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UAB „ROKIŠKIO 
AUTOBUSŲ PARKAS”

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

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

Autobusų nuomos paslaugos.
Išorinė reklama ant keleivinių transporto priemonių.

Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt

www.rokiskiosirena.lt

Mama – ypatingas 
žodis. Ji – drąsiausias 
ir stipriausias žmogus, 
kurį pažįstame. Su 
mamos vardu susiję 
viskas: pirmieji vaiko 
žingsneliai, šypsenos 

ir ašaros, pasakos ir saldžiausias miegas, 
begalinis rūpestis ir apsikabinimai, gyvenimo 
pamokos ir įkvėpimai. Todėl didžiausia 
dovana, kurią gauname gimdami yra 
žinojimas, kad mama visuomet bus šalia – 
vaikų pusėje. Nes kad ir kokį ilgą gyvenimo 
kelią benueitume, visuomet norėsis grįžti ten, 
kur plačiai atverta širdis – pas mamą. 
Nuoširdžiai sveikiname visas mamas su 
gražiausia pavasario švente! Tegul Jūsų 
džiaugsmo netemdo jokie debesys, o nuolatos 
džiugina vaikų ir artimųjų šypsenos. 
Nekasdieniškos, kupinos džiaugsmo ir laimės 
akimirkų, Mamos dienos!

Rokiškio rajono savivaldybės meras 
Ramūnas Godeliauskas

Rokiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas 
Tadas Barauskas

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 
direktorius Andrius Burnickas

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotojas 

Valerijus Rancevas

Kavinių šeimininkai lauko sezoną 
žada pradėti gegužę-birželį
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Užsiliepsnojo „Rokiškio sūrio“ sandėlio stogas
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Išsiilgusios klientų Rokiškio kirpėjos 
džiaugiasi grįžę į darbus

3 p.Rokiškio notarai: sandorių sumažėjo kone pusiau

5 p.Atvažiuok į kiną Rokiškyje, nes KINAS VEŽA
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Užsiliepsnojo „Rokiškio sūrio“ sandėlio stogas
„Rokiškyje didelės ugnia-

gesių pajėgos gesina įmonės 
„Rokiškio sūris“ sandėlia-
vimo pastato stogą“, – taip 
apie nelaimę AB „Rokiškio 
sūris“ apie 11 val. paskel-
bė didieji naujienų porta-
lai. Tačiau gaisras neįsišėlo: 
nebuvo matyti nei juodų 
dūmų stulpo, nei kaukian-
čių ugniagesių automobilių. 
Gaisrą gesinti iš tiesų mestos 
gausios pajėgos: be rokiškė-
nų ugniagesių buvo matyti 
Kamajų, Laibgalių, Obelių, 
Panemunėlio komandų au-
tocisternos, taip pat buvo ir 
savanorių ugniagesių drau-
gijos keltuvas.

Gaisras, preliminariais duo-
menimis, įsiplieskė ant vieno 

įmonės sandėlių stogo. Įvykio 
liudininkų teigimu, ten kaip tik 
darbavosi statybininkai. Gau-
sios ugniagesių pajėgos mestos 
gesinti gaisro, nes dideliame 
pastate darbavosi daug žmo-
nių. Preliminariais duomeni-
mis, jie nenukentėjo. Gaisro 
priežastys tiriamos. 

Įvykio vietoje dirbantis 
Rokiškio rajono savivaldybės 
priešgaisrinės gelbėjimo tarny-

bos vadovas Remigijus Sun-
klodas patvirtino, kad gaisro 
metu nenukentėjo žmonės, AB 
„Rokiškio sūrio“ įranga ir pro-
dukcija. Tačiau ugnis pažeidė 
gana didelį stogo plotą, apdegė 
sienos. Dabar ugniagesiai, ieš-
kodami galimų pavienių ugnies 
židinių plėšia stogą dengiančius 
skardos lakštus bei lieja vande-
nį ant šiltinimo medžiagų.

„Rokiškio sūrio“ direkto-

rius Dalius Trumpa trumpai 
pakomentavo situaciją: „Gais-
ras kilo įmonės negamybi-
nėse patalpose, kuriose vyko 
remonto darbai ir buvo užge-
sintas pačioje užuomazgoje, 
dar neišsiplėtęs. Nukentėjusių 
žmonių nėra, įmonės veikla in-
cidento metu nebuvo sustojusi. 
Priežastys tiriamos“.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

AB Rokiškio butų ūkis atveria kasą mikrorajone
AB Rokiškio butų ūkis 

direktorius Vladas Janu-
lis pranešė, kad įmonė nuo 
balandžio 28-osios ryžo-
si naujovei: atvers kasos 
mikrorajone duris klien-
tams.

Pasak pašnekovo, paslau-
gos poreikis didelis: ne vi-
suose prekybos centruose 
priimami mokesčiai už ko-
munalines paslaugas. Tad 
gyventojams tokia paslauga 
būtų didelis palengvinimas. 

V. Janulis paaiškino, kad 
būtent ši kasa, o ne bendrovės 
būstinėje Nepriklausomybės 
aikštėje, pasirinkta atidaryti 
pirmoji dėl kelių priežasčių. 
Pirmiausia, dėl atskiro įėji-
mo. Kaip sakė pašnekovas, 
kasoje dirbs dvi darbuotojos: 

viena priims mokesčius, kita 
kontroliuos lankytojų srautą. 
Be to, ji labai patogi mikrora-
jono žmonėms. 

Taisyklės griežtos: bus 
įleidžiama tik po vieną as-
menį. Jis būtinai turės dėvėti 
apsauginę kaukę. V. Janulis 

perspėjo: nerekomenduojama 
į kasą eiti vyresnio amžiaus, 
rizikos grupėms priskiria-
miems ar karščiavimo simp-
tomų turintiems asmenims.

Kasa veiks nuo 7 iki 18 
val., prieššventinę dieną – 
balandžio 30-ąją – valanda 

trumpiau: iki 17 val. Taip pat 
numatyta pusvalandžio per-
trauka kasos perdavimui.

Kada bus atidaryta kasa 
Rokiškio butų ūkio būstinėje, 
kol kas dar nėra aišku.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Socialiniai darbuotojai 
testuojami noriai 
ir sklandžiai

Jau antrą savaitę dėl 
korona viruso testuojami 
rajono medikai bei socia-
liniai darbuotojai. Pasak 
rajono savivaldybės Soci-
alinės paramos ir sveika-
tos skyriaus vedėjo Vita-
lio Giedriko (nuotr.), vien 
praėjusią savaitę per savi-
valdybės tikrinimus buvo 
išsiųsta per pusę tūkstan-
čio testų, o dar kai kurios 
medicinos įstaigos tikrina 
ir pačios. Šią ir kitą savai-
tę taip pat vyks intensyvus 
testavimas.

Paklaustas, kaip tiria-
mieji vertina galimybę 
pasitikrinti dėl korona vi-
ruso, pašnekovas sakė, jog 
atsisakymų tirtis nebuvo. 
Atvirkščiai, ir medikai, ir 
socialiniai darbuotojai labai 

noriai laukė tokios galimy-
bės. „Žmonės nenori gyventi 
nežinioje. O čia pasitikrinai 
– ir viskas. Belieka tik su-
laukti rezultatų“, – sakė V. 
Giedrikas.

Ir jų laukti pastaruoju 
metu tenka trumpiau, nei 
anksčiau. „Anksčiau rezulta-
tai ateidavo po keturių-pen-
kių dienų, dabar sulaukiame 
jų jau po poros dienų“, – kal-
bėjo V. Giedrikas. Beje, kai 
kurie žmonėms tyrimai jau 
kartojami. 

Džiugina ir rezultatai: be 
praėjusią savaitę nustatytų 
trijų užsikrėtimo korona viru-
su, naujų atvejų kol kas nenu-
statyta. O ir infekuoti asme-
nys neserga, neturi jokių šiai 
ligai būdingų simptomų.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Išlaužė pastatų duris, '
bet nieko nepavogė
Balandžio 27 d., 08.17 val.  
buvo gautas pranešimas, jog 
Rokiškio r., Gerkonių k., 
išlaužtos įvairių pastatų duris 
ir spynos. Iš pastatų niekas 
nepavogta. Nuostolis – 300 
eurų. 

Prasidėjus sėjos laikui 
atsirado darbo ir 
išminuotojams
Balandžio 29 d., 20.12 val. 
buvo gautas pranešimas, 
kad Rokiškio r., Skemų k. 
laukuose rastas daiktas, 
panašus į sprogmenį.
Atvykę Lietuvos 
kariuomenės Juozo Vitkaus 
inžinerijos bataliono 
išminavimo kuopos 
išminuotojai nustatė, jog 
rastas daiktas - II-ojo 

pasaulinio karo laikų, 75mm 
artilerijos sviedinys.
Planas „Skydas“ įvestas 
20.35 val., atšauktas 23.30 
val.

Grasino moteriai
Balandžio 29 d., apie 10.30 
val., gautas pranešimas, jog  
Rokiškio raj., Panemunėlio 
glž. Stotyje, neblaivus 
(2,84 prom. girtumas) 
vyras (gim. 1976 m.) 
konflikto metu, grasino 
moteriai.  

Panevėžio VPK ir 
Panevėžio apskrities 

priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos

Rokiškio 
priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos 
inform.

KRIMINALAI

Gerbiami keleiviai,
Šių metų gegužės 1 d. (penktadienį), vietinio 

susisiekimo (miesto ir priemiesčio) autobusai va-
žiuos sekmadienio tvarkaraščiu.

UAB „Rokiškio autobusų parkas“ 
administracija

Tel. pasiteirauti: 8-458-31362

Juoduopėje statomas
greičio matuoklis

Juodupėnai ir miestelio svečiai šiomis dienomis pastebė-
jo naujovę: Kalnų gatvėje, maždaug nuo ženklo „Gyven-
vietė“ iki danielių aptvaro kelio ženklais pažymėta tiesi ga-
tvės atkarpa. Akivaizdu, kad čia netrukus bus pastatytas 
greičio matuoklis. 

Šioje atkarpoje, juodupėnų teigimu, vairuotojai mėgsta vir-
šyti leistiną greitį. Į atkarpą, kurioje bus matuojamas greitis, 
patenka ir autobusų stotelė, tad akivaizdu, kad ketianantys va-
žiuoti viešuoju transportu jausis saugiau.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Besimeldžiantiems 
už mamas – tiesioginė 
šv. Mišių transliacija

„Rokiškio Sirena“ primena, kad šį sekmadienį, gegužės 
3-ąją šalies bažnyčiose bus aukojamos šv. Mišios už gyvas 
ir mirusias mamas. Ne išimtis ir Rokiškio šv. apaštalo evan-
gelisto Mato parapija. Kadangi sekmadienio šv. Mišios dar 
aukojamos be tikinčiųjų, tai jų patogumui – gegužės 3 d. 9 
val. vyks tiesioginė pamaldų transliacija „Rokiškio Sirenos“ 
facebook paskyroje, o nespėję jų pasižiūrėti tiesiogiai, vaiz-
do įrašą galės pamatyti „Rokiškio Sirenos“ interneto svetai-
nėje www.rokiskiosirena.lt

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Ilgąjį savaitgalį stiprinamas 
patruliavimas ir kapinėse

Ilgąjį savaitgalį polici-
jos pareigūnai sustiprins 
patruliavimą kurortuose 
ir kapinėse, kad užtikrintų 
karantino sąlygų laikymą-
si, ketvirtadienį pranešė vi-
daus reikalų ministrė Rita 
Tamašunienė.

Anot ministrės, bus tikri-
nama, ar žmonės laikosi rei-
kalavimų dėvėti kaukes, taip 
pat saugaus atstumo, ar nesi-

būriuojama parkuose. 
Policijos generalinis komi-

saras Renatas Požėla pranešė, 
kad patikros postuose gali būti 
stabdomi ir pasirinktinai tikrina-
mi kai kurie automobiliai. Pasak 
ministrės, policijos pareigūnams 
padės savivaldybių darbuotojai, 
šauliai. Patruliavimas išaugs 
apie 40 proc. Ilgąjį savaitgalį 
dirbs apie 800 patrulių.

BNS inform.
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Kavinių šeimininkai lauko sezoną žada pradėti gegužę-birželį
Nuo pirmadienio įsiga-

liojo karantino palengvi-
nimai: kavinėms, restora-
nams galima ne tik gaminti 
maistą išsinešti, bet ir sta-
tyti lauko staliukus. Tačiau 
Rokiškio kavinių terasos ir 
kiemeliai tušti. Svečius lau-
ke vaišina tik „Senas gra-
fas“ ir Henrietos kavinukė. 
Kitų kavinių, picerijų tera-
sos tuščios. Kalbinti kavi-
nių vadovai apie lauko sta-
liukų statymą žada galvoti 
kitą mėnesį ar net vasaros 
pradžioje.

Antplūdžio nėra
„Senas grafas“ kol kas 

vienintelė kavinė, kurios sta-
liukai išrikiuoti lauke. Tačiau 
pačioje miesto širdyje įsi-
kūrusios kavinės šeimininas 
Algimantas Šablinskas, pa-
klaustas, kaip sekasi, tik liū-
dnai atsiduso. Lauko staliukai 
kavinės šeimininkų šeimai 
greičiau malonus užsiėmi-
mas, nei rimtas pajamų šal-
tinis. Pašnekovas teigė, kad 
prie staliukų prisėda keletas 
žmonių. Užsisako kavos, pi-
etus. „Gaminame pietus iš-
sinešti, tad pagaminti kelias 
papildomas porcijas nesuke-
lia sunkumų ir investicijų“, 

– sakė jis. Pašnekovas paaiš-
kino, kad nuo kitų rajono ka-
vinių „Senas grafas“ skiriasi 
tuo, kad joje dabar dirba tik 
šeimos nariai. Jiems tai ma-
lonus užsiėmimas, hobis. 
Pelninga veikla tai pavadinti 
neišeitų: per mažai klientų. 
Kavinės darbuotojams šiuo 
metu įformintos prastovos. 
Būtent tai, o ne lauko preky-
ba, ir gelbsti žmones nuo at-
leidimo lapelių.

Pašnekovas teigė, jog ne-
sitiki, jog karantinui pasibai-
gus žmonės plūstels švęsti ir 
džiaugtis į kavines. Tiesiog 
ekonominė situacija nelen-
gva, tad išlaidauti niekas ne-
skubės. Ir tokioje situacijoje 
kviesti personalą, visu pajė-
gumu įjungti virtuvės apsu-
kas, pirkti didesnį produktų 
asortimentą yra neapdairu.

Terasa – 
puse mėnesio anksčiau
Henrietos kavinukė taip 

pat paankstino lauko sezoną: 
pasak šeimininkės, Henrietos 
Pupkuvienės, lauko staliukai 
kiemelyje būdavo statomi tik 
gegužės viduryje. O dabar tai 
vienintelė vieta, kurioje gali-
ma priimti lankytojus. Terasa 
jauki, išpuoselėta, papuošta 

gėlėmis. Pasak šeimininkės, 
kadangi tai vidinis kieme-
lis, tai ir pakankamai privati 
jauki erdvė. Patekti į terasą 
galima per kavinę: ten įėję 
lankytojai užsisako pageidau-
jamus patiekalus ir kviečiami 
prisėsti kiemelyje.

Pasak pašnekovės, kol 
kas klientų nedaug, nes šal-
ta. Dažniausiai žmonės už-
suka pavalgyti pietų: karštos 
sriubos, pasirinktojo antrojo 
patiekalo, užsisako kavos, ar-
batos, deserto.

Pašnekovė neslėpė: lauko 
terasa tikrai nėra pagrindinis 
kavinės pajamų šaltinis. Kol 
kas gelbsti užsakomas mais-
tas išsinešti. Dirba dar irgi 
ne visi darbuotojai. Kaip ir 
daugelis kavinių, taip ir ši, 
kol kas darbu neaprūpintiems 
darbuotojams įformino pras-
tovas.

Be gegužės vidurio 
tikrai neatsidarys
Kol kas nedirba ir kavinė 

„Pupelė“. Jos savininkė Lau-
ra Viduolytė-Pupelienė teigė, 
jog pasitarus su personalu nu-
spręsta, jog be gegužės 11-os-
ios, kada baigsis šis karantino 
etapas, kavinė neatsidarys. 
Kodėl? Pašnekovė teigė, jog 

stebi situaciją ne tik Rokišky-
je, bet ir didmiesčiuose. Ir ten 
nėra didelio ažiotažo. Kokios 
priežastys? Pasak L. Viduo-
lytės-Pupelienės, pirmiausia, 
dar nepakankamai šilti orai. 
Antra, lyg tyčia būtent dabar 
Rokiškyje atsirado pirmieji 
infekuotieji korona virusu ir 
žmonės tapo dar atsarges-
ni. Leisti laiką lauke miesto 
centre dabar nemažai žmonių 
neišdrįstų. O atidaryti kavinę, 
kviesti darbuotojus ir dirb-
ti dėl poros puodelių kavos 
ir kelių pyragėlių per dieną, 
būtų tik labai brangus žaidi-
mas.

Auksiniai cepelinai
Verslininkas, „Pagundos“ 

viešbučio ir kavinukės sa-
vininkas Pranas Blažys dar 
atviriau kalba apie dabartinę 
situaciją. Juolab, kad likimo 
ironija, jis jau vasario pabai-
goje pirmasis iš rajono vers-
lininkų nukentėjo dėl korona 
viruso: iš jo viešbučio grei-
tosios pagalbos automobiliu 
išvežus sukarščiavusį klientą, 
mieste pasklido gandai, kad 
jis susirgęs nelemtuoju virusu. 
Laimė, gandai nepasitvirtino, 
tačiau P. Blažio verslui toks 
incidentas atsiliepė.

Taigi, pašnekovas sakė, 
jog leisdama lauko prekybą, 
Vyriausybė pirmiausiai siekia 
pagerinti psichologinį klima-
tą, parodyti žmonėms, kad 
karantinas amžinai nesitęs, 
suteikti nedidelių džiaugsmų, 
kad žmonės imtų tikėti po-
kyčiais į gera. Tačiau verslui 
tokie palengvinimai nėra išsi-
gelbėjimas.

„Pirmiausia, paskaičiuoki-
me, kiek žmonių pagal vals-
tybės reikalavimus aš galiu 
sutalpinti terasoje. Keturis, 
geriausiu atveju, šešis. Bū-
riuotis neleidžiama. Viešoje 
vietoje reikia dėvėti kaukes. 
Jie ką, su kaukėmis kavą gers 
ir valgys? Ir kaip tai iš šalies 
atrodys“, – retoriškai klausė 
pašnekovas.

Toliau jau verslo klausi-
mai: dėl dvylikos, ar geriausiu 
atveju, dvidešimties per die-
ną parduotų cepelinų, kviesti 
žmones iš prastovų ekonomiš-
kai nenaudinga. „Gamintume 
tiesiog auksinius cepelinus“, 
– sakė P. Blažys. Jis neslėpė: 
„Esu dėkingas valstybei, kad 
mano žmonėms mokama pra-
stova, jie jaučiasi saugūs dėl 
ateities, o man nereikia jų at-
leisti“.

Kada, pašnekovo many-

mu, bus galima kalbėti jau 
apie kavinių verslo judėjimą 
į priekį? „Reikia dviejų da-
lykų. Pirmiausia, atsidaryti 
bus naudinga tuomet, kai bus 
galima svečius vaišinti ne tik 
lauke, bet ir viduje. Žinoma, 
mes gerokai sumažintume 
staliukų skaičių, išretintume 
tarpus tarp jų. Tačiau tai jau 
būtų postūmis dirbti“, – sakė 
P. Blažys.

Antroji priežastis: vidaus ir 
užsienio turizmas. Kada žmo-
nės pradės keliauti šeimomis 
po Lietuvą, kada pradės veikti 
muziejai. Kada bus atidary-
tos sienos ir organizuojamos 
turistų grupės. „Tada bent tos 
kavinės, kurios yra Nepriklau-
somybės aikštėje, prie turizmo 
objektų, pajus didesnį klientų 
srautą“, – svarstė P. Blažys.

Kol kas nėra ir kitos, visuo-
menei mažiau matomos, ta-
čiau gana naudingos veiklos: 
šventinių pietų, išvažiuojamų-
jų pobūvių rengimo veiklos. 
Net laidotuvės, ir tos, vyksta 
„ekonominiu režimu“, dėl ka-
rantino.

Pašnekovo teigimu, apie 
rimtesnius pokyčius bus gali-
ma galvoti nebent birželį.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rokiškio notarai: sandorių 
sumažėjo kone pusiau

Įvedus karantino sąly-
gas, Lietuvoje vidutiniškai 
dvigubai sumažėjo suda-
romų notarinių sutarčių 
skaičius. Tam turėjo įtakos 
tai, kad notarai gyventojus 
priima tik neatidėliotinais 
atvejais. Karantino įvedi-
mo pradžioje jautę nežino-
mybę, notarai po truputį 
prisitaiko prie pasikeitu-
sių darbo sąlygų ir kviečia 
gyventojus į notarų biurus 
kreiptis tik neatidėliotinais 
atvejais. Apie tai, kaip ka-
rantino metu teikiamos no-
tarinės paslaugos, pakalbi-
nome Rokiškio notarus.

„Notarines paslaugas gy-
ventojams teikiame kaip 
įprastai. Pasirengimą sando-
riams vykdome nuotoliniu 
būdu - telefonu ir elektroni-
niu paštu. Dabar notarų biure 
priimame tik iš anksto užsi-
registravusius asmenis, galu-
tiniam sandorio užbaigimui, 
dokumentų pasirašymui. 
Iškilus klausimams gyven-
tojus konsultuojame tele-
fonu. Turim visas būtiniau-
sias apsaugos priemones, 
dezinfekuojame patalpas. 
Pradėjus dirbti po karantino 
įvedimo, jaučiamas sandorių 
sumažėjimas kone per pusę, 
lyginant su ankstesniais lai-
kotarpiais. Šią savaitę, pa-
lengvinus karantino sąlygas 
ir pradėjus dirbti daugiau 

įmonių, jau jaučiamas pa-
gyvėjimas, daugiau žmonių 
skambina, teiraujasi“- at-
sakydama į klausimą kaip 
sekasi darbuotis karantino 
laikotarpiu teigė 3-iojo no-
ratų biuro notarė Valdemara 
Vaicekonienė. 

1-ojo notarų biuro no-
tarė Rita Šabanskienė tei-
gia, kad iš pradžių buvę 
nežinioje, šiuo metu dir-
ba įprastu rėžimu: „Visus 
klausimus sprendžiame 
nuotoliniu būdu, su klien-
tais bendraujame telefonu 
ir elektroniniu paštu. Biure 
aptarnaujame tik iš anksto 
užsiregistravusius klientus, 
kurie atvyksta sutartu laiku 
pasirašyti dokumentų. Besi-
teiraujantiems gyventojams 
rekomenduojame šiuo lai-
kotarpiu sudarinėti tik nea-
tidėliotinus sandorius, kur 
yra besibaigiantys terminai. 
Visus kitus kviesime atvykti 
pasibaigus karantinui. Daž-
niausiai gyventojai kreipiasi 
dėl palikimo ir hipotekos. 
Senjorams rekomenduojame 
pas notarus lankytis tik esant 
būtinumui. Po kiekvieno 
kliento apsilankymo dezin-
fekuojame visas patalpas, 
turim būtiniausias apsaugos 
priemones“ - apie darbo są-
lygas karantino laikotarpiu 
pasakojo notarė R.Šabans-
kienė.

Enrika PAVILONIENĖ

Išsiilgusios klientų Rokiškio kirpėjos džiaugiasi grįžę į darbus
Nuo šios savaitės pradėtas 

vykdyti antrasis karantino 
švelninimo etapas į darbo vie-
tas leido grįžti grožio specia-
listams. Tiesa, su tam tikrais 
apribojimais. Paslaugas gro-
žio specialistai gali teikti ribo-
dami lankytojų srautus, už-
tikrinant ne mažesnį kaip 10 
kv. m plotą, tenkantį vienam 
paslaugos gavėjui arba kitam 
lankytojui, arba vienu metu 
paslaugas teikti ne daugiau 
kaip vienam paslaugos ga-
vėjui. Prie įėjimo į paslaugų 
teikimo vietą pateikti infor-
maciją: kad paslaugų teikimo 
vietoje nerekomenduojama 
lankytis rizikos grupės asme-
nims; informaciją apie var-
totojų asmens higienos laiky-
mosi būtinybę.

Apie tai, kaip praleido 
karantiną ir kokiomis nuo-
taikomis grįžo į darbus, kal-
bėjomės su rokiškėnų grožiu 
besirūpinančiomis Rokiškio 
kirpėjomis.

Priverstinės atostogos
 prailgo 
„Labai laukiau dienos, kai 

galėsiu grįžti į darbą. Priversti-
nės atostogos prailgo. Pasiilgau 
mėgiamos veiklos ir klientų. Ži-
noma ir jie manęs pasiilgo“- ne-
stokoja humoro kirpėja Miglė, 
dirbanti salone „Deizė“. 

„Įprastai pirmadieniais ne-
dirbu, tačiau šį pirmadienį 
atskubėjau į darbą. Klientai 
skambina, teiraujasi ar gali atei-
ti apsikirpti. Pirmą darbo dieną 

buvo šiek tiek nedrąsu, dau-
giau įtampos nei įprastai, bet 
po truputį jau apsiprantu, kad 
kurį laiką teks dirbti tokiomis 
sąlygomis. Dirbu viena, todėl 
užtikrinti klientų srautus nėra 
sudėtinga. Viskas vyksta daug 
lėčiau nei anksčiau. Nėra gali-
mybės priimti daugiau klientų. 
Tarp vizitų pasilieku ilgesnį 
laiko tarpą, kad spėčiau išde-
zinfekuoti paviršius. Su kaukė-
mis dirbti nėra patogu, tačiau 
saugumas yra daug svarbesnis“ 
- darbiniais įspūdžiais dalinosi 
pašnekovė.

Atnaujino kirpyklą
Kirpėja Asta džiaugiasi jog 

laiką, kai buvo priversta užra-
kinti kirpyklos duris dėl šalyje 
paskelbto karantino, skyrė kir-
pyklos „Mėlynoji paukštė“ re-
montui - perdažė kirpyklos sie-
nas, pakeitė patalpose buvusią 
grindų dangą bei surado laiko 
įgūdžių tobulinimui. 

„Internetu vyko be galo 
daug nuotolinių mokymų, todėl 
šį laikotarpį, kol nedirbo kirpy-
klos, išnaudojau produktyviai 

- skyriau laiko ne tik remontui, 
bet ir savišvietai. Pasinaudojau 
galimybe mokytis online, nes 
vyko kirpėjų praktiniai moky-
mai internetu.

Žinoma džiaugiuosi, jog vėl 
galiu grįžti į darbą ir užsiimti 
mėgstama veikla. Dirbame su 
kolege dviese, bet turime ats-
kiras patalpas, todėl reguliuoti 
klientų srautus, užtikrinti reikia-
mą atstumą bei klientui numa-
tytą plotą nėra sudėtinga. Vienu 
metu priimame tik po vieną kli-
entą ir tik tuos, kurie registruo-
jasi iš anksto. Pašalinių asmenų 
į kirpyklos vidų neįleidžiame, 
po kiekvieno vizito vėdiname 
patalpas. 

Darbo sąlygos reikalauja ir 
išradingumo. Pritaikom nestan-
dartinius sprendimus pritvirtinti 
apsaugines kaukes prie veido, 
priklijuojame jas lipnia juoste-
le, kad netrukdytų plaukų dažy-
mui“ - išradingais sprendimais 
ir patirtimi dalinosi pašnekovė.

Džiaugiasi, 
kad gali grįžti į darbą
„Schwarzkopf“ grožio sa-

lone darbuojasi trys kirpėjos, 
tačiau vienu metu dirba po 
dvi. „Patalpos yra pakankamai 
erdvios, net 39 kv.m., todėl 
užtikrinti numatytus reikalavi-
mus dėl reikiamo ploto nebuvo 
sunku. Darbo vietomis ir laiku 
esam pasidalinę, dėl to nepato-
gumų nekyla. Turime dvi kriau-
kles, todėl ir anksčiau vienu 
metu dirbo dvi kirpėjos“- sako 
kirpėja Marija. 

„Jau buvom pasiilgę ir dar-
bo ir klientų. Džiaugiamės, 
jog galim grįžti į darbą, nes be 
galo mylim tai, ką darom. Esam 
pareigingos, turim visas būti-
niausias apsaugos priemones, 
dezinfekuojame patalpas ir pa-
viršius, saugomės pačios, todėl 
darbo vietoje jaučiamės saugiai. 

Gal kiek kyla nepatogumų, 
kad tenka dirbti su akiniais, jie 
rasoja, todėl nekantriai laukia-
me kai jų nebereiks nešioti. Ir 
žinoma, be galo gaila mūsų ma-
žųjų klientų, kol jie kerpami, ly-
dintys asmenys laukia už durų“ 
- nauja darbo specifika dalinosi 
pašnekovė.

Enrika PAVILONIENĖ
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TRIBŪNA
Būkit laimingos

Jos rankos švelniausios pasauly,
Kai glaudžia, kai glosto tave.
Širdis jos gili tarsi jūra –
Ji visad visur su tavim.
Jos akys budrios ir mielos:
Jose supratimą randi.
Jos žodžiai tikri ir nuoširdūs:
Už auksą vaikams brangesni.
Jaunystėj, jei ką ir praleidai,
Brandoj jos žodžius vėl renki,
Jie kartais ateina savaime-
Su jais daug lengviau tau kely...

Ji motina, motinėlė, motulė, ma-
myčiukas, mamytė, mama..., vadi-
nama dar tūkstančiais vardų, pačių 
švelniausių, maloniausių. Jos įsčio-
se prasideda žmogaus gyvenimas, ji 
pirma pasitinka kūdikį( laimė, kad 
ir tėvui šiame amžiuje leidžiama da-
lyvauti gimdymo misterijoj, jau ir 
jis gali pirmas pasiimti savo atžalą 
ant rankų ir priglausti prie širdies), 
pamaitina, moko žaisti,  niūniuoti, 
žingsniuoti, kalbėti. Nuo tada ji gy-
venimą sieja tik su  savo vaikais. Jie 
jos mintyse, galvoje, sapnuose. Ir ne-
svarbu, kur beeitų, ką bedirbtų, ko-
kias pareigas bevykdytų. Tik jai la-
biausiai rūpi ne tik materialinė vaiko 

gerovė, sotis, bet ir jausmai, dvasinis 
pasaulis, išsilavinimas, meno supra-
timas, pamaldumas. Ji sekioja paskui 
mažulį, kol šis keverzoja pirmuosius 
žingsnius, nepaleidžia iš akių, kol 
užauga ir palieka jos namus. Paklai-
džioję po svetimus miestus vaikai 
kaip paukščiai pavasarį išsiilgę su-
grįžta pas ją. Kurgi daugiau galėtų 
taip išsikalbėti, tiek pasikrauti jėgų 
ir energijos? Ji kaip švyturys kie-

kvieno vaiko sielai. Gal todėl nuo 
seno lietuviai turi patarles: „Motinos 
meilė uolas skaldo“, „Kaip avelės be 
piemens, taip vaikai be motinos“, „ 
Viena gera motina šimtą mokytojų 
atstoja“, „Tėvas miršta – stogai nu-
plyšta, motina miršta – vaikai išskys-
ta.“ Bet gyvas ir toks posakis, kad nei 
gimimo vietos, nei tėvų ateidamas į 
šį pasaulį nepasirinksi. Kaip tada?

Koks pragaras turėtų virti vaiko 

širdyje, jei nėra šeimoje darnos, suta-
rimo, jei motinai labiau rūpi „savas“ 
gyvenimas nei vaikai. Pamenu atve-
jį( beje, Rokiškio rajone), kai mama 
paliko penkis mažus vaikučius ir 
vidurnaktį kažkur išdūmė su med-
kirčiu. Likęs vienas tėvas nepakėlė 
naštos ir vaikus išbarstė po interna-
tus. Ar verta tokia žmogysta motinos 
vardo? Nežinau, kokį skausmą tie 
vaikai iki šiol nešasi ir kas iš jų išau-
go. Panaši tragedija yra ir girtavimas. 
Jei motina geria, traukia papirosą, ką 
ji  pasėja vaiko širdy? Kaip ateityje 
gyvens jos atžala? Kas jam padės at-
sirinkti vertybes?

Gyva ir dar viena patarlė: „Maži 
vaikai motinos sijoną drasko, o  di-
deli vaikai - motinos širdį“. Ar 
auklėjimo klaidos, ar taip dažnai 
mėgstama kaltinti visuomenė lemia 
vaikų ir tėvų konfliktus, nepagarbą, 
nesusikalbėjimą. Karantinas aiškiai 
parodė, kad svarbiausia visuomenės 
ląstelė yra šeima. O joje būtina tėvų 
atsakomybė, susikalbėjimas, šeimos 

darna ir motinos misija. Kokia lai-
mė, kai šeima pilna, kai visi kartu, 
kai joje žydi meilė ir pagarba vienas 
kitam. Ne turtas čia svarbiausia, o 
tarpusavio meilė. Kur taip yra, ten ir 
su iššūkiais susidorojama lengviau. 
Pranešama, kad dabar padaugėjo 
skambučių į vaikų liniją, kad skam-
binantys kalba apie paaštrėjusius 
santykius su tėvais, apie savęs  ža-
lojimą ar kylančias mintis, susijusias 
su savižudybe. Viešpatie, kaip reikia 
tokiu atveju mamos ir tėvo apkabini-
mo ir nuoširdžių žodžių, kaip reikia 
motinos stoiškumo.

Gegužės 3 – Motinos diena. Tai po 
Velykų didžiausia pavasario šventė, 
skirta Jums –MAMOS.Te visos gė-
lės, vaikų šypsenos, bučiniai ir patys 
gražiausi žodžiai  tą dieną būna skirti 
MAMOMS. Užauginti dorus vai-
kus, nepalikti jų širdyse pūliuojančių 
žaizdų ar ne svarbiausias tavo darbas 
ir pašaukimas. Būkit laimingos. 

Irena VARNIENĖ, 
LKRS narė

„Rokiškio Sirena“ redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su išsakyta 
nuomone. Skiltyje „Tribūna“ galite pasisakyti visi. Savo tekstą siųskite el. 
paštu reklama@rokiskiosirena.lt arba paprastu paštu adresu: Nepriklauso-
mybės aikštė 12, Rokiškis

Pa(si)mąstymas su choru UT RE MIO: uteniškių 
ir rokiškėnų bendradarbiavimo unikalios patirtys

Daugelio dalykų svorį ir vertę ga-
lima pažinti tik lyginant. Lyginant 
skirtingus požiūrius, patirtis, gali-
ma pasisemti naujų idėjų, praplėsti 
akiratį. Būtent tokia proga rokiškė-
nams tapo Utenos meno mokyklos 
choro kasmetinis koncertas-eduka-
cijos valanda. Prie kurio ranką ir 
širdį pridėjo ir keletas rokiškėnų.

Sulaukia didžiulio dėmesio
UT RE MIO choras turi gilias tra-

dicijas ir puikias perspektyvas: tai 
nuolatinis dainų švenčių, tarptautinių 
renginių ir projektų dalyvis. Tad ne-
nuostabu, kad kasmetinis jo koncertas 
kovo pradžioje tampa Utenos visuome-
nei dideliu įvykiu. Galima palyginti: 
toks pat didelis įvykis yra ir Rokiškio 
Rudolfo Lymano muzikos mokyklos 
metinis koncertas gruodžio viduryje. 
Ir į vieną, ir kitą patekti yra sudėtinga: 
tiek daug norinčiųjų pamatyti jaunuo-
sius talentus.

Tačiau šventės formatai yra skirtin-
gi: jei rokiškėnų renginys skirtas di-
džiulei salei ir auditorijai, tai uteniškių 
– jaukiai menų mokyklos kamerinei 
aplinkai. 

Ta veik išnykusi takoskyra tarp sce-
nos ir žiūrovų koncerte kūrė betarpiš-
kumo, tiesioginio dalyvavimo jausmą. 

Ir viename, ir kitame koncerte 
juntama ta pati atmosfera, kai prieš 
nuskambant pirmiesiems akordams, 
įtampa, tvyranti ore, beveik juntama 
fiziškai. Menka paslaptis: prie tokių 
iššūkių nepriprantama. Užtat tai tikra. 
Kaip plika akimi matomos vakaro 
vedėjų emocijos, ilgametės choro va-
dovės  Virginijos Šeduikienės kibirkš-
čiuojanti charizma.

Šiemet dar daugiau jaudulio kon-
certui pridėjo ir tai, kad visuomenėje 
jau tvyrojo epidemijos grėsmė. Ji pa-
ženklino ir šį koncertą: planuota, kad 
UT RE MIO jaunieji dainininkai savo 
naująją programą parodys Lietuvos 

Seime Kovo 11-osios proga. Deja... 
Galbūt, pasibaigus karantinui, šis kon-
certas atgims kitokia forma ir dar kartą 
pradžiugins visuomenę, suteikdamas 
vilties ir grožio, laisvės – to, apie ką 
kalbėta šiuose Pa(si) mąstymuose. Be 
progos, be pritemptų klišių. Tiesiog 
prisiminti, kad ir juodžiausiais istorijos 
tarpsniais žmoniją lydėjusi muzika tei-
kė amžinojo grožio, prasmės viltį.

Milžiniškos pastangos
Šis koncertas unikalus keliais da-

lykais. Pirmiausia – jis sutelkė Utenos 
bendruomenę: mokyklos mokytojus, 
choristų tėvelius, prisijungė ir Utenos 
A. ir M. Miškinių biblioteka, Utenos 
kultūros centras, Kamajų šv. Kazimie-
ro parapija, „Rokiškio Sirena“. Kon-
certą vedė Aušra Lapinskienė,  Jūratė 
Katinienė, Ilona Bartkienė, Jurgita Gu-
delienė, Lina Gudienė, Giedrė Katinie-
nė. Choristams talkino koncertmeisterė 
Zita Lukošiūnienė, saksofonu pritarė 
mokyklos direktorius Arūnas Katinas.

Tačiau didžiausias indėlis, be abejo, 
yra choristų ir jų vadovės nematomas 

juodas darbas, kelerių metų pastangos, 
kad vieną vakarą, spengiančioje tyloje 
gražiausi Lietuvos autorių kūriniai sa-
lėje suskambėtų a capella – betarpiškai 
arti žiūrovų, be kaukių ir širmų, be ga-
limybės pasislėpti už orkestro ar fono-
gramos. Betarpiškai arti ir preciziškai 
tiksliai.

Išmaniai parinkta progama ne tik 
atskleidė choro galimybes ir perspekty-
vas, bet ir puikiai iliustravo jaukų, šiltą 
pokalbį apie muziką. Kuriam toną davė 
scenarijaus autorius kun. Andrius Šukys.

Su pokalbių turiniu jaukiai, neįky-
riai apie žmogaus santykį su savimi 
ir supančiu pasauliu bylojo unikali 
scenografija, susišaukianti su Kamajų 
šv. Kazimiero parapijos prakartėlės ir 
Kryžiaus kelio stočių temomis. Apie 
žmogų, kaip Dievo sukurtą indą, jam 
dovanotus talentus, ir jų raišką. Kokie 
jie įspūdingi, liudijo jaunųjų talentų iš 
Utenos meno mokyklos Dailės sky-
riaus kūriniai.

Simboliška, kad šią scenografiją 
kūrė ne tik suaugusiųjų, bet ir vaikų 
rankos bei širdys.
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„Rokiškio Sirena“: 
rajono naujienos 
neišeinant iš namų!

Prenumeruokite laikraštį „Rokiškio Sirena“ ne-
išeidami iš namų! Susisiekite su mumis telefonu 
+370 666 76777 el. paštu reklama@rokiskiosirena.
lt ir mes viską padarysime už Jus. Laikraštį „Rokiš-
kio Sirena“ paštininkai pristatys tiesiai į Jūsų pašto 
dėžutę!

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

„Rokiškio Sirenos“ penktadieninio numerio prenu-
meratos 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, Lietuvoje ir pasaulyje. Jas galite 
skaityti www.rokiskiosirena.lt bei Facebook profilyje.

Asmeninius skelbimus kviečiame talpinti 
www.rokiskiosirena.lt svetainėje arba 

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

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Garažą prie stoties. 9 korpusas, 
pietų pusė, sutvarkytas stogas.  
Tel. 8 686 48 236. Rokiškis
• Pusę namo Juodupėje. Su baldais 
ir buitine technika. Visa informacija 
telefonu. Kaina 5900 Eur.  
Tel. 8 607 72 196. Rokiškis
• 1 kambario butą Rokiškyje, 
Jaunystės g. 4 aukštas, gera 
strateginė vieta. Reikia remonto. 
Namas nebus renovuojamas. Kaina 
galutinė. Kaina 23000 Eur.  

Tel. 8 675 30 385. Rokiškis
• 3 kambarių, 54 kv. m, butą 
Juodupėje, Pergalės 10. 4 aukštas, 
plastikiniai langai, šarvo durys, du 
sandėliukai ( rūsyje  ir kieme ) su 
baldais ir indais. Kaina 5254 Eur. 
Tel. 8 684 08 935. Rokiškis
• Sklypą prie Sartų ežero ir 
Šventosios upės ištakų. Kalbutiškių 
k., 6,29 ha,  kraštinis, prie gero 
kelio. 250 m ribojasi su upe,  
puikus kraštovaizdis, galimos 
statybos. Tel. 8 698 55 357. 
Rokiškis
• 12 a sodą su nameliu ir 
tvenkinuku, Metalistų SB, Rokiškio 
r. Tel. 8 687 92 017.  

Rokiškis
• Obeliuose Dariaus ir Girėno 
7A, 2 butų namą. Patogumai. 23 
a žemės, ūkinis pastatas, kuriame 
daržinė, virtuvėlė, sandėliukas, 
rūsys, tvartas. Miesto centre, už 
klebonijos, ne prie gatvės, puikus 
susisiekimas. Su baldais.  
Tel. 8 458 78 615.  
Rokiškis
• 20 a sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• 1,5 kambario butą. 1 aukštas, 
netoli prekybos centrai, mokykla, 
darželis, bei autobusų stotis. Arba 

keičiamas į 2-3 kambarių butą 
Rokiškio mieste, su priemoka. 
Detalesnė informacija telefonu. 
Kaina derinama. Kaina 20000 Eur. 
Tel. 8 621 88 625. Rokiškis
• 2 aukštų gyvenamą namą, 
Velniakalnio gatvėje.  
Tel. 8 632 18 675.  
Rokiškis
• Sodybą 0,6 ha, aplink sodybą 
dar 0,6 ha, yra rąstinis namas, 
pirtis, klėtis (pastatus galima pirkti 
atskirai). Smilgių kaime, 5 km nuo 

Pandėlio miesto (asfaltuotas kelias) 
prie sodybos galima 2 ha, 4,6 ha 
žemės. Tel. 8 607 74 431.  
Rokiškis
• Sodybą nuošalioje vietoje, 
nebrangiai. 19a žemės.  
Tel. 8 695 69 495. Rokiškis
• 3 kambarių butą renovuotame 
name, Taikos gatvėje. Pirmasis 
aukštas. Šarvo durys, plastikiniai 
langai, didelis balkonas. Nauja 
kanalizacija ir elektros instaliacija. 
Paliekamas su dauguma baldų. Yra 
butui priklausantis rūsys.  
Tel. 8 624 54 017.  

Rokiškis
• 2 kambarių butą. Tvarkingas, 
suremontuotas, visiškai apšiltintas. 
Šarvo durys, nauja elektra, 
santechnika ir t.t. Renovuotas 
namas, yra davikliai šilumos 
reguliavimui šildymo sezonu. 
Su baldais ir buitine technika: 
šaldytuvas, skalbimo mašina. Kaina 
28500 Eur. Tel. 8 676 13 470. 
Rokiškis
• Žemės paskirties sklypus, netoli 
Rokiškio (4 km): sklypo plotas 4,31 
ha, kad Nr. 7357/0008 216, našumo 
balais 36,3; kito sklypo plotas 76 
ha, kad Nr. 7357/0005 66, našumo 
balais 36,1. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 689 68 944.  
Rokiškis
• Sodą su nameliu Saulėtekio 
bendrijoje. Yra šiltnamis, 
malkinė ir sandėliukas. Šalia du 
tvenkinukai, viename galima 
maudytis. Kaina 7000 Eur.  
Tel. 8 628 13 967.  
Rokiškis

Atvažiuok į kiną Rokiškyje, nes KINAS VEŽA
Gegužės 9 dieną Ro-

kiškio kultūros centras 
filmų mylėtojus kviečia į 
pirmąjį KINAS VEŽA va-
karą. Tradiciniams kino 
teatrams užvėrus duris, 
saugiai mėgautis kinu žiū-
rovai galės Rokiškio VMI 
(Valstybinė mokesčių ins-
pekcija) aikštelėje įkurta-
me kino teatre.

Gegužės 9 dienos filmai ir 
laikas:

17 valandą filmas šeimai 
„Augintiniai susivienija“

19 ir 21 valandomis kome-
dija „Importinis jaunikis“

23 valandą veiksmo kome-
dija „Zero 3“

Bilietai bus parduodami 
nuo balandžio 30 d. www.tic-
ketmarket.lt ir

Rokiškio kultūros centro 
kasoje:

Antradieniais–penktadie-
niais 14.00–18.00 val.

Gegužės 9 dieną 16–21 
val.

Bilieto kaina iš anksto už 
vieną automobilį 10 Eur.

Perkant bilietus gegužės 8 
ir 9 dienomis – bilieto kaina 
12 Eur.

Tel. +370 673 27382
e. p. rkckasa@gmail.com
Bilietais renginio vietoje 

nebus prekiaujama.
Elektroninius bilietus bū-

tina įsigyti iš anksto ir savo 
telefone turėti elektroninio 
bilieto kopiją.

 Ką reikia žinoti atvykstant 
į KINAS VEŽA seansus?

Seansai vyksta Rokiškio 
VMI  teritorijoje, adresu: P. 
Cvirkos g. 7, Rokiškis.  Artė-
dami į renginio vietą,  sekite 
nuorodas ir automobilių par-
kavimą reguliuojančio perso-
nalo nurodymus.

Filmą stebėti bus galima 
tik iš automobilio, su kuriuo 
atvykote. Viename automo-
bilyje gali būti ne daugiau 
kaip du žiūrovai ( išskyrus 
artimuosius, giminaičius, 
įtėvius, įvaikius, globėjus). 
Privaloma su savimi turėti 
asmens tapatybę patvirtinantį 
dokumentą.

Siekiant maksimaliai iš-
vengti kontaktų karantino 

metu, žiūrovams, atvyku-
siems į renginio teritoriją, 
išlipti iš automobilio griežtai 
draudžiama.

Tualetas renginio metu te-
ritorijoje neveiks. Žiūrovus 
prašome apie tai pagalvoti 
prieš išvykstant iš namų.

Atkreipkite dėmesį į filmo 
cenzą, kuris nurodytas prie 
filmo aprašymo prieš įsigy-
dami bilietą. Žiūrovai, neati-
tinkantys cenzo reikalavimų, 
negalės dalyvauti seanse ir 
pinigai už įsigytus bilietus 
nebus grąžinami.

Filmo garsą bus galima 
girdėti nurodytomis radijo 
bangomis per automobilio ra-
dijo imtuvą ar kitą, pačio žiū-
rovo turimą įrangą - telefoną, 
radijo imtuvą.

Automobiliai renginio 
vietoje parkuojami pirmumo 

principu sužymėtose vietose 
laikantis parkavimo reguliuo-
jančio darbuotojo nurodymų, 
kad visiems renginio daly-
viams būtų užtikrintas koky-
biškas vaizdas į ekraną.

Pasibaigus seansui, pra-
šome laikytis parkavimą 
reguliuojančio darbuotojo 
nurodymų ir nepalikti auto-
mobilio renginio vietoje il-
giau nei būtina.

Filmuoti, fotografuoti pla-
tinti ar viešai skelbti renginio 
metu ekrane rodomą vaizdą 
draudžiama.

Vietų ir bilietų skaičius į 
kiekvieną seansą yra riboti.

Nuolaidos netaikomos. 
Automobiliai įleidžiami likus 
20 min. iki seanso pradžios.

 Atvažiuok į kiną Rokišky-
je, nes

KINAS VEŽA!

Dėl vaikų priežiūros Rokiškio rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose
Vaikų priežiūros paslauga 

karantino metu bus teikiama 
šeimoms, kurių abu tėvai (kiti 
teisėti atstovai) negali dirbti 
nuotoliniu būdu, t.y. privalo eiti 
į darbą, atlikti būtinąsias funk-
cijas (darbus) ir neturi galimy-
bės palikti vaiko namuose, pa-
sitelkiant kitų asmenų pagalbą.

Tėvai (kiti teisėti atstovai) pri-

valo įvertinti visas įmanomas vaiko 
(-ų) priežiūros namuose galimybes. 
Jeigu tokių galimybių nėra, tada 
šeima turi pateikti el.paštu: j.geida-
niene@post.rokiskis.lt arba atvy-
kus į Savivaldybę įdėti į prie durų 
esančią dokumentų dėžutę:

prašymą dėl institucinės vaiko 
(-ų) priežiūros;

abiejų tėvų darbdavių pažymas, 
kuriose turi būti nurodoma, kad 

asmuo būtinus darbus privalo at-
likti darbo vietoje ir jam pavestų 
funkcijų negali atlikti nuotoliniu 
būdu.

Visi tėvų pateikti dokumentai 
bus įvertinti ir tenkinami tik tie, 
kurie pagrįsti vaiko priežiūros 
svarbą įrodančiais dokumentais, 
vadovaujantis Sveikatos apsaugos 
ministro 2020 m. balandžio 23 d. 
sprendimu Nr. V-977 „Dėl Co-

vid-19 ligos (korona viruso infek-
cijos) valdymo priemonių vaikų 
priežiūros organizavimui įstaigo-
se“.

Apie priimtą sprendimą tėvai 
bus informuojami tą pačią dieną.

Nuo 2020 m. balandžio 28 die-
nos vaikams institucinę priežiūrą 
teikia Rokiškio mokykla-darželis 
„Ąžuoliukas“.

Rokiškio rajono švietimo įstai-

gos (esančios kaimo vietovėse), 
esant poreikiui, bus pasirengusios 
užtikrinti vaikų priežiūros paslau-
gą nuo gegužės 4 d.

Prašymus ir kitus būtinus do-
kumentus taip pat reikės pateikti 
Švietimo, kultūros ir sporto sky-
riui el. paštu: j.geidaniene@post.
rokiskis.lt

Rajono savivaldybės 
inform.
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PASLAUGOS

• Pervežimo paslaugos. Kėbulo 
matmenys: ilgis 4.2 m, plotis 2. 1m. 
Kainos sutartinės.  

Tel. 8 621 72 836. Rokiškis
• Tvarkome senas ir naujas 
kapavietes. Atliekame visus 
darbus: betonavimas, akmuo, 
skalda, trinkelės ir t. t. Daugiau 

informacijos telefonu.  
Tel. 8 603 76 267. Rokiškis
• Mini ekskavatoriaus nuoma 
su operatoriumi, dirbame ir 
savaitgaliais. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 663 53 032. Rokiškis

PERKA

• Perku gyvenamosios paskirties 
žemės sklypą Rokiškyje.  
Tel. 8 628 93 099. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Ieškau gal kas dovanoja naudotą, 
bet dar geros būklės minkštą 
kampą? Pasiimtume patys.  
Tel. 8 608 04 155. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Labai geros būklės paspirtuką. 
Vaikui nuo 3 metų. Kaina 12 Eur. 
Tel. 8 676 26 923. Rokiškis
• RECARO automobilinę 
kėdutę Monza Nova. Galvos 
atloše integruoti garsiakalbiai 
-galima prijungti mp3 grotuvą. 
Automobilyje tvirtinama ISOFIX 
sistema ir/arba automobilio saugos 
diržais. Kėdutės svoris: 5,7 kg, 
vežamo vaiko amžius 3-12 metų. 

Tvarkinga. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 615 43 395. Rokiškis
• Priekabą dviračiui Burley Bee. 
Tvarkinga. Tinkama vežioti 1 
arba 2 vaikučiams. Apsaugota nuo 
kritulių patekimo į vidų. Langai 
su apsauga nuo ultravioletinių 
spindulių. Gale yra vieta kroviniui. 
Viduje papildomos kišenės. 20 
colių ratai. Kaina 280 Eur.  
Tel. 8 615 43 395. Rokiškis
• Labai patogią, su vaikučio 
amžiumi augančią nešioklę Chicco. 
Labai geros būklės, galima sakyti 
jokių dėvėjimo žymių nėra. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 688 09 949.  
Rokiškis
• Maitinimo kėdutę NAKKO. Labai 
patvari. Aukštas, vaiko maitinimui 
skirtas staliukas, perdaromas į 
žaidimų staliuką ūgtelėjusiam 
vaikučiui. Tamsiai rudas, medvilnės 
užvalkaliukas, kuris lengvai 
nuimamas norint išplauti. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 688 09 949.  
Rokiškis
• Vaikišką dviratuką, (12 colių). 
Pirktas naujas, prieš metus, 
mažai važinėtas. Sėdynė ir vairas 
reguliuojami. Tinkamiausias būtų 
iki 105 cm ūgio vaikui. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 662 60 051.  
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Trečiadienį, Respublikos gatvėje, 
prie savivaldybės dingo rusų 
mėlynoji katytė. Jauna ir baikšti, 
nes nepratusi būti lauke. Neturėjo 
jokio antkaklio, vardu Gordytė. Gal 
kas matėt ar priglaudėt?  
Tel. 8 600 82 496. Rokiškis
• Pamesta juoda, vyriška Eriko 
Orlovskio piniginė. Radusieji 
pasilikite 50 Eur. Gražinkite 
dokumentus. Pandėlyje, 2020 04 
23. Tel. 8 695 29 133.  
Rokiškis
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LAISVALAIKIS

 2020-05-01

MOBILIEJI TELEFONAI

Laisvės g.13

2020 m. gegužės 12 d. bus atliekami kadastriniai 
matavimai žemės sklypui kad. Nr. 7337/0004:0052, 
esančio Kariūnų k., Kamajų sen., Rokiškio r. sav., 
prašome atvykti 11:30 val. gretimo žemės sklypo 
kad. Nr. 7337/0004:0231 mirusio savininko G. S. 
paveldėtojus ir 12:30 val. gretimo žemės sklypo 
kad. Nr. 7337/0004:0099 mirusios savininkės V. V. 
paveldėtojus į žemės sklypo ribų ženklinimą. 

 Informacija pasiteirauti:
R. Jogmino įmonė, Parko 11-35 Visagine, 

tel:. 8-687-80646.

SODO, DARŽO TECHNIKA

STATYBINĖ ĮRANGA

• Naujus keramzibetoninius 
blokelius Fibe. 100x185x490 mm. 
Apie 200 vienetų.  
Tel. 8 698 86 130. Rokiškis

• Naujus cementinius lakštus. 
1250x1150, raudoni, yra 11 vienetų. 
IZOPOL filmos. Tel. 8 698 86 130. 
Rokiškis
• Elektros variklius. 2,2 kW. ir 4,5 
kW. 90 Eur ir 120 Eur.  
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Senovines molines raudonas 
plytas. Yra apie 500 vnt. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 677 08 977.  
Rokiškis
• Natūraliai džiovintas viengubo 

pjovimo uosio ir ąžuolo lentas. 
Ilgis 3 m, storis 6 cm., plotis nuo 
20 cm. Uosis 250 Eur/kub.m, 
ąžuolas 350 Eur/kub.m. Mažiausias 
parduodamas kiekis 3 kub.m.  
Tel. 8 677 08 977. Rokiškis
• Gegnės. 5/20/24 vnt. gegnės 
5/15/30 vnt., po 6 m. Sausos.  
Tel. 8 687 53 961. Rokiškis
• Raudonas nenaudotas skylėtas 
(tarybines) plytas. Yra apie 150 vnt. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 675 03 048. 
Rokiškis

• Naujas, ultragarsines kurmių 
baidykles. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Mažai naudotą, JAV pagamintą 
trimerį. Benzininis. Yra visi 
priedai, skydelis, ausinės ir t.t. 
Garantija baigsis 2020 m. birželį . 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 678 04 712. 
Rokiškis
• Trimerį Husqvarna. Kaina 300 

Eur. Tel. 8 623 56 254.  
Rokiškis
• Tvarkingą sodo traktoriuką Cub 
Cafet cc 1000 RD. Dyzelinis, vieno 
cilindro variklis, pakeisti filtrai, 
tepalai, automatas koja. Kaina 2200 
Eur. Tel. 8 674 53 910.  
Kupiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• VW Passat B5 1997 m., TA iki 

2021 m. 10mėn. Kaina 800 Eur. 
Tel. 8 604 57 005. Rokiškis
• Mitsubishi Carisma. Raudonas. 
1996 m.,12 mėn, benzinas. TA iki 
2021.05.13. 66kW. Yra keletas 
smulkių defektų. Kaina derinama 
vietoje. Tel. 8 614 86 750. Rokiškis
• Tvarkingą, Vokietijoje 
pagamintą dviratį MARS 
Exclusive. 28 colių ratai, 3 
patikimos vidinės pavaros SACHS 
Torpedo. Rėmo dydis M  (54 cm). 

Priekiniai stabdžiai - kaladėliniai, 
galiniai - minant pedalus atgal. 
Labiau tinka vyresnio amžiaus 
žmonėms. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 682 35 204. Rokiškis
• Ford Galaxy. 1,9 l, 66 kW, 
dyzelis. TA galioja dar metus, geros 
padangos, kablys. Skambinant 
būtinai naudoti kodą +370 
(62325697). Kaina 575 Eur.  
Tel. 8 623 25 697. Rokiškis
• Nissan Almera. Visą arba dalimis. 
2002 m., 2,2 l, dyzelis. Važiuojanti, 
variklis labai geras.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• 1995 m. Audi A4. 1,9l, TDI, 66 
kW. TA galioja, smulkūs kėbulo 
defektai. Kaina 520 Eur.  
Tel. 8 625 67 440. Rokiškis
• Gilera Runner moticiklą. 
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Ieškokite  prekybos centruose!
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06:00 Himnas
06:05 Daiktų istorijos
07:00 LRT radijo žinios
07:05 Proto džiunglės
07:35 Mumija Dumis ir 
Šakabos sfinksas
09:00 LRT radijo žinios
09:05 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite
09:30 Veranda
10:00 LRT radijo 
žinios
10:05 Beatos virtuvė
11:00 LRT radijo žinios
11:05 Po pamokų. Apie 
mus supantį pasaulį – 
suprantamai ir žaismingai
11:15 Kino istorija
12:00 Gorongozos 
nacionalinis parkas. 
Rojaus atgimimas

13:00 Neįtikėtinos gyvūnų 
draugystės 2
13:50 Džesika Flečer
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų koncertas
17:30 Žinios
18:00 Langas į valdžią
18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Dainuokim kartu! 
22:50 Moters kvapas
01:25 Tulpės, meilė, garbė ir 
dviratis
02:55 Moteris ir keturi 
jos vyrai
04:25 Stiprūs kartu
04:40 Mumija Dumis ir 
Šakabos sfinksas

06:30 Ančiukų istorijos
07:00 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia 

07:30 Supermergaitės 
08:00 Ančiukų istorijos 
08:30 Virtuvės istorijos
09:00 Skaniai ir paprastai
09:30 Tėvų darželis
10:00 Būk sveikas!
10:30 Penkių žvaigždučių 
būstas
11:00 Pokahonta
12:35 101 dalmatinas
14:40 Terneris ir Hučas
16:45 Ekstrasensų mūšis 
18:30 TV3 žinios 
19:30 galvOK 
21:00 Netikėta meilė
23:45 Dingusi šeima
01:30 Piršlybos 
03:30 Nakties klajūnai 2

06:50 Tomas ir Džeris
07:20 Saugokis meškinų 
07:50 Ogis ir tarakonai 
08:15 Riterių princesė 

Nela 
08:40 Lukas Skruzdėliukas
10:20 Kelias į Eldoradą
12:05 Neįtikėtinos Lemoni 
Sniketo istorijos
14:15 Načas Libras
16:05 Hankokas
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Šrekas 2
21:15 Patruliai
23:20 Suvokimas
01:35 Trenk kaip vyras

06:00 Pričiupom! 
07:30 Kvapų detektyvas 
08:30 Pričiupom! 
09:00 Sveikatos kodas
10:00 Varom! 
10:30 Greičiausias paukštis 
pasaulyje
11:30 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu 

12:30 Pragaro viešbutis
13:30 Vanity Fair. 
Visiškai slaptai 
14:30 Ekstrasensų mūšis 
17:00 Nusikaltimų tyrėjai
18:20 Kvapų detektyvas 
19:30 Lietuvos balsas
22:00 Pabėgti neįmanoma
00:05 Pjūklas 5
01:45 Skolos kaina

05:15 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
06:00 Brangioji, aš perskambinsiu
07:20 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“ 
07:55 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
09:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
09:30 Krepšinio pasaulyje
10:00 Vantos lapas
10:30 Lietuvos komiko 

vakaras 
12:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
14:00 Dvaro rūmai 
15:00 Grupė “Vairas”. 
Gyvo garso koncertas
16:00 Žinios
16:30 Mokslo ritmu
16:50 Mažos Mūsų Pergalės
17:00 V. Noreikos koncertas
18:00 Žinios
18:30 “Velnio nuotaka”
20:00 Žinios
20:30 „Gluchariovas“ 
22:30 Žinios
23:00 Vėjas į veidą
01:00 Grupė “Vairas”. 
Gyvo garso koncertas
02:00 Grupė “Išjunk šviesą”. 
Gyvo garso koncertas
02:45 „Kelrodė žvaigždė“ 
04:15 Lietuvos komiko 
vakaras 
05:30 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO 
KOK 2020"
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3 006:00 Himnas
06:05 Gyvenimo spalvos
07:00 LRT radijo žinios
07:05 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 LRT radijo 
žinios
08:05 Į sveikatą! 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų 
pasakos. Pelenė
10:00 LRT radijo žinios
10:05 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Šventadienio mintys
12:30 Motinos diena. 
Šv. Mišių tiesioginė 
transliacija iš Šiluvos 

koplyčios
13:50 Puaro 
15:30 Žinios
16:00 Dainų dainelę Jums 
skiriu. Koncertas Motinos 
dienai
17:30 Žinios
18:00 Duokim garo! 
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Koncertas „Būk pasveikinta, 
Mama“
22:30 Mamma Mia! 
00:15 Laukinė širdis
02:15 Neįtikėtinos gyvūnų 
draugystės 2
03:00 Šventadienio mintys
03:25 Moters kvapas

07:00 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia 
07:30 Supermergaitės
08:00 Ančiukų istorijos 

Nela 
08:30 Tomo ir Džerio pasakos 
09:00 Beprotiškos melodijos 
09:30 Bunikula 
09:55 Šonku dienoraščiai. 
Vienaragio nuotykiai
11:45 Peliukas Stiuartas 
Litlis 2
13:20 Roko karalienė
15:25 Įkyruolė
17:30 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Lietuvos balsas. Vaikai
22:00 Tai či meistras
00:10 Tai
02:35 Patruliai

06:30 Lietuvos galiūnų čempionato 
etapas. Alytus
07:30 Kvapų detektyvas 
08:30 Tauro ragas
09:00 Baltijos galiūnų čempionatas. 
Radviliškis

10:00 Varom! 
10:30 Didžiausi gamtos 
žvėrys
11:30 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu 
12:30 Pragaro viešbutis 
13:30 Vanity Fair. 
Visiškai slaptai 
14:30 Ekstrasensų mūšis 
17:00 Nusikaltimų tyrėjai 
18:20 Kvapų detektyvas 
19:30 Mylėti(s) smagu
22:00 Narkotikų prekeiviai 
23:10 Karo vilkai. 
Likvidatoriai VII 
00:10 Pabėgti neįmanoma
01:55 Pjūklas 5

05:30 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
06:00 „Gluchariovas“ 
08:00 Baltijos kelias
08:30 Kaimo akademija

09:00 Grilio skanėstai
10:00 Mokslo ritmu
10:20 Mažos Mūsų Pergalės
10:30 Lietuvos komiko 
vakaras 
12:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
14:00 Dvaro rūmai 
15:00 Grupė “Rondo”. Gyvo 
garso koncertas
16:00 Žinios
16:30 “Užauginau žmogų”. 
Šventinė laida apie mamas
18:00 Žinios
18:30 “Maža išpažintis”
20:00 Žinios
20:30 Nauja diena
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 Vėjas į veidą 
01:00 Grupė “Rondo”. Gyvo 
garso koncertas
02:00 „24/7“
02:45 „Kelrodė žvaigždė“ 
04:15 Lietuvos komiko 
vakaras
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Džesika Flečer
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 7 Kauno dienos
16:00 Žinios
16:30 Šoka Lietuva
16:40 Ponių rojus
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Vartotojų kontrolė

20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Apgavikai 
23:45 Klausimėlis
24:00 Komisaras Reksas 
00:45 Šoka Lietuva 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Daiktų istorijos
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Apgavikai
04:45 Šoka Lietuva
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

06:55 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Svajonių sodai

08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Nuo likimo nepabėgsi
12:00 Tikroji žvaigždė
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 #IšNamų
20:30 Prakeikti II
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Taksi 3
23:40 Kaulai
00:40 24 valandos. Palikimas
01:35 Rouzvudas
02:25 Amerikiečiai

06:10 Iš širdies į širdį 
07:30 Tomas ir Džeris 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:00 Rosenheimo 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 Nuo... Iki...
21:00 Monikai reikia meilės 
21:30 Žinios
22:30 Pagrobtieji
00:20 Antrininkas 
01:20 Tai či meistras
03:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
04:30 Rosenheimo policija

06:10 Greičiausias paukštis 
pasaulyje
07:15 "Mano virtuvė geriausia" 
08:25 Didžiausi gamtos žvėrys 
09:35 "Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu" 
11:35 "Vanity Fair. 
Visiškai slaptai"  
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 Užkratas 
23:10 Mylėti(s) smagu
01:30 "Narkotikų prekeiviai" 
02:30 "Karo vilkai. 
Likvidatoriai VII" 
03:15 "Nusivylusios namų 
šeimininkės"

05.20 Krepšinio pasaulyje
06.00 Šiandien kimba
07.00 Nauja diena
07.30 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
08.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
09.30 Vyriausybės spaudos 
konferencija
10.00 Mokslo ritmu

10.30 Kaimo akademija
11.00 „24/7“
12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių. Laisvės TV laida
12.30 Nauja diena
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 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
22.00 Lietuva tiesiogiai
22.30 Reporteris
23.30 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
00.30 „Moterų daktaras“ 
01.30 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
02.30 Lietuva tiesiogiai
03.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03.45 „Mentų karai: Kijevas. 
Užmušti blogį“ 
04.30 „Kelrodė žvaigždė“
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas,
 Lietuva
09:15 Džesika Flečer
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 Veranda
16:00 Žinios
16:30 Šoka Lietuva
16:40 Ponių rojus
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 (Ne)emigrantai

20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Redde, quod debes. 
Nepriklausomybės kovos.
 II dalis. Pergalė
22:30 Dviračio žinios
23:00 Apgavikai 
23:45 Klausimėlis
24:00 Komisaras Reksas
00:45 Šoka Lietuva 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Visi kalba
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Apgavikai
04:45 Šoka Lietuva
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

06:25 Keršytojų komanda
06:55 Čipas ir Deilas 

skuba į pagalbą
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 #IšNamų
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Nuo likimo nepabėgsi
12:00 Tikroji žvaigždė
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Prieš srovę
20:30 Prakeikti II
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Pabėgimas į 
Galvestoną
23:50 Kaulai
00:50 APB
01:40 Rouzvudas
02:30 Amerikiečiai

06:10 Iš širdies į širdį 
07:30 Tomas ir Džeris
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

10:00 Rosenheimo policija 
11:00 Monikai reikia meilės 
11:30 Būrėja 
13:30 Turtuolė varguolė 
14:30 Našlaitės 
15:30 Laukinis miestas 
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva
17:30 Stebuklas 
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Monikai reikia meilės 
21:30 Žinios
22:30 Šerifo mašina
00:20 Antrininkas 
01:20 Pagrobtieji
02:45 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
04:15 Rosenheimo policija

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 Niekada nepasiduok 2 
23:05 Užkratas 
01:05 "Nusivylusios namų 
šeimininkės"

05.20 Nauja diena
07.00 Lietuva tiesiogiai
07.30 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
08.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 

09.30 Vyriausybės spaudos 
konferencija
10.00 Nauja diena
12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių. 
Laisvės TV laida
12.30 Lietuva tiesiogiai
13.00 Nauja diena
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 Oponentai
22.30 Reporteris
23.30 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
00.30 „Moterų daktaras“ 
01.30 Oponentai
03.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03.45 „Mentų karai: Kijevas. 
Užmušti blogį“
04.30 „Kelrodė žvaigždė

08:30 Svajonių ūkis 
09:00 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal 
moteris 
11:00 Svajonių sodai 
12:00 Bembis
13:30 102 dalmatinai
15:35 Keistas penktadienis
17:25 Tai - mes 
18:30 TV3 žinios
19:30 Lietuvos talentai. 
Supervaikai 
21:30 Auklė Tulė
23:25 Žudikės maniakės 
užrašai
01:10 Žmonijos biuras 
02:50 Dingusi šeima 
04:20 24 valandos. Palikimas

06:40 Tomas ir Džeris 
07:10 Saugokis meškinų 
07:40 Ogis ir tarakonai 
08:00 Riterių princesė 
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Sportinis išmetimas, 70cc , Delorto 
karbiuratorius, Polini vairas, 
dokumentai tvarkingi. TA iki 2022-
02. Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina derinama . Kaina 550 Eur. 
Tel. 8 626 54 474. Rokiškis
• Chrysler Pt Cruiser. 2002 m., 2,2 
l, DCTI, 89 kW. TA iki  2022.04.20. 
Pilnas elektros paketas, veliūras, 
tvarkingas salonas, pakeisti 
tepalai, lieti ratai, R16, 205/55, 
m+s. Tvarkingas automobilis, du 
komplektai raktelių. Kaina 670 Eur. 
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Tvarkingą Opel Zafira. 2004 m.11 
mėn., 2,2 l, dyzelis. TA iki 2021.01. 
Kaina 1450 Eur. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• VW Passat B5. 2004 m., 1,9 l, 
TDI, 74kW. Klimato kontrolė, 
šildomos sėdynės, autopilotas. TA 
iki 2021.11. Kaina 1600 Eur.  
Tel. 8 629 15 101. Rokiškis
• Arklinį vežimą guminiais ratais. 
Obeliai. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 640 21 914. Rokiškis
• Dviratį Capriolo Ctx 260. Būklė 
puiki. Ratai 26 dydžio. 18 bėgių. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 676 02 460. 
Rokiškis
• Du dviračius. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 623 56 254. Rokiškis
• Dviratį. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 623 56 254. Rokiškis
• Tvarkingą vyrišką dviratį. Bėginis 
(21 bėgis), Shimano komplektacija, 
naujos padangos, važiuoja puikiai. 
Kaina derinama. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 624 01 021. Rokiškis
• Opel Vectra. 2000 m., TA iki 
2022.03, 2l, 74 kW. Kaina derinama 
vietoje. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 629 50 988. Rokiškis
• Jeep Crand Cherookee. 2002 
m., TA iki 2021 02, rida 132318, 
2,7 l, 120 kW. Rėmas ir dugnas 
geri, kėbule yra smulkių trūkumų, 
salonas labai gražus. Viskas veikia, 
šildo -šaldo. Naujos padangos, 
naujas akumuliatorius, ką tik 
pakeisti tepalai. Kaina 4350 Eur. 
Tel. 8 629 50 988. Rokiškis
• Priekabą su lingėmis. Sustiprintas 
rėmas, TA, draudimas. Kaina 
galutinė. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 656 21 845. Rokiškis
• 2000 m., Opel Zafira. 2 l, TA iki 
2021.07. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Paspirtuką. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 686 93 421. Rokiškis
• Ford Galaxy. 1999 m., 1.9 l, 81 
kW. Kondicionierius, el. langai. 
Geros padangos. Vidus labai 
tvarkingas. Yra keletas smulkių 
kėbulo defektų. Kaina 1400 Eur. 
Tel. 8 687 16 357. Rokiškis
• VW Passat B5. 2000 m., TA iki 
2020.12.28. Yra rūdžių, nenustatytų 
elektros gedimų. Kaina 700 Eur. 
Tel. 8 692 29 171. Rokiškis
• Bėginį dviratį. Reikia remonto. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 610 17 664. 
Rokiškis
• Opel Zafira. 2 l, 2000 m., TA dar 
pusmečiui. Yra kėbulo defektų. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 618 82 446. 
Rokiškis
• Vaikišką dviratį Diamant. 6 
bėgiai, R20. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 686 93 421. Rokiškis
• Audi 80 B4. universalas, TA iki 
2020.12.12, 1.9 l, 66 kW, TDI. 
Kaina 380 Eur. Tel. 8 608 63 464. 
Rokiškis
• Tvarkingus, nevirintus, 
originalius BMW, R15 ratus, su 
geromis žieminėmis padangomis. 
(4-5 mm ) 195/55 - 6,5J . Rokiškis, 
Utena. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 694 12 079. Rokiškis
• Labai gerą, paauglišką dviratį. 12 
bėgių. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 655 29 934. Rokiškis
• Važiuojantį Fiat Ulysse. Visą arba 
dalimis. Kaina 280 Eur.  
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
• VW Golf. 1995 m., nauja TA, 
raudonas. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• 2001 m. Opel Astra. 1.7 l, dyzelis. 
Rida 189000 km. Su TA. Kaina 750 
Eur. Tel. 8 600 87 437.  
Rokiškis
• Audi A4. 1995m., 1.9 l, 66 kW, 
dyzelinas, mechaninė pavarų dėžė. 

TA iki 2020-10. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 628 64 286. Rokiškis
• Lengvojo automobilio priekabą 
be dokumentų. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 645 87 287. Rokiškis
• VW Golf 3, 1996 m., benzinas, 
1,6 l, 55k W, mėlynos spalvos. TA 
iki 2021.03. Geros būklės. Daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 490 
Eur. Tel. 8 627 42 134.  
Rokiškis
• VW Golf. 2001 m., 1.9 l, 66 
kW, universalas iš Vokietijos. 
Geros būklės, yra TA. Lietuvoje 
nevažinėtas. Tel. 8 699 19 182. 
Rokiškis
• Opel Astra. 2004 m. 2 l, 
universalas. 2000 m. VW Golf, 1.9 
l, TDI, 66 kW. 2001 m., VW Golf, 
1.6 l, benzinas. Visi automobiliai su 
TA. Tel. 8 699 19 182.  
Rokiškis
• Opel Astra. 2010 m., hečbekas, 
1.7 l, dyzelinas. Opel Zafyra. 1.9 
l, dyzelinas, 2009 m. Opel Astra. 
2008 m., 1.6 l, benzinas. 2008, VW 
Golf plus. 1.9 l, dyzelinas. Opel 
Meriva, 2006 m., 1.7 l, dyzelinas. 
Tel. 8 699 19 182. Rokiškis
• Audi C4. 2,5 l, dyzelis, 85 kW, 
1994 m., juoda. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 640 21 134. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• VW Multivan dalimis. Pilnas 
salonas 650 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• Naujas VAZ dalis.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Audi A4 dalimis. 1998 m., 1.9 
l, TDI, 81 kW. Tel. 8 671 51 396. 
Rokiškis
• Laikiklį dviems dviračiams. 
Tvirtinimas ant galinio dangčio. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 618 45 278. 
Rokiškis
• Stogo bagažinę visureigiui. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 627 71 703.  
Rokiškis
• Ratus. R17, 5x100. Tiesūs, 
nenudaužyti, nevirinti. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 656 55 112.  
Rokiškis
• Vasarines, premium klasės 
padangas Michelin. 205/60, R16, 4 
vnt. 2016 m. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 687 30 638. Rokiškis
• Originalius, R16, 5/122, Audi 
ratus su apynaujėmis vasarinėmis 
padangomi. Ratlankių centriniai 
dangteliai yra. Kaina 159 Eur.  
Tel. 8 626 36 907. Rokiškis
• Sony automagnetolą. Su AUX. 
pridedu FM moduliatorių, kuriame 
galite naudoti USB ir SD Card. 
Kaina derinama. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 648 49 295. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• 4 skylių, lengvo lydinio 
ratlankius. R15, tarpas tarp skylių 
108x76 mm., centrinė skylė 58mm. 
Tel. 8 615 55 734. Rokiškis
• Ratus su vasarinėmis padangomis. 
4 vnt. Padangos pirktos prieš 
metus, protektorius apie 7 mm. 
Tinka VW Passat B3, B4 ir kt. 
automobiliams (centrinė skylė 57,1 
Tarpai tarp skylių 4/100). Padangų 
matmenysi R14, 185/70. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 629 66 698.  
Rokiškis
• R15, BBS ratus. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 698 78 209. Rokiškis
• BMW 320 ratlankius. Kaip nauji, 
gražūs, R16. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• 205/55, R16, vasarines padangas. 
Kaip naujos, 7 mm, visos 
Continental. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Naujus, R14, Peugeot ratlankius 
su padangomis. Tel. 8 683 27 149. 
Rokiškis
• 225/45, R17 padangų komplektą 
arba galima po dvi. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• VW Passat. 1993 m., 1.9 l, TD, 55 
kW, sedanas dalimis.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• 2000m. Opel Astra. Priekinį 
stikla, stabdžių celindriukus, 
radiatorių, duslintuvą, gerą kuro 
siurblį, 011 ir kita.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis

• Dvi geras, dvi prastesnes 
padangas. 235/60, R18. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 612 97 912.  
Rokiškis
• R17, lengvo lydinio ratlankius 
nuo Audi A2. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 678 27 196. Rokiškis
• 2005 m. VW Touran, 2 l, dyzelis 
dalimis. Tel. 8 606 14 217.  
Rokiškis
• Dalimis 2000 m. Opel Zafira. 
Benzinas-dujos, žalia spalva ir 
2002 m. Citroen C5, universalas. 
Duris, priekinius kapotus, buferius, 
starterius ir kita. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Variklį kartu su greičių dėže. Fiat 
Ducato, 1995 m., 2,5 l, 62 kW. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 603 76 267. 
Rokiškis
• Opel Zafyra, originalius lietus 
ratus. R16. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 608 41 444. Rokiškis
• Ford Focus galinius žibintus. 
Tinka automobiliui nuo 1998 iki 
2004. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 601 19 003. Rokiškis
• Opel Frontera lietus ratus su 
vasarinėmis padangomis. 245/70, 
R16 . Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 620 70 069. Rokiškis
• Lietus ratlankius. R14, tarpai 
tarp skylių 4/100, centrinė skylė 
57,1 mm. Buvo naudoti VW Vento. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 675 13 944. 
Rokiškis
• Originalius Audi ratlankius. R18, 
5/112. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Naudotas automobilių dalis. VW 
Passat B5, VW Passat B3, VW Golf 
3 universalas, VW Sharan, VW, 
Ford Galaxy, Audi A4.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Vasarines padangas Continental. 
205/55, R16, 4 vnt.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• 2005 m. Ford Fiesta dalimis. 
Hečbekas. Tel. 8 645 87 075. 
Rokiškis
• Nesupuvusį Fiat Ducato dalimis. 
2003 m., 2,8 l. Tel. 8 663 53 032. 
Rokiškis
• Toyota Yaris dalimis. 2000 m., 
1 l, benzinas. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių Samsung. 54 cm 
įstrižainės, su pulteliu.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Televizorių Vido. 54 cm 
įstrižainės, su pulteliu.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• TCL televizorių. 32 colių, įskilęs 
ekranas. Dalims. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 618 13 059. Rokiškis
• Panasonic televizorių. 
Kineskopinis, lygus ekranas, 
70 įstrižainė, gerai rodantis, su 
distanciniu pultu. Pagamintas 
Čekijoje. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 675 78 175. Rokiškis
• DVD Grotuvą Riva. Su 
kompaktiniu disku. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Retuktorius. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• T-150 variklį. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 650 68 045. Rokiškis
• Claas Matador Standart 
kombainą. Kaina 1200 Eur.  
Tel. 8 650 68 045. Rokiškis
• Kombainą  KLAS konsul, 
pjaunamąją 3,8 m, sėjamąją 
SAKSONIJA 3M.  
Tel. 8 615 11 205. Rokiškis
• Už simboline kainą, rankinį 
plūgelį. Tel. 8 679 95 305.  
Rokiškis
• Sodinamąją bulvių mašiną. 4 
vagų, rusiška, veikianti. Visa 
informacija telefonu. Kaina 300 
Eur. Tel. 8 612 14 720.  
Rokiškis
• Lenkišką bulvių sodinamąją. 
2 vagų, su trąšų įbėrimo įranga, 
mažai naudota. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 612 56 267. Kupiškis
• Mažąsias akėčias, 3 vnt.  
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Dviejų vagų plūgą. Kaina 190 
Eur. Tel. 8 625 81 278.  

Rokiškis
• Veikiančią sėjamąją TUME 3 m. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 630 21 024. 
Zarasai
• Purkštuvus. 200, 400, 600, 800, 
1000, 1200 litrų talpos.  
Tel. 8 612 57 075. Rokiškis
• Keltuvą-krautuvą. Veikiantis, 
reikia nedidelio remonto. 3 taškų 
pakabinimo sistema. Turi posūkį. 
Rokiškio raj. Kaina 630 Eur.  
Tel. 8 695 29 133. Kupiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Whirpool skalbimo mašiną. 5 kg, 
atidaroma iš viršaus. Kaina 85 Eur. 
Tel. 8 674 41 488. Rokiškis
• Garų lygintuvą.  
Tel. 8 647 47 150. Rokiškis
• Šaldytuvą su šaldikliu. 1,80 m, 
pilkas. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Mažai naudotą, geros būklės, 
automatinę skalbimo mašiną ARDO 
125. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 625 67 440. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Naujus Adidas kedukus mergaitei. 
30 dydis. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 676 26 923. Rokiškis
• Švelninant karantino sąlygas 
siūlome veido skydelius jūsų 
sklandžiai ir saugiai veiklai. 3 
skirtingi modeliai nuo 5,95 Eur/
vnt. Išrašome sąskaitas faktūras. 
Siuntimas nemokamas.  
Tel. 8 629 22 050. Rokiškis
• Tik bandytus pamatuoti 
laisvalaikio batukus. Lengvučiai, 
38 dydis, bet mažinti. Rokiškis. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 621 10 359. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Senovinius radijo imtuvus.  
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• 4 veršelių, juodmargę karvę. 
Sėklinta kovą. Tel. 8 623 31 100. 
Rokiškis
• Triušius. Turime patinėlių.  
Tel. 8 678 03 831. Rokiškis
• Žąsiną, dvi antis ir antiną. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 681 78 323.  
Rokiškis
• Du prancūzų buldogiukus. 
Patinėliai. Amžius: 2,5 mėn. 
Paskiepyti, dehelmintizuoti 
(nukirminti), savarankiški. Kaina 
250 Eur. Tel. 8 603 34 644. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo. Galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmogų, arba 
slaugyti ligonį. Tel. 8 626 90 489. 
Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Dirbęs prie 
stogų dengimo. Tel. 8 695 91 360. 
Rokiškis
• Ieškau valytojos darbo.  
Tel. 8 625 96 606. Rokiškis
• Ieškau darbo. Skubiai. Esu 
iš Rokiškio. Tel. 8 685 81 295. 
Rokiškis
• 36 metų amžiaus vyras ieško 
vairuotojo darbo (B, C, CE). 
Patirtis - 15 metų įvairiose srityse. 
Tel. 8 606 68 316. Rokiškis
• Vaikinas ieško bet kokio 
darbo. Turiu autokaro vairuotojo 
pažymėjimą. Tel. 8 624 29 104. 
Rokiškis
• Energinga moteris ieško darbo. 
Gali būti ir įvairūs, trumpalaikiai 
darbai. Tel. 8 620 31 695.  
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ieškau žmogaus, galinčio 
sutvarkyti T25 greičiu dėžę.  
Tel. 8 635 55 416. Rokiškis
• Ieškomas pagalbinis darbuotojas 
statybose. Tel. 8 662 54 470. 
Rokiškis
• Reikalinga moteris prižiūrėti 

močiutei, gyvenančiai šalia 
Svėdasų, Daujočių kaime. Teirautis 
telefonu. Tel. 8 629 43 856. 
Anykščiai

KITA

• Akmenines girnas. Nuo 50 kg iki 
500 kg. Tel. 8 698 55 357.  
Rokiškis
• Šiaudus rulonais. Galiu atvežti. 
Kaina 9 Eur. Tel. 8 609 95 180. 
Rokiškis
• Elektros variklį.  
Tel. 8 618 33 567. Rokiškis
• Kokybiškus šiaudų ritinius. Iš 
pastogės. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 615 29 342.  
Rokiškis
• Naujus klausos aparatus. Siunčiu. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis
• Naujus žvejybinius tinklus. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 678 66 028.  
Rokiškis
• Pašarinius grūdus. Kviečius 
ir miežius. Tel. 8 627 34 750. 
Rokiškis
• Aukštos kokybės dirbtines gėles. 
Platus pasirnkimas su galimybe 
pristatyti į namus.  
Tel. 8 601 62 266. Rokiškis
• Žirgų mėšlą trąšai. Supakuotas 
maišuose. 1 maišas - 3 Eur.  
Tel. 8 670 97 023. Rokiškis
• Naują, automobilinį šaltkrepšį. 26 
l. Kaina 26 Eur. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis
• Metalines, storesnes statines 
kurui, 200l. Tel. 8 615 55 734. 
Rokiškis
• Gražius gėlių stovus.  
Tel. 8 647 47 150. Rokiškis
• Dviratininko šalmą. Naujas. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 627 23 563. 
Rokiškis
• Naudotas ilgas ir plačias 
grindines lentas. Tel. 8 610 17 664. 
Rokiškis
• 5-6 m ilgio, apie 5 kv.m. eglės ir 
pušies rąstų, 1 kub.m -50 Eur.  
Tel. 8 610 17 664. Rokiškis
• Vėjarodę raganą. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis
• Dujų balioną. Tel. 8 625 81 278. 
Rokiškis
• Malkas. Skaldytas ir kaladėm. 
Galiu atvežti. Tel. 8 670 84 095. 
Rokiškis
• Lapuočio malkas. Skaldytos 
ir kaladėmis. Tel. 8 645 87 075. 
Rokiškis
• Tvarkingą katės namą. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 674 54 495.  
Rokiškis
• Dviračių skersinius ir 2 laikiklius 
Thule. Kaina 280 Eur.  
Tel. 8 675 16 894. Rokiškis
• Naudotą, bet puikios būklės 
plaukų garbanojimo prietaisą. 
Viskas veikia, atvežtas iš 
Norvegijos. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 629 81 873. Rokiškis
• Savadarbę priekabą ant lingių 
2x1,6 m ilgio. Galingą nuolatinės  
srovės suvirinimo aparatą. Su 
lygintuvais, yra nusėdusi sekcija 
akumuliatoriaus užvedimui. 
Trifazį, 15 m kabelį pajungimui. 
Automobilinį dujų įrangos balioną 
su patikra. Kainos sutartinės.  
Tel. 8 655 56 736. Rokiškis
• Supjautas alksnio malkas, 
kaladėlėmis. Atvežame Rokiškio 
mieste. 1 m kaina 17.5 Eur.Vežame 
mažais kiekiais, po 2 m malkų, 
pagal poreikį gali atvežti, kiek 
reikia. Tel. 8 652 63 591.  
Rokiškis
• Geros būklės motociklininko 
šalmą ir išmanųjį laikrodį Lenovo 
g02. Tel. 8 680 90 181.  
Rokiškis

• Rugius pašarui. Tel. 8 622 69 546. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Radeon 1GB vaizdo plokštę. 
Pilnai veikianti, galinga. GV-
R6870C-1GB.PS. Pridedu 
adapteri iš HDMI į VGA (seniems 
ekranams, nes nauja vaizdo plokštė 
reikalauja HDMI). Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 650 49 745.  
Rokiškis
• Stacionarų kompiuterį. 7 
Windows. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• 44 cm įstrižainės Acer monitorių. 
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• HP pavilion dv-7. Ekranas 17.3 
colių. Visą arba dalimis.  
Tel. 8 627 71 703.  
Rokiškis
• Kaip naują, nešiojamą kompiuterį 
ASUS R420ma. 4GB RAM. 
Keturių branduolių procesorius 
Intel Pentium. 128GB, SSD. 
Baterija laiko apie 8 val. Pilnas 
komplektas. Tel. 8 683 06 559. 
Rokiškis
• Monitorių LG. Tel. 8 683 27 149. 
Rokiškis
• Stacionarų kompiuterį. 
Procesorius E5500. 4GB RAM, 
256GB kietasis diskas. Windows 
10. Kaina 47 Eur.  
Tel. 8 675 00 301.  
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Valgomąsias bulves. Galiu 
atvežti. Tel. 8 601 26 960.  
Rokiškis
• Vištų kiaušinius.  
Tel. 8 608 81 355. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• l11pro 512GB. Nedužęs, su visais 
priedais. Ekranas didelis, visos 
kalbos, papildomai dėkliukas, 
apsauginės plėvelės. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 646 96 937. 
Rokiškis

NUOMA

• Šeima ieško išsinuomoti 2-3 
kambarių butą, mikrorajone.  
Tel. 8 621 52 675.  
Rokiškis
• Išsinuomočiau žemę Rokiškio, 
Kupiškio, Zarasų, Utenos 
rajonuose. Domina įvairus 
variantai, gali būti pieva arba 
apžėlę. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 606 07 881.  
Rokiškis
• Išnuomoju tvarkingą 2 kambarių 
butą Aukštaičių g.  
Tel. 8 601 57 608.  
Rokiškis
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Gegužės 1-oji, 
penktadienis, 

18 savaitė
Iki Naujųjų liko 244 dienos.

TTarptautinė darbininkų diena 
Gegutės diena pasveikink

Lietuvos įstojimo 
į Europos Sąjungą diena

Saulė teka 5.41 val., 
leidžiasi 20.52 val. 

Dienos ilgumas 15.11 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Gražina, Vidmantas, Vidmantė, 
Zigmantas, Zigmas, Žilvinas, 

Žilvinė, Žygimantas.
Rytoj: Atanazas, Eidmantas, 
Eidmantė, Eidmina, Eidminas, 

Eidminė, Eidotas, Eidotė, Meilė, 
Sigismundas, Sigizmunda, 

Sigizmundas.
Poryt: Aleksandra, Aleksandras, 
Artautas, Artautė, Arvis, Arvystas, 

Jaunė, Jaunius, Juvenalis, 
Kantvilas, Kantvilė, Kantvydas, 

Kantvydė.

Dienos citata
„Tikras draugas turi būti viena 

siela dviejuose kūnuose“ 
(Aristotelis).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1960 m. Sovietų Sąjunga 
numušė JAV lėktuvą „U-2“, o 
lakūnas Garis Pauersas buvo 
įkalintas už šnipinėjimą. 1962 
metų vasarį jis iškeistas į suimtą 
žvalgą. 

1994 m. per autoavariją San 
Marino didžiojo prizo lenktynė-
se žuvo triskart „Formulės-1" 
pasaulio čempionas Airtonas 
Sena.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1528 m. Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio ir Lenkijos kara-
liaus Žygimanto Senojo inicia-
tyva surašyti bajorai, privalėję 
eiti karo tarnybą. Tai buvo pir-
mieji Lietuvos kilmingųjų mo-
bilizaciniai sąrašai.

1832 m. Rusijos imperato-
riaus Nikolajaus I dekretu už-
darytas Vilniaus universitetas.

1896 m. įkurta pirmoji lie-
tuviška politinė partija - Lietu-
viškoji socialdemokratų parti-
ja, vėliau pasivadinusi Lietuvos 
socialdemokratų partija.

1994 m. Niujorke atidaryta 
Lietuvos misija prie Jungtinių 
Tautų ir Generalinis konsulatas.

Post scriptum
Akių neatvėrei, kišenę 

atversi.

Aukštaitijoje gyventojai daugiausiai 
prašo sugrąžinti dalį sumokėtų 
mokesčių už pernai atliktą 
automobilio remontą

Panevėžio apskrities vals-
tybinė mokesčių inspekcija 
(toliau – AVMI) primena, kad 
gyventojai vis dar gali susigrą-
žinti iki 400 eurų gyventojų 
pajamų mokesčio (GPM) jei 
praėjusiais metais jiems buvo 
suteiktos būsto, automobilio 
remonto arba nepilnamečių 
vaikų priežiūros paslaugos. 
Tai jie gali padaryti deklara-
vę pajamas naujojo gyventojų 
pajamų deklaravimo vedlio 
pagalba.

Prieš prasidedant pajamų 
deklaravimui gyventojai pa-
teikė daugiau nei 11 tūkst. pra-
nešimų apie išlaidas (PRC912 
forma) norėdami sugrąžinti 
dalį Gyventojų pajamų mo-
kesčio (GPM). Deklaravus 
pajamas šiems gyventojams 
sugrįš daugiau nei milijonas 
eurų GPM. Panevėžio ir Ute-
nos apskrityse beveik 700 gy-
ventojų VMI pateikė tūkstantį 
prašymų, pagal kuriuos, patei-
kus pajamų deklaracijas, ga-
lės susigrąžinti 95 tūkst. eurų 
pajamų mokesčio. Tie, kurie 
pranešimų nepateikė, dar gali 
tai padaryti deklaruodami pa-

jamas.
Pažymėtina, kad norint su-

sigrąžinti iki 400 eurų sumo-
kėto GPM už jiems atliktas 
būsto remonto, automobilio 
remonto ar nepilnamečių 
priežiūros paslaugas tik kvito 
neužteks – gyventojai VMI 
turi pateikti skenuotą ar fo-
tografuotą sąskaitą faktūrą, 
PVM sąskaitą faktūrą ar pre-
kių (paslaugų) pirkimo-par-
davimo kvitą (FR0508 forma) 
su paslaugos gavėjo asmens 
duomenimis. Taip pat GPM 
lengvata negalioja už įsigytas 
ir remonte naudotas medžia-
gas ar detales.

Daugiausiai prašymų pa-
teikia gyventojai, siekiantys 
susigrąžinti GPM už automo-
bilio remonto darbus - Pa-

nevėžio ir Utenos apskrityse 
tokių prašymų gauta beveik 
700, pagal kuriuos prašoma 
grąžinti 28 tūkst. eurų.

Primename, jog visos 
VMI paslaugos teikiamos ir 
konsultacijos vyksta tik nuo-
toliniu būdu. Konsultacijas 
mokesčių klausimais gyven-
tojai gali gauti paskambinę 
1882 ar pateikę paklausimą 
elektroniniu būdu per Mano 
VMI. Panevėžio ir Utenos ap-
skričių gyventojai šiuo metu 
gali skambinti šiais papildo-
mais telefonų numeriais (8 
45) 501137 ir  (8 389) 63729, 
kuriais vienu metu klientus 
gali konsultuoti 40 Panevėžio 
AVMI specialistų.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Moksleivių dainų šventė 
šiemet nevyks

Liepą planuota Moks-
leivių dainų šventė nebus 
rengiama dėl koronavi-
ruso grėsmės, trečiadienį 
pranešė švietimo, mokslo 
ir sporto ministras.

„Šiemet ji nevyks“, – per 
Seimo Švietimo ir mokslo 
komiteto posėdį sakė Algir-
das Monkevičius.

Jo teigimu, savo šventę 
atšaukė ir latviai.

Ministro teigimu, svars-
toma, į kuriuos metus šventę 
perkelti.

A. Monkevičiaus tei-
gimu, nors jau vyko pasi-
rengimas dainų šventei, jai 
organizuoti spėta išleisti ne-
daug lėšų, o likusius beveik 
2 mln. eurų galvojama skirti 
vaikų vasaros poilsiui.

„Pasirengimas vyko, da-
lis lėšų panaudota, bet dar 

beveik 2 mln. eurų sutaupy-
ta. Tariamės šias lėšas pa-
naudoti vaikų vasaros poil-
siui“, – sakė ministras.

Lietuvos moksleivių dai-
nų šventė „Tau“ turėjo vykti 
liepą Vilniuje.

Dainų švenčių istorija 
Lietuvoje prasidėjo 1924 
metais. Moksleivių dainų 
šventės atskirai pradėtos 
rengti nuo 1964 metų.

Dainų ir šokių švenčių 
tradicijos Baltijos valsty-
bėse 2003 metais įrašytos į 
UNESCO Reprezentatyvųjį 
žmonijos nematerialaus kul-
tūros paveldo sąrašą.

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

LB ekonomistas: antrąjį ketvirtį 
Lietuvos laukia ekonomikos 
nuosmukis

Pirmasis ketvirtis Lietuvos 
ekonomikai dar buvo buvo 
palankus, tačiau visą pasaulį 
apėmusi koronaviruso pan-
demija antrąjį ketvirtį stipriai 
suvaržys ir Lietuvos ekono-
miką, teigia Lietuvos banko 
(LB) vyresnysis ekonomistas 
Darius Imbrasas.

„Antrąjį ketvirtį Lietuvos 
laukia ekonominio aktyvumo 
nuosmukis, savo mastu galintis 
prilygti per pasaulinę finansų 
krizę buvusiam kryčiui. Prade-
dami skelbti kovo mėnesio duo-
menys ir kiti didesnio dažnumo 
rodikliai pradeda atskleisti kai-
ną, kurią teks sumokėti eko-
nomikai dėl įvestų Lietuvoje ir 
kitose pasaulio valstybėse ka-
rantino priemonių“ – pranešime 
žiniasklaidai sakė D. Imbrasas.

Pasak jo, krizės kaina bus 
itin didelė labiausiai suvaržy-
tiems sektoriams, pavyzdžiui, 
kovą oro transporto keleivių 
skaičius buvo beveik 60 proc., 
maitinimo paslaugas teikiančių 
įmonių apyvarta – beveik 40 
proc., mažmeninė prekyba ne 
maisto prekėmis – beveik 15 
proc. mažesnė nei prieš metus.

Pandemijos ir karantino pa-
darinių yra ir darbo rinkoje – 
remiantis „Sodros“ balandžio 
paskutinių dienų duomenimis, 
šiuo metu darbuotojų skai-
čius yra 25 tūkst. (apie 2 proc. 
visų darbuotojų) mažesnis, nei 
galėjo būti esant įprastai eko-
nomikos raidai, iki 11,3 proc. 
padidėjo ir Užimtumo tarnybos 
skaičiuojamas nedarbo lygis.

„Sudėtingą verslo padėtį 
patvirtina ir tai, kad šiuo metu 
prastovas yra paskelbusios apie 
penktadalis Lietuvos įmonių, 
tarp jų yra nemenkas apdirba-

mosios gamybos įmonių skai-
čius. (...) Prastovas paskelbusių 
įmonių dalis sudaro įspūdį, 
kad ir apdirbamosios gamybos 
įmonės, gaminančios prekes ir 
užsienio rinkoms, taip pat susi-
duria su sunkumais“, -pabrėžė 
ekonomistas.

Jo teigimu, pagrindinių Lie-
tuvos prekybos partnerių ir viso 
pasaulio ekonomikų padėtis 
kol kas nerodo gerėjimo žen-
klų. Tarptautinio valiutos fondo 
(TVF) balandžio viduryje at-
naujintos pasaulio ekonomikos 
augimo prognozės buvo gerokai 
pablogintos – tikimasi, kad šiais 
metais nuosmukis bus netgi di-
desnis, nei buvo per 2008–2009 
metų pasaulinę finansų krizę.

„Net ir tokioje aplinkoje TVF 
pabrėžia, kad ateitį gaubia itin 
didelis neapibrėžtumas, pavyz-
džiui, šiuo metu sunku vertinti, 
kokia bus tolesnė pandemijos 
raida ir kaip ją paveiks valsty-
bėse pradėtas vykdyti karantino 
švelninimas, kokia dalis uždary-
tų įmonių taip ir neatvers durų, 
kiek ir kaip pasikeis namų ūkių 
vartojimo tendencijos ir elgse-
na“,  – teigė D. Imbrasas.

Pasak jo, visos šios rizikos 
aktualios ir vertinant Lietuvos 
ekonomikos tolesnę raidą. Sta-
tistikos departamento duome-
nimis, Lietuvos BVP šių metų 
pirmąjį ketvirtį, palyginti su ati-
tinkamu 2019-ųjų laikotarpiu, 
pašalinus sezono ir darbo die-
nų skaičiaus įtaką padidėjo 2,5 
proc. ir to meto kainomis siekė 
11,289 mlrd. eurų. Palyginti su 
2019 metų ketvirtuoju  ketvir-
čiu, realus ekonomikos pokytis, 
pašalinus sezono ir darbo dienų 
skaičiaus įtaką, buvo neigiamas  
- minus 0,2 procento.
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Vyriausybei leidus išvykti iš šalies, pasieniečiai 
ragina įvertinti galimybes grįžti

Vyriausybei nusprendus 
nuo kitos savaitės panai-
kinti draudimą Lietuvos 
piliečiams išvykti iš šalies, 
Valstybės sienos apsaugos 
tarnyba ragina atkreipti dė-
mesį į tvarką kaimyninėse 
šalyse ir įvertinti galimybes 
grįžti.

Lenkija ir Rusija šiuo metu 
užsieniečių neįsileidžia. Iš-
vykusieji į Baltarusiją namo 
grįžti galės tik per Latviją 
arba Lenkiją.

Iki šiol karantino metu iš-
vykti iš šalies buvo leidžia-
ma tik užsienyje dirbantiems 
arba gyvenantiems Lietu-
vos piliečiams. Vyriausybės 
sprendimu, nuo pirmadienio 
šio apribojimo nelieka.

VSAT duomenimis, Len-
kija ir Rusija šiuo metu nelei-
džia įvažiuoti užsieniečiams, 
tad į jas patekti per dabar vei-
kiančius sausumos kontrolės 
punktus nepavyks.

Baltarusija ir Latvija, 
VSAT duomenimis, šiuo 
metu užsieniečiams įvažiuoti 
leidžia. Iš Lietuvos į Latviją 
nuo pirmadienio bus galima 
išvykti per Būtingės–Ruca-
vos, Saločių–Grenstalės ir 
Smėlynės–Medumi kontrolės 
punktus.

Į Baltarusiją asmenys pa-
tekti galėtų per šiuo metu 
veikiančius Medininkų–Ka-
menyj Log, Šalčininkų–Be-
nekainių ir Raigardo–Prival-
kos punktus.

Tačiau keliautojai į Balta-
rusiją turi įvertinti, kad grįži-
mo į Lietuvą keliai yra labai 
riboti, mat tebegalioja sąlyga, 
kad asmenų ir jų asmeninės 
paskirties lengvųjų automo-
bilių atvykimas į Lietuvos 
teritoriją leidžiamas tik per 
pasienyje su Lenkija veikian-
tį Kalvarijos–Budzisko bei 
pasienyje su Latvija veikiantį 
Saločių–Grenstalės punktus.

„Tai reiškia, kad išvykstan-

tysis į Baltarusiją iš jos namo 
galės grįžti tik per Lenkiją ar 
per Latviją“, – rašoma VSAT 
pranešime žiniasklaidai.

Iš užsienio į Lietuvą grįžę 
asmenys ir toliau pasienyje 
privalės pateikti savo duome-
nis Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro specialis-
tams bei laikytis 14 dienų sa-
viizoliacijos.

Užsieniečių atvykimas į 
Lietuvą ir toliau draudžia-
mas. Šis draudimas netaiko-
mas tarptautinius perveži-
mus vykdantiems krovinių 
gabentojams, diplomatams, 
NATO kariniuose vienetuose 
tarnaujantiems asmenims ir 
juos aptarnaujančiam perso-
nalui bei jų šeimos nariams. 
Išimtis taikoma ir užsienie-
čiams, kurie yra Lietuvos 
piliečių ar kitų Europos Są-
jungos valstybių narių pilie-
čių, gyvenančių Lietuvoje, 
šeimos nariai.
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Oro eismas pasaulyje kovą sumažėjo 53 proc.
Oro eismas pasaulyje dėl 

kelionių apribojimų, kurie 
buvo nustatyti dėl koronavi-
ruso pandemijos, kovą, paly-
ginti su tuo pat mėnesiu per-
nai, sumažėjo daugiau nei 
perpus, trečiadienį pareiškė 
Tarptautinė oro transporto 
asociacija (IATA).

Pagal bendras pajamas už 

keleivio kilometrą apskaičiuo-
tas nuosmukis sudarė 52,9 
proc. ir buvo „didžiausias pas-
tarojo meto istorijoje“, pažy-
mėjo organizacija.

Dėl įvairiose pasaulio šaly-
se įvesto karantino oro kelionių 
paklausa smarkiai sumažėjo ir 
tai skaudžiai smogė daugeliui 
iš maždaug 290 oro bendrovių, 

kurios priklauso asociacijai. 
Šioms bendrovėms kartu tenka 
82 proc. pasaulio oro eismo.

Pasak asociacijos, Azijos ir 
Ramiojo vandenyno regione 
oro eismas kovą sumažėjo 65,5 
proc., Europoje – 54,3 proc., o 
Šiaurės Amerikoje – 53,7 pro-
cento.
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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

Vaiko teisių gynėjai užtikrina, 
kad būtų atstovaujami ir tėvų interesai

Vaiko teisių apsaugos 
sistemos prioritetas – vai-
ko prigimtinė teisė augti 
biologinėje šeimoje. Todėl 
vaiko teises ir teisėtus in-
teresus ginantys Valstybės 
vaiko teisių apsaugos ir 
įvaikinimo tarnybos speci-
alistai užtikrina, kad krizi-
nėje situacijoje atsidūrusių 
šeimų tėvams taip pat būtų 
sudarytos galimybės apgin-
ti savo interesus ir teisė au-
ginti bei auklėti vaiką. Nuo 
šių metų tėvams teikiama 
nemokama antrinė teisinė 
pagalba, kurią teikia Vals-
tybės garantuojamos teisi-
nės pagalbos tarnyba. 

„Valstybės garantuoja-
ma antrinė teisinė pagalba 
tėvams teikiama, kai kyla 
klausimas dėl vaiko apsaugos 
poreikio ir jo apgyvendinimo 
saugioje aplinkoje, taip pat, 
kai sprendžiami klausimai dėl 
tėvų valdžios ribojimo. Ne-
mokama teisinė pagalba užti-
krina, kad bus atstovaujami ir 
vaiko tėvų interesai teisminio 
proceso metu“, – antrinės tei-
sinės pagalbos teikimo svar-
bą tėvams aiškina  Panevėžio 
apskrities VTAS vyriausioji 
specialistė teisininkė Jurgita 
Varanauskienė. 

Panevėžio apskrities 
VTAS specialistai šiemet jau 
22 kartus kreipėsi į Valstybės 
garantuojamos teisinės pagal-
bos tarnybą, kad tėvams būtų 
užtikrinta teisė turėti advoka-
tą.  „Tai labai svarbu siekiant 
objektyviai spręsti teisinius 
klausimus šeimai jautrioje 
byloje ir priimti geriausius 
vaiko poreikius atitinkančius 

sprendimus“, – sako J. Vara-
nauskienė, pabrėždama tai, 
kad ne visi tėvai turi finan-
sinių galimybių pasisamdyti 
advokatus patys, todėl ši tei-
sinė parama labai reikalinga 
ir reikšminga. Esant porei-
kiui, patys VTAS specialistai 
suteikia konsultaciją ir infor-
maciją, prireikus parengia 
dokumentus nemokamai an-
trinei teisinei pagalbai gauti, 
tokiu būdu sumažindami vai-
kų tėvams ar vaikams admi-
nistracinių procedūrų naštą.  

Pasak VTAS teisininkės, 
neretai pasitaiko atvejų, kai 
tėvams prireikia teisininkų 
konsultacijos ar patarimo 
klausimais, kurie išspren-
džiami bendru sutarimu, tuo-
met su tėvais bendrauja ir 
bendradarbiauja VTAS spe-
cialistai. „Dažnai prašoma, 
kad VTAS tarpininkautų su-
darant skyrium gyvenančio 
tėvo/motinos bendravimo 
tvarką su vaiku, kuri abiem 
šalims suderinus perkelia-
ma ir į santuokos nutrauki-
mo pasekmių sutartį. Neretai 
konsultacijų prašo tėvai, kai 

sprendžiamas vaiko išlaiky-
mui skiriamų lėšų klausimas, 
paveldėjimo, leidimo išvežti 
vaiką nuolat gyventi į užsienį, 
ir kitais atvejais, kai šeimoje 
auginamas nepilnametis. Pa-
sitaiko atvejų, kai į mus krei-
piasi sutuoktiniai, ketinantys 
nutraukti santuoką ir konsul-
tuojasi, kaip vaikams pranešti 
apie sprendimą gyventi sky-
rium“, – apie tėvams teikia-
mas konsultacijas ir dažniau-
siai iškylančius klausimus 
kalba J. Varanauskienė. 

Vaiko teisių apsaugos 
specialistai sako, kad ir su 
kokiomis sudėtingomis situ-
acijomis šeimose tenka susi-
durti, dažniausias vaikų noras 
– gyventi su tėvais ar vienu 
iš jų. Todėl teisinė pagalba ir 
konsultacijos, tai dar vienas 
įrankis tėvams, suteikiantis 
galimybę įrodyti, kad jie geba 
pasirūpinti vaiku, jį auginti, 
užtikrinti saugią aplinką bei 
geriausius vaiko interesus.

Rūta Karčiauskienė
 Viešųjų ryšių ir

 komunikacijos skyriaus
Vyriausioji specialistė

Sienos tarp Baltijos šalių galėtų būti atvertos
nuo gegužės vidurio

Sienos tarp Baltijos ša-
lių galėtų būti atvertos nuo 
gegužės vidurio, po pokal-
bio su Latvijos ir Estijos 
kolegomis BNS trečiadienį 
sakė Lietuvos užsienio rei-
kalų ministras Linas Lin-
kevičius.

„Preliminariai mes įsi-
vaizduotume, kad tai galėtų 
įvykti nuo gegužės 18 die-
nos, tačiau tai jokiu būdu dar 
nėra nutarta“, – teigė L. Lin-
kevičius.

Pasak jo, epidemiologinė 
situacija „su tam tikrais niu-
ansais“ šalyse yra panaši, to-
dėl tai pagrįstai leidžia kelti 
klausimą dėl sienų atvėrimo. 
Be to, ir karantino terminai 
nustatyti panašiam laikotar-
piui.

„Pas mus jis tęsis iki ge-
gužės 11 dienos, Latvijoje – 
iki gegužės 12 dienos, Esti-
joje – iki gegužės 17 dienos. 
Labai panašiai svarstoma ta 
situacija. Manau, kad pradė-
jome labai konkretų koordi-
nacinį darbą, kad išeitume 
iš šitos situacijos kiek įma-
noma suderintai“, – kalbėjo 
ministras.

Vis dėlto, anot L. Linkevi-
čiaus, kovos su koronavirusu 
sprendimo būdai nėra identiš-
ki, todėl prieš atveriant sienas 
reikia tarpusavyje susiderinti, 
kokiomis sąlygomis tai galė-
tų įvykti.

„Reikėtų įvertinti tas ri-
bojimo priemones. (...) Yra 
įvairių niuansų. Jei kalbėtu-
me apie izoliaciją, tai visose 
šalyse yra privaloma 14 die-
nų izoliacija, bet Latvijoje, 
jei į šalį, pavyzdžiui, atvyksta 
Lietuvos ar Estijos piliečiai, 
kurie neturi viruso simpto-
mų, neturėjo kontaktų, tai jie 
gali eiti į darbą, o saviizolia-
cijos laikosi laisvu nuo darbo 
metu. Yra ir kitų niuansų, ku-
rie skiriasi. Tai reikia turėti tą 
omeny“, – sakė ministras.

Jo teigimu, kitos savai-
tės pradžioje sienų atvėrimo 
klausimą turėtų svarstyti ir 
Baltijos šalių sveikatos ap-
saugos ministrai.

„Jie aptars epidemiologinę 
situaciją ir su tuo susijusias 
ribojimo priemones, kurios 
kiekvienoje šalyje egzistuoja, 
kiek tą galima derinti“, – dės-
tė jis.

Premjeras Saulius Skver-

nelis trečiadienį per spaudos 
konferenciją sakė, kad spren-
dimą dėl tarpusavio sienų at-
vėrimo Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos premjerai turėtų pri-
imti gegužės 6 dieną.

Lietuvos Vyriausybė tre-
čiadienį, be kita ko, panaiki-
no draudimą išvykti iš šalies 
– tą padaryti bus galima nuo 
pirmadienio.

Siekdamos stabdyti ko-
ronaviruso plitimą Baltijos 
šalys vidaus sienų kontrolę 
įvedė kovo viduryje.

Baltijos šalyse iki trečia-
dienio vidurdienio iš viso 
patvirtinta 3890 užsikrėtimo 
naujuoju koronavirusu atve-
jų: 1375 Lietuvoje, 849 La-
tvijoje ir 1666 Estijoje.

Siekiant suvaldyti koro-
naviruso plitimą, Lietuvoje 
kovo 16 dieną paskelbtas ka-
rantinas, jis šiuo metu galioja 
iki gegužės 11 dienos. 

Karantino metu žmo-
nėms rekomenduojama lik-
ti namuose ir iš jų išeiti tik 
būtinais atvejais, taip pat 
prašoma nelankyti vyresnių 
giminaičių, kuriems korona-
virusas yra pavojingiausias.
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E. varžytynėse ir aukcionuose šiemet 
parduota dukart daugiau turto

Elektroninėse varžytynėse 
ir aukcionuose per tris šių metų 
mėnesius parduota įvairaus tur-
to už 33,8 mln. eurų – beveik du-
kart daugiau nei pernai sausį-ko-
vą, skelbia Registrų centras. 

Tradiciškai daugiausia ne-
kilnojamojo turto turto pardavė 
antstoliai: brangiausias objektas 
– už beveik 2,9 mln. eurų Turto 

banko aukcione parduotas buvęs 
Finansų ministerijos mokymo 
centras Vilniuje, Žvėryne.

Tarp kilnojamųjų daiktų di-
džiausio dėmesio sulaukė ants-
tolių už beveik 45 tūkst. eurų 
parduoti du javų kombainai, taip 
pat už 33 tūkst. eurų – naujas au-
tomobilis „Ford Mustang“.

Pirmąjį ketvirtį paskelbta be-
veik 3 tūkst. varžytynių ir aukci-

onų, įvyko – per 500.  Antstolių 
varžytynėse šiemet parduota turto 
už 23,4 mln. eurų, didžiąją dalį su-
darė NT objektai, bankroto admi-
nistratorių varžytynėse – už beveik 
3 mln. eurų, savivaldybių aukcio-
nuose – už 1,1 mln. eurų, kitų ins-
titucijų aukcionuose – už 1,3 mln. 
eurų. Šiemet taip pat įvyko Turto 
banko aukcionai už 4,9 mln. eurų.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Gegužės 1 d. Naktį 2

Dieną 16
PR, 
5-10 m/s

Vietomis šalna.

Gegužės 2 d. Naktį 8
Dieną 15

P,
 4-9 m/s

Gegužės 3 d. Naktį 8
Dieną 16

PV, 
2-6 m/s

Gegužės 4 d. Naktį 7
Dieną 14

ŠV,
3-8 m/s
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šeimininką atsigerti. Tas atnešė 
didelį puodą pieno. Turistas 
atsigėrė ir sako:

– Pasirodo, jūs ne tokie 
gobšūs, kaip apie jus pasakoja. 
Aš paprašiau atsigerti, o jūs 
vietoj vandens davėte pieno...

Šeimininkas ir sako:
– Klausyk, tu tik čia 

nemokamo pieno reklamuot 
nepradėk! Aš tau pieno 
nebūčiau davęs, jei neturėčiau, 
kur jo dėti: juk jame nuskendo 
žiurkė.

Turistui iškrito puodas iš 
rankų ir nuskilo jo kampas. 
Šeimininkas kad pradės šaukt:

– O tu dar ir vandalas! Mūsų 
močiutės naktipuodį sudaužei!

***
Keisti sutvėrimai tie vaikai. 

Jiems šaukštas sriubos, matote, 
netelpa. Bet puikiai telpa pakelis 
traškučių ir litras kokakolos.

***
Davė darbų vykdytojas 

dviems darbininkams du 
kibirus dažų ir liepė nudažyti 
tvorą. Diena graži, saulutė 
šviečia, dirbti tingisi. Žiūri, 
netoliese ganosi arklys. Ištepė 
gyvuliui snukį dažais, likusius 
pardavė, pinigus pragėrė. Darbų 
vykdytojas klausia, kodėl tvora 
nenudažyta. Tie teisinasi: vos 
minutei nusisuko, arklys išgėrė 
dažus. Darbų vykdytojas žiūri į 
dažuotą arklį ir sako:

– O aš taip tikėjausi, kad jis 
nugaišo, suėdęs paletę trinkelių.

***
Tikybos mokytoja pasakoja 

apie Kristaus prisikėlimą: ir 
prikalė jie Dievą prie medžio, 
vinimis didžiausiais. O jis ėmė 
ir prisikėlė!

Petriukas iš galinio suolo:
– Medvaržčiais reikėjo 

prisukt.
***

Kai žiūriu į mūsų 
vyriausybė, norisi jiems 
pasamdyti patį pigiausią 
samdomą žudiką. Kad 
užtruktų ilgai ir dirbtų blogai.

***
Naktį žmona budina vyrą. 

Tas niurzgia:
– Ką, futbolas prasidėjo?
Ant kito šono ir toliau 

knarkia. Žmona jį vėl budina. 
Tas pro miegus:

– Jau ledo ritulį rodo?
Supykusi žmona išlenda į 

balkoną ir šaukia:
– Ar visame mieste yra bent 

vienas tikras vyras?
Jai iš pirmo aukšto 

atsiliepia vyriškas balsas:
– O ką, išgert turi?

***
Lėktuvas. Į pilotų kabiną 

įsilaužia užpuolikas su 
automatu ir šaukia:

– O dabar skrendam į 
Ameriką! 

Lėktuvo pilotas, ramiai:
– O nė velnio. Skrendam 

mes į Klumpiabalius.
– O kodėl į Klumpiabalius?
– O ką aš žinau? Jūs tos 

bobutės su minosvaidžiu 
klauskit.

***
Keleivis labai bijo skristi. Kai 

lėktuvas pakilo į 10 km aukštį, 
keleiviui pasirodė, kad jam ant 
vieno peties nutūpė angeliukas, 
ant kito – velniūkštis. 

Angeliukas, užjaučiamai:
– Baisu, ar ne? Žemėn nori? 
Keleivis, drebėdamas:
– Aga.
Angeliukas velniūkščiui:
– Ko čia tupi? Variklius 

gadink!

Tikybos mokytoja klausia 
Petriuko:

– Kas viską mato ir girdi?
– Mūsų kaimynė.

***
Petriukas ateina pas 

močiutę pasisvečiuoti. 
Močiutė klausia:

– Tai ką, vėl tėvai riejasi?
– Aha. Mama iš 

komandiruotės atvežė kažkokį 
sifilį. Tada jį perdavė tėvui, 
kaimynui Jonui ir savo 
viršininkui Antanui. Dabar jie 
visi riejasi ir rėkia vieni ant 
kitų. O aš taip ir nesuprantu – 
ar mažai parvežė, ar padalino 
nelygiai...

***
Paauglė staiposi prieš 

veidrodį. Užeina jos tėtis į 

Orų prognozė gegužės 1-4 d.

kambarį ir mergaitė klausia:
– Tėti, ar aš panaši į Ledi-

Gagą?
– Į gagą panaši, į ledi – ne.

***
– Atleiskite, o jūsų vyras 

namie?
– Pas kažką namie.

***
– Ką reiškia posakis 

„Mokytis, mokytis ir dar kartą 
mokytis“ praktiškai?

– Egzaminą ir du 
perlaikymus.

***
Vaikinas merginai pasakoja:
– Gal aš ir atrodau liesas ir 

silpnas, bet pagalvok, kokia 
mano patirtis: dešimt metų 
lankiau šachmatų būrelį.

***

Suvalkietis Petras giriasi 
draugui:

– Už tūkstantį eurų 
nusipirkau kilmingą kačiuką. 
Vos išgyvenau naktį: dusino ir 
alergija katėms, ir gobšumas.

***
Ilgakojė ant vyro sprando 

laikosi stabliau nei trumpakojė.
***

Naujosios technologijos 
kaime: „Ei, Siri, primink, kad 7 
vakaro reikia šiltnamį uždaryti“.

***
Gurmano dilema: kas čia 

taip įdomiai kvepia: ožkos sūris 
ar kojinės?

***
Nematoma rinkos ranka 

visiems parodė špygą.
***

Moteriškė su sunkiais 
nešuliais blaškosi po turgų. 
Sustojo prie mėsos prekystalio, 
pažiūrėjo į kiaulės galvą ir 
garsiai pasakė:

– Pamiršau vyrui cigarečių 
nupirkti.

***
Tėvai – tokie paprasti 

sutvėrimai, kad juos gali valdyti 
net vaikai.

***
Dialogas vaistinėje:
– Sveiki, kaukių turite?
– Neturime. Bet galima 

pasiūlyti jums ricinos?
– O kam man ricina?
– Išgersite, ir norą eiti iš 

namų kaip ranka nuims.
***

Likimas gelbėti pasaulį 
išbarstė mus po skirtingas sofas.

***
Mokykloje būtinai 

reikalingos lytinio švietimo 
pamokos. Jų metu tiesiog būtina 
dvi pamokas be pertraukos 
transliuoti vaiko verksmą ir 
po to priversti pažiūrėti bent 
penkias filmuko apie Kiaulytę 
Pepą serijas.

***
Mandagus įmonės vadovas 

kurjerį vadina „tap tap 
vadybininku“.

***
Pagrindinis chemijos 

laboratorijos dėsnis: karšta 
kolba atrodo lygiai taip pat, kaip 
šalta.

***
Turistas nusprendė 

patikrinti, ar suvalkiečiai iš 
tiesų tokie, kokius apie juos 
anekdotus pasakoja. Užsuko 
į mažą kaimelį ir paprašė 
pirmos pasitaikiusios sodybos 

8-699-606608-699-60660

Picos ir burgeriai Picos ir burgeriai 
įį namus: namus:

AUGALAI

• Kviečius. 40 kg - 9 Eur.  
Tel. 8 620 31 551. Rokiškis
• Grikų ir garstyčių sėklą.  
Tel. 8 615 11 205. Rokiškis
• Grikius, likutis apie 4 tonas, kaina 
300 Eur./t. Kupiškio raj.  
Tel. 8 605 76 886
• Sėklas. Kvietrugių - 600 kg, 
kviečių - 1 t, grikių - apie 2 t.  
Tel. 8 687 85 075. Rokiškis
• Rožes ir našlaites. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 606 71 912. 
Rokiškis
• Jurginų gumbus. Žiedai raudonu 
atspalvių. Tel. 8 648 52 703. 
Rokiškis

BALDAI

• Žurnalinį staliuką ir valgomojo 
stalą. Tel. 8 688 88 401.  
Rokiškis
• Prieškambario komplektą. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 688 88 401.  
Rokiškis
• 6 labai tvirtas ir kokybiškas lauko 
kėdes. Sulankstomos, reguliuojama 
atlošo padėtis. Vokiškos, Kettler 
firmos. Viena kėdė su defektu. 
Kaina už visas. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 677 08 977.  
Rokiškis
• Ažuolinį lauko baldų komplektą. 
Stalas ir keturi suolai.  
Tel. 8 687 53 961. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanojamas kastruotas, 
tvarkingas, meilus katinas.  
Tel. 8 695 58 425.  
Rokiškis
• Dovanojama 2 metų ožkytė. 
Ožkytė balta. Juodupė.  
Tel. 8 692 66 246. Rokiškis
• Mielą ožkytę ir ožiukus. Ožkytė ir 
ožiukai ėda ir geria viską. Ožkytei 
2  mėn., ožiukams: baltam 2 mėn., 
margam 1 mėn. Juodupė.  
Tel. 8 692 66 246
• Dovanojame 1,5 mėnesio kalytę. 
Ruda, bus mažutė.  
Tel. 8 600 81 388.  
Pasvalys


