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Dingusiojo paieškose Žiobiškio apylinkėse šeštadienį dalyvavo per 50 savanorių.                                                                                         „Rokiškio Sirenos“ nuotr.

www.rokiskiosirena.lt

Dingusio trenerio paieška tęsiama. 
Įtariamasis suimtas dėl nužudymo

2 p.

2 p.

3 p.

Artimieji prašo pagalbos 
ieškant juodupėno 
Jurijaus Potapovo

Balandžio 14-osios vakare iš namų Juodupėje 
išėjo ir iki šiol negrįžo Jurijus Potapovas. Buvo ap-
sirengęs nuotraukoje matoma striuke.

Artimieji laukia bet kokios informacijos tele-
fonu +37060457031

Kaip „Rokiškio Sirenai“ komentavo rajono polici-
jos komisariato viršininkas Rimantas Čepulis, į din-
gusiojo paieškas aktyviai įsitraukė ne tik policijos 
pareigūnai, bet ir Juodupės miestelio bendruome-
nė. Visi, kas turi informacijos apie dingusįjį, kvie-
čiami kreiptis nurodytuoju telefonu arba pranešti 
policijai.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Nelengvas ugniagesių savaitgalis: 
šalino nuvirtusius medžius, traukė 
skenduolius iš šulinių ir pelkių

2 p.

Rokiškio krašto garbės 
pilietis Angelo Frosio 
Italijoje jaučiasi ramus

Juodupės gatvėje 
vairuotojams ruošiama 
staigmena

2 p.

Dėl karantino paskelbimo 
Rokiškio rajone nedarbo lygis 
išaugo 1,8 punkto

Jau ryškėja dengtos ledo aikštelės tūris: 
statomos kolonos stogui

3 p.

Užuojautos
 „Rokiškio Sirena“ 

laikraštyje ir 
interneto svetainėje – 

nemokamai!
Tel. pasiteirauti:

8-666-76777
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Dingusio trenerio paieška tęsiama. 
Įtariamasis suimtas dėl nužudymo

Rajono policijos pareigūnai 
trečią dieną tęsia dingusio asmens 
paieškas. Prie paieškų prisijungė 
ugniagesiai, bei ne tarnybos metu 
savanoriškais pagrindais pareigū-
nams panorę talkinti kariai sava-
noriai, šauliai, medžiotojai, sporti-
ninkai bei kiti geros valios žmonės. 
Pasak rajono policijos komisariato 
viršininko Rimanto Čepulio, paieš-
kose viso dalyvavo per 50 asmenų. 
Balandžio 18 d. paieška pradėta 
apie 10 val. ryto ir baigta prieš 18 
val. Ji buvo tęsiama ir balandžio 
19-ąją. Prie paieškų prisijungė ir 
keturračių sporto klubo nariai, 
kurie žvalgė sunkiai prieinamus 
miškus. 

Pasak pašnekovo, penktadienį 
buvo sulaikytas įtariamasis. Įtaria-
mo nusikaltimo vietoje – įtariamojo 
sodyboje – ir kitur surinkti įkalčiai 
pareigūnams leido jam pateikti įta-
rimus nužudymu. Įtariamasis suim-
tas mėnesiui. Žmogžudystė dabar 
yra tiriama kaip pagrindinė ieškomo 
asmens dingimo priežastis. Su tuo 
susiję ir pareigūnų veiksmai: neskel-
biama dingusiojo asmens pavardė, jo 
nuotrauka. Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas, atliekami jo veiksmai. Kol ne-
bus rastas dingusysis, jis bus laiko-
mas dingusiu be žinios, ir tęsiamos 
jo paieškos.

Pasak R. Čepulio, kadangi įtaria-
masis neprisipažino, kur galėjo pa-
slėpti auką, todėl tikrinami didžiuliai 
plotai miškingų vietovių ir pelkynų. 
Tam ir buvo pasitelkti talkininkai. 
Paieškos bus tęsiamos ir toliau.

Rajono policijos komisariato vir-
šininkas džiaugėsi rajono žmonių ge-
ranoriškumu, noru padėti. „Lankėme 
sodybas, klausinėjome žmonių, ar 

jie nematė ko įtartino. Štai kalbinant 
vienos sodybos šeimininkus, pama-
tęs policijos automobilį, privažiavo 
netoliese lauke dirbęs traktorininkas. 
Jis nurodė keletą įtartinų vietų pa-
miškėje. Deja, patikrinus ten nieko 
nerasta“, – pasakojo pašnekovas.

Neoficialiais duomenimis, dingęs 
asmuo yra Kūno kultūros ir sporto 
centro darbuotojas, gerai žinomas 
treneris, išugdęs ne vieną šalies spor-

to žvaigždę. Su tuo ir susijęs toks 
gausus paieškose panorusių daly-
vauti žmonių būrys: tai buvę trenerio 
auklėtiniai, jo sporto šakos gerbėjai...

Dingusiojo paieškos suvienijo ra-
jono sporto bendruomenę. Netgi vie-
ni kitus anksčiau paerzindavę sporto 
klubų gerbėjai dabar petys į petį ėjo 
ilgus kilometrus pelkingomis, sun-
kiai praeinamomis vietovėmis. 

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Nelengvas ugniagesių savaitgalis: 
šalino nuvirtusius medžius,
traukė skenduolius iš šulinių ir pelkių

Praėjęs savaitgalis Rokiškio rajono gaisrininkams buvo tikrai ne-
lengvas. Greituoju pagalbos numeriu buvo gauti ne tik jau įprastais 
tapę pranešimai, dėl nuvirtusių medžių, bet ir daug liūdnesni:

Balandžio 16 d. visoje Lietuvoje ir Rokiškio rajone siautėjo stiprus vė-
jas. Greituoju pagalbos numeriu buvo gauti 3 pranešimai dėl ant važiuoja-
mosios kelio dalies nuvirtusių medžių ir vienas pranešimas dėl plėšiamo 
stogo:

14:23 val. gautas pranešimas, kad Sėlynės k., Rokiškio k. sen., ant ke-
lio važiuojamosios dalies nuvirtęs medis.

15:00 val gautas pranešimas, kad Trumponių k., Kamajų sen., ant kelio 
važiuojamosios dalies nuvirtęs medis.

16:21 val. gautas pranešimas, kad Kaštonų g., Salų k., Kamajų sen., ant 
kelio važiuojamosios dalies nuvirtęs medis.

18:02 val. gautas pranešimas, kad Laisvės g., Rokiškio m., nuo pastato 
vejas plėšia stogo dangą. Balandžio 17 d., 08:52 val. gautas pranešimas, 
kad Kraštų g., Kuosių k., Kamajų sen., ant važiuojamosios kelio dalies 
nuvirtęs medis, nėra pravažiavimo.

Balandžio 17 d., 13:10 val. gautas pranešimas, kad Kumburių vs., Ro-
kiškio k. sen., ant važiuojamosios kelio dalies nuvirtęs medis, nėra pra-
važiavimo.

Balandžio 18 d., 13:03 val gautas pranešimas, kad Didėjos k., Jūžin-
tų sen., pelkėje rastas skenduolis, reikalinga pagalba skenduolį ištraukti į 
krantą.

Balandžio 18 d., 18:19 val. gautas pranešimas, kad Stirniškio k., Kaz-
liškio sen., reikalinga pagalba išpumpuoti iš šulinio vandenį, ieškant din-
gusio asmens.

Balandžio 19 d., 09:00 val gautas pranešimas, kad Buniuškių k., Kriau-
nų sen., ant važiuojamosios kelio dalies nuvirtęs medis.

Balandžio 19 d., 09:38 val. gautas pranešimas, kad Gegužės 1-osios 
g., Panemunėlio gelž. St., Panemunėlio sen., reikalinga pagalba iš šulinio 
ištraukti žmogaus kūną.

Balandžio 19 d., 11:06 val. gautas pranešimas, kad Gedimino g., Ro-
kiškio m., reikalinga pagalba palėpėje iš aukščio nukelti žmogaus kūną.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inform.

Juodupės gatvėje vairuotojams ruošiama staigmena
Rokiškyje, Juodupės gatvėje 

ruošiama staigmena vairuotojams 
- čia įrenginėjamas greičio matuo-
klis. Kol kas gatvėje pastatytas tik 
ženklas, kuris šiuo metu nuo vai-
ruotojų yra uždengtas juoda plė-
vele, o už keliasdešimties metrų, 
šalia Rokiškio Senamiesčio pro-
gimnazijos pastatytas naujas stul-
pas, ant kurio bus montuojamas 
greičio matuoklis.

Juodupės gatvėje vykdomus dar-
bus „Rokiškio Sirenai“ pakomenta-
vo Lietuvos kelių direkcijos prie su-
sisiekimo ministerijos Tarptautinių ir 
viešųjų ryšių skyriaus komunikacijos 
vadybininkas Evaldas Tamariūnas:

„Juodupės gatvėje įrenginėjamas 
naujos kartos, momentinio greičio 
matuoklis. Be savo „tiesioginės“ 

funkcijos (fiksuoti greitį), naujasis 
matuoklis tikrins ir transporto prie-
monių techninės apžiūros galiojimą, 
civilinės atsakomybės draudimą, ke-
lių naudotojo mokesčių sumokėjimą. 
Pagal sutartį matuoklis turėtų būti 

įrengtas ir pradėti veikti iki 2020-ųjų 
metų pabaigos. Iš viso iki metų pa-
baigos Lietuvoje bus įrengta 70 tokių 
matuoklių“ - pasakojo E. Tamariū-
nas.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Dėl karantino paskelbimo Rokiškio rajone 
nedarbo lygis išaugo 1,8 punkto

Nedarbo pokytis nuo karan-
tino pradžios pakilo 1,8 pro-
centinio punkto. Karantino 
laikotarpiu daugiausiai laisvų 
darbo vietų registravo durpių 
gavyba, medinės taros gamyba, 
kelių ir automagistralių tiesi-
mu užsiimančios įmonės.

Užimtumo tarnybos prie LR 
SADM Rokiškio skyriaus duo-
menimis prieš karantino paskel-
bimą, kovo 15 dienai nedarbas 
Rokiškio rajone siekė 13,5 proc., 
balandžio 1 d. - 14,4 proc., balan-
džio 15 d. - 15,3 proc. 

Balandžio 15 d. Užimtumo 
tarnybos Rokiškio skyriuje buvo 
registruoti 2624 bedarbio statusą 
turintys asmenys. Balandžio 1 d. 
- 2467.

Per pirmąsias dvi karantino 
savaites besiregistruojančių as-

menų skaičius buvo beveik iden-
tiškas – (kovo 16 d. - kovo 22 d.) 
- 56, (kovo 23 d. - kovo 29 d.) 
- 57, per trečiąją savaitę (kovo 30 
d. - balandžio 5 d.) registravosi 
jau 144 asmenys, per ketvirtąją 
(balandžio 6 d. - balandžio 12 d.) 
- 119.

Nuo kovo 16 d. iki balandžio 
15 d. darbdaviai Užimtumo tar-
nybos Rokiškio skyriuje registra-
vo 84 laisvas darbo vietas:

kovo 16 d. - kovo 22 d. - 26
kovo 23 d. - kovo 29 d. - 6
kovo 30 d. - balandžio 5 d. - 40
balandžio 6 d. - balandžio 12 

d. - 12 
Į užimtumo tarnybą darbo 

paieškoms registruojasi įvairių 
specialybių asmenys. Didžiąją 
dalį registruotų asmenų sudaro 
nekvalifikuoti darbininkai.

Enrika PAVILONIENĖ

Konfliktavo parduotuvėje
Balandžio 18 d., 18.48 val. pranešta, kad Rokiškio r., esančioje parduotuvėje, 

matant kitiems pašaliniams asmenims, du nepažįstami akivaizdžiai neblaivūs as-
menys, smurtavo prieš vyrą (gim. 2001 m.).

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato inform.

Ieškokite prekybos 
centruose!
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Italijoje Rokiškio krašto garbės pilietis Angelo Frosio jaučiasi ramus
Jau daugiau nei porą de-

šimtmečių kūrybiškojo ir 
charizmatiškojo italo sūrių 
maestro, mecenato Angelo 
Frosio kultūriniai projektai 
džiugina rokiškėnus. Už in-
dėlį į mūsų rajono kultūros 
raidą prieš porą metų A. 
Frosio buvo suteiktas Ro-
kiškio krašto garbės piliečio 
vardas. Rokiškėnai jį buvo 
pratę matyti besisvečiuo-
jantį Krašto muziejuje, baž-
nyčioje, „Rokiškio sūrio“ 
įmonėje kuriantį naujus 
sūrius. Italiją siaubiant ko-
rona virusui, daugelis rokiš-
kėnų nejuokais sunerimo, 
kaip gi sekasi A. Frosio: ar 
jam pavyko išvengti viruso. 
„Rokiškio sūrio“ specialistų 
dėka pavyko susisiekti su 
A. Frosio, šiuo metu esan-
čiu gimtinėje, Lodi mieste, 
tapusiame vienu epidemijos 
epicentrų.

– Kokia situacija yra da-
bar Jūsų gimtinėje?

– Situacija Italijoje gerėja, 
vis dar esame užsidarę na-
muose ir taip dar bus kelias 
savaites. Didžiausia proble-
ma, kad žala šalies įvaizdžiui, 
ekonomikai ir gamykloms yra 
nesuskaičiuojama, reikės daug 
metų, kad ji būtų panaikinta.

– Kaip Jūsų gyvenimą, 
kasdienybę paveikė korona 
viruso epidemija?

– Tiesą sakant mano gy-
venimas nedaug tepasikeitė, 
tęsiu pradėtus projektus, kurių 
pagrindinė tema, kaip pui-
kiai žinote, yra karvių, pieno 

ir sūrio teikiamos vertės pa-
naudojimas žmonių gerovės 
užtikrinimui. Asmeniškai aš 
jaučiuosi ramus ir tai teigiu be 
jokios retorikos, nes kasdien 
valgau biodinaminį Rokiškio  
sūrį, pagamintą iš Baltijos re-
giono žalų karvių pieno ir na-
tūralių raugų.

– Kaip Jūsų krašto žmo-
nės sutinka šį išbandymą?

– Žmonės jaučia baimę, 
tarsi juos suptų nematomas 
priešas. Baimė niekada nėra 
gera patarėja. Tokiais perio-
dais būtina naudoti protą ir 
išnaudoti mokslo pasiekimus, 
kad žmonija pereitų šį išban-
dymą bei pasiruoštų ateities 

iššūkiams.
– Kaip epidemija paveikė 

Jūsų projektus Italijoje?
– Kai kuriuos projektus, su 

kuriais dirbu jau kelis metus, 
krizė nesulėtino, o kaip tik pa-
greitino. Vis tvirčiau įsitikinu, 
kad ši pasaulinė krizė visiems 
suteikia puikią galimybę. Dėl 
labai paprastos priežasties: jau 
seniai per savo paskaitas visa-
me pasaulyje aiškinu, kad esa-
me sudaryti iš ląstelių ir kad 
biologinė įvairovė yra ateities 
raktas į žmonijos išlikimą, 
sveikatą ir gerovę. Gyvenimas 
yra skirtingų biologinių rūšių 
tarpusavio antagonistinė ir 
simbiozinė pusiausvyra, tuo 

pat metu esanti ir labai stipri, 
ir delikati. Todėl į viruso ataką 
turėtume žiūrėti ne kaip į atei-
vių, norinčių sunaikinti žmo-
niją, invaziją, bet kaip į gali-
mybę įgyvendinti prevencijos 
ir natūralios mūsų turimos 
imuninės sistemos stiprinimo 
projektą. Tačiau tam būtina 
iš esmės pakeisti mentalitetą: 
pereiti nuo gydymo, kurio pa-
grindą dažniausiai sudaro su-
sintetinti vaistai, prie preven-
cijos pasitelkiant natūraliai 
gamtoje esančias ląsteles.

– Ką veikiate karantino 
metu?

– Karantino metu skaitau, 
studijuoju, stebiu pasaulinės 

pandemijos krizės evoliuciją. 
Tęsiu darbus, palaikau ryšius 
su sūrinėmis, su didžiaisiais 
pasaulio sūrio gamintojais ir 
distributoriais pradedant nuo 
Rusijos iki JAV bei Brazilijos; 
taip pat bendrauju su univer-
sitetais ir tyrimo institutais vi-
same pasaulyje. Koordinuoju 
mūsų tyrėjų grupės darbą, kuri 
visuomet aktyviai dalyvauja 
naujuose projektuose. Vaka-
rais, kuomet pajuntu atslen-
kant melancholiją, sėdu prie 
fortepijono ir dainuoju, min-
tyse galvodamas apie visus 
žmones, kurie man linki gero, 
o Rokiškyje yra daug tokių!

– Ar nepasiilgote Rokiš-
kio, ir, žinoma, Rokiškio 
sūrio?

– Žinoma, kad man labai 
trūksta mano draugų iš Ro-
kiškio, su daugeliu palaikau 
ryšius, tarp jų yra ir Rokiškio 
meras, kurį labai gerbiu už jo 
ryžtą ir iniciatyvumą! Kartu 
su juo kalbėjome apie didelį 
europinį projektą, kurio tiks-
las būtų pakeisti pasaulyje 
vyraujantį mentalitetą. Reikia 
pergalvoti būdą, kuriuo spren-
džiame problemas ir susitelkti 
į prevenciją, o ne vien į gydy-
mą ar apribojimus, dažniausiai 
taikomus pavėluotai, ir dėl to 
tenka sumokėti labai brangiai: 
tiek žmonių gyvybių, tiek 
ekonomine prasme. Jaučiuo-
si užtikrintai, nes pati gamta 
siūlo sprendimą, tai parodė ir 
paskutinių metųNobelio pre-
mija už pasiekimus medicinos 
ir fiziologijos srityje. Pakan-
ka aktyvuoti mechanizmus, 

kurie išjudintų ir sustiprintų 
mūsų natūralią apsaugą; mi-
tyba turi tapti pagrindiniu šios 
prevencinės programos įran-
kiu. Norėčiau jums pranešti 
svarbią žinią: kaimo tradicija, 
iš kurios kyla jūsų šaknys, ir 
privilegijuotas ryšys su neuž-
teršta gamta yra du koziriai, 
galintys Rokiškiui ir Lietuvai 
ateityje padėti tapti pasauliniu 
tyrimų ir eksperimentų  cen-
tru, tyrinėjančiu teigiamą pie-
no bakterijų poveikį žmonių 
sveikatai.

Sūrio man netrūksta, juk 
žinote, kad Italija yra pagrin-
dinė šio produkto rinka ir pre-
kybos centruose yra gausus 
pasirinkimas. Su didžiausiais 
distributoriais, ypač JAV, 
stengiuosi išryškinti unikalias 
bei vertingas sūrio savybes. 
Kurdamas Rokiškio sūrius 
panaudojau visą savo sūrio 
technologo patirtį, apimančią 
dešimtmečius studijų, ekspe-
rimentų, tyrimų, kuriuos pra-
dėjau  šeštajame dešimtmety-
je čia, Italijoje, Lodi mieste, 
kurį šiandien žiniasklaida va-
dina europiniu pandemijos 
epicentru.

Gyvenu Lodi mieste, o Ro-
kiškis yra mano antrieji na-
mai: matau šiuos du miestus 
susijungusius bei susigiminia-
vusius ir iškilusius kaip naujo 
požiūrio į žmonijos gerovę bei 
sveikatą vystymo programos 
centru, kurio veikla grįsta pre-
vencija ir ląstelių atmintimi.

– Ačiū Jums už pokalbį.
Lina DŪDAITĖ-

KRALIKIENĖ

Jau ryškėja dengtos ledo
aikštelės tūris: statomos
kolonos stogui

Ilgai laukta šventė ledo ritulio ir žiemos pramogų mė-
gėjų kieme – jau statomos ledo aikštelės stoginę laikysian-
čios kolonos. Iš to, kaip jos pastatytos, jau aišku, koks 
maždaug bus pastato tūris. 

„Rokiškio Sirena“ primena, kad žiemos pramogų mėgė-
jai jau praėjusį sezoną turėjo čiuožti dengtoje ledo aikštelėje. 
Tačiau planuoti stoginės statybos darbai užsitęsė, nes jų ran-
govai bankrutavo. Savivaldybė turėjo skelbti naują konkursą 
darbams užbaigti. Ir rangovus pavyko rasti taip pat ne pir-
muoju bandymu. Tačiau dabar darbų progresas jau akivaiz-
dus: statomos kolonos stogui, vėliau ant jų bus montuojamos 
specialios atramos.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

„Rokiškio Sirena“ tęsia sekmadienio šv. Mišių transliacijas
Karantino metu tikintieji 

neturi galimybių dalyvau-
ti sekmadienio šv. Mišiose, 
kurios katalikams yra pri-
valomos. Gavėnios metu ir 
švenčiant šv. Velykas „Ro-
kiškio Sirena“ kvietė savo 
facebook paskyros lanky-
tojus stebėti tiesiogines šv. 
Mišių transliacijas iš Rokiš-
kio šv. apaštalo evangelisto 
Mato bažnyčios. Šv. Mišių 
vaizdo įrašą galima pažiūrė-
ti ne tik „Rokiškio Sirenos“ 
facebook paskyroje, bet ir 
svetainėje www. rokiskiosi-
rena.lt  Ir toliau nepaliksime 
tikinčiųjų be galimybės bent 
nuotoliniu būdu dalyvauti 
šv. Mišių aukoje – „Rokiškio 
Sirena“ kiekvieną sekmadie-
nį 9 val. tiesiogiai transliuos 
šv. Mišias iš Rokiškio šv. 
apaštalo evangelisto Mato 
bažnyčios.

Tikinčiųjų susidomėjimas 
šv. Mišiomis yra didelis. Prie 
jų aukos jungėsi ne tik rajono, 
bet ir kitų Lietuvos miestų, už-
sienio tikintieji. Atvelykio šv. 
Mišias per nepilną parą per-
žiūrėjo 4,6 tūkst. „Rokiškio 
Sirenos“ paskyros lankytojų.

Sulaukėme daugelio tikin-
čiųjų palankių atsiliepimų ir 
prašymų ir toliau transliuoti 
šv. Mišias.

Kaip tinkamai joms pasi-
rengti, pateikiami patarimai 
Rokiškio parapijos tinklalapy-
je www.rokiskioparapija.lt.

Primename, kad visi Ro-
kiškio dekanato dvasininkai 
pasirengę padėti tikintiesies, 
paaukoti šv. Mišias jų inten-

cijomis. Susisiekti su savo 
parapijos dvasininku galima 
telefonu ar elektroniniu paštu. 
Juos rasite Panevėžio vysku-
pijos tinklalapyje www.pane-
veziovyskupija.lt, skyrelyje 
„Parapijos“.

Rokiškio parapijos tikin-
tieji prie šv. Mišių aukojamų 
jų intencija, gali prisidėti 
stebėdami pamaldų tiesiogi-
nę transliaciją, ar tiesiog tuo 

metu melsdamiesi namuose.
Rokiškio šv. apaštalo 

evangelisto Mato parapijos 
dvasininkai ragina tikin-
čiuosius būti atsakingais, 
sąžiningai laikytis karantino 
reikalavimų, kad pavyktų su-
stabdyti korona viruso pliti-
mą ir karantinas kuo greičiau 
baigtųsi.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA 
NEKILNOJAMOJO TURTO VIEŠUS NUOMOS KONKURSUS:

1. 5 metų laikotarpiui viešo maitinimo paslaugoms teikti išnuomojamos 74,18 kv. m 
patalpos, esančios pastate – ligoninėje (pažymėta Nr. 2-45 (6,33 kv. m), 2-46 (1,26 kv. m), 
2-47 (1,26 kv. m), 2-48 (7,32 kv. m), 2-49 (9,05 kv. m), 2-50 (48,96 kv. m) (unikalus Nr. 7398-
8030-2018, bendras pastato plotas 12111,24 kv. m), adresu V. Lašo g. 3, Rokiškio m. Pradinis 

nuompinigių dydis – 2,38 Eur už 1 kv. m mėnesiui. Nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį moka visus 
mokesčius, susijusius su išnuomotu turtu: 

• vandenį ir elektrą, remiantis tarpiniais skaitikliais (nuomininkas už šias teikiamas paslaugas atsi-
skaito pagal VšĮ Rokiškio rajono ligoninės teikiamas sąskaitas faktūras);

• šildytis galima elektra arba centralizuotai, šiuo atveju už šildymą mokama proporcingai, remiantis 
naudojamų patalpų plotu, (vidutiniškai  1 kv. m. įkainis 0,84 Eur/mėn.);

•  kitas teikiamas paslaugas atsiskaito tiesiogiai su paslaugų tiekėjais.
Dėl papildomos informacijos apie turto apžiūrą kreiptis Rokiškio rajono ligoninės Ūkio skyriaus vedėjas 

Kęstutis Kurklietis, tel. 8 687 73098, el. paštas kestutis@rokiskioligonine.lt
Pradinį įnašą 529,65 Eur pervesti į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos a.s. Nr. LT95 7300 0100 

0257 7091, „Swedbank“, AB.
Su nekilnojamojo turto nuomos sutarties projektu galima susipažinti http://www.rokiskis.lt/lt/teisi-

ne-pagalba/teises-aktai_4684/teises-aktai/5988/p0.html, taip pat atvykus teikti voką su paraiška ir kitais 
dokumentais.

2. 1 (vieneriems) metams, bet neilgiau, kaip iki pastato pardavimo viešame turto aukcione, viešo mai-
tinimo paslaugoms teikti išnuomojamos 81,69 kv. m patalpos, esančios pastate – pirtyje (pažymėtos Nr. 
1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 ) (unikalus Nr. 7398-6020-2013, bendras pastato plotas 279,01 kv. m), adresu Klevų 
g. 2, Kriaunų k., Kriaunų sen., Rokiškio r. sav.

Pradinis nuompinigių dydis – 0,96 Eur už 1 kv. m mėnesiui. Nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį 
moka visus mokesčius, susijusius su išnuomotu turtu: 

• vandenį ir elektrą, remiantis tarpiniais skaitikliais. Nuomininkas už šias teikiamas paslaugas atsiskaito 
pagal Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Kriaunų seniūnijos teikiamas sąskaitas faktūras;

• kitas teikiamas paslaugas atsiskaito tiesiogiai su paslaugų tiekėjais.
Dėl papildomos informacijos apie turto apžiūrą kreiptis Rokiškio rajono administracijos Kriaunų seniūnijos 

seniūną Arvydą Rudinską, tel. Nr. (8 458) 41 830, (8 698) 16986, seniunas.kriaunos@post.rokiskis.lt.
Pradinį įnašą 235,27 Eur pervesti į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos a.s. Nr. LT95 7300 0100 

0257 7091, „Swedbank“, AB.
Su nekilnojamojo turto nuomos sutarties projektu galima susipažinti http://www.rokiskis.lt/lt/teisi-

ne-pagalba/teises-aktai_4684/teises-aktai/5988/p0.html, taip pat atvykus teikti voką su paraiška ir kitais 
dokumentais.

Vieši turto nuomos konkursai vykdomi tiesiogiai. Paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminas – nuo 
2020 m. balandžio 10 d. 8.00 val. iki 2020 m. gegužės 5 d. 17.00 val.

Paraiškos pateikimo vieta: Rokiškio rajono savivaldybės administracija, Respublikos g. 94, Rokiškis. Tur-
to valdymo ir ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Kristina Tūskienė, tel. Nr. (8 458) 52 306, (8 658) 13231, 
k.tuskiene@post.rokiskis.lt.

Užklijuotame voke, ant kurio nurodomas turto pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkur-
sui“, konkurso dalyvio pavadinimas, adresas, turi būti pateikti šie dokumentai:

1. Paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, gyvenamosios 
vietos adresas (fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, 
steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (juridiniams asmenims), 
kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas. 

2. Teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo 
įgaliotas asmuo. 

3. Pasiūlymas, kuriame nurodytas konkretus turto nuompinigių dydis.
4. Paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą.
5. Finansų įstaigos išduoto dokumento, patvirtinančio, kad pradinis įnašas sumokėtas, kopija.
6. Konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, 

rekvizitai.
Vokų plėšimas vyks 2020 m. gegužės 6 d. 14.00 val. Rokiškio rajono savivaldybėje (Respublikos g. 

94, Rokiškis, 302 kab.).

INFORMACIJADĖL TURTO 
(ĮSKAITANT GAUTAS PAJAMAS) 

DEKLARAVIMO
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos 

būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, visi paramą 
būstui išsinuomoti gaunantys ir paramos laukian-
tys asmenys ir šeimos privalo iki einamųjų metų 
gegužės 1 dienos Lietuvos Respublikos Gyventojų 
turto deklaravimo įstatyme nustatyta tvarka už ka-
lendorinius metus deklaruoti turtą (įskaitant gautas 
pajamas). Atsižvelgdami į Lietuvoje paskelbtą vals-
tybės lygio ekstremalią situaciją dėl koronaviruso 
(Covid-19) plitimo grėsmės, informuojame, kad bus 
toleruojama, jei ši gyventojų grupė Metines gyven-
tojo (šeimos) turto deklaracijas FR0001 (toliau – 
turto deklaracija pateiks iki 2020 m. liepos 1 d.

 Prašome iki liepos 1 d. Turto valdymo ir ūkio 
skyriui, adresu Respublikos g. 94, Rokiškis, 206 kab. 
(karantino laikotarpiu įmesti į pašto dėžutę, esančią 
šalia įėjimo) ar el. paštu r.vensloviene@post.rokis-
kis.lt pateikti:

1.Pažymą apie šeimos sudėtį;
2.Pajamų, kurios, vadovaujantis Lietuvos Respu-

blikos piniginės socialinės paramos 
nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 

straipsnio 1 dalimi, neįskaitomos į asmenų ir šei-
mų gaunamas pajamas, sąrašą (Prašymų suteikti 
paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo 
tvarkos aprašo 6 priedas), galite rasti Rokiškio savi-
valdybės tinklapyje ar  http://www.rokiskis.lt/down-
load/23644/9%20ir%2010.pajamos.docx Teikiant 6 
priedą reikalinga kartu pridėti pažymas apie gautas 
grynąsias pajamas.

Nepateikus dokumentų iki nurodytos datos, bū-
site išbraukiami iš asmenų ir šeimų, turinčių  

teisę į paramą būstui išsinuomoti, sąrašo, o ne-
deklaravusiems pajamų nuomininkams, socialinio 
būsto  nuomos sutartis bus nutraukiama įstatymų 
nustatyta tvarka.

Užs. 0995

IKI parduotuvėje bus išplėsti keli skyriai

Balandžio 17 d. remontui 
buvo uždaryta IKI parduotu-
vė Panevėžio gatvėje. Kokie 
pokyčiai joje numatomi, „Ro-
kiškio Sirena“ klausė Indrės 
Baltrušaitienės, IKI prekybos 
tinklo komunikacijos vadovės. 

Jos teigimu, „Iki“ parduo-
tuvė Rokiškyje rekonstrukci-
jai uždaryta balandžio 17 d. 
Remonto darbai užtruks šiek 
tiek daugiau nei mėnesį ir at-
naujinta parduotuvė duris pir-
kėjams atvers gegužės 27 d.

„Pertvarkydami tinklo 
parduotuves jas atnaujiname 
pagal naujausią prekybos tin-
klo „Iki“ koncepciją, kurios 
pagrindinis tikslas yra suteikti 
daugiau komforto pirkėjams, 
pagerinti jų apsipirkimo pa-
tirtį. Tai apima parduotuvių 
išvaizdą, išplanavimą, nau-

dojamą įrangą, – komentavo 
I. Baltrušaitienė. – Atnaujin-
dami parduotuves siekiame 
užtikrinti didesnį energetinį 
tvarumą – parduotuvėje bus 
sumontuota energiją taupanti 
naujo tipo LED apšvietimo 
sistema, atnaujinta technolo-
ginio šaldymo įranga, įrengti 
naujo tipo šaldymo baldai“.

Rekonstrukcijos metu bus 
nežymiai išplėstas prekybinis 
plotas, bus išplėsti duonos ir 
daržovių skyriai – pirkėjams 
bus pasiūlytas platesnis šių 
prekių asortimentas.

„Visos iki šiol mūsų pa-
talpose veikusios krautuvėlės 
dirbs ir toliau, tačiau rekons-
trukcijos metu atnaujinsime 
ir jų nuomojamas patalpas“, 
– aiškino pašnekovė.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Ar visi mokiniai gali mokytis nuotoliniu būdu?
„Rokiškio Sirena“ gavo 

Senamiesčio progimnazijos 
auklėtinio mamos laišką, 
kuriame stebimasi, kad vie-
nos penktos klasės mokinių 
dienyne yra daug dvejetų. 
Mama abejoja, ar visi vaikai 
gali prisijungti pamokoms 
nuotoliniu būdu. „Kažkaip 
labai būtų gaila tų vaikų, jei 
gauna dvejetus, jei neturi 
kuo mokytis“, – rašo mama.

„Rokiškio Sirenai“ pro-
gimnazijos direktorė Saulė 
Kazinavičienė paaiškino, kad 
rengiantis nuotoliniam moky-
mui, buvo atlikta apklausa dėl 
kompiuterių poreikio. ,,Mo-
kykla išdalino turimus kom-

piuterius bei planšetes, kurie 
buvo kompiuterių klasėse, buvo 
nupirkta interneto prieigos kor-
telių. Be to, kai mokykla papil-
domai gavo iš ŠMSM nupirktų 
planšetinių kompiuterių siuntą, 
nuotolinio mokymo prieina-
mumui  juos skyrėme daugia-
vaikėms šeimoms. Taigi tikrai 
aprūpinome kiekvieną šeimą 
mokymosi priemonėmis.

 Nuotoliniu būdu vaikams 
mokytis nėra lengva, nes  daug 
užduočių tenka atlikti savaran-
kiškai, tik dalis pamokų  trans-
liuojamos tiesiogiai. Tačiau ir 
mokiniai, ir tėvai turi galimy-
bę su mokytoju bendrauti per 
TAMO dienyną, elektroniniu 
paštu, sukurtose mokomojo da-

lyko grupėse ir kt.
Mokyklos mokinių pasieki-

mų vertinimo tvarkoje yra nu-
matyta, kad mokiniai, gavę ne-
patenkinamus įvertinimus,  per 
dvi savaites gali neišmoktą temą 
išsiaiškinti ir išsitaisyti gau-
tą  nepatenkinamą įvertinimą“. 
Mokyklos direktorė pastebėjo, 
kad nuotolinis mokymas -  tai 
galimybė gauti gerus įvertini-
mus, nes atliekant užduotis  gali 
paaiškinti ir padėti visi šeimos 
nariai:  tėvai, seneliai, vyresnieji 
broliai, seserys. Nuotolinis mo-
kymas yra puiki proga tėvams 
geriau pažinti savo vaikus, be-
tarpiškai dalyvauti jų ugdymo 
procese“.

,,Mokslo metų pradžioje kie-

kvienas mokytojas su mokslei-
viais aptaria dalyko vertinimo 
kriterijus. Jei vaikas gavo dve-
jetą, galima daryti prielaidą, 
kad arba jis kažko neatsiskaitė, 
arba nepateikė darbo. Tokiu 
atveju mokinys ar tėvai turi 
susisiekti su mokytoja ir kar-
tu spręsti iškilusią problemą. 
Be to, dažnai įvertinimus lydi 
ir mokytojų komentarai: už 
ką toks įvertinimas skirtas, ką 
moksleivis gali padaryti kitaip. 
Jei kyla neaiškumų, mes mie-
lai padėsime moksleiviui ir jo 
tėvams išsiaiškinti, kas nutiko, 
kaip spręsti problemą – sakė 
mokyklos direktorė.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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„Pandėlio krašto kultūrinio lauko aktualizavimas inovacijų kontekste“
Rokiškio rajono sa-

vivaldybės J. Keliuočio 
viešoji biblioteka (toliau – 
Biblioteka) baigia įgyven-
dinti   projektą  „Pandėlio 
krašto kultūrinio lauko 
aktualizavimas inovacijų 
kontekste“ (2019 05 06 – 
2020 04 30, Nr. ROKI-LE-
ADER-6B-KI-1-1-2018), 
finansuojamą  Europos 
žemės ūkio fondo kaimo 
plėtrai ir  Lietuvos Respu-
blikos valstybės (80 proc.) 
bei  Rokiškio rajono savi-
valdybės (20 proc.).

Projektu Pandėlio miesto 
bibliotekoje sukurtos ino-
vatyvios Pandėlio krašto 
kultūrą reprezentuojančios 
priemonės: dvi interakty-
vios edukacijos ir  informa-
cinė aštuonių stendų siste-
ma.  Edukacijos „Pažintinė 
kelionė dviračiu po Pandė-
lio kraštą“  su interaktyvia 
instaliacija „Dviratis“  da-
lyvis, pasirinkęs  norimą 

mynimo greitį, mindamas 
stacionariai įtvirtinto dvi-
račio pedalus, stebi priešais 
esančiame ekrane 3 min. ilgio 
filmukus apie Pandėlio seniū-
nijos lankytinas vietas. Jis, 
matydamas  kintantį vaizdą 
ekrane, tarsi  „važiuoja“ keliu 
ir mato visus objektus. Edu-
kacijos „Aš Pandėlio krašto 
menininkų darbuose“ su inte-
raktyvia instaliacija   „Portre-
tas mene“ dalyvis gali Meno 
terminale matyti savo atvaiz-
dą vaizduose, sukurtuose  pa-
gal pasirinkto Pandėlio krašto 
menininko (Liongino Šepkos, 
Antano Kliaugos, Monikos 
Bičiūnienės ir Rimanto Bi-
čiūno)  darbų stilistiką.  Taip 
pat jis gali išsiųsti Terminale 
sukurtą nuotrauką į norimą 

el. paštą arba ją atsispausdinti 
bibliotekoje spalvotu spaus-
dintuvu.  Informacinių stendų 
sistemoje (8 vnt. po  85x200 
cm.) pateikta išsami tekstinė 
ir vaizdinė informacija apie 
Pandėlio seniūnijos istorinį 
ir kultūros lauką, žymiausius 
krašto žmones ir lankytinas 
vietas.  

Biblioteka įsipareigoja 5 
metus po projekto vykdy-
ti numatytas veiklas, kurių 
metu minėtų edukacijų pri-
statyme dalyvaus  ir  sava-
noriai.  Projekto veiklomis  

bus aktyvinamas Pandėlio 
krašto kultūrinio gyveni-
mo pažinimas, skatinamas 
aktyvus vietos gyventojų, 
ypatingai jaunimo, laisva-
laikis, teikiamos kraštą re-
prezentuojančios paslaugos 
turistams ir svečiams.  

Pasibaigus karantinui, 
kai vėl galėsime eiti į bibli-
otekas, labai kviečiame vi-
sus Rokiškio rajono gyven-
tojus ir jo svečius į Pandėlio 
miesto biblioteką aktyviai 
dalyvauti edukacijose ir su-
sipažinti su  Pandėlio krašto 
kultūros  istorija, žymiais 
žmonėmis bei lankytinais 
objektais.

Projekto vadovė,
 Rokiškio rajono 

savivaldybės 
J. Keliuočio viešosios 

bibliotekos direktorės 
pavaduotoja 

Daiva Vilkickienė.
Nuotraukos – iš Rokiškio 

J. Keliuočio viešosios bibli-
otekos archyvo.

Užs. 0994

Prenumeruokite laikraštį „Rokiškio Sirena“ neišeidami iš namų! Susisie-
kite su mumis telefonu +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 penkta-
dieniais: 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.prenumeruok.lt.

 Dirbame Jums ir informuojame apie svarbiausias naujienas Rokiškyje, Lie-
tuvoje ir pasaulyje. Jas galite skaityti www.rokiskiosirena.lt bei Facebook pro-
filyje.

Asmeninius skelbimus kviečiame talpinti 
www.rokiskiosirena.lt svetainėje arba 

susisiekti su redakcija reklama@rokiskiosirena.lt
arba telefonu +370 666 76777.

Informuojame, kad vadovaujantis  Rokiškio 
rajono savivaldybės sprendimu,  VšĮ Rokiškio 
rajono ligoninėje  nuo 2020 m. balandžio 20 d. 
pradeda veiklą Karščiavimo klinika, kuri teiks  
ambulatorines asmens sveikatos priežiūros 
paslaugas viršutinių kvėpavimo takų infekcijos 
simptomų turintiems pacientams.     

      Klinikos darbo laikas nuo 9.00  iki 13.00 val., 
adresas: V.Lašo g. 3 (įvažiavimas nuo Kęstučio ga-
tvės, sekti nuorodas).

Į Karščiavimo kliniką pacientai bus priimami  
šeimos gydytojo siuntimu, prieš tai  klinikos ko-
ordinatoriui susisiekus su pacientu ir suderinus  jo 
vizito laiką bei atvykimo galimybes. Pacientams 
griežtai draudžiama į Karščiavimo kliniką vykti 
taksi automobiliu ar viešuoju transportu. Be šei-
mos gydytojo siuntimo atvykę asmenys nebus 
priimami.

   Atvykus prašome laukti automobilyje prie 
Karščiavimo klinikos įrengtoje automobilių stovė-
jimo aištelėje -  prie Jūsų prieis koordinatorius ir 
nurodys tolimesnius veiksmus.

Ąžuolų gatvėje sparčiai vyksta šaligatvio tiesimo darbai
Ąžuolų gatvėje pėsčiųjų 

eismas taps saugesnis. Vyks-
ta intensyvūs šaligatvio tiesi-
mo darbai. Darbai įsibėgėję, 
objekte dirba gausios darbi-
ninkų pajėgos. 

Rokiškio rajono tarybai pa-
tvirtinus vietinės reikšmės kelių, 
gatvių ir takų statybos, rekons-
trukcijos ar remonto 2019-2021 
metų prioritetinį sąrašą, Ąžuolų 
gatvėje buvo numatytas pėsčiųjų 
tako įrengimas.

„Rangos darbus atliekanti 
UAB „JK ranga“, juos turėtų 
baigti iki rugpjūčio mėnesio, 
bet pagal jau atliktus dar-
bus matome, kad jei ir toliau 

viskas eis taip sklandžiai, 
pėsčiųjų takas bus pabaigtas 
anksčiau“ - sakė Augustinas 

Blažys, Rokiškio rajono savi-
valdybės administracijos Sta-
tybos ir infrastruktūros plėtros 

skyriaus vyriausiasis specia-
listas.

Anot pašnekovo, šioje at-

karpoje numatytas tik pės-
čiųjų šaligatvis. Dėl vietos 
specifikos nėra galimybės 
įrengti dviračių tako, trūksta 
atstumo. Šioje zonoje taip pat 
galioja ir eismo greičio ribo-
jimas. Ąžuolų gatvėje yra ne 
tik gyvenamieji namai bet ir 
Rokiškio ežeras, kur vyksta 
renginiai, koncertai. Siūlymas 
dėl vienpusio eismo įrengimo 
buvo atmestas, nes taip būtų 
ribojamas patekimas į rengi-
nio vietą ir išvykimas iš jos.

Ąžuolų gatvė viena gra-
žiausių mieste, medžiais apso-
dinta dar XIX amžiuje. Atsa-
kydamas į klausimą, ar nebus 
pakenkta medžių šaknims, 

pašnekovas patikino, jog su 
rangovu iš anksto aptartos 
sąlygos, jog nebūtų pakenkta 
medžiams. „Ąžuolas turi di-
delę ir tankią šaknų sistemą, 
jo šaknys būna gilesniuose 
sluoksniuose nei tiesiamas 
šaligatvis, tačiau jei pasitai-
kytų kur medžių šaknys būtų 
aukščiau, darbuotojai tose 
vietose dirbs ne mechaniniu, 
o rankiniu būdu. Projekto 
darbų įgyvendinimu domisi 
ir „Tyzenhauzų paveldo“ na-
riai. Tikimės, jog medžiai dėl 
šių darbų nenukentės ir darbai 
praeis sklandžiai“ - patikino 
A.Blažys.

Enrika PAVILONIENĖ

„Rokiškio Sirena“: rajono naujienos neišeinant iš namų!
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PASLAUGOS

• Kasame tranšėjas 
komunikacijoms: vandentiekiui, 
kanalizacijai, drenažui, dujoms, 

elektros kabeliams. Atkasame 
pamatus šiltinimui. Formuojame 
sklypo reljefą, lyginame žemę. 
Iškasame, likviduojame nedidelius 
medžius, krūmus, kelmus ir kt.  
Tel. 8 614 41 588. Rokiškis
• Mini ekskavatoriaus su 
operatoriumi nuoma. Dirbame ir 
savaitgaliais. 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

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

PRAŠO PADOVANOTI

• Ieškau katino, mokančio atlikti 
visus reikalus į dėžutę. Galbūt 
kažkas galėtų dovanoti.  
Tel. 8 609 08 933. Rokiškis
• Prašau padovanoti šaldytuvą. Iš 
anksto dėkoju. Tel. 8 602 21 055. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Lavinamąjį kilimėlį. Geros 
būklės, beveik naujas, pirktas 
naujas. Pridėčiau dar vieną 
pakabinamą žaisliuką. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 621 95 444.  
Rokiškis
• Gultuką. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 612 47 934. Rokiškis
• Labai geros būklės vaikišką 
dviratuką. Yra prilaikymo lazda. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 676 26 923. 
Rokiškis
• Labai geros būklės paspirtuką. 
Vaikui nuo 3 metų. Kaina 12 Eur. 
Tel. 8 676 26 923. Rokiškis
• Maitinimo kėdutę. Buvo pirkta 
nauja, naudota vieno vaiko. Be 
jokių defektų.  Medžiaga išskalbta, 
švari. Kėdutė paruošta naudojimui. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 678 05 029. 
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

•  Balandžio 13-ąją pamestas 
HUAWEI P20 telefonas, Rokiškio 
mieste.  
Tel. 8 625 07 198. Rokiškis
• Radau telefoną.  
Tel. 8 698 83 953. Rokiškis
• Pamesta Swedbank banko kortelė. 
Tel. 8 614 51 275. Kupiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Geros būklės pjūklą Husqwarna 
135. Viskas veikia puikiai. Kaina 
160 Eur. Tel. 8 683 06 559. 
Rokiškis
• Visiškai paruoštą darbui 
vejapjovę Gudnord 510 smc. 
Naujas peilis, oro filtras, išvalytas 
karbiuratorius, nauji tepalai, 

riebokšlis. Galia 2,6kW, pjovimo 
plotis 50 cm. Naujos kaina 280 Eur. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 628 95 859. 
Rokiškis
• Vejos pjovimo traktoriuką 
PARTNER. Viskas puikiai veikia, 
su surinkimo krepšiu. Variklis 
17.0 HP, pjaunama su keturiais 
atraminiais ratukais, storo metalo, 
keturi peiliai, kablys. Kaina 1200 
Eur. Tel. 8 674 53 910.  
Kupiškis
• 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

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Krosinius, dviračio šalmus. 
Dėvėti. Tel. 8 605 26 260.  
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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• 2001 m. Opel Zafira. 2 l, didelis. 
TA iki 2021.04. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 609 87 781. Rokiškis
• Ford Transit. 2008.05, 2.2 l, 103 
kW, 140 AG, priekiniai varantys 
ratai, TA iki 2020.10. Kėbulo ilgis 
4,10 m, ilgiausia bazė. Kaina 3500 
Eur. Tel. 8 623 38 045.  
Rokiškis
•  VW Passat. 2006 m., 1,9 l, 
dyzelis, universalas, nauja TA. 

Kaina 2000 Eur. Tel. 8 621 72 973. 
Rokiškis
• Labai geros būkles motorolerį 
Keeway Fact Evo. 2016 m. 
Lietuvoje nuo 2019.03. 49cc. 
Dvitaktis. TA 2021.03. Kupiškis. 
Kaina derinama. Kaina 500 Eur. 
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• Seat Altea Xl. 2008 m, 
tvarkingas, iš Prancūzijos, R17 
ratai su vasarinėmis padangomis. 
Automobilio kėbule nėra korozijos, 
kėbulas lygus, gražus. Kaina 2900 
Eur. Tel. 8 628 43 910.  
Rokiškis
• Dviratį 7-12 m. vaikui. 3 vidinės 
pavaros, vokiškas, tvarkingas. 
Kaina 65 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Audi A4 B5. 1997 m., 
universalas, 1,9l, 81kW, TA 
tvarkinga. Kaina 1050 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Audi 80 B3. 1991 m., 1,9 l, 
dyzelinas, TA tvarkinga. Kaina 520 
Eur. Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis
• Audi 80 B2. 1986 m., benzinas-
dujos, TA tvarkinga. Kaina 520 Eur. 
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Opel Vectra. TA iki 2020.10. 2000 
m. Važiuoja gerai. Kaina derinama. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 647 90 501. 
Kupiškis
• VW Sharan. 2000 m., 1,9 l, 
dyzelis. Nauja sankaba, smagratis, 
akumuliatorius. Rūdžių nėra. 
Automobilis septinių vietų, salonas 
– 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, 1,6 l, 
benzinas, raudonas, nauja TA. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• Tvarkingą dviratį. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 603 75 961. Rokiškis
• 2000 m. Opel Zafira 2 l, 74 kW. 
El. langai, liukas. TA iki 2021.07. 
Kaina 650 Eur. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• 2002 m. Ford Mondeo 2 l, 
dyzelis. Nėra akumuliatoriaus, 
TA iki rugsėjo mėn. Neužsiveda. 
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

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Audi A4 avant dalimis. 1,9 l, TDI, 
81 kW, quatro. Tel. 8 605 09 113. 
Rokiškis
• Opel Vectra C dalimis. 2,2 l, 
TDI, 2004 m. Tel. 8 605 09 113. 
Rokiškis
• 225/45, R17, 6 mm vasarines 
padangas. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• 195/65, R15, vasarines 
Continental, Goodyear, Fulda 
padangas. Kaina 18 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Audi 100 A4 dalis. Žiemines 
dygliuotas padangas su metaliniais 
diskais Dunlop 215/60 R15 4 vnt. 
Starterį 2.1005.821.288 Bosch 
25286. Salono ventiliatorių. Priekio 
pakabos stovus (kompl.), 2 vnt. 
Amortizatorius, 2 vnt. Kainos 
sutartinės. Tel. 8 614 76 408. 
Rokiškis
• Lietus ratlankius, R13, su 
padangomis,  4*100 skylės. Buvo 
naudojama VW Golf 2. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 675 75 015.  
Rokiškis
• Ratlankiai su padangomis 4v nt.,  
nuo Audi A3. Matmenys 5/100 mm. 
Centrinė skylė 57,1 mm. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 629 66 698.  
Rokiškis
• Audi A6 dalimis. Kaina 9999 Eur. 
Tel. 8 628 65 180. Rokiškis
• VW Sharan, 2000 m., 1,9 l, TDI 
dalimis. Tel. 8 629 45 390.  

Rokiškis
• VW Golf, 2000 m., 1,9 l, TDI, 
66 kW dalimis. Tel. 8 629 45 390. 
Rokiškis
• 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 
naudojami VW Passat.  
Tel. 8 610 27 380. Rokiškis
• Lengvo lydinio ratus. 4 vnt. 
225/45, R17. Tarp centrų 100 mm. 
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, 1997 m., universalas 
dalimis. Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis
• R13, R14, R15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Kuro purkštuką, tinkantį 
Ford-Mondeo, 2,0 d. Kodas 
EJDR00301Z Delphi. 
Visiškai restauruotas, atitinka 
visus parametrus. Analogai 
EJDR00002Z,EJDR00101Z ir kt. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 636 00 696. 
Rokiškis
• Kuro purkštuką, tinkantį 
Toyota Avensis, Avensis Verso, 
Previa, Rav4 2.0d. Kodas Denso 
23670-27030. Restauruotas, 
pakeistas vožtuvas. Atitinka visus 
parametrus. Analogas 23670-27010 
ir kt. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Kuro purkštukus Audi- A1, A3, 
A4, A5, A6, Q3, Q5, TT, Seat- 
Alhambra, Altea, Ibiza, Leon, 
Škoda- Octavia, Superb, Yeti, VW- 
Amarok, Caddy, Eos, Golf, Jetta, 
Passat, Scirocco, Sharan, Tiguan, 
Touran automobiliams. Kaina 90 
Eur. Tel. 8 636 00 696.  
Rokiškis
• VW Passat, R15 ratlankius. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 618 13 074.  
Rokiškis
• 225/65, R17,  2 vnt. vasarinių 
padangų. Kaip naujos. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 685 75 884.  
Rokiškis
• Naudotas vasarines padangas 
Kumho. R18, 215/55. Likutis 70-80 
proc. 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
• Kuro purkštuką, tinkantį BMW 
525d., 120-130 kW. Kodas 
0445110212. Tikrintas. Atitinka 
visus parametrus Analogas 
0986435151.. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Kuro purkštuką, tinkantį Fiat, 
Alfa Romeo, Lancia. Kodas 
0445110119. Atitinka visus 
parametrus. Analogai 0445110068, 
0445110088, 0986435083. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 636 00 696.  
Rokiškis
• Kuro purkštukus Volvo S60, 
S80, V70, XC70, XC90 2.4d 
96-136kW. Kodas 0445110078. 
Du restauruoti, pakeisti Bosch 
išpurškėjai. Kaina po 60 Eur. Kiti 
trys išplauti, patikrinti. Atitinka 
visus parametrus. Kaina po 40 
Eur. Analogai 0445110077, 
0986435120. Tel. 8 636 00 696. 
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
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• VW Passat B5 dalimis. 1,9 l, 81 
kW,  85 kW. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Naują, nenaudotą televizorių. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 638 92 946. 
Rokiškis
• Televizorių Vido, 54 cm 
įstrižainės. Su pulteliu.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• 14 kanalų imtuvą TV Star.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Televizorių LG su pulteliu, 
įstrižainė – 54 cm.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Visiškai naują, 165 cm 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 televizorių 
Panasonic. Ekrano įstrižainė 70 cm, 
yra distancinis pultas, viskas veikia 
gerai. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 648 32 701. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Kultivatorių su grumstų 
trupintuvu, 2,3 m pločio. Bulvių 
sodinamąją-kaupiką. Naują 
keturtaktį 2 cilindrų, Ziduką UD-
25. Naujas profilinio vamzdžio-
atramines kopėčias, 4 m. Kainos 

sutartinės. Tel. 8 614 76 408. 
Rokiškis
• Plūgą FISKARS, 3 korpusų 350 
Eur. Sunkiasiąs akėčias, 4.5 0m 
pločio, 150 Eur. Elektrinę grūdų 
valomają ARPAS 350 Eur.  
Tel. 8 682 74 328. Kupiškis
• Purkštuvą 12 m. pločio, 600 l 
talpos, 450 Eur. Grūdų sėjamąją 
SAKSONIJA. 3 m pločio, 400 
Eur. Trašų barstytuvą 110 Eur. 
Lėkštinį skutiką KVERNELAND. 
2.60 m pločio, 850 Eur. Traktorinę 
grėbiamąją, 150 Eur.  
Tel. 8 682 74 328. Kupiškis
• Keltuką, kabinamą prie 
traktoriaus galo, yra prikabinimas 
priekabai. Tel. 8 652 80 328. 
Rokiškis
• Labai mažai naudotą kultivatorių 
HONDA. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 612 94 783. Rokiškis
• Pusantrinio, Nivos, Belarus it 
T40 traktorių dalis. Šiuo metu yra 
viskas, galiu pristatyti į vietą. Tel. 8 
628 56 657. Rokiškis
• Lenkišką 400 l 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 8 AG, greičių 
dėžė: 3 bėgiai, palėtintojas, 
reversas; yra ratų blokavimas, 
sankaba, žibintas. Freza 90 cm. 
Ukraina. Kaina 950 Eur.  
Tel. 8 693 21 600. Vilnius

BUITINĖ TECHNIKA

• Ozono generatorių Aqua-8. 
Tai vienas galingiausių buitinių 
ozono generatorių, gaminančių 
800 mg ozono per valandą. Tinka 
namų dezinfekcijai, produktų 
valymui, vandens švarinimui, 
rūbų, dokumentų, buities įrankių 
sterilizacijai. Kaina 164 Eur.  
Tel. 8 655 31 029.  
Klaipėda
• 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
• Pigiausia kaina naujus oro 
aušintuvus, kondicionierius bei 
ventiliatorius. Tel. 8 685 37 720. 
Rokiškis

DOVANOJA

• Atiduodu miško medelius. Liepų 
250 vnt., beržų 200 vnt., ąžuolų 
170 vnt., pušų 400 vnt.  
Tel. 8 628 44 671. Rokiškis
• Dovanoju 2 sav. ožkytę ir ožiuką. 
Pandėlio sen. Tel. 8 618 53 912. 
Rokiškis
• Dovanojami maždaug mėnesio 
amžiaus ožiukai ir ožkytės.  
Tel. 8 678 70 713. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Geros būklės moteriškus odinius 
batelius, 36 dydis, vieną kartą avėti, 
pirkti nauji. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 621 95 444. Rokiškis
• Labai geros būklės, minkštus 
moteriškus aulinukus, 38 dydis. 
Kaina 14 Eur. Tel. 8 627 00 814. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Kompiuterio kolonėles.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Kolonėles kompiuteriui arba 
bet kokiai technikai, kuri turi 
ausinių lizdą. Penkios kolonėlės ir 
subwooferis. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 625 67 440. Rokiškis
• 700 W 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

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Veršiukas. 2020-04-08. Daugiau 
informacija telefonu. Biržų raj . 
Tel. 8 641 21 298. Biržai
• Linksmą, meilią ir padykusią, 
grynaveislę vokiečių aviganių 
kalytę. Atsivesta 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, 2 mėnesių, 
juodos spalvos ir ožkytes.  
Tel. 8 658 60 969. Rokiškis
• Lietuviškus triušiukus. Užauga iki 
6 kg. Vnt/ 6 Eur. Tel. 8 676 30 362. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau papildomo buhalterės 
darbo. Galėčiau tvarkyti nedidelės 
UAB apskaitą. Tel. 8 674 78 935. 
Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo. Galiu 
prižiūrėti senelius ir vaikus turiu 
daug patirties. Tel. 8 648 81 102. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galėčiau dirbti bet 
kokį ūkio darbą. Tel. 8 627 23 563. 
Rokiškis
• 45 m. vyras ieško darbo. Galiu 
būti sargu ūkyje ir pan. Moku 
dirbti traktoriais, galiu ir vairuoju 
B, C kategorijoms priskiriamus 
automobilius. Turiu patirties 
įgūdžių ne tik išvardintiems 
darbams. Be žalingų įpročių.  
Tel. 8 608 49 315. Rokiškis
• Ieškau be tkokio darbo. Esu iš 
Rokiškio. Dirbęs stogų dengimo, 
šlapio fasado rengimo srityse. 
Siūlyti įvarius variantus. Darbui 
neišrankus. Tel. 8 685 81 295. 

Rokiškis
• Ieškau bet kokio 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.  
Kupiškis
• Ieškau vairuotojo darbo. Turiu 
B, C kategorijų vairuotojo 
pažymėjimą, 95 kodo vairuotojo 
kortelę, esu 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, kas galėtų pasėti 4 ha 
žemės, prie Bajorų k.  
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• 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

KITA

• Pavadėlį šuniukui iki 15 kg. 
Kaina 24 Eur. Tel. 8 611 52 763. 
Rokiškis
• Kačiuko gultą. Mums nepatiko. 
Kaina 16 Eur. Tel. 8 611 52 763. 
Rokiškis
• Kokybiškus šiaudų ritinius iš 
pastogės. Kaina 10 Eur.  
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05:10 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Įstatymas ir tvarka 
10:00 Miuncheno 
kriminalinė policija 
10:45 Komisaras Reksas 
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 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 Gyvenimo spalvos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nepažintas meras
22:30 Dviračio žinios
23:00 12 beždžionių
23:45 Prisikėlimo liudytojai. 
Lietuvos kankinystės 
kelias
00:00 Komisaras Reksas 13
00:45 Stiprūs kartu
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 12 beždžionių
04:45 Stiprūs kartu
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

05:15 Vieniši tėvai 
05:35 Rouzvudas 

06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
06:55 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Prieš srovę 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Kumba 
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 Gero vakaro šou 
20:30 Prakeikti II 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Kulka į galvą
22:30 Kulka į galvą
23:55 Kaulai 
00:55 24 valandos. 
Palikimas 
01:45 Rouzvudas 
02:35 Amerikiečiai 
03:30 Kaulai 
04:20 Grainderis 
04:45 Vieniši tėvai
05:35 Rouzvudas

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 Dydžio (r)evoliucija
21:00 Monikai reikia meilės 
21:30 Žinios
22:30 Skundikas
00:45 Kortų namelis 
01:45 Bėgte visą naktį

06:25 CSI. Majamis 

07:20 Mano virtuvė 
geriausia 
08:35 Asmens sargybinis
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 Vendeta
22:50 Los Andželo katastrofa
00:40 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05.30 Nauja diena 87
07.00 Oponentai
08.00 „Mentų karai: Kijevas. 
Užmušti blogį“
09.00 „Vieno nusikaltimo i

storija“
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 „Kelrodė žvaigždė“
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
19.30 Lietuva tiesiogiai
20.00 Reporteris
21.00 „Moterų daktaras“
22.00 Lietuva tiesiogiai
22.30 Reporteris
23.30 Gyvenimas
00.30 „Moterų daktaras“
01.30 Oponentai
03.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
03.45 „Mentų karai: Kijevas. 
Užmušti blogį“
04.30 „Kelrodė žvaigždė“
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05:10 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
06:30 Žinios
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 Čia – kinas
16:00 Žinios
16:30 Stiprūs kartu
16:40 Premjera. Ponių 
rojus
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 

18:30 Klauskite daktaro
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Pasaulio puodai
22:30 Dviračio žinios
23:00 Veisenzė. Berlyno meilės 
istorija 1
23:55 Komisaras Reksas
00:45 Stiprūs kartu. 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Veisenzė. Berlyno meilės 
istorija
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

05:10 Vieniši tėvai 
05:35 Rouzvudas
06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 

06:55 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Gero vakaro šou
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Sniego drakonas
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 Farai 
20:30 Prakeikti II 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Aukštis
23:45 Kaulai 
00:45 24 valandos. Palikimas
01:35 Rouzvudas 
02:25 Amerikiečiai 
03:15 Kaulai 
04:05 Grainderis 
04:30 Vieniši tėvai
05:20 Rouzvudas

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 Valanda su Rūta
21:00 Monikai reikia 
meilės
21:30 Žinios
22:30 Karalystė
00:45 Kortų namelis
01:45 Skundikas
03:30 Alchemija XVI. Mada yra 
menas
04:00 RETROSPEKTYVA

06:25 CSI. Majamis 

07:20 Mano virtuvė 
geriausia 
08:35 Asmens sargybinis 
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 Aklavietė
23:00 Vendeta
00:45 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05.30 Nauja diena
07.00 Gyvenimas
08.00 „Mentų karai: Kijevas. 
Užmušti blogį“ 
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 „Kelrodė žvaigždė“
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
19.30 Lietuva tiesiogiai
20.00 Reporteris
21.00 „Moterų daktaras“
22.00 Lietuva tiesiogiai
22.30 Reporteris
23.30 Skyrybos
00.30 „Moterų daktaras“
01.30 Gyvenimas
02.30 Lietuva tiesiogiai
03.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
03.45 „Mentų karai: Kijevas. 
Užmušti blogį“
04.30 „Kelrodė žvaigždė“
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24 05:10 Ponių rojus
06:00 Lietuvos 
Respublikos 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 LRT pamokėlės
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai. Specialus 
„Lietuvos tūkstantmečio 
vaikų“ projektas
14:00 Žinios
14:30 Euromaxx
15:00 Žinios
15:25 Stop juosta
16:00 Žinios
16:30 Stiprūs kartu
16:40 Ponių rojus
17:30 Žinios

18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:20 Sportas
21:30 Auksinis protas
22:50 Ex machina
00:35 O, broli, kur tu?
02:20 Stiprūs kartu
02:30 Klausimėlis
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Šventadienio mintys
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Beatos virtuvė
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

05:20 Rouzvudas 
06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
06:55 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 

07:55 Farai 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Maloningasis vaiduoklis 
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 Nerealieji
21:50 Karibų piratai. 
Ant keistų bangų
00:40 Sinbadas ir Minotauras
02:10 Maikas ir Deivas ieško 
pamergių 
04:00 24 valandos. 
Palikimas
04:50 Vieniši tėvai

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 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Amerikiečių snaiperis
23:40 Derybininkas
02:10 Karalystė

06:25 CSI. Majamis 
07:20 Mano virtuvė 
geriausia 
08:35 Asmens sargybinis 
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 Amerikietiškos imtynės
21:30 Stalingradas
00:05 Aklavietė
01:40 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05.30 Nauja diena
07.00 Skyrybos
08.00 „Mentų karai: Kijevas. 
Užmušti blogį“ 
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. „Mentų karai: Kijevas. 
Užmušti blogį“ 
16.00 Reporteris
17.00 „Kelrodė žvaigždė“ 
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo i
storija“
19.30 Baltijos kelias
20.00 Reporteris
21.00 „Moterų daktaras“ 
22.00 Lietuva tiesiogiai
22.30 Reporteris
23.00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
23.30 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
00.30 „Moterų daktaras“
01.30 Skyrybos
02.30 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
03.00 „Vieno nusikaltimo istorija“
03.45 „Mentų karai: Kijevas. 
Užmušti blogį“
04.30 „Kelrodė žvaigždė“
05.30 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
06.00 Brangioji, aš perskambinsiu

Tel. 8 615 29 342. Rokiškis
• Pašarinius kviečius.  
Tel. 8 627 34 750. Rokiškis
• Briaunuotas plokštes 1,5x6 m, už 
simbolinę kainą naudotas plytas, 
svarstykles iki 200 kg, elektros 
variklius iki 3 kW.  
Tel. 8 687 89 378. Rokiškis
• Miežių sėklą Tesla C3.  
Tel. 8 627 34 750. Rokiškis

• Polikarbonatinį šiltnamį. 6x 4 m, 
po audros sulūžę, susilankstę rėmų 
dalys. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 646 82 607. Rokiškis
• Suvirinimo pusautomatį. Kaina 80 
Eur. Tel. 8 605 26 260.  
Rokiškis
• Tarą. Buvo aliejus. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis
• 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
• ~10 m³ spygliuočio rąstų.  
Tel. 8 610 79 195. Rokiškis
• 3 vnt. 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, 20 kv. m. Metalinis, 
cinkuotas, dengiamas plėvele.  
Tel. 8 699 58 377. Rokiškis
• 0,5 l ir 0,7 l stiklainius po 50 vnt. 
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Žirgų mėšlą trąšai. Supakuotas 
maišuose. 1 maišas - 3 Eur.  
Tel. 8 670 97 023. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Lazerinį spausdintuvą Samsung. 
Tvarkingas. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Estar planšetinį kompiuterį. 
Viskas veikia. Be defektų, mažai 
naudotas. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 693 15 791. Rokiškis
• Samsung monitorių, 19 col.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Stacionarų kompiuterį. 7 
Windows. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis

• Nešiojamąjį kompiuterį Compac. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• Nešiojamąjį 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

MAISTO PRODUKTAI

• Sūrius: rūkytus ir su džiovintais 
vaisiais. Tel. 8 648 52 703. 
Rokiškis
• Įvairių veislių valgomąsias 
bulves. Galiu atvežti.  
Tel. 8 601 26 960. Rokiškis
• Ekologiškai augintas Jelly 
valgomas ir sėklines bulves. 
Atvežu. Tel. 8 652 80 328.  
Rokiškis

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

MOBILIEJI TELEFONAI

•  Gerai veikiantį Samsung Galaxy 
S5. Yra kroviklis, apsauginis 
stikliukas ir telefono dėžutė. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 609 08 933.  
Rokiškis
• Kaip naują telefoną Samsung A3. 
Pilnas komplektas. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Veikiantį, gerai prižiūrėtą telefoną 
Samsung Galaxy 3 Neo. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 624 30 118.  
Rokiškis
• 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

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Puse namo, Panemunėlio 
geležinkelio stotis, Pergalės g., 
32. Aplink namą žemę 7 a, Ir 
radiatorius. Kaina 2000 Eur.  
Tel. 8 610 40 802. Rokiškis
• Žemės sklypus. 1) 3,85 ha 
prie Rokiškio miesto, kad. nr. 
7313/0003:532, našumo balas 
41,7. 2) 0,78 ha Juodupėje, kad. nr. 
7363/0006:0220, našumo balas 37. 
Kainos sutartinės.  
Tel. 8 614 76 408. Rokiškis
• Namą prie Pandėlio (1 km nuo 
Pandėlio kapinių). Yra du ūkiniai 
pastatai (reikia remonto), rūsys. 
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Kiemo ir pastatų plotas 19 a ir 
19 a dirbamos žemės-sodo. Visa 
papildoma informacija telefonu. 
Kaina 4500 Eur. Tel. 8 655 14 659. 
Vilnius
• Skubiai 3 kambarių butą, 
Rokiškije, Sodų g., 13. Antrasis 
aukštas, atskiras įėjimas, šildomas 
kietuoju kuru, rami vieta. Kaina 
galutinė. Kaina 2500 Eur.  
Tel. 8 610 79 195. Rokiškis
• Garažą J. Gruodžio g. Garažas 
pietinėje pusėje. Yra rūsys. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 605 03 189. 
Rokiškis
• Visiškai paruoštą gyventi vieno 
kambario butą Jaunystės g. 29 kv. 
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. 51,41 kv. m, trečiasis 
aukštas, renovuotame, mūriniame 
name. Tel. 8 656 27 977.  
Rokiškis
• Šalia gražaus Naktakės tvenkinio, 
erdvią – autentišką sodybą su 
0,6442 ha žemės sklypu. Sodyba 
yra Noriūnų k., Lėvens g. Sodybos 
bendras plotas 89,43 kv. m. Kaina 
26500 Eur. Tel. 8 645 49 552. 
Rokiškis
• 15 a sklypą Kudirkos g. kvartale, 
netoli Bikuvos parduotuvės.  
Tel. 8 614 19 528. Rokiškis
• Namą Pandėlyje. Daug žemės, 
garažas, klėtis. Galiu keisti į vieno 
kambario butą Rokiškyje.  
Tel. 8 646 90 708. Rokiškis
• 12 a sodą Steponyse, Vingerinės 
4-joje gatvėje. Yra 34 kv. m 

metalinis-stiklinis šiltnamis, 18 
kv. m medinis namelis, 10-15 
metų amžiaus obelys, slyvos, 
kriaušės. Šalia yra vandens telkinys 
laistymui. Elektros įvadas – iš 
kaimyno. Kaina 1500 Eur.  
Tel. 8 685 60 593. Kaunas
• 51,7378 ha 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 3,40 
ha (0,10 ha miškų ūkio paskirties 
ir 3,3 ha 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 88,33 kv. 
m. Sodybai priklauso 15 a 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 57,70 kv. m. 
Priklauso 2 žemės ūkio paskirties 
sklypai (1,05 ha ir 0,7 ha) ir vienas 
miškų ūkio paskirties sklypas (1,3 
ha). Kaina 14000 Eur.  
Tel. 8 645 49 552. Rokiškis
• Sodybą ežerais apdovanotame 
rajone, vos 3 km nuo Zarasų 
miesto centro, Pakalniškių k. 
88,70 kv. m ploto rąstiniame name 
yra 3 kambariai. Sodybai taip 
pat priklauso 56 a namų valdos 
sklypas, kuris yra netoli miško. 
Kaina 11000 Eur.  
Tel. 8 683 16 313. Rokiškis
• Sodybą 6 km nuo Zarasų miesto 
centro, Milžinų k. 88 kv. m ploto 
rąstiniame name yra 4 kambariai. 
Sodybai taip pat priklauso 82,5 
a 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 88 kv. m ploto, su rūsiu 
ir mansarda. Į kainą įskaičiuoti 
net 3,3 ha žemės ūkio paskirties ir 
0,34 ha namų valdos sklypai. Kaina 
24000 Eur. Tel. 8 674 67 288. 
Rokiškis
• Vosgėlių kaime, Zarasų rajone, 
rąstinę sodybą su pagalbinio ūkio 

statiniais bei 2,4 ha žemės ūkio 
paskirties sklypu. Kaina 15000 Eur. 
Tel. 8 673 10 983. Rokiškis
• Mūrinį namą Magučių k., Zarasų 
r. Namas yra pastatytas 1974 m. 
Kartu su namu parduodamas 18,33 
a namų valdos sklypas. Bendrasis 
pastato plotas yra 109,40 kv. m. 
Kaina 55000 Eur.  
Tel. 8 667 60 366. Rokiškis
• Namą Užtiltės kaime, Zarasų 
rajone. Tvirtas, mūrinis namas 
yra pastatytas 1980 m. Visas 
gyvenamosios paskirties namo 
plotas yra 149,58 kv. m. Kartu su 
namu parduodamas didelis 32,87 a 
namų valdos sklypas. Kaina 28500 
Eur. Tel. 8 667 52 145.  
Rokiškis
• Namą Salako miestelio širdyje, 
Zarasų r. Viso namo plotas yra 
71,32 kv. m. Priklauso 21,26 a 
namų valdos sklypas. Kaina 13500 
Eur. Tel. 8 664 09 677.  
Rokiškis
• Smalvų k., Zarasų r. gyvenamąjį 
namą. Namas mūrinis su mansarda, 
statytas 1978 m. Bendrasis namo 
plotas 203,53 kv.m. Priklauso 
1,0822 ha žemės sklypas. Kaina 
69999 Eur. Tel. 8 648 57 339. 
Rokiškis
• Tvarkingą gyvenamąjį namą 
Salako mstl., Zarasų r.  Namas 
mūrinis dviejų aukštų. Bendras 
plotas 151,49 kv. m. Priklauso 
21,57 a žemės. Kaina 21000 Eur. 
Tel. 8 647 70 183. Rokiškis
• 1,03 ha sklypą ant Dabužio ežero 
kranto, Lukštinių k., Rokiškio r. 
Paskirtis -  žemės ūkio. Priklauso 
apie 150 m pakrantės. Kaina 15800 
Eur. Tel. 8 646 18 343.  
Rokiškis
• Net 50 ha žemės ūkio paskirties 
sklypą esantį Baušiškių k., 
Rokiškio r. Žemės naudmenų 
našumo balas yra 36,7. Žemės ūkio 
naudmenų plotas yra 38,580 ha. 
Net 9,52 ha (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 798,96 kv. 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, 4 km 
nuo Rokiškio miesto. Namas yra 
strategiškai puikioje vietoje, geras 
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 
48,08 ha žemės sklypu Šilingiškio 
k. Žemės našumo balas net  42,1. 
Žemės ūkio naudmenų plotas 30,62 
ha. Sodybos plotas yra 151,79 kv. 
m. Kaina 180000 Eur.  
Tel. 8 646 17 831. Rokiškis
• Tvirtą sodybą Zarinkiškių  k., 
Obelių sen. Sklypo plotas 0,7 ha. 
Bendras sodybos plotas 122,71 kv. 
m. Kaina 27800 Eur.  
Tel. 8 645 49 772. Rokiškis
• Rąstinę sodybą itin gražios 
gamtos apsuptyje, Ragelių k., 
Rokiškio r. Bendras namo plotas 
yra 80,76 kv. m. Name yra įrengti 
trys kambariai. Į kainą įskaičiuotas 
net 80 a sklypas. Kaina 12000 Eur. 
Tel. 8 645 49 552. Rokiškis
• 0,388 ha sklypą su rąstine sodyba 
atokioje vietoje - Pasubatės k., 
Rokiškio r. Sodybai priklauso 
gyvenamasis namas, tvartas bei 
šulinys. Bendras namo plotas 85,65 
kv. m. Kaina 5000 Eur.  
Tel. 8 683 16 313. Rokiškis
• Sodybą Rokiškio r., Gineišių 
k. Sodybai priklauso rąstinis 
gyvenamasis namas, ūkio pastatai. 
Bendras plotas 99,38 kv. m. 
Sodybai priklauso 0,2593 ha žemės 
sklypas. Kaina 6000 Eur.  
Tel. 8 674 70 860. Rokiškis
• Kurkulaičių II k., prie Pandėlio, 
rąstinį namą su 0,2 ha žemės. 
Namas pastatytas 1980 m. Bendras 
namo plotas yra 97,43 kv. m. Kaina 
14000 Eur. Tel. 8 674 67 288. 
Rokiškis
• Obeliuose, rąstinį gyvenamąjį 
namą su 0,2335 ha žemės sklypu. 
Bendras plotas 50,83 kv. m. Kaina 
6500 Eur. Tel. 8 673 10 983. 
Rokiškis
• Tvirtą ir suremontuotą namą 
Rokiškio mieste, Juodupės g. Namo 
plotas 81,92 kv. m. Priklauso 6 a 
žemės. Kaina 39500 Eur.  
Tel. 8 667 60 366. Rokiškis
• Tvarkingą medinį-karkasinį 
namą Kamajų miestelyje. Plotas 
yra 58,88 kv. m. Namas baigtas 
statyti 2001 metais. Priklauso 15 a  
sklypas. Kaina 12000 Eur.  

Tel. 8 667 52 145. Rokiškis
• Pandėlyje,  P. Širvio g.  2 
kambarių butą su rūsiu ir 
sandėliuku. Butas yra antrajame 
mūrinio namo aukšte. Bendras buto 
plotas 46,64 kv. m. Kaina 7000 Eur. 
Tel. 8 664 09 677. Rokiškis
• Juodupėje, Liepų g. 2 kambarių 
butą su rūsiu. Bendras buto plotas 
50,28 kv. m. Namas mūrinis, 
statytas 1990 m., butas yra pirmame 
aukšte iš penkių, su balkonu. Kaina 
7000 Eur.  
Tel. 8 648 57 339. Rokiškis
• Juodupėje, Liepų g.  2 kambarių 
butą su rūsiu. Bendras buto plotas 
49,56 kv. m. Namas mūrinis. 4 
aukštas iš 5. Kaina 6300 Eur.  
Tel. 8 647 70 183. Rokiškis
• 0,1471 ha 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 2009 m. Bendras 
patalpų plotas - 744,62 kv. m. 
Kaina 105000 Eur.  
Tel. 8 646 18 289. Rokiškis
• Erdvų ir tvirtą blokinį namą 
Vytauto g., Kupiškyje. Gyvenamo 
namo plotas net 172,86 kv. m. 
Kaina 35000 Eur.  
Tel. 8 646 17 850. Rokiškis
• Kupiškio mieste, ramioje ir 
tvarkingoje, Račiupėnų gatvėje, 
gyvenamąjį namą. Namo bendras 
plotas yra 45,24 kv. m. Kaina 
13000 Eur. Tel. 8 646 17 831. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Kupiškio m., 

NUOMA

• Išnuomojamas 2 kambarių butas 
Juodupėje. Teirautis nurodytu 
telefonu. Tel. 8 640 45 339. 
Rokiškis
• Dirbanti mergina skubiai 
išsinuomotų vieno kambario butą 
su buitine technika.  
Tel. 8 672 12 353. Rokiškis
• Ilgam laikui išsinuomočiau 1 
kambario butą. Tel. 8 623 18 058. 
Rokiškis

Stoties g. 63,13 kv. 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 
elektros instaliacija. Kaina 2500 
Eur. Tel. 8 658 88 388.  
Rokiškis
• Gyvenamąjį namą Kupiškio 
rajone, Skapiškio sen. Kaina 4500 
Eur. Tel. 8 621 36 133.  
Rokiškis

Paštininkų darbo skaitmenizavimui – 
dar apie 300 tūkst. eurų

 Lietuvos pašto mobiliojo 
laiškininko informacinės siste-
mos palaikymas ir plėtra kai-
nuos dar 297 tūkst. eurų. Į sis-
temą jau investuota 1,74 mln. 
eurų. 

Su konkursą laimėjusia Lie-
tuvos informacijos technologijų 
bendrove „Baltic Amadeus“ kovą 
pasirašyta dvejų metų trukmės 
sutartis.

„Tai yra antrasis vystymo eta-
pas. Perkami šios sistemos palai-
kymo ir vystymo darbai. MLIS 
yra programa, kuri leidžia skai-
tmenizuoti laiškininkų atliekamas 
operacijas“, – BNS komentavo 
Lietuvos pašto Korporatyvinių 
reikalų departamento vadovė Vai-
da Budrienė. 

Pasak jos, skaitmenizavus 
operacijas atlikti bei žmones ap-
tarnauti yra paprasčiau. 

„Atnešę siuntą, laiškininkai 

juos dažniau „pagauna“ namuo-
se, gali priimti įmokas ir išduoti 
jas patvirtinantį kvitą, o domi-
nančią informaciją pateikti iš-
samiau, realiu laiku ją patikrinę 
duomenų bazėje“, – pridūrė ji. 

Mobilieji laiškininkai visas 
įprastas pašto operacijas atlieka 
planšetėmis pas klientus namuo-
se. Šiuo metu 88 proc. Lietu-
vos pašto laiškininkų naudojasi 
planšetėmis su šia IT sistema, 
norima visus juos aprūpinti 
planšetėmis su MLIS. Mobilių-
jų laiškininkų yra per 400, o iš 
viso laiškininkų Lietuvos pašte 
– iki 1900. Pasak V. Budrienės, 
karantino metu Lietuvos pašte 
pasikeitė darbo procesai, pavyz-
džiui, tiek kurjeriai, tiek laiški-
ninkai klientus aptarnauja lauke. 
Jeigu ant siuntos yra mobilus 
telefonas, siunta siunčiama į paš-
tomatą.

BNS inform.
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Balandžio 21-oji, 
antradienis, 
17 savaitė

Iki Naujųjų liko 254 dienos.
Pasaulinė kūrybiškumo ir 

inovacijų diena
Saulė teka 6.03 val., 
leidžiasi 20.33 val. 

Dienos ilgumas 14.30 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Akvilė, Anzelma, Anzelmas, 
Anzelmina, Arėjas, Arijus, 
Milgedas, Skalamintas, 

Skalamintė, Skalmintė, Skalvė, 
Skalvis, Vaitvilas, Vaitvilas, Vaitvilė, 

Zelma, Zelmas.
Rytoj:  Danutė, Jurga, Leonidas, 
Novaidas, Novaidė, Novaldas, 

Novaldė, Sotera, Soteras, 
Visgailas, Visgailė, Visgauda, 

Visgaudas, Visgeda, Visgedas, 
Visgirda, Visgirdas.

Poryt: Adalberta, Adalbertas, 
Albrechtas, Daugas, Daugauda, 
Daugaudas, Juras, Jurga, Jurgis, 
Jurgita, Vaitiekus, Vyga, Vygailas, 

Vygailė.

Dienos citata
„Kuklaus dangus nenuskriaus, 

kantraus dangus neapleis“ 
(Kinų išmintis).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

753 m. prieš Kristų Romulas 
(Romulus), anot legendos, įkūrė 
amžinąjį miestą - Romą.

1109 m. mirė vienas iš Vidu-
ramžių scholastikos pagrindėjų, 
teologas Anzelmas Kenterberietis.

1926 m. gimė Elžbieta II, Di-
džiosios Britanijos karalienė nuo 
1952 metų.

1946 m. mirė anglų ekono-
mistas ir žurnalistas Džonas Mei-
nardas Keinsas, reguliuojamojo 
kapitalizmo teorijos, vadinamojo 
keinsizmo, pradininkas. Pagrindi-
nis jo veikalas - „Bendroji užim-
tumo, palūkanų ir pinigų teorija“.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1921 m. Briuselyje prasidėjo 
Lietuvos ir Lenkijos vyriausybių 
derybos dėl tarpusavio santykių.

1922 m. pateikta pirmoji pa-
raiška prekės ženklui Lietuvoje 
registruoti.

1945 m. prasidėjo pirmasis 
pokario trėmimas. Buvo tremia-
mi vokiečių kilmės žmonės bei 
partizanų šeimos.

Post scriptum
Nesnausi – ir pagrabe gausi.

Per pirmąjį šių metų ketvirtį – 8 susirgimai 
meningokokine infekcija

Per pirmąjį šių metų ke-
tvirtį registruoti aštuoni su-
sirgimai meningokokine in-
fekcija, pirmadienį pranešė 
Užkrečiamų ligų ir AIDS 
centras (ULAC).

Jo duomenimis, tai – pen-
kiais atvejais mažiau nei per-
nai per tą patį laikotarpį. Tarp 
šiemet susirgusiųjų – penki 
vaikai ir trys suaugusieji, 
mirties atvejai kol kas nebuvo 
registruoti.

Lietuvoje pernai užregis-
truoti 37 meningokokinės in-
fekcijos atvejai, tarp jų regis-
truotos penkios mirtys – mirė 
du vaikai iki penkerių metų 
amžiaus ir trys suaugusieji. 

ULAC primena, kad efek-
tyviausias būdas išvengti me-
ningokokinės infekcijos yra 
skiepai.

Jų apimtys, centro teigi-
mu, per metus išaugo daugiau 
nei dvigubai – 2018 metais į 
vaikų profilaktinių skiepijimų 
kalendorių įtraukus skiepus 
nuo B tipo meningokokinės 
infekcijos, skiepijimų apim-

tys padidėjo nuo 37,3 proc. 
užpernai iki 74,2 proc. pernai. 

Meningokokinė infekcija 
plinta oro lašeliniu būdu, ar-
timai bendraujant su sergan-
čiu ar bakterijos nešiotoju, 
ji progresuoja labai greitai 
ir mirtimi gali baigtis per 
24 valandas. ULAC teigia, 
kad meningokokinė infek-
cija klastinga tuo, kad ligos 
pradžioje nebūna jokių spe-
cifinių požymių, ji prasideda 
staiga ir primena peršalimo 
ligas ar gripą. Dažniausiai 
meningokokinė infekcija pa-
sireiškia karščiavimu, vėmi-
mu, mieguistumu, vangumu, 
sąmonės aptemimu, kaklo 
raumenų įtempimu, sąnarių/
raumenų skausmais, vaikams 
dar yra būdingas nuolatinis 
verkimas, atsisakymas valgy-
ti/gerti, hemoraginis bėrimas, 
kuris dažniausiai atsiranda 
per pirmąją parą ar pirmosio-
mis susirgimo valandomis.

Meningokokinė infekcija 
yra pavojinga įvairaus am-
žiaus žmonėms, tačiau daž-
niausiai ja serga vaikai iki 

penkerių metų amžiaus.
Paaugliai ir jauni suaugę 

yra antroji amžiaus grupė 
pagal riziką susirgti menin-
gokokine infekcija. Maždaug 
penktadaliui visų pasveikusių 
po meningokokinės infek-
cijos, pasireiškia liekamieji 
reiškiniai – inkstų nepakan-
kamumas, smegenų pažei-
dimas, galūnių amputacija, 
klausos pažeidimas ir kiti.

Pirmąja vakcinos doze 
nuo meningokokinės infek-
cijos skiepijami trijų mėne-
sių amžiaus kūdikiai, antrąja 
– penkių mėnesių, trečioji 
skiepijama 12-15 mėnesių su-
laukusiems vaikams.

Tėvams ar globėjams pa-
geidaujant paskiepyti savo 
vaiką ar pasiskiepyti patiems 
nuo meningokokinės infekci-
jos reikia kreiptis į sveikatos 
priežiūros įstaigą, kurioje 
esate registruoti. Karantino 
laikotarpiu planiniai skiepiji-
mai nėra atidedami ir turi būti 
vykdomi, numatant pacientų 
srautų valdymą.

BNS inform.

Bankai susitarė dėl gyventojų 
paskolų atidėjimo

Lietuvos bankų asocia-
cijos (LBA) nariai, prisi-
dėdami prie pagalbos nuo 
koronaviruso COVID-19 
nukentėjusiems gyvento-
jams, pasirašė morato-
riumą dėl laikino kredito 
įsipareigojimų atidėjimo 
privatiems klientams.

Šiuo moratoriumu įsi-
pareigojama, nekeičiant su-
tarties sąlygų ar palūkanų, 
suteikti galimybę visiems 
privatiems klientams būsto 
paskolų įmokas atidėti iki 
vienerių metų, o lizingo ir 
vartojimo kreditų – iki pus-
mečio, teigiama LBA prane-
šime,

„Įvertinusios savo pajė-
gumus, šalies finansų ins-
titucijos nusprendė, kad, 
nepažeisdamos finansinio 
stabilumo reikalavimų, gali 
privatiems klientams talkinti 
iki metų. Tikimės, kad per 
tą laiką žmonės sugebės at-
sitiesti ir grįžti prie įprasto 
paskolų grąžinimo grafiko“, 
– pranešime teigė LBA pre-
zidentas Mantas Zalatorius.

Visiems gyventojams, 
kurie iki karantino pradžios 
tvarkingai mokėjo įmokas, 
tačiau dėl koronaviruso si-
tuacijos susidūrė su finan-
siniais sunkumais, neteko 
darbo ar dalies pajamų, raštu 
apie tai informavus banką, 

iki 12-os mėnesių bus atidė-
tas pagrindinės būsto pasko-
los dalies mokėjimas.

Vartojimo kreditams ir 
lizingui kredito įstaigos 
moratoriumo periodu taikys 
atidėjimą iki pusės metų. 
Atidėjimo laikotarpiu klien-
tui liks mokėti tik palūkanas 
ar kitus periodinius mokėji-
mus.

Individualiai bus spren-
džiama tik dėl tų klientų, ku-
rie jau iki 2020-ųjų kovo 16 
dienos turėjo reikšmingų bei 
įsisenėjusių finansinių pro-
blemų, vėlavimų ar nemokų.

Moratoriumą pasirašė 
„Danske Bank“ Lietuvos 
filialas, Lietuvos centrinė 
kredito unija (LCKU) ir jos 
finansinė grupė, „Luminor 
Bank“ Lietuvos skyrius, 
Medicinos bankas, SEB 
bankas, „Swedbank“, „Šiau-
lių bankas“. Moratoriumui 
pritarė Lietuvos bankas.

Šis moratoriumas yra 
atviras, prie jo galiojančio-
mis sąlygomis gali prisi-
jungti visi Lietuvos kredito 
rinkos dalyviai, teikiantys su 
nekilnojamuoju turtu susiju-
sius kreditus, vartojimo pa-
skolas bei lizingo paslaugas 
fiziniams asmenims.

Moratoriumas įsigalioja 
balandžio 20 dieną ir galioja 
iki šių metų liepos 1 dienos.

BNS inform.

Finansų ministras: šalies BVP šiemet gali 
smukti 7 proc. ar daugiau

Lietuvos ekonomikos 
nuosmukis dėl koronaviru-
so krizės šiemet gali siekti 
7,3 proc., tačiau iki vasaros 
viruso nesuvaldžius, šalies 
bendrasis vidaus produk-
tas (BVP) gali smukti gero-
kai daugiau, teigia finansų 
ministras Vilius Šapoka.  

„Laikantis prielaidos, kad 
viruso plitimas bus suval-
dytas pirmąjį šių metų pus-
metį, po kurio ekonominis 
aktyvumas laipsniškai pra-
dės atsigauti, matome, kad 
ekonomika gali smukti 7,3 
proc. ir daugiau, dabartinės 
prognozės, žinoma, keisis. 
Jeigu iki vasaros viruso plė-
tra nebus suvaldyta, Lietu-
vos BVP gali smukti gerokai 
daugiau ir mes tai galime 
skaičiuoti dviženkliais skai-
čiais“, – pirmadienį spaudos 
konferencijoje Vyriausybėje 
sakė V. Šapoka. 

Pasak jo, BVP nuosmukis 
priklausys ne tik nuo pande-
mijos suvaldymo, tam skirtų 
priemonių, bet ir nuo šalies 
eksporto rinkų: „Kitaip ta-
riant, esame tikrai visi viena-
me laive.“  

Kovo mėnesį Finansų mi-
nisterija prognozavo, kad 
suvaldžius koronaviruso pli-
timą per pirmąjį  pusmetį, 
Lietuvos BVP šiemet suma-
žėtų iki 2,8 proc., o kitąmet 
augimas siektų 5,4 procento.

„Ekonominės prognozės 
tikrai nieko gero nežada, 
šiandien paskelbtoje apžval-
goje pateikiamos naujausios 
Finansų ministerijos spe-
cialistų įžvalgos remiantis 
jau pirmojo ketvirčio statis-
tiniais duomenimis (...) Jie 
rodo ne tik lėtėjantį ekono-
mikos aktyvumą, bet ir pras-
tėjančius verslo bei vartotojų 
lūkesčius. Kelerius metus 
vyravę labai optimistiniai 
verslo ir vartotojų lūkesčiai 
yra visiškai išblėsę“, – teigė 
finansų ministras.   

Naujausios prognozėse 
numato, kad kitąmet šalies 
ekonomikos augimas sieks 
6,6 proc. Pasak V. Šapokos, 
tikėtina, kad BVP kitąmet 
augs tiek, kiek šiemet nukris. 

„Turiu omenyje, kad pa-
našiai, kiek bus šiemet BVP 
nuosmukis, atitinkamai, tiek 
kitais metais augimas. Ta-
čiau tai yra grubios progno-
zės, nes tai, ką prognozuoja 
tiek Lietuva, tiek kitos šalys, 
tarptautinės organizacijos, 
šitos prognozės orientuojasi 
į labai trumpą laiką su didele 
tikimybe, kad jos artimiausiu 
metu bus peržiūrėtos“, – kal-
bėjo V. Šapoka.  

Jo teigimu, biudžeto iš-
laidų mažinimas šiuo metu 
nėra svarstomas, nes makro-
ekonominė logika reikalauja, 
jog šalis vykdytų ekspansinę 
fiskalinę politiką, o tam rei-

kia skolintis. 
„Kalbant apie tai, kuomet 

valstybė pasiskolins didžią-
sias sumas, priminsiu, kad 
iš tarptautinių organizacijų 
jau esame pasiskolinę 1,5 
mlrd. eurų. Artimiausiu metu 
keliausime į euroobligacijų 
rinkas, taip pat skolinamės 
vidaus aukcionuose“, – sakė 
V. Šapoka. 

Prognozuojama, kad 
namų ūkių vartojimo išlaidos 
šiemet sumažės 3,7 proc., 
valdžios sektoriaus išlaidos 
išaugs 1,3 proc., tuo metu 
bendrojo kapitalo formavi-
mas (investicijos) smuks 5,1 
procento. 

2021 metais šie rodikliai 
turėtų augti atitinkamai 3,1 
proc., 0,5 proc. ir 4,1 pro-
cento.

Lietuvos prekių ir paslau-
gų eksportas šiemet turėtų 
smukti 15 proc., importas - 
10,3 proc., o kitąmet padidė-
ti atitinkamai 13,7 proc. ir 9 
procentais.

Vidutinė metinė infliacija 
Lietuvoje šiemet turėtų siek-
ti 1 proc., 2021 metais - 2 
procentus.

Užimtų gyventojų skai-
čius šiemet turėtų sumažėti 
4,5 proc., o nedarbas išaugti 
iki 10,5 procento. Kitąmet 
šie rodikliai, tikimasi, atitin-
kamai augs 2,3 proc. ir ma-
žės 3,3 procento.

BNS inform.
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Įsigaliojo draudimas žvejoti karšius
A p l i n k o s a u g i n i n k a i 

primena, kad nuo šio pir-
madienio, balandžio 20 
d., įsigaliojo draudimas 
Nemuno deltos regioninio 
parko teritorijoje esančiuo-
se vandens telkiniuose žve-
joti karšius (išskyrus kar-
šių žvejybą polderiuose).

Kaip ir kiekvienais me-
tais, aplinkosaugininkai 
draudžiamoje žvejoti teri-
torijoje vykdys sustiprintą 
kontrolę. Ypatingas dėme-
sys bus kreipiamas į tuos 
upių ruožuos, kuriuose yra 
pagrindinės šių žuvų neršta-
vietės. Didžioji reidų dalis 
bus vykdoma savaitgaliais, 
po darbo valandų ir tamsiu 
paros metu, nes tuo metu 
žvejoja daugiausia žvejų 
mėgėjų.

Visus karšių žvejybos 
draudimo laikotarpiu su-
gautus karšius privaloma 
nedelsiant paleisti į tą patį 
vandens telkinį. To nepada-
riusiems gresia baudos nuo 
115 iki 190 eurų kartu su 
žvejybos įrankių konfiska-
vimu. Taip pat tokiu atveju 
bus skaičiuojama gamtai 
padaryta žala – už kiekvie-
ną neteisėtai sugautą karšį 
teks sumokėti 60 eurų.

Be to, aplinkosauginin-
kai primena, jog prieš pra-
dedant žvejybą ir žvejybos 
metu visi žvejai privalo su-
rinkti komunalines atliekas 
esančias 5 metrų spinduliu 
aplink žvejybos vietą, o bai-
gę žvejoti jas išvežti į ko-
munalinių atliekų surinkimo 
konteinerius.

Taip pat nuo balandžio 
20 d. įsigalios draudimas 
žvejoti 400 m zonoje aplink 
Dabintos pusiasalį Kauno 
mariose. Tačiau nuo balan-
džio 21 d. jau bus galima 
žvejoti lydekas ir masalui 
naudoti žuvelę.

Gyventojai apie pastebė-
tus žvejybos taisyklių pa-
žeidimus raginami pranešti 
bendruoju pagalbos telefonu 
112 arba tiesiogiai AAD te-
lefonu 8 (5) 2732995.

Aplinkos apsaugos 
departamento 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

AVINAS.  Sa-
vaitės pradžioje 
gali stigti energi-
jos, entuziazmo, 

tikėtina stipresnė nuotaikų 
kaita. Trečiadienis bus ypač 
sudėtinga diena, tikėtini iššū-
kiai, atidumo reikalaus kar-
jeros ir finansiniai reikalai, 
galimas spaudimas iš įtakin-
gų asmenų, vadovybės pusės. 
Tomis dienomis vertėtų pasi-
kliauti ne tik racionaliu protu, 
tačiau ir vidine įžvalga – in-
tuityvusis mąstymas veiks 
išvien su logika. Sudėtinges-
nis ir penktadienio rytas. Sa-
vaitgalį aplinkybės dėliosis 
palankiai, seksis sklandžiai. 
Sekmadienio vakaras gimu-
siems po  Avino ženklu žada 
būti ypatingai sėkmingas. 

JAUTIS. Š 
savaitė ypatin-
ga, ypač šiomis 
dienomis sutik-

siantiems savo gimtadienius. 
Pirmąsias tris savaitės dienas 
nesitikėkite greitos sėkmės 
– tai išbandymų ir stagnaci-
jos metas, reikės kantrybės, 
atsakingumo ir lėto tempo. 
Ketvirtadienis duos impulsą 
naujai pradžiai, galimi ne-
tikėtumai, permainingos si-
tuacijos. Penktadienio rytas 
reikalaus atsargumo, atidu-
mo. Savaitgalis vėlgi žada 
permainas arba naujo etapo 
pradžią. Visą savaitę svarbu 
saugoti ir tausoti sveikatą. 

D V Y N I A I . 
Pirmosios trys sa-
vaitės dienos su-
dėtingos visiems, 

tačiau jums pavyks atrasti 
galimybių pasukti aplinky-
bes savo naudai, sušvelninti 
situacijas. Laiminga diena 
antradienis – daug lems ry-
šiai, bendravimas, pažintys. 
Ketvirtadienis atneš permai-
nų santykiuose, finansiniuose 
reikaluose. Svarbios savait-
galio dienos – tai itin nesta-
bilus metas, bus svarbu ne-
pasiduoti emocijoms, tačiau 
būtina klausytis intuicijos 
balso. Sekmadienio vakaras 
gali lemti ryškesnius poky-
čius santykiuose, partnerys-
tėje arba finansiniuose reika-
luose.

VĖŽYS. Iki 
trečiadienio nepa-
lankus metas, gali 
tekti susidurti su 

iššūkiais, ginti savo interesus. 
Ketvirtadienis ir penktadie-
nis – palankios, rezultatyvios 
dienos, bus daugiau vidinio 
komforto ir išorinio stabilu-
mo. Laukia ir pokyčiai. Ke-
tvirtadienį gali atverti palan-
kių galimybių finansiniuose 
reikaluose, darbe, kūrybinėje, 
kolektyvinėje veikloje, lemti 
sveikatos būklės pagerėjimą. 
Penktadienio rytas – rizikin-
gas metas, būtinas atidumas. 
Savaitgalis palankus, ypač 
sekmadienio vakaras – galimi 
palankūs įvykiai santykių te-

Astrologinė prognozė savaitei 
matikoje. 

LIŪTAS. Pir-
mąsias tris savai-
tės dienas prireiks 
išties didelių pa-

stangų kliūtims įveikti, pa-
lanku tik tai, kad aplinkybės 
klostysis jūsų naudai, ne-
stokosite ryžto ir energijos. 
Svarbu tausoti sveikatą ir 
nepasiduoti slogiai nuotai-
kai, depresyvioms būsenoms. 
Ketvirtadienis gali atnešti 
netikėtumų, būtinas atidu-
mas tvarkant finansinius ir 
piniginius reikalus – galimi 
praradimai, nuostoliai. Penk-
tadienis dar neleis atsipalai-
duoti, tuo tarpu savaitgalį 
stos palankesnis metas. Se-
kmadienio vakarą žvaigždės 
gimusiems po Liūto ženklu 
pranašauja laimę. 

M E R G E L Ė . 
Iki trečiadienio 
vyraus darbo, 
sveikatos, vaikų 

priežiūros aktualijos – origi-
nalių sprendimų dėka pavyks 
išspręsti sudėtingas situaci-
jas. Ketvirtadienį jums žada 
nusišypsoti sėkmė – verta dėti 
pastangas karjeros, darbo, 
verslo, finansiniuose reika-
luose – iniciatyva ir ryžtingi 
žingsniai bus naudingi, svei-
kintini. Po sėkmę žadančio 
penktadienio laukia įtemptos 
savaitgalio dienos – kardina-
lūs poelgiai ir pernelyg di-
deli lūkesčiai, reikalavimai 
gali iššaukti visiškai netikėtą 
rezultatą. Asmeniniai ir da-
lykiniai santykiai reikalaus 
pastangų ir atidumo. 

S VA R S T Y -
KLĖS Pirmoji 
savaitės pusė at-
neš didesnę emo-

cinę ir mentalinę įtampą, bus 
sudėtinga išjudinti reikalus, 
įgyvendinti sumanymus ir 
norus. Didesnės sėkmės gali-
ma tikėtis antradienį. Ketvir-
tadienis atneš daugiau darnos 
ir palankių pokyčių galimybę 
asmeniniuose, šeimyniniuose 
ar dalykiniuose reikaluose. 
Laukia sėkmingas savaitga-
lis – palankus metas atsiverti 
karjeros, darbo, finansinių ir 
materialinių galimybių poky-
čiams. Sekmadienis sėkmin-
gas šeimyniniams reikalams, 
romantiniams santykiams.

S K O R P I O -
NAS. Iki trečia-
dienio vargins 
rutina, stigs situ-

acijos kontrolės, o kai kurie 
tikslai atrodys nebepasiekia-
mi – svarbu nenustoti ryžto ir 
entuziazmo, kurie užtikrintai 
judėti į priekį. Ketvirtadienis 
gali atnešti būtinybę rinktis, 
tačiau priimti sprendimą bus 
nelengva – teks gerai pas-
varstyti ir teisingai susidė-
lioti prioritetus. Penktadienį 
bus aktualūs ryšių, transporto 
klausimai, ryžtingai ieškosite 
originalių sprendimų. Savait-
galį genialią išeitį iš uždaro 

rato gali pasiūlyti verslo par-
tneriai arba sutuoktinis.

ŠAULYS. Sa-
vaitės pradžio-
je kliūtis seksis 
įveikti derinant 

intuiciją ir logiką. Pirmąsias 
tris savaitės dienas netrūks 
sėkmingų aplinkybių. Trečia-
dienis – sudėtingesnis, nedera 
aklai rizikuoti, skubėti. Ke-
tvirtadienį ir penktadienį tu-
rėsite didesnę veiksmų ir pa-
sirinkimo laisvę, gali atsiverti 
galimybės pokyčiams, per-
mainoms. Savaitgalis lems 
pasirinkimus, apsisprendi-
mus situacijas – teks dvejoti, 
rinktis. Santykiai reikalaus 
atidumo ir gebėjimo atrasti 
kompromisus. 

OŽIARAGIS. 
Savaitės pradžia 
įtempta, ypač tre-
čiadienis. Prireiks 

pastangų ir ryžto siekiant 
rezultatų, susirūpinimą gali 
kelti sveikata, vaikų priežiū-
ros rūpesčiai. Antroji savaitės 
pusė palankesnė – aplinkybės 
dėliosis sklandžiau, bus ir 
sėkmės epizodų. Ypač dide-
lių galimybių atvers ketvir-
tadienis – galimos palankios 
permainos, netikėti sprendi-
mai, išeitys. Savaitgalis ma-
žiau palankus bendravimui 
ir ryšiams bei reikalams, 
susijusiems su kelionėmis, 
transportu,  informacija ir 
duomenims, mokymusi. 

VA N D E N I S. 
Savaitės pradžia 
gali atnešti naujų 
kliūčių arba keblu-

mų, tačiau aplinkybes pavyks 
pakreipti savo naudai, atrasti 
išeitis iš sudėtingų situacijų. 
Susirūpinimą kels dalykiniai 
reikalai ir darbo klausimai, 
sveikatos ir vaikų priežiūros 
reikalai. Sudėtingas ir ketvir-
tadienis – tausokite sveikatą 
ir venkite finansinės rizikos, 
materialinių praradimų. Sa-
vaitgalis palankus santykiams 
ir bendravimui, kontaktų už-
mezgimui, pažintims ir ry-
šiams. Nepatartini neapgalvo-
ti sprendimai – galimi visiškai 
netikėti situacijos posūkiai. 

ŽUVYS. Pa-
lankesnė antroji 
savaitės pusė – iki 
trečiadienio tę-

sis mažiau palankus laikas 
einamiesiems reikalams, 
naujų darbų pradėti neverta. 
Ketvirtadienis – gera diena 
naujiems planams, poky-
čiams. Sėkminga ir produk-
tyvi diena – penktadienis, 
seksis įgyvendinti sumany-
mus, tvarkyti materialinius ir 
finansinius reikalus. Savait-
galį gali tekti spręsti pinigi-
nius ir santykių klausimus. 
Bręstančios permainos gali 
pastūmėti jus iš komforto 
zonos, sukelti bereikalingų 
rūpesčių bei įtampos, tačiau 
vėliau jos pasirodys naudin-
gos ir palankios.

PRO MEMORIA
Juodupės seniūnija:
VINCAS ŠABLINSKAS 1944.04.09  –  2020.04.09
GENĖ LUCIJA VAINAUSKIENĖ 1936.04.18  –  2020.04.10 
RŪTA KAROSIENĖ 1950.01.08  –  2020.04.11
ALBINAS SAKAPILVIS 1939.03.07  –  2020.04.13
AUDRONĖ RUDIENĖ 1952.08.14  –  2020.04.14

Nuoširdžiai užjaučiame Artūrą Raščių 
dėl sesers mirties.

Buvę bendradarbiai

Užuojautos „Rokiškio Sirena“ laikraštyje ir interneto 
svetainėje spausdinamos nemokamai. Tekstus galite siųsti: 
el. paštu reklama@rokiskiosirena.lt Facebook žinute arba 
skambinkite +37066676777    

Ministerija siūlo mokslo metus baigti birželio 1 dieną
Švietimo, mokslo ir spor-

to ministerija siūlo moks-
lo metus baigti birželio 1 
dieną, vėliau mokyklai nu-
sprendus galėtų tęstis ne-
formalaus švietimo veiklos, 
individualios konsultacijos 
vaikams.

„Atsižvelgiant į esamą 
ekstremalią situaciją šalyje ir 
jau įsibėgėjusį mokymą nuo-
toliniu būdu, vaikų aprūpini-
mą kompiuterine įranga, ben-
drojo ugdymo mokykloms 
siūlome ugdymą organizuoti 
iki pat birželio 1 dienos“, 
– sako švietimo, mokslo ir 
sporto ministras Algirdas 
Monkevičius.

Kaip praneša ministeri-
ja, kitos edukacinės veiklos 

mokykloje nuotoliniu būdu 
ar įprastu, jei karantinas bus 
pasibaigęs, galėtų ir toliau 
vykti – neformalaus švietimo 
veiklos, individualios kon-
sultacijos vaikams, kuriems 
reikia papildomos ugdymo 
pagalbos.

Pasak A. Monkevičius, mi-
nisterija šią ir kitą savaitę tęsia 
konsultacijas su savivaldybių, 
mokyklų vadovų, mokytojų ir 
mokinių atstovais dėl mokslo 
metų baigimo, tačiau jau da-
bar pažymima, kad mokslo 
metai neturėtų baigtis anks-
čiau negu birželio 1 dieną.

Po minėtų konsultacijų, 
įvertinus suinteresuotų šalių 
siūlymus dėl mokslo metų 
baigimo, bus pateiktos atitin-
kamos rekomendacijos moky-

kloms, teigiama pranešime.
Ministras pabrėžia, kad 

ypatingas dėmesys turi būti 
skiriamas abiturientams, 
kad jie galėtų maksimaliai 
pasirengti birželio 22 dieną 
prasidėsiančiai egzaminų se-
sijai.

Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerija prašo, kad moky-
klos ir savivaldybės ar kiti jų 
steigėjai iš anksto rengtųsi 
visuotiniam nuotoliniam mo-
kymui, jei karantinas tęstųsi 
ir pasibaigus mokinių atosto-
goms. 

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

Romoje skirta bauda moteriai, išvedusiai pavedžioti vėžlį
Romos policija dėl 

griežtų karantino taisyklių 
pažeidimo skyrė 400 eurų 
baudą italei, kuri išvedė 
į lauką pavedžioti... savo 
vėžlį.

Italijoje siaučiant daugiau 
kaip 20 tūkst. gyvybių nu-
sinešusiai koronavirusinės 
infekcijos COVID-19 epide-
mijai, gyventojai, norėdami 
išeiti į gatvę, turi nurodyti 
pateisinamą priežastį.

Šuns pavedžiojimas lai-
komas pakankamai gera 
priežastimi išeiti iš namų.

Tačiau atrodo, kad vėž-
liams tai negalioja.

„60 metų moteris buvo 
užklupta prie savo namų be 
pateisinamos priežasties“, jai 
skirta bauda, pranešė Romos 
policija.

„Moteris vaikštinėjo su 
vėžliu“, – sakoma policijos 
pranešime.

Atstovas Nunzio Carbone) 
naujienų agentūrai AFP sakė, 
kad moteriai skirta 400 eurų 
bauda, nes jos pateikta išėji-
mo į lauką priežastis „nebuvo 
pateisinama“.

Italijos pareigūnai prane-

šė, kad antrąją Velykų die-
ną, kuri katalikiškoje šalyje 
buvo nedarbo diena, skyrė 
rekordiškai daug baudų – 16 
545. Dar 13 756 baudų buvo 
skirta Velykų sekmadienį.

Italai per socialinius tin-
klus dalijosi humoristiniais 
skelbimais, kad nuomoja 
savo šunis visiems, kas tarp 
keturių sienų jau eina iš pro-
to ir kam reikia pateisinamos 
priežasties ištrūkti iš namų.

N. Carbone sakė, kad 
vėžlys buvo „picos dydžio“, 
bet ropojo be pavadėlio.

BNS inform.

Dėl mylimos sesutės mirties 
nuoširdžiai užjaučiame Artūrą Raščių.

Bendrapartiečiai
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

***
– Atleiskite, o seniai jūs 

saviizoliacijoje?
– Aštuntą dėžę alaus.

***
Sunku dabar šnipams: 

pabandyk pasislėpti tuščioje 
gatvėje, kai visi pro langus žiūri.

***
Turėjo būti šaunus vakarėlis. 

Bet kažkas atsinešė saulėgrąžų.
***

Susitinka du draugai:
– Klausyk, ar tavo žmona vis 

dar tokia pat graži, kaip prieš 
vestuves?

– Taip. Tik ji tam užtrunka 
dviem valandomis ilgiau.

***
Žmona klausia vyro:
– Mielasis, o tu prisimeni, 

kam turi būti dėkingas, kad mus 
supažindino?

– Neprisimenu. Priešų turiu 
daug.

***
Nieko nėra paprasčiau, nei 

mesti rūkyti. Kai kurie ir po 
trisdešimtą kartą meta.

***
O jūs jau nusprendėte, 

kokiame tinklalapyje praleisite 
atostogas?

***
Tik tikras džentelmenas po 

kojų pasipynusią katę išvadina 
tiesiog kate.

***
Petriuko pažymių knygelė 

pateko į Gineso rekordų knygą. 
Jis ten ją nuo tėvų paslėpė.

***
Vakar darbe ieškojom 

teisingumo. Šiandien ieškome 
darbo.

***
Vyras žmonai:
– Ko tu tokia pikta? Nuo 

šluotos nukritai?
***

Tėvas bara sūnų:
– O kodėl tu numetei plytą 

seneliui ant galvos?
– Aš daugiau taip 

nedarysiu.
– O seneliui daugiau ir 

nebereikia.
***

Mokytoja klausia Petriuko:
– Kur tu patektum, jei 

pragręžtum žemę kiaurai?
– Į beprotnamį.

***
Renginių vedėjas:
– Mielieji, kadangi 

susirinko į vestuves patys 
artimiausi ir brangiausi 
žmonės, muštynes 
sukelti bus nelengva. 
Bet jūs nesijaudinkite, aš 
profesionalas.

***
– Ar girdėjote, Petrą vėl 

atleido iš darbo?
– O kodėl?
– Matote, jis įsidarbino 

įmonėje, prekiaujančioje 
arbata. Ir kai kas nors 
skambindavo direktoriui, 
Petras sakydavo, kad tas 
negali atsiliepti, nes geria 
kavą.

***
Po įtemptų trijų raundų 

boksininkas klausia trenerio, 
kiek dar liko dantų.

– Užteks dar trims 
raundams, – atsako tas.

***
– Pardavėjau, kodėl jūsų 

pomidorai žali?
– Paimkite agurkų, jie tikrai 

geltoni.
***

Komentatorius:
– Mūsų sportininkus 

atpažinsite pagal baltus 
marškinėlius ir mėlynus šortus. 
Likę slidininkai apsirengę 
šilčiau.

Žmona klausia vyro:
– Ar kalbėjaisi, brangusis, 

su tuo žmogumi, kuris tavo 
uošvę skęstančią iš upės 
ištraukė?

– Taip kalbėjausi. Tas 
vyrukas buvo atėjęs ir 
atsiprašė.

***
– Myli, nemyli, myli, 

nemyli, myli, nemyli? 
– Gydytojau, palikite 

pagaliau ramybėje mano 
dantis!

***
Žmona siunčia vyrą į 

parduotuvę, o kad šis nieko 
nesupainiotų ir ko nereikia 
nenupirktų, parašė raštelį:

1. Morkos
2. Bulvės
3. Grietinė
4. Kopūstas
5. Duona
6. Kalakutas
Grįžta vyras po valandos 

8-699-606608-699-60660

Orų prognozė balandžio 21-23 d.

Picos ir burgeriaiPicos ir burgeriai
įį namus: namus:

visas šlapias nuo prakaito, o 
rankose du didžiuliai maišai. 
Maišuose: viena morka, dvi 
bulvės, trys indeliai grietinės, 
keturi kopūstai, penki kepalai 
duonos, šeši kalakutai.

***
Firmos bosas įlipa į 

automobilį ir susipažįsta su 
nauju vairuotoju:

– Kokia jūsų pavardė?
– Mano vardas Petras.
– Aš klausiu, kokia pavardė? 

Esu įpratęs pavaldinius vadinti 
pavardėmis.

– Aš manau, bose, kad jums 
bus nepatogu vadinti mane 
pavarde.

– Manęs visiškai nedomina, 
ką tu manai!

– Gerai. Mano pavardė yra 
Meilutis.

– Važiuojam, Petrai.
***

Pasakoja firmos direktorius:
– Sugedo mano kompiuteris. 

Neįsijungia ir viskas. 
Išsikviečiau mūsų adminą. 
Tas atėjo, sudėjo rankas, lyg 
melstųsi, pakėlė akis į viršų ir 
ėmė kažką burbuliuoti. Paskui 
dešimt kartų apsuko mano 
kėdę, dar kažką nesuprantamai 
suburbuliavo, spyrė į mano 
kompiuterį, vėl pakėlė akis į 
dangų, paburbuliavo ir nuėjo. 
Kompiuteris dabar veikia...

Pasakoja tinklo 
administratorius:

– Paskambina tas idiotas. 
Sako, kad kompas neveikia. 
Ateinu ir matau, kad maitinimo 
laidas dešimt kartų aplink jo 
kėdės koją apsivyniojęs. O tas 
kvailys ant savo kėdės ir toliau 
sukiojasi. Nusukau tą laidą, 
kompą giliau po stalu paspyriau, 
kad vėl neužkabintų, įjungiau – 
veikia.

***
Vyras ruošiasi žiūrėti futbolo 

rungtynių vaizdo įrašą. Žmona 

sako:
– Aš žinau rezultatą, leisk 

man serialą žiūrėti.
Vyras:
– Nesakyk rezultato, bus 

neįdomu žiūrėti.
Žmona:
– Na ir žiūrėk, vistiek nei 

vieno įvarčio nepamatysi...
***

Dvi musės vaikšto po vyro 
plikę. Viena sako:

– Atsimeni, kai anksčiau mes 
čia žaidėme slėpynių...

***
Televizija rodo kriminalinį 

filmą. Bankų plėšikas šaukia 
sūnų:

– Džoni! Viską mesk ir bėk 
prie televizoriaus! Mokomoji 
programa!

***
Viengungis visus darbus 

nudirba pats. Vedusį priverčia 
žmona.

***
– Įsivaizduoji, šiandien 

važiavau troleibusu į darbą, tai 
net trys vyriškiai užleido man 
vietą atsisėsti! – draugei giriasi 
mergina.

– Na, tai ar tilpai?
***

– Sako geri žmonės ant kelio 
nesimėto?

– Velnias žino. Su mano 
draugais, pavyzdžiui, visaip 
būna.

***
Mokslininkai išrado 

universalų tirpiklį. Beliko išrasti 
talpą, kurioje jį laikyti.

***
Keliautojas klausia 

kaimiečio:
– Ar jūsų kaime įmanoma 

mašinai atsarginių detalių rasti?
– Šitai? Garantuotai. Prieš 

savaitę va tokia aname griovyje 
buvo. 

AUGALAI

• Žirnius RESPECT. Likutis 1,6 t. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 602 53 232. 
Rokiškis
• Braškių daigus. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 692 01 270. Rokiškis
• Derančius 6 metų, valgomus 
sausmedžius po 8 Eur. Japoniško 
riešutmedžio sodinukas 10 Eur. 
Vynuogių sodinukai po 6 Eur. 
Kanos gumbus po 1 Eur. Įvairių 
spalvų jurginų gumbus po 1,5 Eur. 
Išsamesnė informacija telefonu. 

Tel. 8 687 91 742. Rokiškis
• Daugiagalvius svogūnus. Išaugina 
5-10 svogūnų galvučių. Laiškai 
labai tinka salotoms.  
Tel. 8 648 52 703. Rokiškis
• Miežių sėklą. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 610 12 318. Rokiškis
• Grikius sėklai. Tel. 8 615 11 205. 
Rokiškis
• Raudonuosius dobilus Liepsna. 
Kaina 1,7 Eur/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

BALDAI

• Dvigulę lovą su spintelėmis. Jau 
išardyta, išsivežti patiems. 190×80. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 693 15 791. 
Rokiškis
• Geros būklės svetainės sekcijos 
komplektą, susideda iš atskirų 
dalių. Kaina derinama. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 687 52 549.  
Rokiškis


