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Grasino vyresnei
moteriai
Gegužės 21 d., apie 15 val., Rokiškio 
r. Gediškių k.,  neblaivus (1,61 prom. 
girtumas) vyras (gim. 1961 m.) 
grasino moteriai (gim. 1941 m.).

Iš garažo 
pavogė automobilš
Gegužės 22 d., 9.45 val., pranešta, 
kad Rokiškio r., Aleksandravėlės 
k., iš garažo pavogtas automobilis 
VW PASSAT, suvirinimo aparatas 
ir kompresorius. Nuostolis - 1000 
eurų.

Užsitrenkė durys
Gegužės 21 d., 13:32 val. gautas 
pranešimas, kad Juodupėje, Liepų 
g., užsitrenkė buto durys, o viduje 
liko įjungta viryklė.
Atvykę gaisrininkai panaudoję 
laužtuvą atidarė duris ir nukėlė 
puodą nuo viryklės.

Rado II Pasaulinio karo
laikų miną
Gegužės 22 d., 21.36 val. Rokiškio 
r., Jūžintų sen., kasant žemę, rastas 
daiktas, panašus į sprogmenį.
Atvykus Lietuvos kariuomenės 

Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono 
išminuotojams nustatyta, kad rastas 
sprogmuo- 2-ojo Pasaulinio karo, 
81mm minosvaidžio mina.
Planas SKYDAS įvestas 22.20 val. 
atšauktas 2.30 val.

Išdaužė automobilio 
stiklą
Gegužės 22 d., 4.05 val., 
Rokiškyje, Taikos g., daugiabučio 
namo kieme, išdaužtas priekinio 
automobilio „Audi A6“ lango 
stiklas ir apgadintas variklio 
dangtis. Įtariamasis (gim. 1985 m.) 

sulaikytas.

Rokiškyje
vairavo neblaivus
Gegužės 22 d., 3.39 val. Rokiškyje, 
P. Širvio g., neblaivus (1.85 prom. 
girtumas) vyras (gim. 1985 m.) 
vairavo automobilį „Mercedes 
Benz CLK 320“.

Panevėžio VPK ir Panevėžio 
apskrities priešgaisrinės 

gelbėjimo valdybos
Rokiškio priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos inform.

KRIMINALAI

Mokymosi pasiekimai Rokiškio 
mokyklose bus vertinami  
pagal gautus rezultatus

Baigiantis mokslo metams pa-
sigirdo kalbų, jog kai kurios Lie-
tuvos progimnazijos pradinių 
klasių mokinių pasiekimus ketina 
vertinti atsižvelgiant į ankstesnius 
rezultatus, pasiektus prieš karanti-
no įvedimą, motyvuojant tuo, kad 
galimai tėvai daug užduočių atliko 
už vaikus.

Po pavasario atostogų, šaly-
je paskelbus ekstremalią padėtį, 
moksleiviai negrįžo į mokyklas, o 
mokėsi iš namų nuotoliniu būdu. 
Karantino padiktuotas mokymasis 
sudėtingas buvo visiems: tiek mo-
kytojams, tiek moksleiviams ir jų 
tėvams. Tikėtina, jog be tėvų pa-
galbos pradinių klasių mokinukui 
įsisavinti naujas žinias būtų sudė-
tinga. Kitas klausimas, ar paskir-
tas namų užduotis vaikai atliko sa-
varankiškai, ar už juos visą darbą 
atliko jų tėvai?

Siekdama išsiaiškinti, kokie 
pradinių klasių moksleivių pasie-
kimai nuotolinio mokymosi metu 
ir kaip šie pasiekimai bus verti-
nami „Rokiškio Sirena“ kalbino 
Rokiškio Juozo Tūbelio progim-
nazijos ir Juodupės gimnazijos 
vadovus.

Turime įsisavinti, 
jog mokomės ne dėl rezultato
Juodupės gimnazijos direktorė 

Dainora Mineikienė sako, jog gim-

nazijoje yra vertinama tai, kas šiuo 
metu turima ir yra įskaitomi visi at-
likti darbai. Mokytojams kai kuriais 
atvejais kyla klausimų, jog kontro-
liniai parašomi labai gerai ir galbūt 
buvo atlikti su tėvų pagalba. O gal-
būt, svarsto direktorė, vaikams labai 
tiko nuotolinis mokymas ir jie labai 
gerai įsisavino žinias. Ir tai atsispin-
di jų darbuose.

„Per šį laikotarpį turėjome įsisa-
vinti, jog mokomasi ne dėl moky-
tojų, ne dėl vertinimų, o dėl žinių. 
Ateis rudenį į mokyklą vaikai, ir jei 
visus darbus už juos atliko tėvai, 
tai rezultatą iš karto pamatysime. 
Labai tikiuosi, jog tėvai už vaikus 
užduočių neatlikinėjo, nes taip būtų 
padaroma didžiulė žala vaikų sava-
rankiškumui. Vaikai su mokytojų, 
tėvų pagalba turėtų pasiaiškinti, 
kaip tinkamai atlikti užduotį, bet už-
duotį atlikti savarankiškai“ - susida-
riusią situaciją komentavo direktorė 
D.Mineikienė.

Diskutuojama gimnazijoje ir 
ateityje taikyti nuotolinio mokymo-
si modelio detales.

Įžvelgia ir pozityvių dalykų
Rokiškio Juozo Tūbelio progim-

nazijos direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui Liucija Varnienė sako, jog 
pagal rezultatus mokytojos mato kai 
kurių vaikų šuolį. Dirbant klasė-
je jiems mokslai sekėsi sunkiau, o 

nuotolinio mokymosi metu užduo-
tys įvykdomos puikiai. Ji viliasi, jog 
didžioji dalis mokinių dirba pagal 
sąžinę, o ne rezultatui.

„Ar tai savarankiškas darbas - 
mes to pamatuoti negalime. Pama-
tysime kai vaikai grįš į mokyklas. 
Galbūt kažkam mokykloje buvo 
sunku susikaupti, o namuose len-
gviau įsisavinti gautas žinias, kai 
niekas neblaško. Labai tikimės, jog 
tėvai skatina vaikus užduotis atlik-
ti savarankiškai, ir padeda tik tuo 
atveju, kai vaikas ko nors nesupran-
ta. Jei tėvai už vaikus atlieka namų 
užduotis, tai nėra gerai pačiam 
moksleiviui. Vėliau sumažėja jo 
motyvacija mokytis.

Mokytojai tarpusavyje disku-
tuoja, ar objektyvu vertinti tokias 
užduotis kitų vaikų atžvilgiu, kurie 
visą laiką stengėsi patys atlikti už-
duotis? Klausimas diskutuotinas, 
bet mes įžiūrime pozityvo. Galbūt 
geresnis įvertinimas paskatins pasi-
tempti ir motyvuos stengtis. Galbūt 
kažkas iš nuotolinio mokymosi gaus 
maksimalios naudos.

Kad nebūtų įskaityti darbai, tai 
tokių atvejų tikrai mūsų gimnazijoje 
nebus“ - patikino pašnekovė.

Rokiškio Juozo Tubelio progim-
nazijoje mokslo metai bus baigti 
nuotoliniu būdu. Toks savivaldybės 
ir mokyklos sprendimas.

Enrika PAVILONIENĖ

Rajono ligoninėje bus 
galima lankyti ligonius

Rajono ligoninė leis artimie-
siems lankyti ligonius. Tačiau 
įprastinio lankymo: ilgų pokal-
bių palatose, naminio maisto 
lauknešėlių teks palaukti iki 
epidemijos pabaigos. Dabar gi 
galios leidimų sistema ir griež-
tos saugumo taisyklės.

Rajono ligoninės direktorė 
Ramunė Markevičienė „Rokiš-
kio Sirenai“ teigė, kad dabar dar 
dėliojami paskutiniai akcentai 
lankymo taisyklėse. Rengiant jas, 
remtasi ne tik Lietuvos praktika, 
bet ir užsienio šalių pavyzdžiais. 
Apie jas ligoninė paskelbs arti-
miausiu metu.

Tačiau direktorė paaiškino 
keletą svarbiausių detalių. Pir-
miausia, lankytojų patekimas į 
skyrius bus griežtai ribojamas, 
ten lankytojai bus įleidžiami tik 
po vieną. Ne į palatą po vieną, 
o į skyrių. Į palatą, ypač jei joje 
yra ne vienas ligonis, lankyto-
jams apskritai bus neleidžiama 

eiti. Lankymui bus skirta speciali 
patalpa. „Kai kuriose ligoninėse 
pacientas ir artimieji apskritai 
bendrauja tik per stiklą. Pas mus 
tokių patalpų įrengti nėra galimy-
bės, tačiau pacientus ir personalą 
turime labai saugoti“, – sakė di-
rektorė. Kadangi bus planuoja-
mas ir ribojamas lankymo laikas, 
bus leidimų sistema.

Iki šiol ligoniams artimieji ga-
lėjo perduoti vandenį, sauskelnes, 
higienos prekes. Dabar gi bus ga-
lima įdėti ir sausainių, saldainių 
ar panašių skanėstų, kurių nerei-
kia laikyti šaldytuve. Naminio ar 
kitokio greitai gendančio maisto 
perduoti nebus galima.

Pasak direktorės, tokia griežta 
tvarka įvedama ne šiaip sau: pas-
taruoju metu padidėjo korona vi-
ruso paplitimo ligoninėse atvejų. 
Baiminamasi, kad virusas nepa-
tektų į ligoninę, o ypač į slaugos 
ir palaikomojo gydymo skyrių.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Skirtos lėšos ilgai lauktam 
kelio remontui

Skirtos lėšos ilgai lauktam ke-
lio remontui. Ilgus metus Jūžintų 
seniūnijos vietinės reikšmės ke-
liu Laibgaliai–Sėlynė ir Rokiškio 
kaimiškosios seniūnijos vietinės 
reikšmės keliu Sėlynė-Natkuš-
kiai-Pyragiškiai žmonės važiuo-
davo per nesuskaičiuojamas duo-
bes, laužydami savo transporto 
priemones. Tačiau tokią kasdie-
nybę vairuotojai greit pamirš. Mi-
nėtose kelių atkarpose dar šiemet 
bus išlietas asfaltas.

LR Susisiekimo ministro įsaky-
mu, šie keliai patenka į ekonomikos 
skatinimo ir koronaviruso (CO-
VID-19) plitimo sukeltų pasekmių 
mažinimo priemonių plano lėšų ke-
lių objektams, esantiems pasienio 
vietovėse, paskirstymo sąrašą.

Pasak Rokiškio rajono mero Ra-
mūno Godeliausko, tai itin džiugi 
žinia tiek gyventojams, tiek versli-
ninkams, tiek ūkininkams.

Rajono savivaldybės  
inform.

Rokiškio civilinės metrikacijos skyrius 
karantino laikotarpiu dirba įprastu ritmu

Siekiant užkirsti kelią viruso 
plitimui, karantino metu reko-
menduota santuokų įregistra-
vimą atšaukti. Dalis ketinusių 
susituokti šiuo laikotarpiu taip 
ir padarė. Kiti savo sprendimo 
nekeitė ir santuokos ceremo-
niją organizavo kaip ir buvo 
suplanavę. Kokia situacija yra 
mūsų rajone „Rokiškio Sirena“ 
klausė Rokiškio civilinės me-
trikacijos ir archyvų skyriaus 
vedėjos Violetos Damoševičie-
nės.

„Nuo karantino paskelbimo 
pradžios mūsų rajone savo san-

tuokos įregistravimą vėlesniam 
laikui atkėlė 10 porų. Rokiškio 
metrikacijos skyriuje šių metų ba-
landį sutuoktos 7 poros, gegužės 
23 dieną planuoja tuoktis 4 poros, 
o birželio 6 dieną planuojama su-
tuokti 7 poras.

Ceremonijos vyksta laikantis 
visų būtinų saugumo reikalavimų. 
Tarp ceremonijų darome ilgesnes 
pertraukas, kad spėtume tinkamai 
paruošti patalpas. Ceremonijos da-
lyviai turi dėvėti kaukes. Eesant 
poreikiui kaukių turime ir mes, ta-
čiau dalyvaujantys jau žino tvarką 
ir dažniausiai turi savo.

Sušvelninus karantino reikala-

vimus ceremonijoje jau gali daly-
vauti daugiau nei penki asmenys. 
Galime organizuoti ir išvažiuoja-
mąsias ceremonijas, tačiau visus 
šiuos klausimus reiktų derinti  in-
dividualiai su civilinės metrikaci-
jos skyriumi.

Vertinant bendrus skaičius, 
tai šiais metais santuokų sudary-
ta netgi daugiau nei pernai. 2019 
metais iki gegužės 1 dienos buvo 
įregistruota 17 santuokų, o šiais 
metais iki gegužės 1 dienos san-
tuokos įžadus įregistravo 24 po-
ros“ - „Rokiškio Sirenai“ sakė 
pašnekovė.

Enrika PAVILONIENĖ

www.rokiskiosirena.lt
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Rajono meras: leidimas paskolai – būtina saugos pagalvė
Rajono meras Ramūnas Go-

deliauskas atviras: šalyje dėl 
karantino klostantis sudėtingai 
ekonominei situacijai, rajonui 
būtina turėti saugos pagalvę – 
gauti leidimą prireikus imti iki 
2 mln. Eur paskolą. Jis neslepia: 
galbūt jos ir neprireiks, ir sa-
vivaldybė darys viską, kad ne-
prireiktų, tačiau pasiruošti gali-
miems nemalonumams būtina iš 
anksto. Mat paskolos ėmimo pro-
cesas yra netrumpas, ir per porą 
dienų reikiamos sumos rajono sa-
vivaldybė tikrai negautų.

Situacija – ne pati blogiausia
Kokia šiandieninė rajono situa-

cija? Rajono meras Ramūnas Go-
deliauskas atviras: liūto dalį rajono 
biudžeto pajamų sudaro Gyventojų 
pajamų mokestis. Jo dalis bendroje 
rajono biudžeto pajamų struktūro-
je – net 79,7 proc. Šiemet rajono 
savivaldybė tikėjosi šio mokesčio 
surinkti 17,5 mln Eur. 

Kol kas, atsižvelgiant į sudėtin-
gas aplinkybes, mokesčiai į rajono 
biudžetą, pasak rajono mero, ren-
kami neblogai: pajamos iš kai kurių 
mokesčių netgi viršijo lūkesčius. O 
štai Gyventojų pajamų mokesčio 
2020 m. pirmąjį ketvirtį nesurinkta 
jau 272 tūkst. Eur. Ir tai įskaitant 
tai, jog karantinas buvo paskelbtas 
kovo viduryje. „Finansų ministerija 
prognozuoja, kad mes šio mokesčio 
per metus negausime apie 2,5 mln 
Eur. Jei būtų išlaikomos pirmojo 
ketvirčio tendencijos, mūsų pro-
gnozė būtų optimistiškesnė: negau-

tume į rajono biudžetą apie milijo-
no Eur pajamų“, – aiškino meras.

Taupymo režimas –
jau įjungtas
Ar skolintis yra vienintelė išei-

tis? Meras atviras: įjungtas mak-
simalus taupymo režimas. Tačiau 
rajono gyvenimo visiškai negalima 
sustabdyti. Kai kurie poreikiai yra 

labai svarbūs. Antai savivaldybės 
vykdomų projektų finansavimas. 
Žinoma, galima juos stabdyti, ta-
čiau tai reikš smūgį ne tik savival-
dybei, bet ir verslui, gyventojams: 
mažėjant užsakymų, mažės ir dar-
bo vietų. O tai labai skaudu rajo-
nui, kur vos ne keturis penktadalius 
pajamų sudaro Gyventojų pajamų 
mokestis. Taigi, draustis nuo gali-

mų trumpalaikių finansinių sunku-
mų reikia ieškoti kitų priemonių.

Nereiškia, kad iš karto
 išnaudos
Dėl mažėjančio Gyventojų paja-

mų mokesčio surinkimo kyla grės-
mė, kad rajono savivaldybė gali 
pritrūkti apyvartinių lėšų. Ir tas 
trūkumas gali nutikti kaip tik tuo 
metu, kai jų poreikis išaugs: reiks 
leisti kasmetinių atostogų švietimo 
sistemos darbuotojus, reikės deng-
ti nuostolius rajono savivaldybės 
įmonėms už nuostolingas paslau-
gas, tokias kaip autobusų maršru-
tai, mokėti pašalpas sunkiausiai 
besiverčiantiems gyventojams.

Kad tokia grėsmė nekiltų, jau da-
bar derėtų galvoti apie saugumo pa-
galvę. Ja taptų trumpalaikė iki 2 mln 
paskola iš valstybės biudžeto su Vy-
riausybės leidimu, jei jos prireiktų. 
„Mes imame tik leidimą paskolai. 
Jokiu būdu neplanuojame šių pinigų 
iš karto išnaudoti. Panaši situacija 
buvo susiklosčiusi 2014 m., kai ra-
jonas ėmė paskolą, tačiau ji nebuvo 
panaudota“, – aiškino rajono meras.

Ar spės į traukinį?
Galimos paskolos palūkanas, 

pasak mero, sunku dabar numatyti, 
nes jos paaiškės tik konkurso metu. 
Tačiau aišku, kad jos nebus dide-
lės. Tačiau pačios paskolos ėmimo 
procesas – ne vienadienė procedū-
ra. Todėl, pasak mero, leidimu rei-
kia rūpintis ne tuomet, kai jau gali 
būti pritrūkta pinigų, o gerokai iš 
anksto. Mat tam, kad būtų pradė-

ta procedūra, reikia savivaldybės 
Kontrolės ir audito tarnybos leidi-
mo (jis jau gautas), rajono tarybos 
pritarimo, ir tik tada jau būtų skel-
biamas paskolos viešasis pirkimas.

 Nesnausti skatina ir faktas, kad 
kitos savivaldybės ta paslauga jau 
naudojasi: paskolų prašymus, R. 
Godeliausko žiniomis, jau pateikė 
11-ka savivaldybių, o dar nemažai, 
kaip ir Rokiškio, planuoja tą pada-
ryti. Taigi, rajono savivaldybė nėra 
išskirtinė, paskolas ima daug savi-
valdybių. Ir, pasak mero, vertėtų 
nelaukti paskutinės minutės.

Net jei visa paskola ar jos dalis ir 
būtų panaudota, Vyriausybė taip pat 
numatė kompensacijos mechanizmą. 
Ji metų pabaigoje rajonų savivaldy-
bėms, pasak mero, kompensuos 50 
proc. negauto Gyventojų pajamų 
mokesčio. Ir šia suma Vyriausybė 
padengs dalį rajono savivaldybės pa-
imtos paskolos. Taigi, paskolos suma 
gali gerokai sumažėti.

Reikia gaivinti
rajono verslą
Rajono meras teigė, kad svar-

biausia pagal išgales padėti rajono 
verslams išsilaikyti sunkmečiu ir 
išsaugoti darbo vietas. Štai jau per-
nai buvo sumažintas žemės mokes-
tis nuo 1,5 proc. iki 1,3 proc. Rea-
guojant į karantino sunkumus, nuo 
vietos rinkliavos buvo atleistos lau-
ko kavinės. Taip pat nuo nuomos 
mokesčio atleistos smulkaus verslo 
įmonės, veikiančios rajono savival-
dybei priklausančiose patalpose.

Užs. 1021

Nepriklausomybės aikštėje jaukią nuotaiką kurs ir koncertai
„Grill banko“ vasaros terasos 

atidarymas pradžiugino rokiškė-
nus. Ne tik tuos, kurie iš anksto 
rezervavo staliukus, bet ir tuos, 
kurie šeštadienio vakarą leido Ne-
priklausomybės aikštėje. Vasaros 
terasos atidarymo koncerte grojo 
jaunimo pamėgtas atlikėjas Haris. 
Kavinės atstovas Žygimantas Ka-
tinas neslėpė: tokių koncertų bus 
ir ateityje.

Reikia gaivinti aikštę
Pašnekovas pasakojo, kad įdo-

mus terasos dizainas kainavo ne tiek 
finansinių investicijų, kiek darbo, 
idėjų, pastangų. Terasos dizainą kūrė 
„Grill banko“ direktorė Ilona Šeškie-
nė. Tai jos idėjos buvo papuošti te-
rasą augalų kompozicijomis, įrengti 
patrauklų apšvietimą.

Ž. Katinas prasitarė, kad planuota 
kurti gerokai didesnę terasą. Tačiau 
kol kas dėl karantino ribojimų to 
daryti neišeina: teko didinti atstumą 
tarp staliukų, todėl jų numatytame 
plote telpa šiek tiek mažiau. 

Kelis staliukus kavinė perkėlė į 
pačią Nepriklausomybės aikštę. Pa-
davėjos ją pasiekė kirsdamos važiuo-
jamąją dalį pėsčiųjų perėja. Ir prie 
šių stalelių virė gyvenimas: rokiškė-
nai, grožėdamiesi koncertu ir aikštės 
vaizdais, gėrė kavą, skanavo ledų.

Dėl gero įgarsinimo, koncertu 
galėjo džiaugtis ir tie, kurie nespėjo 
rezervuoti staliukų ar tiesiog išėjo 
pasivaikščioti vakarėjančio Rokiškio 

gatvėmis. 
Jaukiam akustiniam koncertui dė-

mesys buvo didelis. Staleliai buvo 
rezervuoti iš anksto.

Ž. Katinas kalbėjo, kad šis kon-
certas pirmasis, bet ne paskutinis. 
Koncertų tikslas – gyvinti karantino 
ištuštintą miesto širdį – Nepriklau-
somybės aikštę. Pašnekovas neslėpė: 
koncertai lauke rengiami tam, kad 
netgi kavinėje nesantys žmonės galė-
tų pasiklausyti ir pasidžiaugti.

Karantinas sustabdė 
įsiūbavusią veiklą
Pašnekovas neslėpė: karantinas 

„Grill bankui“ buvo nelengvas, kaip 

ir kitoms rajono kavinėms. Prieš 
karantiną kavinės veikla buvo itin 
intensyvi. Mat kavinė vaišino fes-
tivalio „Vaidiname žemdirbiams“ 
žiūrovus. „Sėkėsi puikiai. Atsižvelg-
dami į užsakymus, pirkome maisto 
produktus, buvo pilni šaldytuvai. 
Ir staiga teko numinti stabdžius“, – 
sakė Ž. Katinas.

Kavinę iš dalies gelbėjo užsakomi 
dienos pietūs, picos, burgeriai. Ta-
čiau labai norisi grįžti prie įprastinės 
veiklos, prie gyvo ir betarpiško ben-
dravimo su klientais.

O ir klientai, sprendžiant iš užsa-
kymų kiekio, džiaugėsi grįžę į kavinę.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
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„Aibės“ elektroninė parduotuvė – lankstus požiūris į pirkėjų poreikius, patogumas ir operatyvumas
Porą mėnesių veikianti 

„Aibės“ elektroninė parduo-
tuvė www.aibesmaistas.lt 
jau pelnė pirkėjų pasitikėji-
mą ir dėmesį. Ji keičia rokiš-
kėnų apsipirkimo įpročius, 
taupydama laiką ir lėšas. O 
kur dar patikimos saugumo 
garantijos, tokios aktualios 
šiuo karantino laikmečiu? 

Platus asortimentas
Korona viruso infekcija, 

karantinas, būtinybė saugoti 
vyresnius žmones suaktyvino 
elektroninių parduotuvių kū-
rimą. UAB „Svaita“  „Aibės“ 
prekybos tinklas – taip pat ne 
išimtis. Pirkėjų patogumui pa-
siūlyta elektroninė parduotuvė 
www.aibesmaistas.lt. 

Paprastas, aiškus, patrau-
klus svetainės dizainas netgi 
nepatyrusiam pirkėjui lei-
džia puikiai orientuotis joje ir 
greitai bei patogiai rasti rei-
kiamas prekes iš itin gausaus 
asortimento: daugiau nei 900 
pavadinimų produktų. Pasak 
„Svaitos“ vykdomosios direk-
torės Rasos Pacenkienės, to-
kio prekių asortimento visiš-
kai pakanka patenkinti netgi 
didelių šeimų poreikius.

Štai skyriuje „Vaisiai ir dar-
žovės“ – ne tik kasdien valgo-
mos bulvės, morkos, kopūstai, 
bet ir avokadai, šviežios sly-
vos, arbūzai, ananasai. Taigi, 
neišeinant iš namų gaunama 
tokia pasirinkimo galimybė, 
tarsi užsukus į nemenką pre-
kybos centrą.

Toks pats gausus pasirin-
kimas ir kitose kategorijose. 
Štai grietinę pirkėjas gali pasi-
rinkti iš 7 rūšių, šviežios mė-
sos – 13 rūšių, iš kurių bus ga-
lima pagaminti bet kokį gardų 
patiekalą.  

Nors parduotuvės pava-
dinime yra žodis „maistas“, 
tačiau pirkėjams siūloma ir 
buities prekių. Kačių augin-
tojai, neišeidami iš namų, gali 
nupirkti augintinėms ne tik 

maistelio, bet ir kraiko. 
Pastaruoju metu daržinin-

kystė – aktuali tema. Parduo-
tuvė prie namų durų pristatys 
ir reikiamo grunto augalams, 
ir trąšų. 

Plečiama paslaugos
geografija
Karantinas buvo postūmis 

pradėti elektroninę preky-
bą. Ar švelnėjant jo reika-
lavimams, nemažėja tokios 
paslaugos poreikis? Ne. 
Atvirkščiai, pajutę jos priva-
lumus, pirkėjai ne tik pagei-
dauja toliau taip apsipirkti, bet 
ir plečiama paslaugos teikimo 
geografija. Štai dabar prekes 
į namus gali užsisakyti Ro-
kiškio, Bajorų ir Kavoliškio 
gyventojai. Netrukus šia pa-
togia paslauga galės naudotis 
ir Pandėlio, Obelių, Dusetų 
gyventojai. 

Kodėl ši paslauga tokia 
patogi? R. Pacenkienė akcen-
tavo daugelį jos privalumų. 
Pirmiausia, taip taupomas 
laikas. Apsipirkti įprastinėje 
parduotuvėje užtrunka lai-

ko, tenka stovėti eilėse. Čia 
gi prekės užsakomos vieno 
mygtuko paspaudimu. Ne-
reikia sukti galvos, kaip jas 
parsinešti, parsivežti, užneš-
ti laiptais: užsakytos prekės 
pristatomos iki pirkėjo durų. 
Tokia paslauga labai aktuali 
vyresnio amžiaus žmonėms: 
nepalankiu oru jiems nereikia 
keliauti į parduotuvę, tempti 
sunkius krepšius. Be to, jau 
pastebėta, kad tokia paslauga 
ėmė naudotis didmiesčiuose 
gyvenantys kraštiečiai, kurie 
užsako prekes mūsų rajone 
gyvenantiems garbaus am-
žiaus tėvams. Pasak pašneko-
vės, pirkinių krepšelį galima 
sudaryti taip, kad vieno ar 
dviejų užsakymų per savaitę 
dėka galima aprūpinti šeimą 
visais reikiamais produktais. 

Lanksti rinkodara
Minimalus prekių krep-

šelis – 20 Eur. Pristatymo į 
namus mokestis: 2 Eur. Jei 
perkama 50 Eur ir daugiau, 
prekės atvežamos nemoka-
mai. Pirmą kartą bandančius 

šią paslaugą, šiek tiek nerami-
na keli klausimai. Pirmiausia, 
ar juos pasieks kokybiškos 
prekės? Pasak R. Pacenkie-
nės, prekės parenkamos taip, 
kad jų galiojimo laikas būtų 
ne viena ar dvi dienos. Jei 
perkamos daržovės ar vaisiai, 
jų prekinei išvaizdai teikia-
mas didelis dėmesys. Tad ne-
reikia baimintis, kad bus įdė-
ta pernokę bananai ar apvytęs 
kopūstas. Prekės kruopščiai 
pakuojamos, tad nereikia bai-
mintis, kad vietoj kiaušinių 
įsigysite kiaušinienę. 

Kiti dažnai užduodami 
klausimai: o kaip gi su sveria-
momis prekėmis. Juk užsakius 
kilogramą obuolių, gramo 
tikslumu jų neatsversi. Pasak 
R. Pacenkienės, skaičiuoja-
mas faktinis prekių svoris. 
Jei klientas sumokėjo už ki-
logramą obuolių, o maišelyje 
jų tik 950 g, kainos skirtumas 
bus grąžintas pirkėjui. Jei san-
dėlyje baigėsi norima prekė, 
formuojantieji pirkinių krep-
šelius, būtinai paskambins ir 
paklaus, ar pinigus už ją grą-

žinti, ar į krepšelį įdėti kitą 
analogišką prekę. 

Atsiskaityti už prekes gali-
ma arba išankstinio mokėjimo 
būdu, arba kortele, atvežus 
prekes.

Pašnekovė akcentuoja: pre-
kės kraunamos, transportuoja-
mos ir klientams pristatomos 
laikantis aukščiausių saugos 
reikalavimų.

Klientai tapo 
paslaugos gerbėjais
Ramūnas Kilius – gau-

sios šeimynos tėtis, dirbantis 
bendruomeniniuose vaikų 
namuose. Jis neslepia, kad 
iki karantino apsipirkimas 
parduotuvėse užimdavo ne-
mažą dalį laiko. Reikiamų 
prekių krepšelis – gausus. 
Vieno pirkimo prekių svoris 
siekia ir 70-80 kg, ypač, jei 
perkamos sultys, daržovės ar 
kiti sunkesni produktai. „Kol 
nebuvo karantino, apsipirk-
ti stengdavomės, kol vaikai 
mokykloje. Įvedus nuotolinį 
mokymą, vaikai yra namuo-
se. Juk nepaliksi jų vienų ir 

nelėksi apsipirkti“, – sakė R. 
Kilius. Tikru išsigelbėjimu 
tapo parduotuvė www.ai-
besmaistas.lt. Pasak pašneko-
vo, apsipirkimas trunka gero-
kai trumpiau, neatsitraukiant 
nuo kitų darbų. Užsakyti pro-
duktai atkeliauja ypač greitai: 
per porą valandų. O kur dar 
lanksti aptarnavimo sistema, 
atsižvelgianti į klientų pagei-
davimus. „Esame labai paten-
kinti šia parduotuve“, – sakė 
R. Kilius. 

Kitas didelis privalumas: 
saugumas. Prekės atkeliauja 
iki namų, todėl nereikia stum-
dytis parduotuvėje, laukti ei-
lėse. Pasak pašnekovo, dviejų 
apsipirkimų per savaitę visiš-
kai pakanka.

Rasa Šakalienė – viena 
pirmųjų elektroninės parduo-
tuvės www.aibesmaistas.lt 
klientų. „Karantino pradžioje 
su pavydu žiūrėjau į didmies-
čių elektronines maisto par-
duotuves, ir stebėjausi, ko-
dėl niekas Rokiškyje tokios 
paslaugos neteikia. Laimė, 
netrukusi ši paslauga atsirado 
ir pas mus. Ir esu didelė jos 
gerbėja“, – sakė pašnekovė. 

Ji neslėpdama įvardina 
didžiausius privalumus: pir-
miausia, taupomas laikas. Be 
to, ir lėšos. „Mat elektroninėje 
parduotuvėje neprisirinksi, ko 
nereikia ar nebūtina pirkti. At-
rodytų, viena kita smulkmena. 
Bet pradėjusi pirkti elektroni-
nėje parduotuvėje, pastebėjau, 
kad sutaupau“, – sakė R. Ša-
kalienė. Be to, apsipirkimas 
lengvas, patogus, malonus. 
Nereikia nešti krepšių. O pre-
kės pirkėją pasiekia puikiai ir 
patikimai supakuotos. R. Ša-
kalienė teigė, jog elektroninė-
je parduotuvėje didelį prekių 
užsakymą atlieka kartą per 
savaitę ir to visiškai pakanka. 
„Dabar jau niekas nebepakeis 
mano pirkimo įpročių – pirkau 
ir pirksiu tik čia“, – sakė ji. 

Užs. 1022

Šildymo sezonas Rokiškyje buvo ilgesnis, bet pigesnis
Šių metų šildymo sezo-

no pabaiga Rokiškio r. sa-
vivaldybės administracijos 
sprendimu buvo nustatyta 
balandžio 24 d. Iki to laiko 
gyventojai balsų dauguma 
galėjo patys nuspręsti dėl 
savo namų šildymo pabai-
gos, nepažeidžiant higienos 
normų reikalavimų, o tinka-
ma modernių šilumos punk-
tų eksploatacija bei pastatų 
energetinė kokybė leido tau-
pyti šilumą. Atšilus orams, 
daugiabučiuose namuose 
su automatizuotais šilumos 
punktais, šildymą pagal iš 
anksto nustatytą lauko oro 
temperatūrą galėjo išjungti 
ar vėl įjungti elektroninis 
šildymo reguliatorius.

2019-2020 m. šildymo se-

zonas išsiskyrė tuo, kad buvo 
neįprastai šiltas. Viso šildymo 
sezono metu vidutinė lauko 
oro temperatūra Rokiškyje 
buvo 2,6 laipsnio aukštesnė 
nei 2018-2019 m. šildymo 
sezono vidutinė temperatūra. 
Centralizuotai tiekiamos ši-
lumos suvartojimas Rokiškio 
daugiabučiuose šį sezoną, 

lyginant su 2018–2019 m., 
sumažėjo 12,2 proc., o AB 
„Panevėžio energija“ viduti-
nė šildymo sezono laikotarpio 
šilumos kaina sumažėjo 11,8 
proc.

Dėl mažesnio šilumos 
suvartojimo ir pigesnės ši-
lumos, gyventojams būstų 
šildymas kainavo pigiau nei 

prieš metus buvusio šildymo 
sezono metu. Per visą šildy-
mo sezoną rokiškiečiai už 
50 kvadratinių metrų dydžio 
buto šildymą vidutiniškai 
sumokės 211 eurų (4,21 Eur 
už kv. metrą per sezoną). Per 
2018-2019 metų sezoną už to 
paties ploto šildymą – apie 
275 eurus (5,49 Eur už kv. 
metrą per sezoną).

Renovuotų (apšiltintų) 
daugiabučių namų gyvento-
jams 50 kvadratinių metrų 
ploto 2 kambarių buto šildy-
mas per sezoną vidutiniškai 
kainavo 139 eurus (2,78 Eur 
už kv. metrą per sezoną ), kai 
pernai buvo mokėta 177 eu-
rai. Daugiausia šilumos su-
vartotojo seni nerenovuoti, 
prastos būklės daugiabučiai. 
Tokių namų gyventojai per 

sezoną bus sumokėję viduti-
niškai 265 eurus (5,29 Eur už 
kv. metrą per sezoną) už 50 
kv. metrų ploto buto šildymą, 
kai už praėjusį 2018–2019 
metų šildymo sezoną buvo 
sumokėta 336 eurai. Taigi, 
renovavus daugiabutį namą 
ir tuo pačiu modernizavus 
namo šilumos punktą, vien 
tik šilumos punktas atsipirktų 
per 2-3 metus.

Šiais ir praėjusiais metais 
šildymo sezonas buvo baigtas  
tuo pačiu metu – balandžio 24 
d.,  tačiau šių metų balandis 
Rokiškyje buvo šaltesnis, vi-
dutinė lauko oro temperatūra 
siekė 6,3 laipsnio šilumos, per-
nai – 7 laipsnio šilumos. Nors 
šių metų balandį AB ‚Pane-
vėžio energija“ šilumos kaina 
buvo mažesnė 12 proc., tačiau 

dėl ilgesnės pastatų šildymo 
trukmės ir vėsesnių orų, šilu-
mos buvo suvartota 13 proc. 
daugiau nei pernai balandį.

Priklausomai nuo namų ir 
jų šilumos ūkio būklės, pane-
vėžiečių išlaidos daugiabu-
čiuose namuose už šildymą 
yra skirtingos, nes sunaudo-
tas šilumos kiekis priklauso 
nuo kiekvieno namo gyven-
tojų poreikių, namo statybi-
nių konstrukcijų, inžinerinių 
sistemų būklės bei nuo namo 
šilumos ir karšto vandens sis-
temų prižiūrėtojų darbo.

Daugiau informacijos apie 
šilumos suvartojimą bei mo-
kesčius už  šilumą galite rasti 
AB „Panevėžio energija“ in-
terneto svetainėje www.pe.lt.

Rajono savivaldybės 
inform.
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AB „Rokiškio mašinų gamykla“
 2019 m. dividendų mokėjimo tvarka

2020 m. balandžio 23 dieną įvykęs eilinis vi-
suotinis AB ”Rokiškio mašinų gamykla” (įm.k. 
173108864, buveinės adresas Respublikos 113.Ro-
kiškis) akcininkų susirinkimas nusprendė paskirs-
tyti 2019 m. Bendrovės pelną ir skirti 0,06 euro di-
videndų vienai akcijai. Dividendai bus mokami nuo 
2020 m. birželio 01 d. 

Akcininkams dividendai bus išmokami Bendro-
vės  kasoje arba pateikus prašymą, dividendai bus 
pervesti į akcininko nurodytą asmeninę atsiskai-
tomąją sąskaitą. Dividendai apmokestinami pagal 
LR numatytus įstatymus (15 proc. GPM)  Prašymus 
galite pateikti raštu arba elektroniniu paštu  vir-
ga@rmg.lt. Tel. pasiteirauti (8-458) 33625. 

Turėti asmens tapatybės dokumentą.
Gen. direktorius Rimgaudas Kilas

Užs. 1011

BALDAI

• Vaikišką maitinimo kėdutę su 
padėklu. Pirkta IKEA. Kaina 8 Eur. 
Tel. 8 687 30 638. Rokiškis
• Miegamojo komplektą Ieva. 
Geros būklės. Tel. 8 640 92 444. 
Rokiškis
• Slankiojančias, veidrodines 
spintos duris. 2,25x61. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 670 30 834.  
Rokiškis
• Naudotą, lietuvišką sekciją. Geros 
būklės. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 600 01 154. Rokiškis
• Lengvus, uosinius lauko baldus. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 622 18 111. 
Rokiškis
• Ąžuolinius, masyvius lauko 
baldus. Stalas 2 m ilgio, 80 cm 
pločio, 80 cm aukščio. Du suolai 
po 2 m, vienas 1 m. Kaina 400 Eur. 
Tel. 8 622 18 111. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju statybinį laužą: betono 
gabalai, plytgaliai.  
Tel. 8 687 56 724. Rokiškis
• Atiduodu pievas nusišienauti. 
Kaimiškoji seniūnija.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Dovanoju negrynakrauję Siamo 
katytę. Kamajai.  
Tel. 8 629 27 741
• Dovanoju maišą sėklinių bulvių. 
Tel. 8 610 17 664. Rokiškis
• Dovanoju žurnalus Stilius.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Dovanoju dideles, maistines, 
labai skanias bulves ir šešis maišus 
pašarinių bulvių. Tel. 8 630 00 215. 
Rokiškis
• Dovanojami du juodi ir vienas 
rudas (ryžiukas) katinukas.  
Tel. 8 629 27 741. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• 37 metų vyras ieško darbo. 
Turiu TR1, TR2, SZ, vairuotojo 
pažymėjimą. Be žalingų įpročių. 
Tel. 8 628 98 127. Rokiškis
• 20 metų vyras ieško darbo.  
Tel. 8 627 26 002. Rokiškis
• Ieškau darbo, galiu dirbti žemės 
ūkyje, pagalbiniu darbininku 
statybose ir miške. Turiu TR1, TR2, 
B vairuotojo pažymėjimus.  
Tel. 8 692 47 164. Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo. Nesu 
tinginys ir fizinio darbo nebijau. 
Negeriu. Man 25 metai.  
Tel. 8 624 60 152. Rokiškis
• Ieškau papildomo darbo. Galiu 
griauti pastatus, dirbti ruošiant 
malkas ir kitus darbus. Siūlykite 
įvairius variantus. Turiu B 
kategorijos vairuotojo pažymėjimą. 
Tel. 8 645 60 405. Rokiškis
• 41 metų moteris ieško darbo.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• 38 metų vyras ieško darbo.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingi statybininkai, 
įvairiems statybos darbams atlikti. 
Tel. 8 650 44 434. Rokiškis
• Darbui lentpjūvėje reikalingi 
medienos pjovimo staklių 
operatoriai. Atlyginimas priklausoo 
nuo išdirbio. Tel. 8 626 31 878. 
Rokiškis
• Darbui Aukštakalniuose ieškome 
autokrautuvo vairuotojo. Darbas 
pamaininis. Atlyginimas nuo 500 
Eur į rankas. Tel. 8 626 31 878. 
Rokiškis
• Ieškomas energingas ir 
kūrybingas mokytojas, darbui su 
1-4 metų vaikais, arba pradinių 
klasių mokiniais (ne visu etatu). 
Pedagoginis išsilavinimas 
nebūtinas. Tel. 8 687 52 809. 
Rokiškis
• Ieškomas meistras, kuris galėtų 
sutvarkyt duris. Dėl atlygio 

susitartume. Tel. 8 696 38 718. 
Rokiškis
• Viešbučio kambarių dažymas. 
Fasadų darbai. Atlyginimas nuo 
1500-2500 Eur. Suteikiamas 
apgyvendinimas .Ieškomi atsakingi, 
neturintis žalingų įpročiu ir 
išmanantys savo darbą žmonės.  
Tel. 8 677 13 707. Rokiškis
• Dirbti fermoje reikalinga melžėja, 
ūkyje-traktorininkas. Pageidautina, 
jog turėtų darbo stažą. Be žalingų 
įpročių. Jei reikia apgyvendiname. 
Atlyginimas sutartinis.  
Tel. 8 603 40 887. Zarasai

KITA

• Skaldytas juodalksnio malkas. 
Supjautos su skaldykle, maždaug 
36 cm ilgio. Vežu mašinine 
priekabėle po  3 erdv. m. Kaina 90 
Eur. Tel. 8 675 03 048.  
Rokiškis
• Medžio apdirbimo stakles Eglutė. 
Tel. 8 640 92 444. Rokiškis
• Aliuminio bidonus. Talpa 50 litrų. 
Tel. 8 640 92 444. Rokiškis
• Dujų balionus su reduktoriais. 
Tel. 8 640 92 444. Rokiškis
• Pigiai, senovines akėčias ir 
cinkuotos skardos didelę vonią.  
Tel. 8 600 26 446. Rokiškis
• Kokybiškus šiaudų ritinius. 
Laikyti pastogėje. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 615 29 342. Rokiškis
• Nebrangiai, cinkuotos skardos 
naudotus lietvamzdžius.  
Tel. 8 600 26 446. Rokiškis
• Malkas. Skaldytas ir kaladėmis. 
Galiu pristatyti į vietą.  
Tel. 8 670 84 095. Rokiškis
• Metalo detektorių Garrett Ace 
250. Kaina derinama. Kaina 170 
Eur. Tel. 8 627 35 996.  
Rokiškis
• Bičių avilį. Tel. 8 615 55 734. 
Rokiškis
• Storesnes, metalines statines 
kurui. 200 l. Tel. 8 615 55 734. 
Rokiškis
• Suskaldytas, įvairias malkas. 
Lapuočio ir spygliuočio. Vežu 
mašinine priekabėle, po 2 m. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 684 16 188.  
Rokiškis
• Šiaudus ritiniais.  
Tel. 8 609 95 180. Rokiškis
• Sausas malkas, atraižas. Atvežu. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Šiaudus ritiniais. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Viengubo pjovimo lentas.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Gal kas norėtų nusišienauti 5 ha 
pievą. Kalbutiškių k.  
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Trifazį grūdų malūną.  
Tel. 8 676 93 720. Rokiškis
• Malkas rąsteliais. Lapuotis, 60 
m. Visų kaina 600 Eur, neįsikaitant 
atvežimo. Tel. 8 645 87 075. 
Rokiškis
• Skaldytas malkas. Lapuotis, 
alksnis, drebulė, beržas.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Spygliuočių medienos atraižas 
malkoms. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis

• Storasienę 5 kub. m cisterną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Įvairaus pjovimą medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• L ir M dydžio sauskelnes. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 611 78 562.  
Rokiškis
• Ciferblatines stalo svarstykles. 
Tinka besiverčiantiems prekyba 
turguose bei namų ūkyje.  
Tel. 8 650 97 026. Rokiškis
• Ieškau pievų nusišienauti 
Rokiškio rajono apylinkese. 
Sėlynės, Jūžintų, Laibgalių, 
Bagdoniškio, Bajoriškų kaimuose. 
Tel. 8 633 70 907. Rokiškis
• Kūginę malkų skaldyklę. Daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 600 01 157.  
Rokiškis
• Pašarinius grūdus. Kviečius 
ir miežius. Tel. 8 627 34 750. 
Rokiškis
• 3 t statinę. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Uosio rąstus. Tel. 8 654 87 287. 
Rokiškis
• Uosines diles 50 mm, ir lentas 22 
mm. Tel. 8 620 64 968.  
Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą (zeimerį). 
Kaina 125 Eur. Tel. 8 687 75 157. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Stacionarų kompiuterį. 7 
Windows. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Samsung monitorių. 19 colių.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį. 7 
Windows. Kaina 51 Eur.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Savo ūkyje, ekologiškai augintas 
bulves Vineta (dideles ir sėklines), 
morkas. Galiu atvežti.  
Tel. 8 623 43 539. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Rusišką akordeoną (80 bosų) ir 
armoniką Tuskaja, gerai išlaikyta. 
Kaina sutartinė. Papildomas tel. 
(8-610) 76540. Tel. 8 600 98 895. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Samsung S7. Keičiu į kitą 
telefoną. Būklė 9/10. Tik rimti 
pasiūlymai. Pridedu dėkliuką.  
Tel. 8 623 12 313. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Kaimynystėje bus 
statomi nauji namai.  

Tel. 8 657 75 999. Rokiškis
• 2 kambarių butą Rokiškyje, 
mikrorajone. 2 aukštas, mūrinis 
namas, tvarkingas butas. Namas 
nebus renovuojamas. Butas 
strategiškai geroje vietoje. Kaina 
galutinė. Kaina 48500 Eur.  
Tel. 8 600 46 265. Rokiškis
• 20 a sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Žemės sklypus gyvenamųjų namų 
statybai už Rokiškio dvaro parko. 
Tel. 8 686 72 412. Rokiškis
• 3 kambarių butą Taikos g. 
Mūriniame name, 5 aukšte, ne 
kampinį. Šarvo durys, plastikiniai 
langai, vidaus durys uosio, palieku 
baldus. Kaina 32000 Eur.  
Tel. 8 675 24 736. Rokiškis
• Sodybą vienkiemyje, ramiam 
gyvenimui, poilsiui, turizmui. 2 
km nuo Dusetų, prie gero kelio, 
yra 3 ha žemės. Tel. 8 698 55 357. 
Rokiškis
• 15 a sklypą Kudirkos kvartale, 
netoli Bikuvos parduotuvės.  
Tel. 8 614 19 528. Rokiškis
• 6,29 ha žemės sklypą Kalbutiškių 
k. Prie gero kelio, kraštinis, 
galimos statybos. Galiu parduoti 
mažesni sklypo plotą.  
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• 1 kambario, 30,77 kv. m butą 
Rokiškio raj., Obeliuose, Dirbtuvių 
g. Trečiasis aukštas, vidinis butas. 
Minimaliai remontuotas. Balkonas 
įstiklintas. Kaina derinama. Kaina 
4000 Eur. Tel. 8 675 97 832. 
Rokiškis
• Namų valdos sklypą. 15 a. Netoli 
dvaro. Miesto ribose. Kaina 10200 
Eur. Tel. 8 630 88 132.  
Rokiškis
• Sodybą Jūžintų seniūnijoje su 
4 ha dirbamos žemės, bei 130 m. 
ežero pakrantės. Kaina 45000 Eur. 
Tel. 8 674 41 158. Rokiškis
• Namo dalį Aušros gatvėje, antras 
aukštas. Yra du šiltnamiai, garažas, 
malkinė, rūsys, 52 kv.m. Kaina 
36000 Eur. Tel. 8 611 31 617. 
Rokiškis
• Tvarkingą, 50 kv. m butą 
Juodupėje. Perdarytas iš 2 

kambarių. Virtuvė su svetaine 
kartu, miegamasis, vaikų kambarys, 
erdvus vonios kambarys. Butas 
ne kampinis, labai šiltas, antras 
aukštas. Paliekami virtuvės baldai. 
Kaina 15800 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Pusė namo Rokiškio mieste. 
Netoli centras, strategiškai patogi 
vieta. Tel. 8 623 01 338.  
Rokiškis
• 1.5 kambario butą Algirdo g., 4 
aukštas, didelis balkonas. Kaina 
22000 Eur. Tel. 8 673 10 835. 
Rokiškis
• Kolektyvinį sodą sodų bendrijoje 
Aidas. Apie 14 a žemės. sklypas 
kampinis, apie 2,5 a tvenkinys. Visa 
informacija telefonu.  
Tel. 8 647 90 701.  
Rokiškis
• Sodybą Barkiškio kaime.  
Tel. 8 611 53 987. Rokiškis
• Pusę namo su 9 arų žemės sklypu 
Rokiškyje, Laukupio gatvėje. 
Pakeistas stogas, plastikiniai langai, 
ūkiniai pastatai, galimybė įsivesti 
patogumus, sklypas aptvertas, 
atskiras įėjimas. Kaina derinama. 
Kaina 15000 Eur.  
Tel. 8 662 78 288. Rokiškis

PERKA

• Pirkčiau įrengtą namą netoli 
Rokiškio. Moku iškart.  
Tel. 8 673 25 107. Rokiškis

PASLAUGOS

• Namų, butų generalinis, 
vienkartinis ir periodinis valymas. 
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Po remonto, statybų ar po 
nuomininkų. Langų valymas   

Tel. 8 624 79 191. Rokiškis
• Pjaunu žolę savo trimeriu.  
Tel. 8 680 49 599. Rokiškis

• Pjaunu trimeriu žolę. Aro kaina 3 
Eur. Kaina 3 Eur. Tel. 8 686 22 897. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Plastikinę čiuožyklę Smoby XL. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 656 39 239. 
Rokiškis
• Vaiko automobilines kėdutes. 
Labai patogu naudojant du 

automobilius. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 692 53 557. Rokiškis
• Labai geros būklės latvišką lovą,  
lovą, spinta, stalas. Aukštis 105 
(apsaugos aukščiausia vieta), ilgis 
195, plotis 75. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 623 96 245. Rokiškis
• Lavinamąjį kilimėlį, mažai 
naudotas, pirktas naujas. Pridedu 
vieną pakabinamą žaisliuką. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 621 95 444.  
Rokiškis
• Labai geros būklės, naują 
paspirtuką. Vaikui nuo 3 metų. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 676 26 923. 
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas nors turi padovanoti 
mažą šuniuką (berniuką). Kad 
augtų nedidelis. Tel. 8 624 51 287. 
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Juodupės miestelyje pasiklydo 
katytė. Gal kas matėte ar 
priglaudėte? Tel. 8 656 88 167. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Naują, nenaudotą Oregon šalmą. 
Būklė puiki. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 641 69 409. Kupiškis
• 25 m naują laistymo žarną. 25 
mm skersmens. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 623 70 106. Rokiškis
• Husqvarna 550xpg. Šildomos 
rankenos, 2.8 kW, pjūklas 
tvarkingas ir galingas. Kaina 230 
Eur. Tel. 8 684 12 155.  
Rokiškis
• Naują trimerį žolei, gyvatvorei, 
šakoms. Tel. 8 621 51 352. 
Rokiškis
• Tvarkingą traktoriuką-žoliapjovę. 
Parduodamas, nes nebereikalingas. 
Kaina 550 Eur. Tel. 8 625 59 677. 
Rokiškis
• Pigiai lenkišką trimerį.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Velkiavimo laivelius. Runos 
kairės ir dešinės pusės. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 692 53 557.  
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Diskinio pjūklo (zeimerio) diską. 
Kaip naujas, mažai naudotas. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 650 70 663. Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą (zeimerį) su 
obliavimo funkcija.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Mūrininko-tinkuotojo stelažą 
(ožį), pagamintas iš plieno, dažytas. 
Skirtas statybiniai darbo platformai 

sukurti, naudojamas dažymui, 
tinkavimui ir įvairiems darbams . 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 638 90 009. 
Vilnius
• Įvairių matmenų statybinę 
medieną. Tel. 8 618 33 452. 
Rokiškis
• Statybinę medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Skardos valcavimo stakles, plotis 
130 cm. Tel. 8 675 38 320.  
Rokiškis
• Colines lentas, gegnes 5/15, sijas 
15/15. Tel. 8 610 06 145.  
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• VW Passat B5. 1.9 l, TDI, 66 
kW, TA iki 2021. Važiuojantis, 
tvarkingas. Pakeisti diržai, tepalai, 
filtrai, yra signalizacija, el.langai, 
el.liukas. Domina keitimas. 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 629 78 838. 
Rokiškis
• Tvarkingą, prižiūrėta VW Sharan. 
2000 m., 1.9 l, TDI, 81 kW. TA 
atlikta prieš mėnesį. Kaina 1100 
Eur. Tel. 8 623 30 115.  
Rokiškis
• Beveik naują olandišką elektrinį 
dviratį Batavus. Odinės rankenos 
ir sėdynė. Naujo kaina 2000 Eur. 

Kaina 550 Eur. Tel. 8 670 80 750. 
Rokiškis
• 2008 m., 125 kub. cm, 
motorolerį Tauris (Rumba125). 
Karbiuratoriaus defektas. Kaina 
120 Eur. Tel. 8 698 16 564. 
Rokiškis
• Balansinį, tvirtą dviratį  metaliniu 
rėmų, Rėmas apsiverčia pagal vaiko 
ūgį ir amžių. Tinka maždaug iki 6 
metų. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 692 53 557. Rokiškis
• Audi. Ką tik praėjus TA. Kaina 
500 Eur. Tel. 8 618 16 675. 
Rokiškis
• Tvarkingą moterišką dviratį 
Pegasus, 21 bėgis. Kaina 75 Eur. 
Tel. 8 698 26 424. Rokiškis
• Hyundai visureigį. 1999 m., 2.5 
l, 73 kW, 7 vietų. Yra visos odinės 
sėdynės, naujos purvo padangos, 
yra minimalių defektų. TA dar 
metams. Parduodamas nes stovi 
nenaudojamas. Nuo TA atlikimo 
per metus pravažiuota tik 600 km. 
Kaina 1600 Eur. Tel. 8 628 44 696. 
Rokiškis
• Visapusiškai tvarkingą Honda 
CB125F motociklą. Patogus, 
ekonomiškas bei manevringas. 
Puikus motociklas pradedančiajam 
ar patyrusiam. Motociklas labai 
geros būklės. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 627 31 284. Rokiškis
• Gerą, vyrišką dviratį. Naujos 
padangos. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 687 16 351. Rokiškis
• Tvarkingą, 2004 m.Opel Zafira, 
dyzelis, TA iki 2021.04, 2,2 l, rida 
182000 km. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Savadarbes priekabas, viena 
gaminta iš dalytuvo, antra gaminta 
iš kratytuvo. Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis
• Audi A6.2000 m., 1,9 l 81 kW. 
Pakeistas pagrindinis diržas, prieš 
20 tūkst.km. vandens pompa, 
generatoriaus dirželis, naujas 
akumuliatorius su garantija,geras 
variklis, pakeistos visos 4 durys, 
pakeistas borto kompiuterio 
ekranėlis. Kaina 1400 Eur.  
Tel. 8 621 10 357. Rokiškis
• 1998 m., VW Sharan. 
Išregistruotas, be TA, be draudimo, 
be akumuliatoriaus. Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 643 12 971. Rokiškis
• Rusišką, vyrišką dviratį.  
Tel. 8 650 97 026. Rokiškis
• Dviratį Acott. Aliuminis rėmas, 
siauri ratai, R29, reikėtų naujų 
nes buktuoti. Bėgių mechanizmai 
Shimano, perjungėjai ant vairo 
aplūžę, nuo vairo nusilupę dažai. 
Reikalingas minimalus remontas. 
Šiaip rieda tikrai smagiai. Kaina 
derinama. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 621 19 909. Rokiškis
• Motorolerį. Kaina 380 Eur.  
Tel. 8 605 16 979. Rokiškis
• Mercedes-benz. Visą arba dalimis. 
Tel. 8 608 47 310. Rokiškis
• VW Passat B5. 2004 m., 1,9 l, 
TDI, 74kW. Klimato kontrolė, 
šildomos sėdynės, autopilotas. 
TA iki 2021.11. Kaina negalutinė. 
Kaina 1450 Eur. Tel. 8 629 15 101. 
Rokiškis
• BMW 316 2002 m., 1,8 l, 85 kW, 
TA iki 2021 m. Kaina 1050 Eur. 
Tel. 8 686 23 382. Rokiškis
• Mtb dviratį. R24, 9-13 metų 
vaikui. Techniškai tvarkingas. 
Dviratis Juodupėje. Kaina 85 Eur. 
Tel. 8 655 02 884. Rokiškis
• Volvo v50. 134 kW, 2.4 l. 
Sportinio tipo, žeminta. Automatinė 
greičių dėžė, važiuoja puikiai. 
Kaina 2100 Eur. Tel. 8 645 07 470. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Opel Frontera dalimis. 2,2 l, 
dyzelis, 85 kW. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 620 70 069. Rokiškis
• VW Passat B5 dalimis. 1,9 l, 81 
kW,  85 kW. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Geros būklės, Maz V8 variklį. 
Galima užvesti. Taip pat yra 
galimybe pristatyt į vietą. Kaina 
1600 Eur. Tel. 8 682 77 421. 
Kupiškis
• Renault Clio, 1998.04 dalis.  
Tel. 8 682 55 593. Rokiškis
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• Padangas. 235/60, R18. 4 vnt. 
Už visas 50 Eur. Tel. 8 612 97 912. 
Rokiškis
• 4 skylių, lengvo lydinio 
ratlankius. R15, tarpas tarp skylių 
108x76 mm., centrinė skylė 58 mm. 
Tel. 8 615 55 734. Rokiškis
• Peugeot aliuminę platformą, 
posparnes, galinį panelį. Viskas 
geros būklės. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 687 16 351. Rokiškis
• VW Golf 3, 1,9 l, TDI, 66 kW, 
dalimis. Tel. 8 603 87 554.  
Rokiškis
• Audi A4 B6, 2.5 l, dyzelis, avant 

dalimis. Tel. 8 603 87 554.  
Rokiškis
• 2002 m. Opel Zafira, DTI dalimis. 
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• 2005 m. Opel Meriva dalimis. 1,3 
l, DTI, 51 kW.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• Naują rusiško mopedo sėdinę. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 687 16 351. 
Rokiškis
• Opel ratlankius. 5x110, centrinė 
skylė 56.5. R15. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 623 70 106. Rokiškis
• Geras vasarines, 215/ 65, R16 
padangas. 2 vnt. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 686 70 141. Rokiškis
• 2000 m., Opel Astra dalimis. 
Priekinį buferį, žibintus, priekinį 
stiklą, starterį ,stabdžių cilindriukus 
ir kita. Tel. 8 614 87 836.  
Rokiškis
• Padangas su diskais. 175/70, R14, 
M+S.  4vnt. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 651 47 766. Kupiškis
• 2003 m. Opel Zafira bagažinės 
užuolaidą. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• Opel Zafira galinį kapotą. 2001 
m., mėlynas.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• 1998 m. Ford Galaxy dalimis. 1,9 
l,  66 kW. Greičių dėžę, kolonėlę, 
groteles, duris, dinamą, žibintus ir 
kita. Tel. 8 614 87 836.  
Rokiškis
• VW Passat B5, VW Passat B3, 
VW Golf 3 universalas, VW 
Sharan, VW, Ford Galaxy, Audi 
A4, Toyota Celica ir visu kitų 

automobilių, naudotas dalis.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Pigiai Citroen Xsara 1,9 l, TD, 66 
kW dalis. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 630 21 024. Zarasai
• Geros būklės padangas 
Continental. 185/60, R15.  
Tel. 8 685 56 884. Rokiškis
• Seat Alhambra, 1997 m, sėdynes. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 676 26 818. 
Rokiškis
• Bagažinės užuolaidą. Seat 
Alhambra, 1997 m. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 676 26 818. Rokiškis
• 1-os, 2-jų ir 3-jų fiškių Opel kuro 
siurblį. Tel. 8 614 87 836.  
Rokiškis
• 2006 m. Opel, dyzelis, 1.9 l 
variklį dalimis. Tel. 8 620 64 581. 
Rokiškis
• Ford Focus ratlankius su 
vasarinėmis padangomis. 195/55, 
R16. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 686 20 474. Rokiškis
• Ratai nuo MB sprinter. 2001 m., 4 
vnt, R16. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 635 55 416. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių LG. 42 colių. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 683 27 149. 
Rokiškis
• Televizorių VIDO su pulteliu. 54 

cm įstrižainės. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• 14 kanalų skaitmeninį imtuvą 
TVstar. Tel. 8 648 41 007.  
Rokiškis
• Televizorių Samsung su pulteliu. 
44 cm įstrižainės.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Kineskopinį televizorių Philips. 
54 cm įstrižainė. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Skaitmeninį imtuvą Grundig. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 683 27 149. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Padangas Japoniškam 
traktoriukui. Priekinės, protektorius 
Eglutė. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• T-40 traktorių. Kaina 1300 Eur. 
Tel. 8 618 34 957. Rokiškis
• Naudotą, lenkišką grėblį- 
vartytuvą. Tel. 8 676 93 720. 
Rokiškis
• Mtz50 traktorių su mtz 80 
varikliu. Ilgai stovėjas be darbo, 
ilgai neužvestas, bet tikrai būtų 
galima užvesti. Reiktų remonto 
pridėčiau dar priekio tiltą. Kaina 
1600 Eur. Tel. 8 628 44 696. 
Rokiškis
• Labai geros būklės, grūdų valymo 

separatorių Pom Augustow M-502. 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 620 88 712. 
Rokiškis
• Krautuvą Atlas. Yra šakės ir 
griferinis kaušas. Kaina 600 Eur. 
Tel. 8 620 88 712. Rokiškis
• Skutiką Kverneland. Diskinis, 
plotis 3.6 m. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 620 88 712. Rokiškis
• Skutiką Ares. Plotis 3 m. Kaina 
2800 Eur. Tel. 8 620 88 712. 
Rokiškis
• Pradalgio daužymo priedą, prie 
lenkiškos rotacinės šienapjovės. 
1.65. Tel. 8 641 06 273.  
Rokiškis
• Akėčias, didžiąsias ir mažąsias, 
lenkišką dalgę, Zid variklį, dviejų 
korpusų plūgą, grėbialką, grėblio 
ratus. Tel. 8 614 19 157.  
Rokiškis

NUOMA

• Išnuomoja darbo vietą kirpėjai. 
Tel. 8 612 94 783. Rokiškis
• Tvarkinga, dirbanti pora 
išsinuomotu 1 kambario butą 
su baldais ir buitine technika. 
Mikrorajone, ilgesniam laikui. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 628 75 022. 
Rokiškis
• Dirbantis, tvarkingas vyriškis 
išsinuomotu 1 kambario butą. 
Siūlyti įvairius variantus. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 648 22 432. 

Rokiškis
• Medicinos darbuotojai ieškome 
1 arba 2 kambarių, tvarkingo 
buto nuomai. Pageidautume, kad 
būtų baldai ir buitinė technika. 
Sudaroma nuomos sutartis su 
įmone, todėl mokesčiai būtų 
mokami laiku ir tvarkingai.  
Tel. 8 694 81 473. Rokiškis
• Tvarkinga, trijų asmenų šeima 
ieško išsinuomoti butą ar namo 
dalį. Domina įvairus variantai.  
Tel. 8 678 48 759. Rokiškis
• Šeima išsinuomotų butą ar namą 
Rokiškyje. Tel. 8 625 53 137. 
Rokiškis
• Pripučiamų batutų nuoma jūsų 
šventei. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 677 09 366. Rokiškis
• Ieškomas 2-3 kambarių, 
suremontuotas butas nuomai. Galiu 
mokėti iki 250 Eur. Galiu mokėti 
pusę metų į priekį. Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 614 43 199. Rokiškis



8 psl. 2020-05-26

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

TR
EČ

IA
D

IE
N

IS
 0

5.
27

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Džesika Flečer
09:50 Miuncheno 
kriminalinė policija 
10:35 Komisaras Reksas  
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 LRT pamokėlės
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai. Specialus 
„Lietuvos tūkstantmečio 
vaikų“ projektas
14:00 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 Kostiumuotieji
23:45 Komisaras Reksas 
00:30 Veranda
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 Kostiumuotieji
04:45 Veranda
05:15 Ponių rojus

05:05 Paskutinis žmogus 
Žemėje 
05:30 Rouzvudas 
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 Devintojo legiono erelis
00:20 Kalėjimo bėgliai 
01:15 X mutantai
02:05 Rouzvudas 
02:55 Tėvynė 
03:50 Kalėjimo bėgliai 
04:40 Paskutinis žmogus 
Žemėje
05:30 Rouzvudas

06:00 Iš širdies į širdį 
07:30 Tomas ir Džeris 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:00 Rosenheimo policija 
11:00 Meilė gydo 

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 Atsargiai - moterys! 
21:30 Žinios
22:30 Teisingumo ieškotojas
00:40 Antrininkas 
01:45 Bušvikas
03:15 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
04:45 Rosenheimo policija

06:20 CSI. Majamis 
07:20 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės 
09:35 Pėdsakas 
10:35 Kobra 11 
11:35 Paskutinis laivas 

12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės 
13:35 Mano virtuvė 
geriausia 
14:55 Sudužusių žibintų 
gatvės 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
18:30 CSI. Majamis 
19:30 Paskutinis laivas 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Mirties apsuptyje 2
22:50 Adjutantas
00:40 Iš visų jėgų 
01:30 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
12:30 Lietuva tiesiogiai
13:00 Nauja diena
15:00 „Mentų karai: Kijevas. 
Sugrįžimas“ 
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
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 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi
02:30 Lietuva tiesiogiai
03:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:45 „Mentų karai: Kijevas. 
Sugrįžimas“ 
04:30 „Kelrodė žvaigždė“ 
05:20 Nauja diena
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Džesika Flečer
09:50 Miuncheno 
kriminalinė policija 
10:35 Komisaras 
Reksas  
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 LRT pamokėlės
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai. Specialus 
„Lietuvos tūkstantmečio 
vaikų“ projektas
14:00 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 Kostiumuotieji
23:45 Komisaras Reksas 
00:35 Proto džiunglės
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 Kostiumuotieji
04:45 Proto džiunglės
05:15 Ponių rojus

05:05 Paskutinis žmogus 
Žemėje 
05:30 Rouzvudas 
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 Pragare
23:55 Kalėjimo bėgliai 
00:55 X mutantai 
01:45 Rouzvudas 
02:35 Tėvynė
03:35 Kalėjimo bėgliai 
04:20 Grainderis 
04:45 Paskutinis žmogus 
Žemėje
05:35 Rouzvudas

06:00 Iš širdies į širdį 
07:30 Tomas ir Džeris
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Rosenheimo policija 
11:00 Meilė gydo 
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 Atsargiai - moterys! 
21:30 Žinios
22:30 Nežinomas
00:50 Antrininkas 
01:45 Teisingumo ieškotojas
03:25 Volkeris, Teksaso r
eindžeris
04:55 Alchemija XVI. Mada yra 
menas
05:25 RETROSPEKTYVA

06:20 CSI. Majamis 
07:20 Mano virtuvė 
geriausia 
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės 
09:35 Pėdsakas 

10:35 Kobra 11 
11:35 Paskutinis laivas 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės 
13:35 Mano virtuvė 
geriausia 
14:55 Sudužusių žibintų 
gatvės
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
19:30 Paskutinis laivas 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Bėgimas džiunglėse
23:05 Mirties apsuptyje 2
00:55 Kobra 11 
02:35 Iš visų jėgų 
03:25 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
12:30 Lietuva tiesiogiai
13:00 Nauja diena
15:00 „Mentų karai: Kijevas. 
Laisva valia“ 
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
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. 
Laisva valia“ 
04:30 „Kelrodė žvaigždė“
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29 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Džesika Flečer
09:50 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Komisaras Reksas  
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 LRT pamokėlės
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai. Specialus 
„Lietuvos tūkstantmečio 
vaikų“ projektas
14:00 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 Šindlerio sąrašas 
02:00 Dangus
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Šventadienio mintys
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Beatos virtuvė
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Šoka Lietuva
05:15 Ponių rojus

05:10 Paskutinis žmogus Žemėje 
05:35 Rouzvudas 
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 

15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios
19:30 Lilo ir Stičas
21:10 Insurgentė
23:35 Kryžminė ugnis
01:20 Pragare 
03:00 Pašalintieji 
04:30 X mutantai
05:15 APB

05:25 RETROSPEKTYVA
06:00 Iš širdies į širdį 
07:30 Tomas ir Džeris 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
10:00 Rosenheimo policija 
11:00 Meilė gydo 
11:30 Būrėja 
13:30 Turtuolė varguolė 
14:30 Našlaitė
15:30 Laukinis miestas 
16:30 Labas vakaras, Lietuva

17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:30 Paramos koncertas “Gelbėkit 
vaikus"
22:30 Aviatorius
01:45 Nežinomas
03:35 Volkeris, Teksaso reindžeris
05:05 Rosenheimo policija

07:20 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Sudužusių žibintų gatvės 
09:35 Pėdsakas 
10:35 Įteisintas faras 
11:35 Paskutinis laivas 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės 
13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Sudužusių žibintų gatvės 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
18:30 CSI. Majamis 
19:30 Amerikietiškos imtynės 

21:30 Rokis 4
23:20 Bėgimas džiunglėse
01:20 Kobra 11 
02:10 Iš visų jėgų 
03:00 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
12.30 Lietuva tiesiogiai
13.00 Nauja diena
15.00 „Mentų karai: Kijevas. Laisva 
valia“ 
16.00 Reporteris
16.30 Nauja diena
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 Protų kovos su Robertu 
Petrausku. Protmūšis
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. 
Laisva valia“ 
04.30 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
05.15 Protų kovos su Robertu 
Petrausku. Protmūšis
06.00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
06.20 „Pone prezidente”
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Autobusų parkas tik pradėjo lipti 
iš nuostolių, ir lieka be direktoriaus

Birželio 1-oji – paskutinė Ro-
kiškio autobusų parko direk-
toriaus Virginijaus Matulkos 
(nuotr.) darbo diena. Direktorius 
traukiasi iš pareigų savo noru. 
Pats jis savo sprendimo priežasčių 
nekomentuoja, o rajono savival-
dybės vadovai atviri: direktorius 
traukiasi pavargęs nuo dažnai ne-
pamatuotos kritikos.

Pradėjo lipti iš nuostolių
V. Matulka per ganėtinai trumpą 

vadovavimo autobusų parkui lai-
kotarpį priėmė keletą nepopuliarių 
sprendimų. Vienas jų – autobuso 
maršrutas į Šiaulius pro Pandėlį. 
Seniūnijos gyventojai net parašus 
rinko, kad šis maršrutas būtų išsau-
gotas. Prašė išsaugoti, tačiau auto-
busas nuolat važiavo tuščias. Buvo 
atsisakyta dar kelių panašaus „pa-
klausumo“ ir „pelningumo“ marš-
rutų.

Kitas svarbus darbas – susigrą-
žinta iš rajono savivaldybės kitados 
nesumokėtos lėšos, kurios kitados 
nebuvo sumokėtos už suteiktas pas-
laugas ir patirtus nuostolius.

Trečia svarbi naujovė, kurios 
buvo imtasi, tai pramoginės ekskur-
sijos į Latviją, kurios iki karantino 
buvo labai paklausios. Ir šiemet jų 
buvo suplanuota nemažai. Tačiau 
visus planus suardė korona viruso 
epidemija. Pokalbyje su „Rokiš-
kio Sirena“ autobusų parko direk-
torius kalbėjo, kad per karantiną 
parkas liko be pajamų, o miesto ir 
priemiesčio maršrutai, susisiekimą 
kuriais privalo užtikrinti parkas, ir 
kurie nebuvo nutraukti karantino 
metu, visuomet buvo nepelningi.

Paklaustas, ar tikrai traukiasi iš 
pareigų, pašnekovas „Rokiškio Si-
renai“ atsakė: „Dirbu ir dirbsiu“. 
Paklaustas iki kada, patvirtino, kad 
tik iki birželio 1-osios.

Bandė įkalbėti 
pasilikti
Rajono meras Ramūnas Gode-

liauskas neslėpė, kad autobusų par-
ko direktoriaus buvo prašyta pasi-
likti. Deja, pavyko tik susitarti, kad 
jis dirbs iki birželio 1-osios.

Savivaldybės administracijos 
direktorius Andrius Burnickas kiek 
atviriau kalbėjo apie priežastis, ku-
rios lėmė direktoriaus pasitrauki-
mą. Pasak pašnekovo, V. Matulka 
labai stengėsi išvesti parką iš nuo-
latinių nuostolių. Ir jau buvo pana-
šu, kad pagaliau tai gali pavykti. Ir 
drąsių sprendimų būta – naikinti 
nuostolingus tarpmiesčio maršru-
tus. Ir naujų veiklos sričių ieškota, 
tokių, kaip ekskursijos, kelionės 
apsipirkti. „Nors didelių pajamų 
iš to nesurinksi, tai buvo pelninga 
veikla. Kuri patiko gyventojams“, 
– sakė A. Burnickas. O dėl nepel-
ningų priemiesčio maršrutų savi-
valdybės direktorius rėžė atvirai: 
„Ir kituose autobusų parkuose jie 
nuostolingi“.

Tačiau visoms paslaugoms di-
džiulį riebų kryžių brūkštelėjo ka-
rantinas. Bet juk jis ne tik Rokiš-
kio, visos šalies vežėjams atnešė 
tokias pat problemas. Ar rajono 
vadovai bandė įkalbėti direktorių 
pasilikti? „Žinoma, bandėme. Bet 
žmogus tiesiog labai išgyveno dėl 
dabartinės situacijos, pavargo nuo 
nuolatinės ir neretai nepagrįstos 
kritikos“, – sakė A. Burnickas.

O kas toliau?
Pasak savivaldybės administra-

cijos direktoriaus, pirmiausia bus 
ieškoma laikino vadovo. Tada bus 
skelbiamas konkursas Rokiškio 
autobusų parko direktoriaus parei-
goms užimti. Pašnekovas atviras: 
nuostata, kad tai itin pelningi, pato-
gūs, šilti postai, yra klaidinga. „Gal 
kitados taip ir buvo. Dabar – tikrai 
ne. Nes atlyginimas nedidelis, o vei-
klos iššūkiai ir įtampa yra dideli“, – 
sakė jis.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Informacija keleiviams: 
šiuo metu vykdomi šie 
tolimojo susisiekimo reisai

Gerbiamieji keleiviai,
Informuojame, kad šiuo metu vykdomi šie tolimojo su-

sisiekimo reisai:
Rokiškis–Vilnius – 5.55; 8.00; 12.10; 17.30 val.;
Vilnius–Rokiškis – 6.50; 12.05; 13.25; 14.45 val.
Rokiškis–Kaunas –8.00; 9.20; 17.15 val.;
Kaunas–Rokiškis – 12.00; 15.00; 16.30 val.
Rokiškis–Panevėžys – 8.00 val. (S. nevažiuos)
Panevėžys–Rokiškis – 15.00 val. (S. nevažiuos)

Informacija tel. 8 458 52 982,
www.rokiskioap.lt

Kviečia prisidėti prie Obelių Šv. Onos bažnyčios bokštų remonto darbų
Rokiškio rajono meras Ramū-

nas Godeliauskas ketvirtadienį 
savo Feisbuko paskyroje paskelbė 
kvietimą prisidėti prie Obelių Šv. 
Onos bažnyčios bokštų remonto 
darbų.

„Obelių Šv. Onos bažnyčios 
bokštams reikalingas skubus re-
montas ir mūsų visų pagalba!

Ne veltui yra sakoma, kad baž-
nyčios istorija ir jos raida yra mūsų 
valstybės kultūrinis palikimas. Jei-
gu neįdėsime savo lėšų, pastangų 
ir nepuoselėsime to, ką jau turime, 
tai tokių gražių vietų, kaip dabar yra 
Obelių miestelyje, nebeturėsime.

Šiuo metu bažnyčios bokštų situ-
acija – atplyšę skardos, kurios ne tik 
vizualiai atrodo netvarkingos, bet 
ir turi neigiamų pasekmių patiems 
maldoms namams, todėl bokštams 
nedelsiant reikalingas remontas.

Kairiajam bokštui sutvarkyti už-
tektų ir lopymo skarda. Tačiau deši-
niajam - būtinas kapitalinis remon-
tas. Kunigas Laimonas Nedveckas 
užsakė papildomus tyrimus, kurių 

metu nustatyta, kad viršūnėje prie 
kryžiaus, yra ertmė, pro kurią per 
eilę metų pratekėdavo vanduo ir 
buvo pažeistos bokšto konstruk-

cijos. Bokštas jau dabar šiek tiek 
pasviręs, o konstrukcijas būtina 
keisti.

Padarius darbų sąmatą paaiškėjo, 

jog bokštų remontas kainuos apie 80 
000 eurų!

Rokiškio rajono savivaldybė 
šiais metais pirmą kartą biudžete 
skyrė 15 000 eurų fondą religinių 
bendruomenių paramai. Džiaugiuo-
si, kad Rokiškio dekanato kunigai 
sutarė fondo lėšas (12 000 eurų) 
palikti Obelių bažnyčios bokštų re-
montui. Dalį reikiamų lėšų skirs ir 
Panevėžio vyskupija.

Tikiu, kad susitelkę galime padė-
ti ir išsaugoti šiuos neogotikinio sti-
liaus, didingus maldos namus. Todėl 
visus Obelių krašto žmones, rokiš-
kėnus, verslininkus, draugus, pažįs-
tamus, visus tikinčiuosius kviečiu 
prisidėti prie bokštų remonto darbų.

Tą galime padaryti skiriant auką 
(lėšas) ir pervedant į Obelių šv. 
Onos parapijos sąskaitą:

Swedbank bankas
Sąskaitos nr.
 LT617300010002576539
Pavedimo paskirtyje nurodant – 

„Auka bokštų remontui“.
„Rokiškio Sirenos“

inform.

Policija išaiškino Kriaunų kaime 
įvykdytą plėšimą

Panevėžio apskrities vyriau-
siojo policijos komisariato Kri-
minalinės policijos nusikaltimų 
nuosavybei tyrimo valdybos pa-
reigūnai išaiškino ir sulaikė as-
menis įvykdžiusius plėšimą.

2020 m. gegužės 8 d., apie 23.15 
val. Rokiškio r., Kriaunų k., į gyve-
namąjį namą įsiveržę du nepažįsta-
mi jaunuoliai smurtavo prieš vyrą, 
pagrobė įvairius daiktus ir grynus 
pinigus. Po medikų apžiūros vyrui 

paskirtas ambulatorinis gydymas. 
Nuostolis – 1031 eurų.

Sulaikyti penki asmenys vykdę 
apiplėšimą. Asmenims (gim. 1986 
ir 2001 m.)  paskirtas dviejų mėne-
sių suėmimas. Likusiems paskir-
tos kardomosios priemonės. Už šį 
nusikaltimą, 180 str. 2d., baudžia-
ma laisvės atėmimu iki septynerių 
metų. Pagrobti daiktai surasti.

Panevėžio apskrities
vyriausiojo policijos
komisariato inform.

Paveldosaugininkai ragina 
nedeginti ugnies ant 
dubenuotųjų akmenų

Kultūros paveldo departamentas 
pirmadienį pranešė raginantis žmo-
nes nedeginti ugnies ant dubenuo-
tųjų akmenų, kurių dauguma yra 
įtraukti į Kultūros vertybių registrą.

„Vaizdinys, kad dubenuotieji 
akmenys yra senovės aukurai, yra 
klaidingas, bet labai gajus. Akivaizdu, 
kad kažkur edukacijoje buvo padaryta 
didžiulė spraga, jog toks vaizdinys įsi-
šaknijo”, – pranešime sakė Kultūros 
paveldo departamento Kontrolės sky-
riaus vedėja Donata Armanavičienė.

Pasak specialistės, su žmonėmis, 
kūrenančiais ugnį ant tokių akmenų, 
jau daugelį metų susiduria Gražutės 
regioninio parko darbuotojai – žmo-
nių nuo ugnies kūrenimo ant Lūžų 
dubenuotojo akmens nesustabdo ir 
raginimai to nedaryti informaciniuose 
stenduose, spaudoje ar feisbuke.Lūžų 
akmenį restauravęs archeologas, pro-
fesorius Vykintas Vaitkevičius sako, 
kad ugnies kūrenimas akmenį gadina.

BNS inform.
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Gegužės 26-oji, 
antradienis, 
22 savaitė

Iki Naujųjų liko 219 dienų
Saulė teka 4.57 val., 
leidžiasi 21.36 val. 

Dienos ilgumas 16.39 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Algimanta, Algimantas, 
Algimantė, Algmina, Algminas, 
Eduardas, Evelina, Milvainas, 
Milvainė, Milvarda, Milvardas, 
Milvyda, Milvydas, Nerimanta, 

Nerimantas.
Rytoj:  Augustina, Augustinas, 
Genadas, Leonora, Sargautas, 
Sargautė, Virgauda, Virgaudas, 
Virgaudė, Žymantas, Žymantė.

Poryt: Donalda, Donaldas, 
Jogirda, Jogirdas, Jogys, Jogminė, 

Justas, Justė, Rima.

Dienos citata
„Vulgarumo esmė –
 siekti sensacijos" 

(Dž. Raskinas). 

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

604 m. mirė šv. Augustinas 
- pirmasis Kenterberio arkivys-
kupas, Anglijos pietuose įsteigęs 
krikščionių Bažnyčią.

1896 m. Rusijos caru Mas-
kvoje karūnuotas Nikolajus II.

1923 m. įvyko pirmosios 24 
val. trukmės „Le Mans“ lenkty-
nės.

1971 m. Paryžiaus aero-
technikos parodoje pirmą kartą 
pristatytas sovietų viršgarsinis 
lėktuvas Tu-144.

1991 m. Bankoke sudužo 
Austrijos aviakompanijos „Lau-
da-Air“ lėktuvas „Boeing 767" 
- per katastrofą žuvo 223 žmo-
nės.

2003 m. Nepalo šerpas 
Lakpa Gelu pasiekė kopimo į 
Everestą greičio rekordą - 10 
val. 56 min. Ankstesnį rekordą, 
12 val. 45 min., vos prieš tris 
dienas buvo pasiekęs jo tautie-
tis Pemba Dorždi Šerpa.

Šiandien 
Lietuvos 
istorijoje

1831 m. Ostrolenkos mūšy-
je Rusijos kariuomenė sutriuš-
kino lietuvių ir lenkų sukilėlių 
dalinius.

Post 
scriptum

Kartais ir karvė kiškį paveja.

„Skaitmeninės technologijos TAU:
 ateik, sužinok, išmok“!

Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje (Taikos g. 19) atnaujinami nemokami skai-
tmeninio raštingumo mokymai įgyvendinant projektą „Prisijungusi Lietuva“: efekty-
vi, saugi ir atsakinga Lietuvos skaitmeninė bendruomenė“. Norintiems patobulinti 
skaitmeninius įgūdžius mokymai  vyks birželio 16 – 17 d.  nuo 10.00 — iki 13.00 val. 
Registracija telefonu: 8 458 52793 arba bibliotekoje.

Panevėžio apskrities 
mikroįmonėms 
apskaičiuota 3,2 
mln. eurų subsidijų

Panevėžio apskrities 
valstybinė mokesčių ins-
pekcija (toliau – Panevė-
žio AVMI) informuoja, 
jog Valstybinė mokesčių 
inspekcija jau apskaičia-
vo beveik 2,9 mln. eurų 
subsidijų sumą, kuri bus 
skirta Panevėžio apskri-
ties 1680 labai smulkių, 
iki devynių darbuotojų 
turinčių įmonių. Ši suma 
padidės dar 328 tūkst. 
eurų po sprendimo, ar 
skirti subsidijas dar 135 
mikroįmonėms.

Biržų rajono 103 mi-
kroįmonių preliminari sub-
sidijų suma 148 tūkst. eurų.

Kupiškio rajono 82 mi-
kroįmonių preliminari sub-
sidijų suma 118 tūkst. eurų.

Pasvalio rajono 132 mi-
kroįmonių preliminari sub-
sidijų suma 211 tūkst. eurų.

Rokiškio rajono 199 mi-
kroįmonių preliminari sub-
sidijų suma 286 tūkst. eurų.

Panevėžio rajono 285 
mikroįmonių preliminari 
subsidijų suma 545 tūkst. 
eurų.

Panevėžio miesto 1014 
mikroįmonių prelimina-
ri subsidijų suma 1,9 mln. 
eurų.

Panevėžio AVMI pri-
mena, kad norinčios gauti 
paramą įmonės turi atitikti 
kelis kriterijus: jose š. m. 
gegužės 1 d. dirbo ne dau-
giau kaip devyni žmonės; 
jos turi būti įtrauktos į VMI 
sudarytus nukentėjusių nuo 
COVID-19 įmonių sąrašus; 
įmonė 2019 m. sumokėjo 
gyventojų pajamų mokestį 
į savivaldybės ir valstybės 
biudžetus bei jos negali būti 
bankrutuojančios, restruk-
tūrizuojamos ar likviduoja-
mos.

VMI įmonėms, atitin-
kančioms reikalavimus, per 
Mano VMI įteikia kvieti-
mus su juose esančia nuo-

roda į subsidijos paraiškos 
formą. Kvietimą gavusios 
įmonės galės ją užpildyti ir 
per Mano VMI pateikti. To-
kie kvietimai teikti paraiš-
kas negrąžinamai subsidijai 
gauti jau pasiekė 32 tūkst. 
šalies mikroįmonių. Dar 10 
tūkst. įmonių kvietimų su-
lauks artimiausiu metu.

VMI apskaičiuoja gali-
mos subsidijos sumą pagal 
mikroįmonės 2019 metais 
sumokėtą gyventojų pajamų 
mokestį (GPM). Tada savo 
ruožtu VšĮ Lietuvos verslo 
paramos agentūra (LVPA) 
įvertina pareiškėjų tinkamu-
mą ir duomenys perduoda-
mi galutiniam sprendimui 
į Ekonomikos ir inovacijų 
ministeriją. Skirtąsias subsi-
dijos lėšas mikroįmonei per-
veda Nacionalinis bendrųjų 
funkcijų centras.

Vienkartinių negrąžina-
mų išmokų dydis priklau-
so nuo praėjusiais metais 
sumokėtų mokesčių – jei 
sumokėta iki 1 tūkst. eurų 
GPM, subsidija sieks 500 
eurų, nuo 1 tūkst. iki 2 tūkst. 
eurų GPM – 1 tūkst. eurų 
subsidija, jei daugiau – pusę 
sumokėto GPM.

Kvietimai įmonėms bus 
siunčiami iki gruodžio 1 
dienos, arba kol bus paskirs-
tyta visa numatyta subsidijų 
suma – 100 mln. eurų.

Konsultacijas subsidi-
jų klausimais teikia VMI 
specialistai trumpuoju te-
lefonu 1882, paskambinus 
reikiapasirinkti „Įmonės“ 
ir spausti 4, po to pasirink-
ti „Subsidijos mikroįmo-
nėms“ ir spausti 0. Taip pat 
aktuali informacija skelbia-
ma VMI svetainės skyriuje 
Mikroįmonėms teikiamos 
subsidijos, socialinio tin-
klo „Facebook“ oficialiame 
VMI puslapyje: www.face-
book.com/Valstybinemo-
kesciuinspekcija.

BNS inform.

Darbdaviai įsipareigojo sumažinus GPM 
nekirpti atlyginimų

Verslo ir darbdavių at-
stovai bei dalis profsąjungų 
pirmadienį pasirašė memo-
randumą, kuriuo darbdaviai 
įsipareigojo nemažinti dar-
buotojų atlyginimų, jei Seimas 
patvirtins prezidento siūlymus 
5 punktais mažinti gyventojų 
pajamų mokestį (GPM) ir 50 
eurų didinti neapmokestina-
mąjį pajamų dydį (NPD).

Memorandumą pasirašė aso-
ciacijos „Infobalt“, „Investors’ 
Forum“, Lietuvos darbdavių ir 
Lietuvos verslo konfederacijos, 
Pramonininkų konfederacija, 
Prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų asociacija ir profesinės są-
jungos „Solidarumas“ bei „San-
drauga“. 

Prezidento patarėjas Simonas 
Krėpšta tikisi, jog dokumentas 
nepaveiks žmonių darbo sutar-
čių, o papildomas pajamų padi-
dėjimas atiteks darbuotojams

„Viena iš įvardijamų rizikų 
viešoje erdvėje buvo, kad ne visa 
nauda pasinaudos tiesiogiai dar-
buotai, bet turime šiandien šios 
rizikos suvaldymo pavyzdį, kai 
verslo atstovai ir didžioji dalis 
profsąjungų sutarė, kad jei būtų 
priimti įstatymų pakeitimai, tai 
nepaveiktų žmonių darbo sutar-
čių ir visas papildomas pajamų 
padidėjimas atitektų darbuoto-
jams“, – spaudos konferencijoje 
sakė S. Krėpšta.

Dokumento nepasirašiusios 
Lietuvos profesinių sąjungų 
konfederacijos pirmininkės In-
gos Ruginienės teigimu, susita-
rime nėra realių darbdavių įsipa-
reigojimų. 

Prezidentas Seimui siūlo 
laikinai iki metų pabaigos su-
mažinti gyventojų pajamų mo-
kesčio tarifą nuo 20 iki 15 proc., 
taikant jį darbuotojų pajamoms 
iki trijų vidutinių darbo užmo-
kesčių, taip pat ankstinti neap-

mokestinamojo pajamų dydžio 
didinimą 50 eurų.

Finansų ministerija ir premje-
ras nepritaria GPM mažinimui. 
Ministerijos teigimu, labai tikė-
tina, kad dalis darbdavių GPM 
mažinimą panaudotų kaip likvi-
dumo priemonę – tiek pat suma-
žintų atlyginimą iki mokesčių, 
išlaikant tokias pat pajamas „į 
rankas“. 

Prezidento pasiūlymai valsty-
bei kainuotų apie pusę milijardo 
eurų. G. Nausėda šiuos siūlymus 
Seimui pateikė trečiadienį, ta-
čiau Seimas kol kas jų nesvarstė.  

Valdantieji „valstiečiai“ 
skeptiškai vertina iniciatyvą 
mažinti GPM tarifą, dėl kurio, 
anot jų, daugiau išloštų dideles 
pajamas gaunantys gyventojai. 
Anot „valstiečių“, socialiai tei-
singesnis yra spartesnis NPD 
kėlimas – jie siūlo šį dydį didinti 
100 eurų.

BNS inform.

Euro zonos BVP 2020 
metais smuks 8,3 proc.

Euro zonos bendrasis vidaus 
produktas (BVP) 2020 metais 
smuks 8,3 proc., prognozuoja 
tyrimų bendrovės „BofA Glo-
bal Research“ analitikai, anks-
čiau manę, jog bendros valiutos 
bloko ūkio nuosmukis šiemet 
bus kiek mažesnis ir sudarys 
7,6 procento.

Taip pat buvo pabloginta ūkio 
atsigavimo 2021 metais progno-
zė ir ekspertai dabar numato, jog 
euro zonos BVP kitąmet padidės 
4,8 proc., o ne 8,3 proc., kaip buvo 
prognozuota anksčiau.

Analitikų vertinimais, euro 
zonos ekonomikai reikės didelės 
pagalbos, be kita ko, iš Europos 
Centrinio Banko (ECB).

Be kita ko, specialiosios pan-
deminės pirkimo programos 
apimtis, šiuo metu sudaranti 750 
mlrd. eurų, bus dukart padidinta, 
prognozuoja ekspertai.

„BofA Global Research“ pa-
didino ir viso pasaulio ūkio nuos-
mukio 2020 metais prognozę ir 
dabar numato, jog pasaulio BVP 
šiemet sumažės 4,2 procento.

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

AVINAS.  No-
rėsite skubėti ir 
per kuo trumpes-
nį laiką nuveikti 

kiek įmanoma daugiau. Nors 
būsite energingi ir entuzi-
azmo netrūks, pasistenkite 
neperdegti, nes pajusite jėgų 
trūkumą. Artimieji gali prie-
kaištauti, kad jiems skiriate 
mažai dėmesio, todėl net ir 
tada, jei norėsite visas savo 
jėgas skirti vien tik darbui, 
suplanuokite šeimos išvyką 
ar užsiimkite bendra veikla.

JAUTIS. Sto-
kosite energijos 
net ir patiems 
paprasčiausiems 

darbams, kuriuos esate pratę 
atlikti be didelių pastangų. 
Tai – rimtas signalas, kad at-
ėjo laikas šiek tiek atsipūsti 
ar bent jau sulėtinti tempą. 
Jei turite galimybę pasiimti 
atostogas, taip ir padarykite. 
Lėtinkite gyvenimo tempą.

D V Y N I A I . 
Nors darbų ne-
trūks, tačiau per 
daug neįsijauski-

te, ir šiek tiek pristabdykite 
įprastą tempą. Rekomenduo-
jama daugiau dėmesio skirti 
sveikatai – jei pasijausite 
prastai, neignoruokite simp-
tomų, ir imkitės atitinkamų 
veiksmų. Jei pastebėsite, kad 
tm tikrų darbų atlikimas rei-
kalauja daugiau pastangų nei 
esate įpratę, tiesiog paprašy-
kite artimųjų pagalbos.

VĖŽYS. Galė-
site pasidžiaugti 
darbo vaisiais. 
Žvaigždės žada 

malonias permainas. At-
rodys, kad viskas klostosi 
sklandžiai net ir be didelių 
pastangų, o papilnėjusi pi-

Astrologinė prognozė savaitei 
niginė leis planuoti seniai 
išsvajotus pirkinius. Saugo-
kitės ilgapirščių.

LIŪTAS. Gali 
atrodyti, kad visa 
atsakomybė ir 
visų darbų atliki-

mas griūna ant jūsų pečių, 
tačiau taip nutiks tik todėl, 
kad patys apsiimsite daugiau 
veiklos nei galite aprėpti. 
Susidėliokite prioritetus ir 
nesistenkite visur spėti tie-
siog akimirkos tikslumu.

M E R G E L Ė . 
Būsite roman-
tiškai nusiteikę, 
todėl gali būti 

sudėtinga atlikti tam tikras 
įprastas užduotis. Galimos 
naujos pažintys ir malonūs 
atsitiktinumai, tačiau profe-
sinėje srityje teks susidurti 
su sunkumais. Žvaigždės pa-
taria šiuo laikotarpiu nepri-
imti skubotų sprendimų.

S VA R S T Y -
KLĖS. Jūsų lau-
kia kūrybingas ir 
produktyvus lai-

kotarpis. Atrodys, kad viskas 
einasi tarsi sviestu patepta, 
todėl įvairių užduočių atli-
kimas tikrai nepareikalaus 
pernelyg didelių pastangų. 
Turėsite laiko ne tik pabaig-
ti pradėtus darbus, bet taip 
pat ir galimybę pasilepinti 
mėgstamomis veiklomis.

S K O R P I O -
NAS. Galėsite pa-
sidžiaugti darbo 
vaisiais. Jūs pas-

taruoju metu labai stengėtės, 
kartais yrėtės prieš srovę. 
Nuo šiol bus lengviau: dar-
bai ims sektis, aplinkybės 
klostysis jūsų naudai. Pa-
gerės finansinė padėtis, kils 
noras išlaidauti. Neskubėkite 

taškytis pinigais, pirkinius 
planuokite atsakingai. Sau-
gokite sveikatą. 

ŠAULYS. Bū-
site labai energin-
gi,. Jums bus atvi-
ros visos durys, 

tad viskas eisis be ypatingai 
didelių pastangų. Būsite ža-
vūs ir nusiteikę bendrauti, 
galimos naujos pažintys bei 
svarbūs susitikimai. Vieni-
šiai turės progą užmegzti 
naujas pažintis.

OŽIARAGIS. 
Rasite būdų įgy-
vendinti svajo-
nes, tačiau seksis 

nelengvai. Nelaukite, kol kiti 
darbus atliks už jus. Neturė-
site laiko net atsikvėpti, ta-
čiau dabar pasistenkite dary-
ti viską, kas galėtų užtikrinti 
jūsų gerovę, ir labai greitai 
galėsite pasimėgauti koky-
bišku poilsiu.

VA N D E N I S . 
Daugiau dėme-
sio skirkite dar-
bų kokybei, o ne 

kiekiui. Pasistenkite nepersi-
tempti, nes labai greitai pa-
stebėsite jėgų trūkumą ar net 
sveikatos problemas. Nors 
turėsite progų užsidirbti pa-
pildomų pinigų, tačiau prieš 
priimdami pasiūlymus pa-
galvokite, ar jums to reikia.

ŽUVYS. Nau-
dokitės galimybė-
mis. Jei žiopsosi-
te, galite likti prie 

suskilusios geldos. Kad taip 
nenutiktų, pasistenkite būti 
budrūs, ir išnaudoti visus 
jums siunčiamus šansus – 
atminkite, kad visada geriau 
gailėtis dėl to, ką padarėte, 
bet ne dėl to, ko paprasčiau-
siai atsisakėte.

PRO MEMORIA
Kamajų seniūnija:
ALFONSAS KIRSTUKAS 1932.06.20 – 2020.05.15

Lietuvos karo akademijoje 
nemokamos studijos jau 
ir kariams savanoriams

Naujais mokslo metais 
pirmą kartą Krašto ap-
saugos savanorių pajėgose 
tarnaujantys kariai gali 
rinktis nemokamas ištęsti-
nes bakalauro ir magistro 
studijas Generolo Jono 
Žemaičio Lietuvos karo 
akademijoje. 

Tuo civilinį gyvenimą 
gyvenantiems žmonėms 
– kariams savanoriams, 
tarnybą atliekantiems tik 
savaitgaliais, sudaromos 
sąlygos su ja derinti mo-
kymąsi ir taip įgyti auštąjį 
išsilavinimą. Iki šiol Karo 
akademijoje šias studijas 
galėjo rinktis tik krašto 
apsaugos sistemoje tar-
naujantys profesinės karo 
tarnybos kariai ir darbuo-
tojai.

Kariai savanoriai nuo 
2020–2011 mokslo metų 
taip pat kviečiami studijuoti 
šioje aukštojoje universite-

tinėje mokykloje.
Visiems (ir savanoriams) 

stojimo sąlygos lieka tos 
pačios, mokslas yra nemo-
kamas ir visi vienodai gali 
teikti savo kandidatūras to-
kiam leidimui gauti.

Lietuvos karo akademija, 
siekdama ugdyti visapusiš-
kai išsilavinusius piliečius, 
besidominčius įvairiais na-
cionalinio saugumo ir šalies 
gynybos klausimais, daug 
dėmesio skiria universiteti-
nėms studijoms – sudaro są-
lygas studijuoti ir įgyti aukš-
tąjį išsilavinimą ne tik karinį 
laipsnį turintiems asmenims.

Baigusiems ištęstines ba-
kalauro studijas pagal Gy-
nybos ir viešosios vadybos 
programą suteikiamas viešo-
jo administravimo bakalauro 
kvalifikacinis laipsnis.

Akademijoje vyksta 2 
metų studijos pagal tris soci-
alinių mokslų magistrantūros 
(antrosios pakopos) studijų 

programas.  Be jau gerai ži-
nomos Karinės diplomatijos 
programos, nuo 2019–2020 
mokslo metų įgyvendina-
mos dvi naujos – Gynybos 
studijų ir Gynybos išteklių 
vadybos. Taip sudaromos 
sąlygos bakalauro studijas 
baigusiems absolventams 
tęsti II pakopos studijas toje 
pačioje srityje.

Sėkmingai baigusiems 
magistrantūros studijas su-
teikiamas magistro kvalifi-
kacinis laipsnis. Jis tampa 
rimta tolesnės sklandžios 
karininko karjeros prielai-
da, atveria kelią norintiems 
tarnauti krašto apsaugos sis-
temoje, suteikia galimybę 
siekti daktaro laipsnio.

Įgyta kvalifikacija leidžia 
išlikti konkurencingiems 
darbo rinkoje, tapti saugu-
mo politikos analitikais, kitų 
sričių šaliai ir visuomenei 
reikalingais specialistais.

KAM inform.

LAISVALAIKIS
Pats paprasčiausias obuolių pyragas

Ingredientai 
5 vnt.        Obuoliai 
1 stiklinė    Miltai 
1 stiklinė    Cukrus 
3 vnt.         Kiaušiniai 
2 šaukštai    Aliejus 
1 šaukštelis    Vanilinis 

cukrus
 0,5 šaukštelis   Cinamo-

nas

Gaminimas 
Obuolius nulupkite, išpjaukite sėklalizdžius ir gana stambiai supjaustykite. 
Kitame dubenyje sumaišykite kiaušinius, cukrų, aliejų, cinamoną, vanilinį cukrų ir miltus.
Į gerai išmaišytą tešlą suberkite obuolius ir išmaišykite. 
Tešlą supilkite į kepimo popieriumi ištiestą arba gausiai sviestu išteptą kepimo formą. 
Kepkite iki 190 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 35 minutes.

Penktadienio, gegužės 22 d., kryžiažodžio atsakymas 
Vertikaliai: Barbakanas. Agava. Riazanovas. El. Obelys. Kamanos. Avistos. Amonas. 

Utės. Os. Osteomos. Tostas. Ilmen. Vos. Mes. Ka. Stinga. Oslas. LAL. Auna. O. Taksistė. 
Valsas.

Horizontaliai: Il. Arbata. At. Rievė. La. Balistos. Kazys. Ostas. Kastos. AN. Ostanas. 
Anoks. Gut. Ava. Osmanė. Samas. Samtis. Noel. Oka. Agronomas. Same. Los. Ave. Sonka. 
Ala. Asas.

Pažymėtuose langeliuose: Klanas.

www.rokiskiosirena.lt

Laisvų darbo vietų Lietuvoje per metus 
sumažėjo 21,5 proc.

Lietuvoje šių metų pirmojo 
ketvirčio pabaigoje buvo 15 
tūkst. laisvų darbo vietų sam-
domiesiems darbuotojams – 
21,5 proc., arba 4,1 tūkst. dar-
bo vietų mažiau nei praėjusių 
metų kovo pabaigoje.

Laisvų darbo vietų per ke-
tvirtį – šių metų kovo pabaigoje, 
palyginti su 2019-ųjų pabaiga 
– sumažėjo 13,1 proc., arba 2,3 
tūkst., pranešė Statistikos depar-
tamentas.

Laisvų darbo vietų skaičius 
labiausiai sumažėjo pramonės 
įmonėse – 2,1 tūkst. Prekyboje jų 
buvo 1,1 tūkst. mažiau, adminis-
tracinėje ir aptarnavimo veikloje 
– 0,4 tūkst., apgyvendinimo ir 
maitinimo paslaugų įmonėse bei 
meninėje, pramoginėje ir poilsio 
organizavimo veikloje – po 0,2 
tūkst. mažiau.Tam įtakos turė-
jo dėl koronaviruso COVID-19 
pandemijos apribota įmonių vei-
kla.

Laisvų darbo vietų padaugėjo 

transporto įmonėse ir buvo 1,3 
tūkst. daugiau nei 2019 metų 
ketvirtąjį ketvirtį, statybų vei-
klos įmonėse jų buvo 0,3 tūkst. 
daugiau, viešojo valdymo ir gy-
nybos; privalomojo socialinio 
draudimo – 0,2 tūkst. daugiau.

Kovo pabaigoje laisvų darbo 
vietų lygis šalyje siekė 1,1 proc. 
ir buvo 0,2 procentinio punkto 
mažesnis nei ketvirtąjį 2019-ųjų 
ketvirtį bei 0,4 punkto mažesnis 
nei prieš metus.

BNS inform.

Beveik 700 kūrėjų pradedamos mokėti 
vienkartinės kompensacinės išmokos

Lietuvos kultūros taryba pranešė pradedanti mokėti vienkartines kompensacines išmokas 
savarankiškai dirbantiems kūrėjams, dėl karantino praradusiems pajamų.

Pranešama, kad iš viso dėl kompensacijų kreipėsi 863 žmonės, išmokos pasieks 698 kūrė-
jus, kurie atitiko kompensavimo programos sąlygas.

Po 600 eurų gaus 420 kūrėjų, po 1,2 tūkst. eurų – 161, po 1,8 tūkst eurų – 117 kūrėjų.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Gegužės 26 d. Naktį 7

Dieną 22
ŠR,  
3-8 m/s

Gegužės 27 d. Naktį 8
Dieną 21

V,
4-9 m/s

Gegužės 28 d. Naktį 8
Dieną 18

V, 
3-8 m/s
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

***
– Ar mano ausys ilgos? 
– Ne.
– Tai gal dantys kreivi?
– Ne.
– Tai kodėl mane zuikute 

vadini?
***
Sutuoktiniai, po 10 bendro 

gyvenimo metų: 
– Brangioji, nori aš 

atiduosiu tau savo širdį? 
– Tu man geriau nervus 

gražink.
***
Kai už Buratino nugaros 

užsitrenkė kameros durys 
teisėjas palaimingai atsiduso: 

– Na va, pagaliau pasodinau 
medį...

***
Daktare, patarkite, kaip 

galėčiau suliesėti? 
– Kasdien valgykite tik 

juoduosius ikrus? 
– Ar jūs įsivaizduojate, kiek 

reikia uždirbti? 
– Būtent. Kol uždirbsite – 

suliesėsite...
***
Močiutė stomatologo 

kabinete. Stomotologas 
klausia: 

– Kokį dantų šepetėlį 
naudojate? 

– Paprastą. 
– O kodėl ne „Colgate“? 

Jis išvalo dantis net sunkiai 
pasiekiamose vietose. 

– Daktarėli, tai kad 
aš neturiu dantų sunkiai 
pasiekiamose vietose.

***
Kalbasi dvi moteriškės: 
– Žinai, aš iš darbo 

skambinau vyrui, nes jis – 
namuose, jam laisvadienis. 
Į mano klausimą: „Ką 
veiki?“, jis atsakė: „Dirbu 
tavo darbą!“ Tai šaunuolis, 

apsidžiaugiau: galvojau 
vakarienę man gamina ir 
grindis plauna. Grįžtu, o jis, 
niekšas, saldainius ryja!

***
– Ar daug broko naujame 

bute radote? 
– Kol kas tik vieną 

trūkumą. 
– Tikrai šaunu! O kokį? 
– Niekaip buto durų 

atidaryti neina.
***
– Kuo jūs skundžiatės? 
– O jūs pats nematote, 

daktare? 
– Jeigu taip norite, aš 

galiu pasikviesti veterinarą, 
jis nustato diagnozę 
neužduodamas jokių 
klausimų.

***
Vyras-žmonai: 
–Tikras vyras turi bent 

kartą per mėnesį nakvoti ne 
namie.. 

Žmona: 
– Žinoma, kad kitam 

tikram vyrui būtų kur 
nakvoti..

***
– Tikiuosiu, po remonto 

namuose bus šilčiau. 
– Savaime aišku, juk jau 

bus vasara.
***
Mokytoja tikrina namų 

darbus. 
– Tiesiog neįtikima, kad 

tiek klaidų gali padaryti 
vienas žmogus! 

– Kodėl vienas? Ne vienas, 
o su tėčiu...

***
Banke: 
– Ar jūs turite finansinių 

problemų, kad prašote 
kredito? 

– Oi ne, ką jūs. Aš juk ir 
finansų neturiu..

Sėdi vyras traukinio kupė. 
Staiga įsiveržia plėšikas ir 
sako:

– Atiduok pinigus!
– Neturiu.
– Tai ko drebi?
– Galvojau, kad bilietų 

tikrinti atėjai...
***
Šeimininkas klausia 

svečio:
– Nori išgirsti kalbantį 

laikrodį?
– Noriu.
Šeimininkas paima plytą 

ir tranko į sieną. Balsas už 
sienos:

– Dieve mano, antra 
valanda nakties!

***
Senovės Babilonas. 

Tėvas žiūri į sūnaus 
pažymių dantiraštį ir sako:

- Aš dar galiu suprasti 
tai, kad blogi pažymiai iš 

8-699-606608-699-60660

Orų prognozė gegužės 26-28 d.

Picos ir burgeriaiPicos ir burgeriai
įį namus: namus:

geografijos, matematikos, 
gimtosios kalbos, bet iš 
istorijos, kurios tėra tik trys 
plytelės?

***
Žmona klausia vyro:
– Brangusis, manau mums 

reiktų naujo kilimo...
– Nieko nežinau, skraidyk 

ant šluotos.
***
– Šią naktį blogai miegojau.
– O priežastis?
– Priežastis irgi blogai 

miegojo.
***
Kalbasi du draugai:
– Iš kur tau mėlynė paakyje?
– Ai, sekmadienį prie pietų 

stalo meldėmės ir aš toj vietoj, 
kur "ir apsaugok mus viešpatie 
nuo pikto", į uošvę pažiurėjau...

***
Tėvas: 
– Taip, sūneli, taip! O 

gerai! Drąsiau, dar žingsnelį, 
dar vieną!.. Šaunuolis! Tu 
gali vaikščioti! Motin, girdi, 
tempk kamerą, mūsų vaikas iš 
mokyklos diskotekos grįžo!

***
Mane vakar šuo 

apkandžiojo... 
– Gal pasiutęs koks? 
– Ne, baik tu! Pasiutusio aš 

nebūčiau už uodegos tampęs!
***
Verslininko sūnus klausia 

tėvo: 
– Gal turi ką nors 

paskaityti? Fantastikos ar 
mistikos kokios nors? 

– Hmmm... Taip, turiu vieną 
kūrinį. Fantastišką, mistinį. 
Mūsų buhalteris parašė. 
Mokesčių inspekcijai.

***
Grįžta vyras namo iš darbo. 

Ant stalo raštelis: 
„Išėjau pas draugę. 

Vakarienė ant viryklės. 
Meškerės kampe. Jei lydeka 
kainuos daugiau kaip 5 litai, 
nupirk ešerių.“

***
Juvelyrinėje: 
– Kiek kainuoja šie 

auskarai? 
– 1000. 
– Košmaras! O kiek šitie? 
– Du košmarus...
***
Važiuoja miško keliuku 

mašina verslininkas, 
šaltkalvis ir programuotojas. 
Mašina sugenda, išlipa visi, 
žiūrinėja. 

Šaltkalvis: 
–Vyrai, atidarom kapotą, 

paieškom gedimo... 
Verslininkas: 
– Varom iki artimiausio 

kaimelio ir nusipirksim naują. 
Programuotojas: 
– Na kam visa tai, tiesiog.. 

išlipam visi iš mašinos, 
uždarom visas duris, po to 
atidarom ir važiuojam toliau.

***
„Gyvasis kampelis“ –

užrašas ant kapinių sargo 
būdelės durų.

***
Žmona klausinėja vyro: 
– Kiek karpių pagavai 

vakar? 
– Šešis. 
– Vadinasi, tave apgavo. 

Čekyje parašyta, kad pirkai 
aštuonis.

***
Teisėjas klausia teisiamojo: 
– Kodėl jūs šovėte į kitą 

medžiotoją? 
– Man pasirodė, kad ten 

elnias. 
– Ir kada supratote, jog tai 

ne elnias? 
– Kada jis pradėjo šaudyti 

į mane.

• Kviečius. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 620 31 551. Rokiškis
• Pomidorų ir paprikų daigus. 
Visos veislės yra rinktinės. Uragan, 
Tolstoi ir t.t. Kaina derinama 
vietoje. Daigeliai vazonuose su 
žiedais. Tel. 8 675 38 370.  
Rokiškis
• Miežius. Tona 140 Eur.  
Tel. 8 610 12 318. Rokiškis
• Avižas. Tona 110 Eur.  
Tel. 8 610 12 318. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Sulčių garinimo puodą Rosler. 
Beveik kaip naujas, seniai 
nenaudojamas. Naudojau gal porą 
kartų. Galiu keisti į Tuperware 
gaminius. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 618 60 324. 
 Rokiškis
• Pigiai dujų balionus.  
Tel. 8 614 19 157.  
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Odinius batelius,avėti tik vieną 
kartą, pirkt nauji. Dydis 36. Kaina 

20 Eur. Tel. 8 621 95 444.  
RokiškisGYVULIAI, GYVŪNAI

• Amūrus, Plačiakakčius, spalvotus 
Karosus, Orfas. Turėti savo tarą. 
ZOO parduotuvė, Panevėžio g. 12. 
Tel. 8 656 51 800.  
Rokiškis
• Angus veislės veršingą telyčią. 
Kaina 550 Eur. Tel. 8 630 21 024. 
Zarasai


