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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!

Krašto apsaugos savanorių pajėgų trisdešimtmečio proga – 
unikalus eksponatas Obelių laisvės kovų istorijos muziejui

Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės vadas pulkininkas leitenantas Vidas Zabiela 
įteikė KASP jubiliejui skirtą monetą amžinam saugojimui. Ją priėmė muziejininkė ir karė savanorė Ema Valentaitė.

Linos Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

2 p.

Vairuotojo-kamikadzės žioplumo kaina: 
vengdamas susidūrimo ir žmonių aukų, 
vilkiko vairuotojas mašiną suko į griovį

Tik šio vairuotojo drąsos ir sumanumo dėka eismo įvykyje išvengta žmonių aukų. L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Rokiškio psichiatrijos ligoninės
paciento majonezas 
„su priedais“ nepasiekė

Rajono meras Ramūnas Godeliauskas: 
rajono žmonių laukia ne tik išbandymai, 
bet ir džiugios staigmenos

4 p.

Rokiškio rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus 
pavaduotojas Valerijus Rancevas 
paskiepytas „Astra Zeneca“
vakcina

2 p.
Lietuvoje sekmadienį bus 
įvestas vasaros laikas

3 p.

Pasižvalgykime, kaip įrengtas
bendradarbystės centras
„Spiečius" Rokiškyje

4 p.

5 p.Saugokitės internetinių sukčių!
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Krašto apsaugos savanorių pajėgų trisdešimtmečio proga – 
unikalus eksponatas Obelių laisvės kovų istorijos muziejui

Krašto apsaugos savano-
rių pajėgų Vyčio apygardos 
5-osios rinktinės vadas pul-
kininkas leitenantas Vidas 
Zabiela Obelių laisvės kovų 
istorijos muziejui įteikė uni-
kalų eksponatą – Krašto 
apsaugos savanorių pajėgų 
30-mečio jubiliejui skirtą 
proginę monetą. Tokių mo-
netų nukaldinta tik 65.

Kovo 24-ąją Obelių laisvės 
kovų istorijos muziejuje lan-
kėsi Vyčio apygardos 5-osios 
rinktinės vadas pulkininkas 
leitenantas Vidas Zabiela bei 
506-osios pėstininkų kuo-
pos vadas kapitonas Sergejus 
Afanasjevas. Jie Obelių lais-
vės kovų istorijos muziejuje 
– dažni svečiai. Proga apsi-
lankyti – labai džiugi: muzie-
jaus ekspozicija bus papildyta 
unikaliu eksponatu. Krašto 
apsaugos savanorių pajėgos 
sausio 17-ąją minėjo trisde-
šimtmetį. Ir jam atminti buvo 
nukaldinta speciali moneta. Jų 
tėra vos 65. Ir gauti tokį pa-
garbos ženklą gali pretenduoti 
tik labiausiai šaliai nusipelnę 

kariai savanoriai. Gauti tokį 
retą eksponatą – kiekvieno 
muziejaus svajonė.

Obelių laisvės kovų isto-
rijos muziejus garsėja gausia 
kolekcija, skirta Lietuvos ka-
riuomenei: čia ir tarpukario, 
ir šiandieninės kariuomenės 
uniformų kolekcijos, antsiu-
vai, kiti unikalūs eksponatai. 
Šią kolekciją pradėjo rinkti, jai 
gausius pagrindus padėjo švie-
sios atminties muziejininkas, 
Laisvės kovų dalyvis, Rokiš-
kio krašto garbės pilietis An-
drius Dručkus. Ir po jo mirties 
iniciatyva pasakoti kariuome-
nės istoriją, rinkti eksponatus 
ateities kartoms, tęsiama. Tad 
unikali moneta dar labiau padi-
dins unikalios kolekcijos, kuri 
prieinama kiekvienam besido-
minčiajam istorija, vertę.

Simboliška ir pati įteiki-
mo ceremonija. Pulkininkas 
leitenantas V. Zabiela monetą 
amžinam saugojimui perdavė 
muziejininkei, 506-osios pės-
tininkų kuopos karei savano-
rei Emai Valentaitei.

Ši karė – puikus pavyzdys 
jauniesiems rokiškėnams. Ji 

atvirai pasakojo, kad svajojo 
tarnauti Lietuvos visuomenei. 
Dar besimokydama mokyklo-
je, ji aktyviai įsijungė į jaunų-
jų šaulių organizacijos veiklą. 
Jos iniciatyvumas ir pastangos 
neliko neįvertintos: E. Valen-
taitė prieš keletą metų apdo-
vanota rajono mero padėka. 
Tačiau jos svajonė buvo tar-
nauti Krašto apsaugos savano-
rių pajėgose. Simboliška, kad 

vos sulaukusi 18-ojo gimta-
dienio, tą pačią dieną pateikė 
prašymą tapti kare savanore. 
Ji studijas derino su tarnyba, o 
sėkmingai jas baigusi, grįžo į 
gimtąjį rajoną ir dabar tarny-
bą kariuomenėje derina jau su 
muziejininko darbu. Tikimasi, 
kad ji suaktyvins ir Rokiškio 
jaunųjų šaulių veiklą.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Vairuotojo-kamikadzės žioplumo kaina: vengdamas susidūrimo 
ir žmonių aukų, vilkiko vairuotojas mašiną suko į griovį

Kovo 23 d. apie 13.40 val. 
Kavoliškio sankryžoje nuo 
kelio į griovį nuvažiavo ir 
apsivertė vilkikas. Jo vai-
ruotojas griovyje atsidūrė 
ne dėl savo kaltės, o dėl len-
gvojo automobilio, užkirtu-
sio kelią, vairuotojo kaltės. 
Vilkiko vairuotojas „Ro-
kiškio Sirenai“ papasakojo 
eismo įvykio aplinkybes: 
„Turėjau du pasirinkimus: 
arba skrieti į griovį, arba 
galbūt, mirtinai sužaloti 
lengvajame automobilyje 
buvusius žmones“.

Vilkikas važiavo pagrindi-
niu keliu. Ir prieš pat jį iš ša-
lutinio kelio nuo Kavoliškio 
išlėkė lengvasis automobilis. 
Jo vairuotojas ketino kirsti 
pagrindinį kelią ir važiuoti 
Serapiniškio link. Vilkiko vai-
ruotojas teigė, kad jo greitis 
nebuvo didelis – iki 70 km/
val. Pamatęs prieš akis iššoku-
sį automobilį, jis turėjo tik 
sekundę apsispręsti: ar veng-
damas susidūrimo sukti į gilų 
griovį. „Jei nebūčiau pasukęs, 
greičiausiai žmonės tame len-
gvajame automobilyje būtų 
negyvi“, – sakė vairuotojas.

Laimė, eismo įvykio metu 
niekas nenukentėjo. Atvyko 
policija, lengvojo automobi-
lio vairuotojas pripažino savo 
kaltę. Kodėl jis nepamatė vil-
kiko? „Žinokit, tas vairuotojas 
jau garbingo amžiaus, daugiau 
nei 80 metų. Jau ir regėjimas, 
ir reakcija nebe tokie kaip jau-
nystėje“, – svarstė vilkiko vai-

ruotojas.
Nors drąsaus vilkiko vai-

ruotojo dėka žmonių aukų 
išvengta, visgi eismo įvykio 
nuostoliai dideli: apgadintas 
vilkikas, ant pievos išbiro jo 
krovinys – rapsų išspaudos. 
Akivaizdu, kad sava eiga nei 

iš griovio išvažiuoti, nei tęsti 
kelionę vilkikas negalės. Vai-
ruotojas informavo įmonės, 
kurioje jis dirba vadovą, kad 
atsiųstų pagalbą. Akivaizdu, 
kad be krano jis iš griovio ne-
išvažiuos. O parvykti į įmonės 
būstinę netoli Radviliškio vil-

kikui prireiks kito vilkiko su 
specialia priekaba. Ne mažiau 
opus klausimas, o ką daryti 
su ant pievos išbirusiu krovi-
niu: keliomis tonomis rapsų 
išspaudų.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rokiškio psichiatrijos ligoninės
paciento majonezas 
„su priedais“ nepasiekė

Praėjusią savaitę Ro-
kiškio psichiatrijos ligo-
ninės pacientui bandyta 
perduoti majonezo indelį 
„su priedais“ – folijoje 
paslėptais narkotikais. Li-
goninės direktorius Algi-
mantas Liausėdas atvirai 
sako: nešti tokius „siun-
tinius“ neverta nė ban-
dyti – visa, kas patenka 
į ligoninę, yra kruopšiai 
tikrinama. O už bandymą 
perduoti narkotines me-
džiagas yra taikoma griež-
ta atsakomybė.

Paklaustas, kaip dažnai 
ligonių artimieji ar draugai 
bando apsaugos budrumą, 
direktorius retoriškai pa-
klausė: „Kaip vertinti tą daž-
numą? Ar, tarkime, maždaug 
kartą per mėnesį – tai daž-
nai, ar ne, sunku pasakyti“.

Visa, ko negalima per-
duoti ligoninės pacientams, 
yra nurodyta specialiose 
taisyklėse. Tačiau atsiranda 
norinčiųjų surizikuoti. Ypač 
žinant, kad kai kurie ligoni-
nėje gydomi žmonės be kitų 
ligų taip pat turi ir priklauso-
mybių.

Taigi, pasak direktoriaus 
A. Liausėdo, dažniausia 
„kontrabanda“ – alkoholis 
ir narkotikai. Kokių tik būdų 
jiems paslėpti nesugalvoja-
ma. Kai kurie – seni kaip gy-
venimas, pavyzdžiui, kom-
potą „praskiesti“ degtine. 

Narkotikų gabentojai sugal-
voja naujų metodų. Tačiau ir 
ligoninės apsaugos darbuo-
tojai nuolatos atnaujina savo 
žinias, patikrinamas kie-
kvienas siuntinys. Tad pelės 
ir katės žaidimą akivaizdžiai 
laimi apsaugos specialistai.

Pašnekovas neslėpė, kad 
tokių dalykų, kaip alkoholis 
ir narkotikai, šioje ligoninėje 
negali būti ne tik dėl ben-
drosios tvarkos. Pirmiausia 
galvojama apie pacientų 
saugumą. Mat alkoholis, 
narkotinės medžiagos nesu-
derinamos su čia taikomais 
gydymo procesais: surea-
gavę su vaistais gali sukelti 
labai rimtų pasekmių žmo-
gaus sveikatai. Apie tai pir-
miausia turi pagalvoti ir ar-
timieji, rizikuodami atnešti 
draudžiamas medžiagas į 
ligoninę. 

Kuo baigiasi bandymai 
perduoti narkotines me-
džiagas – akivaizdu. „Mes 
tiesiog iškviečiame polici-
ją“, – paaiškino ligoninės 
direktorius. Pagal dabar 
galiojančius įstatymus, dis-
ponavimas net mažiausiu 
narkotinės medžiagos kie-
kiu užtraukia baudžiamąją 
atsakomybę. Taigi, pildyda-
mi artimo žmogaus užgai-
dą, tokį siuntinį gabenantys 
žmonės rizikuoja gerokai 
susigadinti gyvenimą.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Lietuvoje sekmadienį bus 
įvestas vasaros laikas

Sekmadienį Lietuvoje bus įvestas vasaros laikas, lai-
krodžiai valanda į priekį bus persukami 3 valandą nak-
ties.

Vasaros laikas galios septynis mėnesius – iki spalio pa-
baigos.

Lietuvos valdžios atstovai jau pernai tikėjosi, kad tai vieni 
paskutinių laiko keitimo kartų, tačiau įtikinti partnerių Euro-
poje atsisakyti laiko sukiojimo kol kas nepavyksta.

Idėją atsisakyti laikrodžių sukiojimo dukart per metus re-
mia ir Europos Komisija, ir Europos Parlamentas.

Žiemos ir vasaros laiką nuspręsta įvesti, kad būtų geriau 
išnaudojamas šviesusis paros metas. Kritikai teigia, kad lai-
ko kaitaliojimas gali kenkti sveikatai.

BNS inform.
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Rajono meras Ramūnas Godeliauskas: rajono žmonių laukia 
ne tik išbandymai, bet ir džiugios staigmenos

Balandžio 12-ąją bus dveji metai, kai prisiekė šios kadencijos rajono taryba: ji 
pasiekė kadencijos vidurį. Atėjusiai ne pačiu ramiausiu laikotapiu, valdančiajai ko-
alicijai teko baigti pirmtakų pradėtas „amžiaus statybas“, spręsti su covid-19 susi-
jusius klausimus. Tačiau meras Ramūnas Godeliauskas akcentavo: gyvenimas dėl 
išbandymų rajone nestoja, o greta iššūkių laukia ir puikių staigmenų.

– Kokie buvo praėję me-
tai Jums ir rajonui?

– Sunkūs. Ir darbine, ir 
žmogiškąja prasme. Tačiau 
dabar, kai žmonės pavargę 
nuo išbandymų, mažiausiai 
norisi kalbėti apie nemalonius 
dalykus. Visi nuo jų pavargo-
me.

– Pernai pavasarį pasau-
lis susidūrė su dideliu iššū-
kiu – covid-19 epidemija. 
Patirties, kaip spręsti tokias 
problemas, nebuvo.

– Taip, iš tiesų viskas ir 
visiems buvo nauja. Didžią-
ją laiko dalį per šiuos metus 
privalėjome skirti epidemijos 
valdymui ir su tuo susijusiems 
klausimams. Laiko įprastinei 
veiklai, žinoma, teko daug 
mažiau. Galima tik pasvarsty-
ti, kiek gerų dalykų galėjome 
nuveikti rajonui, jei ne ta epi-
demija. Tačiau ir dabar galime 
ir turime kuo pasidžiaugti. 

– Kokius džiugiausius da-
lykus galėtumėte išskirti?

– Pirmiausia, nepaisant 
visų iššūkių, metai buvo fi-
nansiškai geri. Praėjusiųjų 
metų rajono biudžetas išaugo 
6 mln. Eur. Nors nerimo būta, 
nepajutome finansinių sunku-
mų. Praėjusios vyriausybės 
politika buvo tokia: skatinti 
ekonomikos atsigavimą. Pa-
vyzdžiui, kelių remontui ga-
vome didesnę sumą, nei tikė-
jomės. Vyksta daugiafunkcės 
sporto salės projektavimo dar-
bai, tikimės, jei bus skirta pa-
kankamai lėšų, šiemet jau pra-
dėti jos statybas. Pabaigėme 
praėjusios valdžios palikimus: 
ledo stoginę, baigiama Obelių 
„Žaliosios“ statyba.

– Deja, bet „Žalioji“ tapo 
auksine...

– Iš tiesų, praėjusios rajono 
valdžios dėka mums Obelių 
ums Obelių „Žaliosios“ pro-
jektas papildomai kainavo 
124 tūkst. Eur. Pinigai, kurie 
išmesti veltui. Atsakykime sau 
į klausimą: kiek mokyklų, vai-
kų darželių už tą sumą buvo 
galima suremontuoti. Belieka 
tik spėlioti, kodėl ankstesnė 
valdžia sumokėjo tą avansą.

– Kokie bus šie metai?
– Finansiškai sunkesni. 

Pajutome šios Vyriausybės 
poziciją veržtis diržus. Kaip 
jau minėjau, vien tik kelių re-
montui skirtų lėšų, lyginant su 
pernai, sumažėjo 37 proc. 

– O juk laukia nemenki 
iššūkiai. Pavyzdžiui, Obelių 
miesto gyventojai jau porą 
metų kelia klausimą dėl 
vandentiekio. Tik, kaip su-
prantu, praėjusios valdžios 
praleido nuvažiuojantį trau-

kinį. Ar tai tiesa?
– Pagal dabartines valdžios 

nuostatas, kad vandentvar-
kos projektai būtų vykdomi 
naudojant Europos Sąjungos 
fondų lėšas, reikia, kad pro-
jekto dėka prie vandentiekio 
ir nuotekų sistemų prisijungtų 
mažiausiai 2 tūkst. vartotojų. 
Pabrėžiu, ne gyventojų, o bū-
tent vartotojų.

– Vadinasi, šis kriterijus 
tinkamas vienai vientintelei 
rajono gyvenvietei – pačiam 
Rokiškiui?

– Taip. Nei Obeliai, nei 
Pandėlys, nei Juodupė neturi 
tiek vartotojų. Pavyko sutvar-
kyti Bajorų ir Kavoliškio van-
dentiekio ir nuotekų sistemas 
tik dėl to, kad jos jungiamos 
prie Rokiškio valymo įrengi-
nių.

– Vadinasi, tikimybės 
sutvarkyti Obelių, bei prie 
vandentiekio ir nuotekų sis-
temų neprisijungusių Juo-
dupės, Pandėlio kvartalų 
problemas nėra galimybės?

– Šią savaitę bendravome 
su Aplinkos ministru, Jų pozi-
cija tokia: ne imtis naujų pro-
jektų, o plėtoti jau esamus, kad 
prie vandentiekio ir nuotekų 
sistemų prisijungtų 98 proc. 
vartotojų. Siūlys peržiūrėti 
vandens tiekimo tarifus, kad 
būtų galima kaupti rezervą 
investicijoms. Savivaldybės 
kol kas paliktos šią problemą 
spręsti savo nuožiūra. Savo 
lėšomis tiesti magistralinių 
vandentiekio ir nuotekų siste-
mų neturime resursų: jos kai-
nuoja milijonus. O Obeliuose 
tiesimo darbus dar brangins ir 
tai, kad tektų ardyti jau sutvar-
kytas asfaltuotas gatves, taigi į 
kainą įeitų ir jų atkūrimo dar-
bai. Manome, kad specialios 
programos dėka būtų galima 
kaimiškųjų vietovių gyvento-
jus skatinti įsirengti vietinius 
nuotekų valymo įrenginius.

– Tai būtų demokra-
tiškiau: juk į civilizuotą 
nuotekų tvarkymą galėtų 
pretenduoti ir, pavyzdžiui, 
vienkiemių, į kuriuos niekas 
niekada neatves vandentie-
kio ir kanalizacijos tinklų, 
gyventojai?

– Aš esu apskritai prieš dis-
kriminaciją dėl gyvenamosios 
vietos. Manyčiau, kad tokia 
programa būtų verta dėmesio 
ir paskatintų gyventojus tinka-
mai tvarkyti nuotekas.

– O kaip gi su įmonėmis, 
kurios kėlė daug rūpesčių: 
pavyzdžiui AB Rokiškio ko-
munalininkas?

– J– Jau nebe tokios ir bė-
dos. Rokiškio komunalininkas 

2020 m. nuostolius sumažino 
daugiau nei dvigubai. Sieksi-
me, kad ir kitąmet nuostoliai 
ženkliai mažėtų. Panaikinus 
viešąją įstaigą „Juodupės ko-
munalininkas“ perdavimas 
įvyko sklandžiai. Daugiau 
kaip 50 tūkst. Eur jau buvo 
investuota į katilinę, buvo 
tvarkomos šildymo trasos. 
Akivaizdu, kad toks optimi-
zavimas pasiteisino 100 proc. 
Sumažėjo valdymo kaštai, ge-
rėja ir gerės paslaugų kokybė. 
Rokiškio butų ūkis dirba sta-
biliai. Jis sėkmingai perėmė 
dalies Juodupės daugiabučių 
priežiūrą. Džiaugiuosi ir UAB 
„Rokiškio vandenys“ veikla.

– Skaudžiausia tema šiuo 
metu, be abejo, yra Rokiš-
kio autobusų parko reikalai. 
Kokia situacija šioje įmonė-
je?

– Esame priversti supla-
nuotas investicijas nukreipti 
ne naujų autobusų pirkimui, 
o tiesiog išgyvenimui. Pro-
blemų kelia ne tik pandemija. 
Bet ir Konkurencijos tarybos 
nutarimas, kurio dėka bus 
skelbiami nauji konkursai 
tarpmiestiniams maršrutams. 
Kurie yra arba pelningi, arba 
bent jau nenuostolingi. Atvi-
rai kalbant, mažiesiems vežė-
jams, tokiems, kaip savival-
dybių autobusų parkai, tokius 
konkursus laimėti bus labai 
sunku. Tolesnės perspektyvos 
tokios: autobusų parkas ga-
lėtų tapti maža kompaktiška 
įmone, teikiančia pavėžėjimo 
paslaugas rajone, bei vykdan-
čia užsakomuosius maršrutus. 
Kitaip sakant, nuo autobusų 
„daržinių“ turėsime pereiti 
prie mikroautobusų. 

– O juk šios įmonės ir iki 
pandemijos išgyveno ne pa-
čius geriausius laikus. Kokių 
priemonių imatės, jei valsty-
bė negelbėja?

– Kol kas stabdome inves-
ticijas. Problemų kelia ne tik 
pandemija. Bet ir pakeistas 
Transporto įstatymas, ku-
rio dėka bus skelbiami nauji 
konkursai tarpmiestiniams 
maršrutams. Kurie yra arba 
pelningi, arba bent jau nenuos-
tolingi. Atvirai kalbant, ma-
žiesiems vežėjams, tokiems, 
kaip savivaldybių autobusų 
parkai, tokius konkursus lai-
mėti bus labai sunku. Tolesnės 
perspektyvos tokios: autobusų 
parkas galėtų tapti maža kom-
paktiška įmone, teikiančia 
pavėžėjimo paslaugas rajone, 
bei vykdančia užsakomuosius 
maršrutus. Kitaip sakant, nuo 
autobusų „daržinių“ turėsime 
pereiti prie mikroautobusų. 

– Nuo covid-19 smarkiai 
nukentėjo ir kultūros sritis. 
Kokia situacija dabar?

– Kultūra viena iš tų sričių, 
kurios smarkiausiai pajuto po-
kyčius. Nuo gyvo bendravimo, 
gyvų renginių teko labai spar-
čiai persiorientuoti į veiklą in-
terneto erdvėje, transliacijas. 
Kultūrininkai buvo priversti 
prisitaikyti ir veiklas iškelti į 
virtualią erdvę. Geriausiai tai 
pavyko Rokiškio krašto mu-
ziejui. Ir pirmosios, ir antro-
sios epidemijos bangos metu 
ši įstaiga sukūrė įdomiausią, 
patraukliausią, inovatyviausią 
turinį. Žavi edukacijos, ekspo-
zicijos virtualioje erdvėje.

– Tačiau opozicija kaltina 
dabartinę valdžią esą aplei-
dus muziejų, esą ten griūva 
ir byra...

– Pirmiausia reikia pa-
klausti, kur buvo ankstesnės 
valdžios, ar jos nematė mu-
ziejaus šiaurinio fasado pro-
blemų? O mes ne tik matome, 
bet ir sprendžiame. Pakeisti 
fasado langai, durys, atlikta 
vidaus apdaila. Jau sudarytos 
sutartys šiaurinio fasado išo-
rės remonto darbams. Kai tik 
leis oro sąlygos, bus pradėti 
šie darbai. Startuos ir dvaro 
viralinės rekonstrukcija, ir 
klėties, kurioje įrengtas pra-
kartėlių muziejus, nesandarų 
stogą tvarkysime. Ir adminis-
tracinį muziejaus pastatą tiki-
mės atnaujinti.

– O kaip gi su dvaro tven-
kiniais? Ar ketinama juos 
tvarkyti ir pagaliau sužino-
sime, kokios žalos jiems pa-
darė bebrai?

– Įtarimų, kad jie galėjo 
iškasti kanalus tarp tvekinių, 
yra. Tačiau kol tvenkiniai ne-
bus tvarkomi, sunku sužinoti, 
kiek ten eibių padaryta. Gavo-
me aplinkosaugininkų leidi-
mus tvenkiniams valyti dabar 
bereikia surasti tam lėšų.

– O kiek tai galėtų kai-
nuoti?

– – Projektuotojų skai-
čiavimais, apie 200 tūkst. Eur. 
Be to, šiemet ketiname tvo-
relėmis aptverti visus dvaro 
tvenkinius supančius medžius, 
kad bebrai nebepridarytų tiek 
žalos, kiek pernai rudenį.

– Kokių dar priemonių 
žadate imtis miestui gražin-
ti?

– Džiugu, kad ir rokiškė-

nai, ir miesto svečiai pastebi 
gražėjantį mūsų Rokiškį. Tą 
lėmė visiškai kitas požiūris 
į gyvenviečių apželdinimą, 
tam skiriamos lėšos. Kalbu 
apie gyvenvietes, nes gražinti 
ketiname ne tik Rokiškį, bet 
ir seniūnijų centrus, mieste-
lius. Galiu prasitarti, kad ir 
Rokiškio dvaro apželdinimą 
projektuosime iš naujo. Be to, 
pavasarį Rokiškio gyventojų 
laukia staigmena. 

– O kaip sekasi spręs-
ti Obelių bažnyčios bokštų 
problemas?

– Sukūrėme naują fondą 
prisidėjimui prie religinių 
pastatų atnaujininimo. Obelių 
bažnyčios bokštams tvarky-
ti iš jo buvo skirta 12 tūkst. 
Eur. Ir šiemet fonde yra ta pati 
suma – 15 tūkst. Eur. Kaip ją 
panaudoti, tariamės su Rokiš-
kio dekanato dvasininkais.

– Kokios savivaldybės 
pagalbos sulaukė kitos reli-
ginės bendruomenės: senti-
kiai, stačiatikiai?

– Mes gerbiame visų kon-
fesijų rajono tikinčiuosius. 
Todėl pernai rajono savival-
dybė prisidėjo prie Rokiškio 
sentikių maldos namų fasado 
remonto. Prieš keletą dienų 
susitikau su su stačiatikių 
Rokiškio šv. Aleksandro Ne-
viečio parapijos atstovais. 
Buvo kalbama apie cerkvės 
remontą. Norėtume atnaujinti 
ir apšiltinti išorines cerkvės 
sienas. Tačiau kilo klausi-
mų dėl pastato būklės, darbų 
technologijų, todėl tikimės 
šiuo klausimu išgirsti staty-
bos ekspertų nuomonę ir pa-
tarimus. Atnaujinti šią cerkvę 
– kitų metų planas. Akivaiz-
du, kad reikės nemažų inves-
ticijų.

– Prakalbus apie inves-
ticijas, kaip gi sekasi kurti 
verslo aplinką rajone? Ži-
noma, akivaizdžiausia in-
vesticija yra Lidl laukiamas 
atėjimas į Rokiškį. Ar bus ir 
kitų?

– Pastaruoju metu jau aki-
vaizdžiai matoma, kad ne-
trukus sulauksime naujo pre-
kybos centro. Atnaujinome 
bendradarbiavimą su „Verslia 
Lietuva“. Džiaugiamės ir di-
džiuojamės, kad pavyko ap-
lenkti daugybę konkurentų ir 
į Rokiškį prisivilioti „Spie-
čiaus“ bendradarbystės erdvę. 

Ji duris atvers visai netrukus, 
jau kovo pabaigoje. Tai bus 
ženkli paspirtis rajono smul-
kiajam ir vidutiniam verslui. 
Ir paramos jam nemažiname, 
džiugu, kad sulaukiame no-
vatoriškų idėjų, gavę paramą 
verslai sėkmingai vystomi.

– O kaip gi su savivaldy-
bės turto valdymu? Ar sa-
vivaldybė yra rūpestingas 
šeimininkas?

– Praėjusiame rajono ta-
rybos posėdyje patvirtino-
me nemenką privatizuojamų 
objektų sąrašą, keliasdešimt 
objektų. Gavome seną pali-
kimą: pastatus, pastatėlius, 
garažiukus. Ir ne pačios ge-
riausios būklės. Trūko anks-
tesnių valdžių atsakingo, 
ūkiško požiūrio. Praėjusiais 
metais daug dėmesio skyrė-
me rajono savivaldybės tur-
to efektyvesniam valdymui. 
Nenaudojamų, neprižiūrimų 
pastatų būklė kasmet prastė-
ja. Rajono savivaldybė negali 
švaistyti lėšų investuodama 
jas į tuos pastatus, kurie yra 
nereikalingi. Todėl manome, 
kad geriausia išeitis nereika-
lingą turtą parduoti.

– Pastaruoju metu daug 
opozicijos ir visuomenės dė-
mesio sulaukia socialinė sri-
tis. Ką pavyko nuveikti?

– Per metus nuveikėme 
išties daug. Tvarkėme Soci-
alinės paramos centro pada-
linį Jūžintuose, Obelių sava-
rankiško gyvenimo namus, 
atnaujinome pėsčiųjų takus 
taip, kad jie būtų patogūs ne-
įgaliesiems. Projektų ir planų 
turime daug ir šiems metams. 

– O pabaigai klausimas 
apie pramogas. Rokiškė-
nai neretai skundžiasi, kad 
mieste nėra ką veikti. Per-
nykštė naujovė buvo batutų 
parkas. Ką žadate šiemet?

– Batutų parkas – tik pra-
džia darbų, kuriuos numatė-
me norėdami Rokiškio ežero 
aplinką paversti patrauklia 
poilsiautojams. Šiemet no-
rėtume įrengti vandenlenčių 
parko trasą, naują tiltelį. To-
liau bus tvarkoma ir kuriama 
jauki aplinka. Turime nemažai 
planų ir idėjų ateičiai.

– Tikėkimės, pavyks jas 
įgyvendinti. Dėkojame už 
pokalbį.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ



Nepriklausomas rajono laikraštis

4 psl. 2021-03-26

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotojas Valerijus Rancevas 
paskiepytas „Astra Zeneca“ vakcina

Rokiškio rajono savi-
valdybės administracijos 
direktoriaus pavaduotojas 
Valerijus Rancevas šian-
dien, kovo 24 d. paskiepy-
tas nuo COVID-19 „Astra 
Zeneca“ vakcina. Vienas iš 
rajono vadovų paskiepytas 
pagal prioritetinį sąrašą dėl 
turimų lėtinių ligų.

„Dar pernai persirgau CO-
VID-19, todėl žinau, kas tai 
per liga, kokios jos pasekmės, 
kurias jaučiau kurį laiką net 
ir po ligos. Tai miego ritmo 
sutrikimai, ne visuomet jau-
čiamas kvapas ir skonis. Nors 
buvo galimybė skiepytis kitos 
rūšies vakcina, sąmoningai 
pasirinkau „Astra Zeneca“, 
kadangi manau, jog pasitikė-
jimas mokslu turėtų būti prio-
ritetas, nepasiduodant įvairiai 
visuomenėje sklandančiai de-
zinformacijai.

Manau, kad skiepai – bū-
das vėl visiems sugrįžti į 
kiek įmanoma buvusį nor-
malų gyvenimo ritmą. Visi 
norime, kad ribojimai būtų 
atlaisvinti, galėtume susitikti 
su artimaisiais, laisvai judėti, 
keliauti. Tikiu, kad skiepyda-
miesi galime šiuos dalykus 
paspartinti. Skiepydamasis ir 
ragindamas kitus atsižvelgti 
į medikų, mokslininkų reko-
mendacijas, noriu apsaugoti 
ne tik save, bet ir artimuo-

sius, taip prisidėdamas prie 
šio klastingo viruso plitimo 
stabdymo“, - informavo V. 

Rancevas.
Rajono savivaldybės 

inform.

Gražėjantis Rokiškis: iškirtus krūmynus, 
atsivėrė miesto vaizdai

Rokiškėnus domina jau 
daugiau nei savaitę vyks-
tantys intensyvūs darbai 
šalia aplinkkelio ir žydų 
kapinių: išvalytas didžiu-
lis krūmynais apaugęs 
plotas. Rezultatas džiu-
gina: atvažiuojantiems į 
Rokiškį senuoju keliu nuo 
Kavoliškio, atsivėrė mies-

to vaizdai.

Paklausta, ką planuojama 
daryti šiame plote, Rokiš-
kio kaimiškosios seniūnijos 
seniūnė Dalia Janulienė pa-
aiškino, kad tai – privatus 
sklypas. Tvarkyti aplinką – 
jo šeimininko sprendimas. 
Pašnekovė neslėpė: pertvar-

ka sulaukė ir aplinkosaugi-
ninkų dėmesio: domėtasi, 
ar teisėtai vykdomi darbai. 
„Menkaverčiams krūmams 
šalinti leidimų nereikia, o 
sklype augantys medžiai 
yra neliesti“, – paaiškino 
seniūnė. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Pasižvalgykime, kaip įrengtas bendradarbystės 
centras „Spiečius" Rokiškyje

Tikime, kad ir Jums 
smalsu, kaip atrodys 
bendradarbystės cen-
tras „Spiečius" Ro-
kiškyje. Todėl su ne-
kantrumu laukiame 
kovo 31-ąją vyksiančio 
atidarymo renginio, 
kuriame sužinosite, 
kaip atrodo nauji ben-
dradarbystės centrai ir 
koks verslumo skatini-
mo paslaugų paketas 
laukia Rokiškio jaunų-
jų verslininkų.

 
Štai kaip transfor-

mavosi Rokiškio krašto 
muziejaus kumetynas bei 
kokia jauki, šiuolaikiška 
ir darbinga erdvė laukia 
rokiškėnų.

Rajono savivaldybės
inform.

Pavogė akumuliatorių
Kovo 22 d., 11.04 val. 
pranešta, kad Rokiškio r., 
Minkūnų k., iš, ūkiniame 
pastate stovėjusio, 
automobilio „Renault“, 
sugadinant variklio dangtį, 
pavogtas akumuliatorius. 
Nuostolis – 300 eurų.

Smurtavo prieš 
nepilnamečius vaikus
Kovo 23 d., 21.18 val. 
pranešta, kad Rokiškyje 
moteris (gim. 1975 m.) 
smurtavo prieš nepilnametes 
dukras (gim. 2009 ir 2011 m.).

Į pareigūnų akiratį, dėl 
netinkamo elgesio, anksčiau 
šeima nebuvo patekusi. 
Situaciją vertina vaikų teisių 
apsaugos specialistai, policija 
pradėjo ikiteisminį tyrimą 
dėl fizinio skausmo sukėlimo 
arba nežymaus sveikatos 
sutrikdymo.

Įleido medikus ir 
pareigūnus
Kovo 22 d., 19:01 val 
gautas pranešimas, kad 
Kumpolkos k. (Obelių sen.) 
nuo šeštadienio niekas 
negali susisiekti su senyvo 

amžiaus gyventoju, senoliui 
galimai sutriko sveikata. 
Telefonu neatsiliepia, durų 
neatidaro.
Atvykę ugniagesiai laužtuvu 
atidarė langą, iš vidaus 
atrakino duris ir įleido 
medikus ir pareigūnus.

Rado mirusį
Kovo 23 d., apie 14.30 val. 
Rokiškyje, garaže rastas 
miręs vyras (gim. 1938 m.).

Panevėžio VPK 
ir Rokiškio priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos 
inform.

KRIMINALAI

Atnaujinami dar 46 autobusų reisai
Netrukus Lietuvoje bus 

atnaujinti 46 tarpmiesti-
nių autobusų reisai, BNS 
informavo Lietuvos trans-
porto saugos administraci-
ja (LTSA). 

Anot jos, nuo kovo 24 
dienos bendrovė „Kautra“ 
atnaujins 28 reisus, nuo kovo 
25 dienos – Panevėžio auto-
busų parkas – du, o Tauragės 
autobusų parkas – aštuonis. 
Nuo kovo 26 dienos Utenos 

autobusų parkas atnaujins du, 
o nuo balandžio 1 dienos Tel-
šių autobusų parkas – šešis 
reisus.

„Kautra” skelbė, kad dau-
giau autobusų važiuos į Lazdi-
jus, Ukmergę, Anykščius, Ku-
piškį, Pandėlį, Biržus, Kelmę, 
Šiaulius, Molėtus, Vilkaviškį, 
Radviliškį, Raseinius, Jurbar-
ką, Vilnių ir kitus miestus. 
Tuo metu bendrovė „Toks“ 
nuo balandžio atnaujins du 
reisus iš Vilniaus į Joniškį bei 

Skuodą. 
Pasak LTSA, šiuo metu 

keleiviai vežami 246 reisais 
iš 871. 

LTSA kovo pradžioje tei-
gė, jog autobusų reisai po 
truputį atsigauna, tačiau ve-
žėjai per menkai prisitaiko 
prie žmonių poreikių. Tuo 
metu vežėjai tikino, jog rei-
sų atnaujinimas priklausys 
nuo karantino masto ir ribo-
jimų apimties.

BNS inform.
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Sporto rėmimo fondo lėšomis 
finansuojamo projekto dėka 
čempionus ugdančio klubo patirtis 
ir žinios prieinamos kiekvienam 
norinčiajam

Rokiškio rajono atletinės gimnastikos sporto 
klubas „Grizlis“ per daugiau nei tris dešimtmečius 
išugdė ištisą plejadą ryškiausių sporto žvaigždžių, 
garsinančių Lietuvą Europos, Pasaulio čempiona-
tuose. Klubas atviras kiekvienam norinčiajam: ir 
siekiantiems medalių, ir tiesiog norintiems sveikai 
ir prasmingai leisti laisvalaikį, įgyti sveiko gyvenimo 
įgūdžių. O klubo vykdomas projektas „Sporto inven-
toriaus ir įrangos įsigijimas“ (SRF-SIĮ-2020-1-0072), 
finansuojamas valstybės Sporto rėmimo fondo lė-
šomis, kurį administruoja Švietimo, mokslo ir spor-
to ministerija ir švietimo mainų paramos fondas, 
paskatins visuomenę dar labiau atkreipti dėmesį į 
sveikos gyvensenos, sporto naudą.

Sporto klubo „Grizlis“ 
Rokiškio rajono visuomenei 
pristatyti nereikia: tai vienas 
ilgiausią istoriją ir labiausiai 
apdovanojimais nukrautas 
lentynas turintis klubas. Jo 
didžiulį autoritetą liudija 
faktai, kad kasmet jo dėka 
Rokiškyje rengiami įvai-
riausi šalies jėgos trikovės 
čempionatai, o auklėtiniai 
tampa ne tik Lietuvos, bet 
ir Europos, Pasaulio čem-
pionatų prizininkais. Sporto 
pasaulyje plačiai žinomos 
čia sportinį kelią pradėju-
sių Kondratenko dinastijos 
sportininkų pavardės, Mil-
da Bruverė, Dainius Rep-
šys, Nojus Konstantinas ir 
Jokūbas Čypai, Robertas 
Bartkevičius ir gausybė kitų 
tituluotų sportininkų. 

Kyla klausimas, kaip ne-
dideliame rajone pavyksta 
išugdyti tokį didžiulį būrį 

sportininkų? Klubo atstovė 
Ala Sketerienė atvira: tiesiog 
čia laukiamas kiekvienas no-
rintis sportuoti, smagiai ir 
naudingai praleisti laisvalai-
kį, sustiprėti fiziškai, išmokti 
sveikos gyvensenos pagrindų. 
Mat žalingi įpročiai ir jėgos 
trikovės sportas yra tiesiog 
nesuderinami. Jaunimą vilioja 
smagus bendravimas, drau-
giška aplinka, įkvepiantis jau 
daug pasiekusių atletų pavyz-
dys, jų paprasti, praktiški pa-
tarimai, pagalba. Taigi, į šalies 
ir tarptautinių varžybų prizi-
ninkų kalvę kviečiami visi, 
nepriklausomai nuo amžiaus, 
sportinės patirties. „Kiekvie-
ną kviečiame patirti judėjimo, 
kylančių asmeninių pasiekimų 
džiaugsmą. O kartu su jais at-
einantį ir pasitikėjimą savimi, 
tvirtėjantį charakterį“, – kvie-
tė A. Sketerienė.

Klubo atstovė neslepia: ra-

joną ir šalį garsinantis klubas 
turi nemažai svajonių: norėtų 
ir erdvesnių patalpų, ir mo-
dernesnės sportinės įrangos. 
Pastaroji svajonė pildosi:  
projekto„Sporto inventoriaus 
ir įrangos įsigijimas“ dėka, 
bus panaudota 10852,00 eurų, 
iš kurių 9752,00 eurų - Spor-
to rėmimo fondo lėšos, likusi 
dalis – klubo lėšos. Prie pro-
jekto finansavimo prisidėjo 
Rokiškio rajono savivaldybė, 
skirdama 1000,00 eurų. Pro-
jekto tikslas – gerinti sporto 
klubo techninę bazę.

Projekto metu įsigyta spor-
tinės įrangos: bėgimo takelis, 
skersinis-lygiagretės-pilvo 
preso treniruoklis, tricepso 
treniruoklių virvė, kojų tie-
simo ir lenkimo treniruoklis, 
gumuotų svarmenų su stovais 
komplektas, hantelių kom-
plektas, stovai grifams, gran-
dinės svorių kėlimui. Projekto 
lėšomis prisidėta prie 2020 m. 
spalio 3-ąją Rokiškyje orga-
nizuoto Lietuvos klasikinės 

štangos spaudimo čempiona-
to (taurių ir medalių įsigiji-
mas, tento gamyba). Planuo-
jama, kad pagerinus sporto 
klubo techninę bazę, išaugs 
klubą lankančių gyventojų 
skaičius.

Pašnekovė akcentavo: 
įsigyta įranga puikiai tinka 
tiek patyrusiems sportinin-
kams, tiek pradedantiesiems 
atletams. Taigi, kiekvienas 
norintysis pradėti sportuoti, 
bus laukiamas klube.  Įsigytą 
sporto klubo inventorių jau 
išbandė čia ugdomi atletai. 
Kai tik bus kiek atlaisvinti 
karantino ribojimai, visuome-
nė bus pakviesta į atvirų durų 
renginį, kuriame kiekvienas 
norintysis galės susipažinti su 
klubo veikla, taikomomis tre-
niruočių metodikomis. O tie, 
kurie panorės įgytus treniruo-
tėse įgūdžius pademonstruoti 
varžybose, tą galės padaryti 
vasarą planuojamame Rokiš-
kio rajono štangos spaudimo 
čempionate. 

Saugokitės internetinių sukčių!

Užs. 1278

Pastebėti sukčiavimo 
atvejai, susiję su skelbimų 
portalais! Gyventojai būki-
te atsargūs!

 
Policijos pareigūnai sulau-

kia pranešimų apie suaktyvė-
jusį finansinį sukčiavimą, kai 
internetiniai sukčiai bando 
išvilioti asmenų, pardavinė-
jančių prekes skelbimų por-
taluose, mokėjimo kortelių 
duomenis.

 Internetiniai sukčiai apsi-
meta norintys įsigyti iš Jūsų 
daiktus, parduodamus per 
skelbimų portalus, skambina 
arba rašo per „Viber “ arba 
„WhatsApp“ ir nurodo kenkė-
jišką nuorodą. Joje prašo su-
vesti Jūsų mokėjimo kortelės 
duomenis tam, kad tariamai, 
gautumėte pinigus už prekę.

Primygtinai rekomenduo-
jame neatidarinėti įtartinų 
nuorodų. Atkreipiame Jūsų 
dėmesį, kad oficialios DPD 
siuntų savitarnos nuorodos 
yra esiunta.dpd.lt ir esiunta.
lt, o atidaromi DPD inter-
netiniai puslapiai visuomet 
baigiasi būtent galūne „dpd.
lt (dpd taškas lt). Taip pat in-
formuojame, kad „DPD Lie-
tuva“ svetainėje esiunta.dpd.
lt nesurenkami mokėjimai už 
privačių asmenų parduoda-
mas prekes.

Kenkėjiškos interneto 
svetainės yra blokuojamos. 
Gyventojai, pastebėjus pana-
šias sukčių veiklas DPD var-
du, prašome apie tai pranešti 
kas@dpd.lt. arba skambinti 
pagalbos telefonu 112.

Panevėžio VPK inform.

BALDAI

• Dvigulę lovą su spintelėmis, be 
čiužinio. Kaina simbolinė.  
Tel. 8 612 61 450. Rokiškis
• Medinę, 2 dalių sekciją. 
Matmenys: viršutinė dalis - plotis 
96,5 cm, gylis 40 cm, aukštis 70,5 
cm, apatinė dalis - 96,6x50,5x58 
cm. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 692 83 961. Rokiškis
• Čiužinį nuo pragulų su 
kompresoriumi. Staliuką maistui 
pasidėti. Dubens pagalvę nuo 
pragulų. Sauskelnes Tena, M dydis. 
Higienos priemones: plaunamą 
kremą Tena, drėgnas servetėles 

Seni care 80 vnt., šampūno kepurę, 
kremą nuo pragulų Sudocrem.  
Tel. 8 610 33 406. Rokiškis
• Sofą-lovą, mažai naudota. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 600 30 766. 
Rokiškis
• Geros būklės virtuvės komplektą 
Vokė, su buitine technika. 
Komplektas pagamintas iš tikros 
medienos. Tel. 8 650 86 833. 
Rokiškis

Rokiškio krašto muziejus 
„atkapstė“ pirmąjį Lašų kaimo
paminėjimą

Rokiškio rajono Lašų 
kaimo bendruomenės atsto-
vai kreipėsi į Rokiškio kraš-
to muziejų su prašymu at-
rasti „pirmąjį“ Lašų kaimo 
paminėjimą.

 
1848 m. Rokiškio grafys-

tės plane, saugomame Rokiš-
kio krašto muziejuje (RKM-
44956), Lašai yra minimi kaip 
vienas iš grafystės palivarkų.

 1784 m. Kupiškio deka-
nato parapijų inventoriuje, 
saugomame Lietuvos valsty-
bės istorijos archyve (LVIA_
F376_ap1_b8(SA_19253), 
Lašų kaimas minimas kaip 
priklausantis garbiam ponui 
Petkevičiui.

 Ankstyviausias iki šiol 
žinomas Lašų kaimo pami-
nėjimas aptiktas Lietuvos 
valstybės istorijos archy-
ve, saugomame 1567-1739 
m Vilkmergės (Ukmergės) 
pavieto seniūnijų, tenutijų 
(tenutas - XV–XVIII a. Lie-

tuvos Didžiosios Kunigaikš-
tystės valdovo dvaro arba 
dvarų komplekso vienetas, 
už mokestį atiduotas valdyti 
laikytojui) ir kaimų invento-
rių knygoje (LVIA_F11_ap1_
b1053_l.33-188.) Toje knygo-
je yra 1567 m. Gardino žemės 
teisėjui Jeronimui Masalskiui 
pagal susitarimą perduoto val-
dyti Obelių dvaro inventorius, 
kuriame yra paminėtas Lašų 
kaimas (Sioło Laszele).

 Inventoriuje minima, kad 
Lašų kaimą sudarė 7 valakai ir 
14 margų (159,6 ha)

Kaime gyveno Kazimiero 
Tošelio, Mato Ginterio, Jono 
Paberžio, Mykolo Miežėno 
(?), Petro Utudulio (?), An-
driaus Tošelio ir Dovydo To-
šelio šeimynos.

10 margų (7,1 ha) buvo 
laisvi. Kaimo gyventojai tu-
rėjo atlikti dvaro nustatytas 
prievoles.

Rokiškio krašto muziejaus
 inform.

KITA

• Ąžuolines ir mišrias malkas.  
Tel. 8 619 37 475.  
Rokiškis
• Galingą ventiliatorių su varikliu. 
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Kaina 250 Eur. Tel. 8 685 55 567. 
Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą (zeimerį) 
malkoms pjauti. Kaina 130 Eur. 
Tel. 8 616 72 910. Rokiškis
• Diskinį pjūklą (zeimerį) su Zid 
varikliu, pridėsiu antrą variklį. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 622 34 702. 
Rokiškis
• Šienainį, 16 rulonų. Pasiimti 
patiems. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 628 24 243. Rokiškis
• Geros kokybės pašarą. Ritinių 
skersmuo 140 cm. Šiaudai - 10 
Eur, šienas - 15 Eur, laikomi po 
stogu. Šienainis - 20 Eur. Kainos 
derinamos. Tel. 8 616 07 094. 
Rokiškis
• Sauskelnes-kelnaites suaugusiems 
Tena Pants M. Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 604 18 339. Rokiškis
• Pigiai šieną ritiniais.  
Tel. 8 654 70 983. Rokiškis
• Sauso šieno rulonus. 11 vnt. 
Parsivežti patiems. Kamajų sen. 
Tel. 8 657 71 471. 
• Uosio rąstus baldų gamybai. 
 Tel. 8 619 37 475. Rokiškis
• Medienos atraižas.  
Tel. 8 609 95 180. Rokiškis
• Sausas malkas. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Lino audinį. Ilgis 12 m, plotis 
1,80 m. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Sauskelnes suaugusiems. Tena 
Flex, juostinės, L dydis, 8 lašų. 
Kaina 14 Eur. Tel. 8 675 24 736. 
Rokiškis
• Tarybinę uniformą (medvilninė 
uniforma - 5 Eur, paradinė 
uniforma - 20 Eur, kasdieninė 
milinė - 20 Eur., paradinė milinė 
- 20 Eur). Tel. 8 605 05 560. 
Rokiškis
• Beržines malkas. Kapotos. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 670 37 379. 
Rokiškis
• Įvairias lapuočių malkas, 3 m 
ilgio. Atvežame miškavežiu.  
Tel. 8 604 84 051. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• 3 ožkingas ožkas. Vesis balandžio 

mėnesį. Tel. 8 614 98470.  
Tel. 8 620 70 054. Rokiškis

PASLAUGOS

• Nupirkčiau oro resiverį. Domintų 
talpa nuo 300 l ir daugiau.  

PERKA

Tel. 8 603 57 997. Rokiškis
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Laisvės g.13

UAB „Gensera“, vykdanti lauko inžinerinių tinklų 
(vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklų) 
statybos darbus, ieško: 

• Horizontalaus kryptinio gręžimo operatorių 
(betranšėjinis tiesimas). Atlyginimas: nuo 1500 Eur/
mėn. į rankas;

• Lauko vamzdynų montuotojų. Atlyginimas nuo 
500 Eur/mėn. iki 1500 Eur/mėn. į rankas. 

Suteikiame visas darbui reikalingas priemones, 
transportą atvykiti į darbą. Daugiau informacijos 
suteiksime žemiau nurodytais kontaktais darbo 
dienomis: I-V: mob. tel. (8-691) 86121, tel. (8-46) 
416188, info@gensera.lt 

• Perku antikvarinius daiktus, 
sendaikčius, militaristiką, 
senus dokumentus, nuotraukas, 
apdovanojimus, pinigus.  
Tel. 8 610 21 765. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo. Galiu prižiūreti 
senyvo amžiaus žmogų. Galiu dirbti 
bet kuriuo laiku. Turiu patirties. 
Tel. 8 625 24 087. Rokiškis
• Du vyrai ieško bet kokio darbo. 
Galim kapoti, supjauti malkas.  
Tel. 8 624 12 993. Rokiškis
• 42 metų moteris ieško darbo.  
Tel. 8 602 21 055. Rokiškis
• Vyras ieško darbo. 
 Tel. 8 608 28 256. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• UAB Ramundas GM reikalingas 

(-a) šaltkalvis(-ė). Darbo vieta - 
Dirbtuvių g. 13, Obeliai, Rokiškio 
r. Darbas nuo 7:00 - 15:30. 
Darbo užmokestis – neatskaičius 

mokesčių nuo 1040 Eur iki 1200 
Eur. Tel. +370 61003980 arba 
+370 65620131. Tel. 8 656 20 131. 
Rokiškis
• Reikalingi darbininkai dirbti 
fermoje: šėrikai, melžėjos. Gali 
būti šeima. Apgyvendiname. 
Atlyginimas pagal susitarimą. 
Reikalingas traktorininkas.  
Tel. 8 615 34 570. Zarasai
• Reikalinga staklininkė (-as) 
darbui virvių gamybos ir pakavimo 
įrengimais. Darbo užmokestis nuo 
600 Eur, mokami priedai.  
Tel. 8 614 98 390. Rokiškis
• Reikalingi darbininkai, darbui 
prie stogų. Tel. 8 687 73 069. 
Rokiškis
• Siūlomas darbas miškovežio su 
manipuliatoriumi vairuotojui.  
Tel. 8 687 33 067. Rokiškis
• Reikalingi sraigių supirkėjai. 
Darbas namuose. Tel. 8 620 32 366. 
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. +370 61003980 arba 
+370 65620131. Tel. 8 656 20 131. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Garažą mikrorajone prie Norfos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Gyvenamąjį namą Rokiškyje, 
Birutės g. Su ūkiniais pastatais, 
patogioje vietoje, šalia miesto 
centro, 5 min. iki poliklinikos ir 
ligoninės. Sklypo plotas 6 a. Rūsys. 
Reikalingas remontas. Graži ir rami 
vieta. Skambinti nuo 17:00 val.. 
Kaina 34000 Eur.  
Tel. 8 610 40 986. Rokiškis
• Medinę sodybą Šetekšnų k. su 25 
a sklypu. Aplink sodybą dar 1,2 ha. 

Gyvenamasis namas 111,94 kv. m. 
Tvartas 23 kv. m. Kaina 7000 Eur. 
Tel. 8 615 20 566. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą su sklypu 
Gegužės 1-sios g, Panemunėlio 
gelž. st.  Pastatai prastos būklės, 
sklypas apleistas. Sklypo plotas 
0,20 ha. Kaina derinama.  
Tel. 8 614 14 727. Rokiškis
• Dalį namo Laisvės gatvėje. Du 
kambariai ir virtuvė. Atvestos 
miesto komunikacijos, įrengtas 
tualetas. Yra 2 a žemės, dalis rūsio, 
pagalbinių pastatų. Patogi, rami 
vieta. Kaina 8000 Eur.  
Tel. 8 611 31 634. Rokiškis
• Medinį-rąstinį dviejų aukštų, 
120 kv. m gyvenamąjį namą su 6,6 
a sklypu ir pagalbiniu pastatu-
daržine. Namas šildomas kietuoj 
kuro katilu, esančiu pirmame 
aukšte. Kaina 17500 Eur.  
Tel. 8 612 99 741. Rokiškis
• 3 sklypus po 24 a. Serapiniškio 
k. Šalia kelio į Pandėlį. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 626 94 212. 
Rokiškis
• Namą Pandėlio seniūnijoje, 
Aukštadvario k. Tel. 8 674 85 951. 
Rokiškis
• Gyvenamą namą Kamajuose, 
Rokiškio raj. Namas mūrinis, 
vieno aukšto su mansarda. Bendras 
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. 8 667 51 686.
• Prekybinį kioską. 2x5 m, 
apšiltintas, apsauginės žaliuzės, 
elektra. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• Mūrinį namą su mansarda Ragelių 
kaime, Rokiškio raj. Namas 
pastatytas 1977 m. Pirmajame 
namo aukšte yra prieškambaris, 
koridorius, virtuvė, 3 kambariai. 
Mansardoje yra 3 kambariai, vienas 
iš jų su balkonu. Kaina 13000 Eur. 
Tel. 8 675 77 510.
• Rąstinę sodybą Buivydiškių 
kaime, Rokiškio raj. Namas 
pastatytas 1972 m., remontuotinas. 
Nesenai pakeisti namo langai į 
plastikinius. Kaina 4000 Eur.  
Tel. 8 679 30 668.
• Juodupės sen., Sodelių kaime, 
32 a 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. 8 678 78 273. 
• Gyvenamąjį namą Pakriaunių k., 
Rokiškio raj. Namas mūrinis, vieno 
aukšto su mansarda. Bendrasis 
plotas  115.29 kv. m. Name yra 3 
šviesūs, erdvūs kambariai, jauki 
virtuvė. Kaina 13000 Eur.  
Tel. 8 603 16 492. 
• Obelių mieste, J. Jablonskio 
gatvėje namo dalį. Priklauso 46/100 
dalis rąstinio gyvenamojo namo, 
1/3 dalis ūkinio pastato. Kaina 

5000 Eur. Tel. 8 677 13 564.  
Rokiškis
• Mūrinį namą su mansarda 
Antanašės k., Rokiškio rajone. 
Namas pastatytas 1977 m. 
Pirmajame namo aukšte yra 
prieškambaris, koridorius, virtuvė, 
3 kambariai. Mansardoje yra 3 
kambariai, vienas iš jų su balkonu. 
Kaina 23000 Eur.  
Tel. 8 675 75 369. 
• 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 39 567.
• Kaimo sodybą Šilagalio k., 
Rokiškio raj. Sodybai priklauso 
didžiulis ūkinis pastatas, du 
šiltnamiai, lauko virtuvėlė, lauko 
tualetas, medinės sūpynės, 7 bičių 
aviliai su šeimynomis. Iškastas 
didžiulis tvenkinys. Sklypo plotas 
50 a. Kaina 21500 Eur.  
Tel. 8 679 76 044. 
• 6,83 ha žemės ūkio paskirties 
sklypą esantį Kalučiškių k., 
Južintų sen., Rokiškio raj. Žemės 
naudmenų našumo balas yra 25.7. 
Kaina 23000 Eur.  
Tel. 8 678 75 239. 
• 20 a sklypą Jakšto g., Rokiškyje. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Rokiškyje, Respublikos gatvėje 
namo dalį su 4 a žemės sklypu. 
Namui reikia remonto. Priklauso 
1/2 dalis rąstinio gyvenamojo namo 
ir garažas. Bendras namo dalies 
plotas yra 65  kv. m. Kaina 21000 
Eur. Tel. 8 678 72 157. 
• Mūrinį namą su mansarda Obelių 
miestelyje, Rokiškio rajone. Namas 
pastatytas 1978 m. Bendras namo 
plotas 168.53 kv.m. Kaina 30000 
Eur. Tel. 8 646 36 702. 
• Mūrinį namą Suvainiškio kaime, 
Rokiškio raj. Namas pastatytas 
1988 m., vieno aukšto su mansarda. 
Bendrasis plotas 170 kv. m. 
Pirmajame aukšte yra 3 kambariai, 
virtuvė, atskiri vonios ir tualeto 
kambariai, tambūras. Kaina 14500 
Eur. Tel. 8 608 39 583.
• 3 kambarių, 65 kv. m butą 
Rokiškyje, Taikos 9A. Erdvūs 
kambariai, nepereinami, plastikiniai 
langai, butas šviesus, sudėti 
plastiniai langai, mūrinis namas, 
tvarkinga laiptinė, šarvo durys, 5 
aukštas. Šalia darželis, mokykla. 
Kaina 31500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. 

NUOMA

• Išsinuomočiau žemes ūkio 
paskirties žemę. Gali būti apleista. 
Galiu mokėti iki 200 Eur/ha. 
Domina tik dideli plotai.  
Tel. 8 606 97 729. Rokiškis
• Ilgam laikui išsinuomočiau 
garažą. Tinka išperkamosios 
nuomos variantas. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 627 26 528. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Vaikišką dviratį, 7 -9 metų 
mergaitei. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 686 68 854. Rokiškis
• Vaikišką vežimėlį trys viename 
RIKO. Geros būklės, juodai pilka 
spalva. Tel. 8 650 86 836.  
Rokiškis
• Vaikiškas sudedamas sūpynes. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 650 86 836. 
Rokiškis
• Ouinny Buzz vežimėlį. Gulimoji 
dalis, sėdimoji dalis ir kėdutė. 
Būklė labai gera. Kaina 160 Eur. 
Tel. 8 671 14 878. Rokiškis
• Vaikiškas sūpynes. Naudotos, 
geros būklės. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 627 68 940. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Mercedes Benz S320. Šildomos, 
elektrinės priekinės ir galinės 
sėdynės, elektrinis vairas, klimato 
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05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Daiktų istorijos
06:55 Išpažinimai
07:25 Mažylis mieste
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
11:00 Beatos virtuvė
11:55 Nevaldomi 
Australijos 
svetimžemiai 
12:45 Žvilgsnis iš 
paukščio skrydžio
13:35 Komisaras 
Montalbanas. 
Kiro šokis
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios
18:00 Stilius
19:00 Auksiniai scenos 
kryžiai 2021
20:30 Panorama

21:00 Dainuok su manim
22:40 Viskas įskaičiuota
00:30 Dingti iš akių
02:30 Irenos Starošaitės 
koncertas „Dvylika meilės 
akimirkų“
04:30 Istorijos detektyvai
05:15 Ponių rojus

05:25 Atsargiai! Merginos 
06:30 Kempiniukas 
Plačiakelnis 
07:00 Bakuganas. Šarvų 
sąjunga 
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 Laukinė Patagonija
12:20 Kenoloto
12:22 Laukinė Patagonija
13:00 Lobių planeta
14:55 Maksas Stilas
16:45 Ekstrasensai. Stipriausių 
mūšis 
17:20 Kenoloto 
17:22 Ekstrasensai. Stipriausių 
mūšis 
18:30 TV3 žinios
19:30 M.A.M.A. apdovanojimai
19:35 Eurojackpot
19:40 M.A.M.A. apdovanojimai
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 M.A.M.A. apdovanojimai
23:00 Pasaulis priklauso tau
01:00 Žmogus - skruzdė
02:55 Gražuolė

06:55 Saugokis meškinų 
07:20 Bunikula 
07:45 Ogis ir tarakonai 
08:05 Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai 

08:35 Tomo ir Džerio 
nuotykiai 
09:05 Beprotiškos melodijos
09:30 Mes pačios
10:00 Sėkmės tandemas
10:30 Lego Ninjago filmas
12:30 Superšuo
14:10 Tikras vyras
15:55 Pametę galvas 
Las Vegase
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Monstrų ratai
21:35 Trenk kaip vyras
23:25 Plotas
01:20 Žudikų brolija

07:00 Kvailiai šėlsta 
07:30 Geriausi šuns draugai 
08:30 Kvailiai šėlsta 
09:00 Sveikatos kodas
10:00 Geriausi šuns draugai 
10:30 Neatrasta Kolumbija 
11:35 Lemtinga diena 
12:35 Šnipų karai 

13:30 Ekstrasensų mūšis 
16:00 Amžiaus nusikaltimai 
17:00 Betsafe–LKL 
čempionatas
19:30 Muzikinė kaukė
22:05 Trigubas X. Aukštesnis 
lygis
00:10 Nelaisvėje
02:15 Skolos kaina

05:15 Kaimo akademija
05:35 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras „BUSHIDO 
KOK 2020"
06:00 „Paslaptys“
08:00 Kitoks pokalbis 
su Edvardu Žičkumi
09:00 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras „BUSHIDO 
KOK 2020"
09:30 Krepšinio pasaulyje
10:00 Vantos lapas
10:30 Deutsche Welle: Keliautojo 
dienoraštis
11:00 Švarūs miestai

11:30 Inovacijų DNR
12:00 „Pėdsakas“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos miestai
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 Deutsche Welle: 
Greitis
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“ 
01:00 „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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30 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva.
09:00 Įstatymas ir tvarka
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Vartotojų kontrolė
13:00 Daiktų istorijos
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 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija

22:30 Dviračio žinios
23:00 Slėpynės
23:50 Įstatymas ir tvarka 
00:30 Šventadienio mintys
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Ne)emigrantai
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija
04:55 Maistas: tiesa 
ar pramanas? 
05:15 Ponių rojus

06:25 Keršytojų komanda
06:55 Elena iš Avaloro
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Karštai su tv3.lt
08:55 Meilės sūkuryje
09:55 Mano dukrelė
11:55 Rytietiški saldumynai
12:20 Kenoloto

12:22 Rytietiški saldumynai
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 Prieš srovę
20:30 Prakeikti III
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Kolumbiana
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Kolumbiana
00:10 Skubi pagalba
01:10 Einšteinas
02:05 Majų baikerių klubas

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 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios 
22:30 24 valandos gyventi 
00:20 Strėlė
01:20 Self/less
03:15 Volkeris, Teksaso reindžeris
04:45 Kalnietis

06:25 Greitojo reagavimo būrys
07:20 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Šuo
09:40 Paskutinis faras
10:35 Mentalistas
11:35 Atsarginis prezidentas

12:35 CSI. Majamis
13:35 Mano virtuvė geriausia
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 Sukčiai
23:15 Ugnies žiedas 
01:45 Didžiojo sprogimo teorija
02:10 CSI. Majamis

05.30 Nauja diena
06.30 Kaimo akademija
07.00 Laisvės TV valanda. 
Laikykitės ten
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 Laisvės TV valanda
18.00 Reporteris
18.25 Rubrika "Europa - tai aš"
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Žiedas su rubinu“ 
22.30 Reporteris
22.55 Rubrika "Europa - tai aš"
23.00 Alfa taškas
23.30 Laisvės TV valanda
00.30 „Teisingumo agentai“ 
01.30 „Žiedas su rubinu“ 
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03.10 Laisvės TV valanda
03.50 Alfa taškas
04.10 Vyrų šešėlyje. ONA 
JOGAILAITĖ
04.35 „Reali mistika“
05.15 Mokslo ritmu
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka 
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 Laukiniai Vakarai 
prie molo

23:45 Įstatymas ir tvarka 
00:30 Išpažinimai
01:00 LRT radijo žinios
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

06:25 Keršytojų komanda
06:55 Elena iš Avaloro
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Svajonių sodai
08:55 Meilės sūkuryje
09:55 Mano dukrelė
11:55 Rytietiški saldumynai
12:20 Kenoloto
12:22 Rytietiški saldumynai
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 Juodoji jūra
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Juodoji jūra
00:25 Skubi pagalba
01:20 Einšteinas
02:15 Majų baikerių klubas

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 Self/less 
00:50 Strėlė
01:45 Šerlokas Holmsas 2. 
Šešėlių žaidimas
03:45 Volkeris, Teksaso
reindžeris

06:25 Greitojo reagavimo
būrys
07:20 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Šuo
09:40 Paskutinis faras
10:35 Mentalistas
11:35 Šnipų karai
12:35 CSI. Majamis
13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Šuo
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 Ugnies žiedas
23:30 Mirtinas ginklas
00:30 Legendų biuras
01:40 Gyvi numirėliai
02:30 CSI. Majamis

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. ONA 
JOGAILAITĖ
08.00 Eko virusas
08.30 Inovacijų DNR
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. 
Laikykitės ten
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“
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“
03.10 Laisvės TV valanda. 
Laikykitės ten
03.50 Alfa taškas
04.10 Partizanų keliais
04.35 „Reali mistika“ 
05.15 Mokslo ritmu.
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8 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. Apie žvejį ir jo 
pačią
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Ką veikti?! 
12:00 Josemičio slėnis
12:50 Pusiaujas 
iš dangaus
13:45 Puaro
15:30 Žinios

15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Pasivaikščiojimai
17:00 Langas į valdžią
17:30 Žinios
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Perplaukus Atlantą
22:00 Dainuojančių mėsininkų 
klubas
23:35 Juodasis Lapinas
01:05 Viskas įskaičiuota
02:55 Istorijos detektyvai
03:40 Puaro 
05:15 Ponių rojus

06:00 Sveikatos medis 
06:25 Keršytojų komanda 
06:55 Elena iš Avaloro 
07:00 Bakuganas. 
Šarvų sąjunga 
07:30 Monstrų viešbutis 
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
08:30 Svajonių ūkis 
09:00 Sveikata.lt 

Nuotykių ieškotojai 
09:10 Tomo ir Džerio 
nuotykiai 
09:40 Beprotiškos melodijos 
10:10 Monstrai prieš ateivius 
10:35 Lukas Skruzdėliukas
12:20 Šnipų vaikučiai 3. 
Žaidimo pabaiga
14:05 Žaliasis žibintas
16:15 Piko valanda
18:20 Teleloto
19:30 Žinios
20:30 Lietuvos balsas. 
Vaikai
22:55 Šerlokas Holmsas 2. 
Šešėlių žaidimas
01:25 Išvarymas 2
03:50 Trenk kaip vyras

07:30 Kvailiai šėlsta 
08:30 Lietuvos galiūnų 
čempionato III etapas. 
Kražiai, Kelmės raj.
09:30 Tauro ragas
10:00 Europos taurė 2020. 

Elektrėnai
11:00 Geriausi šuns draugai 
11:30 Neatrasta Kolumbija
12:35 Vanity Fair. 
Visiškai slaptai 
13:30 Šnipų karai 
14:30 Ekstrasensų mūšis
17:00 Amžiaus nusikaltimai 
18:00 Betsafe–LKL čempionatas
20:30 Mirtinas ginklas
21:30 Paskutinis laivas 
23:30 Legendų biuras
00:40 Gyvi numirėliai 
01:40 Trigubas X. 
Aukštesnis lygis
03:30 Nelaisvėje

05:40 Vantos lapas
06:00 „Paslaptys“ 
08:00 Deutsche Welle pristato: 
Keliautojo dienoraštis
08:30 Kaimo akademija
09:00 Eko virusas
09:30 Švarūs miestai
10:00 Krepšinio pasaulyje

10:30 Deutsche Welle pristato: 
Greitis
11:00 Atliekų kultūra
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 Atliekų kultūra
03:55 Mūsų gyvūnai
04:20 Laikykitės ten
05:00 Kaimo akademija
05:20 Mažos Mūsų Pergalės
05:30 Krepšinio pasaulyje

09:30 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal moteris
11:00 Svajonių sodai
12:00 Kita sesuo
12:20 Kenoloto
12:22 Kita sesuo
14:50 Spąstai tėvams
17:20 Kenoloto 
17:22 Spąstai tėvams
17:25 Tai – mes 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Didysis šou burbulas
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Didysis šou burbulas 
22:30 Pagrobimas
00:25 Einšteinas
02:15 Seklys 
03:45 Taksi 2
05:15 Vieniši tėvai 
05:40 Atsargiai! Merginos

07:40 Saugokis meškinų 
07:55 Bunikula 
08:20 Ogis ir tarakonai 
08:40 Broliai meškinai. 
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kontrolė, multifunkcinis vairas, 
dvigubi stiklai ir t.t. TA yra. Kaina 
1850 Eur. Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis
• 2 dviračius. 26 ratai. M dydis. Po 
55 Eur už 1 vnt. Tel. 8 686 65 507. 
Rokiškis
• Lengvojo automobilio priekabą. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• VW Passat B5 1997 m., TDI, 
1,9 l, (81 kW sukelti iki 110 kW). 
TA iki 2021-08. Palieku naują 
magnetolą Pioneer, lietus ratus. 
Kėbulo defektai, kitus defektus 
aptarti galime telefonu Kaina 
derinama. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 622 31 039. Rokiškis
• Volkswagen Touran 1,9 l, TDI, 
74 kW, 6 bėgių mechaninė dėžė. 
Kėbulas nesupuvęs. Odinis, 
šildomas salonas. TA ilgam. Geros 
padangos. Kaina 1699 Eur.  
Tel. 8 682 00 240. Rokiškis
• Dviratį 3–6 m. vaikui. Yra 
papildomi ratukai.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Geros būklės dviratį. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 687 49 303.  
Rokiškis
• Volkswagen Passat B5. 1.9 l., 
dyzelis, 1998 m. TA iki 2021-12. 
Yra vasarinių padangų komplektas 
su diskais. Kaina 650 Eur. 
Automobilis ne mano. Atsakau tik 
į skambučius. Tel. 8 603 43 979. 
Zarasai

• VW Touran. 1,6 l., FSI, 2005 
m., benzinas. Tvarkingas. Sėdi 
ir važiuoji. Tel. 8 683 06 559. 
Rokiškis
• Audi A6 C4 1996 m.,  2,5 l, 103 
kW, dyzelis, quattro. Keisti diržai. 
TA iki 2023-02-04. Žieminių ir 
vasarinių ratų komplektai, visi el. 
langai, el. sėdynes, odinis salonas. 
Kaina 1650 Eur. Tel. 8 622 17 832. 
Rokiškis
• Audi 80 B4. 1,9 l., 66 kW. TA dar 
metams. defektai: skilęs priekinis 
stiklas, reikia keisti priekinį buferį. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 604 61 511. 
Rokiškis
• MTZ starterinį, naują 
akumuliatorių. Galingas. 
nenaujas traktorius. Dirbamas, 
neapsitepalavęs, spaudimas 3. 
Kaina negalutinė. Kupiškis. Yra 
papildomai prailginimo šlaunys, 
skersinis. Kaina 2000 Eur.  
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• Tvarkingą Audi A6 C5. 1.9 
l., 81 kW. Daug kas pakeista, 
nauji tepalai, turbina, važiuoklė, 
įsigytas kitas automobilis todėl 
parduodamas. Sėdi ir važiuoji.  
Tel. 8 677 31 580. Rokiškis
• Subaru Forester. 2010-11. 
Dyzelis, 2 l, TA iki 2021-12.  
Tel. 8 655 15 645. Rokiškis
• Opel Meriva. 2003-09, benzinas, 
1,6 l., TA iki 2023-03.  
Tel. 8 655 15 645. Rokiškis
• Bmx Westbeach dviratį. Kaina 70 

Eur. Tel. 8 685 12 320. Rokiškis
• 2006 m. Skoda Octavia. TA 
iki 2023-04-18. Dyzelis, 77 kW. 
Tvarkingas automobilis. Kaina 
2100 Eur. Tel. 8 620 55 819. 
Rokiškis
• Geros būklės dviratį Cayote 
causeway. 29rd, rėmo dydis m, 
hidrauliniai stabdžiai. Xt bėgių 
permetėjas. Išsamesnė informacija 
telefonu, atsakau ir į sms žinutes. 
Kaina derinama. Kaina 270 Eur. 
Tel. 8 655 12 035. Rokiškis
• 1997 m. Volkswagen Passat B5. 
1.9 l., TDI, 81 kW, TA beveik 
dviems metams. Kėbulo defektai, 
dešinės pusės granata barška. Kaina 
derinama. Kaina 720 Eur.  
Tel. 8 671 28 919. Rokiškis
• 1997 m., Audi A4 B5. 1.9 l, 
TDI, 81 kW, TA iki 2022.07.17. 
Šildomos sėdynės, el. vairuotojo 
sėdynė, el. veidrodėliai, sportinis 
vairas. Nedideli kėbulo defektai, 
reikėtų persisiūti vairą. Yra R17 
vasarinių ratų komplektas. Kaina 
derinama. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 671 28 919. Rokiškis
• Citroen C5. 2002 m., 2.2 l, 
dyzelis, automatas. Tvarkingas 
automobilis, sava eiga grįžo iš 
Vokietijos, rida 25200. Kaina 1050 
Eur. Tel. 8 623 41 761.  
Rokiškis
• 2003 m. Renault Megane. 
Puikus miesto automobilis, yra 
minimalių kėbulo defektų, kurie 
važiuoti netrukdo, TA iki 2022-08. 
Nėra taršos mokesčio. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 980 
Eur. Tel. 8 608 30 483.  
Rokiškis
• Važiuojantį dviratį. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• Opel Astra. 2000 m., DTI, 1.7 l, 
55 kW, TA, draudimas. Kaina 400 
Eur. Tel. 8 692 11 414.  
Zarasai

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• VW Passat B5 dalimis. 81, 85 
kW. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• 2000 m., Audi A6 C5 dalimis. 
1.9 l, TDI, 81 kW, Europinis. Yra 
išardytas ir 1.9 l., 96 kW dyzelis. 
Tel. 8 624 69 824.  
Rokiškis
• 2003 m., Audi A4 lietus ratus su 
vasarinėmis padangomis. 235/45, 
R17. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• VW Passat B5 motorą su 
greičių dėže. 1,9 l, 81 kW. Pilnas 
komplektas (siurblys, purštukai, 
starteris t.t.). R15 naujus žieminius 
ratus su padangomis.  
Tel. 8 673 29 019. Rokiškis
• Lietus Ford ratlankius. 4 vnt. 
R15; 4x108; centrinė sklylė 63,3. 
Padangos vasarinės, užteks dar 
vienam sezonui. Tel. 8 618 45 278. 
Rokiškis
• 1998 m. Audi A4 B5 1,9 l, 
81 kW vairo kolonėlę, greičių 
dėžę, galinius žibintus, sankabą. 

Universalas. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• VW Golf 3 universalo kablį. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Moskvič 412 mažai naudotą 
variklį. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• VW Golf 3 1997 m. universalą 
dalimis. Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis
• R13, R14, R15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Land Rover discovery lietus ratus 
su geromis padangomis.  
Tel. 8 650 86 836. Rokiškis
• Įvairios automobilių dalys, 
geros kainos, platus prekių 
pasirinkimas. Variklio paskirstymo 
komplektams iki 20 proc. nuolaida. 
Parduotuvė Dijorus, Respublikos 
g. 22, Rokiškis. Tel. 8 606 28 699. 
Rokiškis
• Ratus. R17, 4×114.3. Tiesūs, 
padangos tinka tik išmesti. Kaina 
130 Eur. Tel. 8 628 01 976. 
Rokiškis
• 2019 m. vasarinių padangų 
komplektą  X Privilo. 225/45, 
ZR17, tm3. Kaina protingai 
derinama. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 611 82 243. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• Seat Alhambra, 2004 m., kairįjį 
galinį suportą. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 671 57 080. Rokiškis
• 2000 m. Ford Focus priekinius 
žibintus, variklio apsaugą, galinį 
tiltą, dėžę, sankabą ir kita.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• R17, 5/112 ratlankius su 
vasarinėmis, geromis padangomis. 
225/50, R17, 2018 m., 6 mm. 
Tinka Audi, Volkswagen, Mercedes 
modeliams. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Naudotus, geros būklės 
akumuliatorius. 74 Ah, 100 Ah . 
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Rygos 12 variklio dalis. Viską 
vienam pirkėjui. Kaina sutartinė . 
Tel. 8 622 34 702. Rokiškis
• Du komplektus lengvo lydinio 
ratų. Seat R15, kaina 90 Eur. VW 
Touran R17, kaina 220 Eur.  
Tel. 8 685 55 567. Rokiškis
• Mercedes-benz ratlankius. 5x112, 
66.6, R16. Su padangomis Falken, 
likutis 5 mm. Padangos 205/55/16. 
Kaina derinama. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 692 91 683. Rokiškis
• 205/70, R14, 2 vnt. padangų. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 657 12 062. 
Rokiškis
• Ratus. R17, tiesūs. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 677 10 700. Rokiškis
• Naudotos vasarines padangas. 
195/65, R15, protektorius apie 8 
mm. 4 vnt. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 605 03 189. Rokiškis
• GAZ-24, Volgos variklį. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 614 51 336. 
Rokiškis
• Goodyear padangas. 2 vnt., 

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

215/60, R16, protektorius 5 mm. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 612 81 356. 
Rokiškis
• Vasarines padangas. 205/55, R16, 
4 vnt.. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• Bagažinės uždangalus. A4, Volvo 
V40, Ford Focus iki 2000 m. 
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Naudotą biliardo stalą. Ilgis 150 
cm, plotis 80 cm. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 656 34 849. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Mažai naudotus įrankius.  
Tel. 8 601 74 885. Rokiškis
• Klojines perdangas ir sijas 
betonavimui - parėmimui: 
statramsčiai, galvos (šakės), 

• Priekabos kablį traktoriui T-40. 
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis
• Akėčias. Tel. 8 616 35 640. 
Rokiškis
• Traktorių T-25. Geros būklės, 
mažai dirbęs. Kaina 2600 Eur.  
Tel. 8 609 53 481. Rokiškis
• Penkių vagų vagotuvą, praktiškai 
naujas. Kaina 320 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• T-25 galinius 2 ratlankius. 30 Eur. 
Ratlankius priekabai 15 Eur/vnt. 
Traktorių T-40 900 Eur.  
Tel. 8 682 28 909. Rokiškis
• Savadarbius kultivatorius. Plotis 
nuo 180 iki 280 cm, 120-350 
Eur. Savadarbį bulvių kaupiką - 
vagotuvą, 5 korpusų 120 Eur. Dvi 
poras greiferinių kaušų. Tūris 0,75 
kub. m, 200-300 Eur. Jumz variklį 
(išardytas) 130 Eur.  
Tel. 8 682 28 909. Rokiškis
• Šakes prie traktoriaus galo. Ilgis 
1.10 m. plotis 87 cm. 3 taškų 
užkabinimo sistema. Kupiškio 
raj. Svoris apie 75 kg. Galimas 
atvežimas. Tinka Yanmar, Kubota, 
Iseki, T-25. Kaina 230 Eur.  
Tel. 8 695 29 133. 
 Kupiškis

trikojai, medinės sijos, fanera. 
UAB ES Baltic. Tel. 8 640 90 009. 
Rokiškis

Šių metų tikslas – atkurti bent 
pusę skrydžių

 Aviacijos sektorius šiemet 
kelia tikslą atkurti bent pusę iki 
pandemijos buvusių skrydžių, 
sako susisiekimo ministras. 

„Viskas dabar sukoncentruota 
į tai, kad kai tik pandeminė situ-
acija leis, galėtume atstatyti bent 
50 proc. įprasto keliavimo lygio, 
sugrįžti prie pusės maždaug ap-
tarnautų keleivių iki pandeminio 
laikotarpio ir krypčių“, – Seimo 
Ekonomikos komitete trečiadienį 
sakė Marius Skuodis.

Vis dėlto jis pabrėžė, kad šiuos 
planus gali koreguoti koronaviru-
so tendencijos.  

2019 metais Lietuvoje buvo 
skraidinama 92 kryptimis, pernai  
– 72, o šiemet sausį-kovą – 23. Iki 
2024 metų ketinama pasiekti 110 
krypčių.  

2020-ieji šalies transporto sek-
toriui, M. Skuodžio teigimu, nebu-
vo blogi: pernai daugiau perkrauta 
krovinių Klaipėdos uoste, daugiau 
jų vežta geležinkeliais, keliais ir 
lėktuvais, bet sumažėjo keleivių 

srautai.  
„Su krova, su pervežimu, nuo 

aviacijos iki uosto, kelių transpor-
tu, viskas buvo tikrai neblogai. Bet 
jeigu žiūrėtume į tuos sektorius, 
kurie patyrė didžiausią smūgį, vis-
kas, kas susiję su keleivių perveži-
mu, krito“, – komitete tvirtino M. 
Skuodis. 

Ministras nurodė, kad krova 
jūrų uoste 2020-aisiais augo 3 
proc. iki 48 mln. tonų, krovinių 
pervežimas geležinkeliais ir ke-
liais – 2 proc. (168 mln. tonų), o 
lėktuvais – 16 proc. iki 20 tūkst. 
tonų. 

Kelių transporto sektoriuje dar-
buotojų pernai padaugėjo 4,6 proc. 
iki 94 tūkst.    Tačiau keleivių srau-
tai trijuose oro uostuose krito 72 
proc. nuo 6,5 mln. užpernai iki 1,8 
mln. pernai, o visomis transporto 
priemonėmis jų pervežta 37 proc. 
mažiau.  Šių metų sausio-vasario 
mėnesiais, palyginti su tuo pačiu 
laiku pernai, lėktuvų keleivių srau-
tas krito 90 proc.

BNS inform.
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Kovo 26-oji, 
penktadienis, 

13 savaitė
Iki Naujųjų liko 280 dienų

Saulė teka 6.10 val., 
leidžiasi 18.41 val. 

Dienos ilgumas 12.31 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Arbautas, Emanuelė, Emanuelis, 
Josvainė, Josvilė, Feliksas, 

Liudgaras, Teklė, Vidmantė.
Rytoj:  Aleksandras, Alkmenas, 
Lidija, Rupertas, Rūta, Sanrimas, 

Santara.
Poryt: Girmantė, Odeta, 

Rimkanta, Rimkantas, Rimkantė, 
Siksta, Sikstas, Vigailė.

Dienos citata
„Dauguma vyrų mėgsta 
meilikavimą dėl kuklios 
nuomonės apie save, 

dauguma moterų – priešingai“ 
(Dž. Sviftas).

Šiandien 
pasaulio istorijoje 

1026 m. popiežius Jonas XIX 
Šv. Romos imperijos imperatoriu-
mi karūnavo Konradą II.

1898 m. Pietų Afrikoje įsteig-
tas pirmasis pasaulyje laukinės 
gamtos draustinis - Sabi rezer-
vatas.

1971 m. šeichas Mudžiburas 
Rahmanas paskelbė Rytų Pakis-
taną nepriklausoma Bangladešo 
Respublika.

1973 m. pirmą kartą į Londo-
no biržą buvo įleistos moterys.

1979 m. Vašingtone Baltuo-
siuose rūmuose Egipto prezi-
dentas Anvaras Sadatas ir Izraelio 
premjeras Menachemas Beginas 
pasirašė taikos sutartį - baigėsi 
30 metų karas.

1992 m. buvęs pasaulio sun-
kaus svorio bokso čempionas 
Maikas Taisonas už išprievartavi-
mą nuteistas kalėti šešerius metus.

2002 m. Afganistano Bagla-
no provincijoje per kelis žemės 
drebėjimus žuvo iki tūkstančio 
žmonių.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1950 m. Australijoje, Adelaidėje, 
įsteigtas lietuvių sporto klubas "Vytis".

1989 m. rinkimuose į TSRS Aukš-
čiausiąją Tarybą daugiausiai vietų 
gavo Sąjūdžio remti kandidatai, iško-
voję 31 mandatą iš 39, skirtų Lietuvai.

1990 m. Prahoje surengtas mi-
tingas Lietuvos nepriklausomybės 
siekiams paremti.

Post scriptum
Savas šuo skaudžiau kanda.

Pikantiška varškės ir ridikėlių užtepėlė
Ingredientai:
• 100 gramų varškės
• 100 gramų ridikėlių (5 vidutinio 
dydžio)
•1 šaukštas graikiško jogurto
• 1 sauja krapų (smulkintų)
• 1 saujelė graikinių riešutų (nebū-
tina)
• 1 skiltelė česnako (arba 2, arba 
0.5 šaukštelio aštresnių garstyčių ar 
krienų)
• pagal skonį druskos
• 1 žiupsnelis maltų juodųjų pipirų

 
Gaminimas:
Į varškę įspaudžiame česnako, dedame jogurtą ir viską gerai ištriname šakute. Jeigu varškė 
sausoka, jogurto galite dėti ir daugiau. Ridikėlius supjaustome smulkučiais kubeliais. Riešutus 
smulkiai sukapojame. Į varškės masę dedame ridikėlius, riešutus, smulkintus krapus ir išmaišau. 
Beriame žiupsnelį pipirų ir pagal skonį pagardiname druska. Tepame ant paskrudintos duonos 
riekės ir mėgaujamės!

LAISVALAIKIUI

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

Kovo 19-osios kryžiažodžio atsakymai
Vertikaliai: Nes. Amoniakas. Ir. TV. Teka. Tyto. Tipai. Atestatas. Air. Elas. Maita. Kr. Tolis. 
Ėdrūnas. Kairys. Aimana. Lygsis. Vaitkus. Bi. JT. Er. Aš. Am. Vėtra. Ūsai. Ausis.
Horizontaliai: Katalikybė. Kometa. Agit. Mokestis. Menas. Orija. Ni. Lyst. Tatamis. Akytas. Ves. 
Ratai. Mara. Pasostė. Adata. It. Rikša. Anri. Kūmu. Parnasas. Estai. AN. Mi. Virusai. S.
Pažymėtuose langeliuose: Apogėjus.

www.rokiskiosirena.lt

Sprendimai dėl pamaldų 
per Velykas priklausys nuo 
epidemiologinės situacijos 
savivaldybėse

Šv. Velykų laikotarpiu 
bažnyčiose neplanuojama 
imtis papildomų ribojimų, 
pamaldos vyks ten, kur naujų 
atvejų skaičius neviršys 500 
atvejų 100 tūkst. gyventojų, 
sakė Vyskupų konferencijos 
atstovas.

„Sprendimų nėra kažkokių 
planuojamų, yra taip, kaip ir 
buvo nuspręsta, kad tose savi-
valdybėse, kur naujų užsikrėti-
mų per 14 dienų skaičius viršija 
500 atvejų 100 tūkst. gyventojų, 
ten mišių nebus. Šiuo metu štai 
Vilniaus arkivyskupija išpla-
tino apie savo rajonus, toliau 
Širvintų rajonas, Marijampolės 
rajonas“, – BNS sakė Vysku-
pų konferencijos Generalinio 
sekretoriaus padėjėjas kunigas 
Mykolas Sotničenka.

Lietuvos stačiatikių arkivys-
kupijos kancleris Vitalijus Moc-
kus taip pat sakė, kad pamaldos 
su tikinčiaisiais visoje šalyje 
nėra atšaukiamos, išskyrus ten, 
kur epidemiologinė situacija 
yra blogiausia: Vilniaus miesto 
ir rajono, Švenčionių rajono ir 
Visagino savivaldybėse.

Anksčiau apie sprendimą 
stabdyti pamaldas Vilniaus 
miesto ir rajono, Širvintų bei 
Švenčionių rajonų ir Visagino 
savivaldybėse pranešė Vilniaus 
arkivyskupija.

Katalikų parapijose, kuriose 
pamaldos tęsiamos, galios esa-
ma tvarka, jog vienam žmogui 
turi tekti 20 kv. metrų ploto.

„Klebonams nurodyta, kad 
jie turi užtikrinti dalyvių skai-

čių, atstumų laikymąsi, kad 
būtų dezinfekcinio skysčio, kad 
kaukes visi dėvėtų“, – sakė M. 
Stoničenka.

Kai kuriose parapijose, pa-
sak jo, vykdoma išankstinė re-
gistracija, kitose reguliuojamas 
ateinančių tikinčiųjų skaičius, 
rengiama daugiau mišių. Tuo 
tarpu šventinimai, pavyzdžiui, 
verbų ar maisto šv. Velykoms, 
bus atliekami kitu laiku, ne po 
mišių, kad tikintieji nesibū-
riuotų.

„Kai kurie žmonės ateina į 
bažnyčią per Velykas norėda-
mi tik maistą pasišventinti. Tai 
maisto šventinimas gali būti 
vykdomas atskirai: raginame, 
kad žmonės tada stebėtų mi-
šias nuotoliniu būdu, o jeigu 
nori maistą pasišventi, ateitų 
kažkada dienos metu, papra-
šytų klebono ir klebonas tikrai 
pašventintų maistą. Lygiai tas 
pats yra su verbomis net ir tose 
parapijose Vilniaus mieste, ra-
jone, kur nebus pamaldų, irgi 
tas pats: verbos bus šventina-
mos, bet atskirai nuo mišių, 
visą dieną, kad nesibūriuotų“, 
– sakė Vyskupų konferencijos 
atstovas.

„Pasitikime žmonėmis, pra-
šome, kad ne tik kunigai būtų 
atsakingi, bet ir patys žmonės 
būtų atsakingi“, – pridūrė jis.

Dėl koronaviruso pandemi-
jos pamaldos su tikinčiaisiais 
bažnyčiose sustabdytos pernai 
gruodžio 16-ąją, tačiau nuo va-
sario vidurio daugumoje savi-
valdybių jas imta atnaujinti.

BNS inform.

Gavo neplanuotų pajamų
Valstybės biudžetas ir sa-

vivaldybių biudžetai sausio 
ir vasario mėnesiais mėne-
sį pajamų gavo 178,6 mln. 
eurų (11,1 proc.) daugiau nei 
planuota bei 21,4 mln. eurų 
(1,2 proc.) daugiau nei 2020 
metų tuo pačiu laikotarpiu.

Pajamų į valstybės biudže-

tą per šių metų du mėnesius 
gauta 1,477 mlrd. eurų – 1,7 
proc. (25,2 mln. eurų) daugiau 
nei 2020 metų sausio-vasario 
mėnesiais, pajamų iš mokes-
čių gauta 1,426 mlrd. eurų, 
arba 2,8 proc. (38,8 mln. eurų) 
daugiau, pranešė Finansų mi-
nisterija.

BNS inform.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Kovo 26 d. Naktį 1

Dieną 12
PV, 
3-8 m/s

Kovo 27 d. Naktį 3
Dieną 11

P,
4-9 m/s

Kovo 28 d. Naktį 3
Dieną 8

V,
4-9 m/s

Kovo 29 d. Naktį 2
Dieną 9

P,
6-12 m/s

Orų prognozė kovo 26-29 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

VMI: alkoholio akcizų deklaruotos pajamos 
šiemet sumenko 15 proc.

Deklaruotos alkoholio 
akcizo įplaukos per šių 
metų du mėnesius buvo 
52,417 mln. eurų – 14,7 
proc. mažiau nei 2020-ųjų 
sausio-vasario mėnesiais, 
rodo Valstybinės mokes-
čių inspekcijos (VMI) 
duomenys.

Prastesnį akcizų surinki-
mą lėmė vasario mėnuo, kai 
jų įplaukos buvo 27,152 mln. 
eurų, arba 26,2 proc. mažes-
nės nei pernai vasarį. Sausio 
mėnesį deklaruoti alkoholio 

akcizai buvo 2,4 proc. didesni 
nei prieš metus.

Spiritinių gėrimų akcizai 
per šių metų du mėnesius su-
menko 26,2 proc. iki 34,962 
mln. eurų, tarpinių produktų 
– 6,1 proc. iki 989 tūkst. eurų. 
Tuo metu alaus akcizai padi-
dėjo 1,5 proc. iki 10,999 mln. 
eurų, o vyno – 5,5 proc. iki 
5,466 mln. eurų.

Didmeninė prekyba vynu, 
akcizų sandėlių duomeni-
mis, sausį-vasarį padidėjo 5,6 
proc., alumi – 1,5 proc., tuo 
metu tarpiniais produktais su-

menko 3,7 proc., o spiritiniais 
gėrimais – 28,7 procento.

Degalų akcizų pajamos per 
šių metų du mėnesius smukte-
lėjo 0,9 proc. iki 118,64 mln. 
eurų, tabako akcizų – suma-
žėjo 2,9 proc. iki 40,777 mln. 
eurų.

VMI duomenimis, bendros 
deklaruotų akcijų įplaukos šių 
metų sausio-vasario mėne-
siais, palyginti su atitinkamu 
2020-ųjų laikotarpiu, smuko 
5,4 proc. iki 212,287 mln. 
eurų.

BNS inform.

Muitinė sulaikė masinio naikinimo ir 
įprastiems ginklams skirtą programinę įrangą

Lietuvoje sulaikyta pro-
graminė įranga, kuri gali 
būti skirta masinio naiki-
nimo ginklams ir įprastai 
ginkluotei, pranešė Muiti-
nės departamentas. 

Pasak departamento, įran-
ga buvo sulaikyta bandant ją 
eksportuoti į Jungtinius Ara-
bų Emyratus (JAE) nepatei-
kus reikiamų dokumentų. 

Muitininkų teigimu, iš 
pradžių prekes siuntusi Airi-
jos įmonė, atlikdama ekspor-
to procedūras Lietuvoje, ne-

pateikė muitinei atitinkamos 
formos eksporto licencijos.

Vėliau, departamentui pa-
reikalavus licencijos, padarė 
tai pavėluotai, tačiau ir do-
kumente nurodyti duomenys 
pareigūnams sukėlė įtarimų 
– nors įranga buvo siunčiama 
į JAE, galutinis jos gavėjas 
buvo Uzbekistane. 

„Riziką, kad prekės per 
JAE gali būti nukreiptos į kitą 
šalį patvirtino ir tai, kad jos 
tarpinis gavėjas Jungtiniuose 
Arabų Emyratuose yra lais-
voji ekonominė zona (LEZ)“, 

– rašoma departamento pra-
nešime. 

Anot Muitinės depar-
tamento, LEZ teritorijose 
vyksta prekyba ir galutinis 
prekės gavėjas gali keistis, 
taip nukreipiant prekes į tas 
šalis ar regionus, kurie tarp-
tautinės bendruomenės yra 
pripažįstami pavojingais,

kuria masinio naikinimo 
ginklo programas ar palaiko 
teroristines grupuotes. Dėl 
šio įvykio Lietuvos muitinė 
pradėjo tarptautinį tyrimą.

BNS inform.Darbo ieškančiųjų iš apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų 
sektoriaus daugėjo dvigubai

Apgyvendinimo ir maitini-
mo paslaugų sektoriuje dirbu-
sių darbuotojų registracija Už-
imtumo tarnyboje per metus 
išaugo dvigubai. Darbo ieškojo 
9114 asmenų, iš jų – 80,7 proc. 
– moterys, praneša tarnyba. 

Pasak jos, nuoseklus šio 
sektoriaus darbuotojų pasitrau-
kimas iš darbo rinkos pradėtas 
fiksuoti per pirmąjį karantiną 
pernai kovo-birželio mėnesiais.

Tuo metu į Užimtumo tar-
nybą kreipėsi 1,6 karto daugiau 
asmenų iš apgyvendinimo ir mai-
tinimo paslaugas teikiančių įmo-
nių nei antrojo karantino metu 
(lapkričio-vasario mėnesiais).

Darbo neteko daugiausiai 
biurų, viešbučių ir kitų įstaigų 
valytojai, kambarinės ir pagal-
bininkai, virėjai, barmenai, pa-
davėjai, kepėjai ir konditeriai, 
virtuvės pagalbininkai ir vy-
riausieji virėjai.

„Užsidarius apgyvendini-
mo ir maitinimo įstaigoms dėl 
karantino, šio sektoriaus vers-
lininkai patyrė daug nuosto-
lių, optimizavo savo veiklą ir 
dalis darbuotojų neteko darbo. 
Didžiausias iš šio sektoriaus 
atėjusių asmenų srautas fik-
suotas praėjusių metų  rugsėjį 
– 3,2 tūkst. ir spalio mėn. – 2,4 
tūkst“, – pranešime sakė Už-
imtumo tarnybos Stebėsenos ir 
analizės skyriaus vedėja Jurgita 
Zemblytė.

„Nuo to laiko naujų besi-
kreipiančiųjų klientų kas mė-
nesį mažėja ir kovo pradžioje 
registruotas 481 darbo ieškantis 
iš apgyvendinimo ar maitinimo 
įmonių“, – priduria ji. 

Pandemijos laikotarpiu į Už-
imtumo tarnybą vidutiniškai per 

mėnesį kreipdavosi 1,9 tūkst. 
asmenų, kurių paskutinė dar-
bovietė buvo apgyvendinimo ir 
maitinimo paslaugų veiklą vyk-
dančios įmonės. Vidutiniškai 
kas antras (55,8 proc.) asmuo 
buvo jaunuolis iki 29 metų.

Per dvejus pastaruosius me-
tus daugiausiai tarnybos klientų 
iš apgyvendinimo ir maitinimo 
paslaugų įmonių įregistruota 
2020 metų antrąjį ketvirtį – 
2989 asmenų.

Darbo ieškančių asmenų, 
kurių paskutinė darbovietė – 
apgyvendinimo ir maitinimo 
paslaugų įmonė, registruota 1,7 
karto daugiau nei jiems skirtų 
laisvų darbo vietų. Palyginti su 
2019 metais, pernai darbo ne-
turinčių asmenų registruota 24 
proc. daugiau, o laisvų darbo 
vietų – 43 proc. mažiau.

Darbo pasiūlymų skaičius 
šio sektoriaus darbuotojams 
nuo maždaug 11,4 tūkst. 2019 
metais nukrito iki 6,5 tūkst. 
2020 metais. 45,9 proc. suma-
žėjo laisvų darbo vietų netermi-
nuotam darbui.

Pasak tarnybos, geresnė 
buvo dirbančiųjų laikinus dar-
bus padėtis – terminuoto darbo 
pasiūlymų skaičius per tą patį 
laikotarpį sumažėjo 8,6 proc. 
– nuo 857 iki 783. Mažiausiai 
šios įmonės laisvų darbo vietų 
įregistravo praėjusių metų ke-
tvirtą ketvirtį – 1082.

Apgyvendinimo ir maitinimo 
paslaugų sektoriuje dėl pandemi-
jos Užimtumo tarnyba per metus 
subsidijas už darbuotojų prasto-
vas išmokėjo 2984 darbdaviams, 
jų suma – 64,75 mln. eurų.

Pasak tarnybos, daugiausiai 
šios paramos skirta bendrovėms 
„Delano“, „Amber Food“, „Čili 

pica“, „Restoranų grupė For-
tas“, „Grand SPA Lietuva“, 
„Raminora“, „Upa MCT“, „Ne-
ragauta Azija“, viešbutis „Lie-
tuva“ , „Inovatyvūs restoranai“.

Po prastovų subsidija išmo-
kėta 2917 įmonėms – 55,57 
mln. eurų. Daugiausiai – „Pre-
mier Restaurants“, „Delano“, 
„Čili pica“, Amber Food, „Ra-
minora“, „Restoranų grupė For-
tas“, „SPA Birštonas“, „Grand 
SPA Lietuva“, „Villon“, K. 
Geco prekybos įmonė.

Nuo pirmojo karantino pra-
džios devynios įmonės, užsii-
mančios viešbučių ir panašių 
laikinų buveinių arba restoranų 
ir pagaminto valgio teikimo, 
taip pat poilsiautojų ir kita 
trumpalaikio apgyvendinimo 
veikla, informavo apie numa-
tomą grupės darbuotojų atleidi-
mą. Įspėtas 221 darbuotojas. 

Šiemet užimtumo tarnyba iš 
viso gavo 26 pranešimus iš įmo-
nių apie grupės darbuotojų at-
leidimą, įspėti 937 darbuotojai. 
2020 metais gauti 195 prane-
šimai, įspėti 4898 darbuotojai, 
2019 metais – 36 pranešimai,  
įspėti 3247 darbuotojai.

Pandemija didžiausią įtaką 
turėjo šiems sektoriams: apgy-
vendinimo ir maitinimo paslau-
gų veikla – darbo neturinčių as-
menų skaičius išaugo du kartus, 
nekilnojamojo turto operacijos 
– 1,9 karto, administracinė ir 
aptarnavimo veikla – 1,7 karto, 
finansinė ir draudimo veikla – 
1,7 karto.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti visuo-
menės informavimo priemonė-
se bei interneto tinklalapiuose 
be raštiško UAB BNS sutikimo 
draudžiama.

Pensijų fondų turtas artėja prie 5 mlrd. eurų
Lietuvoje veikiančių an-

tros ir trečios pakopos pen-
sijų fondų turto vertė artė-
ja prie 5 mlrd. eurų ribos, 
teigia Lietuvos investicinių 
ir pensijų fondų asociacija 
(LIPFA).

Jos duomenimis, vasario 
pabaigoje pensijų fondai val-
dė 4,85 mlrd. eurų turto, arba 
daugiausiai per visą laikotarpį 
nuo veiklos pradžios.

Antros pakopos pensijų 
fondų, kurių paslaugomis nau-
dojasi apie 80 proc. šalies dir-
bančiųjų, valdomo turto vertė 
vasario pabaigoje siekė 4,67 
mlrd. eurų, o trečios pakopos 
– 174,6 mln. eurų.

„Daug smulkesnių pokyčių 

bei esminių reformų išgyvenu-
si šalies pensijų sistema šiuo 
metu dirba stabiliai. Esame 
susitelkę į tvarų pensijai kau-
piančių savo klientų turto au-
ginimą ir galime pasidžiaugti, 
kad išlaikomi nuoseklūs peri-
odiniai pervedimai į fondus, 
valstybės skatinimas bei dina-
miškas investavimas leidžia 
siekti bendro tikslo: sudaryti 
gyventojams galimybę iš darbo 
rinkos išeiti su kuo didesnėmis 
santaupomis“, – pranešime 
sakė LIPFA vadovas Tadas Gu-
daitis.

Pasak jo, po koronaviruso 
COVID-19 sukelto šoko ir lai-
kinos sumaišties finansų rin-
kose, pandemijos efektas bū-
simųjų pensininkų turto vertės 

pokyčiui buvo ribotas.
„Nors pandemijos iššūkiai 

vis dar turi kritinės įtakos mūsų 
profesiniams ir asmeniniams 
gyvenimams, tačiau rinkose 
milžiniškų turbulencijų nebe-
vyksta, o vertybinių popierių 
svyravimai grįžo prie įprasti-
nių ribų. (...) Pandemijos pa-
žymėtais 2020-aisiais Lietuvos 
pensijų fondai aplenkė infliaci-
ją ir kaupiantiesiems uždirbo 
5,2 proc. svertinę grąžą“, – tei-
gė T. Gudaitis.

Valstybinę socialinio drau-
dimo sistemą papildančioje 
Lietuvos antros pakopos pensi-
jų sistemoje dalyvauja daugiau 
kaip 80 proc., arba 1,37 mln. 
dirbančiųjų.

BNS inform.

VMI: už 2020 metus nesumokėta apie 1 mln. eurų NT mokesčio
Nekilnojamojo turto 

(NT) mokesčio deklaracijas 
už 2020 metus pateikė apie 
16,5 tūkst. gyventojų – jie 
deklaravo apie 5,4 mln. eurų 
mokesčio. Tačiau 3,6 tūkst. 
žmonių dar skolingi apie 1 
mln. eurų, skelbia Valstybinė 
mokesčių inspekcija (VMI).

Pamiršusiems deklaruoti ir 
sumokėti VMI pagal jos duo-
menis nustatė mokėtiną NT 
mokestį.

„Tai, kad VMI pagal turimus 
duomenis pati nustatė mokėti-
ną NT mokestį, neatleidžia šių 
gyventojų nuo pareigos sava-
rankiškai apskaičiuoti mokestį 

ir pateikti mokesčių adminis-
tratoriui deklaraciją“, – pra-
nešime teigė VMI Mokestinių 
prievolių departamento direk-
torė Stasė Aliukonytė-Šnirie-
nė. Mokestį sumokėti reikėjo 
iki 2020 metų gruodžio 15 
dienos.

BNS inform.

Pro Žemę praskriejęs stambus asteroidas pavojaus nesukėlė
Didžiausias iš šiemet neto-

li Žemės praskriesiančių as-
teroidų pralėkė netoli mūsų 
planetos, nesukeldamas jokio 
kataklizminio susidūrimo pa-
vojaus, ir suteikė astronomams 
retą galimybę ištirti dangaus 
kūną, susidariusį Saulės siste-
mos formavimosi pradžioje.

Pasak JAV Nacionalinės 
aeronautikos ir kosmoso admi-
nistracijos (NASA), asteroidas 
prasilenkė su Žeme, būdamas 
už 2 mln. kilometrų. Šis atstu-
mas daugiau nei penkis kartus 
didesnis už atstumą tarp Žemės 
ir Mėnulio, bet pakankamai ma-
žas, kad objektas būtų priskirtas 

prie „potencialiai pavojingų 
asteroidų“. NASA stebi ir ka-
taloguoja objektus, kurie galė-
tų trenktis į Žemę ir padaryti 
didžiulės žalos – kaip milžiniš-
kas asteroido smūgis prieš 66 
mln metų, kuris sunaikino 75 
proc. planetos gyvybės.

BNS inform.
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ANEKDOTAI
laiptinę: norėjo išgirsti, kuo 
anekdotas baigėsi.

***
Vyksta pratybos. Bataliono 

vadas pastebėjo, kad viena iš 
patrankų nešaudo. Išsikviečia 
tos kuopo vadą ir klausia, kas 
nutiko patrankai.

– Matote, mano kariai ją taip 
gerai užmaskavo, kad jau tris 
valandas ieško.

***
– Eilini Petraiti, kodėl tu 

nedalyvavai maskavimosi 
pratybose?!

– Ačiū, tamsta vade!
***
Kalbasi du bičiuliai. Vienas 

klausia:
– Ką daryti: ar vesti labai 

turtingą našlę, ar tą merginą, 
kurią myliu?

– Vesk merginą, juk meilė 
svarbiausia. Beje, o kur ta našlė 
gyvena?

***
– Atleiskite, sere, negaliu 

jūsų įleisti į mūsų kazino. Jūs 
be kaklaraiščio.

– Ojojoj, tik pamanykit, be 
kaklaraiščio. O va tas dėdulė 
visiškai nuogas.

– Taigi, sere, jis išeina...
***
Kad ir koks mielas būtų 

mažylis, vis tiek mama svajoja, 
kad jis pagaliau užmigtų.

***
Futbolo sirgalius skundžiasi 

draugams:
– Mane paliko žmona. 

Ji sakė, kad viskas mūsų 
gyvenime tik apie futbolą ir 
tesisuka. Labai gaila. Nes tiek 
nedaug pritrūko, kad kartu 
baigtume aštuntąjį Čempionų 
lygos sezoną.

***
Populiarėjant elektroniniams 

atsiskaitymams, žmogus 
praranda didžiąją laimę rasti 
20 Eur pavasarinės striukės 
kišenėje.

***
– Ir seniai jie kartu?
– Kas tokie?
– Tavo antakiai!
***
Penktokas Antanas 17 

Vaizdelis prie moterų 
daktaro kabineto durų. Sėdi 
moteriškės eilėje, žinoma, 
ateina įžūli poniutė, veržiasi 
be eilės:

– Aš tik paklaust!
Ir sulaukia replikos iš eilės:
– O mes ką, tik parodyt!
***
Vyras su žmona žiūri 

siaubo filmą. Kadre pasirodo 
baidyklė. Žmona:

– Oj, mama!!!
Vyras:
– Tikrai labai panaši.
***
Ar aš rytais bėgioju? 

Žinoma. Rėkdama: 
„Pramiegojau!“

***
Vilkiko vairuotojas baigė 

policijos akademiją, įsidarbino 
patruliu. Po pirmojo budėjimo 
policijos viršininkas klausia jo 
porininko:

– Kaip sekėsi su naujoku 
dirbti?

– Siaubas, tamsta vade. 
Aš stabdau automobilius. 
O kolega sėdi mašinoje 
ir mirksi tolimosiomis 
šviesomis atvažiuojantiems 
automobiliams.

***
Moteriškė serga nemiga. 

Daktaras klausia: ar 
įsivaizdavote avelių bandą ir 

Petriukas, apsiašarojęs:
– Nieko aš nesukūriau. Tie 

du miške tikrai buvo nuogi.
***
Kaimyninės šalies naujienų 

agentūros pranešimas: 
„Praėjusią parą, 4 val. ryto,  
nepaskelbus karo, mūsų 
valstybės sieną išdavikiškai 
kirto priešiškos valstybės 
16 tonų sūrio. Pasieniečiai 
didvyriškai kovoja su 
įsibrovėliais“.

***
Petras skambina savo 

draugui, gydytojui ginekologui:
– Jonai, tu kur? Kur? Na 

nesikarščiuok taip, iš karto 
galėjai pasakyt, kad darbe.

***
Policininkas klausia 

vyriškio:
– Ar čia jūsų automobilis?
– Iš dalies.
– Kaip suprasti?
– Paprastai: kai jis 

nuplautas ir išblizgintas, 
tai juo važinėja žmona. Kai 
kažkur šokiai – duktė, kai 
kažkur futbolo rungtynės – 
sūnus, o kai reikia mašiną 
taisyti, tai į servisą važiuoju 
aš.

***
Centrinėje žvalgybos 

valdyboje vyksta rusų kalbos 
pamoka. Kalbama apie 
svaigiuosiu gėrimus. Kursantas 
kelia ranką:

– Dėstytojau, o sakinyje: „Į 
parduotuvę vėl neatvežė alaus“, 
kurioje vietoje reikia sakyti 
artikelį „blyn“?

***
Suvalkietis verslininkas 

moko sūnų. Žmona klausia, 
kaip berniukui sekasi. Tėvas:

– Jis bus geras verslininkas. 
Bet teks daug mokytis. Nes 
dabar atiduodamas grąžą 
verkia.

***
Kalbasi dvi draugės.
– Įsivaizduok, maniškis 

per šventę pradėjo pasakot 
nepadorų anekdotą. Aš jį už 
durų išgrūdau.

– O ką svečiai?
– O svečiai paskui jį į 

kartų perskaitė knygą 
„Raudonkepuraitė“, bet taip ir 
nerado nei vieno atitikimo su 
filmu, kurį rado tėčio spintoje.

***
Ateina pas suvalkietį 

svečias. Suvalkietis jį vaišina 
blynais. Svečias sako:

– Jau tris blynus suvalgiau, 
ačiū – nebenoriu.

Suvalkietis sako:
– Suvalgei keturis, bet tu 

valgyk, valgyk.
***
Inteligentų dukrelė 

klausinėja savo draugužį 
mafuką:

– Mielasis, ar tu mylėsi 
mane kaip Romeo Džiuljetą?

– Nežinau, neskaičiau.
– Ar tu pavydėsi manęs, 

kaip Otelas Dezdemonos?
– Nežinau, neskaičiau.
– Tai ką tu tada skaitei?
– „Brisiaus galą“. Losi –

nušausiu.
***
– O aš pelėda...
– Tipo vėlai guliesi ir vėlai 

keliesi?
– Tai ne, tyliai skraidau ir 

peles ėdu!
***
Trys skustagalviai paprašė 

Algimanto Čekuolio parūkyt 
ir netyčia įgijo aukštąjį 
išsilavinimą...

***
Mato du berniukai 

jaunavedžius iš bažnyčios 
išeinančius. Vienas sako 
kitam:

– Išgąsdinam tą vyruką.
– Gerai.
Pribėga jie prie jaunosios 

ir sako:
– Mama, ką tu čia darai?
***
Po ekskursijos į ūkį.

Mokytojas klausia vaikų:
– Na, vaikučiai, kokius 

garsus jūs šiandien girdėjote 
fermoje?

Vaikai pasakoja:
– Mūūū...
– Kriu kriu kriu...
– Beeee...
– Ė tu, ryžas, švilpk nuo 

traktoriaus greičiau...

jas skaičiavote?
– Ir įsivaizdavau, ir 

skaičiavau. Paskutinė 
įsivaizduojama avelė pasakė 
„Labas rytas“.

***
Klausimas supermamyčių 

forume: „Mergaitės, kaip 
atkurti veidrodžiui gamyklinius 
nustatymus? Nes jis dabar 
kažkodėl pradėjo rodyti tokią 
baisią bobą?“

***
Vyras grįžta namo paryčiais. 

Žmona barasi:
– Man trūksta žodžių! 
Vyras:
– Na ir ačiū Dievui!
***
Močiutė moko anūką:
– Petriuk, kai čiaudi, reikia 

delniuku burnytę pridengti.
– Man nereikia. Mano 

dantukai neiškris iš burnos. 
Kaip tavo anąkart.

***
Tai vėjas nuo Černobylio, 

tai dulkės iš Sacharos. Kad taip 
naftos iš Arabijos pusiasalio 
atneštų.

***
– Kuo užsiimi?
– Visuomenei naudingu 

darbu.
– Kokiu?
– Guliu ir niekam netrukdau.
***

Jei pataikei basa koja į 
spintelės kampą ir nemoki 
rusiškai, tai faktiškai ir nėra ką 
pasakyt.

***
Kas sako, kad išvaizda 

nesvarbu? Štai, pamatėte jūs 
boružėlę. Ką sakote: kokia 
miela, ar ne? O jei pamatote 
tarakoną, iš karto griebiate 
šlepetę?

***
Turistai Egipte ruošiasi 

aplankyti piramides. Gidas 
įspėja:

– Ant piramidžių 
nesikarstome!

Pikta teta iš autobuso galo 
priduria:

– Sfinksų nemaitiname!
***
Perskaičiau knygą apie 

šypsenos galią. Visą dieną 
visiems darbe šypsojausi. 
Besibaigiant darbo dienai mane 
į kabinetą pasikvietė viršininkas 
ir pareiškė, kad jei dar kartą 
į darbą ateisiu nežinia ko 
pavartojęs – atleis.

***
Nėra tokios problemos, 

kurios moteris nesukurtų.
***
Vaikų darželis. Auklėtoja:
– O dabar vaikai pasakosime 

savo sukurtas istorijas. Pradės 
Petriukas. 

www.rokiskiosirena.lt

BUITINĖ TECHNIKA

• Šaldytuvą Standart. Aukštis 122 
cm. Pirktas maždaug prieš 2 metus. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 647 48 020. 
Rokiškis
• Mažai naudotą, garais valantį 
prietaisą Clatronik DR 3536.  
Tel. 8 646 81 861. Rokiškis
• Skalbimo mašiną - 50 Eur, 
šaldytuvą Snaigė - 50 Eur, dujų 
balioną. Tel. 8 698 31 704.  
Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanojame 6 ožiukus.  
Tel. 8 678 70 713. Rokiškis

• Prašau padovanoti spintą, sekciją, 
dvigulę lovą. Tel. 8 602 21 055. 
Rokiškis
• Gal kas turi padovanoti skalbimo 

PRAŠO PADOVANOTI

mašiną jaunai šeimai. Labai ačiū. 
Tel. 8 625 53 137. Rokiškis
• Gal kas turite atiduoti asbestinio 
šiferio. Tel. 8 663 38 288.  
Rokiškis
• Gal kas dovanojat virtuvinę 
kriauklę. Tel. 8 699 28 563. 
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Ekologišką medų.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Grynaveislių Cholmogorų žąsų 
kiaušinius. Kaina 8 Eur.  
Tel. 8 672 71 061. Rokiškis

• Naminius kiaušinius. 10 vnt/1.50 
Eur. Tel. 8 617 54 414.  
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Xiaomi Mi 9. Itin sparčiai 
veikiantis telefonas, ekranas ir 
šonai idealios būklės, nugarėlė 
įskilusi. Komplekte kroviklis ir 
USB laidas, spartus procesorius 
Snapdragon 855, RAM 6 GB, 
vidinė 64 GB, baterija laiko gerai. 
Kaina galutinė. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 694 72 137.  
Rokiškis
• Telefoną Samsung Galaxy 
A51. Visiškai naujas, 128 GB, 
nenaudotas. 2 metų Tele2 garantija, 
kaina galutinė. Kaina 180 Eur.  

Tel. 8 694 72 137.  
Rokiškis
• Tvarkingą, naudotą Samsung 
Galaxy S7. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Apple iPhone 6. Viskas veikia, 
nauja baterija. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 683 06 559.  
Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują mobilų 
telefoną iPhone 7, 256 GB. Spalva 
Rose Gold. Kroviklis, ausinės, 
dėkliukas. Domina keitimas. 
Kaina 170 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis


