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UAB „ROKIŠKIO 
AUTOBUSŲ PARKAS”

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

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

Autobusų nuomos paslaugos.
Išorinė reklama ant keleivinių transporto priemonių.

Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt

Ieškokite prekybos
centruose!

Įspėjimas dėl oro užterštumo 
sukėlė nerimo, bet rokiškėnams
nėra ko baimintis
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Rokiškio rajone kuriasi
jaunos šeimos

Kovo 11-osios važiuotynės 
„Sveikinam Lietuvą!“
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Savarankiško gyvenimo 
namuose savyje atrado 
kūrėjo talentą

Edvardas Batrušis ne tik pats kuria, bet ir to moko kitus.
L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.
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Sergančiųjų covid-19 
rajone toliau daugėja
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Potvynis rajone
nenumatomas

Stichinis pomidorizmas, 
arba na ir kam 
tie velnio išmislai
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Rokiškio rajone kuriasi jaunos šeimos
Rokiškio rajono savival-

dybėje 2020 metais buvo 
gauta 30 prašymų dėl fi-
nansinės paskatos gavimo 
pirmąjį būstą įsigyjančioms 
jaunoms šeimos. Išnagri-
nėjus prašymus, finansinė 
paskata buvo suteikta 11 
jaunų šeimų, 3 jaunoms šei-
moms, pateikusioms prašy-
mus 2020 metais, finansinė 
paskata buvo suteikta 2021 
metų pradžioje.

Jaunos šeimos, tai yra abu 
sutuoktiniai, kurie yra iki 36 
metų, taip pat šeima, kurioje 
motina arba tėvas, globėjas 
(rūpintojas) vieni augina vie-
ną ar daugiau vaikų arba (ir) 
augina vaiką (vaikus), kuriam 
(kuriems) nustatyta nuolatinė 
globa (rūpyba), ir yra iki 36 
metų amžiaus, gali kreiptis į 
savivaldybes dėl finansinės 
paskatos pirmąjį būstą įsigy-
jančioms jaunoms šeimoms. 
Finansinė paskata taip gali 
būti suteikta, jei šeima turi ar 
per pastaruosius 5 metus iki 

prašymo suteikti paramą būs-
tui įsigyti pateikimo dienos 
turėjo nuosavybės teise būs-
tą, kurio naudingasis plotas 
(visų Lietuvos Respublikoje 
nuosavybės teise turimų ir (ar) 
vienu metu turėtų būstų nau-
dingųjų plotų suma), tenkantis 
(tenkanti) vienam asmeniui ar 
šeimos nariui, yra mažesnis 
(mažesnė) kaip 14 kvadratinių 
metrų, arba turimas būstas, 
neatsižvelgiant į jo naudingąjį 
plotą, Nekilnojamojo turto ka-
dastro duomenimis, yra fiziš-
kai nusidėvėjęs daugiau kaip 
60 procentų.

Finansinė paskata sutei-
kiama nuo 15 iki 30 procentų 
būsto kredito sumos, tačiau 
negali būti didesnė kaip 87 
tūkstančiai eurų.

Jaunos šeimos, norinčios 
gauti subsidiją, turi:

1) būti deklaravusios gyve-
namąją vietą Lietuvoje arba 
įtraukti į gyvenamosios vietos 
nedeklaravusių žmonių aps-
kaitą (subsidija galima ne tik 
Lietuvos piliečiams ir jų šei-

mos nariams, bet ir Europos 
Sąjungos ar Europos ekono-
minės erdvės šalių piliečiams 
bei kitiems užsieniečiams, 
kurie turi ilgalaikį leidimą gy-
venti Europos Sąjungoje arba 
jiems Lietuvoje yra suteiktas 
prieglobstis);

2) susirasti būstą pirkimui 
arba būstą pirkimui ir statybai, 
arba sklypą būsto statybai atsi-
žvelgdami į regionus, kuriuo-
se finansinė paskata yra sutei-
kiama ((https://socmin.lrv.lt/
uploads/socmin/documents/
files/NEKILNOJAMOJO%20
TURTO%20NORMATY-
VIN%C4%96S%20VERT%-
C4%96S%202021%20M.
pdf);

3) deklaruoti šeimos turtą 
už praėjusius kalendorinius 
metus (pateikti deklaraciją 
Valstybinei mokesčių inspek-
cijai) ir užpildyti prašymą 
www.spis.lt arba tiesiogiai sa-
vivaldybėje.

Pažymėtina, kad prašymas 
turi būti pateiktas tos savival-
dybės, kurioje ketinama įsigy-

ti būstą, administracijai.
Savivaldybės administra-

cija per 10 darbo dienų su-
formuoja pažymą subsidijai 
gauti, jeigu tam yra lėšų ir jei 
šeima atitinka kriterijus. Jei vi-
sos lėšos tiems metams išnau-
dotos, pažyma nesuformuoja-
ma, bet formuojamas sąrašas 
naujam finansavimo periodui 
laikantis eiliškumo pagal pra-
šymo pateikimo datą. Šeimos 
per 15 kalendorinių dienų nuo 
pažymos suformavimo priva-
lo kreiptis į kredito įstaigą ir 
aktyvuoti pažymą.

Daugiau informacijos apie 
finansinės paskatos pirmajam 
būstui įsigyjančioms jaunoms 
šeimoms gavimo galima rasti 
Lietuvos Respublikos sociali-
nės apsaugos ir darbo minis-
terijos internetiniame pusla-
pyje: https://socmin.lrv.lt/lt/
veiklos-sritys/seima-ir-vaikai/
f inansine-paskata-pirma-
ji-busta-isigyjancioms-jau-
noms-seimoms.

Rajono savivaldybės
inform.

Sveikiname
Už Tavo rankų šilumą,
Už meilę tylią širdyje,
Vaikystės atminimą amžiną
Ir šviesą Tavo akyse.
Dėkojame Tau, mylima Ma-

myte.
Ir sveikiname su gražiu ju-

biliejumi, linkėdami stiprios 
sveikatos.

Sūnūs Virginijus
 ir Vytautas su šeimomis.

Kovo 2 d., antradienį, nuo 10 iki 17 val., kraujo dono-
rystės akcija Rokiškio rajono savivaldybėje (Respublikos g. 
94). Labai laukiame Jūsų! Privaloma registracija telefonu: 
+37065543757.

Sergančiųjų covid-19 rajone toliau daugėja
Lietuvos statistikos de-

partamento internetiniame 
puslapyje skelbiama, jog 
per praėjusią parą rajone 
patvirtinti 9 nauji covid-19 
atvejai.

Po atnaujinimo
išaugo vos ne dvigubai
Atnaujinti ir trečiadienio 

duomenys - skelbiama, jog 
trečiadienį rajone buvo pa-
tvirtinta ne 15, o net 27 nauji 
covid-19 atvejai.

Viso nuo epidemijos pra-

džios užsikrėtė 1775 rajono 
gyventojai. 

Sergančių skaičius ketvir-
tadienio rytą - 127. Pasveiko 

1543 rajono gyventojai.
Viso nuo epidemijos pra-

džios mūsų rajone mirė 51 
žmogus.

Židiniai
Didžiausias židinys išlieka 

VšĮ Rokiškio ligoninėje, dau-
gybė šeiminių židinių, Ro-
kiškio lopšelis-darželis „Var-
pelis“, UAB „Dominari“. 
Naujausias židinys - UAB 
„Agrokonceno grūdai“. 

Ketvirtadienį jau esame 
šešti Lietuvoje. Susirgimų 
100 000 gyventojų skaičius 
rajone per parą nuo 305,3 
pakilo iki 345,3.

„Rokiškio Sirenos“
inform.

Antradienio gaisrai ir nelaimės
Rajono ugniagesiai praėjusį antradienį turėjo nemažai 

darbo.

Vasario 23 d., 11:11 val gautas pranešimas, kad Aukštai-
čių g., Rokiškio m., kiemo aikštelėje išsilieję iš automobilio 
tepalai.

10:50 val. gautas pranešimas, kad Taikos g., Antanašės k., 
Obelių sen., dega dūmtraukyje suodžiai.

17:05 val. gautas pranešimas, kad Rokiškio g., Skemų k., 
Rokiškio k. sen., dega dūmtraukyje suodžiai.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inform.

Vairavo neblaivus
Vasario 23 d.,, 15.42 val. Rokiškio r., Lukštų k., neblai-

vus (2.26 prom.) vyras (gim. 1961 m.) vairavo automobilį 
„Audi“.

Panevėžio vyriausiojo policijos
 komisariato inform.

Potvynis rajone nenumatomas
Stebina permainingi 

pavasario orai: dar prieš 
gerą savaitę spaudė -15-17 
laipsnių šaltukas, o dabar 
net naktimis jau laikosi tei-
giama temperatūra. Vos per 
kelias dienas nutirpęs snie-
gas kelia nemažai rūpesčių: 
kai kuriuose šalies rajonuo-
se baiminamasi potvynio. 
Rajono savivaldybės svetai-
nėje pasirodė pranešimas, 
kaip elgtis potvynio metu. 
Ar ir mūsų rajone jis gali-
mas? To „Rokiškio Sirena“ 
klausė rajono savivaldybės 
Ekstremalių situacijų komi-
sijos vadovą, savivaldybės 
administracijos direktorių 
Andrių Burnicką. 

Nors sniegas tirpsta itin 
sparčiai, visgi rajone nėra di-
delių upių, kurios galėtų žen-
kliai patvinti. Tą patvirtino ir 
Ekstremalių situacijų komisi-
jos vadovas.

Pasak jo, pirmiausia, ra-
jone nebuvo tokio didelio 
snygiaus, kaip kitose šalies 
vietose, todėl ir tirpstančio 

sniego kiekis ne toks didelis, 
kokio galima tikėtis. 

Kitas svarbus faktorius 
– praėjusią vasarą mūsų re-
gioną kamavo hidrologinė 
sausra, todėl ir paviršiniai, 
ir gruntiniai vandenys buvo 

ženkliai nusekę. Taigi, tiki-
masi, kad sniegingesnė, nei 
anksčiau buvusios žiemos, 
leis bent jau atstatyti vandens 
lygį upėse, ežeruose, tvenki-
niuose.

„Pažiūrėkite, netgi miesto 

gatvės dar nėra ženkliai pa-
semtos, nors didžioji sniego 
dalis jau nutirpo. Taigi, po-
tvynio baimintis neturėtu-
me“, – sakė A. Burnickas.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rado mirusį
Vasario 24 d., apie 18.40 val. Rokiškio r., Šileikių k., na-

muose rastas miręs vyras (gim. 1960 m.). Pirminės apžiūros 
metu smurto žymių nenustatyta.

Panevėžio vyriausiojo policijos
 komisariato inform.

Sniegingesnė nei kelios pastarosios žiema leis tik atkurti paviršinių ir gruntinių vandenų lygį.
„Rokiškio Sirenos“ inform.
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Įspėjimas dėl oro užterštumo sukėlė nerimo, bet rokiškėnams nėra ko baimintis
Vasario 23-ąją rajono gy-

ventojai gavo įspėjamąsias 
žinutes apie padidintą oro 
taršą kietosiomis dalelėmis. 
Kokia yra situacija dėl šios 
taršos rajone, „Rokiškio Si-
rena“ klausė rajono savival-
dybės Ekstremalių situacijų 
komisijos vadovą Andrių 
Burnicką. Pašnekovas nu-
ramino: mūsų rajono žmo-
nėms nėra ko baimintis.

Didžiausia problema – 
didmiesčiuose
A. Burnickas neslėpė, kad 

pastarąsias kelias dienas sky-
rė padidintą dėmesį oro taršos 
stebėsenai, tikrino informaci-
ją, įvairių institucijų žemėla-
pių rodmenis. 

Pasak pašnekovo, didžiau-
sia oro tarša buvo apie di-
džiuosius miestus. „Vilniuje 
tarša iš tiesų padidėjusi, ta-
čiau vos keli kilometrai už jo, 
priemiesčiuose jau nebeviršijo 
leistinų normų“, – sakė pašne-
kovas.

Jo pastebėjimais, didžiau-
sias taršos kiekis pasiekė 
Lietuvą su pietvakarių vėju iš 
kaimyninių valstybių, kuriose 
užėjus šalčio bangai gerokai 
suintensyvėjo šiluminių elek-
trinių darbas. 

Žinoma, vyraujant ra-
miems, šaltiems orams taršą 
didino ir automobilių kelia-
mos dulkės, ir šildymo kie-
tuoju kuru metu išskiriamos 
kietosios dalelės.

Normų neviršijo
Artimiausia nuo Rokiškio 

oro taršos tikrinimo stotelė, 
pasak A. Burnicko, yra Pa-
nevėžyje. Ir jos duomenimis, 
pastarosiomis dienomis kie-
tųjų dalelių kiekis ore šiame 
regione neviršijo leistinų nor-
mų.

„Kol vyravo labai šalti 
orai, nenuostabu, kad šildy-
mas vyko intensyviau. Tačiau 
esame kaimiška vietovė, todėl 
vėjai greitai nunešė ir išsklai-
dė dūmus. O dabar yra šilti ir 
drėgni orai, tad ir taršos rizika 
gerokai mažesnė“, – sakė paš-
nekovas.

Kokia buvo susiklosčiusi
situacija?
Reaguodamas į padidėjusią 

oro taršą, Nacionalinio visuo-
menės sveikatos centro Pane-
vėžio departamentas išplatino 
specialų pranešimą. 

Jame teigiama, kad įsi-
vyravus šaltiems ir ramiems 
orams, kai kuriuose Lietuvos 
miestuose aplinkos ore susi-
darė nepalankios sąlygos ter-
šalams išsisklaidyti. Didelę 
įtaką oro taršai kietosiomis 
dalelėmis  padarė ir iš Sacha-
ros dykumų atneštos smėlio 
dulkės. Šių metų vasario 23-
25 d. vyraus nepalankios me-
teorologinės sąlygos aplinkos 
oro teršalų sklaidai. Visoje 
šalies teritorijoje teršalų kon-
centracijos nuosekliai didėja 

nuo sekmadienio (vasario 21 
d.) dėl taršios oro masės per-
našos iš pietų. Aukštos kon-
centracijos (KD10; KD2,5; 
NO2) išsilaikys kelias dienas. 
Labai didelė tikimybė, kad 
kietųjų dalelių KD10 24 val. 
ribinė vertė bei azoto dioksido 
1 val. ribinė vertė gyvenvietė-
se vėl bus viršyta (santykinai 
žemesnės, bet vistiek labai 
taršios koncentracijos bus 
apie vidurdienį).

Rekomenduojame riboti 
aktyvią veiklą lauke. Nede-
ginti, nekurti jokių laužų. Pa-
gal galimybes būstų patalpų 
nešildyti kietuoju kuru (pvz., 
šią savaitę naudoti dujinį ar 
elektrinį šildymą). Energeti-
kos įmonėms griežtai kontro-
liuoti azoto oksidų išmetimus 
į aplinkos orą.

Detalesnius oro kokybės 
tyrimų duomenis galima ras-
ti AAA interneto svetainės 
http://gamta.lt nuorodoje 
ORO KOKYBĖ ŠIANDIEN.

Padidinta oro tarša kieto-
siomis dalelėmis buvo fiksuo-
ta Panevėžyje ir beveik viso-
se  oro kokybės stotyse buvo 
fiksuota padidinta tarša kie-
tosiomis dalelėmis bei azoto 
oksidais. Tai daugiausia lėmė 
šiluminės energijos gamybos 
metu išmetami teršalai bei 
dulkių pernaša iš pietų.

Kietosios dalelės – 
kas tai?
Kietosios dalelės – tai ore 

esančių kietųjų dalelių ir skys-
čio lašelių (aerozolių) miši-
nys, kurio sudėtyje gali būti 
įvairūs komponentai: rūgštys, 
sulfatai, nitratai, organiniai 
junginiai, metalai, dirvožemio 
dalelės, dulkės, suodžiai, pele-
nai ir kt.

Pagal reikalavimus kietųjų 
dalelių KD10 (kietosios da-
lelės iki 10 mikronų aerodi-
naminio skersmens) vidutinė 
paros koncentracija ore turi 
būti ne daugiau nei 50 mikro-
gramų kubiniame metre, o pa-
ros normos viršijimų skaičius 
neturi būti viršytas daugiau 
kaip 35 d. per metus. Šiemet  
paros normos viršijimų skai-
čius Panevėžio mieste siekė 
5 paras.  Panevėžio mieste 
fiksuota didžiausia tarša kie-
tosiomis dalelėmis – kietųjų 
dalelių KD10 kiekis viršijo 
leistiną paros ribinę vertę šių 
metų vasario 21 d. ir siekė 
85 mikrogramus kubiniame 
metre. Panevėžyje šiuo metu 
fiksuojamas labai aukštas oro 
užterštumo lygio indeksas 
(OUI) – tai aplinkos ore iš-
matuotų teršalų koncentracijų 
kokybinė išraiška, naudojama 
supaprastintam oro kokybės 
apibūdinimui. Vasario 21 d. 
registruota padidinta oro tar-
ša azoto oksidais Panevėžio 
mieste ir siekė 230 mikrogra-
mų kubiniame metre, leistina 
azoto oksidų koncentracija 
yra 200 mikrogramų kubinia-
me metre.

Kietosios dalelės 
bei azoto oksidai – 
sveikatai kenkiantis 
oro teršalas
Kietosios ore sklandančios 

dalelės turi poveikį gyventojų 
centrinei nervų sistemai, gali 
dirginti akių, nosies ir gerklės 
gleivinę, sukelti kvėpavimo 
sutrikimus bei įtakoti širdies ir 
kraujagyslių ligų paūmėjimą.

Oro taršai ypač jautrūs 
kūdikiai ir vaikai iki 5 metų 
amžiaus, nėščios moterys, 
vyresnio amžiaus asmenys. 
Praeitą savaitę dėl didžiu-
lio eismo įvykio Panevėžio 
aplinkkelyje, buvo gauta Pa-
nevėžio Rožyno bendruome-
nės gyventojų nusiskundimų 
dėl nukreipto Šiaurine gatve 
sunkiojo autotransporto prie-
monių sukeltos didelės taršos 
automobilių išmetamosiomis 
dujomis.

Padidintą oro taršą kieto-
siomis dalelėmis mažina ir 
apsaugo kvėpavimo takus dėl 
COVID-19 ligos (koronavi-
ruso infekcijos) privalomai 
nešiojamos lauke vienkartinės 
kaukės.

Dėl trumpalaikio taršos 
azoto oksidais poveikio gali-
mas neigiamas poveikis plau-
čių funkcijai, ypač asmenims, 
sergantiems astma. Tokio po-
veikio pasėkoje gali suaktyvė-
ti alerginės reakcijos, padidėti 
bendras sergamumas, bendras 
mirtingumas. Aplinkoje esan-
tis azoto oksidas susijęs su 

kraujotakos sistemos ligomis, 
astma, miokardo infarktu, pa-
gyvenusių žmonių lėtine obs-
trukcine plaučių liga. Ilgalaikė 
padidėjusi azoto oksido kon-
centracija pažeidžia plaučių 
funkciją, padidina kvėpavimo 
takų infekcijos atsiradimo ri-
ziką, bei apatinių kvėpavimo 
takų ligų dažnį vaikams, lin-
kusiems į alergijas.

Gyventojams 
patariama:
• riboti darbinę veiklą 

ir fizinį aktyvumą lauke;
• vaikams neorgani-

zuoti kūno kultūros pratybų 
lauke;

• mankštintis uždarose 
patalpose ar vietose, kurios 
yra atokiau nuo judrių gatvių;

• neatidarinėti orlai-
džių, langų;

• sergantiems lėtinė-
mis ligomis pasirūpinti vaistų 
atsarga;

• blogai pasijutus 
kreiptis į gydytoją.

Platesnė informacija http://
gamta.lt.

Detalesnius oro kokybės 
tyrimų duomenis galima rasti 
Aplinkos apsaugos agentūros 
interneto svetainės skiltyje 
„Oro kokybė šiandien“.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ,

Nacionalinio visuomenės
 sveikatos centro 

Panevėžio departamento 
inform.

Projektas padės ir gyventojams,
ir savivaldybės specialistams

Rokiškio rajono savi-
valdybės administracijos 
direktorius Andrius Bur-
nickas (nuotr.) įsitikinęs: 
Rokiškio socialinės para-
mos centro kartu su par-
tneriais įgyvendinamas 
projektas„Bendradar-
biavimas ir informacijos 
apie socialines paslaugas 
sklaida Rokiškio mieste“ 
(08.6.1-ESFA-T-927 Spar-
tesnis vietos plėtros strate-
gijų įgyvendinimas) duos 
didelę naudą Rokiškio ra-
jonui ir jo gyventojams.

Savivaldybės administra-
cijos direktoriaus A. Burnic-
ko teigimu, toks projektas, 
kuris sutelks rajono gyvento-
jams labai svarbią ir aktualią 
informaciją vienoje sistemo-
je, išspręs daug problemų ir 
taupys tiek gyventojų, tiek ir 
savivaldybės įstaigų, įmonių  
darbuotojų laiką, leis teikti 
dar kokybiškesnę informa-
ciją apie galimas socialines 
paslaugas.

„Ne kartą kalbėjome su sa-
vivaldybės specialistais, ypač 
tarpinsititucinio bendradar-
biavimo, kad tokios sistemos 
labai reikia. Todėl labai svei-
kintina, kad ji atsiras“, – sakė 
savivaldybės administracijos 
direktorius. 

Jo patirtis rodo, kad nors, 
atrodytų, informacijos apie 
paslaugas yra daug, tačiau ne 
kiekvienas interesantas geba 
jos ieškoti. „Pasirausęs inter-
nete, pasimetęs informacijos 
gausoje, žmogus vis tiek ima 

į rankas telefoną ir skambina į 
seniūniją ar savivaldybės spe-
cialistams, klausdamas, kur jis 
turi eiti ir į ką kreiptis“, – sakė 
pašnekovas.

Tuomet specialistai taip pat 
ima ieškoti interesantui rei-
kiamos informacijos. Kartais 
tam, kad ją surinktų, prirei-
kia ir kelių specialistų darbo. 
O visa tai – kainuoja laiko ir 
resursų.

Ne menkesnė bėda yra 
tai, kad ieškantysis informa-
cijos ne visuomet žino, ko-

kios paslaugos jam gali būti 
teikiamos. A. Burnickas 
pastebėjo, kad pačios aktu-
aliausios, labiausiai rajono 
gyventojus dominančios 
socialinės paslaugos yra su-
sijusios su pagalba vaikus 
auginančioms šeimoms bei 
neįgaliesiems asmenims,

Kita aktuali problema: sa-
valaikis informacijos atnauji-
nimas. Pasitaiko, kad įstaigo-
se keičiasi žmonės, daugėja 
paslaugų, jos keičiamos. Sa-
vivaldybės administracijos 
direktorius džiaugėsi, kad 
informacinėje sistemoje apie 
socialines paslaugas bus tei-
kiama pati naujausia, aktua-
liausia informacija. 

Todėl ši informacinė siste-
ma leis savivaldybės specia-
listams gyventojams pateikti 
pačią naujausią informaciją, 
taip prisidėdama prie viešųjų 
paslaugų gerinimo. Kartu ji 
leis efektyvinti savivaldybės 
institucijų darbą: greitai, len-
gvai rasti, naudotis informa-
cija, taupant savo ir kolegų 
laiką. Kartu mažės ir admi-
nistracinio darbo našta.

„Rokiškio Sirenos“
inform.

Kovo 11-osios važiuotynės 
„Sveikinam Lietuvą!“

Kovo 11-ąją - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo die-
ną ruošiamės švęsti ypatingai. Taip ypatingai, kokia nepa-
prasta mums kiekvienam yra ši diena. Todėl... Kviečiame 
registruotis automobilių ekipažus, kurie norėtų prisijungti 
prie važiuotynių „Sveikinam Lietuvą!“

 
Kovo 11-ąją, automobilių, papuoštų Lietuvos trispalvėmis, 

istorinėmis ir Juodupės vėliavomis, kolona nedideliu greičiu 
judės rajono keliais sudarytu maršrutu, kuris žemėlapyje atvaiz-
duos Lietuvos kontūrą.

Tokiu būdu Juodupės bendruomenė, sveikins visus rajono 
gyventojus ir kiekvieną lietuvį esantį už Lietuvos ribų.

 Automobilyje galima važiuoti tik vieno namų ūkio gyven-
tojams. Automobilio puošyba reikia pasirūpinti patiems. Vado-
vausimės tądien galiojančiais vyriausybės nutarimais - neatme-
tame, kad renginį teks atidėti. Apie tai informuosime iš anksto.

 Ekipažų skaičius ribotas.
Norinčius važiuoti kviečiame registruotis iki kovo 8 d. el. p.: 

dominykasmikalajunas@gmail.com arba tel. nr. +37062893311.
 Juodupės miestelio bendruomenė

Vasarį – 0,2 proc. išankstinė 
mėnesio infliacija

Lietuvoje vasarį, išankstiniais 
vertinimais, mėnesio infliacija, 
apskaičiuota pagal su kitomis 
Europos Sąjungos šalimis sude-
rintą vartotojų kainų indeksą 
(SVKI), buvo 0,2 procento.

Suderinta išankstinė metinė (vasa-
rį, palyginti su 2020-ųjų vasario mė-
nesiu) infliacija buvo 0,4 proc., rem-
damasis negalutiniais duomenimis, 
pranešė Statistikos departamentas.

Statistikų teigimu, metinei 
infliacijai daugiausia įtakos turė-
jo sveikatos priežiūros prekių ir 
paslaugų, alkoholinių gėrimų ir 
tabako gaminių, įvairių prekių ir 
paslaugų kainų padidėjimas bei 
būsto, vandens, elektros, dujų ir 
kito kuro prekių ir paslaugų, mais-
to produktų ir nealkoholinių gėri-
mų, transporto prekių ir paslaugų 
kainų sumažėjimas.

BNS inform.
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Stichinis pomidorizmas, arba na ir kam tie velnio išmislai
Pomidorų augintojai 

skirstomi į fanatus, kurie 
kolekcionuoja sėklas, do-
misi auginimo technologi-
joms. Kita kategorija – tie, 
kurie sėklų krautuvėje 
prašo, cituoju: „Anksty-
vų, raudonų, geltonų ir 
vėlyvų“. O kur dar amžini 
ginčai, kas geriau: veislė 
ar hibridas. Ir populia-
riausias visų laikų pomido-
ro vazonėlis – indelis nuo 
grietinės. Taigi, rengiantis 
pomidorų sėjai, vertėtų ap-
tarti kai kurias praktines 
detales. Žinoma, daugelis 
„patyrusių“ pomidorinin-
kų kategoriškai atsisako į 
tai kreipti dėmesį, vadin-
dami dėmesį daiginimo ar 
daigų auginimo indams, 
dirvožemiui tiesiog „velnio 
išmislais“.

Ne, indelis 
nuo vištos ketvirčių 
netinka
Po maždaug poros savai-

čių prasidės intensyvus po-
midorų sėjimas. Todėl pats 
laikas apžvelgti turimą įran-
gą. Pradėkime nuo papras-
čiausių dalykų: kur sėti? Sa-
kysite, radote problemą. Štai 
nusiperki sau kokį kilogramą 
vištos ketvirčių ar kitokios 
mėsos, ir nemokamai gauni 
plastmasinį indelį pomido-
rams sėti. Turiu nuliūdinti, 
toks indelis netinka. „Na čia 
gi dabar, nuo neatmenamų 
laikų tiko, o dabar nebetin-
ka“, – stebėsis „patyrę“ dar-
žininkai, kurie pomidorus 
taip sėja nuo vėlyvojo brež-
nevizmo laikų. Bėda ta, kad 
sena silkinė, medinė dėžutė 
ar kitoks panašus indas buvo 
vienintelis įmanomas indas 
sėti pomidorus.

Kodėl tokios dėžutės ne-
tinka? Kad ir kaip rūpestingai 
jose dėliotumėte sėkliukes, 
kai sudygs pomidorai, jose 
gausite į šepetį panašų jau-
nų daigelių tuntą. Viskas bus 
gerai, kol nepradėsite jų pi-
kuoti. Pikavimo metu lauks 

nemalonus atradimas: šakne-
lės tai susipynę. Ir bandyda-
mi išskirstyti šitą pomidorų 
šepetį, neišvengiamai jas 
nutrauksite. Ir tuo metu pra-
rasite labai svarbų dalyką: 
neleisite pomidorų daigams 
suformuoti vadinamojo ša-
knų gniužulo: bepikuodami jį 
tiesiog išardysite. O gniužulo 
formavimas yra labai svarbus 
dalykas: nuo sėkmingai su-
formuoto šaknyno priklauso, 
ar turėsite gerą derlių. Šakny-
nas formuojamas būtent po 
sėklos išdygimo: kai išlenda 
sėklos kilpelė, imamas regu-
liuoti šilumos dieną ir naktį 
skirtumas: jis turi būti ganėti-
nai ženklus, kad, užuot stypęs 
į viršų, augalas imtų formuoti 
šaknyną.

Išeitis – specialios daigy-
klos. Jos yra patogios dviem 
aspektais. Pirmiausia, patogu 
sėti po vieną sėklytę. Kie-
kvienas pomidoras auga savo 
celėje, ir atėjus laikui pikuoti, 
labai patogiai išimamas. An-
trasis aspektas – žymėjimas: 
taip nesusimaišo sėklos, jei 
turite vos po kelias vienos 
veislės sėkliukes, tai tikrai jų 
su kitomis nesumaišysite.

O trečiasis privalumas yra 
svarbus, namie turintiems 
augintinių, ypač kaip mes – 
kačių. Indeliai, ypač didesni, 
vilioja augintinius užsiimti 
„archeologiniais kasinėji-
mais“. Daigyklą su celėmis iš-

kapstyti jiems nei patogu, nei 
įdomu. Vienintelis trūkumas: 
daigams sudygus ant palan-
gių ir balkone jie ima konku-
ruoti dėl šiltesnių vietelių su 
katėmis. Šios mėgsta atsigulti 
ant daigyklos su sudygusiais 
pomidorais tiesiog pasišildy-
ti. Taigi, reiktų sekti, kad jos 
iki pomidorų neprieitų.

Daigyklos kaina yra ganė-
tinai nedidelė. Jų būna kelių 
dydžių. 56 arba 72 celių dai-
gyklos visiškai pakanka vi-
dutiniam pomidorų ūkiui, o 
makalynės su ja gerokai ma-
žiau, nei su indeliais. 72 celių 
daigykla kainuoja vos eurą su 
trupučiu.

Kur pikuoti?
Kaip jau minėta, populia-

riausias visų laikų pikavimo 
vazonėlis yra išplautas in-
delis nuo grietinės. Kol dai-
geliai maži, jis yra neblogas 
pasirinkimas. Ypač auginan-
tiems daugiau veislių. Mat 
yra tokia bėda: tai, kas tilpo 
mažoje daigykloje, po pika-
vimo okupuos visą balkoną ir 
palanges. Man ganėtinai pa-
siteisino ir 0,5 l vienkartiniai 
bokalai. Išplovus juos galima 
naudoti kelis sezonus.

Tačiau esminis indelio nuo 
grietinės trūkumas yra jo ma-
žas dydis. Kaip jau minėjau, 
svarbiausia daigo fazėje po-
midorams auginti šaknyną. 
O jam reikia erdvės. Taigi, 

greičiausiai į grietinės inde-
lius išpikuotus pomidorus 
teks persodinti dar kartelį. 
Kaip atpažinti, kada pomi-
dorui trūksta vietos? Jis ima 
leisti išorines, kitaip sakant 
orines šaknis: stiebo apačio-
je pasirodo mažyčiai šviesūs 
gumuliukai.

Didžiausi iššūkiai daigo 
fazėje yra jau kelis kartus 
minėtas šaknyno formavi-
mas ir daigo tįsimas. Daigai 
ima tįsti vos išdygę, jei jiems 
pakanka šilumos, bet trūksta 
šviesos. Jau pikavimo metu 
matyti, kad kai kurių daigų 
stiebai yra plonyčiai, o skil-
čialapiai – aukštai. Pikuojant 
tokie daigai sodinami kilpele: 
stebas sulenkiamas U raidės 
forma ir užkasamas žemėmis 
iki skilčialapių. Tačiau taip 
problemą galima išspręsti vos 
kelioms dienoms. Jei bus šil-
ta, bet trūks šviesos, daigas ir 
toliau sėkmingai tįs. Jo stie-
bas bus plonas, tarpai tarp 
lapų dideli. Dėl silpno šakny-
no jis duos menkesnį derlių. 
Tįsimo problema sprendžia-
ma tada jau dviem būdais: 
arba į šiltnamį, lysvę pomi-
doras sodinamas 45 laipsnių 
kampu arba apskirtai guls-
čias, arba tiesiog nupjauna-
mas pomidoro stiebas, mer-
kiamas į vandenį ir laukiama, 
kol jis išleis šaknis. Abiem 
atvejais pomidorų derlius ge-
rokai suvėlinamas.

Skaičiuokite, 
kada sodinsite daigus
Ką tokiu atveju daryti? 

Daryti reikia ne tuomet, kai 
pomidoriai lipa pro langus. 
Apie tai reikia galvoti prieš 
juos sėjant. Kaip jau minėta, 
maksimaliai pomidorus ant 
palangės galima laikyti iki 60 
dienų. Kitaip sakant, vasario 
26 d. Išdygę pomidorai balan-
džio 26 d. vėliausiai privalo 
iškeliauti į šiltnamį ar lauko 
lysvę. Skaičiuokite, ar turite 
tokias galimybes? Jei šiltna-
mis šildomas – pirmyn, sėkite. 
O su nešildomais šiltnamiais 
bus sunkiau: gegužės vidury-
je paprastai būna šalnos, ku-
rioms pomidorai yra jautrūs. 
Į nešildomus šiltnamius pomi-
dorus pageidautina sodinti jau 
po obelų žydėjimo. Antraip 
teks juose organizuoti pomi-
dorų Vėlines: naktimis šildyti 
žvakėmis ar panašaus energe-
tinio „efektyvumo“ priemonė-
mis, dengti. O šildymas atvira 
liepsna šiltnamyje dar susijęs 
ne tik su nemenku vargu, bet 
ir gaisro rizika.

Kitas svarbus faktorius 
skaičiuojant sėjos laiką, yra 
dienos šviesos kiekis. Šiuo 
metu jis peržengia 10 val. ribą. 
Tai minimali dienos trukmė, 
kuri būtina daigui vystytis bent 
pusėtinai. Optimalią tempera-
tūrą pasiekti nesunku: ir bu-
tuose, ir nuosavuose namuose 
yra pakankamai gerai šildoma. 
Atminkite, kas nutinka tuomet, 
kai yra pakankamai šilumos, 
bet maža šviesos? Teisingai, 
bet kuris augalas tįsta. Išeitis 
yra tik pagalbinės priemonės, 
t.y. specialios lempos. Tačiau 
jos šviečia tik nedidelį plotą. 
Jei daigelius skaičiuojate de-
šimtimis, prireiks ne vienos.

Temperatūros 
ir laistymo režimas
Vienas didžiausių iššūkių 

auginant daigus yra derinti 
temperatūros režimą. Augin-
ti pomidorus balkone, ypač 
lodžijoje, yra labai patogu, 
nes taip garantuojamas mak-

simalus apšvietimas. Taip pat 
kaitri pavasario saulė gero-
kai prišildo nedidelę patalpą. 
Kartu patogu ir tai, kad tam-
siuoju paros metu balkone ge-
rokai vėsiau, o tai lemia gerą 
šaknyno formavimą. Visgi 
balkone auginant daigus, yra 
tam tikrų niuansų.

Pirmiausia, reikia sekti 
temperatūrą. Kuo saulėtesnė 
diena, tuo labiau prišildoma 
patalpa ir pomidorai gali tie-
siog iškepti. Todėl verta pa-
sirūpinti termometru ir laiku 
atidaryti langus. Kitas išban-
dymas susijęs su ūkanotomis 
dienomis: svarbu neperlaisty-
ti ir nepalikti daigų „šlapio-
mis kojomis“, ypač kai šalta 
ir nėra šviesos.

Drėgmė ir šaltis – vieni 
didžiausių daigų augintojų 
iššūkių. Kad ir kaip besirūpin-
tumėte, bedezinfekuotumėte 
dirvožemį, visgi šaltomis die-
nomis daigų geriau apskritai 
nelaistyti, nei palieti per daug.

Auginant daigus kambary-
je, taip pat yra iššūkių: sudė-
tinga padaryti bent 6 laipsnių 
skirtumą tarp dienos ir nak-
ties temperatūros. Nuolatinė 
šiluma ir šviesos trūkumas 
skatina daigus tįsti. Taigi, no-
rint išauginti kokybišką daigą 
teks pasistengti.

O kas yra kokybiškas 
daigas? Tai stiprus, tvirtas 
daigas, pageidautina, su su-
formuota, bet dar neišsiklei-
dusia pirmąja žiedine keke. 
Jei ji jau išsiskleidė, didelė 
tikimybė, kad persodintas po-
midoras dėl streso tiesiog nu-
mes žiedus. O kekes saugoti 
svarbu: pirmoji ir antroji yra 
pačios derlingiausios.

Liūdna, kai aukštas, žydin-
tis daigas keža grietinės inde-
lyje. Jo šaknų sistema silpna, 
todėl jai sunku išmaitinti di-
delę antžeminę lapų masę, o 
ką jau kalbėti apie žiedus ir 
vaisius. Taigi, kol daigas in-
delyje, verčiau investuoti į jo 
šaknų sistemą.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Juodupės bendruomenė turi spalvotą idėją
Juodupės miestelio ben-

druomenė savo Facebook 
paskyroje paskelbė apie 
spalvotą idėją:

 
„Ne ne, mes neišprotė-

jom, tik labai pasiilgom visų 
Jūsų ir spalvų! Turime idėją. 
Nuspalvinkime mūsų liepų 
alėją spalvingais inkilais, 
kaip simboliu kviečiančiu 
sugrįžti, aplankyti Juodupę, 
o tuo pačiu pasveikinti visą 
Lietuvą ir lietuvius pasau-
lyje su mūsų Nepriklauso-
mybe! Siekiame iškelti bent 
200 vnt. inkilų.

 Pagamink, nuspalvink ir 
padovanok ryškų inkilą idė-

jai įgyventi Kovo 11-osios 
proga.

 Nepasitikintys savo jė-
gomis galite pervesti po 5 

Eur į bendruomenės banko 
sąskaitą inkilo gamybai:  

AB Swedbank, Juodupės 
miestelio bendruomenė, 
LT357300010151138909. 
Nurodykite mokėjimo pa-
skirtį: inkilo gamybai.

 Meistras iš Juodupės jį 
pagamins  Tuomet savo in-
kilą galėsite atsiimti iš ben-
druomenės salės kultūros 
centre, liks tik jį nuspalvin-
ti ir sugrąžinti papuoštą iki 
kovo 8 d.

Džiuginkime vieni kitus. 
Kontaktuokime: Elinga, 
+37062055975, bendrajuo-
dupe@gmail.com, arba as-
menine žinute Facebook“.

Juodupės bendruomenės
inform.

www.rokiskiosirena.lt
qNaujienos 
qSkelbimai
qVideo 
ir fotogalerijos
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Savarankiško gyvenimo namuose savyje atrado kūrėjo talentą

Penketą metų Obe-
lių savarankiško gyveni-
mo namuose gyvenantis 
Edvardas Baltrušis savyje 
atrado dailininko talentą. 
Jo kūriniai – ne tik daugy-
bės bendruomenių švenčių 
puošmena. Jie eksponuoti ir 
labai rimtuose, autoritetin-
guose konkursuose, tokiuo-
se, kaip XVII respublikinė 
prakartėlių paroda Rokiš-
kio krašto muziejuje. Kar-
tu tai ir puikus ekologiško 
meno pavyzdys: antrinės 
žaliavos, gamtos turtai iš-
manaus meistro dėka įgyja 
ne tik naują gyvenimą, bet 
ir siunčia socialinę žinią. 
Apie tai, kaip parama ir sa-
valaikė pagalba keičia liki-
mus, pasakojama Rokiškio 
socialinės paramos centro 
kartu su partneriais įgyven-
dinamo projekte „Bendra-
darbiavimas ir informacijos 
apie socialines paslaugas 
sklaida Rokiškio mieste“ 
(08.6.1-ESFA-T-927 Spar-
tesnis vietos plėtros strate-
gijų įgyvendinimas).

Iki nelaimės gyveno 
kaip visi
Ponas Edvardas į Rokiškio 

kraštą atvyko vedinas meilės. 
Kartu su mylima moterimi 
kūrė namus ir bendrą buitį, 
augino dukrytę. Kol didžiulė 
nelaimė – gaisras – nesugrio-
vė jų ramaus pasaulėlio. „Po 
gaisro draugė pasirinko savo 
gyvenimą, man teko maniš-
kis“, – sakė prie piešinio pa-
linkęs dailininkas.

Nei ramaus šeimyninio 
gyvenimo laikotarpiu, nei 
po nelaimės ponas Edvardas 
nesiryžo kurti. „Taip tik šiek 
tiek papaišydavau“, – prisipa-
žino jis.

Dailė leidžia užsimiršti
O štai patekęs į Obelių 

savarankiško gyvenimo na-
mus vyras išdrįso vystyti 
savąjį talentą. Jis neslepia: 
kūryba padeda užsimiršti. Ir 
fizinius, negalios keliamus 
skausmus, ir sielos žaizdas 
gydo. E. Baltrušis produkty-
vus menininkas: jo paveiks-
lai, instaliacijos puošia ir 
namų koridorius, laisvalaikio 

patalpas, ir keliauja po Ro-
kiškio rajono miestelius ir 
kaimus kaip parodų dalis. Ir 
akiratį plečia: begyvendamas 
šiuose namuose  E. Baltrušis 
pasinaudojo jam pasiūlyta 
puikia galimybe patobulinti 
savo gebėjimus, susipažinti 
su įvairiomis technikomis,  
mokymuose pagal Neįgaliųjų 
reabilitacijos programą Kau-
ne, mokykloje, kurioje studi-
javo įvairių rankdarbių kūri-
mo technologijas. Mokymai 

vyko pusmetį, studijuojantys 
gyveno Kaune, gaudavo sti-
pendiją. Čia programa jam 
buvo pritaikyta pagal užimtu-
mo tarnybos organizuojamas 
programas. „Džiaugiuosi, 
kad mano paskatintas Edvar-
das pasiryžo dalyvauti šiuo-
se mokymuose“, – sakė J. 
Paukštienė.

Dabar jis ištisas dienas lei-
džia kūrybinėse dirbtuvėlėse. 
Jose apstu visko, ko reikia 
kūrybai: ir dailiai supjaustyti 

beržo ritinėliai. Jie skirti bū-
simiesiems paveikslams. Čia 
pat ištisos paletės įvairiausių 
dažų, klijų indeliai, gamtos 
turtų – samanų, kankorėžių, 
tošių atsargos.

E. Batrušis kūriniams nau-
doja daug įvairiausių techni-
kų. Čia ir tradiciniai pieštuku 
piešti preciziški darbai, ir ant 
medžio ritinių tapyti žvėre-
lių, augalų atvaizdai. Ir er-
dvinės kompozicijos iš tošių, 
samanų ir kankorėžių. Kurie 

išmanaus kūrėjo dėka trans-
formuojas neatpažįstamai: tik 
geriau įsižiūrėjus į pamėgtų 
darželio gėlių gvazdikėlių, 
kitaip dar serenčių, kompo-
ziciją, galima pastebėti, kad 
ryškiomis spalvomis pražydę 
gėlytės meistriškai sukurtos 
iš kankorėžių.

Socialinės paramos centro, 
kuriam priklauso Obelių sa-
varankiško gyvenimo namai, 
direktorė Jolanta Paukštienė, 
pirmoji šių namų vadovė, ne-
slepia: būtent kūryba gyve-
nimo paraštėje atsidūrusiam 
žmogui padeda susigrąžinti 
svarbiausią prielaidą keisti 
savo gyvenimą – žmogiškąjį 
orumą. Todėl kiekvieno gy-
ventojo kūrybiškumas skati-
namas, ugdomas ir palaiko-
mas. Kas neria staltiesėles, 
kas kuria karpinius, kas ori-
gami būdu kuria puokštes, 
kas siuvinėja, kas tapo, kuria, 
klijuoja. Pasak pašnekovės, 
noras užsimiršti kūryboje sa-
varankiško gyvenimo namų 
žmonėms yra didžiulis: čia 
neriama net šalčio, artrito iš-
kreiptais pirštais. Kūryba – ne 
tik galimybė jiems prieinamu 
būdu bendrauti su pasauliu, 
išlieti savo nerimą, svajones, 
bet ir susigrąžinti prarastąjį 
orumą.

O grįžta jis labai paprastai: 
kiekviena paroda, kiekvienas 
diplomas, padėka liudija – šis 
žmogus vertinamas visuome-
nės, jis jai yra svarbus ir įdo-
mus. Svarbus jo tobulėjimas, 

jo pastangos, jo mintys, jo 
darbai.

„Visaip skatiname žmones 
kurti“, – sakė direktorė. Ir 
prasitarė, kad vieną gražiau-
sių, brandžiausių savo darbų 
– 3D pilies paveikslą ponas 
Edvardas sukūrė paprašytas 
kokio nors paveikslo Valsty-
bės dienai.

Jo dailės darbas buvo 
eksponuojamas ir Rokiškio 
kraštą garsinančioje XVII 
respublikinėje prakartėlių 
parodoje.

Investicijos atsiperka
Direktorė neslepia: di-

džiausia investicija šiuose 
namuose yra į žmogų. Jei 
jis keičia gyvenimą, tuomet 
jau nebesvarbu, kiek tūbelių 
dažų, kiek siūlų rinkinukų 
reikia nupirkti. Svarbu, kad 
kurtų ir tobulėtų.

O pono Edvardo darbai 
– dar ir puikus ekologiškos, 
žaliosios, tvarios kūrybos pa-
vyzdys. Štai toji garsioji pilis 
sukurta faktiškai iš antrinių 
žaliavų – stiklo šukelių. Ki-
tuose panaudoti veidrodžio 
šukelės, vielutės. Kiti darbai 
– iš gamtos dovanų: akmenu-
kų, kriauklyčių, medžio riti-
nėlių, kankorėžių, samanų. 
Pastaruoju metu pašnekovas 
įsisavina ir dekupažo techni-
ką. Ir ne tik pats kuria: ponas 
Edvardas jau rengia edukaci-
jas.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

DOVANOJA

• Dovanoju žurnalus Stilius.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Dovanojamas 3 m. amžiaus, 
nedidelis šuniukas. Gyvena lauke. 
Tel. 8 647 73 680. Rokiškis
• Dovanoju mažųjų veislės margą 
gaidelį. Pandėlio seniūnija.  
Tel. 8 646 81 861.
• Dovanoju Donaldo komiksais 
apklijuotą spintą. Pasiimti reikia 

per šią savaitę. Tel. 8 682 16 743. 
Rokiškis
• Dovanoju 6 vištas, vieną gaidelį, 
dvi ožkas ir viena ožiuką. Pridėsiu 
dar grūdų vištoms.  
Tel. 8 627 64 476. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Trys ožkas ir ožį. Ožys - 40 
Eur, ožkos - 60 Eur/vnt. Imant 
visas iš karto, atiduosime už 
200 Eur. Kainos negalutinės ir 

galima derėtis. Ožkos apsėklintos. 
Rokiškis. Tel. 8 623 31 396. 
Rokiškis
• Paršelius. Tel. 8 607 51 525. 
Kupiškis

GARSO TECHNIKA

• Automobilinį CD grotuvą 
Pioneer. USB. AUX. WMA. MP3. 
AAC. Mosfet 50W x4. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 687 73 075.  
Rokiškis

• Automobilinį CD grotuvą AEG 
CS MP 530 IR. USB, MP3. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 687 73 075.  
Rokiškis
• CD grotuvą Panasonic CQ-
C7303N. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau bet kokio darbo, galiu 
dirbti viską. Darbo nebijau, esu 
draugiška. Tel. 8 605 21 782. 

Rokiškis
• Ieškau auklės darbo. Didelė 
patirtis su vaikais.  
Tel. 8 676 38 138. Rokiškis
• Ieškau darbo servise. Turiu 
patirties ir Tr1, Tr2, B kategorijos 
vairuotojo pažymėjimas.  
Tel. 8 695 70 337. Rokiškis
• Ieškau darbo, galiu supjauti 
malkas. Tel. 8 695 78 132.  
Rokiškis
• Vyras ieško darbo.  

Tel. 8 600 74 461. Rokiškis
• Moteris ieško darbo pardavimo 
arba išvežiojimo srityje.  
Tel. 8 620 31 551. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu dirbti 
traktoriumi. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 625 53 137. 
Rokiškis
• 35 metų vyras ieško darbo. 
Turiu vairuotojo pažymėjimą ir 
automobilį. Tel. 8 611 65 395. 
Rokiškis
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SIŪLO DARBĄ

• Skubiai reikalingas ūkio 
darbuotojas, darbui Švedijoje. 
Reikalinga anglų kalba. 
Atlyginimas 10 Eur/val bruto. 
Atlyginimas mokamas kas mėnesį, 
darbas su individualios veiklos 
pažymėjimų arba verslo liudijimu. 
Kaina 1600 Eur. Tel. 8 611 45 080. 
Rokiškis
• Reikalinga moteris, kuri 
galėtų kartu gyventi su moterimi 
nuosavame name ir ją prižiūrėtų, 
slaugytų. Tel. 8 604 18 339. 
Rokiškis
• Ieškomi rąstiniu namų sukirtėjai. 
Tel. 8 688 20 398. Rokiškis
• UAB Ramundas GM reikalingas 
(-a) vilkiko vairuotoja(s). Darbo 
vieta - Dirbtuvių g. 13, Obeliai, 
Rokiškio r. Darbas pamaininis. 
Darbo užmokestis – neatskaičius 
mokesčių nuo 960 Eur iki 1120 
Eur. Tel. nr. +370 61003980 arba 
+370 65620131. Tel. 8 656 20 131. 
Rokiškis
• Reikalingi darbininkai, darbui 
prie stogų. Tel. 8 687 73 069. 
Rokiškis
• Ieškome buhalterės ūkininko ūkio 
apskaitai vesti. Tel. 8 616 78 570. 
Rokiškis

PASLAUGOS

• Ieškinių, procesinių dokumentų, 
taikos sutarčių rengimas teismui, 
įvairių prašymų, pretenzijų, 

skundų rengimas. Konsultacijos, 
dokumentų rengimas darbo 
ginčų komisijoms. Kitos teisinės 
paslaugos. Taikos g. 19, Rokiškis. 
Tel. 8 693 66 229. Rokiškis
• Atlieku vidaus apdailos darbus . 
Tel. 8 614 21 827. Rokiškis
• Tvenkinių kasimas, valymas, 
grunto kasimo-lyginimo, išvežimo 
darbai. Atliekame darbus su 22T 
ilgastrėliu, 21T standartine strėle 
ir 8T ekskavatoriumi. Nuomojame 
savivartį 20T ir tralą iki 25T. 
Galime pastatyti biologinius 
nuotekų valymo įrenginius.  
Tel. 8 621 02 037. Rokiškis
• Smulkūs namų ūkio remonto 
(elektros, santechnikos ir kt.) 
darbai. Tel. 8 602 10 171.  
Rokiškis

PERKA

• Perku tuščią buitinį dujų balioną. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 613 31 097. 
Rokiškis

• Perkame automobilius visoje 
Lietuvoje. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 696 65 249. Rokiškis
• Skubiai superkame visų 
markių automobilius iki 600 Eur. 
Atvažiuojame pas jus į vietą ir 
atsiskaitome iš karto. Skambinkit 
arba rašykit sms su pasiūlymu. 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 623 41 177. 
Rokiškis
• Perku antikvariatą, sendaikčius, 
militaristiką, senus dokumentus, 
nuotraukas, apdovanojimus, 
pinigus. Tel. 8 610 21 765.  
Rokiškis

KITA

• Tena sauskelnes. Dydis XL, 
didelis sugeriamumas, tvirtinimos 
lipdukais. Tel. 8 698 26 187. 
Rokiškis
• Automobilinį kompresorių. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Arkliukų kolekciją. Kaina 18 Eur. 
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Karinį diržą. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 605 05 560. Rokiškis
• Krištolinę vazą. Kreiptis telefonu. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 605 05 560. 
Rokiškis
• Nenaudotą, rankų darbo, 
vienetinę lėkštę vaisiams ar kitoms 
gėrybėms. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Žvejybinę peikeną ledui. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 681 55 002.  
Rokiškis
• Knygas mergaitėms. Kaina 4 Eur. 
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Beržines malkas kaladėmis 
arba skaldytas. Tel. 8 680 49 599. 
Rokiškis
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KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

MOBILIEJI TELEFONAI

• Gerai veikiantį telefoną Samsung 
Galaxy J4 plius. 2018 m. Skilęs 
ekranas, naudotis netrukdo. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 623 05 235.  
Rokiškis
• Geros būklės mobilųjį telefoną 
iPhone X 64 GB. Dokumentai, 
dėžutė, kroviklis, ausinės, 
dėkliukas. Spalva balta. Pirktas 
salone. Siunčiu. Domina keitimas. 
Kaina 330 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Geros būklės mobilųjį telefoną 
iPhone 8, 64GB. Spalva auksinė. 
Apsauginis stikliukas ant ekrano. 
Dokumentai, kroviklis, dėkliukas. 
Kaina 220 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną iPhone 6s, 16GB. Spalva 
auksinė. Kroviklis. Domina 
keitimas. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną iPhone 7 32 GB. Spalva 
auksinė. Dokumentai. Dėžutė. 
Dėkliukai. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Idealios būklės kaip naują 
mobilųjį telefoną iPhone 6s, 16GB. 
Spalva Rose Gold. Dokumentai, 
dėžutė, dėkliukas, ausinės. Domina 
keitimas. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• iPhone 7. 32 GB, juodas. Domina 
keitimas. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
mobilųjį telefoną iPhone 7, 32GB. 
Spalva Rose Gold. Dokumentai, 
dėžutė, dėkliukas. Domina 
keitimas. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilų 
telefoną iPhone 5S, 16GB. Spalva 
auksinė. Yra dokumentai, dėžutė, 
dėkliukai. Domina keitimas. Kaina 

70 Eur. Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Geros būklės mobilųjį telefoną 
iPhone 7, 128 GB. Spalva Rose 
Gold. Dokumentai, dėžutė, 
dėkliukas. Domina keitimas. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną iPhone 6s, 32GB. Spalva 
auksinė. Kroviklis. Domina 
keitimas. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną iPhone 6s, 16GB. Spalva 
sidabrinė. Kroviklis, dėkliukai. 
Domina keitimas. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną Samsung Galaxy S8, 
64GB. Pilna komplektacija. 
Dokumentai. Pirktas naujas 
Lietuvoje. Domina keitimas. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Samsung Galaxy A3. Puikios 
būklės, kroviklis, ausinės. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 698 84 137.  
Rokiškis
• iPhone xr 64GB. Dužęs galinis 
stikliukas, baterija - 90 proc. 
Kaina 280 Eur. Tel. 8 603 60 522. 
Rokiškis
• Mažai naudotą, geros būklės 
telefoną Huawei P9 lite. 2017 m.. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 617 36 931. 
Rokiškis
• Samsung A51. Telefonas naujas. 
Su garantija. Baltos spalvos. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 683 06 559. 
Rokiškis
• Telefoną Oukitel wp2. Atsparus 
vandeniui ir smūgiams. Viskas 
veikia. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Auksinės spalvos iPhone 6. 
Viskas veikia. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 2 kambarių butą Panevėžio g., 
Rokiškyje. Butas aštuntajame 
aukšte, nekampinis. Puikus vaizdas 
pro langus. Butas šiltas, nedidelės 
šildymo išlaidos. Butui priklauso 

rūsys. Įėjimas į laiptinę su 
magnetiniu raktu arba kodu. Reikia 
remonto. Kaina 23800 Eur.  
Tel. 8 646 79 264. Rokiškis
• Kupiškio miesto širdyje, 
Gedimino g., 2 kambarių butą. 
Butas 3/3a., bendrasis plotas 59,49 
kv. m. Laiptinėje - 4 butai. Aukštos 
lubos. Kambariai nepereinami, 
butas ne kraštinis. Atskiri vonios ir 
tualeto kambariai. Butui priklauso 
rūsys. Kaina 22900 Eur.  
Tel. 8 677 59 277. Kupiškis
• Klaipėdoje pagamintą garažą 
nusikelti. Nušveistas, paruoštas 
dažyti. Vidus iškaltas plokštėmis. 
Išvedžiota elektros instaliacija. 
Ilgis 5.5 m, plotis 3.40 m. Kaina 
650 Eur. Tel. 8 604 61 511.  
Rokiškis
• Komercinės paskirties namą 
Kupiškyje, Vytauto gatvėje. 
Bendras patalpų plotas - 744,62 kv. 
m. Pirmo aukšto plotas - 535.12 
kv. m. Antro aukšto salės plotas - 
209.50 kv. m. Pastatas renovuotas 
2009 m.. Kaina 103000 Eur.  
Tel. 8 677 59 277. Kupiškis
• Erdvų ir tvirtą blokinį namą 
Vytauto g., Kupiškyje. Gyvenamo 
namo plotas net 172,86 kv. m. 
Name yra 6 kambariai ir didelis 
rūsys. 7,81 a sklypas. Įvestos visos 
komunikacijos: elektra, miesto 
kanalizacija bei vandentiekis. 
Kaina 35000 Eur.  
Tel. 8 677 59 277. Kupiškis
• 20 a sklypą Jakšto g., Rokiškyje. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Paslaugų paskirties pastatą – 
Laidojimo namus, K. Būgos g., 
Zarasų m. Bendras plotas – 268 
kv. m. Patalpos šalia Zarasų ežero 
apžvalgos rato (vos už 200 m). 
Aplink pastatą erdvi asfaltuota 
aikštelė – pravažiavimas ratu. 
Kaina 54000 Eur.  
Tel. 8 677 59 277. Zarasai
• Ramioje vietoje, šalia miško, 
netoli Dviragio ežero, Krylių k., 
Kamajų sen., Rokiškio raj., rąstinę 

sodybą – vienkiemį su 8.96 ha 
žemės sklypu. Namas pastatytas 
1952 m., vieno aukšto su mansarda. 
Bendras plotas 124 kv.m. Krosninis 
šildymas, įvesta trifazė elektros 
instaliacija. Tel. 8 620 46 281. 
Rokiškis
• Rąstinį - apmūrytą gyvenamąjį 
namą Klišių k., Rokiškio raj. 
Namas 1 aukšto su mansarda, 1973 
m. statytą. Mansarda neįrengta. 
Bendras namo plotas 65,46 kv.m. 
Po dalimi namo yra rūsys. Name 
įvestas vietinis vandentiekis ir 
kanalizacija. Sklypas 28 a. Kaina 
13900 Eur. Tel. 8 620 46 281. 
Rokiškis
• Ežerų apsuptyje, Duokiškio 
mstl., tvarkingą mūrinį namą, 
Kamajų sen., Rokiškio raj. Namas 
pastatytas 1989 m., vieno aukšto su 
mansarda. Bendrasis plotas 166,42 
kv. m. 34 a namų valdos sklypas, 5 
kambariai,  rūsys, garažas, ūkinis 
pastatas. Kaina 26900 Eur.  
Tel. 8 620 46 281. Rokiškis
• Itin ramioje vietoje, medžių 
apsuptyje, Zarinkiškių k., Obelių 
sen., Rokiškio raj., tvirtą, didelę 
sodybą. 70 a namų valdos, sodyba 
statyta 1978 m. Bendrasis plotas 
122,71 kv. m. Mansarda neįrengta. 
Įvesta trifazė elektros instaliacija. 
Bendras vonios ir tualeto kambarys. 
Kaina 25000 Eur.  
Tel. 8 620 46 281. Rokiškis
• Keičiu 2 kambarių butą į 
3 ar 4 kambarių butą. Butas 
suremontuotas 2019 m., vonia su 
tualetu. Antrasis aukštas. Vidurinis 
butas. Puiki vieta. Šalia Senukai, 
mokyklos ir darželiai. Panevėžio g. 
30. Tel. 8 677 90 748.  
Rokiškis
• 3 kambarių butą Rokiškyje, 
Taikos g., 5 aukšte. Išsamesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 675 24 736. Rokiškis
• Mūrinį namą Rokiškyje, 
Basanavičiaus g., netoli tvenkinio. 
Sklypas 6 a. Bendras plotas 138,45 
kv.m. Šildomas kietuoju kuru, su 
rūsiu. Trifazė elektros instaliacija, 
garažas su rūsiu. Mansarda 
neįrengta. Kaina 50000 Eur.  
Tel. 8 677 59 277. Rokiškis
• Rokiškio priemiestyje, apsuptą 
miško, rąstinę sodybą su 0,9282 
ha namų valdos žemės sklypu. 
Namas statytas 1940 m. Bendrasis 
gyvenamojo namo plotas 92,79 
kv.m. Sodyba apšildoma krosnimis. 
Įvestos vietinės komunikacijos. 
Kaina 31000 Eur.  
Tel. 8 620 46 281. Rokiškis
• Salų dvaro parko apsuptyje, ant 
Dviragio ežero kranto, unikalius 
apartamentus poilsiui. Bendras 
plotas 89,88 kv.m. Įvestos 
komunikacijos. Yra rūsys, 28 a. 
žemės. Kaina 32000 Eur.  
Tel. 8 677 59 277. Rokiškis
• 2 kambarių butą Vytauto g. 
Naudingas plotas 46,79 kv.m. 
Miesto komunikacijos. Vanduo 

šildomas el. katilu, elektrinė 
viryklė. Tualetas ir vonia atskirai. 
Butui priklauso sandėliukas 
ūkiniame pastate. Atskiras įėjimas 
iš gatvės pusės. Kaina 16900 Eur. 
Tel. 8 677 59 277. Rokiškis
• Rokiškio miesto centre, namo dalį 
(31 kv. m.), Respublikos g. 13-1. 
Namas šildomas kietuoju kuru, 
pajungti radiatoriai. Šalia namo 
pamato yra komunikacijos.  
Tel. 8 688 41 425. Rokiškis
• Sodybą su 65 a sodybiniu sklypu, 
Kriaunų seniūnijoje, Rokiškio r. 
Netoli Sartų ežeras, sodyba yra 
Sartų regioninio parko teritorijoje. 
Tel. 8 686 61 909. Rokiškis
• Komercinės paskirties, 43 
a sklypą su 295 m nuosava 
geležinkelio atšaka Rokiškyje. 
Sklype yra penkios 400 kub. m. 
metalinės talpos ir penkios 50 kub. 
m. metalinės talpos, dar yra 24 
kv. m. kontoros pastatas (blogos 
būklės) ir 31 kv. m. siurblinė. . 
Kaina 27000 Eur.  
Tel. 8 698 10 076. Vilnius
• Dalį namo. 2 aukštas, garažas, 
ūkinis, atskiras įėjimas, rami vieta. 
Kaina 27000 Eur.  
Tel. 8 611 31 617. Rokiškis
• Keičiu namuką su ūkiniu pastatu, 
garažu, miesto komunikacijomis, 
apšiltinimu į 1 kambario butą, 
pirmajame aukšte, Rokiškis.  
Tel. 8 619 28 116. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą Kamajų m., 
Rokiškio r. Namas mūrinis, vieno 
aukšto, su mansarda. Bendrasis 
plotas  92.62 kv. m. Name yra 3 
šviesūs, erdvūs kambariai, tualeto 
ir vonios kambarys, jauki virtuvė. 
Mansardoje įrengti dar 2 gyvenami 
kambariai. Kaina 17500 Eur.  
Tel. 8 608 39 567. Rokiškis
• Mūrinį namą su mansarda Ragelių 
k., Rokiškio raj. Namas statytas 
1977 m. Pirmajame namo aukšte 
yra prieškambaris, koridorius, 
virtuvė, 3 kambariai. Mansardoje 
yra 3 kambariai, vienas iš jų su 
balkonu. Kaina 13000 Eur.  
Tel. 8 679 76 044. Rokiškis
• Rąstinę sodybą Buivydiškių 
kaime, Rokiškio rajone. 
Namas statytas 1972 m., būklė 
remontuotina. Nesenai pakeisti 
namo langai į plastikinius. 
Bendrasis namo plotas yra 72,02 
kv. m. Sklypo plotas 50 a. Kaina 
4000 Eur. Tel. 8 678 72 157. 
Rokiškis
• Juodupės sen., Sodelių k., 32 . 
namų valdos (vienbučių ir dvibučių 
gyvenamųjų pastatų teritorijų) 
paskirties žemės sklypą su jame 
esančiu, nauju garažu. Yra leidimas 
statyboms, suprojektuotas namas. 
Kaina 15000 Eur.  
Tel. 8 608 39 567. Rokiškis
• Gyvenamą namą Pakriaunių k., 
Rokiškio r. Namas mūrinis, vieno 
aukšto, su mansarda. Bendras 
plotas  115.29 kv. m. Name yra 3 
šviesūs, erdvūs kambariai, jauki 
virtuvė. Mansardoje įrengti dar 2 

gyvenami kambariai. Kaina 13500 
Eur. Tel. 8 675 75 369.  
Rokiškis
• Obelių mieste, J. Jablonskio 
gatvėje namo dalį. Priklauso 46/100 
dalys rąstinio gyvenamojo namo, 
1/3 dalis ūkinio pastato.  Namui 
priklauso 18 a. žemės sklypas, 
kuris nuomojamas iš valstybės. 
Kaina 5000 Eur. Tel. 8 679 76 044. 
Rokiškis
• Mūrinį namą su mansarda 
Antanašės k., Rokiškio rajone. 
Namas statytas 1977 m. Pirmajame 
namo aukšte yra prieškambaris, 
koridorius, virtuvė, 3 kambariai. 
Mansardoje yra 3 kambariai, vienas 
iš jų su balkonu. Po namu didelis, 
sausas rūsys. Kaina 21000 Eur.  
Tel. 8 678 72 157. Rokiškis
• 3 kambarių, 65,88 kv. m butą 
Tekstilininkų g., Juodupės 
miestelyje. Butas yra 1 aukšte iš 
5, 1980 m. statytame mūriniame 
name. Butas tvarkingas. Kaina 
13500 Eur. Tel. 8 608 39 583. 
Rokiškis
• Šviesų, jaukų, su visais baldais 
vieno kambario butą pirmame 
aukšte, Taikos g. 1, renovuotame 
name. Renovacija išmokėta. Vieta 
strateginė. Aplink parkai, prekybos 
centrai. Išsamesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 627 74 051. 
Rokiškis

NUOMA

• Ieškomas 2-3 kambarių butas 
nuomai. Bute gyventų trijų 
asmenų šeima, be mažų vaikų. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 636 71 001. 
Rokiškis
• Išnuomoju garažą Šatrijos 
gatvėje, už buvusio DNB banko. 
Tel. 8 681 66 505.  
Rokiškis
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Ieškokite  prekybos centruose!
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05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Mokslo sriuba
06:35 Išpažinimai
07:05 Ateivis 
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
11:00 Beatos virtuvė
12:00 Beprotiškos 
filmavimo akimirkos
13:00 Neregėtas Iranas 
14:00 Frenki Dreik 
paslaptys
14:45 Euromaxx
15:10 Klausimėlis
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios
18:00 Langas į valdžią
18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Dainuok su manim

22:40 Begalinė meilė 
00:25 King Kongas
03:25 Neregėtas Iranas
04:20 Dizaino dokumentika. 
Baldai ir šviestuvai
04:30 Frenki Dreik paslaptys
05:15 Ponių rojus

06:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:00 Benas Tenas 
07:30 Monstrų viešbutis 
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
08:30 Virtuvės istorijos 
09:00 Gardu Gardu 
10:00 Tėvų darželis 
10:30 Būk sveikas! 
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas 
11:30 Tylūs geradariai. Tvarumo 
istorijos 
12:00 Nuostabūs metų 
laikai
12:20 Kenoloto 
12:22 Nuostabūs metų
 laikai 

13:05 Naujas imperatoriaus 
pokštas
14:35 Optibet LFF supertaurės 
rungtynės. Vilniaus "Žalgiris" – 
FK "Panevėžys"
16:45 Ekstrasensai. 
Stipriausių mūšis 
17:20 Kenoloto 
17:22 Ekstrasensai. 
Stipriausių mūšis 
18:30 TV3 žinios 
19:30 galvOK 
19:35 Eurojackpot 
19:40 galvOK 
21:30 Gaujų karai. 
Princai 
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Gaujų karai. 
Princai 
22:40 Angelas
01:05 Nuodinga rožė 
02:50 A komanda
05:15 Atsargiai! Merginos

06:50 Saugokis meškinų

07:35 Berniukas Blogiukas 
08:00 Ogis ir tarakonai 
08:20 Vasaros stovyklos sala 
08:50 Tomo ir Džerio
nuotykiai
09:20 Beprotiškos melodijos
09:50 Neramūs ir triukšmingi 
10:15 Elfai
11:55 Berniuko Rykliuko 
ir Lavos mergaitės 
nuotykiai
13:45 Nauja diena
15:50 Staigmena
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Bjaurios lėlės
21:15 Smokingas
23:20 Nubusti Meksikoje
01:05 15:17 į Paryžių

07:00 Kvailiai šėlsta
07:30 Snaiperis 
08:30 Kvailiai šėlsta 
09:00 Sveikatos kodas
10:05 Geriausi šuns draugai 

10:35 Brazilija – gamtos 
istorija. Laukinė
 širdis 
11:45 Atranka. Išlieka 
stipriausi 
12:45 Gordonas Ramzis. 
Iki pragaro ir atgal 
13:45 Pragaro virtuvė 
14:45 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu 
15:45 Nepamirštamas tyrimas 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas
19:30 Muzikinė kaukė
22:05 Išvadavimas
00:15 Pabėgimas iš Los Andželo
02:10 Smogiamoji jėga

05:35 Kaimo akademija
06:00 „Paslaptys“ 
08:00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
09:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2021"
09:30 Krepšinio pasaulyje 
10:00 Vantos lapas

10:30 Deutsche Welle: Keliautojo 
dienoraštis
11:00 Gyvenimas
12:00 „Pėdsakas“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos miestai
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 TV Europa pristato. 
"Lietuvos gelmių istorijos" 
19:00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi
20:00 Žinios
20:30 #NeSpaudai
21:30 Oponentai
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 „Pėdsakas“ 
02:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:35 Gyvenimas
04:20 Laikykitės ten
05:00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi
05:40 Vantos lapas
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02 05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:00 Alpių detektyvai 
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija 
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Nacionalinė 
ekspedicija
13:00 (Ne)emigrantai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:20 Maistas: tiesa ar 
pramanas? 
16:40 Kalnų daktaras
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Pasaulio puodai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Gimę tą pačią dieną

22:30 Dviračio žinios
23:00. Belgravija 
23:50 Alpių detektyvai
00:30 Langas į valdžią
01:05 Klauskite daktaro
02:05 Pasaulio puodai
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema 
04:00 Gimę tą pačią dieną
04:50 Maistas: tiesa ar pramanas? 
05:15 Ponių rojus

05:30 Vaiduoklių ieškotojai 
05:55 Atsargiai! Merginos 
06:25 Keršytojų komanda 
06:55 Žuvėliokai 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Prieš srovę
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Sužeisti paukščiai 
12:00 Lialios sugrįžimas 
12:20 Kenoloto 
12:22 Lialios sugrįžimas
13:00 Parduotas gyvenimas 

15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Gero vakaro šou 
20:30 Prakeikti III 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 I.T. Neribota prieiga
22:25 Vikinglotto 
22:30 I.T. Neribota prieiga
23:15 Jėga ir Kenoloto 
23:18 I.T. Neribota prieiga
00:05 Skubi pagalba 
01:05 Einšteinas 
02:00 Majų baikerių klubas 
03:05 Vaiduoklių ieškotojai
03:30 Skubi pagalba 
04:20 Einšteinas
05:15 Vaiduoklių ieškotojai 
05:55 Atsargiai! Merginos

06:30 Svaragini. Amžina 

draugystė 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:00 Kalnietis 
11:00 Tūkstantis ir viena naktis 
12:45 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:20 Širdele mano
15:30 Mano namai - mano likimas 
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Šeškinės 20. Giedriaus ir 
Džiugo šou
21:00 Rimti reikalai 3 
21:30 Žinios
22:30 Buvusioji
00:35 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika 
01:50 Diktatorius
03:05 Volkeris, Teksaso reindžeris 
04:35 Kalnietis 

06:25 Greitojo reagavimo būrys 

07:20 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Tiltas 
09:40 Paskutinis faras 
10:35 Mentalistas 
11:35 Atsarginis prezidentas
12:35 CSI. Majamis 
13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Tiltas 
16:00 Paskutinis faras 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 Betsafe–LKL čempionatas
21:00 Netikėta sėkmė
22:50 Kruvinas sąrašas
00:40 Didžiojo sprogimo teorija 
01:05 CSI. Majamis

05:30 Nauja diena
06:30 Mūsų gyvūnai
07:00 Lietuvos miestai
08:00 „Paslaptys“ 
09:00 „Pėdsakas“ 
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11:00 „Žiedas su rubinu“

12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Teisingumo agentai“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Alfa taškas
17:00 #NeSpaudai
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 Alfa taškas
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Žiedas su rubinu“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 #NeSpaudai
00:30 „Teisingumo agentai“ 
01:30 „Žiedas su rubinu“ 
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:20 #NeSpaudai
04:00 Alfa taškas
04:25 Mūsų gyvūnai
04:50 „Reali mistika“
05:30 Nauja diena
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05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:00 Alpių detektyvai 
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija 
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė. 
13:00 Beatos virtuvė. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva
16:20 Maistas: tiesa ar 
pramanas? 
16:40 Kalnų daktaras 
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 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Užkluptas

23:50 Alpių detektyvai 
00:35 Išpažinimai
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Daiktų istorijos
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 LRT forumas
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas? 
05:15 Ponių rojus

06:00 Sveikatos medis 
06:25 Keršytojų komanda 
06:55 Žuvėliokai 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Svajonių sodai 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Sužeisti paukščiai 
12:00 Lialios sugrįžimas 
12:20 Kenoloto 
12:22 Lialios sugrįžimas
13:00 Parduotas gyvenimas 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 

16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Karštai su tv3.lt 
20:30 Prakeikti III 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Žala
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Žala
00:15 Skubi pagalba
01:15 Einšteinas
02:10 Bibliotekininkai 
03:00 Vaiduoklių ieškotojai 
03:25 Skubi pagalba 
04:20 Einšteinas 
05:15 Vaiduoklių ieškotojai 
05:55 Atsargiai! Merginos

06:30 Svaragini. Amžina draugystė 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
10:00 Kalnietis 
11:00 Tūkstantis ir viena naktis 
12:45 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 

14:20 Širdele mano 
15:30 Mano namai - mano likimas 
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 3 
21:30 Žinios
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 Taikos kaina
00:20 Narkotikų prekeiviai. 
Meksika 
01:30 Kartą Meksikoje
03:10 Volkeris, Teksaso reindžeris 
04:40 Kalnietis 

06:25 Greitojo reagavimo būrys 
07:20 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Tiltas 
09:40 Paskutinis faras 
10:35 Mentalistas 
11:35 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu 
12:35 CSI. Majamis 
13:35 Mano virtuvė geriausia 

14:50 Tiltas 
16:00 Paskutinis faras 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 Greitojo reagavimo būrys 
19:30 Atsarginis prezidentas 
20:30 Kvailiai šėlsta 
21:00 International
23:20 Mirtinas ginklas 
00:20 Legendų biuras 
01:30 Gyvi numirėliai 
02:30 CSI. Majamis 

05:20 Mažos Mūsų Pergalės
05:30 Krepšinio pasaulyje 
06:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2021"
06:30 Vantos lapas
07:00 Skonio reikalas
07:30 Vyrų šešėlyje
08:00 Eko virusas
08:30 Mūsų gyvūnai
09:00 „24/7“
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11:00 „Žiedas su rubinu“ 

12:00 TV parduotuvė
12:15 Mokslo ritmu
12:30 Kaimo akademija
13:00 Nauja diena
14:00 „Teisingumo agentai“ 
15:00 „Reali mistika 
16:00 Reporteris
16:30 Alfa taškas
17:00 Laisvės TV valanda
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 Alfa taškas
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Žiedas su rubinu“ 
22:30 Reporteris
23:00 Alfa taškas
23:30 Laisvės TV valanda. 
Laikykitės ten
00:30 „Teisingumo agentai“ 
01:30 „Žiedas su rubinu“ 
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:20 Laisvės TV valanda
04:00 Alfa taškas
04:25 Partizanų keliais
04:50 „Reali mistika“ 
05:30 Nauja diena
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05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Nacionalinė 
ekspedicija
07:00 Šventadienio 
mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 Gyventi kaime 
gera
08:30 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų 
pasakos. Raudonkepuraitė
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Ką veikti?! 
12:00 Metų laikai 
Japonijoje
12:50 Užburianti Australija
13:45 Puaro
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Pasivaikščiojimai

17:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
17:30 Žinios
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Perplaukus Atlantą
22:00 Moters kvapas 
00:35 Generolas
02:20 Metų laikai Japonijoje
03:15 Klausimėlis
03:30 Puaro
05:15 Ponių rojus

05:15 Atsargiai! Merginos 
07:00 Benas Tenas 
07:30 Monstrų viešbutis 
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
08:30 Svajonių ūkis 
09:00 Sveikata.lt 
09:30 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal moteris 
11:00 Svajonių sodai
12:00 Aladinas
12:20 Kenoloto
12:22 Aladinas

15:10 Gražuolė ir pabaisa
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Lietuvos balsas
22:05 Mirties lenktynės
00:15 Kartą Meksikoje
02:10 Smokingas

07:00 Kvailiai šėlsta 
07:30 Galiūnų varžybos 
Lietuva – Latvija. 
Biržai
08:30 Tauro ragas
09:00 Baltijos komandinis 
galiūnų čempionatas. 
Radviliškis
10:05 Geriausi šuns draugai 
10:35 Brazilija – gamtos 
istorija. Ežerų 
labirintas 
11:45 Lemtinga diena 
12:45 Gordonas Ramzis.
 Iki pragaro ir atgal 
13:45 Pragaro virtuvė 
14:45 Nepaaiškinami įvykiai 
su Viljamu Šatneriu 

15:45 Nepamirštamas tyrimas 
17:00 Betsafe–LKL 
čempionatas
19:30 Mirtinas ginklas 
20:30 Snaiperis 
21:30 Legendų biuras 
22:45 Gyvi numirėliai 
23:55 Išvadavimas
02:00 Pabėgimas 
iš Los Andželo

05:40 Vantos lapas
06:00 „Paslaptys“ 
08:00 TV Europa pristato. 
"Lietuvos gelmių istorijos" 
08:30 Kaimo akademija
09:00 Eko virusas
09:30 Skonio reikalas
10:00 Krepšinio pasaulyje 
10:30 Deutsche Welle: G
reitis
11:00 „TV Europa pristato. 
Lietuvos sienų apsauga. 
Pasienio apsauga 13 - 15 
amžiuje“ 
11:30 Mūsų gyvūnai

12:00 „Pėdsakas“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo
 istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Nauja diena
18:00 Žinios
18:30 Mūsų gyvūnai
19:00 Gyvenimas
20:00 Žinios
20:30 Laisvės TV valanda
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
00:00 „Pėdsakas“ 
02:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:35 „TV Europa pristato. 
Lietuvos sienų apsauga.
 Pasienio apsauga 13 - 15 
amžiuje“ 
03:55 Mūsų gyvūnai
04:20 Laikykitės ten
05:00 Kaimo akademija
05:20 Mažos Mūsų 
Pergalės
05:30 Krepšinio pasaulyje

13:50 Merlinas 2
15:40 Seni vilkai
17:20 Kenoloto 
17:22 Seni vilkai
17:25 Tai – mes 
18:30 TV3 žinios
19:30 Piktadarės istorija 2
21:55 Olimpo apgultis
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Olimpo apgultis
00:15 Galaktikos sergėtojai
02:35 Ankstyvas paleidimas
04:10 Bibliotekininkai

06:30 Saugokis meškinų 
07:15 Berniukas Blogiukas 
07:40 Ogis ir tarakonai
08:00 Vasaros stovyklos sala
08:30 Tomo ir Džerio 
nuotykiai 
09:00 Beprotiškos melodijos 
09:30 Neramūs ir triukšmingi 
09:55 Peliukas Stiuartas 
Litlis 2
11:25 Laikrodžių stabdytojai
13:15 Beveik mirtina
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PREKĖS VAIKAMS

• Naudotus vaikštukus. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 671 14 878.  
Rokiškis
• Labai geros būklės, kaip naują 
paspirtuką vaikui nuo 3 metų. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Mažai naudotą lavinamąjį 
kilimėlį. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 621 95 444. Rokiškis
• Puikios būklės vežimėlį. Pirktas 
naujas. Važinėta vienos mergaitės, 
metus. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 695 73 607. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Traktoriuką Miformi Mi 1500R. 
Tvarkingas, su 15,5 HP varikliu, 
kojinis automatas, dėkos plotis 
105. Peiliai, diržai geros būklės, su 
surinkimo krepšiu. Kaina 1200 Eur. 
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Naują aukštapjovę su priedais . 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis
• Elektrinę žoliapjovę su surinkimo 
krepšiu. Kupiškis, siunčiu paštu. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 684 20 231. 
Kupiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Apdailines juostas. 30 mm, 40 
mm, 50 mm, 70 mm.  
Tel. 8 676 38 138. Rokiškis
• Spygliuočių medienos, lauko 
dailylentes. Tel. 8 699 33 786. 

Rokiškis
• Nenaudotas molines plytas ir 
įvairių rūšių senovines plyteles. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 682 42 134. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

•  2004 m., 10 mėn., VW Golfas 
4. Universalas, 1.9 l., TDI, 74 
kW, automatinė greičių dėžė, 
pedantiškai prižiūrėtas, viskas 
pakeista, 2 komplektai ratų, 

aparatūra, kondicionierius, rekaro 
šildomas salonas, 4 elektra valdomi 
langai, borto kompiuteris, kablys ir 
t.t.. Kaina 1550 Eur.  
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Labai geros būklės Audi A4 
S line. 2006 m., 2 l., 125 kW, 
dyzelis, mechanika. Graži, pilna 
S line komplektacija, TA ilgam, 
2 rakteliai, maža rida. Važiuoja 
įspūdingai. Kaina 3850 Eur.  
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Geros būklės Ford Mondeo. 2002 
m., 2 l., 96 kW, dyzelis, nemažai 
privalumų, TA ilgam. Kaina 750 
Eur. Tel. 8 604 01 912.  
Rokiškis
• Ford Galaxy, dyzelinas, 1,9 
l, 66 kW. Užsiveda, važiuoja. 
Mažai pažeistas korozijos, kėbulas 
gražus. TA į pabaigą. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 550 
Eur. Tel. 8 621 02 037.  
Rokiškis
• Puikios būklės Audi A4 B5. 1,6 l., 
benzinas, tiesioginė dujų sistema, 
sedanas. TA iki 2023. 03. 06. 
Kaina 750 Eur. Tel. 8 623 05 235. 
Rokiškis
• Opel Combo. 2007 m., 1.3 l, 
dyzelis, vienatūris, keleivinis, 
kablys, geros padangos, be rūdžių. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 658 12 062. 
Rokiškis
• VW Passat B5. 1.9 l, 81 kW. 
Užsiveda, rieda gerai. Yra kėbulo 
defektų - pabraižymų, palankstymų. 
Dugnas geras, nesupuvęs, priekinė 
važiuoklė neseniai visiškai 
sutvarkyta, ratų suvedimas atliktas. 
TA iki 2021.08 . Kaina 950 Eur. 
Tel. 8 678 77 677. Rokiškis
• 2001 m. Ford Focus. 1,8 l, TDI, 
66 kW. Tel. 8 623 05 235.  
Rokiškis
• VW Golf 4. 1,9 l., TDI, 2001 
m., galiojanti TA. Senasis, gerasis 
81 kW variklis. Automobilis yra 
kiek parūdijęs, yra kablys, talpi 
bagažinė. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 655 19 559. Rokiškis
• Hyundai Santa fe. 2007 m., 2.2 l, 
dyzelinas. Kaina 3600 Eur.  
Tel. 8 618 60 281. Rokiškis
• Tvarkingą automobilį Ford 
Transit. Dyzelis, TA iki 2021.11. 
Dvigubi ratai. Kaina 1800 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Dviratį 3-6 metų vaikui.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
•  Audi A4. 1998 m., 11 mėn. 
Sidabrinės spalvos, mechaninė 
pavarų dėžė, universalas. 

Tvarkingas ir prižiūrėtas 
automobilis. TA iki 2022.11. 
Kaina 1200 Eur. Tel. 8 656 24 402. 
Rokiškis
• VW Touran. 2005 m., 1,6 l, 
benzinas, 85 kW. Labai tvarkingas. 
Kaina 2300 Eur. Tel. 8 683 06 559. 
Rokiškis
• Volvo v70. 2000 m., 2,5 l, 103 
kW. TA iki 2022.12. Tvarkingas. 
Kaina 1300 Eur. Tel. 8 683 06 559. 
Rokiškis
• Volkswagen Touran. 1.9 l., TDI. 
Iš Vokietijos. Kėbulas be rūdžių. 
Geros būklės. Patikimiausias, 77 
kW variklis, 6 bėgių mechaninė 
dėžė. Variklis dirba puikiai, 
sankaba gera, važiuoklė nebarška, 
išlankstomos sėdynės bagažinėje. 
Kaina 2150 Eur. Tel. 8 635 97 693. 
Rokiškis
• Nissan Almera Tino. 2003 m., 
mėlynos spalvos, 2,2 l, dyzelis, 84 
kW. TA iki 2021.11. Kaina 1000 
Eur. Tel. 8 614 55 406.  
Rokiškis
• Opel Astra. 2000 m., universalas, 
2 l, dyzelis. Kablys, el. stoglangis, 
el. langai, centrinis užraktas. TA 
iki 2022.12. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 605 22 152. Rokiškis
• 1994 m. Audi C4. 2.5 l., 85 
kW, TDI. Tvarkingas, darbinis 
automobilis, TA iki 2021.10, 
draudimas. ABS, šildymas, el. 
langai, rankinis veikia. Variklis 
geras, užsiveda lengvai, trauka 
nedingsta, važiuoklė tvarkinga. 
Keistas diržas, filtrai, tepalai. 
Kaina 760 Eur. Tel. 8 695 80 146. 
Anykščiai
• Audi A6 C5. 2.4 l., benzinas, 125 
kW, quattro. Kėbulo defektai, reikia 
kitų priekinių stabdžių diskų, TA iki 
2021.04.05. Domina mainai į VW, 
Audi automobilius.  
Tel. 8 679 48 087. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Audi 80 dalimis. 2 l, benzinas, 66 
kW. Tel. 8 603 09 633.  
Anykščiai
• Audi 80 lietus ratus. R15, su 
vasarinėmis padangomis, 4x108 . 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 603 09 633. 
Anykščiai
• Lietus Audi ratus. R15, 80, 4x108 
. Kaina 60 Eur. Tel. 8 603 09 633. 
Rokiškis
• 2003 m. VW Passat dalimis.  
Tel. 8 655 08 291.  
Rokiškis
• Naudotas automobilių dalis : VW 
Passat B4, VW Passat B5, VW 
Golf 3, VW Golf 4, Audi a4, Seat 
Cordoba, VW Bora.  
Tel. 8 600 54 331.  
Rokiškis
• R16, 5/112, Volkswagen 
ratlankius. Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Audi ratlankius. R17, originalūs, 
5/112, 7.5J, ET56 . Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 658 12 062.  
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių Samsung. 81 cm 
įstrižainė. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 648 73 565. Rokiškis
• Televizorių Grunding, 40 colių. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 648 73 565. 
Rokiškis
• Puikios būklės, be defektų 
televizorių Philips. 66 cm 
įstrižainė. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 623 05 235. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Frezos peilius, nauji, 15 vnt.  
Tel. 8 675 13 781.  
Kupiškis
• Lėkštes, 6 vnt. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• Lėkštes. Kaina 2000 Eur.  
Tel. 8 628 56 657. Rokiškis

Pandemija Lietuvos 
eksportuotojų neišgąsdino

Jau beveik metus trun-
kanti koronaviruso pan-
demija didesnės įtakos 
Lietuvos eksportuotojams 
nepadarė – šių bendrovių 
nuotaika išlieka gera, o kas 
penktai įmonei krizė netgi 
padėjo didinti eksporto ap-
imtis, parodė verslumo ir 
eksporto skatinimo agentū-
ros „Versli Lietuva“ užsa-
kymu atliktas tyrimas. 

„Pandemijos poveikis eks-
portui nėra toks dramatiškas, 
kokio buvo galima tikėtis. 
Sudėtingas laikotarpis priver-
tė verslą į situaciją pažiūrėti 
kūrybiškai, lanksčiai ir grei-
tai suktis iš padėties“, – pra-
nešime sakė „Verslios Lietu-
vos“ Eksporto departamento 
direktorė Rasa Uždavinytė.

Įmonės geriau nei viduti-
niškai – 2,9 balo iš 5 galimų – 
įvertino pandemijos poveikį 
eksportui. 52 proc. jų esminių 
skirtumų nepajuto, 26 proc. 

teigė pajutusios neigiamą, o 
22 proc. – teigiamą įtaką.

Tarp populiariausių nau-
jų eksporto krypčių pernai 
buvo Prancūzija (13 proc.), 
Vokietija (11 proc.), Suomija 
(10 proc.), Danija (10 proc.), 
Italija (8 proc.), Belgija (8 
proc.), Japonija (7 proc.).

Tarp labiausiai geidžiamų 
rinkų išlieka Vokietija (20 
proc.), Švedija (15 proc.), 
JAV (12 proc.), Norvegija 
(12 proc.), Danija (12 proc.), 
Jungtinė Karalystė (10 proc.).

Kasmetinį tyrimą „Vers-
lios Lietuvos“ užsakymu 
gruodžio-sausio mėnesiais 
atliko bendrovė „Rait“.

Statistikos departamento 
duomenimis, Lietuvos eks-
portas pernai buvo 28,616 
mlrd. eurų – 3,4 proc. ma-
žesnis nei 2019-aisiais. Vien 
lietuviškos kilmės prekių 
eksportas sumenko 4,8 proc. 
iki 16,947 mlrd. eurų.

BNS inform.

Eksponuojamas pirmasis šalyje 
sukonstruotas povandeninis laivas

Lietuvos jūrų muziejus 
trečiadienį pranešė, kad šiuo 
metu jau eksponuojamas pir-
masis šalyje sukonstruotas po-
vandeninis laivas „Lituanika 
– 01“.

Šiuo laivu plaukiota Kuršių 
mariose, Šventosios jūrų uoste, 
Danėje, Estijos pakrantėje ir ki-
tus, taip pat laivas eksponuotas 
Estijos Laivybos muziejuje.

Povandeninį laivą 1968 me-
tais sukonstravo iš Pasvalio kilęs 
medikas Jonas Velžys. Šiame 
laive sumontuotas benzininis 
karinio sunkvežimio „GAZ-52“ 
variklis ir du elektriniai varikliu-

kai su akumuliatoriais. Laisvas 
gali pasiekti 12 mazgų greitį ant 
vandens ir šešių – po vandeniu.

Povandeninis laivas sveria 
penkias tonas, yra apie septynių 
metrų ilgio ir pusantro aukščio, 
jis gali panirti į 15 metrų gylį, 
tačiau dažniausiai su juo plau-
kiojama periskopiniame gylyje.

Naująjį muziejaus eksponatą 
galima pamatyti kasdien nemo-
kamai Senųjų žvejybos laivų 
aikštelėje.

Čia taip pat galima išvysti 
vidutinį žvejybos tralerį „Dubin-
giai“, tradicinę Kuršių marių bu-
rinę valtį kurėną ir kitus laivus.

BNS inform.
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Vasario 26-oji, 
penktadienis, 

9 savaitė
Iki Naujųjų liko 308 dienos

Saulė teka 7.19 val., 
leidžiasi 17.46 val. 

Dienos ilgumas 10.27 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Aleksandra, Aleksandras, 
Aleksas, Aleksė, Aleksius, 

Aleksys, Alė, Aurimė, Izabelė, 
Joginta, Jogintas, Jogintė, 

Sandra.
Rytoj:  Gabija, Gabrielius, Ginvilas, 
Fortūnatė, Fortūnatas, Leandras, 

Mandravas, Mandravė, Skirmantė.
Poryt: Draudvilas, Draudvilė, 
Osvaldas, Ramona, Ramonas, 

Roma, Romana, Romanas, 
Valdas, Vilgarda, Vilgardas, 

Vilgardė, Žygimantė..

Dienos citata
„Mūsų abejonės yra išdavikės, 
kurios priverčia pralaimėti ten, 
kur dažnai galėtume laimėti, 
jei tik nebijotume bandyti“ 

(V. Šekspyras).

Šiandien 
pasaulio istorijoje 

1815 m. Napoleonas paliko 
Elbos salą, kad pradėtų antrąjį 
Prancūzijos užkariavimą.

1915 m. per Pirmąjį pasaulinį 
karą vokiečiai pirmą kartą panau-
dojo liepsnosvaidžius.

1916 m. vokiečiams paskan-
dinus Prancūzijos krovininį laivą 
„Provance II“, žuvo 930 žmonių.

1935 m. Robert Watson-Watt 
pirmą kartą pristatė radaro pro-
totipą RADAR.

1993 m. Niujorko Pasaulio 
prekybos centre sprogo bomba. 
Per sprogimą žuvo 6 žmonės, o 
daugiau kaip 1 tūkst. buvo su-
žeista.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1885 m. Tauragės apskrityje, 
Kutaliuose, gimė antrasis Lietuvos 
Prezidentas, Lietuvos nepriklausomy-
bės akto signataras, vienas Lietuvos 
krikščionių demokratų partijos stei-
gėjų, agronomas, Ūkininkų sąjungos 
steigėjas ir pirmininkas Aleksandras 
Stulginskis. Mirė 1969 m.

1917 m. Peterburge leista-
me savaitraštyje „Lietuvių balsas“ 
J. Tumas-Vaižgantas paskelbė 
pagrindinius Tautos pažangos 
partijos (TPP) principus. Ši die-
na laikoma TPP įkūrimo data. 

Post scriptum
Dirbk – it amžinai gyventum, 

elkis – it rytoj mirtum.

Skani sūrio mišrainė
Ingredientai:
• 3 kiaušiniai,
• 3 pomidorai, 3 vienetai
• 100 gramų sūrio 
• 100 gramų krabų lazdelių
• 4 riekės duonos 
• 1  poras 
•2 valgomieji šaukštai majonezo 
Gaminimas:
Kiaušinius išvirkite, supjaustykite. 
Duoną supjaustykite nedideliais 
kvadratėliais ir pakepinkite. Su-
pjaustykite likusius ingredientus 
kvadratėliais. Viską sumaišykite su 
majonezu.

LAISVALAIKIUI

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

Vasario 19-osios kryžiažodžio atsakymai:
Vertikaliai: Saga. Oktetas. OK. Lūpos. Tarka. Etna. Arabija. Am. Du. Ostinas. Eilė. Op. 

Praraja. „Rama“. Rasa. ŪM. Asas. Lakta. Išara. Halė. Ostapas. Kasta. Ėsena. Sala.
Horizontaliai: Luk. Vartai. Lankas. Kaladė. Praha. Kopa. Bra. Kora. Asilė. Atsa. Rašės. 

Bora. Itris. Jūron. JT. Amasa. Estai. Noragas. Apas. Pa. Vokas. Maral. KAM. Las. Sa.
Pažymėtuose langeliuose: Atsargumas.

Vyriausybė patikslino paramos 
skirstymo sąlygas nukentėjusiam verslui

Vyriausybė patikslino pa-
ramos skirstymo sąlygas nuo 
koronaviruso pandemijos nu-
kentėjusiam verslui.

Pasak ekonomikos ir ino-
vacijų ministrės Aušrinės Ar-
monaitės, siekiama sumažinti 
biurokratiją įmonėms bei numa-
tyti saugiklius, kad parama būtų 
tikslinga.

„Tokie pakeitimai yra saugi-
kliai, kad parama pasiektų tuos, 
kam to labiausiai reikia“, – po-
sėdyje sakė A. Armonaitė.

Pavyzdžiui, jos teigimu, sub-
sidijų paraiškas teikia ir nuo 
COVID-19 nenukentėjusios 
įmonės – jų apyvarta krito, ta-
čiau ne dėl pandemijos ar ka-
rantino apribojimų.

„Siūlome detalizuoti, kad jei 
nustatome, kad apyvarta krito 
ne dėl su COVID-19 susijusių 
priežasčių, laikoma, kad pa-

reiškėjas neatitinka apyvartos 
kritimo sąlygos ir jam subsidija 
negali būti skiriama“, – sakė A. 
Armonaitė. 

Ji taip pat teigė, kad ne visi 
potencialūs pareiškėjai gali 
pateikti metines ataskaitas už 
2019 metus Registrų centrui, 
nors to reikia norint gauti para-
mą, todėl tiems, kurie to pada-
ryti neturi galimybės, ataskaitas 
galės pateikti kartu su subsidijų 
paraiška. 

„Taip tikimės sumažinti įmo-
nėms tenkančią biurokratiją“, – 
sakė ministrė. 

Be to, siūloma nustatyti, kad 
subsidija nėra skiriama pareiškė-
jui, kuriam pritaikytos tarptauti-
nės sankcijos ar jeigu su juo su-
sijusių įmonių veikloje dalyvauja 
subjektai, kuriems pritaikytos 
sankcijos ar kuriems uždrausta 
atvykti į Lietuvą.

BNS inform.

VMI: alkoholio akcizų deklaruotos pajamos sausį padidėjo 2,4 proc.

Užimtumo tarnyba: darbdaviai turės 
pranešti apie visus dirbančius užsieniečius

Deklaruotos alkoholio akci-
zo įplaukos sausio mėnesį sie-
kė 25,265 mln. eurų – 2,4 proc. 
daugiau nei 2020-ųjų sausį, 
rodo Valstybinės mokesčių ins-
pekcijos (VMI) duomenys.

Spiritinių gėrimų akcizai pa-
didėjo 5,3 proc. iki 16,649 mln. 

eurų, vyno – 4,4 proc. iki 2,59 
mln. eurų, tuo metu alaus akcizai 
sumenko 4,6 proc. iki 5,516 mln. 
eurų, o tarpinių produktų – smu-
ko 14,6 proc. iki 509 tūkst. eurų.

Didmeninė prekyba vynu, 
akcizų sandėlių duomenimis, 
sausį padidėjo 5,7 proc., tuo 
metu alumi sumažėjo 4,6 proc., 

spiritiniais gėrimais – 4,7 proc., 
tarpiniais produktais – 9,8 pro-
cento.

Degalų akcizų pajamos sau-
sį padidėjo 4,2 proc. iki 56,559 
mln. eurų, tabako akcizų – su-
mažėjo 3,4 proc. iki 21,308 mln. 
eurų.

BNS inform.

Nuo kovo 1-osios darbdaviai 
privalės pranešti apie visus įdar-
bintus ir komandiruotus užsienie-
čius, skelbia Užimtumo tarnyba.

Dabar tokia prievolė taikoma 
tik įdarbinant atvykėlius iš trečiųjų 
šalių. Nuo kovo tai galios ir dar-
buotojams iš Europos Sąjungos.

„Ši naujovė padės užtikrinti 
tinkamą įdarbinamų užsieniečių 
apskaitos, kvotų nustatymo, taip 
pat judėjimo kontrolę. Identifikavę 

šalyje visus dirbančius piliečius, 
galėsime atlikti išsamesnę darbo 
rinkos stebėseną, padėties darbo 
rinkoje vertinimą ir jos pokyčių 
prognozę“, – pranešime sakė tar-
nybos Priemonių įgyvendinimo 
organizavimo skyriaus specialistė 
Ernesta Varnaitė.

Darbdaviai pranešimą privalės 
teikti ir tada, kai užsienietis jų pa-
vedimu dirbs užsienyje arba bus 
laikinai atsiųstas dirbti į Lietuvą.

BNS inform.

Paveldosaugininkai neleido į užsienį išvežti 
relikvijoriaus su 4 šventųjų relikvijomis

Paveldosaugininkai neleido į 
užsienį išvežti relikvijoriaus su 
keturių šventųjų relikvijomis, jis 
bus eksponuojamas Bažnytinio 
paveldo muziejuje.

Anot Kultūros paveldo depar-
tamento (KPD) pranešimo, vasa-
rio mėnesį į departamento Vidaus 
kontrolės ir prevencijos skyrių 
kreipėsi pilietis, norėjęs į užsienį 
išvežti relikvijorių.

Kilnojamųjų kultūros vertybių 
išvežimo taryba konstatavo, kad 
relikvijorius su šventojo Kazi-
miero, šventojo Jurgio, šventojo 
Jono Evangelisto ir šventojo Alo-

yzo Gonzagos relikvijomis pri-
klauso nacionaliniam palikimui, 
turi istorinę-kultūrinę vertę, todėl 
neleista jo išgabenti.

 Bronzinį sidabruotu vidumi, 
stikline viršutine dalimi, audi-
niu, balto metalo gijomis, viduje 
esančiomis relikvijomis, šilkiniu 
siūlu, surgučio antspaudu relikvi-
jorių pasiūlyta įsigyti Bažnytinio 
paveldo muziejui.

Anot KPD pranešimo, tai gana 
reta eksponatas. Pilietis, norėjęs 
išvežti relikvijorių į užsienį, teigė 
jį įsigijęs sendaikčių turguje.

BNS inform.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Vasario 26 d. Naktį 7

Dieną 8
V, 
5-10 m/s

Vasario 27 d. Naktį 2
Dieną 4

ŠV,
6-12 m/s

Vasario 28 d. Naktį -1
Dieną 4

V,
3-8 m/s

Kovo 1 d. Naktį -1
Dieną 5

V,
2-6 m/s

Orų prognozė vasario 26-kovo 1 d.

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

www.rokiskiosirena.lt

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė 
sunkią netekties valandą. 

Nuoširdi užuojauta 
Monikai Giminiauskienei ir Povilui Rageliui 

dėl mylimos mamytės mirties. 
Nastia Gorovniova

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

Lietuvos apgyvendinimo įstaigos pernai 
sulaukė 46 proc. mažiau svečių

Lietuvos apgyvendinimo 
įstaigose pernai apsistojo 
2,181 mln. svečių – 46 proc. 
mažiau nei 2019 metais. Už-
sienio turistų skaičius pernai 
smuko 73,4 proc. iki 505,6 
tūkst., šalies gyventojų – 
21,6 proc. iki 1,675 milijono.

2020-ųjų ketvirtąjį ketvirtį 
apgyvendinimo įstaigose apsi-
stojo 320,8 tūkst. turistų, arba 
61,6 proc. mažiau nei per ati-
tinkamą 2019 metų laikotarpį, 
iš jų užsieniečių – 50,2 tūkst., 
arba 87,2 proc. mažiau, išanks-
tinius duomenimis pranešė 

Statistikos departamentas.
Nakvynių skaičius pernai 

siekė 5,093 mln., ketvirtąjį ke-
tvirtį – 732 tūkst., arba atitin-
kamai 43,1 proc. ir 58,8 proc. 
mažiau nei atitinkamu 2019-
ųjų laikotarpiu.

Viešbučiuose, svečių na-
muose ir moteliuose pernai 
apsistojo 1,27 mln. turistų, arba 
53,4 proc. mažiau nei 2019-ai-
siais, ketvirtąjį ketvirtį – 218,6 
tūkst., arba 65,6 proc. mažiau. 
Viešbučiuose, svečių namuo-
se ir moteliuose apsistojusių 
užsienio turistų skaičius buvo 
atitinkamai 414 tūkst. ir 43,1 

tūkst., arba 71,5 proc. ir 87,4 
proc. mažiau. Ketvirtąjį ketvir-
tį daugiausia turistų viešbučiai, 
svečių namai ir moteliai sulau-
kė iš Ukrainos – 6,3 tūkst. (14,6 
proc. visų apgyvendintų užsie-
niečių). Turistų iš kaimyninių 
šalių (Baltarusijos, Latvijos, 
Lenkijos, Rusijos) apgyvendin-
ta 16,9 tūkst. (39,2 proc.).  

Nakvynių skaičius ketvirtąjį 
ketvirtį buvo 732 tūkst., arba 
58,7 proc. mažiau nei prieš 
metus. Vienas svečias apgy-
vendinimo įstaigoje vidutiniš-
kai praleido 2,3 nakvynės.
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BPC greitosios medicinos pagalbos skambučius 
priims dar iš 13-os savivaldybių

Bendrasis pagalbos cen-
tras (BPC) perima greitosios 
medicinos pagalbos tarnybos 
trumpųjų telefono ryšio nu-
merių administravimą Vil-
niaus ir Utenos apskrityse.

Perimamas telefono ryšio 
numerių 03, 103 ir 033 admi-
nistravimas tose Vilniaus ir 
Utenos apskričių savivaldybė-
se, kurių teritoriją aptarnauja 
viešosios įstaigos Greitosios 
medicinos pagalbos stotis dis-
pečerinė, pranešė BPC.

Skambučiai trumpaisiais te-
lefono ryšio numeriais 03, 103 
ir 033 iš Vilniaus miesto, Vil-
niaus rajono, Elektrėnų, Igna-
linos rajono, Molėtų rajono, 
Šalčininkų rajono, Širvintų ra-
jono, Švenčionių rajono, Trakų 

rajono, Ukmergės rajono, Ute-
nos rajono, Visagino ir Zarasų 
rajono savivaldybių bus nu-
kreipti į BPC Vilniaus skyrių.

Centro darbuotojai, atsilie-
pę į skambučius, kai norima 
išsikviesti greitąją medicinos 
pagalbą, išsiaiškins įvykio 
vietos adresą, pagrindinį nu-
siskundimą ir šią informaciją 
kartu su skambučiu perduos 
greitosios medicinos pagalbos 
dispečeriams, kurie toliau tęs 
pokalbį ir užtikrins atitinkamą 
reagavimą į pagalbos prašymą.

Nuo praėjusių metų spalio 
mėnesio Bendrasis pagalbos 
centras perėmė ir adminis-
truoja numerius Panevėžio, 
Klaipėdos ir Šiaulių greitosios 
medicinos pagalbos stočių dis-
pečerinių aptarnaujamose teri-

torijose.
Perėmus skambučių srautus 

iš Greitosios medicinos pagal-
bos stoties, BPC administruos 
trumpuosius greitosios medici-
nos pagalbos tarnybos skambu-
čius didžiojoje Lietuvos terito-
rijos dalyje.

Pagal sveikatos apsaugos ir 
vidaus reikalų ministrų patvir-
tintą grafiką, BPC turi perimti 
skambučius ryšio numeriais 
03, 103 ir 033 visoje Lietuvos 
teritorijoje iki šių metų kovo 31 
dienos.

Vyriausybė yra nusprendu-
si, kad nuo šių metų spalio 1 
dienos visiems pagalbos prašy-
mams Lietuvoje liks tik vienas 
skubiosios pagalbos telefono 
ryšio numeris – 112. 

BNS inform.

Vyriausybė iki balandžio pratęsė karantiną
Vyriausybė dar vienam 

mėnesiui – iki balandžio 
pratęsė karantiną, tačiau 
leido lauke nedėvėti kaukių 
bei judėti tarp didmiesčių ir 
jų rajonų.

„Turbūt dauguma iš mūsų, 
o gal net visi prieš savaitę 
šią savaitę tikėjosi truputėlį 
galimybių kitus sprendimus 
priimti, aš taip pat. Gaila, 
kad negalime eiti pagal savo 
patvirtinamą planą pirmyn, 
nes tiesiog neturime tų aplin-
kybių, kurios būtų tai leidę“, 
– Vyriausybės posėdyje sakė 
premjerė Ingrida Šimonytė.

Vyriausybės sprendimu, 
karantinas šalyje pratęstas iki 
kovo 31 dienos vidurnakčio.

Judėjimo tarp savivaldybių 
ribojimas pratęstas iki kovo 15 
dienos, tačiau nuspręsta leisti 
žmonėms, gyvenantiems besi-
ribojančiose Alytaus miesto ir 
rajono, Kauno miesto ir rajono, 
Klaipėdos miesto ir rajono, Pa-
nevėžio miesto ir rajono, Šiau-
lių miesto ir rajono, Vilniaus 
miesto ir rajono savivaldybėse, 
judėti tarp šių savivaldybių.

Vyriausybė taip pat nu-
sprendė, kad nuo šiol bus ga-
lima nedėvėti kaukių atvirose 
vietose, kai išlaikomas bent 
dviejų metrų atstumas. Kaukių 
dėvėjimo uždarose vietose rei-
kalavimai nesikeičia.

Pasak ministrės pirminin-
kės, sprendimas dėl judėjimo 
tarp žiedinių savivaldybių pri-

imtas, nes buvo planuotas jau 
praėjusią savaitę, o sprendi-
mas dėl kaukių priimtas re-
miantis ekspertų rekomenda-
cijomis.

Sveikatos apsaugos mi-
nisterijos teikime teigiama, 
jog karantiną tęsti svarbu dėl 
išliekančios nepalankios epi-
demiologinės situacijos.

Pasak ministerijos, paste-
bima, kad paskutiniąją savaitę 
susirgimų skaičius nebemažė-
ja, o bendra teigiamų atvejų 
dalis bei teigiamų tyrimų da-
lis tarp simptomus jaučiančių 
asmenų pradėjo didėti. 

Be to, šią savaitę taip pat 
padidėjo hospitalizuojamų as-
menų skaičius.
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Pratęsus karantiną, praktikos egzaminai 
„Regitroje“ toliau nevyks

Vyriausybei priėmus 
sprendimą pratęsti karanti-
ną ir esamus ribojimus dėl 
praktikos egzaminų, jie „Re-
gitroje“ kol kas nebus atnau-
jinami. Šiuo metu praktikos 
egzaminų vykdymas sustab-
dytas iki kovo 31 d., tačiau ši 
data gali keistis Vyriausybei 
priėmus atskirus sprendimus 
dėl karantino sąlygų švelni-
nimo.

Atsižvelgiant į tai, kad situ-
acija gali pasikeisti, kaip ir iki 
šiol, egzaminai bus atšaukiami 
etapais. Klientams daryti nieko 
nereikia, nes šis procesas vyks-
ta automatiškai. Kiekvienas 
apie atšauktą egzaminą yra in-
formuojamas asmeniškai SMS 

žinute.
Jei bus priimtas sprendimas 

praktikos egzaminų veiklą at-
naujinti anksčiau, „Regitra“ 
klientus apie tai informuos 
interneto svetainėje ir sociali-
niuose tinkluose.

Pastebėtina, kad teorijos eg-
zaminai vyksta toliau laikantis 
saugumo reikalavimų.

Pratęstas teorijos egzami-
nų rezultatų ir pradedančiųjų 
vairuotojų pažymėjimų galio-
jimas.

Svarbu priminti ir tai, jog bū-
simiems vairuotojams, kuriems 
teigiamas teorijos egzamino re-
zultatas baigė arba baigs galioti 
ekstremalios situacijos metu, 
galiojimo terminas pratęsiamas 
ekstremalios situacijos paskel-

bimo laikotarpiui ir dar 6 mė-
nesiams po jo pabaigos. Taip 
siekiama sudaryti galimybę vi-
siems būsimiems vairuotojams 
suspėti vėliau išlaikyti prakti-
kos egzaminą.

Taip pat „Regitra“ pradedan-
tiesiems vairuotojams, kurių 
vairuotojo pažymėjimai baigia 
galioti per karantiną, pratęsė jų 
galiojimo terminą karantino lai-
kotarpiui ir dar 45 d. po jo pa-
baigos. Šis pakeitimas aktualus 
tiems, kurie, neturėdami 2 metų 
vairavimo patirties, pažeidė 
Kelių eismo taisykles ir turi per 
vienus metus nuo pažeidimo 
padarymo dienos baigti papil-
domus mokymus.

„Rokiškio Sirenos“
inform.

Rusijoje pirmą kartą kalėti nuteista Jehovos liudytoja
Rusijos teismas trečia-

dienį skyrė dvejų metų lais-
vės atėmimo bausmę vienai 
Jehovos liudytojų religinės 
grupės narei. 

69 metų Valentina Bara-
novskaja tapo pirmąja Rusijo-
je nuteista Jehovos liudytoja, 
šalyje tęsiantis susidorojimui 
su šio JAV užgimusio krikš-
čioniško judėjimo sekėjais.     
2017 metais Rusija uždraudė 
šią religinę organizaciją, pri-
skyrusi ją ekstremistinėms. 
Nuo to laiko keliems jos na-
riams buvo paskirtos griežtos 
laisvės atėmimo bausmės.

Sibire esančio Abakano 
miesto teismas trečiadienį 
skyrė V. Baranovskajai dve-
jus metus nelaisvės pataisos 
kolonijoje už dalyvavimą 
uždraustos organizacijos vei-

kloje, pranešė Jehovos liudyto-
jai.   Jos sūnui Romanui Bara-
novskiui teismas skyrė šešerių 
metų laisvės atėmimo bausmę 
už uždraustos organizacijos vei-
klos organizavimą.  Judėjimas 
nurodė, kad V. Baranovskaja 
tapo pirmąja Jehovos liudyto-
jų bendruomenei priklausančia 
moterimi, šiuolaikinės Rusijos 
pasiųsta už grotų dėl savo ti-
kėjimo.   Europos Jehovos liu-
dytojų asociacijos atstovas Ja-
roslavas Sivulskis sakė, kad ši 
teismo nutartis „represijas prieš 
Jehovos liudytojus perkėlė į 
naują lygį“. 

„Tokiam žiaurumui nėra pa-
teisinimo. Šiuolaikinė Rusija 
pagal nepagrįsto religinio per-
sekiojimo mastą artėja prie So-
vietų Sąjungos“, – sakė jis. 

V. Baranovskaja buvo pa-
siųsta už grotų nepaisant fakto, 

kad pernai vasarą jai buvo di-
agnozuotas išeminis insultas, 
nurodė judėjimas.  

Prokurorai prašė teismo 
moteriai skirti penkerius me-
tus nelaisvės, jos sūnui – aš-
tuonerius metus.  

Nors prezidentas Vladimi-
ras Putinas 2018-aisiais pa-
reiškė, kad Jehovos liudytojai 
neturėtų būti laikomi tero-
ristais, Maskva ir toliau imasi 
teisinių veiksmų jų atžvilgiu.

Rusijos Ortodoksų Baž-
nyčia pasisako prieš Jehovos 
liudytojus, o vienas Bažny-
čios pareigūnas pavadino juos 
„destruktyvia sekta“.

XIX amžiaus pabaigoje 
JAV įkurtas religinis judėji-
mas buvo ne kartą kaltintas 
atsisakantis gerbti tokius vals-
tybės simbolius kaip vėliava.
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moterys, moteris – hormonai.

***
Raitelis gali būti be galvos. 

O va žirgas to sau leisti negali.
***
Močiutė vaistinėje:
– Mergyt, duokit man 

tablečių.
– Jums kokių?
– Visų duokit. Visos baigėsi.
***
Ne viską Dievas 

apgalvojo. Juk galėjo sutverti 
eglutę taip, kad ant jos augtų 
mandarinai.

***
Ligoninėje guli nuo galvos 

iki kojų sugipsuotas vyras ir 
diktuoja laišką: „Gerbiamasis 
knygos „Kaip pasakyti 
moteriai viską, ką apie ją 
galvoji, ir negauti keptuve per 
galvą“ autoriau, jūsų knygos 
penktajame puslapyje, matyt, 
bus įsivėlusi korektūros 
klaida“.

***
Užrašas laivo budėjimo 

žurnale: „3.40 val. apsikeitėme 
atpažinimo ženklais su 
nežinomu laivu“.

***
Vyras ilgoje komandiruotėje 

rašo laišką žmonai: „Brangi 
Maryte, nėra pasaulyje 
geresnės moters už tave. 
Kaip tik vakar dar kartą tuo 
įsitikinau“.

***
– Tėti, ką reiškia patarlė 

šykštus moka du kartus?
– Va pavyzdys: mūsų 

buhalterijos skyriaus 
darbuotojai „susimetė“ po 5 
Eur ir nusipirko pigų elektrinį 
arbatinuką. Dabar meta po 150 
Eur naujam serveriui ir po 20 
Eur naujam arbatinukui.

***

Sėdi vyras su žmona 
kavinėje, abu alų gurkšnoja. 
Grįžus namo paaiškėjo, kad 
ji – degustavo, o jis pylė, 
bjaurybė.

***
Kai kuriuos taip užgrūdina 

šeimyninis gyvenimas, kad 
jie nebebijo pomirtinio.

***
Žmona:
– Čia visai romantiška, va 

pažiūrėk, žvakės...
Vyras:
– Uždaryk pagaliau 

mašinos kapotą!
***
Skamba telefonas name, 

kuriame gyvena penkių 
dukterų tėvas. Jis pakelia 

ir sako:
– Ponia, duokite man, 

prašau, litrą medicininio 
spirito...

– O receptą jūs jam turite? – 
klausia vaistininkė.

– Ech, - atsidūsta girtuoklis, 
– turėčiau aš receptą, pats 
pasidaryčiau...

***
Maisto parduotuvės 

sandėlyje dingo dvi dėžės 
energetinio gėrimo. Direktorė 
bara sargą:

– Petrai, ar tu darbe miegi, 
kad nematai, jog prekės 
dingsta?

– Ponia direktore, aš jau 
trečią savaitę akių nesumerkiu.

***
– Kas čia pas jus prie diržo 

kabo?
– Amuletas nuo bjaurių ir 

pavojingų žmonių.
– O kas toje dėželėje?
– Šoviniai amuletui.
***
Pliusas – kai du minusai 

stoja vienas kitam skersai 
gerklės.

***
– Brangioji, kodėl tu mane 

vis pavarde vadini?
– Man ji labai patinka, aš 

irgi tokios norėčiau.
***
– Atleiskite, o kai baigsis 

nafta Rusijoje, kas sukels 
rublio svyravimus?

– Vėjas.
***
Mergina vaikinui:
– Sako, kad naminiai 

gyvūnėliai būna panašūs į savo 
šeimininkus. 

– Tuomet, tikriausiai, tu 
namie krokodilą laikai?

***
Pasaulį valdo vyrai, vyrus – 

Sinoptikai pralošė 
degtinės dėžę meteorologijos 
stoties sargui, kuris serga 
reumatizmu.

***
Naujasis rusas išeina iš 

aukciono nešinas paveikslų 
glėbiu. Duoda juos vairuotojui 
ir sako:

– Na, atvirutėm 
apsirūpinom, dabar važiuosim 
į skulptūrų muziejų suvenyrų 
pirkti.

***
Pas gydytoją kreipiasi 

alkoholikas:
– Man inkstus skauda.
– Manyčiau, mielasis, kad 

jūs odekoloną geriate?
– Geriu. Nepadeda.
***
Kaimyninės šalies 

gubernatoriaus galvosūkis: 
kur gauti asfalto keliams, 
kad galėtų važinėti Porše, 
kuris pagal važtaraščius kaip 
tik ir yra trūkstamas asfaltas.

***
Kultūrinis renginys, skirtas 

pagerbti žmogų, kuriam jau 
vienodai šviečia, vadinasi 
laidotuvėmis.

***
Kalbasi močiutės ant 

suoliuko:
– Pas mus laiptinėje 

įsiveisė žiurkės.
– Aš taip ir sakiau, kad 

negalima pasitikėti tais naujais 
kaimynais.

***
Kai internete pradėjau 

ieškoti, kur nusipirkti muilo, 
man ėmė rodyti virvių ir 
taburečių reklamas.

***
Kurjerius mūsų viršininkas 

meiliai vadina top-top-top 
vadybininkais.

ragelį, o kažkas klausia:
– Alio, ar čia tu, mano 

žuvyte?
– Ne, čia akvariumo 

šeimininkas.
***
Kalbasi du tėvai:
– Kaip į tave žiūri vaikai?
– Kaip į Dievą: manęs 

neklauso, prašymus ignoruoja. 
Kartais bando apsimesti, kad aš 
nė neegzistuoju. O kai ką nors 
iškrečia, tada jau šaukia.

***
Pirmoji vaiko taisyklė: jei 

mama ko nors neleido daryti, 
paklausk močiutės.

***
Visi pasaulio marketologai 

bejėgiai prieš paprastą vyruką 

su pirkinių sąrašu.
***
Mama su mažyliu atėjo 

pas vaikų gydytoją. Jis tikrina 
vaiko klausą ir pašnibždomis 
sako:

– Saldainis.
Mažylis, taip pat 

pašibždomis:
– Kur?
***
Žmona priekaištauja vyrui:
– Petrai, nors kartelį 

galėtum nupirkt man gėlių...
– O kam? Juk tu dar gyva!
***
Petriukas:
– Mama, mama, šiandien 

mokykloje aš pirmas pakėliau 
ranką!

– O koks buvo klausimas? - 
teiraujasi mama.

– Kas išdaužė langą?!
***
Sutuoktinių pora susiruošė į 

teatrą. Žmona sako:
– Kodėl tu nenusiskutęs?
– Aš jau buvau nusiskutęs.
– Kada?
– Kai tu pradėjai rengtis.
***
– Mano daktaras sakė, 

kad rūkymas sutrumpina 
gyvenimą du kartus! - sako 
vienas draugas kitam. - Kiek 
tau metų?

– 30.
– Va, o jei nerūkytum, tai 

būtų 60.
***
Grįžta Petras namo 

prisigėręs degtinės. Aišku jo 
žmona barasi:

– Nu, Petrai, Petrai, kiek tu 
išgėrei...

Petras:
–Atleisk, daugiau negalėjau.
***
Girtuoklis ateina į vaistinę 

l Namų kvapai 
l Mako satino patalynė

l Rankšluosčiai
l Žvakidės, kvapnūs vaško lapeliai

M. K. Čiurlionio 1-2, Rokiškis

BALDAI

• Dirbtinės odos mažai naudotą 
sofą (skirta namų kinui, ištiesiama). 

Kaina 150 Eur. Tel. 8 685 18 977. 
Rokiškis
• Geros būklės sofą-lovą. Kaina 85 
Eur. Tel. 8 682 31 964.  

Rokiškis
• Geros būklės fotelius. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 682 31 964.  
Rokiškis
• Pakabinamą vonios spintelę. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 605 90 025. 
Rokiškis
• Geros būklės, mažą drabužių 
spintą su dviem erdviais stalčiais. 
Niekas nesulūžę, spinta tvirta. 
Nežymūs estetiniai defektai: 
neryški dėmė ant apatinio stalčiaus 
ir paviršiaus įbrėžimai spintos 
viduje. Aukštis 198 cm, plotis 74 
cm, gylis 54 cm. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 624 12 603. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Elektrinę krosnelę-orkaitę. Kaina 

30 Eur. Tel. 8 625 04 387.  
Rokiškis
• Virdulį (samovarą). Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 605 05 560.  
Rokiškis
• Naują 50 l vandens šildymo 
katilą. Arba keičiu į veikiantį 
šaldytuvą. Tel. 8 695 78 132. 
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Dirbtinės odos moterišką striukę, 
S dydis. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 685 18 977.  
Rokiškis
• Puikią striukę pavasariui su 
išsegamu kailiuku. S dydis. Kaina 7 
Eur. Tel. 8 605 06 301.  
Rokiškis


