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Rokiškio policijos 
pareigūnai vykdė 
neeilinę gelbėjimo 
operaciją

Rokiškio rajono policijos komisariato pareigūnai 
prieš pat mamos dieną vykdė neeilinę operaciją, 
padėjo barsukui saugiai pasiekti mamą, likusią ki-
toje kelio pusėje!

Gelbėjimo operacijos vaizdo įrašas – „Rokiškio 
Sirenos“ interneto svetainėje www.rokiskiosirena.lt

Didžiausi įsiskolinimai už šildymą – 
savivaldybės nuomojamuose būstuose

3 p.

2 p.
Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje 
karantino metu telpa 50 tikinčiųjų

4 p.
Rokiškio rajone beliko tik vienas 
korona viruso atvejis

Ypatinga vieno 
žymens istorija

3-4 p.
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Prenumeruokite laikraštį „Rokiškio Sirena“ neišeidami iš 
namų! Susisiekite su mumis telefonu +370 666 76777 el. 
paštu reklama@rokiskiosirena.lt ir mes viską padarysime už 
Jus. Laikraštį „Rokiškio Sirena“ paštininkai pristatys tiesiai į 
Jūsų pašto dėžutę!

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

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

Taip pat užsiprenumeruoti laikraštį galite Lietuvos pašto 
skyriuose arba www.prenumeruok.lt.

 Dirbame Jums ir informuojame apie svarbiausias naujie-
nas 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

Oficialu: Swedbank pastatą 
įsigijo Rokiškio bendrovė

Lietuvoje ir pasaulyje siaučiant 
koronaviruso pandemijai, drastiš-
kai sumažėjo nekilnojamojo turto 
pirkimo- pardavimo sandorių. Ta-
čiau kaip tik pandemijos įkarštyje 
pastatą, kuriame įsikūręs Swedbank 
bankas įsigijo Rokiškio uždaroji 
akcinė bendrovė „Miškų ministeri-
ja“. Bendrovės savininkas Simonas 
Tuska (nuotr.) sakė, kad derybos dėl 
pastato pirkimo prasidėjo dar per-
nai: derintos nuomos sąlygos, termi-
nai, kaina ir kitos sąlygos.

Ar Swedbank lieka Rokiškyje?
Bankas savo lėšomis atliko kapi-

talinį pirmojo aukšto remontą, parda-
vė pastatą ir šiuo metu nuomojasi pa-
talpas iš naujojo savininko. Pagal tai 
galima spręsti, kad bankas Rokiškyje 
dar bus mažiausiai kelerius metus, 
o ir banko atstovai kol kas nekalba 
apie pasitraukimą iš Rokiškio. Šiuo 
metu Rokiškyje likę du bankai, fiziš-
kai priimantys klientus – jau minėtas 
Swedbank ir Šiaulių bankas.

Kokia pastato ateitis?
Simonas Tuska prisipažino, kad 

karantinas gerokai pakoregavo pla-
nus, nes daugelis smulkių ir viduti-
nių verslų plėtros planus atidėjo ne-
apibrėžtam laikotarpiui ir įjungė jei 
ne „išgyvenimo“ režimą, tai bent jau 
labai smarkiai apkarpė išlaidas.

Šiuo metu antrajame aukšte jau 
kuriasi pirmieji nuomininkai ir pas-
tato savininkas tikisi, kad netrukus 
ten veiklą vykdys dar daugiau įmo-
nių, nusprendusių savo verslui pa-
sirinkti biurus miesto širdyje. „Esu 
šimtaprocentinis Rokiškio patriotas, 

matau kiek daug protingų žmonių 
čia gyvena, tad tikiu šviesia miesto 
ateitimi“,- sakė UAB Miškų ministe-
rija savininkas Simonas Tuska, kuris, 
beje, verslus Rokiškyje pradėjo prieš 
9 metus. Jaunas verslininkas yra ak-
tyvus Rokiškio Rotary klubo narys, 
sporto ir kultūros renginių rėmėjas.

Dar yra trečias aukštas ir didelis 

garažo pastatas, tačiau apie juos kol 
kas verslininkas nenori atvirauti, mat 
vyksta derybos su potencialiais nuo-
mininkais. Na, o pageidaujantys ap-
žiūrėti ir galbūt išsinuomoti patalpas 
antrajame pastato aukšte visada gali 
susisiekti ir aptarti sąlygas telefonu 
+37067708977.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje karantino metu telpa 50 tikinčiųjų
Palengvinus karantino režimą, 

šalies bažnyčios plačiau atveria ti-
kintiesiems duris. Štai pirmadie-
niais-šeštadieniais šv. Mišios yra 
prieinamos tikintiesiems. Nustatytu 
laiku jie gali dalyvauti pamaldose. 
Rokiškio šv. apaštalo evangelisto 
Mato bažnyčioje šv. Mišios pirma-
dieniais-šeštadieniais aukojamos 9 ir 
18 val. Tačiau pagal karantino reika-
lavimus, vienu metu jose melstis gali 
gerokai mažiau tikinčiųjų, nei iki tol: 
vienam asmeniui turi būti skiriama 
ne mažiau nei 10 kv. m. erdvės. O 
štai sekmadieniais dar teks melstis 
nuotoliniu būdu: tikintieji į sekma-
dienio šv. Mišias neįleidžiami, jos 
bus transliuojamos 9 val. „Rokiškio 
Sirenos“ bei Rokiškio Caritas pasky-
rose socialiniame tinkle facebook bei 
Rokiškio parapijos interneto svetai-
nėje. Šv. Mišių vaizdo įrašą galėsite 
peržiūrėti ir „Rokiškio Sirenos“ tin-
klalapyje www.rokiskiosirena.lt.

Vietas pažymėjo lapeliais
 su maldomis
Dekanas Eimantas Novikas „Ro-

kiškio Sirenai“ pasakojo, kad įpras-
tai Rokiškio šv. apaštalo evangelisto 
Mato bažnyčioje telpa apie 500 ti-
kinčiųjų. Laikantis karantino reika-
lavimų, dabar bažnyčioje vienu metu 
gali melstis dešimt kartų mažiau, tik 
50 tikinčiųjų: tiek jiems paruošta ir 

pažymėta vietų. Atėjus į šiuos mal-
dos namus galima sėstis ne į kiekvie-
ną, kaip anksčiau, o tik į kas antrą 
klauptą. Vietos, kuriose tikintieji 
kviečiami melstis, pažymėtos speci-
aliais lapeliais su maldomis. Ar tikin-
tieji jose telpa? Dekanas atsakė, kad 
kol kas ir rytinėse, ir vakarinėse šv. 
Mišiose šiokiadieniais bei šeštadienį 
laisvų vietų užtektinai. Žmonės dar 

tik pratinasi grįžti į maldos namus. 
Dekanas priminė, kad ir toliau 

tikintiesiems reikia save saugoti: ri-
zikos amžiaus grupei priklausantys 
žmonės kviečiami melstis namuose, 
naudotis interneto transliacijomis. 
Jos yra populiarios: „Rokiškio Si-
renos“ facebook paskyroje Motinos 
dienai skirtas šv. Mišias iki pirma-
dienio ryto pažiūrėjo per 5 tūkst. pa-

skyros lankytojų.

Gegužinės pamaldos – 
tik šeimos rate
Gegužės mėnuo skirtas Švč. Mer-

gelės Marijos garbinimui. Iki šiol ša-
lies bažnyčiose šį mėnesį buvo kal-
bama Švč. Mergelės Marijos litanija, 
giedama garsioji giesmė „Sveika, 
Marija“. Kai kur mūsų rajone priva-

čiuose namuose gegužinių pamaldų 
rinkdavosi kaimų, miestelių žmonės, 
buvo lankomi kryžiai, koplytstulpiai. 
Šiuo metu vadinamosios pridėtinės 
pamaldos bažnyčiose nevyksta. Ti-
kintiesiems kalbėti litaniją ir kitaip 
melstis Švč. Mergelei Marijai de-
kanas E. Novikas pataria tik šeimos 
rate.

Gausėja aukojančiųjų
Kiek atlaisvinus karantino varž-

tus, pamažu aktyvėja ir parapijų 
gyvenimas. Dekanas E. Novikas 
pajuokavo, prisiminęs vienos ži-
niasklaidos priemonės įžvalgą, esą 
karantino metu dvasininkai atranda, 
kad parapijos turi ir bankų sąskaitas. 
Iš tiesų, pasak dekano, tai dvasinin-
kams seniai žinoma. Tačiau prie ben-
dravimo su kunigais nuotoliniu būdu 
pratinasi pirmiausia parapijiečiai: 
nebe asmeniškai, o telefonu, elektro-
niniu paštu prašo paaukoti šv. Mišias, 
tariasi dėl kitų dvasinių patarnavimų. 
Aukos taip pat pervedamos į banko 
sąskaitas. Nors šiuo metu bažnyčiose 
leidus lankytis tikintiesiems, padėtos 
ir aukų dėžutės. Visgi tikintieji pil-
do pareigą išlaikyti Bažnyčią ir jos 
tarnus. Dekanas pasidžiaugė, kad 
balandžio mėnesį parapijos sąskai-
tos banko išklotinė buvo 11-os lapų 
ilgio, paaukota per 3 tūkst. Eur.  

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIE-
NĖ
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Sveikiname
Miela Mama!

Ačiū tariu už viską. Už tai, 
kad tiki, kad myli, kad palai-
kai. Ačiū, kad tikėjai manimi, 
auginai, išleidai į mokslus 
ir norėjai, kad tapčiau doru 
žmogumi. Tu esi tas žmogus, 
kuris užslinkus šešėliui, nuo-
latos kartos, kad visvien iš-
lys saulė, nebijok. Tu esi tas 
žmogus, kuris man susidūrus 
su sunkumais, visada palai-
kys, patars, padės. Ačiū Tau, 
mama, Valerija Kupriene. 
Sveikinu su motinos diena 
Tave ir visas Mamas be kurių 
visų mūsų nebūtų.

Danielius Kuprys

Dėkoja
Nuoširdžiai dėkojame Rokiškio rajono ligoninės Diagnos-

tikos ir karščiavimo skyriaus gyd. vedėjui R. Kazlauskui, A. 
Tubelevičienei, A. Valiuliui, I. Pipikienei bei Reanimacijos 
skyriaus gydytojams.

Slaugytojoms V. Staniokienei, Z. Gorovniovienei, D. Ja-
saitienei, R. Žekienei ir visam personalui. Taip pat palai-
komojo gydimo ir slaugos skyriaus gyd. I. Saikalienei ir 
visiems darbuotojams už Gedimino Vaičikausko gydymą ir 
priežiūrą.

Žmona ir dukros su šeimomis

Didžiausi įsiskolinimai už šildymą – 
savivaldybės nuomojamuose būstuose

Savivaldybės sprendimu 
šildymo sezonas šiais metais 
Rokiškio rajone baigtas ba-
landžio 24-ąją. Sprendimą 
dėl šildymo sezono pabaigos 
fiziniai ir juridiniai asmenys 
gali priimti savarankiškai, 
baigti jį anksčiau ar vėliau 
nei tai numatyta adminis-
tracijos direktoriaus įsaky-
mu, tik apie tai privaloma 
informuoti šilumos tiekėją 
teisės aktų nustatyta tvar-
ka. Baigiant šildymo sezoną 
anksčiau, būtina nepažeisti 
higienos normų reikalavi-
mų. Kaip praėjo 2019-2020 
metų šildymo sezonas Ro-
kiškyje, teiravomės Panevė-
žio energijos atstovės spau-
dai Daivos Paulauskienės.

 
– Kaip šiais metais praė-

jo šildymo sezonas?
– Šildymo sezonas Rokiš-

kio rajone praėjo sklandžiai, 
negavome iš vartotojų jokių 
nusiskundimų. Prašymų pra-
tęsti šildymo sezoną taip pat 
nesulaukėme. 

– Ar turi Rokiškio rajono 
gyventojai ir įmonės įsisko-
linimų už šildymą? Ar tie 
įsiskolinimai dideli?

– 2020-04-01 už patiektą 
šilumą rokiškėnai (gyvento-
jai, respublikinis biudžetas ir 
kiti vartotojai) buvo skolingi 
124 tūkst. Eur. Beveik visą šią 
skolą sudaro gyventojų skola 
- 121 tūkst. Eur. Respublikinis 
biudžetas - 1 tūkst. Eur, kiti 

vartotojai - 2 tūkst. Eur. 
Didelę dalį skolos sudaro 

savivaldybei nuosavybės tei-
se priklausančių butų nuomi-
ninkų skolos - 38 tūkst. Eur. 
Išieškojimas iš šių butų nuo-
mininkų sudėtingas, nes jie 
neturi registruotino turto, ne-
dirba, gyvena iš pašalpų. Sa-
vivaldybė kiekvieną mėnesį 
yra informuojama apie savo 
butų nuomininkų susidariu-
sias skolas. 

– Ar gyventojai ir įmonės 
kreipėsi dėl mokestinių pa-
lengvinimų, t.y. mokėjimų 
atidėjimų, mokėjimų išda-
linimų ne šildymo sezono 
metu?

– Kiekvieną mėnesį įsi-
skolinę gyventojai yra infor-
muojami dėl susidariusios 
skolos: bendraujama telefo-
nu, pateikiami įspėjimai apie 
numatomas taikyti skolos 
išieškojimo priemones, nau-
dojami paprastieji vekseliai, 
sudaromos skolos grąžinimo 
sutartys. Jeigu šios priemonės 
nepadeda, tuomet taikomas 
teisminis skolos išieškojimas. 

Per šildymo sezoną su var-
totojais buvo pasirašytos 25 
skolos atidėjimo sutartys ir 
12 vekselių. 

– Ar tie prašymai buvo 
susiję su karantino įvedimu?

–Prašymų, susijusių su ka-
rantino įvedimu, iš gyventojų 
negavome.

– Kokius šildymo siste-
mos atnaujinimo darbus 

planuojate šią vasarą?
– AB „Panevėžio ener-

gija“ įgyvendina projektą 
„Rokiškio m. šilumos tinklų 
rekonstravimas“, kurio metu 
jau rekonstruota 3,78 km 
ilgio vamzdynų atskiruose 
Rokiškio miesto šilumos tin-
klų ruožuose. Šilumos tinklai 
atnaujinti Laukupio, Respu-
blikos, Tyzenhauzų, Laisvės, 
Gedimino, Alyvų, P. Širvio, 
Aukštaičių gatvių zonose. 
2019 – 2020 šildymo sezono 
metu šiluma jau buvo tiekia-
ma naujai sumontuotais šilu-
mos tinklais. Liko aplinkos 
tvarkymo darbai Aukštaičių, 
Širvio gatvių zonose. Projek-
to darbų rangos sutartis dėl 
paskelbto karantino pratęsta 
iki birželio 12 d., vėliau bus 
baigiami darbai. Projekto 
vertė - 1,728 mln. eurų.

Pernai Rokiškyje vykdytas 
projektas „Šilumos tinklų sta-
tyba Rokiškyje ir Zarasuose“. 
Rokiškyje darbai baigti - nu-
tiesti 365 metrų ilgio šilumos 
tiekimo nauji vamzdynai pri-
jungti prie miesto šilumos 
tinklų. Nauja šilumos trasa 
pasitarnaus naujų vartotojų 
prijungimui prie miesto cen-
tralizuotos šilumos tiekimo 
sistemos. Visiškai baigtas 
projektas bus šiais metais. 
Investicijos į naujus Rokiškio 
šilumos tinklus sudarys apie 
134 tūkst. eurų. 

2019 m. AB „Panevėžio 
energija“ įgyvendinant pro-

jektą „Šilumos tinklų staty-
ba Panevėžyje ir Rokišky-
je“, vykdyta 155 metrų ilgio 
naujų šilumos tiekimo tinklų 
statybą Nepriklausomybės 
aikštėje Rokiškyje. Nauja 
šilumos trasa šiluma jau tie-
kiama į Šv. apaštalo evange-
listo Mato bažnyčią. Visiškai 
baigtas projektas bus baigtas 
šiais metais. 58,5 tūkst. eurų 
investuota į naujų šilumos 
tinklų statybą Rokiškyje. 

2020 m. pasirašytos ran-
gos sutartys dėl AB „Pane-
vėžio energija“ projekto „AB 
„Panevėžio energija“ šilumos 
tinklų rajonų šilumos tinklų 
rekonstravimas“. Projekto 
vykdymo metu planuojama 
rekonstruoti Rokiškio, Pas-
valio, Kupiškio, Kėdainių, 
Zarasų šilumos tinklus. Dau-
giau nei 5,4 km ilgio seni 
susidėvėję šilumos tiekimo 
vamzdynai bus pakeisti mo-
derniais, poliuretano izolia-
cija dengtais vamzdynais. 
Rekonstruotose vamzdynų 
atkarpose mažės šilumos 
nuostoliai, atnaujinti vamz-
dynai didins šilumos tiekimo 
patikimumą vartotojams. Ro-
kiškyje iki 2021 metų bus at-
naujinta 1126 metrų šilumos 
vamzdynų Respublikos, Tai-
kos, Gruodžio, Vyšnių gatvių 
atkarpose. Į Rokiškio šilumos 
tinklus bus investuota 358 
tūkst. eurų. 

– Dėkojame už pokalbį.
Enrika PAVILONIENĖ

Ypatinga vieno žymens istorija
Akylesni Rokiškio gy-

ventojai jau pastebėjo, kad 
prie Krašto muziejaus at-
sirado naujas paminklas, 
ženklinantis Rokiškio geto 
vietą. Kaip atsirado šis įdo-
mus žymuo, „Rokiškio Sire-
na“ klausė Rokiškio krašto 
muziejaus istorijos skyriaus 
vedėjo Giedriaus Kujelio. 

Yra du tokie žymenys
Pasak pašnekovo, idėja 

paženklinti Rokiškio geto 
vietą kilo jam. Ir ne tik Ro-
kiškio, bet ir Antanašės geto 
vietą. Šie getai tarpusavyje 
labai tampriai susiję: 1941 m. 
vasarą gete prie Krašto mu-
ziejaus buvo kalinami dau-
giausia Rokiškio žydai vyrai, 
o į Antanašę buvo išvežta 
nemaža dalis rokiškėnių žy-
džių, taip pat senukai ir vai-
kai. Žiaurų šių žmonių likimą 
nuspręsta įamžinti specialiais 
atminties ženklais. Todėl per-
nai buvo parengtas projektas 
„Rokishok – sunaikintos ta-
patybės ženklai“, remiamas 
Lietuvos kultūros tarybos. 
Rokishok – taip mūsų miesto 
žydai vadino Rokiškį. 

Šių žymenų paminklais 
nepavadinsi, bent jau tradici-

niais, monumentaliais ir sun-
kiasvoriais paminklais „pa-
bučiuok akmenį“. Šio ženklo 
konstrukcija lengva, ažūrinė. 
Aprūdijusi skarda simboli-
zuoja pamirštą mūsų miesto 
ir daugiau nei pusės jo gyven-
tojų istoriją ir likimą. Pamin-
klas puikiai įkomponuotas į 
muziejaus komplekso erdvę. 

Šio paminklo autorius – ar-
chitektas kraštietis Aurimas 
Širvys.

Turtinga istorija
Mūsų rajone holokaus-

to istoriją detaliau tyrinėjo 
istorikas muziejininkas G. 
Kujelis. Straipsnyje bus re-
miamasi jo rastais duomeni-

mis ir įžvalgomis. Remiantis 
1923 m. visuotinio Lietuvos 
Respublikos gyventojų su-
rašymo duomenis, Rokiškio 
mieste gyveno 4325 gyven-
tojai, iš jų 2013 žydų tauty-
bės. G. Kujelis nustatė, kad 
žydams priklausė didesnioji 
dalis Rokiškio miesto par-
duotuvių, įmonių, dirbtuvių. 

Rokiškyje buvo 177 verslo 
įmonės, iš jų 89 (76 proc. 
)  priklausė žydams. Rokiš-
kyje veikė Melerų šeimos 
saldainių fabrikas „Avanti“, 
taip pat Melerų olandiško 
sūrio cechas, spaustuvė bei 
kartonažo fabrikas, Zametų 
žemės ūkio padargų gamykla 
„Lietmetal“, Baselio sodos 
ir krakmolo gamykla ir kitos 
smulkios įmonės. Be ekono-
minio gyvenimo, Rokiškyje 
virė ir žydų kultūrinis-visuo-
meninis gyvenimas. 1922 m. 
Rokiškyje buvo įkurta sporto 
federacijos „Maccabi“ sky-
rius. „Maccabi“ šūkis buvo 
„Sveikame kūne – sveika 
siela“. Šios organizacijos at-
stovybė Kamajų gatvėje buvo 
ritualinio skerdiko Aaraono 
Jakobo name, vėliau persikė-
lė į Šomerio namą. Be sporto 
renginių, „Maccabi“ organi-
zuodavo įvairius kursus ir se-
minarus, į kuriuos atvykdavo 
lektoriai iš įvairių miestų ir 
net užsienio. Taip pat „Mac-
cabi“ turėjo ir savo dramos 
būrelį, orkestrą, biblioteką. 
Rokiškyje veikė žydų teatras, 
skautų tuntas, našlaičių prie-
glauda ir kitos visuomeninės 
organizacijos ir institucijos. 

Rokiškyje žinoma buvus 4 
žydų maldos namus: 3 (Rau-
donoji, žalioji ir geltonoji) 
sinagogos stovėjo dabartinėje 
Sinagogų gatvėje, o dar vie-
na sinagoga stovėjo dabarti-
nėje Pirties gatvėje. Visi šie 
maldos namai buvo sudeginti 
1941 m. liepą.

Ir tragiška jos pabaiga
Ir pirmoji sovietinė okupa-

cija Rokiškio žydams nebu-
vo palanki. Jų turtas, verslai 
buvo nacionalizuoti, o kai ku-
rios žydų šeimos, G. Kujelio 
teigimu, buvo ištremtos. Toks 
likimas ištiko Melerų, Klin-
gmanų, Volovičių, Pentusevi-
čių, Ruchų, Levinų, Zalcma-
nų šeimas.

Dar tragiškiau susiklostė 
žydų bendruomenės gyveni-
mas nacių okupacijos metu. 
Birželio 22 d. į Lietuvą įžen-
gė nacių kariuomenė. Žydų 
likimą nacistinė Vokietija jau 
buvo numačiusi „galutiniu 
sprendimu“. Taigi, jau tomis 
dienomis prasidėjo žydų per-
sekiojimai ir žudymai visoje 
Lietuvoje. 

Ne išimtis ir tuometinė 
Rokiškio apskritis. 

Į 4 p. 

Automobilyje – galimai 
narkotinės medžiagos

Gegužės 2 d., 00.55 val. pranešta, kad Rokiškio r., vyras 
(gim. 2000 m.), sėdėdamas, automobilio „VW GOLF“, prie-
kinėje keleivio sėdynėje, prasidaręs automobilio duris išmetė 
vieną folijos paketą su augalinės kilmės, galimai narkotinėmis 
medžiagomis.

Panevėžio apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato inform.



Nepriklausomas rajono laikraštis

4 psl. 2020-05-05

Dėkoja
Į paskutinę kelionę palydėjome bran-

gų Gediminą Vaičikauską. Už velioniui 
parodytą pagarbą, paguodos žodžius, 
gėlių žiedus ir buvimą šalia nuoširdžiai 
dėkojame kaimynams, V. A. Mikalkevi-
čiams, dukrų bendradarbiams. 

Dėkojame klebonui Aivarui Kecoriui, 
vargonininkui, S. Kažemėkui, duobka-
siams, giminėms ir visiems padėjusiems 
išlydėti į Amžinybę.

 Žmona ir dukros su šeimomis

TRIBŪNA
Antanas Taparauskas: apie išrinktuosius

Išrinktieji.
Posėdžio, trukusio 9 va-

landas, recenzija.
Šiame tekste daug reto-

rinių klausimų, į kuriuos 
galės atsakyti tik save atpa-
žinę žmonės...

Einant jau keliasdešimta-
jai karantino dienai, 2020-
04-24 vyko Rokiškio rajono 
savivaldybės tarybos posėdis. 
Vyko neįprastai – nuotoliniu 
būdu, kai kiekvienas tarybos 
narys ar klausimo pranešė-
jas kalbėjo iš jiems patogių 
vietų. Dėl pasaulyje susida-
riusios situacijos nukentėjo 
mano darbinė veikla – esu 
dalinėje prastovoje, todėl tai 
sudarė palankias sąlygas be-
veik nuo pat pradžių stebėti 
nuotolinį rajono tarybos po-
sėdį. Laukdamas įmonės, ku-
rioje dirbu, vadovo ataskaitos 
pristatymo, išklausiau ir kitų 
įmonių ir įstaigų vadovų pra-
nešimus... 

Pasidarė nejauku. Žiūriu 
į rajono žmonėms atstovau-
ti ir tarnauti turinčius pilie-
čius – žmones,  kurie turėtų 
konstruktyviai dėstyti mintis, 
diskutuoti, galbūt ginčytis, 
bet išklausyti ir kitą pusę, o 
matau ir girdžiu vaikų darže-
lį: juokas, kandžios replikos, 
pašaipos, užgauliojimai. Pir-
mas pastebėjimas, kai buvo 
pristatinėjama rajono vadovo 
ataskaita, vienas tarybos na-
rys pareiškė: ,,Va, pažiūrėkit, 
turiu Jūsų rinkiminę progra-
mą, ir štai – nieko neįvykdėt“. 
Atsipeikėkite, kur matėt, kad 
rinkimų programa būtų įvyk-
dyta per metus? Ką jūs nuvei-
kėte per tuos metus, būdami 
opozicijoje, be tyčiojimosi ir 
šaipymosi? Balsavimų metu 
beveik visi juokiasi, mėtosi 
sparnuotomis frazėmis... Juk 
Jus stebi rinkėjai, po velnių, 
čia Jums ne šiaip sau darbinė 
ofiso konferencija, čia RA-
JONO TARYBOS POSĖDIS. 

Vienam iš savivaldybės įmo-
nių vadovų pristatant atas-
kaitą, buvo užduotas keistas 
klausimas, kiek dar dirbs 
pensinio amžiaus darbuoto-
jas. Absurdas! Nejaugi Jūs, 
išsilavinę, pareigas užiman-
tys žmonės, Tarybos nariai 
(išrinktieji), nesidomite Dar-
bo kodeksu? Jūs tiesiogiai 
rekomenduojate įmonės va-
dovui nusižengti įstatymui ir 
jį atleisti? Pagal kokį straips-
nį? Tik geros valios dėka jis 
galėtų užleisti savo poziciją 
– kitaip niekaip. Tokių žmo-
nių daugelyje įstaigų buvo ir 
bus... Išklausius jau kito savi-
valdybės įmonės vadovo pra-
nešimo, pasidaro dar baisiau. 
Vienas tarybos narys pradeda 
tiesiog rėkti, nes nesupranta, 
kas parašyta vadovo ataskai-
toje, pradeda nervingai sklai-
dyti dokumentus – įsiterpia 
net rajono meras – tenka įsi-
siautėjusį raminti. Bet kuo 
toliau, tuo gražiau. Vienas ta-
rybos narys pradeda tyčiotis, 
klausdamas, ar įmonėje visi 
darbuotojai laimingi? Kuo 
tai susiję su ataskaita? Ką 
Jūs tuo norite pasakyti? Tas 
pats triukšmingasis tarybos 
narys pasiūlo įmonės direkto-
riui organizuoti pavėžėjimą 1 
(VIENAM) asmeniui į darbą 
autobusu (o po metų jis klaus, 
iš kur tokie nuostoliai). Dar 
vienas išrinktasis prisimena 

1978 metus ir palygina juos 
su šiuolaikiniais vadovais ir 
vadovavimo principais, nos-
talgiškai replikuodamas, kaip 
buvo gera tais laikais dirbti. 
Dar įmonės vadovo teirauja-
si, kodėl buvo pirkti vienokie 
ar kitokie autobusai ir kodėl 
jie buvo pirkti, nors praėju-
siais metais net nebuvo vyk-
domas toks pirkimas. Tai tik 
parodo, kad šiems žmonėms 
visiškai nė motais, kas pa-
rašyta turimoje medžiagoje, 
nes svarbiausia parėkti, pa-
erzinti, pasityčioti... Bet juk 
Jūs turite tarnauti žmonėms, 
jie Jums įteikė mandatą ats-
tovauti, o ne draskytis. Tas 
pats tarybos narys, beklausy-
damas kitos įstaigos vadovo 
ataskaitą, užsimena, kad jo 
vadovaujama komisija pra-
dės tyrimą. Čia vėl įsiterpia 
rajono vadovas ir primena, 
kad komisijos pirmininkas – 
tai nėra visa komisija ir už 
visus jos narius negali būti 
kalbama... Jūs jau taip skrai-
dote padebesiais  ir rodote, 
kad esate tarybos narys, tu-
rite įtaką bet kokiems spren-
dimams, kad Jūsų rankose 

galia. Nusileiskite ant žemės. 
Nežinau, kas vyko toliau, 
manau, veikiant nuovargiui 
buvo dar baisiau. Nuolat ak-
centuojama ir atkreipiamas 
dėmesys, kad visur vyrauja 
patyčių kultūra, kad reikia 
mokyti vaikus gero pavyz-
džio, bet, jeigu taip elgiasi iš-
rinktieji, ko norėti iš mažiau-
sių mūsų visuomenės narių... 
Norėtųsi tik patarti - neiškel-
kite savo mandato aukščiau 
žmogiškumo, juk viskas, ko 
norime mes, rinkėjai, tai, kad 
vyktų konstruktyvi įmonių 
ar įstaigų vadovų ataskaitų 
analizė, diskusija, pastebė-
jimai... Deja, įsiveliama į 
asmeniškumus, nereikšmin-
gas kalbas, norą pasirodyti, 
įgelti, pašiepti ir pasityčioti. 
Pamirštate svarbiausią – ats-
tovauti žmonėms. Rekomen-
duoju kiekvienam rajono 
piliečiui pažiūrėti Rokiškio 
rajono savivaldybės tarybos 
posėdžio įrašą YouTube ir 
įvertinti, kas yra kas. Ger-
biami tarybos nariai, taip pat 
pažvelkite į save iš šalies.

 #bepykčio
Antanas Taparauskas

„Rokiškio Sirena“ redakcijos nuomonė nebūtinai 
sutampa su išsakyta nuomone. Skiltyje „Tribūna“ ga-
lite pasisakyti visi. 

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

Ypatinga vieno žymens istorija
Iš 3 p.
Rokiškio žydų koncentra-

cijos stovykla, G. Kujelio tei-
gimu, buvo įkurta Rokiškio 
dvaro teritorijoje, buvusio 
žirgyno vietoje. 

Kita koncentracijos sto-
vykla buvo įkurta Antanašės 
dvaro vietoje. Koncentra-
cijos stovykloms vadovavo 
leitenantas Vladas Baltrušai-
tis. Rokiškio koncentracijos 
stovyklos komendantas buvo 
viršila Juozas Sisas, o Anta-
našės stovyklos komendantas 
- Bronius Šereiva.

Rokiškio koncentracijos 
stovykloje kalinti žydai vy-
rai buvo varomi į darbus, 
kuriems reikėjo daug fizinės 
jėgos: į Sacharos durpyną, 
taip pat talkinti vietos ūkinin-

kams, kitiems sunkiems dar-
bams. Tačiau netgi vergiško 
žydų darbo okupantams terei-
kėjo vos pusantro mėnesio...

Judo sidabriniai
stovyklų prižiūrėtojams
G. Kujelis siūlo atkreip-

ti dėmesį į du dokumentus, 
rastus Lietuvos centriniame 
valstybės archyve.  Vienas 
iš jų - Rokiškio žydų turto 
likvidavimo komisijos prašy-
mas Rokiškio žydų koncen-
tracijos stovyklos viršininkui 
dėl viršvalandžių mokėjimo. 
Prašyme minima, kad žydų 
turto likvidavimo komisija 
dirba jau nuo 1941 m. liepos 
7 d., dirba itin sunkiomis są-
lygomis po 13-14 valandų 
per dieną ir prašo priedų prie 

atlyginimo. Dokumento data 
rugpjūčio 14 diena. Kitas 
dokumentas - Rokiškio žydų 
koncentracijos stovyklos tar-
nautojų algų lapas su išmo-
kėtais priedais ir darbuotojų 
parašais, kad pinigus gavo. 
Dokumento data - 1941 m. 
rugpjūčio 26 diena. 

Istorikas paaiškina: 1941 
m. rugpjūčio 15–16 d.  buvo 
likviduota Rokiškio žydų 
koncentracijos stovykla.  Ne-
toli Rokiškio esančiame Vel-
niaduobės miške, prie Bajorų 
kaimo, buvo sušaudyti 3206 
vyrai, moterys ir vaikai. An-
tanašės koncentracijos stovy-
kla sunaikinta rugpjūčio 25 
d. Netoli nuo stovyklos esan-
čiame miške buvo nužudyta 
1160 žmonių. 

„Prašymo pateikimo ir 
algų išmokėjimo datos lei-
džia iškelti prielaidą, kad 
priedai buvo išmokėti už šių 
koncentracijos stovyklų ka-
linių nužudymą“, – kelia hi-
potezę G. Kujelis.  Viso buvo 
sumokėta kiek daugiau nei 8 
tūkst. rublių, didžiausia suma 
– 708 rubliai ir 25 kapeikos 
teko sovyklų viršininkui, ma-
žiausia išmokėta suma už 25 
darbo dienas buvo 250 rublių, 
arba 10 rublių dienai.

Iš viso Rokiškio rajone 
buvo nužudyta per 5300 žydų 
tautybės Lietuvos piliečių.

Vieno žmogaus istorija
Apie tai, koks buvo Rokiš-

kio žydų gyvenimas tarpuka-
riu, koks buvo šios bendruo-

menės lygis ir potencialas, 
ir ko neteko mūsų miestas 
bei valstybė, iliustruoja vie-
no žmogaus – paskutiniojo 
Rokiškio žydų dvasininko is-
torija, kurią savo pranešime 
pasakojo G. Kujelis. „Paskuti-
nis žinomas Rokiškio rabinas 
buvo Rabbi Celigas Orelovi-
čius. Jis studijavo Kupiškyje, 
Panevežyje Bobruiske ir Kau-
no Slabados Ješivoje. Po to 
studijavo Myro ješivoje. Prieš 
Pirmąjį pasaulinį karą persi-
kėlė į Vilnių. 1918 m. atvyko 
į Poltavą, kur buvo perkelta 
Myro ješiva. Prasidėjus pilie-
tiniam karui, persikėlė į Mogi-
liovą, ten dirbo mokytoju. At-
vykęs į Rokiškį, jis susisiekė 
su profesoriumi Chaimu Hele-
riu iš Berlyno ir išvyko studi-

juoti į „beis Midrash Elyon“. 
Ten gavo filosofijos daktaro 
laipsnį. Grįžęs į Rokiškį, mo-
kytojavo hebrajų progimnazi-
joje. Trumpai vadovavo Kau-
no Yavne gimnazijai ir Šiaulių 
ješivai. Rokiškyje jis susituo-
kė su Roza Snieg. Mirus Rab-
bi Betzalel, tapo vyriausiuoju 
Rokiškio Rabinu. Prasidėjus 
holokaustui ir Rokiškio žydų 
koncentracijos stovyklos nai-
kinimui jis paprašė, kad bu-
deliai jam leistų melstis už 
mirštančiuosius. Rabbi tai 
darė iki žudynių pabaigos ir  
paskutinis atgulė į kapo duobę 
su savo žmona ir dukrele Mo-
šele“... – teigiama G. Kujelio 
pranešime.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Praėjusią savaitę mūsų 
rajone užfiksuoti trys ko-
rona viruso atvejai. Kaip 
šeštadienį, gegužės an-
trąją, informavo rajono 
meras Ramūnas Gode-
liauskas, po pakartotinių 
tyrimų atvejų beliko vie-
nas: dviems iš trijų infe-
kuotųjų pakartotinio ty-
rimo metu viruso nerasta.

Kaip tai nutiko? „Ar tai 
buvo tyrimo klaida? Ar 
žmogus taip kaip netikėtai 
susirgo, netikėtai ir pasvei-
ko nejausdamas jokių simp-
tomų? Ar tai toks pat atvejis 
kaip ir su tuo „ketvirtu“, kai 
buvo sumaišyti miestai?! Į 
šituos klausimus turbūt ne-
beatsakys niekas...“, – savo 

Rokiškio rajone beliko 
tik vienas korona viruso atvejis

facebook paskyroje svarstė 
meras.

Jis pranešė ir kitą gerą 
naujieną: tiriant socialinius 
darbuotojus, medikus, iki 
šiol daugiau viruso atvejų 
nenustatyta.

„Rokiškio Sirena“ pri-
mena, kad visi trys korona 
viruso galimi nešiotojai ne-
juto jokių ligos simptomų. 
Atlikus pakartotinius tyri-
mus, šeštadienio rytą ir po-
piet gauti rezultatai rodo, 
kad du iš trijų asmenų nėra 
infekuoti. Rajono meras R. 
Godeliauskas paaiškino, 
kad šiems asmenims dar 
kartą bus atlikti tyrimai, kad 
būtų garantuota diagnozė.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Dar galima registruotis 
kompostavimo konteineriui gauti

Pastaruoju metu vis popu-
liaresniu žaliųjų atliekų tvarky-
mo būdu tampa kompostavi-
mas. UAB Panevėžio regiono 
atliekų tvarkymo centras, įgy-
vendindamas projektą „Pa-
nevėžio regiono komunalinių 
atliekų tvarkymo infrastruk-
tūros plėtra“ kviečia Rokiškio 
rajono savivaldybės gyventojus 
registruotis dėl individualaus 
kompostavimo konteinerio ga-
vimo. Projektas finansuojamas 
ES Sanglaudos fondo ir UAB 
Panevėžio regiono atliekų tvar-
kymo centras lėšomis.

Kompostavimo konteineriai 
individualių namų valdas tu-
rintiems gyventojams bus da-
linami nemokamai, pasirašant 
panaudos sutartis. Kompostavi-
mo konteinerius pradėti dalinti 
planuojama 2020 m. liepos mė-
nesį. Gyventojų pasigamintas 
kompostas išvežamas nebus, 
gyventojai jį naudos savoms 
reikmėms. Dėl registracijos 
prašome suskubti ir kreiptis į 
seniūnijas ne vėliau kaip iki 
2020 m. gegužės 15 d. 

Rajono savivaldybės 
inform.
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ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJA SKELBIA 

NEKILNOJAMOJO TURTO VIEŠUS 
NUOMOS KONKURSUS:

1. 5 metų laikotarpiui nuo 2020 m. liepos 2 d., išnuomojamos 48,68 kv. m 
patalpos, esančios negyvenamosiose patalpose – parduotuvėje (pažymėtas nr. 
1/2 4-1 (1,1 kv. m iš 2,2 kv. m), 4-3 (37,14 kv. m), 4-5 (10,44 kv. m) (unikalus Nr. 
7392-6001-6019:0003, bendras negyvenamosios patalpos plotas – 103,44 kv. 
m), adresu Vytauto g. 4-4, Rokiškio m.

Turto naudojimo paskirtis – prekybos.
Pradinis nuompinigių dydis – 3,00 Eur už 1 kv. m mėnesiui.
Nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį moka visus mokesčius, susijusius 

su išnuomotu turtu: 
• už elektrą remiantis tarpiniais skaitikliais, nuomininkas už šias teikiamas 

paslaugas atsiskaito pagal Rokiškio rajono savivaldybės administracijos teikia-
mas sąskaitas faktūras;

• už kitas teikiamas paslaugas atsiskaito tiesiogiai su paslaugų tiekėjais.
Dėl papildomos informacijos apie turto apžiūrą kreiptis į Rokiškio rajono sa-

vivaldybės administracijos turto valdymo ir ūkio skyriaus vyriausiąją specialistę 
Kristiną Tūskienę, tel. Nr. (8 458) 52 306, (8 658) 13231, k.tuskiene@post.rokis-
kis.lt. 

Pradinį įnašą 438,12 Eur pervesti į Rokiškio rajono savivaldybės administraci-
jos a.s. Nr. LT95 7300 0100 0257 7091, „Swedbank“, AB.

2. 5 metų laikotarpiui, išnuomojamos 18,88 kv. m patalpos, esančios 
administraciniame pastate (pažymėtas Nr. 1-5 ), (unikalus Nr. 7398-1014-0019, 
bendras pastato plotas – 366,17 kv. m.), adresu Vytauto a. 9, Pandėlys, Rokiškio 
r. sav.

Turto naudojimo paskirtis – ryšio paslaugoms teikti.
Pradinis nuompinigių dydis – 1,20 Eur už 1 kv. m mėnesiui.
Nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį moka visus mokesčius, susijusius 

su išnuomotu turtu: 
• už šildymą proporcingai naudojamų kvadratų plotui. Nuomininkas už 

šias teikiamas paslaugas atsiskaito pagal Rokiškio rajono savivaldybės adminis-
tracijos Pandėlio seniūnijos teikiamas sąskaitas faktūras (vidutinė 1 kv. m kaina 
4,60 Eur);

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

administracijos Pandėlio seniūnijos seniūną Algirdą Kulį, tel. Nr. (8 458) 79 260, 
(8 611) 45 416, algirdas.kulys@post.rokiskis.lt.

Pradinį įnašą 67,97 Eur pervesti į Rokiškio rajono savivaldybės administraci-
jos a.s. Nr. LT95 7300 0100 0257 7091, „Swedbank“, AB.

Su nekilnojamojo turto nuomos sutarčių projektais galima susipažinti http://
www.rokiskis.lt/lt/teisine-pagalba/teises-aktai_4684/teises-aktai/6050/p40.
html, taip pat atvykus teikti voką su paraiška ir kitais dokumentais.

Vieši turto nuomos konkursai vykdomi tiesiogiai. Paraiškų dalyvauti konkurse 
pateikimo terminas – nuo 2020 m. gegužės 5 d. 8.00 val. iki 2020 m. gegužės 
19 d. 17:00 val.

Paraiškos pateikimo vieta: Rokiškio rajono savivaldybės administracija, Res-
publikos g. 94, Rokiškis. Turto valdymo ir ūkio skyriaus vyriausiajai specialistei 
Kristinai Tūskienei, tel. Nr. (8 458) 52 306, (8 658) 13231, k.tuskiene@post.ro-
kiskis.lt. 

Užklijuotame voke, ant kurio nurodomas turto pavadinimas, adresas ir nuo-
roda „Turto nuomos konkursui“, konkurso dalyvio pavadinimas, adresas, turi 
būti pateikti šie dokumentai:

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

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

3. Pasiūlymas, kuriame nurodytas konkretus turto nuompinigių dydis.
4. Paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą.
5. Finansų įstaigos išduoto dokumento, patvirtinančio, kad pradinis įnašas 

sumokėtas, kopija.
6. Konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi per-

vesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai.
Vokų plėšimas vyks 2020 m. gegužės 20 d. 11.00 val. Rokiškio rajono savi-

valdybėje (Respublikos g. 94, Rokiškis, 302 kab.).
Užs. 1001

BUITINĖ TECHNIKA

• Kavavirę. Naudota tik 2 kartus. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 626 90 489. 
Rokiškis
• Šaldytuvą Sharp. Labai geros 

būklės, mažai naudotas, dramblio 
kaulo perlamutras, 180 cm aukštis, 
60 cm plotis. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 688 88 401. Rokiškis
• Veikiantį, geros būklės šaldytuvą 
Ardo. 3 šaldymo stalčiai. Kaina 50 

Eur. Tel. 8 676 43 390.  
Rokiškis
• Wirpol skalbimo mašiną. 5 kg, 
atidaroma iš viršaus. Kaina 85 Eur. 
Tel. 8 674 41 488. Rokiškis
• Garų lygintuvą.  

Gegužės 9 dieną Rokiškio kultūros centras filmų mylėtojus kviečia į pirmąjį 
KINAS VEŽA vakarą. Tradiciniams kino teatrams užvėrus duris, saugiai mėgau-
tis kinu žiūrovai galės Rokiškio VMI (Valstybinė mokesčių inspekcija) aikštelėje 
įkurtame kino teatre.

Gegužės 9 dienos filmai ir laikas:
• 17 valandą filmas šeimai „Augintiniai susivienija“
• 19 valandą komedija „Importinis jaunikis“
•       21 valandą kriminalinė komedija „Džentelmenai“
• 23 valandą veiksmo komedija „Zero 3“
Bilietai bus parduodami nuo balandžio 30 d. www.ticketmarket.lt ir
Rokiškio kultūros centro kasoje:
Antradieniais–penktadieniais 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 būtina 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.  

Artėdami į renginio vietą,  sekite nuorodas ir automobilių parkavimą reguliuojan-
čio personalo nurodymus.

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

• Siekiant maksimaliai išvengti kontaktų karantino metu, žiūrovams, atvy-
kusiems į renginio teritoriją, išlipti iš automobilio griežtai draudžiama.

• Tualetas renginio metu teritorijoje neveiks. Žiūrovus prašome apie tai pa-
galvoti prieš išvykstant iš namų.

• Atkreipkite dėmesį į filmo cenzą, kuris nurodytas prie filmo aprašymo 
prieš įsigydami bilietą. Žiūrovai, neatitinkantys cenzo reikalavimų, negalės daly-
vauti seanse ir pinigai už įsigytus bilietus nebus grąžinami.

• Filmo garsą bus galima girdėti nurodytomis radijo bangomis per automo-
bilio radijo imtuvą ar kitą, pačio žiūrovo turimą įrangą - telefoną, radijo imtuvą.

• Automobiliai renginio vietoje parkuojami pirmumo principu sužymėtose 
vietose laikantis parkavimo reguliuojančio darbuotojo nurodymų, kad visiems 
renginio dalyviams būtų užtikrintas kokybiškas vaizdas į ekraną.

• Pasibaigus seansui, prašome laikytis parkavimą reguliuojančio darbuoto-
jo nurodymų ir nepalikti automobilio renginio vietoje ilgiau nei būtina.

• Filmuoti, fotografuoti platinti ar viešai skelbti renginio metu ekrane rodo-
mą vaizdą draudžiama.

• Vietų ir bilietų skaičius į kiekvieną seansą yra riboti.
• Nuolaidos netaikomos. Automobiliai įleidžiami likus 20 min. iki seanso 

pradžios.
 Atvažiuok į kiną Rokiškyje, nes

KINAS VEŽA!

Ugniagesiai šventė Šv. Florijono dieną
Ugniagesiai gelbėtojai pir-

madienį mini profesinę šven-
tę – šv. Florijono dieną.

Ta proga įvairiuose mies-
tuose aukotos šv. Mišios, 
Šiauliuose numatyta šventinė 
ugniagesių kolona.

„Šiemet ji kitokia, riboja-
ma karantino reikalavimų, tad 

didelių iškilmių nebus, tačiau 
ugniagesiai verti padėkų ir gra-
žių žodžių“, – rašoma Prieš-
gaisrinės apsaugos ir gelbėji-
mo departamento pranešime.
Ugniagesius gelbėtojus pa-
sveikino Priešgaisrinės apsau-
gos ir gelbėjimo departamento 
direktorius Saulius Greičius. 
Šiauliuose ugniagesiai profe-

sinę šventę minėjo važiuodami 
gaisrinių automobilių kolona.

Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento duo-
menimis, šiemet ugniagesiai 
užgesino beveik 4 tūkst. gais-
rų, atliko per 4,7 tūkst. gel-
bėjimo darbų, išgelbėjo 139 
žmones.

BNS inform.
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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

PASLAUGOS

• Mini ekskavatoriaus nuoma 
su operatoriumi. Dirbame ir 
savaitgaliais . Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 663 53 032. Rokiškis
• Krovinių pervežimas, 
perkraustymo paslaugos. 
Automobilio matmenys: aukštis 
1.90 m., plotis 1.70 m., ilgis 3.40 
m. Tel. 8 646 29 847.  
Rokiškis
• Piešiu akrilu, jei norite pagyvinti 
kambario sienas - kreipkitės  
Tel. 8 628 44 900. Rokiškis
• Pervežimo paslaugos. Kėbulo 
matmenys: ilgis 4.2 m, plotis 2.1 m. 
Kainos sutartinės.  
Tel. 8 621 72 836. Rokiškis
• Tvarkome senas ir naujas 
kapavietes. Atliekame visus 
darbus: betonavimas, akmuo, 
skalda, trinkelės ir t. t. Išsamesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 603 76 267. Rokiškis

PERKA

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

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas turi padovanoti šaldytuvą 
su nemažu šaldikliu, ar tik šaldiklį 
daugiavaikei šeimai.  
Tel. 8 620 55 998. Rokiškis
• 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, 
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 
kilojami. Tinkamiausias būtų iki 
105cm 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 Eriko Orlovskio juoda, 
vyriška piniginė. Radusieji 
pasilikite 50 Eur. Gražinkite 
dokumentus. Pamesta Pandėlyje, 
2020 04 23. Tel. 8 695 29 133

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Žoliapjovę. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 621 51 352. 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

STATYBINĖ ĮRANGA

• Gegnes, 15x5 ir 20x5 ir dvigubo 
pjovimo lentas. Tel. 8 699 84 954. 
Rokiškis
• 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. Kaina: 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. 5/20/24vnt. gegnės 
5/15/30 vnt., po 6 m. Sausos.  
Tel. 8 687 53 961. Rokiškis
• Raudonas, nenaudotas, skylėtas 
(tarybinės) plytas. Yra apie 150 
vienetųt. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 675 03 048. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Beveik nauja motociklą Senke 
sk 150. Trauka labai gera. TA iki 
2021. Motociklas pagamintas 2016 
m. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 601 94 683. Rokiškis
• Kia Sportage. 2 l, dyzelis, 103 
kW, 4wd. Rida 262000 km. TA 
iki 2022-04. Kaina derinama prie 
automobilio. Kaina 2950 Eur.  
Tel. 8 679 41 778. Kupiškis
• Dviratį. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 673 29 019. Rokiškis
• Du bėginius dviračius. Kaina 58 
Eur. Tel. 8 623 03 537.  
Rokiškis
• VW Passat B5 1997 m., TA iki 
2021 m. 10 mėn. Kaina 800 Eur. 
Tel. 8 604 57 005. Rokiškis
• Mitsubishi Carisma. 1996 m.,12 
mėn, benzinas. TA iki 2021.05.13. 
66 kW. Yra keletas smulkių 
defektų. Automobilio spalva – 
raudona. 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
• 1995m. Audi A4. 1,9 l, TDI, 66 
kW. TA galioja, smulkūs kėbulo 
defektai. Kaina 520 Eur.  
Tel. 8 625 67 440. Rokiškis
• Gilera Runner moticiklą. 
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
• 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, 74 kW. 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 130 Eur.  
Tel. 8 623 56 254. Rokiškis
• Tvarkingą vyrišką dviratį. Bėginis 
(21 bėgis), Shimano komplektacija, 
naujos padangos, važiuoja puikiai 
(nuvažiuota gal tik koks 100 km). 
Kaina derinama. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 624 01 021. Rokiškis
• Opel Vectra. 2000 m., TA 
iki 2022.03, 2 l, 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, kažkas 
atsitiko elektros instaliacijai.  
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 
pusei metų. 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, 
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Rokiškio rajono savivaldybės admi-
nistracija skelbia konkursą į Statybos ir 
infrastuktūros plėtros skyriaus vyriau-
siojo specialisto (koeficientas – 7,20, 
karjeros valstybės tarnautojas) parei-
goms užimti.

Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savivaldy-
bės interneto svetainėje adresu http://www.rokis-
kis.lt. 

Užs.1002

originalius BMW, R15 ratus, su 
geromis žieminėmis padangomis. 
(4-5 mm ) 195/55 - 6,5 J. 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 Ulisia. Visą arba 
dalimis. Kaina 280 Eur.  
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
• VW Golf. 1995 m., su nauja TA, 
raudonas. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• 2001 m. Opel Astra. 1.7 l, dyzelis. 
Rida 189000km. Su TA. Kaina 750 
Eur. Tel. 8 600 87 437.  
Rokiškis
• Audi A4. 1995 m., 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

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• R17, Audi Allraud ratlankius . 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• R16, 5/122 ratlankius. Tinka 
Audi,VW automobiliams. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Mercedes Benz A170, 1998 m. 
dalimis. Seat Arosa 1,7 l, SDI, 
1998 m. lieti ratai ir kablys dalimis. 
Peugeot 206, 1,4 l, dyzelis 2004 

m. TA. Verstas, galima visą arba 
dalimis. Tel. 8 675 72 055.  
Rokiškis
• Maz V6, V6 turbo, V8, V8 turbo 
varikliai dalimis. Tel. 8 682 77 421. 
Kupiškis
• VW ratus, R17 su geros būklės 
Michelin padangomis, 235/55. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 629 71 678. 
Rokiškis
• Moskvič 412 variklį ir greičių 
dėžę. Po 100 Eur.  
Tel. 8 618 33 567. Rokiškis
• VW Golf 4 dalimis. 1.9 l, TDI., 
81 kW, lieti ratai. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 619 32 390. Rokiškis
• 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 apynaujomis, 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 58 mm. 
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 
matmenys 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 pirkti 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
• 2000 m. Opel Astra. Priekinį 
stiklą, 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 2000m. Opel Zafira. 
Benzinas-dujos, žalia spalva ir 
2002 m. Citroen C5, universalas. 
Duris, priekinius kapotus, buferius, 
starterį 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, pagamintam 
nuo 1998 iki 2004 m. 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 ant 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

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 įstrižainės, gerai rodantis, su 
distanciniu pultu. Pagamintas 
Čekijoje. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 675 78 175. Rokiškis
• DVD Grotuvą Riva. Su 
kompaktu. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Reduktorius. 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, žmogaus 
traukiamą 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
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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 Atspindžiai
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 Gyvenimo spalvos

20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nepažintas meras
22:30 Dviračio žinios
23:00 12 beždžionių
23:50 Šoka Lietuva 
00:05 Komisaras Reksas
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 12 beždžionių
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 Prieš srovę 

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 Gero vakaro šou 
20:30 Prakeikti II 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Prezidento medžioklė 
23:50 Kaulai 
00:45 APB 
01:35 Rouzvudas  
02:25 Amerikiečiai
03:25 Kaulai 
04:20 Grainderis 
04:45 Paskutinis žmogus 
Žemėje 
05:30 Rouzvudas

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 Dydžio (r)evoliucija
21:00 Monikai reikia meilės 
21:30 Žinios
22:30 Šalta naktis
00:15 Antrininkas 
01:15 Šerifo mašina
02:40 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
04:10 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 
19:30 Paskutinis laivas 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Baimės kaina
23:25 Niekada nepasiduok 2
01:20 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05.20 Nauja diena
07.00 Oponentai
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. 
“Sidabrinis durklas” 
16.00 Reporteris
17.00 „Kelrodė žvaigždė“ 
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19.30 Lietuva tiesiogiai
20.00 Reporteris
21.00 „Moterų daktaras“ 
22.00 Lietuva tiesiogiai
22.30 Reporteris
23.30 Gyvenimas
00.30 „Moterų daktaras“ 
01.30 Oponentai
03.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03.45 „Mentų karai: Kijevas. 
“Sidabrinis durklas” 
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
11:35 Kas ir kodėl? 
12:00 LRT pamokėlės
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai. Specialus 
„Lietuvos tūkstantmečio 
vaikų“ projektas
14:00 Žinios
14:30 Euromaxx
15:00 Žinios
15:25 Čia – kinas
16:00 Žinios
16:30 Šoka Lietuva
16:40 Ponių rojus
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama

21:00 Dienos tema
21:30 Pasaulio puodai
22:30 Dviračio žinios
23:00 Veisenzė. Berlyno meilės 
istorija 1 
23:50 Šoka Lietuva 
00:05 Komisaras Reksas
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Veisenzė. Berlyno meilės 
istorija 1
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 Gero vakaro šou 
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 Farai 
20:30 Prakeikti II 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Paskutinis raganų 
medžiotojas 
00:05 Kaulai 
01:05 APB 
01:50 Rouzvudas  
02:40 Pasitikėjimas 
03:40 Kaulai 
04:30 Grainderis 
04:50 Paskutinis žmogus 
Žemėje. 
05:40 Rouzvudas

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 Valanda su Rūta
21:00 Monikai reikia meilės 
21:30 Žinios
22:30 Vaikinas iš gretimo namo
00:20 Antrininkas 
01:20 Šalta naktis
02:40 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
04:10 Rosenheimo policija 
04:55 Alchemija XVI. Mada yra 
menas
05:25 RETROSPEKTYVA

06:25 Mano virtuvė 
geriausia 

07:35 Asmens sargybinis 
08:35 Pėdsakas 
09:35 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 Taikdarys
23:25 Baimės kaina
01:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05.20 Nauja diena
07.00 Lietuva tiesiogiai
07.30 Gyvenimas
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. 
“Sidabrinis durklas” 
16.00 Reporteris
17.00 „Kelrodė žvaigždė“ 
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19.30 Lietuva tiesiogiai
20.00 Reporteris
21.00 „Moterų daktaras“ 
22.00 Lietuva tiesiogiai
22.30 Reporteris
23.30 Skyrybos
00.30 „Moterų daktaras“ 
01.30 Gyvenimas
02.30 Lietuva tiesiogiai
03.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03.45 „Mentų karai: Kijevas. 
“Sidabrinis durklas”
04.30 „Kelrodė žvaigždė“
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08 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 Stop juosta
16:00 Žinios
16:30 Šoka Lietuva
16:40 Ponių rojus
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 

18:30 Visi kalba
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
22:50 Šoka Lietuva 
23:00 Sikarijus: narkotikų 
karas
01:00 Baigiamieji egzaminai 
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Šventadienio mintys
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Beatos virtuvė
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

06:25 Keršytojų komanda 
06:55 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Farai 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Nuo likimo nepabėgsi

12:00 Tikroji žvaigždė 
13:00 Parduotas gyvenimas 
14:30 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 La troškinys 
21:45 Karibų piratai. Salazaro 
kerštas 
00:15 Devynioliktasis stalas 
01:55 Taksi 3 
03:20 Pabėgimas į Galvestoną  
04:55 APB 
05:40 Paskutinis žmogus Žemėje

06:10 Iš širdies į širdį 
07:30 Tomas ir Džeris 
08:00 Volkeris, Teksaso r
eindžeris 
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 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Agentų žaidimai
23:15 Praradimas
01:10 Artėjant prie nežinomybės
02:35 Vaikinas iš gretimo namo
04:00 Volkeris, Teksaso reindžeris

06:25 CSI. Majamis
07:20 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Asmens sargybinis 
09:35 Pėdsakas 
10:35 Kobra 11 
11:35 Paskutinis laivas 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės 
13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Asmens sargybinis 
16:00 Pėdsakas 

17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
18:30 CSI. Majamis 
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Rokis
23:55 Taikdarys
02:05 Nusivylusios namų 
šeimininkės

06.00 Nauja diena
07.00 Lietuva tiesiogiai
07.30 Skyrybos
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. 
“Sidabrinis durklas” 
16.00 Reporteris

17.00 „Kelrodė žvaigždė“
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19.30 Baltijos kelias
20.00 Reporteris
21.00 „Moterų daktaras“ 
22.00 Nauja diena
22.30 Reporteris
23.00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
23.30 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
00.30 „Moterų daktaras“ 
01.30 Skyrybos
02.30 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
03.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03.45 „Mentų karai: Kijevas. 
“Sidabrinis durklas” 
04.30 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
05.15 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
06.00 “Brangioji, aš 
perskambinsiu”

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Žemės sklypą, 8,4 ha. 6 km nuo 
Pandėlio link Lailūnų.  
Tel. 8 675 72 055. Rokiškis
• Sodą Juodupės seniūnijoje.  
Tel. 8 650 33 388

• 2 kambarių butą Jaunystės 
gatvėje, 2-ame aukšte. Namas 

blokinis. Buto plotas 50.5 kv.m. 
Reikia remonto. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 620 87 854. Rokiškis
• 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 kūdra, 
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 0,6ha, yra rąstinis namas, 
pirtis, klėtis (pastatus galima pirkti 
atskirai). Smilgių kaime, 5 km nuo 
Pandėlio miesto (asfaltuotas kelias) 
prie sodybos galima pirkti 2 ha, 
4,6 ha žemės. Tel. 8 607 74 431. 
Rokiškis
• Sodybą nuošalioje vietoje, 
nebrangiai. 19 a 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

NUOMA

• Išsinuomosiu butą.  
Tel. 8 605 97 878. Rokiškis
• Gal kas Rokiškio ar kitame 
rajone, nebrangiai ar už priežiūrą 
išnuomotų sodybą.  

Tel. 8 645 34 182. Rokiškis
• 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

KITA
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• Rankinį laikrodį Retox.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Lagamino formos vandens talpą 
ir 15 l statinaitę. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Naują plaukų tiesinimo šepetį. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 623 71 216. 
Rokiškis
• 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 automobilį šaltkrepšį. 26 
l. Kaina 26 Eur. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis
• Metalines, storesnes statines kurui 
200 l. 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
• Vėjarodę raganą. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis
• Dujų balioną. Tel. 8 625 81 278. 
Rokiškis
• Malkas. Skaldytas ir kaladėmis. 
Galiu atvežti. Tel. 8 670 84 095. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• PS3. Veikia puikiai, du belaidžiai 
pultai, kamera, du judesio pultai. 
Yra įrašyti žaidimai pačiame 
kompiuteryje. Kaina derinama. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 625 12 233. 
Rokiškis
• 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 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 nauj  nešiojamąjį 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

MAISTO PRODUKTAI

• Sertifikuotas, ekologiškai 
užaugintas valgomąsias bulves. 
Nemokamas pristatymas visame 
Rokiškio rajone. Tel. 8 684 14 283. 
Rokiškis
• Ekologiškas, dideles bulves 
Melody. Maišai po 30 kg. Kaina 
7,5 Eur. (0,25 cnt/kg). Atvežimas 
Rokiškyje nemokamas. Liko tik 10 
maišų. Tel. 8 674 22 216.  
Rokiškis
• Valgomąsias bulves. Galiu 
atvežti. Tel. 8 601 26 960.  
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

DOVANOJA

• Dovanoju įvairaus dydžio 
plastikinius vazonus ir daigyklas. 
Tel. 8 616 48 186. Rokiškis
• Dovanojamas kastruotas, 
tvarkingas, meilus katinas.  
Tel. 8 695 58 425. Rokiškis
• Dovanojama 2 metų ožkytė. 
Ožkytė baltos spalvos. 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

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Naują rankinę. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 623 71 216. Rokiškis
• Naujus Adidas kedukus mergaitei. 
30 dydis. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 676 26 923. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• 4 veršelių juodmargę karvę. 
Sėklinta kovo mėnesį.  
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

IEŠKO DARBO

• Vyras ieško darbo. Turiu B,C, 
TR1, TR2 ir SZ kategorijų 
traktorininko pažymėjimą.  
Tel. 8 675 72 055. Rokiškis

• Ieškau pardavėjos darbo. 
Rokiškis. Tel. 8 625 96 606. 
Rokiškis
• Ieškau darbo, galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmogų arba vaikus. 
Turiu patirties. Galiu dirbti ryte, 
per pietus,vakarais ir savaitgaliais. 
Tel. 8 625 24 087. Rokiškis
• Ieškau pardavėjos, sandelininkės 
ar apsaugos darbuotojos darbo.  
Tel. 8 625 06 843. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmogų, arba 
slaugyti ligonį. Tel. 8 626 90 489. 
Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Yra dengęs . 
Tel. 8 695 91 360. Rokiškis
• Ieškau darbo. Skubiai. Esu iš 
pačio Rokiškio. Tel. 8 685 81 295. 
Rokiškis
• 36 metų amžiaus vyras 
ieško vairuotojo darbo (B, 
C, CE kategorijų vairuotojo 
pažymėjimas). Patirtis - 15 metų 
įvairiose srityse. Tel. 8 606 68 316. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingi gipskartonio 
montuotojai, dažytojai, plytelių 
klojėjai Vilniuje ir Vilniaus rajone. 
Renovuojame sporto klubus, 
įrenginėjame naujus autoservizus ir 
kotedžus. Dirbame su individualios 
veiklos pažyma ir patentais. 
Apgyvendinu. Tel. 8 604 74 745. 
Rokiškis
• Ieškomi metalo rūšiuotojai. Darbo 
pasiūlymas galioja esantiems 
tiek Vokietijoje, tiek Lietuvoje.
Darbas fiziškai nesunkus, tempas 
lėtas. Darbdavys siūlo: valandinį 
atlyginimą –  10,15 Eur/val., 
apgyendinimą, visas vokiškas 
socialines garantijas.  
Tel. 8 676 74 941. Rokiškis
• Ieškomi batų pakuotojai darbui 
Deichman sandėlyje. Darbo 
pasiūlymas galioja esantiems 
tiek Vokietijoje, tiek Lietuvoje.
Darbdavys siūlo valandinį 

atlyginimą – 10,15 Eur/val., 
apgyvendinimą, 10 Eur/parai.  
Tel. 8 676 74 941. Rokiškis
• Ieškomi obuolių pakuotojai. 
Darbo pasiūlymas galioja esantiems 
tiek Vokietijoje, tiek Lietuvoje. 
Atlyginimas valandinis – 9,89  Eur/
val. Darbo valandos – 40-60 val./
sav. Apgyvendinimas suteikiamas. 
Tel. 8 676 74 941. Rokiškis
• Reikalingas darbuotojas gėlių 
pakavimui (darbas 2,5 km nuo 
Kavoliškio). Tel. 8 652 78 157. 
Rokiškis
• Ieškau žmogaus, galinčio 
sutvarkyti T25 greičiu dėžę.  
Tel. 8 635 55 416. Rokiškis
• Ieškomas pagalbinis darbuotojas 
statybose. Tel. 8 662 54 470. 
Rokiškis

Daliai verslo sektorių sunkiausi iššūkiai 
prognozuojami ateityje

Dėl koronaviruso šalyje 
paskelbtas karantinas vie-
naip ar kitaip palietė visų 
sektorių įmones, o kai ku-
rioms sritims didžiausi iš-
šūkiai prognozuojami atei-
tyje. Pasak verslo atstovų, 
jei nebus imtasi greitesnių 
sprendimų, įmonės susidurs 
su likvidumo problemomis, 
atleis tūkstančius darbuoto-
jų, rašo portalas delfi.lt. 

Lietuvos pramonininkų 
konfederacijos (LPK) vicepre-
zidentas Vidmantas Janulevi-
čius teigia, kad didžiausi sun-
kumai įmonių dar tik laukia, o 
tikrasis vaizdas pasimatys po 
dviejų trijų mėnesių. Anot jo, 
šiuo metu veikia apie 60 proc. 
įmonių, o 40 proc. jų yra pras-
tovose. Tuo metu įmonių, stab-

dančių arba mažinančių gamy-
bos mastą, skaičius tik didės.

Lietuvos inžinerinės pra-
monės asociacijos (LINPRA) 
ir Baltijos automobilių detalių 
klasterio vadovas Darius Lasi-
onis pažymi, kad kovo mėnesį 
didieji automobilių gamin-
tojai, pavyzdžiui, „Volkswa-
gen“, „Renault“, „Volvo“ ir 
kiti, paskelbė apie surinkimo 
gamyklų sustabdymą 2-3 sa-
vaitėms iki atskiro pranešimo. 
Pasak jo, tai iš karto paveikė 
Lietuvoje autodalis ir kompo-
nentus gaminančias įmones.

Lietuvos informacinių ir 
ryšių technologijų (IRT) aso-
ciacijos „Infobalt“ vadovas 
Mindaugas Ubartas sako, 
kad įmonės stabdo savo in-
vesticinius projektus, atide-
da vykstančius pirkimus dėl 

neapibrėžtumo. M. Ubarto 
vertinimu, IT sektorius kol 
kas nesusidūrė su mažėjančių 
pajėgumų ir pajamų iššūkiais, 
tačiau pajus likvidumo pro-
blemas, jei įmonės pradės vė-
luoti su atsiskaitymais, tai yra, 
po vieno ar dviejų mėnesių.

Lietuvos aprangos ir teks-
tilės įmonių asociacijos (LA-
TIA) prezidentas Kęstutis 
Daukšys pastebi, kad dėl ko-
ronaviruso taikomo veiklos 
ribojimo Lietuvos aprangos 
ir tekstilės sektorius šiuo 
metu dirba 30 proc. pajėgu-
mu, nes 80 proc. sektoriaus 
produkcijos eksportuojama, o 
eksportas šiuo metu iš esmės 
sustojęs. Pagrindinis iššūkis 
aprangos ir tekstilės sektoriui 
– darbo vietų išlaikymas.

BNS inform.

Lietuvos piliečiams panaikinti apribojimai išvykti iš šalies
Vyriausybei sušvelninus 

karantino sąlygas, Lietuvos 
piliečiams be apribojimų ga-
lima išvykti iš šalies.

Nuo kovo vidurio iki šiol iš 
šalies leista tik užsienyje dir-
bantiems arba gyvenantiems 
Lietuvos piliečiams. Nuo ka-
rantino pradžios iki šiol iš 
Lietuvos pasieniečiai neleido 

išvykti daugiau kaip puspenkto 
šimto žmonių.

Iš kaimyninių valstybių Len-
kija ir Rusija šiuo metu užsie-
niečių neįsileidžia, Baltarusija 
ir Latvija kitų šalių piliečiams 
įvažiuoti leidžia.

Iš Lietuvos į Latviją gali-
ma išvykti per Būtingės–Ru-
cavos, Saločių–Grenstalės ir 
Smėlynės–Medumi kontrolės 

punktus. Į Baltarusiją asmenys 
patekti galėtų per šiuo metu vei-
kiančius Medininkų–Kamenyj 
Log, Šalčininkų–Benekainių ir 
Raigardo–Privalkos punktus. 
Dėl galiojančių apribojimų iš-
vykstantysis į Baltarusiją iš jos 
namo galės grįžti tik per Lenki-
ją ar per Latviją. Užsieniečių at-
vykimas ir toliau draudžiamas.

BNS inform.
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Gegužės 5-oji, 
antradienis, 
19 savaitė

Iki Naujųjų liko 240 dienų.
Vandentvarkos darbuotojų diena 

Tarptautinė akušerių diena
Saulė teka 5.32 val., 
leidžiasi 21.00 val. 

Dienos ilgumas 15.28 val. 
Mėnulis – priešpilnis

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Algandas, Angelas, Bartvilas, 

Bartvilė, Barutė, Barutis, Barvainas, 
Barvainė, Barvaldas, Barvaldė, 
Barvyda, Barvydas, Barvydė, 

Gintaras, Ieva, Sigrida, Sigurdas.
Rytoj:  Benedikta, Judita, Liucija, 

Liucijus, Minvyda, Minvydas, 
Minvydė, Minžada, Minžadas, 

Minžadė, Prudencija, Prudenta, 
Prudentas, Vaidas.

Poryt: Butautas, Butautė, Butenė, 
Butenis, Butė, Butys, Būtė, Būtys, 

Dana, Danė, Danutė, Doma, 
Domė, Domicėlė, Domicė.

Dienos citata
„Užmiršti savo nuodėmes 

begėdiška“ 
(Demokritas).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1760 m. už tarno nužudymą 
Londone pakartas grafas Ferersas 
– jis tapo paskutiniu Didžiosios 
Britanijos peru, kuriam įvykdyta 
mirties bausmė.

1818 m. gimė šiuolaikinio so-
cializmo ir komunizmo teoretikas 
Karlas Marksas. Kartu su Frydrichu 
Engelsu jis 1848 metais parašė 
Komunistų manifestą.

1821 m. šv. Elenos saloje britų 
nelaisvėje mirė Prancūzijos impe-
ratorius ir Europos nukariautojas 
Napoleonas Bonapartas.

1846 m. Lenkijoje gimė kny-
gos „Quo Vadis?“ autorius ir 1905 
metų Nobelio literatūros premijos 
laureatas Henrikas Senkevičius.

2002 m. po dešimties dienų 
kosmose į Žemę sugrįžo antrasis 
kosmoso turistas - 24 mln. JAV 
dolerių už šią kelionę sumokėjęs 
verslininkas Markas Šatlvortas iš 
Pietų Afrikos.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1892 m. gimė pulkininkas 
Jonas Variakojis, krašto apsau-
gos ministras 1929-1930 m.

1990 m. atkurta Lietuvos 
šaulių sąjunga.

Post scriptum
Be dūmų nebus šilumos.

Vokietijos vidaus reikalų 
ministras pritaria 
Bundeslygos varžybų 
atnaujinimui

Vokietijos vidaus reikalų 
ir sporto ministras sekma-
dienį sakė pritariantis šalies 
futbolo sezono atnaujinimui 
šį mėnesį, nepaisant tebesi-
tęsiančios koronaviruso epi-
demijos.

„Man Vokietijos lygos pa-
siūlytas grafikas atrodo įtiki-
mas ir aš pritariu atnaujinimui 
gegužės mėnesį“, – laikraščiui 
„Bild“ sakė Horstas Seehoferis.

Jis kalbėjo trys dienos prieš 
numatytą Vokietijos pareigū-
nų pasitarimą šiuo klausimu.

Vokietijos futbolo lyga 
(DFL) pritaria varžybų be 
žiūrovų atnaujinimui maž-
daug gegužės viduryje. Toks 
žingsnis būtų pirmasis tarp 
svarbių Europos pirmenybių.

H. Seehoferis, kuris vy-
riausybėje vaidina svarbų vai-

dmenį šiuo klausimu, nes uži-
ma kelis postus, pabrėžė, kad 
komandos ir žaidėjai privalo 
laikytis kelių sąlygų.

„Jei komandoje ar jos va-
dovybėje bus koks nors [už-
sikrėtimo] koronavirusu atve-
jis, visas klubas ir, galiausiai, 
komanda, su kuria jis praėjusį 
kartą žaidė, privalės laikytis 
dviejų savaičių karantino“, – 
sakė jis.

„Todėl ir toliau išliks pa-
vojus rungtynių grafikui“, jei 
bus koks nors užsikrėtimas, 
nurodė ministras.

Tačiau jis sakė, kad klubai 
neturės ypatingų privilegijų 
dėl testavimo – tokių, kurių 
neturi likusi visuomenės da-
lis. Kai kas siūlė prevencijos 
sumetimais dažnai testuoti 
žaidėjus.

BNS inform.

Seimas nusprendė, 
kad studentai galės gauti 
nedarbo išmoką

Studentai, per metus dirbę 
bent tris mėnesius, netrukus 
galės gauti bedarbio išmoką. 
Seimas šią savaitę priėmė 
tai numatančias Užimtumo 
įstatymo pataisas. Įstatymas 
įsigalios, kai jį pasirašys pre-
zidentas Gitanas Nausėda.

Šiuo metu darbo netekę 
ar savanoriškai iš darbo išėję 
studentai negali gauti nedarbo 
socialinio draudimo  išmokos, 
nes pagal Užimtumo įstatymą 

jiems nesuteikiamas bedarbio 
statusas.

Iniciatoriai sako, kad gali-
mybė studentams gauti nedar-
bo išmokas ypač aktuali koro-
naviruso krizės metu. 

2019 metų spalį Konstitu-
cinis Teismas paskelbė, kad 
įstatymo nuostata, pagal kurią 
bedarbio statusas nesuteikia-
mas studentams, prieštarauja 
Konstitucijai, todėl Seimas 
turėjo įstatymą pakoreguoti.

BNS inform.

Dešimtys koronavirusu sirgusių žmonių 
sutiko tapti kraujo donorais

Maždaug keturios dešim-
tys koronavirusu persirgusių 
žmonių sutiko būti donorais 
ir paaukojo kraujo plazmos 
Santaros klinikų Kraujo 
centre, siekiant efektyviau 
gydyti šia infekcine liga ser-
gančius žmonės.

„Tai yra tikrai dar nedaug, 
turint omeny tai, kad pasveiku-
sių jau yra apie šešis šimtus, o 
kraujo donorus aukoti kviečia-
me nuo balandžio 10 dienos“, 
– BNS sakė centro atstovė 
Lina Kryžauskaitė.

Pasak jos, jei su donorais 
būtų galima susisiekti ir as-
meniškai juos pakviesti duoti 
kraujo, norinčiųjų tą padaryti 
būtų daugiau, tačiau jie gy-
domi skirtingose ligoninėse ir 
apie juos gauti informacijos 
yra keblu.

„Apie 30 donorų buvo tie, 
kurie gydėsi Santaros kliniko-
se ir su kuriais mes susisiekė-
me. Tik apie 10 žmonių patys 
mums parašė“, – kalbėjo L. 
Kryžauskaitė.

„Vienas žmogus iš šiaurės 
Lietuvos atvažiavo. Žmonėms 
nėra problema pas mus atva-
žiuoti, kaip mes čia galvojo-
me. Didžioji dalis tikrai gali 

atvažiuoti, tačiau daugiausia 
problemų kyla norint gauti in-
formacijos apie juos“, – sakė ji.

Anot Kraujo centro vado-
vės, ankstesnių virusų protrū-
kių patirtis rodo, jog sunkia 
forma sergančiam pacientui 
perpylus pasveikusių asmenų 
plazmos, galima sustiprinti 
sergančiojo imunitetą. Pa-
sveikusio žmogaus kraujyje 
pasigamina antikūnai, kurie, 
perpylus kraujo plazmą, prisi-
tvirtina prie viruso ir taip pade-
da imuninei sistemai kovoti su 
infekcija.

Pasak L. Kryžauskaitės, 
pasveikusiojo kraujas sergan-
čiajam Lietuvoje perpiltas dar 
nebuvo.

„Tai nėra išgelbėjantis gydy-
mas, tai yra vienas iš gydymo 
būdų. Gydytojų komanda nu-
sprendžia, kada saugu tą daryti 
– reikia pasverti rizikas ir nau-
das. Kol kas nėra tokių pacientų, 
kuriems reikėtų ir būtų galima tą 
padaryti“, – sakė gydytoja.

„Tai yra specifiniai pacien-
tai. Plazmos transfuzija atlie-
kame ne todėl, kad jiems trūks-
ta kažkokių baltymų, dėl ko 
mes įprastai perpilam plazmą, 
o tam, kad padėtume organiz-
mui kovoti su virusu“, – kalbė-

jo L. Kryžauskaitė.
Pasak jos, koronavirusu 

persirgusių pacientų kraujo 
plazma taip pat galės būti pa-
naudota kuriant vaistus nuo 
šios ligos.

„Tai irgi galimybė Lietuvai 
dalyvauti tokiuose procesuose. 
Nėra taip, kad mes surinksim ir 
nepanaudosim“, – sakė Kraujo 
centro vadovė.

L. Kryžauskaitė sako, kad 
tie žmonės, kurie sirgo šia in-
fekcine liga ir nori paaukoti 
kraujo, nedelstų, nes ilgainiui 
jame gali nebelikti reikalingų 
antikūnų.

„Virusinė infekcija turi savo 
laiko ribas, reikia kraują rink-
ti tuomet, kai jame antikūnų 
daugiausiai. Juk ir gripu vie-
nais metais prasergame, susi-
formuoja imunitetas, o kitais 
metais ir vėl sergame“, – sakė 
medikė.

Ji taip pat pabrėžia, kad 
kraują galima duoti tik tada, 
kai kai nuo simptomų pradžios 
yra praėję bent 30 dienų.

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

Profsąjungos: epidemija išryškino 
darbuotojų problemas

Minint Tarptautinę dar-
bo dieną, Lietuvos profesinių 
sąjungų atstovai sako, kad 
koronaviruso sukelta krizė 
išryškino darbuotojų patiria-
mas problemas.

„Darbuotojai šiandien yra 
silpnoji šalis, o karantinas tik 
apnuogino šitą tiesą“, – BNS 
sakė Lietuvos profesinių sąjun-
gų konfederacijos pirmininkė 
Inga Ruginienė.

Anot I. Ruginienės, korona-
viruso krizė parodė, kad labiau-
siai nukenčia darbdaviai, kurie 
ignoruoja dialogą su darbuoto-
jais. „Lietuvoje daugiau vyravo 
tokia autokratinė sistema, kai 
darbdaviai traktuodavo darbuo-
toją kaip darbo įrankį – dirbti 
daug, nešti pelną ir nesiskųs-
ti. Tai šiandien dienos realijos 
rodo, kad šita sistema nevei-
kia“, – kalbėjo profsąjungų 
konfederacijos vadovė.

„Tos įmonės, kurios turėjo 
puikų dialogą su darbuotojais, 
dar karantino pradžioje susi-
tarė dėl visų specifinių sąlygų, 
dėl visų problemų sprendimo, 
kurias gali patirti įmonė. Ir ji ra-
miai tęsė savo veiklą“, – sakė I. 
Ruginienė.

„Didžiausias problemas pa-
tiria tos įmonės, kurios veikė 
autokratiniu režimu, kurios dar 
ir šiandien nelabai supranta, 
kad galima ateiti pas darbuotoją 
ir susitarti, nes niekada to neda-
rė ir nebandė. Šitos įmonės da-
bar desperatiškai ieško visokių 

išeičių“, – pridūrė ji.
Ji teigė, kad dabartinis metas 

yra tinkamas įgyvendinti inici-
atyvas, susijusias su trumpesne 
darbo diena.

„Moksliniais tyrimais ir 
praktiniais pavyzdžiais įrodyta, 
kad trumpesnė darbo diena ar 
savaitė leidžia išlaikyti ilgesnį 
darbingą amžių, leidžia dirbti 
efektyviau, naudingiau, nešti 
didesnį pelną. Jei kalbam apie 
ekonominį faktorių – ilgesnis 
savaitgalis ar daugiau poilsio 
dienų skatina vartojimą, tie pa-
tys pinigai, kurie bus išleisti, 
grįš verslininkams į kišenę“, – 
kalbėjo ji.

Premjeras Saulius Skver-
nelis pranešė siūlantis pradėti 
diskusijas dėl dviejų su puse 
dienos savaitgalio, taip siekiant 
efektyvinti darbą ir paskatinti 
vartojimą.

Darbdavių atstovai idėją 
sutiko atsargiai – jie sako, kad 
koronaviruso krizė netinkamas 
metas tokioms diskusijoms.

Profesinės sąjungos „Solida-
rumas“ pirmininkė Kristina Kru-
pavičienė mano:  „Žinot, darbo 
sąlygos, pavyzdžiui, Vilniuje, 
tai dar nieko, bet rajonuose labai 
sunku. Ten visi vieni kitus pažįs-
ta, ten viskas įvaldyta vienose 
rankose. Turime tokių atvejų, 
kai profsąjungos pirmininką iš-
metė iš darbo ir jis niekur negali 
surasti darbo, nes jis pakovojo 
už darbuotojų gerovę“, – kalbėjo 
K. Krupavičienė.

K. Krupavičienė sako, kad 

išreikštas nepritarimas liberalų 
siūlymams keisti Darbo kodek-
są. Seimas šią savaitę atmetė li-
beralų pasiūlymą įteisinti nenu-
statytos apimties darbo sutartis 
– vadinamąsias nulines darbo 
valandas.

„Tokiu laiku negalima keisti 
Darbo kodekso nepasikalbėjus, 
nepasitarus, neišdiskutavus. (...) 
Jie norėjo įvesti nulines darbo 
sutartis – jūs sėdite namuose, 
o darbdavys jus pasikviečia 
tada, kai jam jūsų reikia. Toks 
žmogus niekada neturės jokių 
garantijų, jei neišdirbs reikiamų 
valandų per mėnesį. Taip pat 
siekiama įteisinti darbuotojams 
nenaudingus pokyčius, kalbant 
apie suminę darbo laiko apskai-
tą“, – sakė ji.

Kaip teigia K. Krupavičienė, 
automobilių kolona taip pat sie-
kiama atkreipti dėmesį į pačią 
Tarptautinę darbo dieną.

„Tai nėra komunistinė šven-
tė ir norime, kad paliktų ją ra-
mybėje. Tai yra darbuotojų 
solidarumo diena. Pagrindinis 
mūsų tikslas – pasakyti, kad 
žmonės gyvena iš darbo, mes 
neturim akcijų, nekilnojamojo 
turto, kurį galėtume nuomoti, 
mes gyvename iš darbo ir jis 
yra vertybė. Darbas turi būti 
gerbiamas, vertinamas ir apmo-
kamas tinkamai“, – kalbėjo ji.

Tarpukariu Lietuvoje Gegu-
žės pirmoji nebuvo plačiai šven-
čiama. Jai didelį dėmesį skyrė 
okupacinė sovietų valdžia. 
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NASA pateikė privačioms 
bendrovėms užsakymą 
sukurti nusileidimo 
Mėnulyje sistemą

JAV Nacionalinė aero-
nautikos ir kosmoso admi-
nistracija (NASA) pasirašė 
beveik 1 mlrd. dolerių vertės 
sutartis su trimis kosminių 
technologijų bendrovėmis, 
priklausančiomis Elonui 
Muskui ir Jeffui Bezosui, 
kad būtų sukurti nusileidimo 
Mėnulyje moduliai, Ame-
rikai ruošiantis vėl pasiųsti 
savo astronautų į gamtinį 
Žemės palydovą.

Kontraktai kurti žmonėms 
tinkamas skraidinti nusileidi-
mo sistemas buvo suteikti E. 
Musko bendrovei „SpaceX“, 
taip pat J. Bezoso „Blue Ori-
gin“ ir „Dynetics“; joms bus 
skirtas 967 mln. dolerių (882 
mln. eurų) finansavimas.

„Amerika juda į priekį – link 
paskutinio žingsnio, reikalingo 
išlaipinti astronautus Mėnulyje 

ik 2024 metų, įskaitant neįtikė-
tiną momentą, kai pamatysime 
pirmąją moterį, statančią koją 
ant Mėnulio paviršiaus“, – sakė 
NASA administratorius Jimas 
Bridenstine'as. Tai pirmasis 
kartas nuo „Apollo“ eros, kai 
NASA gauna tiesioginį finan-
savimą žmonių nusileidimo 
sistemoms, ir dabar yra ben-
drovių, pagal sutartį dirbsiančių 
programai „Artemis“.

Žmones galinčios skrai-
dinti nusileidimo sistemos yra 
vienos svarbiausių elementų, 
būtinų įgyvendinti „Artemis“ 
misiją – kaip ir nešančioji ra-
keta „Space Launch System“, 
erdvėlaivis „Orion“, kurio 
kūrimui vadovauja bendrovė 
„Lockheed Martin“, taip pat 
„Gateway“ – maža kosminė 
stotis, skriesianti orbita aplink 
Mėnulį.

BNS inform.
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

AVINAS.  Iš-
augs įtampa san-
tykiuose – teks 
nemažai bendrauti, 

tartis, derėtis, ieškoti kom-
promiso, abipusiai naudingų 
sprendimų. Bus nemažai pa-
sirinkimo situacijų, gali tekti 
apsispręsti, pasirinkti. Savai-
tės viduryje gyvenimas tekės 
įprasta vaga, o penktadienis ir 
savaitgalis žada sėkmę – ne-
stokosite įkvėpimo, geros nuo-
taikos, be didesnių pastangų 
pasieksite sėkmingų rezultatų. 
Prastesnis sekmadienio vaka-
ras – ne pats geriausias laikas 
svarbiam bendravimui, susiti-
kimams. Šią savaitę tinka pla-
nuoti, įgyvendinti sumanymus, 
svarbius ateičiai. Nederėtų 
atidėlioti svarbiausių darbų ir 
sprendimų vėlesniam laikui. 

JAUTIS. Sa-
vaitės pradžioje 
aktyviai bendrausi-
te, daug mąstysite, 

svarstysite, planuosite, teks 
dažniau išvykti. Geras metas 
svarbiems ryšiams ir kontak-
tams, pažintims. Antradienį ne-
skubėkite su išvadomis ir būki-
te atidūs palaikydami svarbius 
santykius, tvarkydami doku-
mentus, juridinius reikalus, o 
trečiadienį ir ketvirtadienį – pi-
niginius ir finansinius reikalus. 
Apmąstykite, įvertinkite toles-
nę perspektyvą – bus didesnė 
rizika priimti trumparegiškus 
sprendimus. Trečiadienis ir ke-
tvirtadienis – labiausiai įtemp-
tos savaitės dienos, galimi 
finansiniai nesklandumai. Sa-
vaitgalį  gali išsispręsti svarbūs 
finansiniai, turtiniai, juridiniai, 
verslo reikalai. Pajusite naują 
įkvėpimo bangą, lydės įkvėpi-
mas ir pakili dvasinė būsena. 

D V Y N I A I . 
Labai aktyvi, di-
namiška, produk-
tyvi savaitė. Ypač 

sėkmingas antradienis, bet. 
reikalus gali kiek apsunkinti 
nesusipratimai, reikės atidžiai 
tvarkyti finansinius reikalus. 
Ketvirtadienį būsite itin kūry-
biški  ir sulauksite pagalbos. 
Penktadienį ir didelę dalį sa-
vaitgalio tapsite dar veiklesni 
– bus įtampos, prireiks pastan-
gų, tačiau surasite labai vertin-
gų sprendimų, užsitarnausite l 
įtakingų asmenų palankumą. 
Tikėtina sėkmė finansiniuose 
ir turtiniuose reikaluose. 

VĖŽYS. Būsite 
veiklūs ir dalykiš-
ki, efektyviai ben-
drausite, derėsitės, 

pasieksite svarbių susitarimų. 
Savaitei įsibėgėjus tikėtina 
prastesnė nuotaika ir savijauta, 
bloga nuojauta, nervingumas. 
Jums tiesiog seksis, prireiks 
mažiau pastangų – aplinkybės 
dėliosis jūsų naudai. Penk-
tadienį atgausite energiją ir 
veiklumą. Sekmadienį būsite 
nusiteikę ryžtingai ir neati-
dėliotinai išspręsti kažkokį 
dalykinį ar praktinį klausimą. 

Astrologinė prognozė savaitei 
LIŪTAS. Įsisuksi-
te į reikalus, seksis 

efektyviai bendrauti, efekty-
viai derėtis. Palankus metas 
užsiimti naudingų ryšių plėtra, 
komunikacija, prekyba, par-
davimais, amatais, tvarkyti su 
transportu susijusius reikalus. 
Savaitės viduryje dėmesys nu-
kryps į finansinius ir piniginius 
reikalus, mokesčių, paskolų 
klausimus. Galimos klaidos, 
nesusipratimai, susiję su duo-
menimis, dokumentais. Laukia 
nepaprastai sėkmingas ir kūry-
bingas savaitgalis. Gali išsipil-
dyti didžiulė svajonė. 

M E R G E L Ė . 
Pats laikas imtis 
svarbiausių darbų. 
Antradienį palan-

ku bendrauti, bendradarbiauti, 
konsultuotis, tartis dėl palan-
kesnių bendradarbiavimo są-
lygų – sėkmė bus jūsų pusėje, 
gebėsite daryti įtaką. Geros 
dienos saviraiškai, kūrybinių 
projektų pradžiai. Savaitės vi-
duryje verta pasidomėti inves-
tavimo, finansavimo, kredita-
vimo klausimais. Savaitgalis 
numatomas veiklus, turėtų būti 
nemažai reikalų, tačiau seksis 
juos tvarkyti. Labai palankios 
dienos sumanymams įgyven-
dinti, svarbiems darbams, ypač 
sekmadienis. 

S VA R S T Y -
KLĖS. Tikėtina 
nuotaikų kaita, 
būsite nepastovūs, 

tačiau populiarūs – seksis pel-
nyti dėmesį, palankumą, sim-
patijas. Galite užmegzti naujas 
pažintis. Savaitės viduryje gali 
išaiškėti nuslėpti faktai. Savait-
galį gali išryškėti naujos aplin-
kybės ir perspektyvos. Todėl 
svarbiausias išvadas ir sprendi-
mus vertėtų dar kartą apsvars-
tyti šeštadienį. Sekmadienį– 
būsite nusiteikę įgyvendinti 
naują strategiją, įvesti tvarką. 

S K O R P I O -
NAS. Kiek dides-
nių pastangų parei-
kalaus dalykiniai 

santykiai. Ryškesnių įvykių 
galima tikėtis trečiadienį ir ke-
tvirtadienį – gali tekti susidurti 
su iššūkiais, kliūtimis, netikė-
tumais finansiniuose ir pinigi-
niuose reikaluose, teks derinti 
asmeninius ir darbinius ar da-
lykinius reikalus. Šeštadienį 
galite tikėtis gerų naujienų. 
Galima sėkminga kelionė, iš-
vyka arba teks priimti svarbius 
svečius, tikėtinos perspekty-
vios ir naudingos pažintys. Se-
kmadienis – ypač sėkmingas 
kūrybinei veiklai, planavimui, 
svarbių tikslų iškėlimui ir įgy-
vendinimui. 

ŠAULYS. Sa-
vaitė prabėgs gana 
įprastu ritmu, tu-
rėsite progą kiek 

atsipūsti. Svarbesnius susiti-
kimus ir pokalbius palankiau 
planuoti antradienį. Tada gali 

spręstis svarbūs asmeninių 
ir dalykinių santykių klausi-
mai, teisiniai, juridiniai rei-
kalai. Savaitės viduryje ben-
dravime gali pritrūkti takto, 
konstruktyvumo. Sustiprėjusi 
intuicija bus ypač geras pa-
tarėjas penktadienį, ši diena 
puikiai tinka pasirūpinti kar-
jeros klausimais, strateginiais 
tikslais – seksis. Šeštadienis 
bus permainingas, vakare gali 
visiškai pasikeisti planai, ne-
lauktai susidėlioti aplinkybės. 
Sekmadienį laukia geros nau-
jienos, išvyka arba naudinga 
pažintis. Teks pakeliauti. 

OŽIARAGIS. 
Savaitė prasidės 
labai veikliai – už-
grius reikalai, dau-

gės susitikimų, įtemptų de-
rybų, dokumentų tvarkymo. 
Gali tekti tvarkyti ir skubius 
teisinius reikalus, susidurti su 
teisėtvarka. Trečiadienį dė-
mesio pareikalaus draudimas, 
mokesčiai, išmokos, kreditai, 
bankiniai reikalai. Penktadie-
nis – palankių galimybių bet 
kokiai plėtrai diena. Šeštadie-
nis ir sekmadienis žada dar 
didesnę sėkmę, daug bendra-
vimo, vertingos informacijos 
ir gerų naujienų, naudingų 
pasiūlymų, susitarimų. Sa-
vaitgalį noriai keliausite. 

VA N D E N I S . 
Savaitės pradžioje 
tinka rodyti inicia-
tyvą bendravime ir 

santykiuose. Trečiadienį gali 
tekti susidurti su finansinė-
mis problemomis – atidžiau 
elkitės su klientų pinigais, 
paskolomis, kreditais, išmo-
komis, mokesčiais. Sėkmingi 
penktadienio įvykiai padės 
atgauti optimizmą, pamatyti 
naujus labiausiai varginančių 
problemų sprendimo būdus, o 
gal sulauksite pagalbos joms 
išspręsti. Savaitgalis klosty-
sis palankiai, ypač entuzias-
tingai būsite nusiteikę sekma-
dienio rytą. 

ŽUVYS. Sa-
vaitės pradžia 
s u d ė t i n g i a u s i a 
santykiams ir fi-

nansiniams reikalams. An-
tradienį nepalanku tvarkyti 
teisinius klausimus, pasiraši-
nėti svarbias sutartis, organi-
zuoti susitikimus ir derybas,  
sunkiau seksis sutarti su an-
trąja puse, klientais ir verslo 
partneriais. Nuo trečiadienio 
reikalai klostysis sklandžiau, 
tačiau savaitės vidurys  ne-
tinkamas stambesnėms in-
vesticijoms ir svarbesniems 
pirkiniams, ypač išsimokė-
tinai, į skolą. Ketvirtadienį 
palanku siekti pelningų susi-
tarimų, tartis dėl nuolaidų ar  
dėl didesnio atlygio – antroje 
dienos pusėje gali nusišypso-
ti sėkmė. Savaitgalį atgausite 
gyvybingumą ir energiją, ly-
dės kūrybinė sėkmė – puikios 
dienos patiems svarbiausiems 
darbams.

Aplinkosaugininkai prašo namų renovacijos 
metu išsaugoti perinčius čiurlius

A p l i n k o s a u g i n i n k a i 
prašo daugiabučių reno-
vacijos metu aklinai neuž-
blokuoti angų, vedančių į 
čiurlių perėjimo vietas.

Kaip praneša Aplinkos 
ministerija, šie į kregždes 
panašūs paukščiai peri uolų 
plyšiuose, kuriuos Lietuvo-
je jiems dažniausiai atstoja 
daugiabučių namų ertmės 
virš paskutiniojo aukšto lan-
gų. 

„Renovacijos metu čiur-
lių jaunikliai tiesiog aklinai 
uždaromi, palaidojami namo 
viduje. Be to, po kiekvieno 
daugiabučio atnaujinimo 
prarandamos vietos, kur šie 

paukščiai gali perėti. Todėl 
prašoma iki rugpjūčio vidu-
rio aklinai neužtaisyti į čiur-
lių perėjimo vietas vedančių 
angų, nes kitaip jie negalės 
pamaitinti jauniklių“, – skel-
bia ministerija.

Ministerijos Gamtos ap-
saugos politikos grupės va-
dovo Algirdo Klimavičiaus 
teigimu, Europoje saugomos 
visos laukinių paukščių rū-
šys, todėl negalima tyčia nai-
kinti nei jų, nei jų buveinių, 
bloginti gyvenimo sąlygų.

„Nors čiurliai ir nepriski-
riami nykstančioms ar Lie-
tuvoje saugomoms rūšims, 
jiems yra taikomos bendros 
ES apsaugos taisyklės. Lietu-

voje tyčia žudyti paukščius 
draudžia ir Laukinės gyvū-
nijos įstatymas“, – įspėja 
ministerija.

Pasak aplinkosaugininkų, 
jeigu daugiabučių gyven-
tojai pastebi, kad į namo 
ertmes nardo čiurliai, o sta-
tybininkai ketina šias ertmes 
uždengti, jie turėtų pristab-
dyti statybos rangovus.

Išsaugant čiurlius Aplin-
kos ministerija kviečia prisi-
jungti ir daugiabučių namų 
bendrojo naudojimo objek-
tų valdytojus, kad kartu su 
gyventojais apsvarstytų ga-
limybes įrengti lizdavietes 
šiems paukščiams.

BNS inform.

Indijos oro pajėgos apibėrė su virusu 
kovojančius darbuotojus rožių vainiklapiais

Indijoje sraigtasparniai 
sekmadienį apibėrė me-
dicinos darbuotojus rožių 
vainiklapiais ir surengė nai-
kintuvų paradų, kariuome-
nei tokiu būdu kariuomenei 
dėkojant priešakinėse lini-
jose su koronaviruso pro-
trūkiu kovojančių tarnybų 
darbuotojams.

Sekmadienio ceremonijos 
pradžioje ant apsauginius rū-
bus dėvėjusių medikų veidų 
krito vainiklapiai, o kariuo-
menės orkestras grojo pa-
triotines dainas, tokias kaip 
„Jai Ho“ (Teateina pergalė) iš 
populiariojo filmo „Slumdog 
Millionaire“ (Lūšnyno mili-
jonierius).

1,3 mlrd. gyventojų tu-
rinčios didžiulės šalies ke-

liose valstijose ir teritorijose 
rikiuotėmis pažeme skrieję 
naikintuvai ir transporto or-
laiviai dalyvavo aviacijos pa-
rade, kuriuo buvo pagerbti 
vadinamieji „kariai su koro-
na“. „Visa tauta yra vienin-
ga šiuo sunkmečiu“, – se-
kmadienį socialiniame tinkle 
„Twitter“ parašė gynybos 
ministras Rajnathas Singhas.

Jis taip pat gyrė „pagirtiną 
darbą“, kurį atlieka „priešaki-
nės linijos kariai“, įskaitant 
policininkus, prižiūrinčius 
kaip laikomasi kovo pabaigo-
je įvesto visuotinio karantino.

Sutemus karinės jūrų pa-
jėgos taip pat prisidėjo prie 
padėkos ceremonijos, ap-
šviesdamos prie šalies krantų 
stovinčius laivus.

Šis renginys buvo jau tre-

čias viešas padėkos medici-
nos darbuotojams ir kitiems 
„frontininkams“ demonstra-
vimas. Ankstesniais sekma-
dieniais indai visoje šalyje 
ceremonijose, per kurias 
besistengiančius numalšinti 
ligos protrūkį sveikino plo-
dami ir uždegdami žibintus, 
su premjeru Narendra Modi 
priešakyje.

Vyriausybė penktadienį 
pratęsė izoliavimo režimą dar 
dviem savaitėms, nors regio-
nuose, kur fiksuojama mažiau 
užsikrėtimo atvejų, kai kurie 
suvaržymai buvo panaikinti.

Indijoje iki šiol užregis-
truota beveik 40 tūkst. su-
sirgimo COVID-19 atvejų, 
įskaitant 1 311 pasibaigusių 
mirtimi.

BNS inform.

Vėjo jėgainės šiemet pagamino 11 proc. 
daugiau energijos

 Itin vėjuota metų pradžia 
leido vėjo elektrinių parkams 
ir toliau didinti gamybos apim-
tis. Per tris mėnesius jos sudarė 
daugiau nei trečdalį visų 2019 
metų rezultato.

Lietuvos energijos išteklių bir-
žos „Baltpool“ duomenimis, per 
ketvirtį šalies vėjo parkai pagami-
no apie  500,9 GWh elektros – 11 
proc. daugiau nei tuo pačiu metu 

pernai ir 71 proc. daugiau nei pir-
mąjį 2018-ųjų ketvirtį, pranešė 
Lietuvos vėjo elektrinių asociaci-
ja.

„Pirmieji šių metų mėnesiai 
pasižymėjo išskirtinai vėjuotais 
orais, o tai nulėmė sėkmingą 
metų pradžią vėjo parkams. Sau-
sį jie pagamino apie 187,3 GWh 
elektros ir pasiekė naują mėnesio 
gamybos rekordą. Vasarį šis rezul-
tatas buvo pagerintas, pagaminus 

maždaug 190,3 GWh elektros“, 
– sakė asociacijos vadovas Aistis 
Radavičius.Ankstesnis mėnesio 
rekordas buvo pasiektas 2019-
ųjų kovą – pagaminta 174 GWh 
elektros. Lietuvoje veikia 23 vėjo 
parkai, jų bendra galia 480 MW, o 
kartu su pavienėmis vėjo elektrinė-
mis iš viso instaliuota 533 MW ga-
lios. Pernai jos pagamino daugiau 
nei 1,4 TWh elektros energijos.

BNS inform.
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

jie buvo baigti, tėtis išdidžiai 
sako:

– Vyras namie, ragai 
triceraptosui! 

Žmona iš virtuvės šaukia:
– Ką tu tai triceraptoso 

žmonai padarei, iškrypėli tu!
***

Turistas rodo bičiuliui:
– Žiūrėk žiūrėk, tavo 

uošvienę liūtas užpuolė!
– Pats užpuolė, tegul dabar 

ir ginasi pats.
***

Skėtis patikimai saugo nuo 
lietaus: užtenka jį pasiimti, ir 
garantuotai lietaus nebus.

***
Šliaužia dvi sraigės, o 

priešais jas – šliužas.
Viena sraigė sako kitai:
– Tfu, pažiūrėk, koks 

valkata benamis.
***

– Mielasis, tu nesupranti, 
kaip sunku vietoj šokoladuko 
valgyti burokėlį.

– Dabar ir tu pagaliau 
suprasi, kaip sunku vietoj 
alaus gerti arbatą.

***
– Tai kad tu žmonos 

pasijonis!
– O mano žmona sako, kad 

tu – neteisus!
***

– Mielasis, mūsų Petriukas 
taps smuikininku!

– Iš proto išsikraustei? Jis 
gi klausos neturi.

– O kam jam klausa? Jis 
gros. O klausys – kiti.

***
Tik ką išrinktas 

Prezidentas, vyriausiasis 
ginkluotojų pajėgų vadas, 
lankosi generaliniame štabe. 
Viskuo domisi, kalbina. O 
va štabo vadas generolas 
vis tyli. Prezidentas klausia 

prabėgančio kareivio:
– Ar jūsų generolas visada 

toks?
– Tikrai taip, tamsta 

vade. Jis galvoja. Pas mus, 
kariuomenėje, taip sakoma: 
jei generolas tyli, tai jis arba 
galvoja, arba portretas.

***
Žmona pasikvietė namo 

meilužį. Netikėtai grįžo 
vyras, tad ji paslėpė svečią 
spintoje. Naktį kilo gaisras. 
Žmona su vyru blaškosi po 
kambarį, šaukia, kas daryti. 
Balsas iš spintos:

– Baldus neškit, kvailiai!
***

Skelbimas: „Ieškau darbo. 
Pamiršau, kur jis yra“.

***
Naujasis rusas bara 

valytoją:
– Tu kur dulkes nuo mano 

stalo padėjai?! Ten buvo 
svarbus telefono numeris 
užrašytas!

***
Keliuku eina močiutė 

ir velka dvirankį pjūklą. 
Kaimynė klausia:

– Ona, tu kur eini?
– Pas dantistą.
– O ko tau ten? Juk visi 

tavo dantys protezai.
– O aš ne sau, mano 

pjūklui du dantys nulūžo.
***

Mūsų futbolo čempionato 
rėmėjas – stabdžių skystis!

***
– Mama, ar mes tikrai kilę 

iš beždžionių?
– Nežinau, vaikeli. Tavo 

tėtis manęs su savo šeima 
taip ir nesupažindino.

***
Niekas tavęs taip karštai 

nelaukia, kaip taksistas oro 
uoste.

Baras. Geria jūrevis su 
kompanjonu. Kompanjonas:

– Na, o dabar iki dugno! 
Jūreivis piktai prisimerkia:
– Čia pas jus, sausumos 

gyventojus, iki dugno. O pas 
mus sakoma: pilk į liuką!

***
– Domai, ar gali man 

paaiškinti skirtumą tarp 
pakankamai ir užtektinai, - 
klausia mokytojas.

– Žinoma, 
PAKANKAMAI – tai kai 
mama man duoda šokolado, 
o UŽTEKTINAI – kai 
pasiimu jo pats.

***

8-699-606608-699-60660

Orų prognozė gegužės 5-7 d.

Picos ir burgeriaiPicos ir burgeriai
įį namus: namus:

Gerai jūreiviui – uoste jo 
laukia mergina.

Gerai mašinistui – stotyje 
jo laukia mergina.

Gerai lakūnui – aerouoste 
jo laukia mergina.

Tik merginai blogai – 
tai į uostą, tai į stotį, tai į 
aerodromą...

***
Suvalkiečių mokykloje 

vyksta chemijos pamoka:
– Mokiniai, matote, aš 

dedu šią monetą į spiritą. Kaip 
manote, ar ji ištirps?

– Žinoma, kad ne!
– Teisingai, o kodėl?
– Jei ji galėtų ištirpti, tai jūs 

ten jos nedėtumėte!
***

Girtas klientas šaukia 
taksistui:

– Prašau nuvežti namo!
– O tiksliau? - klausia 

vairuotojas.
– Į didįjį kambarį!

***
Atidarau šaldytuvą: ko tik 

ten nėra – dešros nėra, sūrio 
nėra, nieko nėra!

***
– Tėveli, kas yra 

transvestitas?
– Paklausk dėdes Aldonos.

***
Mūsų katinui šiandien buvo 

šventė. Po butą vaikė papūgą. 
O va papūgai buvo sunki 
diena.

***
Į nukentėjusiųjų nuo korona 

viruso sąrašą pasiūlyta įtraukti 
silikonines gražuoles: tiek 
investavo į lūpų putlinimą, o iš 
po kaukės visai jų nematyti.

***
– Brangioji, į parduotuvę 

galime nė neiti.
– Dėl korona viruso baigėsi 

maisto produktai?
– Visai ne. Dėl korona 

viruso baigėsi darbas ir 
pinigai.

***
Reikia lieknėti, nes mano 

Ievos kostiumas ėmė priminti 
kinišką pūkinę striukę.

***
– Ar jūs nebijote mirti nuo 

korona viruso?
– Nesijaudinkite, mane 

atgaivins. Kreditą turiu.
***

Pingvinas – tai kregždutė 
po karantino.

***
Suvalkietis Petriukas tėčio 

gimtadienio proga padovanojo 

paties pieštą atviruką. O savo 
gimtadienio proga gavo tėčio 
pagamintą mobilųjį.

***
– Atleiskite, ar čia gyvena 

Petraitis?
– Gyvena?! Aš čia 

kankinuosi!
***

Įdegis parodys, kas be 
kaukės vaikšto!

***
Nieko nėra blogiau, jei 

paranoja pasirodė besanti 
gerai veikiančia intuicija.

***
Pirmąją pasaulyje dėlionę 

išrado senovės šumerų 
buhalteris, nuo stalo netyčia 
numetęs molinę lentelę su 
metine ataskaita.

***
Naujalietuvis užeina į 

knygyną. Pardavėja klausia:
– Jums ką nors iš klasikos 

pasiūlyti, ar ką nors lengviau?
– O man vis tiek. 

Atvažiavau mašina, pakviesiiu 
vairuotoją, nuneš.

***
Teisėjas teisia močiutę, 

iš parduotuvės nušvilpusią 
skardinėlę konservuotų 
persikų. Teisėjas klausia:

– Tai kiek ten persikų 
buvo?

Močiutė atsako:
– Šeši.
– Tuomet nuteisiu jus šešis 

mėnesius kalėti.
Iš salės galo pašoko 

močiutės žentas ir šaukia:
– Teisėjau, kad jūs 

žinotumėt! Ji dar ir žirnelių 
stiklainį yra pavogusi!

***
Berniukas su tėčiu dėlioja 

iš lego kaladėlių dinozaurą – 
triceraptosą. Sunkiausia buvo 
įstatyti triceraptoso ragus. Kai 

AUGALAI

• Miežius ir kviečius.  
Tel. 8 609 76 754. Rokiškis
• Įvairių veislių bulves sodinti. 
Nemokamas ir greitas atvežimas 
į sutartą vietą. Tel. 8 684 14 283. 
Rokiškis
• 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
• Rožes ir našlaites. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 606 71 912. 
Rokiškis

BALDAI

• Lentynas, kabinamos ant sienos. 5 
vnt. Galima ir atskirai.  
Tel. 8 688 88 401. Rokiškis
• 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 turi defektą. 
Kaina už visas. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 677 08 977. Rokiškis
• Ąžuolinį lauko baldų komplektą. 
Stalas ir keturi suolai.  
Tel. 8 687 53 961. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

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


