„Nors kasdien sulaukia-
me pranešimų apie gaisrus 
atvirosiose teritorijose, pa-
lyginti su praėjusių metų 
tuo pačiu laikotarpiu, tokių 
gaisrų gerokai sumažėjo, – 
sakė Priešgaisrinės apsaugos 
ir gelbėjimo departamento 
Valstybinės priešgaisrinės 
priežiūros valdybos viršinin-
kas Jūris Targonskas – Mes 
ne kartą kreipėmės į gyven-
tojus ragindami nedeginti 

pernykštės žolės, rengėme 
įvairias prevencines akcijas 
ir, manau, visuomenė mus iš-
girdo – sausa žolė padegama 
vis rečiau, žmonės tapo są-
moningesni. Pernai pavasarį 
ugniagesiams gesinti sausos 
žolės gaisrų tekdavo važiuoti 
po 100 ir daugiau kartų per 
parą, šiemet šie skaičiai ge-
rokai mažesni. Tikiuosi, kad 
taip bus ir ateityje ir ugnia-
gesiai gelbėtojai galės len-
gviau atsikvėpti. Tad noriu 
paprašyti, būkime ir toliau 
sąmoningi, tausokime gamtą 
ir ypač miškus, kuriuos ge-
sinti yra labai sudėtinga.“

Priešgaisrinės apsaugos 

ir gelbėjimo departamen-
to duomenimis, šiemet kilo 
1010 gaisrų atvirosiose teri-
torijose. 

Jų metu išdegė 673 ha pie-
vų, ražienų, durpynų ir dur-
pingų pievų, miškų ir miško 
paklotės. Pernai iki balan-
džio 14 d. ugniagesiams gel-
bėtojams teko gesinti 1841 
gaisrą atvirosiose teritorijo-
se, o per metus jų buvo kilę 
beveik 5 tūkst. 

Priešgaisrinės apsaugos 
ir gelbėjimo 

departamento
Rokiškio priešgaisrinės

gelbėjimo tarnybos 
inform.

Garažų masyvą maskuos... pušimis
Viename mėgstamiausių marš-

rutų, jungiančių Rokiškio dvarą su 
miesto centru, pasodintos puošniais 
ir tamsiai žaliais spygliais pasipuošę 
juodosios pušys.

Pasak savivaldybės Architektūros 
ir paveldosaugos skyriaus vedėjo pa-
vaduotojos Ingridos Trumpaitės, šio-
je vietoje darbai tik prasidėjo ir vyks 
iki pat rudens. Planuojama sutvarkyti 
patvorius, apaugusius krūmokšniais ir 
vijokliais, pasėti žolę. „Taip pat pla-
nuojame pastatyti atitvarą, kuris bus 
apsodintas žydinčiais vijokliais - raga-
nėmis ir gebenėmis. Taip bus uždengti 
garažų masyvai. Aišku, viskam reikės 
laiko užaugti, tačiau rezultatas, net 
neabejoju, tikrai džiugins kiekvieno 
akį“, - planais dalinosi idėjos inicia-
torė.

Rajono savivaldybės inform.

Atliekų konteinerius dezinfekuoja
„Rokiškio Sirenos“ 

skaitytojai domėjosi, ar 
saugu mesti šiukšles į kon-
teinerius prie daugiabučių 
namų.

„Žinote, nemalonu ma-
tyti, kad juose rausiasi be-
namiai. Juk jie ne po vieną 
konteinerį per dieną išknisa. 
Jie rankų, aišku, neplauna, 
apskritai higiena nesirūpi-
na. Baisu tokį konteinerį 
liesti plikomis rankomis. 
Tad nešdama šiukšles, ran-
kas visuomet įkišu į vien-

kartinius maišelius, maža 
ką. Įdomu, ar savivaldybė 
rūpinasi šių konteinerių de-
zinfekcija?“ – klausė „Ro-
kiškio Sirenos“ skaitytoja.

Rajono savivaldybė iš-
platino pranešimą, kuriame 
teigiama, kad minėti kon-
teineriai yra dezinfekuoja-
mi, pateiktos tą įrodančios 
nuotraukos: AB „Rokiškio 
komunalininkas darbuoto-
jai purškia dezinfekcinėmis 
medžiagomis konteinerius.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Miesto erdvėse pradėtos 
sodinti gėlės

Šylant orams mieste 
pradėti pirmieji miesto er-
dvių apželdinimo darbai. 
Pagrindinėje miesto aikš-
tėje pasodintos hortenzi-
jos, naujuose vazonuose 
pražydo spalvingos našlai-
tės. 

Kaip teigė Rokiškio ra-
jono savivaldybės Archi-
tektūros ir paveldosaugos 
skyriaus vedėjo pavaduoto-
ja, miesto apželdinimo ini-
ciatyvos sumanytoja Ingri-
da Trumpaitė, šiais metais 
planuojama didesnį dėmesį 
skirti reprezentacinei Res-
publikos gatvei. Šalia kavi-
nės „Pagunda“ Respublikos 
g. yra miesto teritorijai pri-
klausanti nedidelė terito-
rija, todėl ten planuojama 
įkurdinti daugiamečių gėlių 
kompoziciją, kurią sudarys 
katžolės, snapučiai, gojiniai 
šalavijai, lubinai, soruo-
lės, šluotelinės hortenzijos, 
melsvės, raganės, rasakilos. 

Suaugę augalėliai sudarys 
spalvingą kilimą. Gėlėmis 
taip pat bus apsodintos ir ki-
tos miesto erdvės.

„Vienmečių gėlių paso-
dinome į Nepriklausomybės 
aikštėje esančius vazonus. 
Praeitais metais šiuose va-
zonuose jau buvo pasodin-
tos soruolės. Kitose zonose 
vienmečių sodinsime tik 
tiek, kad būtų suteikta spal-
vos. Ankstesniais metais 
viešųjų pirkimų metu pirk-
davome augalus ir sodinimo 
darbus. Šiais metais pirko-
me tik augalus. Sodinimo 
darbus vykdysim savo jė-
gomis, padedant seniūnijai. 
Vykdant apželdinimo darbus 
kasmet planuojame palaips-
niui pereiti prie daugiame-
čių gėlių kompozicijų, o 
vienmečių pirkti vis mažiau. 
Darbus pradėjome nuo Ne-
priklausomybės aikštės, vė-
liau bus apsodintos ir kitos 
erdvės“ - teigė pašnekovė.

Enrika PAVILONIENĖ

Dvi Rokiškio miesto gyventojos pareikalavo mero 
atskirti gyventojus nuo ligoninės

Antradienio rytą Rokiš-
kio rajono meras Ramūnas 
Godeliauskas savo Facebo-
ok profilyje dėkojo visiems 
už pagalbą ir sunkų darbą 
praėjusį šventinį savaitgalį 
bei pasidalino, kokių keistų 
reikalavimų teko sulaukti iš 
rajono gyventojų:

„Dėkoju policijos parei-
gūnams už jų sunkų darbą 
per šį ilgą šventinį savaitgalį. 
Nuoširdus ačiū ir šauliams, 
savanoriams, seniūnams, sa-
vivaldybės darbuotojams bei 
kitiems, kurie prisidėjo ir pa-
dėjo policijos pareigūnams.

Labai dėkingas esu vi-

siems atsakingiems rokiš-
kėnams, žmonėms, kurie 
sąžiningai laikėsi karantino 
sąlygų bei reikalavimų ir at-
sisakė kelionių, susibūrimų.

Rezultatą, kaip šventinis 
laikotarpis paveiks mūsų ra-
joną, sužinosime kiek vė-
liau. Noriu tikėti, jog mums 
pavyks išlikti tarp tų kelių 
rajonų, kurie nepaliesti CO-
VID-19 viruso.

O mes ir toliau darome 
viską, kad Jūs jaustumėtės 
saugūs. Rytoj Rokiškį pa-
sieks nemaža siunta apsaugos 
priemonių - 20 000 vienkar-
tinių medicininių kaukių, 60 
000 vienkartinių pirštinių, 

700 vienkartinių chalatų ir 
600 apsauginių akinių. Šias 
priemones gauname iš LR 
Vyriausybės. Manau būtų 
sąžininga skirstant apsaugos 
priemones prioritetą išlaikyti 
gydymo ir socialines paslau-
gas teikiančioms įstaigoms.

Susilaukiame ir itin origi-
nalių pasiūlymų ir net reika-
lavimų. Vieną iš jų perskai-
čiau šį rytą savo el. pašte. Dvi 
Rokiškio miesto gyventojos 
pareikalavo atskirti gyvento-
jus nuo ligoninės cituoju:

„Reikalaujame, kad ...nuo 
mūsų gyvenamosios zonos 
būtų atitverta vientisu, neže-
mesniu kaip 3-jų metrų aukš-

čio atitvaru, kuris nors dalinai 
teiktų barjerą vėjui atnešti 
COVID-19 virusą į mūsų kie-
mus“.

WOW!!! Tai gal dar ir 
spygliuota viela aptverti ir 
ligoninės personalą uždaryti 
ir nebeišleisti, maža ką, kad 
vėjas ir nuo jų viruso nene-
šiotų?...

Nestatysime mes tokių ati-
tvarų, išlikime ir toliau susi-
kaupę, atsakingi ir atsargūs. 
Tai veikia kur kas geriau, nei 
bet kokie atitvarai!“ - savo 
Facebook profilyje rašė me-
ras. 

„Rokiškio Sirenos“
 inform.

Neblaivių vairuotojų 
Rokiškio rajone – 
kaip rudenį grybų

Neblaivių vairuotojų Rokiškio rajone šį menėsį užde-
rėjo kaip rudenį grybų. Vos įpusėjus balandžio mėnesiui 
Rokiškio rajone buvo nustatyti jau 6 neblaivūs vairuoto-
jai. Jų sąrašą papildė dar keli:

Balandžio 14 d., 17.50 val., Rokiškio r., Spiečiūnų k., ne-
blaivus (2,08 prom. girtumas), neturėdamas teisės vairuoti 
vyras (gim. 1981 m.) vairavo automobilį „AUDI 80“.

Balandžio 13-ąją 4.46 val. Rokiškio r., Juodupės sen., 
Stoniškio k.,  neblaivus (2,19 prom. girtumas) vyras (gim. 
1988 m.) vairavo automobilį „VW Passat“.

Balandžio 13-ąją 20.10 val. Rokiškio r., Juodupėje, P. 
Cvirkos g., neblaivus (2,26 prom., girtumas), neturėdamas 
teisės vairuoti, vyras (gim. 1996 m.) vairavo mopedą.

Balandžio 10 d., 19.35 val., Rokiškio r., Kuprių k., ne-
blaivus (2,13 prom. girtumas), neturėdamas teisės vairuoti, 
vyras (gim. 1992 m.) vairavo automobilį „SEAT TOLEDO“.

Balandžio 11 d., 1.25 val., Rokiškyje, Juodupės g., ne-
blaivus (tikrintis atsisakė) vyras (gim. 1970 m.) vairavo au-
tomobilį „VW JETTA“.

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato inform.

Trumpa, Rokiškio rajono savivaldybės mero pateikta, 
informacija apie padėtį rajone

Trumpa, Rokiškio rajono 
savivaldybės mero pateikta, 
informacija apie padėtį ra-
jone:

Ekstremalių situacijų ko-
misija yra priėmusi spren-
dimą dėl mobiliosios briga-
dos sukūrimo. Šią funkciją 
vykdys PASPC. Sudaryta 7 
darbuotojų grupė, kuri ap-
mokyta, aprūpinta apsaugos 
priemonėmis ir virusologi-
nių terpių mėginiais. Mobili 
brigada pasiruošusi veiklai 
pagal 1808 dispečerių nuro-
dymus.

Taip pat priimtas sprendi-
mas Ligoninėje įsteigti Karš-
čiavimo kliniką. Teisinės pro-
cedūros atliktos, personalas 
papildomai apmokomas, iš 
Valstybės rezervo ligoninei 
papildomai skirta 50000 vien-
kartinių pirštinių, 6000 medi-
cininių kaukių, 2500 vienkar-
tinių chalatų, 72 apsauginiai 
kombinezonai. Papildomai 
skirti 140 virusologinių ter-
pių mėginiai. Šiuo metu atlie-
kami pasiruošiamieji darbai 
(ženklai, nuorodos irk t.). 
Antradienį apsaugos priemo-
nės bus išduotois ligoninei ir 
tik tada Karščio klinika gales 
pradėti veiklą.

Ligoninė sukaupė būtinųjų 
medikamentų rezervą pusei 
metų į priekį.

Iš Valstybės rezervo taip 
pat gauta 2000 vienkartinių 
medicininių kaukių, kurios 
bus skirtos medikams.

Mūsų ligoninė pagal savo 
dydį ir galimybes Panevėžio 
regione numatyta kaip antra 
ligoninė po Panevėžio mies-
to, į kurią būtų vežami užsi-
krėtę pacientai.

Tiek savivaldybė, tiek ki-
tos įstaigos jau pradėjo gauti 
apsaugos priemones, kurios 
buvo anksčiau užsakytos 
ir nupirktos. Mes apsaugos 
priemones skiriame medi-

kams, specialiosioms tarny-
boms (policijai, priešgais-
rinei, soc.paramos centrui, 
techninių apžiūrų centrui, Re-
gitrai), kurios nespėja gauti iš 
centrinių vadaviečių, tačiau 
nuolat vykdo veiklą. Didelė 
dalis veido apsaugos kau-
kių, kurias pirkome ir kurias 
pasiuvo savanoriai, neatly-
gintinai dalinamos žmonėms 
per seniūnijas, dalina ir sa-
vanoriai. 1500 kaukių duota 
policijai, kad per šias dienas 
budėdami dalintų žmonėms, 
pareigūnams skyrėme respi-
ratorius FFP2.

Mūsų medikams (PASPC 
visiems, ligoninės turintiems 
nors menkiausią įtarimą dėl 
buvusio kontakto ar simpto-
mų) imami mėginiai ir siun-
čiami į laboratoriją. Kol kas 
visi atsakymai neigiami.

Socialinės paramos centras 
aprūpintas apsaugos priemo-
nėmis, direktorė įpareigota 
išmokėti darbuotojams, dir-
bantiems su aptarnaujamais 
žmonėmis ir organizuojan-
tiems jų darbą, vienkartines 
atlyginimo pastoviosios dalies 
dydžio premijas. Šias lėšas 
raštu įsipareigojo kompensuo-
ti Socialinės apsaugos ir dar-
bo, Finansų ministerijos.

Teko bendrauti su Sociali-
nės apsaugos ir darbo minis-
terija dėl galimybės premijas 
išmokėti ir Skemų socialinės 
globos namuose dirbantiems 
darbuotojams. Gavau el.paštu 
patikinimą, kad tokią galimy-
bę ministerija svarsto ir tai 
greičiausia bus leista.

Dėl turėtų išlaidų kompen-
savimo pasiruošimo metu ir 
viruso plitimo stabdymui bus 
galimybė kreiptis į Finan-
sų ministeriją. Tikimės, kad 
didelė dalis jų bus kompen-
suota. Savivaldybės biudžeto 
koregavimą planuojame po 
pandemijos pabaigos įverti-
nus visas turėtas, kompen-
suotas ir antroje metų pusėje 
papildomai reikalingas lėšas.

AB „Rokiškio komunali-
ninkas” ir AB „Rokiškio butų 
ūkis” skubos tvarka gavo li-
cencijas, suteikiančias teisę 
vykdyti dezinfekcijos paslau-
gas. Nuolatos dezinfekciniu 
skysčiu valomos daugiabučių 
namų laiptinės, pradėjome 
dezinfekuoti ir viešasias er-
dves (stoteles, vaikų žaidi-
mo aikšteles, gydymo įstaigų 
prieigas). Dezinfekcinis skys-
tis duodamas ir daugiabučių 
namų bendrijų pirmininkams.

Didžioji dalis iš užsienio 

grįžusių ir izoliacijoje buvu-
sių asmenų atlikus testus ir 
praėjus 14 dienų jau išleisti. 
Šiuo metu bendrabutyje dar 
izoliuoti 4 asmenys.

Obelių vaikų globos na-
muose numatyta galimybė 
apgyvendinti vaikus, jei visa 
šeima užsikrėtusi virusu būtų 
gydoma ligoninėje. Šiandien 
jau gavome LR Vyriausybės 
nutarimą dėl Obelių vaikų 
namų perdavimo savivaldy-
bei nuo gegužės 1 d.

Esant poreikiui sudarysi-
me sąlygas rajono medikams, 
dirbantiems su užsikrėtusiais 
ligoniais, apsigyventi atskirai 
nuo šeimų (jei toks pageida-
vimas bus iš jų pačių).

Tik prieš dvi dienas iš Na-
cionalinio sveikatos centro 
pradėjome gauti (kaip ir visos 
kitos savivaldybės) detalią 
informaciją apie nustatytus 
viruso atvejus Panevėžio re-
gione. Iki to laiko informaciją 
kiekvieną dieną tikrindavome 
patys. Informacija kiek atlie-
kama tyrimų pagal gyvenamą 
vietą nėra sisteminama. Savo 
iniciatyva apskambinę mobi-
lius punktus ir laboratorijas, 
kurios aptarnauja Panevėžio 
regioną surinkome duomenis, 
jog per pirmas tris karantino 
savaites mėginiai buvo paim-
ti ir ištirti 97 Rokiškio rajono 
gyventojams, visi atsakymai 
neigiami. Informacijos kiek 
buvo atlikta tyrimų orouos-
tuose, Klaipėdos uoste grį-
žusiems į mūsų rajoną nėra. 
Buvome pirma savivaldybė 
(pasak laboratorijų), kuri 
ėmėsi rinkti tokią informaci-
ją.

Mirtingumo padidėjimo 
rajone nėra, tendencijos to-
kios pat kaip iki šiol.

Tarybos posėdis planuoja-
mas 24 d. nuotoliniu būdu per 
ZOOM programėlę.

Rajono savivaldybės 
inform.

Vyriausybė leido dirbti daliai
parduotuvių, taisykloms

Vyriausybė po mėnesį truku-
sių suvaržymų leido kai kuriems 
verslams atnaujinti veiklą. Vėl 
galės dirbti ne maisto parduo-
tuvės, išskyrus esančias didžiuo-
siuose prekybos centruose, taip 
pat smulkios remonto, buities 
paslaugų įmonės, turinčios atski-
rą įėjimą iš lauko. 

Palengvinimai verslui galioja su 
sąlyga, jog bus paisoma saugumo, 
priešingu atveju numatomos sank-
cijos, o suvaržymai gali sugrįžti. 

Veikla gali būti atnaujinta su 
sąlyga, jei bus reguliuojami klien-
tų srautai, vienu metu aptarnaujant 
vieną žmogų. Įmonės turės laikytis 
papildomų saugos reikalavimų, ku-
riuos dar nustatys Sveikatos apsau-

gos ministerija.
Vyriausybės sprendimu par-

duotuvės bei taisyklos turi užti-
krinti 10 kvadratinių metrų plotą 
vienam žmogui arba vienu metu 
aptarnauti tik vieną pirkėją, o pas-
laugų įmonėse tiesioginis kontak-
tas su klientu turi trukti ne ilgiau 
kaip 20 minučių.

Pramogų ir prekybos centruose 
esančios ne maisto parduotuvės, 
grožio salonai ir toliau negalės 
veikti.Kol kas dar negalės veikti 
lauko kavinės, sporto klubai. Jų 
veiklą planuojama atnaujinti vė-
liau.Lietuvoje karantinas, siekiant 
suvaldyti koronaviruso plitimą, pa-
skelbtas kovo 16 dieną ir galioja iki 
balandžio 27 dienos imtinai. 

BNS inform.
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Rokiškėnų akcijos rezultatai – stulbinami
Geri darbai šiandien ne-

turi būti daromi tyliai arba 
malda už visus, kurie juos 
daro!

Vienas lauke – ne karys, 
todėl ir šita akcija – ben-
dras visų organizavusių, 
rėmusių, padėjusių ir vyk-
džiusių projektas, kuris iš 
tikrųjų prisidėjo prie poky-
čio žmonių veiduose, širdy-
se ir, žinoma, šaldytuvuose 
bei ant šventinio stalo.

Pradėdamos vykdyti pa-
ramos sunkiau besiverčian-
tiems žmonėms akciją, tiesą 
sakant, prieš paleisdamos 
pranešimą, visos jaudino-
mės. O viskas prasidėjo nuo 
vieno skambučio – klausyk, 
gal padarom? Atsakymas 
garsiakalbyje – ir aš apie tai 
galvoju, susiskambinkim po 
poros valandų. Ir visos su-
pratom, ką turime daryti. Ka-
dangi jau ne vienerius metus 
bendraujam ir dažniausiai 
esam pilnos idėjų, antrosios 
pusės yra įpratę, nori to ar 
nelabai, įsitraukti į veiklas. 
Nes papildomos rankos ir 
jų pagalba, kuri dažniausiai 
vadinasi logistika, visuomet 
pravers. Taip tapome jau 
šešiese. Vėliau prisijungė ir 
Eglė. Kitą dieną visi jau tu-
rėjome nuotraukas maketui 
ir penktadienio vakare galė-
jome startuoti.

Net neabejojome, kad to-
kia parama – reikalinga. Da-
bar žinome, kad tikrai taip. 
Prisipažinsim, nesitikėjome, 
kad prie akcijos prisidės tiek 
daug Rokiškio maisto pramo-
nės įmonių, ūkininkų bei kitų 

žmonių, kurie siūlė pagalbą. 
Pasiruošimas vyko kone visą 
savaitę – reikėjo išsiaiškinti 
poreikį, surasti įmones, ku-
rios galėtų ir norėtų prisidėti, 
viską suplanuoti - nuo prekių 
paėmimo, pakavimo iki gabe-
nimo. O tai irgi misija nele-
gva – navigacija ne visuomet 
Lietuvos kaimuose gelbėja. 
Teko ir per pievas pavažiuo-
ti, ir pasitelkti vietinius gy-
ventojus, kurie galėtų padėti 
lengviau surasti atokiau gy-

ledų gamybos įmonė, MB 
„Renmoto“. Produkcija pri-
sidėjo ūkininkai Zoja Šu-
kienė, Paulius Martinonis, 
Eimutis Savickas, Jurgita 
Kružintaitienė, Vidmantas ir 
Verutė Žinkos, Eligijus Kur-
klietis, Elena Baronienė, Ro-
manas Pupelis.

Finansinę paramą skyrė: 
ūkininkai Almantas Šedys, 
Dainius Tijūšas, Tomas Da-
vainis, Birutė Dapkienė, 
Vidmantas Meilus, taip pat 
asociacija „Rokiškio mamų 
klubas“, Edita Brūverė, Sei-
mo narys Jonas Jarutis. Su-
rinkta suma - 1200 eurų.

Džiaugiamės, kad Ro-
kiškio rajono savivaldybė, 
Sveikatos ir socialinės para-
mos skyrius palaikė idėją ir 
bendradarbiavo ją įgyvendi-
nant. Suformuoti rinkiniai iš 
įvairių maisto produktų pa-
siekė apie 200 rajono žmo-
nių durų, už kurių gyvena 
šeimos. Planavome aplan-
kyti tik apie 100 namų ūkių, 
tačiau gavus tiek daug para-
mos rinkinių, skaičių padidi-
nome. Aplankėme visas 10 
rajono seniūnijų, nuvažiavo-
me daugiau nei 900 km ir iš-
dalinome apie 3 tonas maisto 
produktų.

Už pagalbą dėkojame 
Eglei Gnižinskaitei, Jūratei 
Puslienei, Algirdui Kuliui, 
Reginai Geviškienei, Di-
anai Gudeikienei, Justinai 
Šarkauskaitei, Valdui Ado-
moniui, Augučiui Tymukui, 
Vitai Mačiulienei, Kęstučiui 
Puriuškiui.

Justina 
DAŠČIORAITĖ

venančius žmones. Tačiau 
svarbiausia – buvome tikras 
Velykinis siurprizas!

Ir iš tiesų, gerus darbus 
daryti gera. Gera stebinti ir 
išgirsti klausimą „Jūs čia 
rimtai? Nejuokaujat?“. Žmo-
nės nuoširdžiai stebėjosi ir 
tik paskui sulaukėme skam-
bučių su padėkomis, laiškų, 
žinučių. Tačiau labiausiai 
džiugina, kad gyvename to-
kioje vietovėje, kur veikia 
socialiai atsakingos įmonės 

ir neabejingi gyventojai, ūki-
ninkai. Norisi visiems pri-
minti, kad iniciatyvas galime 
daryti kiekvienas ir ne tokias 
dideles, o labai nesunkiai 
įgyvendinamas ir ne tik prieš 
šventes ar karantino laikotar-
piu. Nes šalia mūsų yra tikrai 
nemažai labai labai sunkiai 
gyvenančių žmonių, senelių, 
neįgalių žmonių. Mums te-
reikia sugalvoti sau užduotį 
ir ją įgyvendinti.

Ši akcija privertė suprasti, 

ką iš tiesų turime ir kartais 
pamirštame įvertinti. Nes tai 
atrodo, kaip savaime supran-
tamas dalykas, natūralu, kaip 
atsikėlus ryte išsivalyti dan-
tis. Tačiau niekuomet negali 
žinoti, kokį pokštą iškrės 
gyvenimas, ir kurioje pusė-
je gali atsidurti. Tad, jeigu 
gali – padėk. Nes tų žmonių 
dėkingumo pilnos akys dar 
išliks ilgai atmintyje. Ir vi-
sai nebus gaila skirto laiko, 
kai namo grįžti jau sutemus, 
bet nepaprastai laimingas ir 
širdis džiaugiasi. Mums už-
tenka žodžių „mes būtinai už 
jus pasimelsime“. Tebūnie 
tai bus malda už visus, kurie 
daro gerus darbus.

Akciją rėmė, palaikė: 
UAB „Lašų duona“, Laimu-
tės Sadauskienės individu-
ali įmonė, UAB „Darola“, 
UAB „Rokiškio mėsinė“, 
AB „Rokiškio sūris“, UAB 
„Bajorų žuvis“, UAB „Vilro-
ka“, ŽŪB „Audrupio paukš-
tynas“, parduotuvė „Mėsos 
meistrai“, Nerijaus Liolio 

Pirmojo pajamų deklaravimo etapo metu deklaruoti jau gali 
per 19 tūkst. Panevėžio ir Utenos apskrityse savarankiškai dirbančių gyventojų

Panevėžio apskrities 
valstybinė mokesčių ins-
pekcija (toliau – AVMI) 
informuoja, kad nuo šian-
dien gyventojai, vykdan-
tys individualią veiklą, jau 
gali teikti metines pajamų 
deklaracijas. Šiems gyven-
tojams Elektroninio de-
klaravimo sistemoje (de-
klaravimas.vmi.lt) VMI  
suformavo metines pajamų 
deklaracijas. Panevėžio ir 
Utenos apskrityse pernai 
individualią veiklą vykdė  
19,5 tūkst. gyventojų. De-
klaracijas šiemet reikia pa-
teikti ir mokesčius sumokėti 
iki liepos 1 d.

Panevėžio AVMI virši-
ninkas Aldas Skvarnavičius 
pažymi, kad šių metų dekla-
ravimas kitoks nei įprasta 
ir vyksta etapais – šiandien 
pradeda deklaruoti savaran-
kiškai dirbantys, o už savai-
tės - balandžio 22 d., prie jų 
prisijungs ir visi kiti gyven-

tojai. Šiemet deklaruoti laiko 
bus daugiau, kadangi dekla-
ravimo pabaigos terminas 
nukeltas dviem mėnesiais. 
Tikėtina, kad deklaruoti gy-
ventojams seksis lengviau, 
nes keičiasi deklaravimo 
principas - nelieka pilkos 
GPM308 formos, vietoj to 
deklaruojama bus klausimų – 
atsakymų principu.

VMI, gavusi trečiųjų šal-
tinių duomenis, kaip ir kas-
met, juos susistemina bei 
sukelia į EDS. Individualią 
veiklą vykdantiems gyvento-
jams, žingsnis po žingsnio, 
atsakant į vedlio pateikiamus 
klausimus, reikės informaciją 
papildyti savo turimais duo-
menimis.

Skirtingai nei didžiajai da-
liai gyventojų (apie 75 proc.), 
kuriems VMI pateikia pilnai 
suformuotas deklaracijas, 
savarankiškai dirbantys gy-
ventojai disponuoja tam tikra 
informacija, kurią žino tik jie, 
todėl jiems tenka ir daugiau 
patiems prisidėti pildant pa-
jamų deklaraciją.

Pažymėtina, jog pildant 
deklaraciją EDS vedlyje, gy-
ventojų pateikiama informa-
cija yra išsaugoma automatiš-
kai, todėl nutraukus ir vėliau 
tęsiant darbą, informacijos 
gyventojui suvesti pakartoti-
nai nebereikės.

Konsultacijas telefonu 
šiemet teiks visos apskričių 
VMI.

Atsižvelgiant į tai, jog dėl 
karantino VMI paslaugos gali 
būti teikiamos tik nuotoliniu 
būdu, ir tai, jog  deklaravi-
mo laikotarpiu konsultaci-
jų poreikis gerokai išauga, 
VMI konsultacijas telefonu 
šiemet teiks mokesčių spe-
cialistai visoje šalyje. Taigi, 
jei pildant deklaraciją e. būdu 
gyventojams kils klausimų, 
pasikonsultuoti jie gali ne 
tik paskambinę 1882 bet ir 
bet kuriuo papildomu telefo-
nu, kurių ilgieji numeriai yra 
skelbiami VMI interneto sve-
tainėje. 

Panevėžio AVMI primena, 
kad gyventojams, kurie vyk-
do individualią veiklą, tačiau 
neturi galimybės deklaraci-
jos pildyti e. būdu per EDS, 
jiems deklaraciją padės užpil-
dyti konsultantai, paskambi-
nus 1882.

Savarankiškai aktualią 
informaciją deklaruojantys, 
paaiškinimus, atsakymus 
į dažniausiai užduodamus 

klausimus bei individualiai 
veiklai skirtą vedlio video 
gidą galima rasti adresu www.
vmi.lt, išsamius paaiškini-
mus – VMI vaizdo kanale. 
Taip pat, aktuali informaci-
ja susijusi su deklaravimu, 
skelbiama socialinio tinklo 
„Facebook“ oficialiame VMI 
puslapyje:

www.facebook.com/Vals-
tybinemokesciuinspekcija.

Gyventojai jau gali skirti 
paramą.

Panevėžio AVMI primena, 
jog prašymų skirti pajamų 
mokesčio dalį paramai tvarka 
ir forma nesikeičia (FR0512, 
4 versija), ją galima pateikti 
prisijungus prie EDS. Pa-
remti organizacijas, partijas, 
profesines sąjungas ar meno 
kūrėjus šiais metais galima 
iki liepos 1 d. Informacija, 
kaip paprasčiausia tą padaryti 
e. būdu yra čia:

https://www.vmi.lt/cms/
gpm-dalis-paramai.

Pernai Panevėžio apskrity-

je 37,2 tūkst. gyventojų para-
mai skyrė 1,09 mln. eurų, iš 
kurių beveik 50 tūkst. eurų 
skirta politinėms partijoms. 
Utenos apskrityje 22,2 tūkst. 
gyventojų paramai skyrė 0,6 
mln. eurų, iš kurių 27 tūkst. 
eurų skirta politinėms parti-
joms.

 Panevėžio apskrityje vei-
klą pagal pažymą yra įregis-
travę 8,7 tūkst. gyventojų, o 
verslo liudijimą įsigiję 3,8 
tūkst. gyventojų. Utenos aps-
krityje individualios veiklos 
pažymas turi beveik 5 tūkst. 
gyventojų, o verslo loidijimą 
įsigiję per 2 tūkst. gyventojų.

 Savarankiškai dirbantiems 
gyventojams, kurių vykdoma 
veikla yra įtraukta į ekonomi-
nių veiklų, apribotų dėl CO-
VID-19 sąrašą, automatiškai 
taikomos mokestinės pagal-
bos priemonės.

 Panevėžio apskrities
 valstybinės mokesčių 

inspekcijos 
informacija
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AKTUALI INFORMACIJA ŽEMDIRBIAMS 
DĖL ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR PASĖLIŲ DEKLARAVIMO 2020 M.

Informuojame, kad Žemės ūkio ministro įsakymais patvirtinta žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų dekla-
ravimo pradžia, patikslintas deklaravimo laikotarpis bei pateiktos rekomendacijos, kaip turi būti priimamos 
paraiškos, siekiant apsisaugoti nuo koronaviruso.

Balandžio 20 d.–gegužės 3 d. Pasėlių deklaravimas tik nuotoliniu būdu. Prie paraiškos priėmi-
mo informacinės sistemos jungiamasi asmeniškai per e-valdžios var-
tus, pasirenkant vieną iš būdų, kuriuo galima patvirtinti savo tapatybę, 
taip pat užpildant ir patvirtinant paraiškos elektroninę formą. Paraiš-
ką padėti paruošti gali ir žemės ūkio specialistai, tačiau ją patvirtinti 
gali tik pats pareiškėjas. Svetainės adresas: https://paseliai.vic.lt

Gegužės 4 d.–birželio 22 d. Numatomas įprastas žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų dekla-
ravimas, kiek tai įmanoma, bendraujant nuotoliniu būdu: telefonu, 
el. paštu, paštu.

Birželio 23 d.–liepos 17 d. Priimamos pavėluotos paraiškos (už kiekvieną pavėluotą darbo 
dieną tiesioginių išmokų suma už plotą mažinama 1 proc.), taisomos 
jau patvirtintos pasėlių deklaracijos.

Balandžio 6 d.–liepos 2 d. Veikia mokomoji paraiškų priėmimo informacinė sistema - įrankis 
nuotolinio pasėlių deklaravimo mokymuisi: sukurti paraišką, įbraižyti 
laukus, nurodyti auginamas kultūras, patvirtinti paraišką ir kt. Kiekvie-
nas ūkio subjektas gali jungtis per e-valdžios vartus su savo asmens 
kodu adresu  https://mokymai.vic.lt

Atkreipiame dėmesį, kad visą žemės ūkio pasėlių ir kitų plotų deklaravimo laikotarpį (balandžio 20 
d.–liepos 17 d.) Žemės ūkio ministerija skatina visus deklaruoti iš namų. Žemdirbiai pirmiausia turėtų 
kreiptis telefonu į seniūnijų žemės ūkio specialistus pagal valdos registracijos adresą dėl išankstinių/
nuotolinių paraiškų paruošimo ir detaliau išsiaiškinti tolesnę, kiekvienam pareiškėjui individualiai ak-
tualią veiksmų seką dėl pasėlių deklaravimo. 
Informuojame, kad Kazliškio sen. bei Rokiškio mieste gyvenančių ūkininkų/žemdirbių paraiškas visą deklara-
vimo laikotarpį priims Rokiškio r. sav. administracijos Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistės Egidija Gasiūnienė 
(mob. tel. 8 657 76 668) ir Irina Barauskienė (mob. tel. 8 611 25 133). Kitų seniūnijų žemės ūkio specialisčių 
kontaktiniai telefonai pateikti žemiau. 

Fiziškai apsilankančiųjų seniūnijoje srautas bus griežtai reguliuojamas, laikantis Sveikatos apsaugos ministe-
rijos patvirtintų rekomendacijų, garbaus amžiaus ir kiti rizikos grupėje esantys pareiškėjai priimami tuomet, 
kai bus mažiausia susirgimo rizika. 
Šių metų naujovė – siekiant stiprinti žemdirbių savivaldą, deklaravimo metu pareiškėjai galės savanoriškai 
pasirinkti, ar skirti dalį lėšų (1 Eur/ha) nuo jiems priskaičiuotos ir reikalavimus atitinkančios pagrindinių tiesio-
ginių išmokų sumos žemdirbius vienijančioms ir jų interesams atstovaujančioms organizacijoms.

Užs. 0991

Seniūnija Žemės ūkio specialistės vardas, pavardė Telefonas

Rokiškio kaimiškoji sen. Marė Jasinevičienė 8 620 14018

Obelių sen. Gintarė Vinciūnienė 8 654 61023

Kriaunų sen. Ramunė Širvinskienė 8 620 32282

Panemunėlio sen. Sigita Gasiūnienė 8 698 55857

Juodupės sen. Birutė Indrelienė 8 655 63437

Jūžintų sen. Eglė Nikštuvienė 8 612 24336

Pandėlio sen. Zita Bernotienė 8 601 53729

Kamajų sen. Loreta Barauskaitė 8 458 27242

2020 m. balandžio 24 d. (penktadie-
nį) 10 val. Rokiškio rajono savivaldy-
bės 1 a. salėje nuotoliniu būdu (fiziškai 
nedalyvaujant tarybos nariams) vyks 
rajono savivaldybės tarybos posėdis.

Tarybos posėdžio darbotvarkė skel-
biama interneto svetainėje www.rokiskis.lt (žr. 
,,Naujienos“).

Užs. 0993

Nuoširdžiai dėkojame Rokiškio rajono merui 
Ramūnui Godeliauskui, savanoriams ir 
Rokiškio ligoninės darbuotojams už ištiestą 
pagalbos ranką organizuojant sunkaus 
ligonio grįžimą iš ligoninės į namus. 

Laimutės Susnienės dukros 
Lilija ir Dangutė

Dėkojame

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Namą prie Pandėlio (1km nuo 
Pandėlio kapinių). Yra du ūkiniai 
pastatai (reikalingas remontas), 
rūsys. Kiemo ir pastatų plotas 
19a ir 19a dirbamos-sodo. Visa 
papildoma informacija telefonu. 

Kaina 4500 Eur. Tel. 8 655 14 659. 
Vilnius
• Garažą J. Gruodžio g. Garažas 
pietinėje pusėje. Yra rūsys. Kaina 

sutartinė. Tel. 8 605 03 189. 
Rokiškis
• Pilnai paruoštą gyvenimui vieno 
kambario butą Jaunystės g. 29kv.m, 
3 aukštas. Butas ne kampinis. 
Galima įsikelti nuo balandžio 20 
dienos. Butas labai šiltas, maži 
komunaliniai mokesčiai. Paliekami 
baldai bei buitinė technika. Kaina 
19000 Eur. Tel. 8 628 31 871. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Rokiškyje, 

Taikos g. 1. 51,41kv.m, trečias 
aukštas, renovuotame, mūriniame 
name. Tel. 8 656 27 977.  
Rokiškis

• Šalia gražaus Naktakės tvenkinio, 
erdvią – autentišką sodybą su 
0,6442ha žemės sklypu. Sodyba 
randasi Noriūnų k., Lėvens g. 
Sodybos bendras plotas 89,43kv.m. 
Kaina 26500 Eur.  
Tel. 8 645 49 552. Rokiškis
• 15a. sklypą Kudirkos kvartale, 
netoli Bikuvos parduotuvės.  
Tel. 8 614 19 528. Rokiškis
• Namą Pandėlio miestelyje. Daug 
žemės, garažas, klėtis. Galimas 
keitimas į vieno kambario butą 
Rokiškyje. Tel. 8 646 90 708. 
Rokiškis
• 12a sodą Steponyse, Vingerinės 
4-joje gatvėje. Yra 34kv.m 
metalinis-stiklinis šiltnamis, 
18kv.m medinis namelis, 10-15 
metų amžiaus obelys, slyvos, 
kriaušės. Šalia yra vandens telkinys 
laistymui. Elektra iš kaimyno. 
Kaina 1500 Eur. Tel. 8 685 60 593. 
Kaunas
• 51,7378ha rekreacinį žemės 
sklypą esantį Vaiskūnų k., Dusetų 
sen., Zarasų raj. sav. Žemės 
naudingumo balas – 33,4. Masyve 
išliko dviejų sodybviečių pamatai, 
tad yra galimybė statytis sodybą. 
Kaina 159999 Eur.  
Tel. 8 646 17 850. Rokiškis
• Net šešis žemės ūkio ir miškų 
ūkio paskirties sklypus netoli 
Zarasų. Visų sklypų plotas yra 
3,40ha (0,10ha miškų ūkio 
paskirties ir 3,3ha žemės ūkio 
paskirties). Kaina 9000 Eur.  
Tel. 8 646 17 831. Rokiškis
• Autentišką rąstinę sodybą 
prie Šventosios upės, Padusčio 
k., Zarasų r. Namo plotas yra 
88,33kv.m. Sodybai priklauso 15a 
namų valdos sklypas. Kaina 12000 
Eur. Tel. 8 645 49 772.  
Rokiškis
• Vertingą sodybą Zarasų raj., 
Daneikių k., Uolio g. 3. Vieta 
apsupta Drobų mišku. Visas 
rąstinio namo plotas yra 57,70kv.m. 
Priklauso 2 žemės ūkio paskirties 
sklypai (1,05ha ir 0,7ha) ir vienas 
miškų ūkio paskirties sklypas 
(1,3ha) . Kaina 14000 Eur.  
Tel. 8 645 49 552. Rokiškis
• Sodybą ežerais apdovanotame 
rajone, vos 3km nuo Zarasų 
miesto centro, Pakalniškių k. 
88,70kv.m ploto rąstiniame name 
yra 3 kambariai. Sodybai taip pat 
priklauso 56a namų valdos sklypas, 
kuris yra netoli miško. Kaina 11000 
Eur. Tel. 8 683 16 313.  
Rokiškis
• Sodybą 6km nuo Zarasų miesto 
centro, Milžinų k. 88kv.m ploto 
rąstiniame name yra 4 kambariai. 
Sodybai taip pat priklauso 82,5a 
namų valdos sklypas, kuris yra 
pamiškėje. Kaina 17000 Eur.  
Tel. 8 674 70 860. Rokiškis
• Nuostabią sodybą-namą 
vienkiemyje, Voversių k., Zarasų r. 

Tvirtas, pusiau rąstinis ir mūrinis 
namas yra 88kv.m ploto, su rūsiu 
ir mansarda. Į kainą įskaičiuoti 
net 3,3ha žemės ūkio paskirties ir 
0,34ha namų valdos sklypai. Kaina 
24000 Eur. Tel. 8 674 67 288. 
Rokiškis
• Vosgėlių kaime, Zarasų rajone, 
rąstinę sodybą su pagalbinio ūkio 
statiniais bei 2,4ha žemės ūkio 
paskirties sklypu. Kaina 15000 Eur. 
Tel. 8 673 10 983. Rokiškis
• Mūrinį namą Magučių k., Zarasų 
r. Namas yra pastatytas 1974m. 
Kartu su namu parduodamas 18,33a 
namų valdos sklypas. Bendras 
pastato plotas yra 109,40kv.m. 
Kaina 55000 Eur.  
Tel. 8 667 60 366. Rokiškis
• Namą Užtiltės kaime, Zarasų 
rajone. Tvirtas, mūrinis namas 
yra pastatytas 1980m. Visas 
gyvenamosios paskirties namo 
plotas yra 149,58kv.m. Kartu su 
namu parduodamas didelis 32,87a 
namų valdos sklypas. Kaina 28500 
Eur. Tel. 8 667 52 145.  
Rokiškis
• Namą Salako miestelio širdyje, 
Zarasų r. Viso namo plotas yra 
71,32kv.m. Priklauso 21,26a namų 
valdos sklypas. Kaina 13500 Eur. 
Tel. 8 664 09 677. Rokiškis
• Smalvų k., Zarasų r. gyvenamąjį 
namą. Namas mūrinis su mansarda, 
1978m. statybos. Bendras namo 
plotas 203,53kv.m. Priklauso 
1,0822ha žemės sklypas. Kaina 
69999 Eur. Tel. 8 648 57 339. 
Rokiškis
• Tvarkingą gyvenamąjį namą 
Salako mstl., Zarasų r.  Namas 
mūrinis dviejų aukštų. Bendras 
plotas 151,49kv.m. Priklauso 
21,57a žemės. Kaina 21000 Eur. 
Tel. 8 647 70 183. Rokiškis
• 1,03ha sklypą ant Dabužio ežero 
kranto, Lukštinių k., Rokiškio r. 
Paskirtis -  žemės ūkio. Priklauso 
apie 150m pakrantės. Kaina 15800 
Eur. Tel. 8 646 18 343.  
Rokiškis
• Net 50ha žemės ūkio paskirties 
sklypą esantį Baušiškių k., 
Rokiškio r. Žemės naudmenų 
našumo balas yra 36,7. Žemės ūkio 
naudmenų plotas yra 38,580ha. 
Net 9,52ha (mišrus miškas, tačiau 
vyrauja lapuočiai). Kaina 158000 
Eur. Tel. 8 646 18 289.  
Rokiškis
• Mūrinį grūdų sandėlį esantį 
Baršėnų k., Kriaunų sen. Pastatą 
sudaro 2 aukštai. Visas patalpų 
plotas yra 798,96kv.m. Į kaina 
įskaičiuotos pirminio ir antrinio 
grūdų valymo įrangos. Kaina 49000 
Eur. Tel. 8 646 17 850.  
Rokiškis
• Neįrengtą dviejų aukštų namą 
Kavoliškio gyvenvietėje, 4km 
nuo Rokiškio miesto. Namas yra 
strategiškai puikioje vietoje, geras 



6 psl.

Nepriklausomas rajono laikraštis

NAUJIENA!
UAB RATMONTA karantino metu teikia padangų 
bei ratų transportavimo ir montavimo paslaugą!

PAIMAME! PAKEIČIAME! GRĄŽINAME!
Siūlome kokybišką padangų bei ratų 
MONTAVIMĄ, BALANSAVIMĄ, REMONTĄ 
visoms transporto priemonėms:
o Lengvųjų automobilių;
o Visureigių;
o Motociklų;
o Sunkvežimių;

o Spec. technikos;
o Žemės ūkio technikos;
o Sodo technikos.

Padangų bei ratų PREKYBA!
Maloniai kviečiame ir apsilankyti bei registruotis iš 
anksto telefonais: 864585650, 868221651, 862874465.
Mus rasite: K. Donelaičio g. 17a, Rokiškis (prie techninių apžiūrių stoties).

 2020-04-17

susisiekimas, netoli yra mokykla, 
vaikų darželis ir parduotuvė. Namas 
senos statybos pradėtas remontuoti 
ir nebaigtas. Kaina 16999 Eur.  
Tel. 8 610 71 359. Rokiškis
• Ūkininko sodybą vienkiemyje su 
48,08ha žemės sklypu Šilingiškio 
k. Žemės našumo balas net  42,1. 
Žemės ūkio naudmenų plotas 
30,62ha. Sodybos plotas yra 
151,79kv.m. Kaina 180000 Eur. 
Tel. 8 646 17 831. Rokiškis
• Tvirtą sodybą Zarinkiškių  k., 
Obelių sen. Sklypo plotas 0,7ha. 
Bendras sodybos plotas 122,71kv.m 
. Kaina 27800 Eur.  
Tel. 8 645 49 772. Rokiškis
• Rąstinę sodybą itin gražios 
gamtos apsuptyje, Ragelių k., 
Rokiškio r. Bendras namo plotas 
yra 80,76kv.m. Name yra įrengti 
trys kambariai. Į kainą įskaičiuotas 
net 80a sklypas. Kaina 12000 Eur. 
Tel. 8 645 49 552. Rokiškis
• 0,388ha sklypą su rąstine sodyba 
atokioje vietoje - Pasubatės k., 
Rokiškio r. Sodybai priklauso 
gyvenamasis namas, tvartas bei 
šulinys. Bendras namo plotas 
85,65kv.m. Kaina 5000 Eur.  
Tel. 8 683 16 313. Rokiškis
• Sodybą Rokiškio r., Gineišių 
k. Sodybai priklauso rąstinis 
gyvenamasis namas, ūkio pastatai. 
Bendras plotas 99,38kv.m. Sodybai 
priklauso 0,2593ha žemės sklypas. 
Kaina 6000 Eur. Tel. 8 674 70 860. 
Rokiškis
• Kurkulaičių II k., prie Pandėlio, 
rąstinį namą su 0,2ha žemės. 
Namas pastatytas 1980m. Bendras 
namo plotas yra 97,43kv.m. Kaina 
14000 Eur. Tel. 8 674 67 288. 
Rokiškis
• Obelių mstl., rąstinį gyvenamąjį 
namą su 0,2335ha žemės sklypu. 
Bendras plotas 50,83kv.m. Kaina 
6500 Eur. Tel. 8 673 10 983. 
Rokiškis
• Tvirtą ir suremontuotą namą 
Rokiškio mieste, Juodupės g. Namo 
plotas 81,92kv.m. Priklauso 6a 
žemės. Kaina 39500 Eur. Tel. 8 667 
60 366. Rokiškis
• Tvarkingą medinį-karkasinį namą 
Kamajų miestelyje. Plotas yra 
58,88kv.m. Namas baigtas statyti 
2001 metais. Priklauso 15a sklypas 
. Kaina 12000 Eur.  
Tel. 8 667 52 145. Rokiškis
• Pandėlio miestelyje,  Širvio 
g.  2 kambarių butą su rūsiu ir 
sandėliuku. Butas yra antrajame 
mūrinio namo aukšte. Bendras buto 
plotas 46,64kv.m. Kaina 7000 Eur. 
Tel. 8 664 09 677. Rokiškis
• Juodupės miestelyje, Liepų g. 2 
kambarių butą su rūsiu. Bendras 
buto plotas 50,28kv.m. Namas 
mūrinis, 1990m. statybos, butas 
yra pirmame aukšte iš penkių, su 
balkonu. Kaina 7000 Eur.  
Tel. 8 648 57 339. Rokiškis
• Juodupės miestelyje, Liepų g.  2 
kambarių butą su rūsiu. Bendras 
buto plotas 49,56kv.m. Namas 
mūrinis. 4 aukštas iš 5. Kaina 6300 
Eur. Tel. 8 647 70 183. Rokiškis
• 0,1471ha namų valdos žemės 

sklypą Aukštaičių g., Kupiškio 
mieste. Kaina 15000 Eur.  
Tel. 8 646 18 343. Rokiškis
• Komercinį pastatą Kupiškyje, 
Vytauto g. Paskirtis: prekybos. 
Pastatas dviejų aukštų, yra 
dvi prekybinės salės. Pastatas 
renovuotas 2009m. Bendras patalpų 
plotas - 744,62kv.m. Kaina 105000 
Eur. Tel. 8 646 18 289.  
Rokiškis
• Erdvų ir tvirtą blokinį namą 
Vytauto g., Kupiškyje. Gyvenamo 
namo plotas net 172,86kv.m. Kaina 
35000 Eur. Tel. 8 646 17 850. 
Rokiškis
• Kupiškio mieste, ramioje ir 
tvarkingoje, Račiupėnų gatvėje, 
gyvenamąjį namą. Namo bendras 
plotas yra 45,24kv.m . Kaina 13000 
Eur. Tel. 8 646 17 831.  
Rokiškis
• 2 kambarių butą Kupiškio m., 
Stoties g. 63,13kv.m. Kaina 11800 
Eur. Tel. 8 645 49 772.  
Rokiškis
• Kupiškio miesto širdyje, 
Gedimino g. dviejų kambarių butą. 
3 aukštas. Kaina 24000 Eur.  
Tel. 8 645 49 552. Rokiškis
• Garažą Pagojėje, Laukupio 
kooperatyve. Naujai suremontuotas 
stogas, skardintos durys, trifazė 
elektra. Kaina 2500 Eur.  
Tel. 8 658 88 388. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą Kupiškio 
rajone, Skapiškio sen. Kaina 4500 
Eur. Tel. 8 621 36 133. Rokiškis
• Žemės sklypą šalia Rokiškio, 
Pagrandžių k. 79a.  
Tel. 8 673 38 988. Rokiškis
• 11a sklypą namo statybai 
Rokiškyje, A. Jakšto g. Kaina 9000 
Eur. Tel. 8 685 11 556.  
Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties 5,51ha 
žemės sklypą (unikalus Nr.4400-
1628-5751, ribojasi su Rokiškio 
miestu) Bajorų k., Rokiškio 
kaimiškoji seniūnija. Sklypą sudaro 
žemės ūkio naudmenos ir kita 
žemė. Kaina 14000 Eur.  
Tel. 8 656 55 750. Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties, 2ha 
žemės sklypą (unikalus Nr.4400-
0768-7550) Bajorų k., Rokiškio 
kaimiškoji seniūnija. Kaina 6000 
Eur. Tel. 8 656 55 750. Rokiškis
• Namą Juodupėje. Kaina 25000 
Eur. Tel. 8 623 09 335. Rokiškis
• 45a namų valdos žemės sklypą 
už Rokiškio dvaro. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 611 47 565. Rokiškis
• Sodas Uljanavos kaime, Pušų 
gatvėje. Rąstinė pirtis, karkasinis 
namukas, šulinys, pavėsinė, 
apsodinta vaismedžiais, 6a žemės . 
Kaina 7350 Eur. Tel. 8 624 90 501. 
Rokiškis

PASLAUGOS

• Mini ekskavatoriaus nuoma 
su operatoriumi. Dirbame ir 
savaitgaliais . Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 663 53 032. Rokiškis

• Valymo įrenginių pardavimas bei 
montavimas, polių gręžimas, lietaus 
ir drenažo sistemų įrengimas, mini 
ekskavatoriaus nuoma, savivarčio 

su manipuliatoriumi nuoma ir visi 
kiti žemės kasimo darbai.  
Tel. 8 679 19 742. Rokiškis
• Genime sodus, smulkiname šakas, 
karpome, formuojame gyvatvores, 
pjauname pavojingai augančius 
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Laisvės g.13

UAB „Narmau š. m. balandžio 29 d. 12.45-13.00 
val. vykdys žemės sklypo, esančio Obelioų sen., 
Šileikių k., sklypo nr. 438 kadastrinius matavimus. Į 
Airiją išvykusio V. M., sklypo kad. nr. 7380/0004:0241 
ir 7380/0004:0226 artimuosius ar įgaliotinius 
prašome būti prie sklypo ribų. 

Informacija tel. (8-657) 54720 arba 
Ūkininkų g. 10, Marijampolėje

medžius. Tel. 8 644 41 260. 
Rokiškis
• Valome kaminus, krosnių angas, 
atliekame santechnikos ir smulkius 
remonto darbus. Tel. 8 644 41 260. 
Rokiškis

PERKA

• Pirkčiau ekskavatorinį krautuvą 
Jumz. Gali būti neveikiantis, su 
defektu. Domina įvairūs variantai, 
laukiu pasiūlymų.  
Tel. 8 646 82 607. Rokiškis

• Perka eglės sausuolius, 
vėjovartas. Išsikerta, išsiveža, 
atsiskaito iš karto.  

Tel. 8 620 64 968. Rokiškis
• Perku sodybą prie ežero. Mokėsiu 
iki 18 000 Eur. Tel. 8 650 36 105. 
Rokiškis
• Perku padangas arba ratus VW 
Golf IV 195/65 R15.  
Tel. 8 618 13 050. Rokiškis
• Perku tvarkingą grūdų valomąją-
arpą. Tel. 8 606 07 283.  
Rokiškis
• Perku žirnius, sėklai. Kiekis 
1500kg. Tel. 8 621 72 836. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Seat Altea Xl. 2008m, 
tvarkingas, iš Prancūzijos, R17 

ratai su vasarinėmis padangomis. 
Automobilis neturi korozijos, 
kėbulas lygus, gražus. Kaina 2900 
Eur. Tel. 8 628 43 910.  
Rokiškis
• Dviratį 7-12m. vaikui. 3 vidinės 
pavaros, vokiškas, tvarkingas. 
Kaina 65 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Audi A4 B5. 1997m., universalas, 
1,9l, 81kW, TA tvarkinga. Kaina 
1050 Eur. Tel. 8 675 47 620. 

Rokiškis
• Audi 80 B3. 1991m., 1,9l, 
dyzelinas, TA tvarkinga. Kaina 520 
Eur. Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis
• Audi 80 B2. 1986m., benzinas-
dujos, TA tvarkinga. Kaina 520 Eur. 
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Opel Vectra. TA iki 2020.10. 
2000m. Važiuoja gerai. Kaina 
derinama. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 647 90 501. Kupiškis
• VW Sharan. 2000m., 1,9l, 
dyzelis. Nauja sankaba, smakratis, 
akumuliatorius. Rūdžių nėra, 
septinių vietų, pusiau oda , 
kondicionierius, navigacija, 
tamsinti langai, lieti ratai, 
parktronikai, yra dvi sėdynės 
vaikams, kablys. Vieno savininko. 
Kaina 1800 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• 1995m. VW Golf 3, 1,6l, 
benzinas, raudonas, naujaTA. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• Tvarkingą dviratį. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 603 75 961. Rokiškis
• 2000m. Opel Zafira 2l, 74kW. 
El. langai, liukas. TA iki 2021.07. 
Kaina 650 Eur. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• 2002m. Ford Mondeo 2l, dyzelis. 
Nėra akumuliatoriaus, TA iki 
09mėn. Nesiveda. Kaina 225 Eur. 
Tel. 8 674 92 644.  

Rokiškis
• Visai naują elektrinį, žalios 
spalvos triratį-motorolerį 
Electron MS03. Skirtas ramiam, 
komfortiškam važinėjimui arba 
judėjimo negalią turintiems, ar 
tiesiog vyresnio amžiaus žmonėms. 
Platūs 10 colių ratai. Kaina 1000 
Eur. Tel. 8 650 86 833.  
Rokiškis
• 2 mopedus Aprilia be dokumentų 
ir motorolerį su LT dokumentais. 
Abiem reikalingas remontas. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 621 40 386. 
Kupiškis
• 1999m. Renault Megane Scenic. 
1,6l, benzinas, TA iki 2022.04. 
Kaina 480 Eur. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• Yamaha Neos. 2005m., iš 
Vokietijos. Dokumentai tvarkingi, 
padangos 95 %. Tvarkingas. 
Kaina 380 Eur. Tel. 8 627 69 141. 
Rokiškis
• Opel Vectra. 1999m., 2,0l, 
dyzelis, TA iki 2021.10. Kaina 350 
Eur. Tel. 8 699 86 773.  
Rokiškis
• Priekabas žoliapjovei, 
traktoriukui, japoniškam 
traktoriukui, lengvajai mašinai.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• VW Passat B5. 1998m, techniškai 
tvarkingas su TA. Kaina 950 Eur. 
Tel. 8 678 27 196.  
Rokiškis
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18 05:10 Ponių rojus 

06:00 Himnas
06:05 Daiktų istorijos
07:00 LRT radijo žinios
07:05 Proto džiunglės
07:30 Pašėlusios gastrolės 
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 Gorongozos 
nacionalinis parkas. 
Rojaus atgimimas
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 Amžinybė 
00:50 Užmirštieji 
02:55 Europos kinas. 
Stiklapūtė
04:25 Pašėlusios gastrolės

05:20 Rouzvudas
06:30 Ančiukų istorijos
07:00 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia
07:30 Supermergaitės
08:00 Ančiukų istorijos
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 Fiksikai. Didžioji paslaptis
13:40 Auklių nuotykiai
15:40 Havajai 5.0 
16:45 Ekstrasensų mūšis
18:30 TV3 žinios
19:30 Lietuvos talentai #IšNamų
22:30 Angelas
00:45 Svetimas. Covenant
02:50 Sugrįžimas
04:20 Havajai 5.0
05:15 Vieniši tėvai

06:45 Tomas ir Džeris 
07:15 Saugokis meškinų 
07:45 Ogis ir tarakonai 
08:05 Riterių princesė Nela 
08:35 Tomo ir Džerio pasakos 
09:05 Beprotiškos melodijos 
09:35 Bunikula 
10:00 Leo da Vinčis. Misija Mona 
Liza

11:45 Antroji džiunglių knyga. 
Mauglis ir Balu
13:35 Laisvės troškimas
15:50 Šokis hip-hopo ritmu. 
Revoliucija
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Didžiapėdžio vaikis
21:15 Laisvo elgesio tėvai
23:10 Atrastoji žemė
01:00 Pašėlęs Maksas. Įtūžio 
kelias

06:30 Pričiupom!
07:30 Pragaro viešbutis 
08:30 Pričiupom! 
09:00 Sveikatos kodas
10:00 Varom! 
10:30 Kalnų šventovė. Išgyventi 
Alpėse
11:30 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu 
12:30 Pragaro viešbutis 

13:30 Vanity Fair. Visiškai slaptai 
14:30 Ekstrasensų mūšis 
17:00 Nusikaltimų tyrėjai 
18:20 Kvapų detektyvas 
19:30 Lietuvos balsas
22:10 Juodosios mišios
00:35 12 pėdų po vandeniu
02:10 Pasmerktieji 2

05:20 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
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 Baltijos kelias
11:00 Gyvenimas 

12:00 „Kelrodė žvaigždė”
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 „Kelrodė žvaigždė” 
02:50 „Pasaulis iš viršaus“ 
03:15 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi
03:55 Gyvenimas
04:35 Mokslo ritmu
04:45 Mažos Mūsų Pergalės
04:55 Krepšinio pasaulyje
05:15 Skyrybos
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9 06:00 Himnas
06:05 Nacionalinė 
ekspedicija
07:00 LRT radijo žinios
07:05 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 LRT radijo žinios
08:05 Į sveikatą! 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų 
pasakos. Žvaigždžių 
taleriai 
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 Kelionė po 

Mianmarą
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 Marija Terezė
00:10 Trumanas 
01:55 Kelionė po Mianmarą
02:45 Gyvenimo simfonijos 
sūkuryje
03:30 Šventadienio mintys
04:00 Amžinybė

05:15 Vieniši tėvai
07:00 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia

09:10 Beprotiškos melodijos 
09:40 Bunikula 
10:05 Visa tiesa apie ryklį
11:55 Mano blogiausi metai 
mokykloje
13:45 Aš - šnipas
15:40 Jaunavedžiai
17:30 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Lietuvos balsas. Vaikai
21:45 Kodas 211. Banko 
apiplėšimas
23:35 Vienveidis
01:10 Laisvo elgesio tėvai

06:30 Galiūnai. Mačas Lietuva-
Latvija. Skuodas
07:30 Kvapų detektyvas 
08:30 Tauro ragas
09:00 Galiūnai. Europos dvejetų 
taurė. Lazdijai
10:00 Varom!
10:30 Kalnų šventovė. Išgyventi 

Alpėse
11:30 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu 
12:30 Pragaro viešbutis 
13:30 Vanity Fair. Visiškai slaptai 
14:30 Ekstrasensų mūšis 
17:00 Nusikaltimų tyrėjai 
18:20 Kvapų detektyvas 
19:30 Po kauke
21:35 Narkotikų prekeiviai 
22:40 Karo vilkai. 
Likvidatoriai VII 
23:40 Juodosios mišios
01:40 12 pėdų po vandeniu

05:15 Skyrybos
06:00 „Gluchariovas“ 
08:00 Baltijos kelias
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 „Kelrodė žvaigždė”
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 Dekonstrukcijos
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 „Tu esi mano“ 
01:00 „Kelrodė žvaigždė” 
02:50 „Pasaulio turgūs“ 
03:15 „24/7
03:55 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
04:35 „Pasaulio turgūs“ 
04:55 Kaimo akademija

PI
R

M
A

D
IE

N
IS

 0
4.

20

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:15 Įstatymas ir tvarka 
10:00 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:45 Komisaras Reksas 
13
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 LRT pamokėlės
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai. Specialus 
„Lietuvos tūkstantmečio 
vaikų“ projektas
14:00 Žinios
14:30 Euromaxx
15:00 Žinios
15:25 7 Kauno dienos
16:00 Žinios
16:30 Stiprūs kartu
16:40 Ponių rojus
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Vartotojų kontrolė

20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Apgavikai 1 
23:45 Muzikinis intarpas
24:00 Komisaras Reksas 13
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 Apgavikai 1 
04:50 Muzikinis intarpas
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

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 Išvirkščias pasaulis
12:00 Tikroji žvaigždė
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 #IšNamų
20:30 Prakeikti II
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Sumokėti vaiduokliui
23:50 Kaulai
00:55 24 valandos. Palikimas
01:45 Rouzvudas
02:35 Amerikiečiai

06:05 "Mano gyvenimo šviesa"
07:30 "Tomas ir Džeris" 
08:00 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris"
10:00 "Rozenheimo policija" 

10:50 KK2 penktadienis
12:10 "Būrėja" 
13:30 "Turtuolė varguolė"  
14:30 "Našlaitės" 
15:30 "Laukinis miestas" 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:30 "Stebuklas" 
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 "Monikai reikia meilės"
21:30 Žinios
22:30 Mirties lenktynės
00:40 "Kortų namelis" 
01:40 Kodas 211. Banko 
apiplėšimas

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 Žmogus iš plieno
23:50 Po kauke
01:40 "Narkotikų prekeiviai" 
02:30 "Karo vilkai. Likvidatoriai 
VII" 
03:20 "Nusivylusios namų 
šeimininkės"

05.30 Krepšinio pasaulyje
06.00 Šiandien kimba
07.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
08.00 „Mentų karai: Kijevas. 
Klusnūs kareivėliai “ 
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“
10.00 Vyriausybės spaudos 
konferencija

10.30 Kaimo akademija
11.00 „24/7“
12.00 Dekonstrukcijos
13.00 Nauja diena
14.45 TV parduotuvė
15.00 „Mentų karai: Kijevas. 
Klusnūs kareivėliai“ 
16.00 Reporteris
17.00 „Černobylis. Juodoji gėlelė“
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“
19.30 Lietuva tiesiogiai
20.00 Reporteris
21.00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
22.00 Lietuva tiesiogiai
22.30 Reporteris
23.30 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
 00.30 „Moterų daktaras“
01.30 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
02.30 Lietuva tiesiogiai
03.00 „Vieno nusikaltimo istorija“
03.45 „Mentų karai: Kijevas. 
Klusnūs kareivėliai“ 
04.30 „Černobylis. Juodoji gėlelė“
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21 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Įstatymas ir tvarka
10:00 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:45 Komisaras Reksas 
13
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 LRT pamokėlės
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 13
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

06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai
06:55 Čipas ir Deilas skuba į 

pagalbą
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 #IšNamų
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Auklių nuotykiai
12:00 Tikroji žvaigždė
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 Maikas ir Deivas ieško 
pamergių
00:05 Kaulai
01:05 24 valandos. Palikimas
01:55 Rouzvudas
02:45 Amerikiečiai

06:05 "Mano gyvenimo 
šviesa"
07:30 "Tomas ir Džeris"

08:00 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris"
10:00 "Rozenheimo policija" 
11:00 "Monikai reikia 
meilės"
11:30 "Būrėja"
13:30 "Turtuolė varguolė"  
14:30 "Našlaitės" 
15:30 "Laukinis miestas"
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva
17:30 "Stebuklas" 
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 "Monikai reikia meilės"
21:30 Žinios 
22:30 Bėgte visą naktį
00:50 "Kortų namelis"
01:45 Mirties lenktynės

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 "Asmens sargybinis" 
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 Andželo katastrofa
22:50 Žmogus iš plieno
01:25 "Nusivylusios namų 
šeimininkės"

05.30 Nauja diena
07.00 Laikykitės ten 
su Andriumi Tapinu
08.00 „Mentų karai: Kijevas. 
Klusnūs kareivėliai“

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. 
Užmušti blogį“ 
16.00 Reporteris
17.00 „Černobylis. Juodoji gėlelė“
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“
19.30 Lietuva tiesiogiai
20.00 Reporteris
21.00 Oponentai
22.30 Reporteris
23.30 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
00.30 „Moterų daktaras“
01.30 Oponentai
03.00 „Vieno nusikaltimo istorija“
03.45 „Mentų karai: Kijevas. 
Užmušti blogį“
04.30 „Černobylis. Juodoji gėlelė“

07:30 Supermergaitės
08:00 Ančiukų istorijos 
08:30 Svajonių ūkis 
09:00 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal moteris 
11:00 Svajonių sodai 
12:00 Kumba
13:40 Maloningasis vaiduoklis
15:40 Gatvės šokiai 2
17:25 Tai - mes 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Lietuvos talentai. 
Supervaikai
21:30 Tamsos pakraštys
23:50 Mitas
02:05 Karibų piratai: Pasaulio 
pakrašty

06:50 Tomas ir Džeris 
07:20 Saugokis meškinų 
07:50 Ogis ir tarakonai 
08:10 Riterių princesė Nela 
08:40 Tomo ir Džerio pasakos 
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TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• 5 padangas su ratlankiais, Audi 
A3. 195 x 65 x 15. Kaina 110 Eur. 
Tel. 8 605 81 090. Rokiškis
• Lietus ratlankius. 4/108, R15, nuo 
Audi 80 B4. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 625 67 440. Rokiškis
• Lietus ratlankius su padangomis. 
195/65, R15, 5 skylių. Buvo ant 
VW Passat. Tel. 8 610 27 380. 
Rokiškis
• Lengvo lydinio ratus. 4vnt. 
225/45, R17. Tarp centrų 100mm. 
Tinka škodai, VW Golf. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 610 19 607. Rokiškis
• VW Golf 3, universalo kablį. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• MOSKVIČ 412, mažai naudotą 
variklį. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Vw Golf 3, 1997m., universalas 
dalimis. Tel. 8 675 47 620. Rokiškis

• R13, R14, R15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• VW Passat, R15 ratlankius. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 618 13 074.  
Rokiškis
• 225/65, R17,  2vnt. vasarinių 
padangų. Kaip naujos . Kaina 15 
Eur. Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Naudotas vasarines padangas 
Kumho. R18, 215/55. Likutis 70-
80proc. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 655 58 706. Rokiškis
• Originalius lietus ratlankius su 
padangomis. R16, tinka BMW 5. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Gaz Volga 24 variklį. Kaina 90 
Eur. Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Švarius R18 ratus. Tarpai tarp 
skylių 130. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 611 47 573. Rokiškis
• Ratlankius R19 5/114 Toyota, 
Nissan, Suzuki. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Padangas 195/65 R15 vasarines, 
M+S, naudotos. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• VW Passat B5 dalimis. 1,9l, 
81kW,  85kW. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• R16 skardinius Peugeot 
ratlankius. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 698 78 209. Rokiškis
• Dalimis 1998m. Volvo V40 1,9l, 
TDI. Starterį, turbiną, variklį, 
spyruokles ir kita.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Lietų ratų komplektus su 
padangomis: R15x5 Mazda 3 - 
100Eur., R15x4 Volvo V40 - 80Eur. 
Tel. 8 620 14 023. Rokiškis
• Lietus ratus su geromis, 
vasarinėmis padangomis. R15, 
195/65, 5 skylių. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 682 21 205. Rokiškis
• Vasarines padangas. 205/60, R16. 
Dar neblogos, 4 vnt. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 682 21 205. Rokiškis

• VW Golf 3, TDI, 66kW dalimis. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 616 31 345. 
Rokiškis
• 2000m., Opel Zafira, benzinas - 
dujos, žalia spalva. Dalimis .  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Renault, Peugeot. Ford, Audi, 
VW Passat, VWCaddy, 4 skylių 
ratlankius su padangomis. Ford 
Galaxy ir kt. 5 skylių, R13, R14, 
R15 padangas. Ratus ir padangas 
priekaboms. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Renault Espace, 1994m., Ford 
Mondeo, 1995m., Peugeot 306, 
2001m. ir Opel kadett dalimis.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Naudotus akumuliatorius.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Nusmėliuoti ir naujai perdažyti, 
originalus, R15, Mitshubihi Pajero / 
Hyundai Galoper ratlankiai.  
Tel. 8 692 23 719. Rokiškis
• R16, Mercedes ratlankius 
su beveik naujomis, 225/55, 
vasarinėmis padangomis. Padangas 
arba ratlankius galiu parduoti 
atskirai. Tel. 8 692 23 719. 
Rokiškis
• R16, 205/55, vasarines padangas. 
Tel. 8 692 23 719. Rokiškis
• Beveik naujas, vasarines, R18, 
225/45 padangas. Naudotos labai 
mažai. Tel. 8 692 23 719.  
Rokiškis
• Originalius Toyota, R17 
ratlankius su vasarinėmis 
padangomis. Ratlankius arba 
padangas galiu parduoti atskirai. 
Tel. 8 692 23 719. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Visiškai naują, 165cm įstrižainės 
televizorių Sony Bravia KD-
85XG7096. Naudotas pusantros 
savaitės. Buvo pirktas iš Telia 
Salono. Su Dokumentais ir dėže. 
2019 metų. Juodupė. Kaina 600 

Eur. Tel. 8 623 10 770. Rokiškis
• Geros vaizdo kokybės televizoriu 
Panasonic. Ekrano įstrižainė 70cm, 
yra distancinis pultas, viskas veikia 
gerai. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 648 32 701. Rokiškis
• Geros būklės E-STAR televizorių. 
Ekrano įstrižainė 60cm. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 671 07 360. Rokiškis
• Gerą, kambarinę anteną Thomson. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 671 07 360. 
Rokiškis
• Televizorių Samsung. Įstrižainė 
54cm. Tel. 8 648 41 007. 
 Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Labai mažai naudotą kultivatorių 
HONDA. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 612 94 783. Rokiškis
• Pusantrinio, Nyvos, Belarus it 
T40 traktorių dalis. Šiuo metu 
yra viskas, galiu pristatyti į vietą. 
Kaina 1 Eur. Tel. 8 628 56 657. 
Rokiškis
• Lenkišką, 400l talpos purkštuvą, 
T-40 variklį, T-25 dalimis. Kaina 
300 Eur. Tel. 8 607 48 852.  
Utena
• Kultivatorių Ruris DAC7088 
ACC su priedais. Tvarkingas, 
naudotas du kartus. Kaina 330 Eur. 
Tel. 8 623 13 810. Rokiškis
• Arpą. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 638 05 282. Rokiškis
• MTZ kapotą (variklio dangtį). 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 611 54 712. 
Rokiškis
• Motobloką su priedais. 
Variklis dyzelinis, aušinamas 
skysčiu, 1 cilindro, keturtaktis, 
yra generatorius, kuris krauna 
akumuliatorių, galia 8AG, greičių 
dėžė: 3 bėgiai, palėtintojas, 
reversas; yra ratų blokavimas, 
sankaba, žibintas. Freza 90cm. 
Ukraina. Kaina 950 Eur.  
Tel. 8 693 21 600. Vilnius

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Labai geros būklės, minkštus 
moteriškus aulinukus, 38 dydis. 
Kaina 14 Eur. Tel. 8 627 00 814. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau betkokio darbo, man 17 
metų. Tel. 8 695 77 125.  
Rokiškis
• Ieškau darbo (langų-durų 
montavimas,vidaus ir lauko 
statybos darbai ir apdaila, padangų 
montavimas, krovinių pervežimas 
(B kat.), malkų gamyba su 
staklėmis). Kupiškis ir aplinkiniai 
raj. Tel. 8 646 04 044.
• Ieškau vairuotojo darbo. Turiu B, 
C kategorijas, 95 kodo vairuotojo 
kortelę bei patirties. Esu be 
žalingų įpročių. Siūlyti ir kitus 
darbo variantus. Tel. 8 618 33 854. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Turiu B kategorijos 
vairuotojo pažymėjimą.  
Tel. 8 676 09 167. Rokiškis
• Ieškau darbo su technika, turiu 
TR1, TR2 kategorija. Kaina 555 
Eur. Tel. 8 696 48 695. Rokiškis
• Ieškau įvairaus darbo. Galiu 
pjauti ir skaldyti malkas savo 
įrankiais. Tel. 8 641 69 409. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingas žmogus su 
domkratais, pakelti seną, karkasinį 
garažą nuo žemės.  
Tel. 8 612 40 336. Rokiškis
• UAB Ramundas GM, ieško 
krautuvo vairuotojo (-os) gamyboje. 

Darbo vieta - Panemunėlio gel. 
stotis, Rokiškio raj. Iš Rokiškio 
darbuotojai vežami įmonės 
transportu. Darbo užmokestis apie 
892 Eur neatskaičius mokesčių. 
 Tel. 8 612 26 202. Rokiškis
• Reikalingas žmogus, galintis savo 
namuose, slaugyti ligonį.  
Tel. 8 611 01 001. Rokiškis
• Įmonė UAB Daivida ieško 
vairuotojo, turinčio B ir C 
kategorijos vairuotojo pažymėjimą. 
Darbas Lietuvoje. Detalesnė 
informacija telefonu darbo 
dienomis nuo 8.00 iki 17.00val. 
Kaina 750 Eur. Tel. 8 626 63 760. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Kultivatorius. Kokybiški ir 
patogūs, suteikiama garantija, 
pogarantinis aptarnavimas.  
Tel. 8 664 32 964. Panevėžys
• Naujas, kokybiškas vejapjoves 
ir jų dalis bei priedus. Yra didelis 
pasirinkimas. Kaina 215 Eur.  
Tel. 8 664 32 964. Panevėžys
• Elektrinę, terasų, pirčių ir 
trinkelių šluotą. Kaina 50 Eur. Tel. 
8 621 51 352. Rokiškis
• Benzinines gyvatvorės žirkles . 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 621 51 352. 
Rokiškis
• Kokybišką trimerį-krūmapjovę 
Stihl 240c. Su diržu. Kaina 290 
Eur. Tel. 8 606 38 456. Rokiškis
• Žoliapjoves ir trinkelių tarpų 
ravėtuvą. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis
• Kultivatorių, 3m. pločio, CC 
spyruoklės. Pakabinamą grėblį-
vartytuvą Dobilas 3. Geros būklės. 
Daugiau informacijos telefonu.  
Tel. 8 615 44 831. Rokiškis
• Žoliapjovę-traktoriuką su 
surinkimo dėže ir stumdomas 
žoliapjoves. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Geros būklės,mažai naudotą riedį. 
Ne kinietiškas. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 676 08 687. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Pjautą, statybinę medieną.  
Tel. 8 610 06 145. Rokiškis
• Trifazę betono maišyklę. Kaina 
240 Eur. Tel. 8 686 97 344. 
Rokiškis
• Elektromagnetinį vandens 
nukalkintoją, skirtą apsaugoti 
nuo kieto vandens skalbimo ir 
indų plovimo mašinų kaitinimo 
elementus, katilus, boilerius, 
šilumokaičius nuo užkalkėjimo. 
Automatiniai vandens mikštinimo 
filtrai namui nuo kalkinių nuosėdų. 
Tel. 8 687 73 616. Vilnius
• Mažai naudotą šlifuoklį.  
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis

KITA
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Balandžio 17-oji, 
penktadienis, 

16 savaitė
Iki Naujųjų liko 258 dienos.
Lietuvos energetikų diena 

Pasaulinė hemofilijos diena
Saulė teka 6.13 val., 
leidžiasi 20.25 val. 

Dienos ilgumas 14.12 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Aniceta, Anicetas, Roberta, 

Robertas, Skaidra, Skaidrius.
Rytoj: Apolonija, Apolonijus, 
Eitvilas, Eitvilė, Eitviltas, Eitviltė, 
Girmantas, Girmantė, Verneris, 

Undinė, Žara.
Poryt: Aistė, Eikanta, Eikantas, 

Eikantė, Eirimas, Eirimė, Erimtas, 
Erimtė, Laisvūnas, Laisvūnė, 
Leonas, Nodravas, Nodravė, 
Nogailas, Nogailė, Noginta, 
Nogintas, Putrimas, Simona, 

Simonas..

Dienos citata
„Neverk, kad kas nors baigėsi. 

Nusišypsok, kad tai 
apskritai buvo“ 

(G. G. Markesas).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1194 m. antrą kartą Anglijos 
karaliumi karūnuotas Ričardas I.

1492 m. Kristoforas Kolum-
bas iš Ispanijos karaliaus gavo 
pavedimą ištirti Vakarų vande-
nyną.

1894 m. gimė Nikita Chruš-
čiovas. 1956 metais Sovietų 
Sąjungoje jis pradėjo garsiąją 
destalinizavimo kampaniją.

1961 m. JAV remiami ku-
biečių emigrantai nesėkmingai 
mėgino įsiveržti į Kubą ir nu-
versti Fidelio Kastro režimą.

1975 m. raudonieji khmerai 
užgrobė Kambodžos sostinę 
Pnompenį ir įvedė teroro reži-
mą, kurio aukomis tapo dau-
giau kaip milijonas žmonių.

1989 m. po septynerius me-
tus galiojusio draudimo Lenki-
joje įteisinta „Solidarumo“ prof-
sąjunga.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1996 m. Bosnijoje, per taik-
darišką misiją, žuvo vyresnysis 
leitenantas Normundas Valte-
ris.

Post scriptum
Visi savi – nėra kam.

• Aukšto slėgio katilą, skirtą 
konservų gamybai. Kaina 55 Eur. 
Tel. 8 612 94 783. Rokiškis
• Naujus elektros instaliacijos 
prietaisus, jungiklius, kištukinius 
lizdus, virštinkinius, potinkinius, ir 
daug kitų priedų. Tel. 8 646 68 336. 
Rokiškis
• Apie 10kub.m spygliuočio rąstų. 
Tel. 8 610 79 195. Rokiškis
• 3vnt. naudotų, aliuminių bidonų. 
Vieneto kaina 15 Eur.  
Tel. 8 686 97 344. Rokiškis
• Alksnio malkas, mažais kiekiais. 
Atvežu Rokiškio mieste.  
Tel. 8 652 63 591. Rokiškis
• Šiltnamį, 20kv.m. Metalinis, 
cinkuotas, dengiamas plėvele.  
Tel. 8 699 58 377. Rokiškis
• 0,5l ir 0,7l stiklainius po 50vnt. 
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Žirgų mėšlą trąšai. Supakuotas 
maišuose. 1 maišas - 3Eur.  
Tel. 8 670 97 023. Rokiškis
• Tarą. Buvęs tik vanduo.  
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis
• Skaldytas malkas, mažais 
kiekiais. Atvežu .  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Elektrinį grilį . Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Naudotus blokus ir perdengimo 
plokštes. Tel. 8 610 01 593. 
Rokiškis
• Įvairių išmatavimų, naudotus 
reklaminius tentus. Paklojimui, 
uždengimui ir kt. Tel. 8 610 01 593. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Kolonėles kompiuteriui arba bet 
kam, kas turi ausinių lizdą. Penkios 
kolonėlės ir subwooferis. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 625 67 440. Rokiškis
• 700W žemų dažnių garsiakalbį. 
Viskas veikia. Kaina 60 Eur. Tel. 8 
693 96 487. Rokiškis
• Garso kolonėles Radiotehnika 

S-50B. Kaina 46 Eur.  
Tel. 8 608 49 315. Rokiškis
• Naujas, nenaudotas, belaides 
ausines JBL Live 400bt už labai 
mažą kainą. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 686 68 787. Rokiškis
• Geros būklės kolonėles 
RADIOTEHNIKA S-30B. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 671 07 360. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Nešiojamą kompiuterį Compac. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• Nešiojamą kompiuterį HP. 15.6 
ekranas, 1Tb HDD,Gb RAM, Intel 
I3 procesorius. Yra kroviklis ir 
įdėklas. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 655 22 700. Rokiškis
• Nešiojamą kompiuterį Compac. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 683 27 149. 
Rokiškis
• Geros būklės Asus nešiojamą 
kompiuterį. Viskas veikia puikiai. 
Galingas. Baterija laiko 2-3val.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Monitorių Samsung.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Stacionarų kompiuterį. 7 
Windows. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Seno modelio Nokia 3310. 
Tvarkingas, yra kroviklis. Kaina 16 
Eur. Tel. 8 648 32 701. Rokiškis
• Samsung telefoną GT-S7580. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 683 27 149. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Linksmą, meilią ir padykusią, 
grynaveislę vokiečių aviganių 
kalytę. Gimusi vasario 28 d. 
Broliukas su sesėm jau iškeliavo, 
liko viena, tad truputi liūdnoka. 
Bus  ištikima draugė ir patikima 

jūsų namų saugotoja. Kaina 95 Eur. 
Tel. 8 600 55 321. Rokiškis
• 6 mėnesių triušius. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 658 60 969. Rokiškis
• Pieningas ožkas ir 2 mėnesių, 
juodos spalvos ir ožkytes.  
Tel. 8 658 60 969. Rokiškis
• Lietuviškus triušiukus. Užauga iki 
6 kg. Vnt/6Eur. Tel. 8 676 30 362. 
Rokiškis
• ZOO prekių parduotuvė Egzotika, 
įsikūrusi Panevėžio g. 12-1 (po 
Zirzile), dirba įprastu laiku.  
Tel. 8 656 51 800. Rokiškis
• Judrias, linksmas, Vokiečių 
aviganių veislės kalytes. Kaina 80 
Eur. Tel. 8 647 47 150. Rokiškis

NUOMA

• Ilgam laikui išsinuomočiau 1 
kambario butą. Tel. 8 623 18 058. 
Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti 1 kambario 
butą. Domina esantys pirmame arba 
antrame aukšte. Tel. 8 624 97 823. 
Rokiškis
• Šeima ieško išsinuomoti namo 
dalį Rokiškyje. Tel. 8 625 53 137. 
Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti sodybą. Už 
protingą kainą arba už sodybos 
priežiūrą. Kaina 30 Eur. Tel. 8 602 
01 726. Rokiškis
• Išsinuomosiu žemės ūkio 
paskirties žemę Skemų, Lukštų, 
Bajorų, Juodupės apylinkėse. 
Domina didesni plotai ir toliau. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 622 69 546. 
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Pamesta Swedbank banko kortelė. 
Tel. 8 614 51 275. Kupiškis

Rokiškio Juozo Keliuočio 
viešosios bibliotekos 
skaitytojų dėmesiui: 
informacija dėl išduotų 
knygų!

Jeigu turite bibliotekai grąžintinų knygų, arba norite 
pratęsti grąžinimo terminą, galite pasirinkti kelis būdus:

Prasitęsti knygos pasiskolinimą Rokiškio viešosios biblio-
tekos suvestiniame kataloge. (Tam reikia paspausti šią nuo-
rodą, arba tiesiogiai bibliotekos internetinėje svetainėje VI-
SIEMS> Leidinių paieška> Rokiškio viešosios bibliotekos 
suvestiniame kataloge). Prisijungdami nurodykite savo skaity-
tojo pažymėjimo numerį ir slaptažodį, kuris yra Jūsų pavardė, 
jei nebuvo pakeistas (rašoma lietuviškais rašmenimis);

Gavus elektroninį laišką, kad artėja Jums bibliotekos pa-
skolintos knygos grąžinimo laikas, jis pratęsiamas, paspaudus 
laiške esančią nuorodą. Jei rašoma, jog esate skolininkas, sa-
varankiškai knygos pratęsti nebegalėsite.

Jas grąžinti į knygų grąžinimo įrenginį, įrengtą prie viešo-
sios bibliotekos tarnybinio įėjimo durų;

Jei nepavyksta prasitęsti leidinių, jokios sankcijos nenuma-
tytos. Grąžinsite pasibaigus karantino laikotarpiui.

Bibliotekos inform.

Naudotų automobilių rinka 
šiemet traukėsi 9,5 proc.

Lietuvoje per sausį-kovą 
buvo įregistruota daugiau 
nei 39,3 tūkst. naujai įvež-
tų naudotų lengvųjų auto-
mobilių – 9,5 proc. mažiau 
nei atitinkamu laikotarpiu 
2019 metais.

Vidutinis per pirmuosius 
tris metų mėnesius regis-
truotų automobilių amžius 
buvo 11,3 metų, dyzelinių 
automobilių dalis sudarė 65 
proc. (pernai – 72,2 proc.), 
skelbia bendrovė „AutoTy-
rimai“, remdamasi „Regi-
tros“ duomenimis.

Vien kovo mėnesį, kuomet 
šalyje dėl koronaviruso buvo 
paskelbtas karantinas, pirmą 
kartą įregistruota 7,8 tūkst. 
naudotų automobilių – 46,6 
proc. mažiau nei tuo pat lai-
kotarpiu pernai.

Anot „AutoTyrimų“, nuos-
mukį kovo mėnesį lėmė dėl 
koronaviruso pandemijos 
įvestas karantinas.Per tris 
mėnesius 52,8 tūkst. naudotų 
lengvųjų automobilių buvo 
perregistruoti, pasikeitus jų 
savininkams – 6,2 proc. ma-

žiau nei tuo pačiu metu per-
nai (56,3 tūkst.), vidutinis sa-
vininką keitusių automobilių 
amžius šiemet buvo 15,2

metų.
Kovą pirmą kartą įregis-

truotų asmeninių automobilių 
skaičius buvo 7,5 tūkst., len-
gvųjų komercinių – 275. Tarp 
modelių pirmavo „Volkswa-
gen“ (1237 vnt.), „Opel“ ir 
BMW (po 735 vnt.).

Praėjusį mėnesį Lietuvoje 
atlikta apie 12,6 tūkst. naudo-
tų lengvųjų automobilių sa-
vininkų keitimo operacijos – 
39,6 proc. mažiau nei pernai 
kovą (beveik 21 tūkst.).

Vidutinis savininką pa-
keitusių naudotų automobi-
lių amžius buvo 15,3 metų, 
savininkus dažniausiai kei-
tė „Volkswagen“ (2,3 tūkst. 
vnt.), „Audi“ (1,5 tūkst.) ir 
BMW (1,4 tūkst.) markių au-
tomobiliai. 

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

Vėl veikti galės ir dalis didžiųjų 
prekybininkų

Didžiuosiuose prekybos 
centruose esančios par-
duotuvės jau artimiau-
siomis dienomis galės vėl 
veikti su sąlyga, jeigu tu-
rės įėjimą iš lauko, ribos 
žmonių srautą ir laikysis 
kitų saugos priemonių, 
sako premjeras Saulius 
Skvernelis.   

„Jeigu atitiks reikalavi-
mus, bus galima teikti pas-

laugas tokiose prekybos įs-
taigose“,  – po Vyriausybės 
posėdžio teigė premjeras. 

„Esminis dalykas dėl tų 
parduotuvių ir paslaugų, ku-
rie yra didžiuosiuose pre-
kybos centruose, kurie kon-
centruoja pakankamai didelį 
spektrą paslaugų – nuo pre-
kybos iki maitinimo, riboji-
mai skirti, kad nebūtų žmonių 
sankaupų“, – pridūrė jis.

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

Liūdesio ir skausmo valandą dėl mylimo tėvelio mirties
 nuoširdžiai užjaučiame Rimą Šablinską. 

UAB „Rokiškio vandenys“ bendradarbiai.

Tenerifėje mirė iš Rokiškio kilęs garsus Lietuvos šefas Danas Černiauskas
Lietuvių pamėgtoje sa-

loje užgeso iš Rokiškio ki-
lusio, žinomo virtuvės šefo 
Dano Černiausko gyvybė. 
Tenerifės bendruomenės 
puslapyje pranešama, kad 
50-mečiui sustojo širdis.

Puslapyje prašoma ir pa-
galbos, atgabenant D.Čer-
niausko palaikus.

„Šiandien lietuvių ben-
druomenę pasiekė liūdna 
žinia apie virtuvės šefo 
Dano Černiausko netektį. 
Danui šįryt sustojo širdis. 
Palaikai bus kremuojami. 
Užjaučiame artimuosius. 
Šeimą netikėtai užklupus 
nelaimei, reikalinga pagal-
ba, tad kviečiame kas kiek 
galime prisidėti finansiškai, 
pervedant pinigus į ben-
druomenės sąskaitą.

Surinktos lėšos bus naudo-
jamos kremavimui (išlaidos 
siekia apie 1700€)“, – rašoma 
„Casa Lituana de Tenerife“ 
puslapyje.

Ispanijai priklausančioje 
saloje lietuvis gyveno 5 me-
tus. Danas vis nepaliaudavo 
turistų ir vietos gyventojų 
stebinti patiekalais, o nese-
niai išleido ir pirmąją receptų 

knygą.
D. Černiauskas, anksčiau 

dirbęs ne viename garsia-
me restorane įvairiose Eu-
ropos šalyse, ruošęs vaišes 
aukščiausio rango svečiams, 
Tenerifėje ėmėsi kurti visai 
kitokią maisto kultūrą ir su-

laukė pripažinimo.
Susidaręs nemažas ratas 

gero maisto mėgėjų paskui 
lietuvį sekė į restoranus, ku-
riuose jis dirbo.

Potraukį gaminti maistą 
Danas juto nuo mažens. Ne-
seniai lrytas.lt interviu jis 

sakė, kad tai aukštaitės mo-
čiutės nuopelnas: lepindavo jį 
per atostogas blynais su spir-
gučių ir grietinės padažu arba 
lietiniais, susuktais su mėly-
nių uogiene ir svieste pakep-
tais kaimiškoje krosnyje.

„Man buvo gal septyneri, 

kai pirštus pirmą kartą sulei-
dau į kietą miltų, vandens ir 
kiaušinių tešlą.

Nežinau, kodėl, bet tai 
dariau paslapčia nuo tėvų. 
Miltai būdavo ne visai balti, 
todėl tešla išeidavo pilkoka.

Sausainiai būdavo sausi, 
kieti, bet paties pagaminti, to-
dėl ištirpdavo burnoje. Buvau 
paprastas sausainių kepėjas, 
kol spintelėje juos rado tėvai.

Tądien pakilau karjeros 
laiptais. Mano tėvai ėjo svar-
bias pareigas, vis neturėdavo 
laiko, o aš lankiau mokyklą 
po pietų, tad tapau jų asmeni-
niu virėju“, – apie pirmuosius 
darbus virtuvėje lrytas.lt pra-
ėjusį rugsėjį pasakojo iš Ro-
kiškio kilęs D.Černiauskas.

Tad kai baigus mokyklą 
reikėjo pasirinkti kelią, Da-
nas pasuko į maisto pramonės 
technologijų mokslus, vėliau 
baigė virėjų mokyklą. Įsidar-
binęs vieno didelio viešbučių 
tinklo kompanijoje virtuvės 
šefu sparčiai tobulėjo ir kilo 
karjeros laiptais.

Jam tekdavo dažnai ga-
minti maistą žinomiems žmo-
nėms. Dvejus metus iš eilės 
Danas ruošė kalėdinį stalą 
Lietuvos prezidentui – kepė 

antį, įdarytą džiovintais vai-
siais.

Vaišės įvairių šalių konsu-
lams, ministrams, vakarienės 
žinomiems žmonėms – net 
neįmanoma suskaičiuoti, kas 
ir kiek kartų mėgavosi D.Čer-
niausko patiekalais. Kylant 
karjeros laiptais teko pakeis-
ti ne vieną šalį ir miestą: kas 
porą metų su muzike žmona 
Vigilija ir dukterimis krausty-
davosi vis kitur, ir taip – 10 
metų.

„Užsienyje man dažniau-
siai teko dirbti atšiauriose 
šalyse – ten būnant ėmėme 
svajoti, kad norėtume įleisti 
šaknis kokioje nors šiltoje, 
saulėtoje šalyje. Visa šeima 
ėmė savarankiškai mokytis 
ispanų kalbos – kas po darbo, 
kas po mokslų“, – yra kalbė-
jęs D. Černiauskas.

Vieną dieną lietuvis šefas 
netikėtai sulaukė skambu-
čio iš Tenerifės – naują res-
toraną atidarantys tautiečiai 
pasiūlė jam vadovauti virtu-
vei. Ilgai svarstyti nereikėjo. 
Černiauskai su 3 dukterimis 
greitai persikraustė ir įsitvir-
tino saloje, kurią pažinojo iš 
atostogų.

Lrytas.lt inform.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Balandžio 17 d. Naktį 1

Dieną 8
ŠV, 
7-15 m/s

Balandžio 18 d. Naktį 1
Dieną 8

ŠV,
6-10 m/s

Balandžio 19 d. Naktį 0
Dieną 8

ŠV, 
6-10 m/s

Balandžio 20 d. Naktį -1
Dieną 10

ŠR,
4-9 m/s
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

tvorą?
– Trijų. Pirma paruošia 

tvoros demo-versiją, antra 
nudažo tvorą, o trečia taiso 
antros klaidas ir perdažo tvorą 
iš naujo.

***
Grįžta įkaušęs vyrukas 

namo. Kieme iš būdos išlenda 
šuo ir pradeda ant jo loti.

– Užčiaupk nasrus, Tuzikai! 
Jei pabus žmona, kur tu 
nakvosi?

***
Pavadinimas sugalvotas 

teisingai: šaldytuvas „Atlantas“  
jau trejus metus laiko namelio 
lubas.

***
Mama klausia Petriuko:
– Tu kodėl septintą kartą 

valai dantis?
– Kad tu visą savaitę prie 

manęs dėl to nekibtum.
***

Sovietmetis. Ateizmo 
pamokėlė.  Mokytoja sako:

– Dabar, vaikučiai, pakeliam 
akis į dangų ir garsiai šaukiam 
„Dievo nėra!“.

Visi vaikai šaukia, tik 
Petriukas – ne. Mokytoja 
klausia, kodėl?

– Jei ten nieko nėra, kokia 
prasmė šaukti? O jei Dievas 
yra, tai kam jį erzinti?

***
Kodėl suvalkietė baidarių 

varžybose laimėjo tik antrąją 
vietą? Nes ji iki varžybų vietos 
pusdienį irklavo.

***
Žinomas profesorius 

su grupe draugų papuolė į 
nelaisvę žmogėdrų genčiai. Jos 
vadas sako:

– Kepti visus, išskyrus šitą.
Ir, rodydamas į profesorių, 

priduria: 
– Aš pas jį Oksforde 

mokiausi.
***

– Daktare, man čia kažkas 
skauda.

– Puiku, išrašysiu kokių 
nors tablečių.

***
Mažo miestelio gyventojai 

stebisi, kad pirmą kartą per 
daugelį metų nors vienas 
traukinys atvyko laiku. Kol 
vienas miestelėnas neatkreipė 
dėmesio,  kad tas traukinys – 
vakarykštis.

***
Prodiuseris sako jaunutei 

dainininkei:
– Turiu dvi naujienas. 

Geroji – jūsų klipą peržiūrėjo 
jau du milijonai žiūrovų. 
Blogoji naujiena – visi jie 
atėjo pagal nuorodą „Jūs tik 
pažiūrėkit į šitą kvaišą“.

***
Mokinys pranoko 

mokytoją: Petriukas į darbų 
pamoką ne tik atėjo girtas, bet 
ir mergų atsivedė.

***
Kalbasi du suvalkiečiai 

žvejai:
– Ar žinai, kad Petras 

nusipirko tokį mažą butą, 
kad jame apie žvejybą 
nepakalbėsi.

***
Kaimyninėje šalyje 

medikų algų sumažinimas 
pradžiugino matematikus: 
pagaliau kažkas sugebėjo 
padalinti nulį.

***
Milijardieriaus žmona:
– Jonai, atleisk, taip ir 

neišgirdau, ką nupirkai: 
airbusą ar arbūzą.

 – Jadze, ko tau iš 
parduotuvės parnešti?

– Kaukę turi?
– Aga.
– Tuomet kasą su pinigais.

***
Karosas pasakoja kitam 

karosui:
– Žinai, tu gal ir 

nepatikėsi, bet tas žvejys, 
nuo kurio meškerės vakar 
nutrūkau, svėrė mažiausiai 
90 kg...

***
– Visada, kai pamatau 

kvailą veidą, mane suima 
juokas...

– O tai kaip tu skutiesi?
***

Mokytoja vaikams liepė 
parašyti, kas yra ašara.

„Ašara – tai ašarų liaukos 
išskiriamas skystis“, – parašė 
pirmūnė Marytė.

„Ašara – tai sielos lašas“, 

Orų prognozė balandžio 17-20 d.

– parašė klasės poetė Diana.
„Ašara yra vienas butelis 

degtinės trims statybininkams“, 
– parašė Petriukas.

***
– Vakar grįžtu iš 

komandiruotės anksčiau 
laiko ir iškart lendu į spintą. 
Neapsigavau – ten tupi žmonos 
meilužis.

– Ir ką?
– Aš jam sakau: „Kvaily, 

kiek tau galima kartoti? 
Aš išsiskyriau ir ji seniai 
išsikraustė“.

***
Tėvas maudo vaiką:
– Matai, tėvelis irgi gali 

tave išmaudyti, o sakei, kad be 
mamos prapulsime!

– Taip, bet mama prieš 
maudydama visada nuaudavo 
batukus..

***
Aš užaugęs norėjau 

būti žmogumi voru, bet 
4-oje klasėje man įkando 
santechnikas.

***
Narkomanas girtuokliui:
– Gimęs šliaužioti, dink iš 

pakilimo tako!
***

Naujasis rusas perka butą. 
– Ar tylus kvartalas? 
– Taip. Štai, kad ir buvęs šio 

buto šeimininkas. Jį nušovė, o 
niekas negirdėjo.

***
Studentas zyzia:
– Dėstytojau, aš tikrai 

nevertas to vieneto už 
egzaminą.

– Žinau, bet mažesnio balo 
aš rašyti nebegaliu!

***
Gerokai pasivaišinę du 

kaimynai grįžta namo. Šviečia 
mėnulis ir skersai kelio nutįsę 
telefono stulpų šešėliai. 

Atsargiai juos peržengdami abu 
kalbasi:

– Matyt, buvo smarki audra, 
kad visus stulpus išvartė.

– Aha. O mes net 
negirdėjom, kai griaudėjo. 
Vadinasi, - paūžėm, kaip 
reikiant...

***
– Mieloji mano, vienintele, 

švelnioji, saldžioji, geroji, 
karštoji, lieknoji, geidžiamoji, 
mylimoji, artimoji, 
nepakartojamoji, nepralenktoji! 
Vaikeli, šakele, kregždute, 
žuvyte, žvirbliuk, katyte, 
letenėle, paukščiuk mano, 
balandėle, gulbyte, poniute! 
Aušrele, žvaigždute, avele, 
saulute, gėlele, varpeli, upeli, 
rasele, pūkeli, nuostabioji, 
idealioji, groži mano! 
Lėlyte, mažute, brangenybe, 
svajone mano, likime mano, 
džiaugsmeli, viltie, cariene, 
dievybe! Dvasios deimante, 
akių šviesa, širdies perle! Na 
būk tu žmogus, duok pinigų 
alui!

***
Atsikėlė studentas ryte 

po tūso ir prisiminė, jog 
egzaminas. Nematęs nei 
dėstytojo, nei žinąs, koks 
egzaminas, sumąstė pabandyti 
savo laimę. Sunkiai jis atėjo į 
auditoriją, kažką parašė. Vėliau 
dėstytojas pasikviečia studentą 
ir liepia duoti savo studijų 
knygelę. Paskaitinėjęs kažką, 
nusišypsojo ir tarė:

– Visko esu matęs, bet kad 
pirmakursis fizikas medicinos 
ketvirtakursių egzaminą 
išlaikytų, dar nėra buvę...

***
– Kiek programuotojų 

komandų reikia, kad nudažytų 

8-699-606608-699-60660

Picos ir burgeriai Picos ir burgeriai 
įį namus: namus:

AUGALAI

• Miežių sėklą. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 610 12 318. Rokiškis
• Grikius sėklai. Tel. 8 615 11 205. 
Rokiškis
• Raudonuosius dobilus Liepsna. 
Kaina 1,7Eur/kg. Tel. 8 620 18 784. 
Rokiškis
• Kviečius, apie 7 tonas.  
Tel. 8 611 54 712. Rokiškis
• Įvairių veislių bulves sodinimui. 
Galiu atvežti. Tel. 8 601 26 960. 
Rokiškis
• Vasarinių kviečių Quintus C4 
sėklą. Kaina 180Eur.  
Tel. 8 600 69 800. Rokiškis

BALDAI

• Geros būklės svetainės sekcijos 
komplektą, susideda iš atskirų 
dalių. Kaina derinama. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 687 52 549.  
Rokiškis
• Geros būklės tachtą. Neišgulėta, 
mažai naudota, nesutepta, 
nesubraižyta. Skapiškis, Kupiškio 
raj. Kaina 50 Eur. Tel. 8 670 18 086

BUITINĖ TECHNIKA

• Dujinę viryklę. Kaina 25 Eur. Tel. 
8 612 94 783. Rokiškis
• Dulkių siurblį MIELE. Pridedu 
filtrus. Kaina 85 Eur.  

Tel. 8 612 43 362. Rokiškis
• Inkubatorių. Telpa 52vnt. 
kiaušinių, vieną kartą naudotas. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis
• Pigiausia kaina naujus oro 
aušintuvus, kondicionierius bei 
ventiliatorius. Tel. 8 685 37 720. 
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Ekologiškai užaugintas 
valgomąsias bulves Melody. 
Maišas 30kg - 7,5Eur. Rokiškyje 
pristatymas nemokamas.  
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Keptos duonos tortus. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 627 68 469. Rokiškis


