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Kariuomenės turnyre – rokiškėno 
kario savanorio sidabras

 506-osios pėstininkų kuopos karys savanoris Sergejus Mkhitaryan (pirmasis iš kairės su kimono) sėkmingai gynė 
kuopos garbę.                                                                    Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų facebook paskyros nuotr.
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„Senos damos vizitas“ šiemetiniame festivalyje „Vaidiname žemdirbiams“ buvo paskutinis
Nacionalinio Kauno dramos 

teatro spektakliu „Senos damos 
vizitas“ (režisierius Aidas Ginio-
tis) festivalis „Vaidiname žemdir-
biams“ atsisveikina su žiūrovais. 
Gerokai anksčiau pirma laiko. 
Liko neparodyti šeši spektakliai: 
penki suaugusiesiems ir vienas 
– vaikams. Tačiau teatrai ir ak-
toriai be apdovanojimų neliks. 
Komisija, kaip sakė Rokiškio 
kultūros centro direktorė Vaiva 
Baltrūnaitė-Kirstukienė, rinksis 
ir spręs, kam teks gausūs festiva-
lio prizai.

Kol kas sekėsi neblogai
Trisdešimt šeštasis teatrų festiva-

lis „Vaidiname žemdirbiams“ turėjo 
baigtis lygiai po savaitės – kovo 19-
ąją. Jo rezultatais rengėjai – Rokiš-
kio kultūros centro vadovai – buvo 
patenkinti: kiekvienas spektaklis rin-
ko daugiau nei po pusę salės žiūrovų. 
Buvo ir tokių, kurių bilietų neliko 
gerokai iki spektaklio dienos. Kaip 
sakė centro direktorės pavaduotoja 
Aušra Gudgalienė, tikėtis sausakim-
šų salių į kiekvieną spektaklį nebuvo 
verta: žiūrovai iš gausaus repertuaro 
rinkosi maždaug po 4-5 spektaklius. 
O bandančiųjų įveikti visą festivalio 
maratoną – vienetai.

Nors teatrų festivalio rajono eks-
tremalių situacijų komisija bei epide-
miologai nerekomendavo nutraukti, 
tačiau kovo 12-ąją šalies Vyriausybė 
nusprendė uždrausti rengti masinius 
renginius. Taigi, ketvirtadienio, kovo 
12-osios vakarą, buvo parodytas 

paskutinysis festivalio spektaklis –  
Nacionalinio Kauno dramos teatro 
„Senos damos vizitas“. Jis sulaukė 
rokiškėnų susidomėjimo: užpildyta 
buvo maždaug du trečdaliai salės.

Apie skurdo moralę
Spektaklis pasakoja apie mažą 

Vokietijos miestelį. Jame nebeliko 
nei plytų fabriko, nei spaustuvės. 
Vienintelė miestelėnų pramoga – 
spoksoti į pravažiuojančius bliz-
gančius ekspresus. Mat traukiniai 
miestelyje nebesustoja... Bažnyčios 
varpai, ir tie užstatyti. Tačiau mies-
telis staiga sulaukia „gelbėtojos“ – 
kitados čia užaugusios Klaros, dabar 
tapusios milijardiere Kler (aktorė 
Jūratė Onaitytė). Ji pateikė mieste-
lio žmonėms tokį pasiūlymą, kurio 

jie vargu ar atsisakys. Milijardas 
mainais už teisingumą. Arba tiks-
liau, vieno miestelėno Ilio (aktorius 
Liubomiras Laucevičius) gyvybę. 
Jis kitados padarė didžiulę neteisy-
bę, sulaužė jaunos moters likimą. Iš 
pradžių miestelio žmonės išdidžiai 
atmeta pasiūlymą. Tačiau „Auksinio 
apaštalo“ viešbutyje apsistojusi po-
nia tiesiog laukia. Iš pradžių mieste-
lėnai gundomi mažyčiais dalykais: 
geresnėmis cigaretėmis, šokoladu, 
juodai geltonais bateliais. Pamažu 
miestelio šventovėje ima skambėti 
vis daugiau varpų. Miestelyje pasi-
rodo vis daugiau automobilių, da-
mos tampa kailiniuotos. Skolon. O 
skolas atiduoti reikia. Ir į jas įklim-
pęs miestelis pamažu keičia savo 
nuomonę. Ir patetiškomis kalbomis 

apraizgytas, maldomis palydėtas 
nuosprendis atrodo neišvengiamu. 
Miestelio žmonės pasiryžę paauko-
ti savo kaimyną, bičiulį, draugą už 
tariamą klestėjimą, už naujus batus, 
automobilį ar kailinius. Net šeima, 
ir ta susigundo prabangaus gyveni-
mo skolon vilionėmis...

Verdiktas laukia pirmadienį
Ar senos „Senos damos vizitas“ 

pelnė rokiškėnų simpatijas, paaiškės 
netrukus. Kol kas absoliučiai visų 
žiūrovų teigiamus įvertinimus pelnė 
spektaklis „Tik suaugusiems“ – 100 
proc. Antroje vietoje „Kaunas ZOO“ 
su 96,92 proc. teigiamų įvertinimų. 
Mažiausiai simpatijų – 68,68 proc. 
sulaukė atidarymo spektaklis „Mie-
go brolis“. Apskritai, publika palan-

ki teatralams: daugiau nei 90 proc. 
teigiamų įvertinimų surinko penki 
spektaliai, dar du spektakliai surinko 
kiek daugiau nei 87 proc. TAIP bal-
sų, 75-77 proc. teigiamų įvertinimų 
surinko trys spektakliai.

Tarp keturių suvaidintų spektaklių 
jauniesiems žiūrovams, simpatijų ly-
deris yra spektaklis „Hop!“: jį teigia-
mai įvertino 97 proc. žiūrovų.

Pasak V. Baltrūnaitės-Kirstukie-
nės, festivalio prizus autoritetinga 
komisija ketina dalinti pirmadienio 
posėdyje. Jau rasta forma, kaip apie 
sprendimą pranešti teatralams ir vi-
suomenei. „Vos kilus grėsmei, kad 
festivalis gali būti nutrauktas, ėmė-
me apie tai galvoti“, – sakė pašne-
kovė.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Mokyklų vadovų nepavyksta rasti jau metus
Įvedus švietimo įstaigų va-

dovų kadencijas 5 metų laiko-
tarpiui ir taip siekiant gerinti 
įstaigų veiklos kokybę bei efek-
tyvumą, atrankų į šias parei-
gybes procesas tapo ilgesnis, 
sumažėjo darbo vietos patrau-
klumas. Savivaldybės, kiti mo-
kyklų steigėjai susidūrė su kai 
kurių ugdymo įstaigų vadovų 
stygiumi. Paskelbus konkursus, 
prašymus dalyvauti konkurse 
dažniausiai pateikia vienas ar 
du kandidatai arba nesulaukia-
ma nei vieno.

Rokiškio rajono savivaldybės 
Švietimo, kultūros ir sporto sky-
riaus vedėjas Aurimas Laužadis 
nurodė keletą priežasčių, kodėl 
sunku rasti ugdymo įstaigų vado-
vų. „Tai darbo vietos laikinumas, 
didelė atsakomybė, mažas atlygi-
nimas, profesijos prestižo trūku-

mas. Vertinant tai, kad vyresnio 
amžiaus pedagogui sunkiau keisti 
darbo pobūdį, turėtumėm skirti 
didesnį dėmesį jaunimui. Be to ir 
mokiniai nori jaunų mokytojų. At-
sižvelgiant į tai, koks visuomenės 
požiūris, kiek abiturientų renkasi 
medicinos, teisės profesijas, ko-
kie stojamieji balai ir kiek renkasi 
mokytojo profesijas, tai ateityje 
šio poreikio tikrai neišspręsime. 
Nors visos šios profesijos priklau-
so viešajam sektoriui, tačiau dė-
mesys šių profesijų patrauklumui 
skatinti yra skiriamas skirtingas“, 
teigė A.Laužadis. Apie tai, kad 
sumažinus dabar galiojančius rei-
kalavimus  ir administracinę naš-
tą naujai skiriamiems vadovams 
padidėtų ugdymo įstaigų vadovo 
vietos patrauklumas pašnekovas 
linkęs abejoti.

Rokiškio rajono savivaldybė 
skelbė keturis konkursus direkto-

rių pareigoms eiti, kai kuriuos iš 
jų pakartotinai. Terminas, pateik-
ti reikiamiems dokumentams, jau 
baigėsi, preliminariais duomeni-
mis kandidatų į dvi pareigybes 
neatsirado. Šiuo metu vadovų ne-
turi Pandėlio gimnazija, Rokiškio 
pagrindinė mokykla, Rokiškio 
suaugusiųjų ir jaunimo mokymo 
centras bei Rokiškio rajono kūno 
kultūros ir sporto centras. Nuo šių 
metų rugsėjo 1 dienos yra numa-
tyta Obelių, Kavoliškio darželius, 
Jūžintų gimnaziją bei Rokiškio 
choreografijos mokyklą jungti prie 
kitų ugdymo įstaigų, todėl vadovų 
poreikio šioms ugdymo įstaigoms 
nebeliko.

Ar įvyks kovo pabaigoje numa-
tyti konkursai vadovo vietai užim-
ti paaiškės pirmadienį. Galimai 
rezultatų gali tekti palaukti dėl ša-
lyje įvedamo karantino.

Enrika PAVILONIENĖ
Šeštadienį, kovo 14-ąją, maž-

daug 17.45 val. rajono specialio-
sios tarnybos gavo iškvietimą į 
eismo įvykį. Nelaimė įvyko maž-
daug kilometras nuo sankryžos, 
vedančios į Kamajus. Automo-
bilis „Mazda“ važiavo nuo Sėly-
nės pusės ir nuskriejęs nuo kelio 
apsivertė ant stogo ir vėl atvirto 
ant ratų. Preliminariais duome-
nimis, eismo įvykyje nukentėjo 
žmogus: jį greitosios pagalbos 
automobilis su švyturėliais nu-
gabeno į Rokiškio ligoninę.

Preliminariais duomenimis, ga-

lima nelaimės priežastis – slidi ke-
lio danga. Mat toje vietoje asfaltas 
padengtas plonyčiu ledo sluoksniu.

Eismo įvykio vietoje dirbę po-
licijos pareigūnai įvykio detalių 
nekomentavo. Tačiau prašė per-
spėti vairuotojus: dėl permainin-
go oro keliuose formuojasi pli-
kledis. „Patariame vairuotojams 
pasirinkti saugų greitį“, – patarė 
pareigūnas ir pridūrė, kad ypač 
atsargūs vairuotojai turėtų būti 
ant viaduko. Mat ten ne veltui 
įspėjama apie slidų kelią palijus 
ar pasnigus.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Plikledis: prie pat Rokiškio 
nuo kelio nuskriejo automobilis

Kovo 13-27 dienomis Rokiškio baseinas 
nepriims lankytojų

Atsižvelgiant ir remiantis į Lie-
tuvos respublikos ekstremalių si-
tuacijų valdymo komisijos spren-
dimus Rokiškio baseinas nuo 
2020-03-13 iki 2020-03-27 lan-
kytojų nepriims dėl COVID-19 
plitimo.

Informuojame, kad Rokiškio ba-

seino plaukimo pamokėlės, nefor-
malus vaiku švietimas, užsiėmimai 
senjorams, neįgaliesiems, gyvento-
jams ir jaunimui sustabdomi.

Rokiškio baseino organizuojami 
mokymai, varžybos bus perkelia-
mos į kitą laiką.

Visos narystės bus pratęstos to-
kiam laikotarpiui, kurį negalėsime 

priimti lankytojų.
Saugokite save ir aplinkinius, 

plaukite tinkamai rankas, kosėdami 
ar čiaudėdami prisidenkite nosį ir 
burną nosinaite ar sulenkta alkū-
ne, venkite kontakto su peršalusiu 
žmogumi ir gyvūnais.

Rokiškio baseino
 inform.
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Nuo koronos – makaronais? Ar žaliaisiais žirneliais?
Anekdote pasakojama: 

išgirdęs apie korona, lietuvis 
suprato – nusipirk maka-
ronų. Ir ėmė šluoti parduo-
tuvių lentynas. Pirmosios 
panikos bangos metu buvo 
šluojami miltai, kruopos, 
konservai, aliejus. Antrosios 
panikos bangos metu iš len-
tynų dingsta nebe aliejus, o 
šviežia mėsa, miltai ir kruo-
pos. Ir, kažkodėl, žalieji žir-
neliai.

Penktadienį, kovo13-ąją 
didmiesčiuose vėl buvo 
šluojamos parduotuvės. 
Sparčiausiai iš prekybos 
nyko šviežia mėsa, kruopos, 
miltai bei makaronai. Šešta-
dienį, kovo 14-ąją, Rokiškio 
prekybos centrai buvo pilni 
žmonių, prie prekystalių nu-
sidriekė nemenkos eilės. Pir-
kėjų antplūdis buvo matyti 
iš pilnų „Maxima“ ir „Nor-
fa“ aikštelių. Prekybininkai 
panikos priepuoliui buvo 
pasirengę: mėsos skyriuose 
mėsos pasirinkimas buvo di-
džiulis. Kainos – įprastinės. 
Buvo galima gauti, ko pano-

rėjus: nuo nugarinės iki kau-
liukų, faršo ir kitų pigesnių 
mėsos gaminių.

O štai kruopų asortimentas 
buvo menkas. „Maximoje“ 
buvo iššluotos pigesnių kruo-
pų lentynos. Norintiesiems 

nusipirkti grikių, smulkių 
kvietinių bei miežinių kruopų, 
pigesnių ryžių būtų tekę grįžti 
tuščiomis. „Norfoje“ kruopų 
lentynos buvo taip pat ištuštė-
ję. Kaip ir miltų.

Įdomu tai, kad „Maximoje“ 

taip pat buvo iššluota ir kon-
servuotų žaliųjų žirnelių len-
tyna. Matyt, prieš epidemiją 
liaudis nusprendė atsivalgyti 
naminės mišrainės?

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Kariuomenės turnyre – rokiškėno kario savanorio sidabras

Kovo 12-ąją Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų 
batalione vyko Lietuvos kariuomenės karinės kovinės 
savigynos turnyras, surengtas Lietuvos nepriklausomy-
bės atkūrimo proga.

Jame puikiai pasirodė Krašto apsaugos savanorių pajėgų 
Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 506-osios pėstininkų kuo-
pos karys savanoris eil. Sergejus Mkhitaryan (nuotraukoje 
– kairėje). Jis svorio kategorijoje iki 78 kg po atkaklių kovų 
iškovojo sidabro medalį.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ, 
Manto GRIŠKEVIČIAUS nuotr.

Keleivių dėmesiui: autobusai 
nevažiuos šiais maršrutais

Iki kovo 27 d. autobusai nevažiuos šiais maršrutais:
Rokiškis – Aleksandravėlė 14.45 P.A.T.Pn;
Rokiškis – Alksniai 15.00 P.A.T.Pn;
Rokiškis – Bučiūnai 6.20 P.A.T.Pn, 15.10 P.A.T.Pn;
Rokiškis – Čedasai 6.10 T., 15.00 T.;
Rokiškis – Juodupė 9.00 P.A.T.Pn; 11.20 P.A.T.Pn;
Rokiškis – Jūžintai 6.00 P.A.T.Pn; 15.05 P.A.T.Pn;
Rokiškis – Kamajai 6.30;
Rokiškis – Panemunėlio g.st. 6.30, 15.00;
Rokiškis – Panemunis 5.45 P.T.Pn, 14.50 P.T.Pn;
Rokiškis – Obeliai 6.40;
Rokiškis – Skemų soc. globos namai 6.35 P.A.T.Pn, 14.55 

P.A.T.Pn;
Rokiškis – Salos  5.50 P, 13.15 P.A.T.Pn.
Keičiamas grafikas:
Rokiškis – Obeliai – 12.00 važiuos grafiku (12.00 – 12.55);
Rokiškis – Kriaunos – 5.45 važiuos Š. grafiku (6.45 – 8.37).

Informacija telefonu 8 458 52982 
arba www.rokiskioap.lt

Perkeliama turėjusi vykti 
kasmetinė „Maisto banko“ akcija

Labdaros ir paramos 
fondas „Maisto bankas“ 
informuoja, jog dėl korona-
viruso grėsmės perkeliamas 
didžiausias šalyje labdaros 
renginys - kovo 20-21 die-
nomis turėjusi vykti kasme-
tinė „Maisto banko“ akcija. 
Apie naują renginio datą 
bus informuojama atskirai.

„Apmaudu, jog dėl susi-
klosčiusios situacijos parama 
maistu nepasieks daugiau 
nei 350 nevyriausybinių or-
ganizacijų, kurios bendrai 
globoja daugiau nei 53 tūkst. 
nepasiturinčių asmenų, ta-
čiau žmonių sveikata yra 
svarbiausia,“ – sako „Maisto 
banko“ direktorius Simonas 
Gurevičius. Anot jo, „Mais-
to banko“ akcijų metu geros 
valios žmonių suaukotus 
ilgiau galiojančius maisto 
produktus akcijoje dalyvau-
jančios nevyriausybinės or-
ganizacijos sunaudoja per 
kelis mėnesius. Vienos iš jų 
dalina maisto paketus, kitos 
– pavyzdžiui, vaikų dienos 
centrai ar labdaros valgyklos 
- naudoja tiesiogiai gaminda-
mos maistą. Situacija tokia, 
kad šiuo laikotarpiu, kai visi 
iš prekybos tinklų lentynų 
šluoja grikius ir konservus, 
nepasiturintieji negali apie tai 
net pasvajoti.“

Pasak S. Gurevičiaus, 
tokiomis sąlygomis jokiais 
būdais negalima nusisuk-
ti nuo sunkiau gyvenančių, 
atsargomis pasirūpinti neiš-
galinčių, silpnesnių žmonių. 

Todėl „Maisto bankas“ pasi-
ryžęs stoti į pagalbą ir kas-
dienei savo veiklai telkiasi 
dar stipriau: „Mes ir toliau 
kiekvieną dieną vyksime į 
prekybos tinklus, iš kurių 
imame paskutinę dieną ga-
liojantį maistą ir dar tą pačią 
dieną jį išrūšiavę perduosi-
me nepasiturinčiais besirū-
pinančioms organizacijoms. 
Tačiau tam, kad karantino 
metu šį maistą galėtume iš-
skirstyti plačiau, mums labai 
reikalingi papildomi resursai. 
Todėl kreipiamės į visus ge-
ros širdies Lietuvos žmones, 
galinčius savanoriškai, mais-
tu ar finansais prisidėti prie 
organizacijos veiklos – jūsų 
pagalba mums kaip niekad 
reikalinga.“

Finansiškai paremti 
„Maisto banką“ galima trum-
puoju numeriu 1343 (auka 3 
eurai) arba internetu - https://
www.maistobankas.lt/pa-
remk

Labdaros ir paramos fon-
das „Maisto bankas“ praėju-
siais metais surinko ir nepa-
siturintiems išdalinto beveik 
8 tūkst. tonų maisto, iš kurio 
daugiau nei 5 tūkst. tonų su-
darė nuo išmetimo išgelbėti, 
paskutinę dieną galiojantys, 
bet žmonių vartojimui dar 
tinkami maisto produktai. 
Organizacijos dėka, parama 
maistu praėjusiais metais pa-
siekė daugiau nei 138 tūkst. 
nepasiturinčių šalies gyven-
tojų.

Rajono savivaldybės 
inform.

Vairavo neblaivūs
Mūsų rajone policijos 

pareigūnai savaitgalį su-
laikė du neblaivius vairuo-
tojus.

Kovo 13 d., 14 val. Ro-
kiškio r., Panemunio k., 
neblaivus (nustatytas 2.09 
prom. girtumas) vyras (gim. 
1996 m.) vairavo automobilį 

„AUDI“.
Kovo 14 d., apie 23.50  

val. Rokiškio r., Parokiškės 
k., neblaivus (nustatytas 
2.31 prom. girtumas) vyras 

(gim. 1961 m.) vairavo au-
tomobilį „Toyota Avensis“.

Panevėžio apskrities
vyriausiojo policijos 
komisariato inform.

tel. 869958377 ir 868534269
Nepriklausomybės a. 6-8, Rokiškis

Užsakymus priimame

Kavinė „Senas Grafas“ siūlo 
dienos pietus ir patiekalus iš 
meniu užsisakyti išsinešti.
Maisto paketus pristatome 
ir į namus bei darbovietes.
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Dvaro talka: darbo užteks ir tvarkytojams, ir skulptoriams
Kovo 14-osios rytą en-

tuziastai rinkosi tvarkyti 
audros „Laura“ nusiaubto 
Krašto muziejaus parko. 
Jame audra išvartė daugiau 
nei 30 medžių. „Tokių nuos-
tolių nebuvo jau daugiau 
nei 30 metų“, – „Rokiškio 
Sirenai“ sakė muziejaus di-
rektorė Nijolė Šniokienė.

Ketvirtadienį šėlusi au-
dra „Laura“ bene daugiausia 
nuostolių padarė Krašto mu-
ziejaus parkui. Čia išversti 
per 30 medžių: šimtamečiai 
uosiai, klevai. Įdomu tai, 
kad virsdami medžiai suža-
lojo ir greta stovėjusius: kai 
kuriems stipriai pažeisti ka-
mienai, viršūnės. Kai kurių 
medžių neapsaugojo netgi 
pastatų užuovėja. Audra nu-
siaubė naujausią muziejaus 
parko akcentą: drožėjų su-
kurtus suolelius kiškių tema. 
Muziejaus direktorė Nijolė 
Šniokienė buvo atvira: tokių 
nuostolių per 30 metų mu-
ziejaus parkas nėra patyręs. 
Sutvarkyti medžius irgi ne-
menkas iššūkis: savivaldybė 
skiria pagalbininkų, tačiau jų 
yra per mažai. Todėl talka la-
bai reikalinga. Muziejininkai 
neskubėjo nuvirtusių medžių 
„nurašyti“ malkoms: galbūt 
jie dar tinkami, pavyzdžiui, 
drožėjams, ir medžiai atgims 
naujomis skulptūromis. Tie, 
kurie netinkami drožybai, 
gali tapti puikia statybine me-
džiaga: lentomis.

Akivaizdu, kad sutvarkyti 
parką vieniems muziejinin-

kams – nelengvas iššūkis. 
Tad į pagalbą patalkininkauti 
buvo pakviesti visi geros va-
lios rokiškėnai. Nors jų šeš-
tadienio rytą susirinko gana 

nedaug, darbas virte virė.
Štai dailininkas Arūnas 

Augutis ir Rotary klubo va-
dovas Arūnas Skardžius rinko 
šakas apie skulptūrėlių kom-

poziciją. Jie džiaugėsi, kad 
nukentėjo tik suolelio-kiškio 
ausys. Mat jas atkurti bus 
gana paprasta. Juolab, kad ir 
lūžtančio medžio nublokštos 

detalės netrukus atsirado.
Netrukus su benzopjūklu 

prie talkininkų prisijungė ir 
meras Ramūnas Godeliaus-
kas. Kiek tolėliau triūsė jo 
padėjėjas Vytautas Saulis 
bei aktyvus visuomenininkas 
Stasys Mekšėnas. Dar prie 

kito medžio – muziejaus kai-
mynas Raimondas Sirgėdas, 
kiti talkininkai. Ir moterims 
netrūko darbo: jos rinko ša-
kas, į krūvas krovė medžių 
kalades.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rokiškis po košmariškos nakties
Naktį iš ketvirtadienio į penktadienį per Lietuvą pradėjęs slinkti ciklonas „Laura“ pridarė daug rūpesčių ir 

Rokiškio gyventojams. Uraganinis vėjas vartė medžius, plėšė reklaminius stendus, vartė konteinerius, auto-
busų stoteles, vienas vargšas kiškis net ausų neteko.

Štai kaip atrodo Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos suvestinė: 
2020-03-12 17:42 val. gautas pranešima, kad Kulių k., Jūžintų sen., užvirtęs ant kelio medis.
2020-03-12 17:31 val. gautas pranešimas, kad Sėlynės k., Rokiškio k. sen., užvirtęs ant kelio medis.
2020-03-12 17:41 val. gautas pranešimas, kad Iciūnų k., Rokiškio k. sen., užvirtęs ant kelio medis.
2020-03-12 17:37 val. gautas pranešimas, kad Ateities g., Panemunėlio mstl., Panemunėlio sen., užvirtęs 

ant kelio medis.
2020-03-12 19:14 val. gautas pranešimas, kad Rakališkio k., Obelių sen., užvirtęs ant kelio medis.
2020-03-12 19:28 val. gautas pranešimas, kad Komarų g., Onuškio k., Juodupės sen., užvirtęs ant kelio 

medis.
2020-03-12 19:33 val. gautas pranešimas, kad Skrebiškio k., Rokiškio k. sen., užvirtęs ant kelio medis.
2020-03-12 21:12 val. gautas pranešimas, kad Degsnių k., Rokiškio k. sen., užvirtęs ant kelio medis.
2020-03-12 22:04 val. gautas pranešimas, kad Kalneliškių k., Rokiškio k. sen., užvirtęs ant kelio medis.
2020-03-12 22:05 val. gautas pranešimas, kad Aukštakalnių k., Kamajų  sen., užvirtęs ant kelio medis.
2020-03-12 18:34 val. gautas pranešimas, kad Bagdoniškio k., Kriaunų sen., užvirtęs ant kelio medis.
2020-03-12 18:57 val. gautas pranešimas, kad Skeirių g., Skeirių k., Kamajų sen., užvirtęs ant kelio medis.
2020-03-12 23:25 val. gautas pranešimas, kad Kamajų mstl., Kamajų sen., užvirtęs ant kelio medis.
2020-03-12 23:37 val. gautas pranešimas, kad Sakališkio g., Rokiškio m., užvirtęs ant kelio medis.
2020-03-12 23:32 val. gautas pranešimas, kad Jaunystės ir Respublikos g. sankirtoje guli nuplėštas rekla-

minis stendasm apsunkina pravažiavimą.
2020-03-13 00:07 val. gautas pranešimas, kad Audros g., Ragelių k., Jūžintų. Sen. užvirtęs ant kelio medis.
2020-03-13 00:09 val. gautas pranešimas, kad Sėlynės k., Rokiškio k. sen., užvirtęs ant kelio medis.
2020-03-13 00:20 val. gautas pranešimas, kad Pikietų vs. Kamajų sen.., užvirtęs ant kelio medis.
2020-03-13 00:31 val. gautas pranešimas, kad Moškėnų g., Moškėnų k., Rokiškio k. sen., ., užvirtęs ant kelio 

medis.
2020-03-13 00:32 val. gautas pranešimas, kad Vyžuonos k., Rokiškio k. sen., , užvirtęs ant kelio medis.
2020-03-13 00:44 val. gautas pranešimas, kad Paduobio vs., Juodupės sen., ., užvirtęs ant kelio medis.
2020-03-13 06:18 val. gautas pranešimas, kad Ragučių k., Rokiškio k. sen.., užvirtęs ant kelio medis.

„Rokiškio Sirenos“ inform.
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22 svarbiausi nurodymai ir rekomendacijos karantino metu
Kovo 16 d.visoje Lietuvoje dviem savaitėms įvestas karantinas. BNS pateikia 

svarbiausius nurodymus  ir rekomendacijas.

NURODYMAI
* Draudžiama į šalį atvykti užsieniečiams, išskyrus asmenis, užtikrinančius bū-

tinų prekių pristatymą į Lietuvą, įgulų narius, Lietuvos piliečių šeimos narius, as-
menis, turinčius teisę gyventi ir dirbti Lietuvoje, diplomatus, NATO karinių misijų 
atstovus. Iki trečiadienio 23.59 val. paliekama galimybė užsienio valstybių pilie-
čiams kirsti Lietuvos teritoriją tranzitu. Ribojimai netaikomi prekių judėjimui.

* Draudžiama Lietuvos piliečiams išvykti iš šalies, nebent jie gyvena ar dirba 
užsienyje. Išskirtiniais atvejais leidimą išvykti galima gauti ir iš Valstybės sienos 
apsaugos tarnybos vadovo ar jo įgalioto asmens. Šalies teritorijoje judėjimas ne-
ribojamas.

* Sienos kirtimas apribojamas iki aštuonių pasienio punktų, Sieną kirsti galima 
ir per oro uostus, valstybinį jūrų uostą.

* Asmenims, grįžusiems iš užsienio valstybių, privaloma izoliuotis dviem savai-
tėms.

* Dviem savaitėms privalomai stabdoma visų šalies švietimo ir ugdymo įstaigų 
veikla, išskyrus darželius medikų, specialiųjų tarnybų pareigūnų vaikams. Paskelb-
tos moksleivių atostogos, rengiamasi ugdymo procesą vykdyti nuotoliniu būdu.

* Draudžiama prekyba parduotuvėse, išskyrus maisto prekių parduotuves, 
vaistines, specializuotas veterinarijos vaistines, maisto produktais prekiaujančius 
turgus. Vaistinės privalo vengti tiesioginio asmenų kontakto. 

* Draudžiama kavinių, barų veikla, išskyrus maisto išsinešimui paslaugą.
* Draudžiami visi vieši renginiai, tiek uždarose, tiek atvirose erdvėse.
* Draudžiama patekti kruiziniams laivams į Klaipėdos jūrų uostą.
* Draudžiama viešojo administravimo įstaigoms teikti nebūtinas paslaugas.
* Draudžiamas kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigų lankymas.

* Draudžiami užsiėmimai vaikų, žmonių su negalia ir pagyvenusių žmonių die-
nos ir užimtumo centruose.

* Draudžiama lankyti pacientus ligoninėse, išskyrus mažamečius su gydytojo 
leidimu, socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio ir bendruomeninio 
gyvenimo namuose. Draudžiamas kalinių lankymas

* Privaloma atidėti planines operacijas, išskyrus būtinąją medicinos pagalbą, 
konsultacijas ir kitas nebūtinas procedūras gydymo įstaigose, įskaitant skiepus, 
odontologijos paslaugas.  

* Draudžiama teikti SPA, reabilitacijos paslaugas, jei jos nėra susijusios su gy-
dymu, draudžiama kirpyklų, grožio salonų,  kazino ir lošimo automatų salonų 
veikla.

* Ribojamas tarpmiestinio transporto keleivių srautas, paliekant bent metro 
atstumą tarp keleivių, priemonės privalomai dezinfekuojamos. Rekomenduojama 
tai taikyti ir miestų viešajam transportui.

* Valstybės sektoriui privaloma užtikrinti būtinas neatidėliotinas funkcijas, atsi-
sakant nebūtinų paslaugų. Tai rekomenduojama ir privačiam sektoriui.

 * Viešbučių ir kitos patalpos gali būti naudojamos asmenų izoliavimui, pagal 
savivaldybių ir paslaugų teikėjų susitarimą.

* Sveikatos priežiūros specialistai, medikai rezidentai gali būti pasitelkiami dar-
bui nepaisant jų pavaldumo.

REKOMENDACIJOS 
* Rekomenduojama tiek viešajam, tiek privačiam sektoriams darbą organizuoti 

nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus, kai tai neįmanoma.
* Rekomenduojama atsiskaityti ne grynaisiais pinigais.
* Rekomenduojama visoms Lietuvoje veikiančioms religinėms bendruome-

nėms neorganizuoti religinių apeigų, taip vengiant viešų susibūrimų.
Karantino pabaiga – vidurnaktis iš kovo 29-osios į kovo 30-ąją.

Rajono vadovų spaudos konferencija: atsakymai į aktualiausius klausimus
Rajonas gyvena karanti-

no ritmu: užsidarė ne mais-
to prekių parduotuvės, kir-
pyklos. Rajono ligoninėje 
itin griežta karantino tvar-
ka: taip siekiama apsau-
goti ten gydomus sunkius 
ligonius bei senyvo amžiaus 
žmones. Sugriežtinta pa-
cientų priėmimo tvarka ir 
Pirminės asmens sveikatos 
priežiūros centre. Pasikei-
tė ir rajono savivaldybės, 
kitų valstybinių institucijų 
darbo tvarka: „gyvai“ ap-
tarnaujami tik tie asmenys, 
kuriems tai yra būtina. Likę 
kviečiami kreiptis nuotoli-
niu būdu. Apie tai, kaip ra-
jonui sekasi ruoštis korona 
viruso epidemijai, spaudos 
konferencijoje kalbėjo ra-
jono vadovai.

Kontrolinės priemonės
Dar iki įžengiant į rajono 

savivaldybę, matyti, kad ka-
rantinas jau veikia. Laukujų 
durų išorėje: dėželė kores-
pondencijai ir dokumentams, 
kad juos pristatę asmenys nė 
neužeitų į pastatą. Jei visgi 
kam prireikė eiti, tai laukia-
majame krėslai sustatyti taip, 
kad interesantai galėtų praeiti 
tik pro pagrindinį įėjimą. Prie 
liftų registratoriaus stalelis: 
interesantas turi pasakyti, 
pas kurį specialistą ir kokiu 
reikalu kreipiasi. Jei priežas-
tis kreiptis yra rimta, tokiu 
atveju telefonu iškviečiamas 
reikalingas specialistas. Tai 
galioja visiems lankytojams.

Greta matomoje vietoje 
padėtas skystis rankoms de-
zinfekuoti. Ir rajono tarybos 
salėje, kurioje vyko spaudos 

konferencija, prie durų padė-
tas didelis šio skysčio butelis.

Be improvizacijų
Spaudos konferencijoje da-

lyvavo rajono meras Ramūnas 
Godeliauskas, vicemeras Ta-
das Barauskas, savivaldybės 
administracijos direktorius 
Andrius Burnickas, Pirmi-
nės asmens priežiūros centro 
direktorė Danguolė Kondra-
tenkienė, rajono ligoninės 
direktorė Ramunė Markevi-
čienė, Nacionalinio visuo-
menės sveikatos centro prie 
Sveikatos apsaugos ministe-
rijos Panevėžio departamento 
Rokiškio skyriaus vadovas 
Pavlius Gaigalas, Seimo narys 
Raimundas Martinėlis.

Rajono meras Ramūnas 
Godeliauskas spaudos konfe-
renciją pradėjo nuo pasiren-
gimo karantinui priemonių 
plano. Jis – be improvizaci-

jų: toks, koks yra nustatytas 
šalies Vyriausybės ir erdvės 
savarankiškoms priemonėms 
rajono savivaldybėms suteik-
ta mažai. 

Meras akcentavo: blo-
giausia, kas gali nutikti, yra 
panika. Rajonas, jo teigimu, 
galimiems susirgimų koro-
na virusu atvejams yra pasi-
ruošęs. Papildomai užpirkta 
dezinfekcinio skysčio. Jo 
dvi tonos rajono savivaldybę 
pasieks šiandien arba rytoj. 
Meras pabrėžė, kad į pagalbą 
įsijungė ir pilietiškas verslas: 
UAB „Rokauta“ pargabens 
minėtąjį dezinfekcinį skystį, 
o Egidijaus Galvydžio įmonė, 
prireikus, teiks pavėžėjimo 
paslaugas. Kalbamasi su ap-
gyvendinimo paslaugas tei-
kiančiais verslininkais, kad, 
prireikus, jie suteiktų gyvena-
mąjį plotą asmenims, kuriuos 
reikės izoliuoti. Pradžiai to-

kiems asmenims numatytas 
Juozo Tumo-Vaižganto gim-
nazijos bendrabutis. Jame bus 
talpinami izoliacijai asme-
nys, kurie to negalės padaryti 
namuose. Pavyzdžiui, vieniši 
asmenys. Jiems bus teikiamas 
ir maitinimas.

Savivaldybės administra-
cijos direktorius, Ekstremalių 
situacijų komisijos vadovas 
Andrius Burnickas pabrėžė, 
kad karantino klausimams ra-
jono savivaldybėje yra spe-
cialus tel. numeris 8-667-
42027. Juo teikiama įvairi 
svarbi informacija. Šiuo nu-
meriu turėtų kreiptis asmenys 
ir šeimos, esančios saviizo-
liacijoje. „Taip darome, kad 
galėtume padėti: pavyzdžiui, 
gal jiems reikia maisto, kitų 
priemonių. Mes galėtume su-
organizuoti pagalbą. Bet tu-
rime žinoti, kam jos reikia“, 
– sakė A. Burnickas. 

Ir meras, ir savivaldybės 
administracijos direktorius 
akcentavo: karantinas – tai 
ne atostogos. Jei nėra būtino 
reikalo, derėtų nevaikščioti 
iš namų, prižiūrėti, kad vai-
kai nesiburtų į kompanijas. 
Piliečiai, pamatę, kad asmuo, 
grįžęs iš užsienio šalių, nesi-
laiko saviizoliacijos režimo, 
kviečiami apie jį pranešti. 
Rajono vadovai pabrėžė: ne-
sinori nieko bausti, gąsdinti, 
tačiau prireikus, bus imamasi 
griežtų priemonių. Antai Lai-
bgaliuose jau teko vieną as-
menį įspėti. Pasitaiko ir mela-
gingų, ir neaiškių pranešimų: 
tarnyboms norint sureaguoti, 
reikia žinoti bent kuo vardu 
yra tas asmuo.

Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro prie Svei-
katos apsaugos ministerijos 
Panevėžio departamento Ro-
kiškio skyriaus vadovas P. 
Gaigalas kalbėjo, kad kol kas 
rajone nėra sergančiųjų ko-
rona virusu, taip pat nėra ir 
įtariamų jo nešiotojų. Gripo 
ir ŪVKT epidemijos grėsmės 
taip pat nėra: susirgimų skai-
čius, kaip ir praėjusią savaitę, 
neviršija 30 atvejų /10 tūkst. 
gyventojų.

Kitas aktualus klausimas: 
dirbtinei plaučių ventilia-
cijai skirtų aparatų kiekis. 
Šiuo metu rajono ligoninė jų 
turi 5, prašė dar dviejų. At-
naujintas reanimacijos sky-
rius, kuris, prireikus, galės 
priimti sergančiuosius. Kol 
kas, jei tokių atsirastų, jie 
būtų vežami į respublikinę 
Panevėžio ligoninę. Rajono 
ligoninės direktorė Ramunė 
Markevičienė akcentavo, kad 

jiems svarbiausiai apsaugo-
ti pacientus. Todėl karantino 
priemonės bus itin griežtos. 
Lankymas uždraustas net ir 
esant ypatingiems atvejams, 
anksčiau išduoti leidimai ne-
begalioja. Svarbūs siuntiniai: 
vaistai, slaugos priemonės 
bus priimami ligoninės dra-
bužinėje. Direktorė prašo 
nenešti maisto produktų: li-
goniai maistu visiškai aprūpi-
nami. Į ligoninę nebepateks ir 
ligonius atvežę artimieji. Jie 
lauks prie Priėmimo skyriaus 
durų. Keičiasi ir konsultacijų 
poliklinikos darbo tvarka: ten 
bus priimami karščiuojantys. 
Nutraukta visa planinė me-
dicinos pagalba: konsultaci-
jos, operacijos, reabilitacijos 
paslaugos.

Pirminės asmens sveika-
tos priežiūros centro tikslas 
- išsaugoti medicinos per-
sonalą, kad jis galėtų padėti 
ligoniams. Todėl čia taip pat 
vaistams receptai bus išrašo-
mi nuotoliniu būdu. Visais 
klausimais reikia kreiptis į re-
gistratūrą jos telefonais. Pla-
ninės konsultacijos, skiepiji-
mai, odontologijos paslaugos, 
išskyrus būtinąją pagalbą, yra 
atidėti. Taip pat ir nebūtini 
laboratoriniai tyrimai. Karš-
čiuojantis asmenys, besikrei-
piantys į polikliniką, prašomi 
iš karto įspėti personalą ir 
laikytis jų nurodymų. Iš už-
sisienio atvykę, ar kontaktų 
su tokiais asmenimis turėję 
žmonės jokiu būdu neturė-
tų vykti į polikliniką.Jie turi 
kreiptis telefonu, jiems bus 
paaiškinta, kaip toliau elgtis.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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TRANSPORTO PRIEMONĖS

• 2008 m. VW Golf plius, 1,9 l, 
TDI. 2006 m. Opel Meriva, 1,7 
l, dyzelis. 2004 m. Opel Astra, 
2,0 l dyzelis, karavanas. 2001 m. 
VW Golf, 1,9 l, TDI, hečbekas. 
Lietuvoje nevažinetos.  
Tel. 8 699 19 182. Rokiškis
• VW Passat b4, 1,8 l, benzinas. TA 
baigiasi. Važiuoja gerai. Pandėlys. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 627 35 996. 
Rokiškis
• Toyota Land Cruiser, 3 l, 127 
kW, 2007 m. Labai geros būklės, 
su maža rida. Sidabrinės spalvos, 
pilniausia komplektacija. Jokiu 
rūdžių. TA ilgam. Kaina 12750 Eur. 
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Golf 2 automobilį. Užsiveda ir 
važiuoja gerai. 1,6 l, dyzelis, 1989 
m, 51 kW, su turbina. Daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 613 21 715.  
Rokiškis
• 2009 m. Škoda Fabia automobilį. 
Benzinas, 1,4 l. Lietuvoje važinėta 
nuo 2018 m. rugsėjo mėn. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 682 11 035. 
Rokiškis
• Citroen Xantia. 1999 m. Pakeisti 
diržai. Yra kablys. TA iki 2020.05. 
Kaina 320 Eur. Tel. 8 687 08 652. 
Rokiškis
• 2002 m. Opel Astra universalą. 
Fl, 2,2 l, DTI, pilka, kablys. ABS, 
SRS, ESP, važiuoja tvarkingai. TA 
iki 2021.05. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 609 69 958. Rokiškis
• Geros būklės VW Golf 3 
automobilį, 1996 m., benzinas, 1,6 
l, 55kW. TA iki 2021.03. Daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 590 
Eur. Tel. 8 627 42 134.  
Rokiškis
• Toyota Carolla Verso, 2002 m., 
dyzelinas, juoda. Tel. 8 601 92 760. 
Rokiškis
• Opel Vectra C. Universalas, 1,9 
l, TDI, 2005 m, 88 kW. Pridedu 
vasarinių padangų komplektą . 
Kaina 1800 Eur. Tel. 8 622 87 716. 
Rokiškis
• Audi A6 universalą 2002 
m., 1,9 l, TDI, 81 kW, pačiu 
geriausiu varikliu. Automobilis 
labai tvarkingas, daug investuota, 
stiprinta turbina, įdėti 103 kW 
neužmušami purkštukai, sportinis 
filtras, visa važiuoklė nauja, 
ksenonai, autopilotas ir t.t. Kaina 
2450 Eur. Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis
• BMW e39, dyzelis, 120 kW, 2002 
m. TA iki 2021-05-10. Kaina 980 
Eur. Tel. 8 628 01 976.  
Rokiškis
• Dviratį 7-12 m. vaikui, 3 vidinės 
pavaros, vokiškas, tvarkingas. 
Kaina 65 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Audi A4 B5 1997 m., universalas, 
1,9 l, 81 kW, TA 2 metai, 
tvarkingas. Kaina 1050 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Audi 80 B3 1991 m., 1,9 l, 
dyzelinas, TA dvejiems metams. 
Kaina 520 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Audi 80 B2 1986 m., benzinas-

dujos, TA, tvarkingas. Kaina 520 
Eur. Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis
• Automobilį Citroen Xantia. TA 
iki 2021 m. Vieno šeimininko, 
dujos su dokumentais, dujų patikra 
galioja iki 2024 m. Dujos įrašytos į 
TA pasą, važiuoja minkštai, traukia 
gerai, hidraulika veikia puikiai, 
naujas su garantija akumuliatorius, 
padangos. Kaina 499 Eur.  
Tel. 8 624 81 492. Anykščiai
• Diskinį dviratį. Jūžintai.  
Tel. 8 620 55 998. Rokiškis
• Olandijoje pagamintą Sparta 
dviratį. Ratai 24 colių, trys vidiniai 
bėgiai. Žibintai, originalus rakto 
užraktas. Rekomenduočiau vaikui 
iki 145 cm. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 682 36 492. Rokiškis
• Volvo V70 2002 m., D5, 2,4 l, 
dyzelis, TA iki 2021.07. Kaina 
1200 Eur. Tel. 8 606 84 908.  
Rokiškis
• Opel Signum. Užsiveda gerai, 
2,2 l, 92 kW, TA dar ilgam, salonas 
pusiau oda, geros padangos, 
pakeista važiuoklė. Defektai: 
kėbulas neidealus, vietomis yra 
rūdelių, durelės įlenktos keleivio 
pusėje. Kaina 900 Eur.  
Tel. 8 608 57 113. Rokiškis
• Vaikišką kalnų dviratį Tiger. 
Greičių skaičius: 1. Rato skersmuo: 
16 colių. Tinka 5-7 metų arba 
110–120 cm ūgio vaikui. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 601 19 003.  
Rokiškis
• Renault Megane dyzelis, 1,9 l, 
77 kW. Be TA. Jūžintai. Kaina 250 
Eur. Tel. 8 687 42 440.  
Rokiškis
• VW Passat 1995 m., 1,9 l, TDI, 
66 kW. Kablys, liukas, grotuvas, 
autopilotas. TA iki 2022.02. 
Kaina 550 Eur. Tel. 8 610 65 174. 
Rokiškis
• 1996 m. Audi A4 1,6 l, benzinas. 
Geros būklės automobilis, 
nereikalaujantis investicijų. Sėdi 
ir važiuoji. Trūkumai: ne pačios 
geriausios būklės vairuotojo 
sėdynė ir priekiniams sparnams 
rūdys lenda. Platesnė informacija 
telefonu. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 600 01 461. Rokiškis
• Audi A4 B5 1997 m., 1,9 l, 
66kW, dyzelis. Traukia labai gerai, 
priekinės ašies padangos geros. 
Automonilis užsiveda gerai ir 
važiuoja, rankinis stabdis silpnas, 
kėbulo defektai, važiuoklė geros 
būklės, rimtų defektų neturi. TA iki 
2020.10. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 643 27 691. Rokiškis
• Priekabą, be dokumentų. Kaina 
180 Eur. Tel. 8 647 22 902. 
Rokiškis
• Geros būklės 1998 m. VW Pasat 
automobilį. Universalas, 1,9 l, 81 
kW. Tamsiai mėlyna. Yra kablys, 
klimato kontrolė, naujos padangos. 
TA iki 2022m. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• 1999 m. Opel Astra automobilį. 
Dyzelis, automatinė greičių dėžė, 
karavanas. TA iki 2021-04-07. 
Kaina 550 Eur. Tel. 8 628 98 596. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Vasarines padangas, 225/60, R17, 
2017 m. 47 sav. 4 vnt. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 643 05 417.  
Rokiškis
• Audi b4 ratus. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis
• Naujas, rusiškas sunkvežimio 
padangas. 220-508. Yra 3 vnt. 
Kaina negalutinė. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 605 93 964. Rokiškis
• Lengvojo lydinio ratlankius, R15. 
Tel. 8 615 55 734. Rokiškis
• Lietus ENZO ratlankius. 
5/108/65, R15. Buvo naudojami 
Volvo automobiliui. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 657 51 472. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• Lietus ratus. R15, 195/65, 
padangų likutis 5 mm. Tinka VW 
ir Audi automobiliams. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 614 61 229.  
Rokiškis
• Volvo R18 ratus. Kaina 160 Eur. 

Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Škodos ratus. Gražūs ratlankiai su 
geromis vasarinėmis padangomis. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 608 74 671. 
Rokiškis
• Vasarines padangas. 215/55, R16, 
4 vnt. 2017 m. Protektoriaus gylis 6 
mm . Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 673 48 451. Rokiškis
• Apsauginį stiklą. Kaina 45 Eur. 
Tel. 8 619 52 150. Rokiškis
• Lancia Phedra automobilį dalimis 
arba visą. Tel. 8 615 37 882. 
Rokiškis
• VW Golf 3 universalo kablį. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• MOSKVIČ 412 mažai naudotą 
variklį. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• R13, R14, R15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• VW Golf 3 1997 m. universalą 
dalimis. Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis
• Naujus originalius aliuminius 
Žigulio ratlankius, 4 vnt. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 613 97 479.  
Rokiškis
• Opel Astra 1,7 l, dalimis, 
nebrangiai. Klauskit, kas domina. 
Tel. 8 628 46 364. Zarasai
• Geros būklės Audi ratus. 
Neskilusius ir nevirintus. Padangos 
beveik kaip naujos. 5x112. Kaina 
179 Eur. Tel. 8 626 36 907. 
Rokiškis
• 2001 m. Opel Zafiros kablį su 
laidais, rozete, varžtais. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 614 87 836.  
Rokiškis
• Audi 100 A4 dalis. Žiemines 
dygliuotas padangas su met. 
diskais Dunlop 215/60 R15 4 vnt. 
Starterį 2.1005.821.288 Bosch 
25286. Salono ventiliatorių. Priekio 
pakabos stovus (kompl.), 2 vnt. 
Amortizatorius, 2 vnt. Kainos 
sutartinės. Tel. 8 614 76 408. 
Rokiškis
• Geros būklės, VW arba Seat R14, 
keturių skylių, skardinių vasarinių 
ratų su padangomis 185/65 
komplektą. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 612 21 760. Rokiškis
• Naujus VW, R19, 5/100 
ratlankius. Tinka Golf, Audi A3. 
Už papildomą mokestį pridėsiu 
padangas. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• 2018m. 225 /35, R19 vasarines 
padangas Pirelli. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Tvarkingą, veikiantį televizorių 
LG su distanciniu pultu ir 
skaitmeniniu priedėliu. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 675 78 175.  
Rokiškis
• Geros būklės fotoaparatą Fed 5-B. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 608 49 315. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Generatorių su benzininiu varikliu 
ZONGSHEN QF 6,0 - 3EC. Kaina - 
450 Eur. Melžimo aparatas 3 fazių, 
v = 380. Kaina - 150 Eur. Kainos 
yra derinamos, kreiptis telefonu 
+37128958993. Tel. 8 618 25 497. 
Rokiškis
• Žemės ūkio padargus. Išsamesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 610 60 425. Rokiškis
• Kombainą SK5 Niva.  
Tel. 8 618 06 507. Rokiškis
• Naudotą padangą su ratlankiu 
traktoriui T-150. Tel. 8 658 88 388. 
Rokiškis
• Traktorių T-25 1993 m., 
tvarkingas, perdažytas. Kaina 3300 
Eur. Tel. 8 675 13 781.  
Kupiškis
• Kultivatorių su grumstų 
trupintuvu, 2,3 m pločio. Bulvių 
sodinamąją-kaupiką. Naują 
keturtaktį 2 cilindrų, Ziduką UD-
25. Naujas profilinio vamzdžio-
atramines kopėčias, 4 m. Kainos 
sutartinės. Tel. 8 614 76 408. 
Rokiškis
• T-40 priekines ir T-25 galines, 
R28 padangas. Kaina 11 Eur.  
Tel. 8 620 55 819. Rokiškis

Vyskupo Lino Vodopjanovo OFM 
vizitacija Panemunėlyje

Kovo pradžioje Panevė-
žio vyskupas ordinaras Li-
nas Vodopjanovas vizitavo 
Panemunėlio parapijas. Vi-
zitaciją svečias pradėjo susi-
tikimu s su Gyvojo Rožinio 
narėmis bažnyčioje. Po Ro-
žinio maldos vyskupas teira-
vosi, kada paprastai kalba-
me Rožinį bažnyčioje, kiek 
ratelių yra mūsų parapijoje, 
ragino melstis už pašauki-
mus. Po to vyskupas susi-
pažino su kun. Jono Katelės 
muziejaus eksponatais. Apie 
kun. J. Katelės kunigavimo 
laikus, jo švietėjišką veiklą  
išsamiai papasakojo Ona 
Levandavičiūtė (Balkevičie-
nė), kuri yra parašiusi kny-
gą apie kun. J. Katelę „Die-
vui, parapijai, Lietuvai“.

Vyskupas domėjosi Pane-
munėlio dabartimi, parapijos 
liturgija bendraudamas su 
ekonomine ir pastoracine ta-
rybomis. Taip pat susitiko su 
Panemunėlio miestelio ben-
druomene, lankėsi Panemunė-
lio mokykloje bei seniūnijoje. 
Po šilto ir malonaus bendra-
vimo parapijiečiai nekantriai 
laukė vyskupo aukojamų se-
kmadienio šv. Mišių. Iš ryto  
visi rinkosi ir būriavosi šven-
toriuje , o tautiškai pasipuo-
šę merginos ir pora vaikinų 
pasitiko gerbiamą svečią prie 
šventoriaus vartų. Choristai 
giesme pasveikino ganytoją. 
Po trumpos įžanginės maldos 
išklausėme  klebono Rokiškio 
dekano raportą apie Panemu-
nėlio šv. Juozapo Globos  pa-
rapijos dabartį. Po to „Pulkim 
ant kelių giesme prasidėjo pa-
sirengimas šv. Mišioms. 

Savo homilijoje vyskupas, 
remdamasis kunigo Matulio-
nio archyvo  aprašu apie mūsų 

parapiją, papasakojo apie pa-
rapijos  atsiradimą  1772 m. 
Dvarininko J. Parafinavičiaus 
iniciatyva 1792 m. buvo pasta-
tyta pirmoji bažnyčia, kuriai  
suteiktas  šv. Juozapo Globos 
titulas. Vyskupas papasako-
jo apie Žemaičių vyskupijos, 
kuriai priklausė ir šis kraštas,  
vyskupų  vizitacijas: vyskupo 
M. Valančiaus – 1851, 1859, 
vysk. A. K. Beresnevičiaus 
1877, Paliulionio 1888, kuris 
pašventino parapijos kapines. 
Priminė dabartinės Panemu-
nėlio bažnyčios statybą -nuo 
1898 pašventintų pamatų iki 
1910 m. , kai ši bažnyčia buvo  
užbaigta statyti. Minėjo  kun. 
J. Katelės švietėjišką veiklą, 
sukurtą knygnešių tinklą.

 Primindamas popiežiaus 
dažnai minimas šaknis, vys-
kupas pabrėžė, kad turint 
šaknis, t.y. garbingą praeitį, 
turime žiūrėti ir į ateitį. Mūsų 

tikėjimas remiasi  Evangeli-
ja, sakramentų, sekmadienių 
šventimu, meile savo artimui. 
Kvietė melstis už artimuosius. 
Linkėjo, kad mūsų parapijo-
je dar ilgus ilgus metus būtų 
gyvas tikėjimas, kad būtų 
girdima, jog  šioje parapijo-
je visu pirma meldžiamasi, 
kad  stiprėtų mūsų  visų tikė-
jimas. Padėkoję vyskupui už 
apsilankymą ir palaiminimą, 
sustojome ant bažnyčios laip-
tų bendrai nuotraukai. Ypač 
džiaugėsi pakalbintos  mo-
čiutės ir visi, galėję paspausti 
vyskupo ranką atsisveikinant. 
Tikimės malonaus ir prasmin-
go bendravimo  su vyskupu 
vasarą  Gyvojo Rožinio kon-
greso, kuris vyks  mūsų para-
pijoje, metu.

Panevėžio vyskupijos 
inform.,
tekstas 

Virginijos Mikalauskienės

Lietuvos vyskupai: paskelbus karantiną, 
nebevyks jokios viešos pamaldos

Tikinčiųjų dvasinis gėris – aukščiausias Bažnyčios rūpestis. Lygiai taip pat Baž-
nyčiai rūpi ir tikinčiųjų saugumas ir sveikata. Dėl šios priežasties Lietuvos vysku-
pai, atsižvelgdami į Lietuvos Vyriausybės sprendimą skelbti karantiną visoje šalyje 
nutarė, kad nuo kovo 16 d. 0 val. iki tol, kol galios Vyriausybės paskelbtas karanti-
nas, nebevyks jokios viešos pamaldos. Vyskupai dar kartą ragina tikinčiuosius neiti 
į bažnyčias, bet stebėti kunigo aukojamas šv. Mišias per TV, internetą, klausytis 
radijo transliacijų. Apsaugokime save ir kitus, ypač pagyvenusio amžiaus žmones! 
Stebėdami kunigo aukojamas šv. Mišias per TV ir melsdamiesi namuose, galite pri-
imti dvasinę šv. Komuniją ir vienytis maldoje.

Bažnyčios lieka atviros privačiai maldai bei būtiniausiems asmeniniams tikinčių-
jų patarnavimams.  Laidotuvės, krikštai ar kiti sakramentai bus teikiami dalyvau-
jant tik artimiausiems šeimos nariams.

Drauge raginame dar daugiau atsidėti privačiai maldai namuose: skaityti Šven-
tąjį Raštą, prisimindami Jėzaus Kančią mintimis eiti Kryžiaus kelią, daugiau laiko 
skirti bendrai maldai šeimoje. Internetinės komunikacijos būdu šeimos ir pavieniai 
asmenys gali jungtis į maldos grupes ar švęsti Dievo Žodžio pamaldas. Išnaudoki-
me šį laiką, kuomet negalime būti kartu fiziškai, maldai už sergančius ir kenčian-
čius – tai padės mums labiau vienytis su Jėzumi Gavėnios kelyje.

Viešpats ir šiuo išbandymų metu dovanoja mums ne vieną galimybę Jį atrasti iš 
naujo. Telydi kiekvieną iš mūsų tikėjimo kupina viltis! Teužtaria mus švč. Mergelė 
Marija – Ligonių Globėja ir Krikščionių Pagalba!

Lietuvos vyskupai
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AUGALAI

• Žirnių, avižų sėklas.  
Tel. 8 699 41 881. Rokiškis
• Grikių sėklas. Tel. 8 615 37 882. 
Rokiškis

BALDAI

• Labai geros būklės virtuvinį 
staliuką ir 4 kėdes. Galiu atvežti. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 624 81 492. 
Anykščiai
• Naudotą, geros būklės lovą 
mergaitei su stalčiumi. Čiužinys 
160×80. Kaina 90 Eur. Tel. 8 626 
50 483. Anykščiai
• Dvigulį miegamą fotelį, mažai 
naudotas, tvarkingas. Yra ir 

patalynės dežė. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 672 36 127. Rokiškis
• Puikios būklės, ne tik gražią, 
bet ir patogią sofą. Užvalkalas 
skalbiamas. Be miegojimo 
funkcijos. Dydis 218x88x88 cm. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 623 41 177. 
Rokiškis
• Ypač patogią ir minkštą sofą. 
Be jokių defektų. Mažai naudota. 
Užvalkalas lengvai nuimamas, 
galima skalbti. Spalva šviesi 
smėlinė. Be miegojimo funkcijos. 
Dydis 198x90x88. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 623 41 177. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Naudotus, patikrintus, puikiai 
veikiančius automatinius kavos 
aparatus. Tel. 8 610 77 145. 
Rokiškis
• Beveik naują sulčiaspaudę. Kaina 
9 Eur. Tel. 8 675 78 175.  
Rokiškis
• Kavavirę. Naudota tik kartą. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 626 90 489. 
Rokiškis
• Puikiai veikianti, seną šaldytuvą 
Snaigė 117. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 621 29 003. Rokiškis
• Senovišką siuvimo mašiną Singer. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 600 11 671. 
Rokiškis
• Naudotą, gerai veikiančią 
skalbimo mašiną Gorenje. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 600 26 439. 
 Rokiškis
• Beko šaldytuvą. Puikiai 

veikiantis. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 685 16 515. Kaunas
• Veikiantį Beko šaldytuvą su 
šaldikliu. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 656 07 819. Rokiškis
• Naudotą,pakabinamą šviestuvą, 3 
lemputės. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 614 34 974. Rokiškis
• Radiją, televizorių, monitorių ir 
mikrobangų krosnelę.  
Tel. 8 458 33 333. Rokiškis
• Geros būklės dujinę viryklę Mora. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 608 41 444. 
Rokiškis
• Gerai veikiantį, didelį šaldytuvą. 
Pasiimti patiems. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 679 72 890. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Puikiai veikiantį magnetofoną. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 604 61 511. 
Rokiškis
• Naują, virtuvinį radijo imtuvą . 
Kaina 18 Eur. Tel. 8 621 51 352. 
Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą AEG 
CS MP 530 IR. USB, MP3. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 687 73 075.  
Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą 
Kenwood KDC-4047U. MP3, 
WMA, AAC, AUX, USB. 50W-4. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą 
Panasonic CQ-C1405N. MP3, 
AUX. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės, automobilinį 
CD grotuvą JVS KD-R711. MOS-
FET, WMA, MP3, AUX, USB. 
50W/4. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Radiotehnika S-50, garso 
kolonėles. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 608 49 315. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Akvariumą ir žuvis. 
Astranuotusas bei Afrikos Malavio 
ciklidai. Kaina sutartynė.  
Tel. 8 693 82 442. Rokiškis
• Du nimfų patinėlius (baltas ir 
pilkas su baltu kuodu) su narveliu. 
Daugiau informacijos telefonu. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 604 83 293. 

Rokiškis
• Narvelį papūgoms. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 676 99 866. Rokiškis
• 2 mėnesių triušiukus. Turiu baltų 
ir juodų. Kaina 6 Eur.  
Tel. 8 676 30 362. Rokiškis
• Jauną, mielą ožkytę. Viską ėda 
ir geria pati. Mėnesio amžiaus. 
Juodupė. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 692 66 246. Rokiškis
• Lietuvos juodagalves avis su 
ėriukais, sveiki, žvalūs, prižiūrėti. 
Pandėlio seniūnija, Abelių kaimas. 
Kaina 170 Eur. Tel. 8 621 69 732. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo. Gali būti laikinas. 
Siūlyti įvairius variantus, turiu 
vairuotojo pažymėjimą.  
Tel. 8 609 43 304. Rokiškis
• Ieškau darbo. Turiu vairuotojo 
ir visas traktorininko kategorijų 
teises. Turiu patirties su 
autokrautuvu. Tel. 8 648 54 652. 
Rokiškis
• 49 metų moteris ieško darbo.  
Tel. 8 624 09 171. Rokiškis
• 38 metų vyras ieško darbo.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Turiu A, 
B, C vairuotojo ir TR1, TR2, 
SZ traktorininko teises. Moku 
mėgėjiškai virinti. Išmanau 
automobilių remontą. Be žalingų 
įpročių. Turiu automobilį.  
Tel. 8 675 72 055. Rokiškis
• Ieškau traktorininko darbo.  
Tel. 8 603 82 518. Rokiškis
• Ieškau darbo, Turiu vairuotojo 
kat. B, C, D, E, 95 kodo vairuotojo 
kortelę ir traktorininko TR1, TR2, 
SZ, SM. Domina eskavatorininko 
darbas, neturiu patirties, gal kas 
gali patarti, kur jos pasisemti. 
 Tel. 8 655 16 412. Rokiškis
• Vyras ieško bet kokio darbo.  
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• Vyras ieško darbo, siūlyti įvairius 
variantus. Gali būti laikinas.  
Tel. 8 645 84 278. Rokiškis
• Ieškau darbo dirbti trimeriu.  
Tel. 8 609 43 304. Rokiškis
• Ieškau valytojos darbo.  
Tel. 8 662 55 190. Rokiškis
• Ieškau pardavėjos, sandelininkės, 
vadybininkės ar apskaitininkės 

darbo. Tel. 8 625 06 843.  
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Darbas prie linijos – pakavimas, 
etikečių klijavimas, nekondicinių 
prekių atrinkimas, rūšiavimas. 
Darbas fiziškai lengvas. 
Atlyginimas valandinis – 9,89  Eur/
val . Tel. 8 676 74 941. Rokiškis
• UAB Daivida siūlo darbą 
pardavėjai Obelių parduotuvėje. 
Kaina 607 Eur. Tel. 8 698 89 604. 
Rokiškis
• Reikalingas traktorininkas su savo 
transportu. Reikia suvežti malkas iš 
miško. Tel. 8 696 82 546.  
Rokiškis

• Reikalingi meistrai namo pastogei 
apkalti. Tel. 8 674 32 900.  
Rokiškis
• Siūlo darbą miškavežio 
vairuotojui, šaltkalviui 
remontininkui, darbininkui 
malkų skaldymo/pjovimo aparato 
operatoriui. Tel. 8 687 33 067. 
Rokiškis
• Ieškomos moterys darbui 
Olandijoje. Darbo pobūdis 
– braškių priežiūros darbai, 
skynimas. Darbas šiltnamiuose ir 
laukuose. Atlyginimas mokamas 
valandinis – 10,05 Eur/val.  
Tel. 8 676 74 941. Rokiškis
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05:10 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Įstatymas ir tvarka
10:00 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:45 Komisaras Reksas
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vartotojų kontrolė
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
16:30 Kūrybingumo 
mokykla
16:40 Ponių rojus
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gyvenimo spalvos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nepažintas meras
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. 12 
beždžionių

23:45 Prisikėlimo liudytojai. 
Lietuvos kankinystės kelias
00:00 Komisaras Reksas
00:50 Kūrybingumo mokykla
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 12 beždžionių
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

05:05 Naujakuriai
05:30 Tarp mūsų mergaičių
06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai
06:55 Supermergaitės
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Prieš srovę
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Nuo likimo nepabėgsi
12:00 Tarp mūsų mergaičių

13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Gero vakaro šou
20:30 Prakeikti II 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Siuntinys
22:25 Vikinglotto
22:30 Siuntinys
00:00 Perėja
01:00 Makgaiveris
01:50 X mutantai
02:40 Salemas
03:30 Perėja
04:25 Vaiduoklių ieškotojai
04:50 Naujakuriai
05:30 Tarp mūsų mergaičių

06:05 Mano gyvenimo šviesa
07:35 Ponas Bynas 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Rozenheimo policija 
11:00 Paveldėtoja 3 

11:50 Monikai reikia meilės
12:20 Būrėja 
13:30 Turtuolė varguolė 
14:30 Našlaitės
15:30 Laukinis miestas 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:40 Paveldėtoja 3
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Leo ir Bružo nuotykiai 
Madagaskare
21:00 Monikai reikia meilės 
21:30 Žinios
22:30 Nenugalimieji. Narsos 
įstatymas
00:45 Juodasis sąrašas 
01:40 Apgaulės meistrai

06:20 CSI. Majamis 
07:15 Mano virtuvė geriausia 
08:50 Stoties policija 
09:55 Pėdsakas 
10:50 Kobra 11 
11:50 Greitojo reagavimo būrys 
12:50 Nusivylusios namų 
šeimininkės 

13:50 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Stoties policija 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
18:30 CSI. Majamis 
19:30 Greitojo reagavimo būrys 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Vienišas vilkas
 Makveidas
23:15 Juodasis griaustinis
01:10 Nusikaltimų miestas
02:00 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05:40 Kaimo akademija
06:00 Nauja diena
07:00 Oponentai
08:00 Sėkmės gylis
09:00 „Tu esi mano“ 
10:00 „Ragana“ 
11:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
11:30 „Netikėtas teisingumas“ 
12:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
13:30 Nauja diena

14:30 TV parduotuvė
14:45 Mažos Mūsų Pergalės
15:00 „Ragana“ 
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Netikėtas teisingumas“ 
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19:30 Delfi dėmesio centre
20:00 Reporteris
21:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
21:30 Gyvenimas
22:30 Reporteris
23:30 Lietuva tiesiogiai
00:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
00:30 Oponentai
01:30 Gyvenimas
02:10 Lietuva tiesiogiai
02:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:15 „Ragana“ 
04:00 „Netikėtas teisingumas“ 
04:50 Nauja diena
05:00 Gyvenimas
05:40 Kryptys LT
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19 05:10 Ponių rojus

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Įstatymas ir tvarka
10:00 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:45 Komisaras Reksas
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 (Ne)emigrantai
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
16:30 Kūrybingumo 
mokykla
16:40 Ponių rojus
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Pasaulio puodai
22:30 Dviračio žinios
23:00 Nuostabioji draugė

00:00 Komisaras Reksas
00:50 Kūrybingumo mokykla
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nuostabioji draugė
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

05:10 Naujakuriai
05:30 Tarp mūsų mergaičių
06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai
06:55 Supermergaitės
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Gero vakaro šou
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Nuo likimo nepabėgsi
12:00 Tarp mūsų mergaičių
13:00 Parduotas gyvenimas

15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Farai
20:30 Prakeikti II 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Jūrų pėstininkas 4. Judantis 
taikinys
23:50 Perėja 
00:50 Makgaiveris 
01:35 X mutantai 
02:25 Salemas
03:20 Perėja
04:10 Vaiduoklių ieškotojai 
04:35 Naujakuriai
05:25 Tarp mūsų mergaičių

06:05 Mano gyvenimo šviesa
07:35 Ponas Bynas 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Rozenheimo policija 
11:00 Paveldėtoja
11:50 Monikai reikia meilės
12:20 Būrėja

13:30 Turtuolė varguolė
14:30 Našlaitės 
15:30 Laukinis miestas 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:40 Paveldėtoja 3
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:00 Monikai reikia meilės
21:30 Žinios
22:30 International
00:50 Juodasis sąrašas 
01:45 Nenugalimieji. Narsos 
įstatymas
03:35 Alchemija XVI. Mada yra 
menas
04:05 RETROSPEKTYVA

06:55 CSI. Majamis 
07:50 Mano virtuvė geriausia 
08:50 Stoties policija 
09:55 Pėdsakas 
10:50 Kobra 11 
11:50 Greitojo reagavimo būrys 
12:50 Nusivylusios namų 

šeimininkės 
13:50 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Stoties policija
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
18:30 CSI. Majamis 
19:30 Greitojo reagavimo būrys 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Aukštesnis lygis
22:45 Vienišas vilkas Makveidas
00:55 Nusikaltimų miestas 
01:45 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05:40 Kryptys LT
06:00 Nauja diena
07:00 Gyvenimas
08:00 Visi savi
09:00 „Gluchariovas“ 
10:00 „Ragana“ 
11:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
11:30 „Netikėtas teisingumas“ 
12:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 

13:30 Oponentai
14:30 TV parduotuvė
14:45 Mažos Mūsų Pergalės
15:00 „Ragana“ 
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Netikėtas teisingumas“ 
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 Delfi dėmesio centre
20:00 Reporteris
21:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
21:30 Skyrybos
22:30 Reporteris
23:30 Lietuva tiesiogiai
00:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
00:30 Gyvenimas
01:30 Skyrybos
02:10 Lietuva tiesiogiai
02:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:15 „Ragana“ 
04:00 „Netikėtas teisingumas“
04:50 Nauja diena
05:00 Skyrybos
05:40 Vantos lapas
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20 05:10 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Įstatymas ir tvarka
10:00 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:45 Komisaras Reksas
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Gyvenimo spalvos
13:00 Nepažintas meras
14:00 Žinios
16:30 Kūrybingumo 
mokykla
16:40 Ponių rojus
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
22:50 Majamio policija

01:00 Evoliucija
02:20 Kūrybingumo mokykla
02:30 Veranda
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Šventadienio mintys
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Beatos virtuvė
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

05:25 Tarp mūsų mergaičių
06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai
06:55 Supermergaitės 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Farai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Nuo likimo nepabėgsi
12:00 Tarp mūsų mergaičių
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba

17:55 Namų idėja su IKEA 
18:30 TV3 žinios
19:30 Žuvytė Dorė
21:20 Kapitonas Amerika. Pilietinis 
karas
00:20 Aukšta klasė
02:35 Vaikštant tarp antkapių 
04:35 Naujakuriai 
05:00 Tarp mūsų mergaičių

06:05 Mano gyvenimo šviesa
07:35 Pabaisiukas Bansenas 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:00 Rozenheimo policija 
11:00 Paveldėtoja 3 
11:50 Monikai reikia meilės 
12:20 Būrėja 
13:30 Turtuolė varguolė
14:30 Našlaitės 
15:30 Laukinis miestas 
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva
17:30 VIDO VIDeO

18:30 Žinios
19:30 Paramos koncertas “Gelbėkit 
vaikus"
23:00 Vidury vandenyno
01:20 Trintukas
03:15 International

06:55 CSI. Majamis 
07:50 Mano virtuvė geriausia 
08:50 Stoties policija 
09:55 Pėdsakas 
10:50 Kobra 11
11:50 Greitojo reagavimo 
būrys 
12:50 Nusivylusios namų 
šeimininkės 
13:50 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Stoties policija 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
18:30 CSI. Majamis 
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Misionierius

23:25 Aukštesnis lygis
01:05 Nusikaltimų miestas
01:55 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05:40 Vantos lapas
06:00 Oponentai
07:00 Skyrybos
08:00 Greiti pietūs
09:00 „Gluchariovas“ 
10:00 „Ragana“ 
11:00 Lietuvos kriminalinis 
žemėlapis
11:30 „Netikėtas teisingumas“ 
12:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
13:30 Kaimo akademija
14:00 Mokslo ritmu
14:20 Mažos Mūsų Pergalės
14:30 TV parduotuvė
14:45 Mažos Mūsų Pergalės
15:00 „Ragana“ 
16:00 Reporteris
17:00 „Netikėtas teisingumas“ 
18:00 Reporteris

18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 Pagaliau savaitgalis
20:00 Reporteris
21:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
21:30 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
22:30 Reporteris
23:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
23:30 Vantos lapas
00:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
00:30 Skyrybos
01:30 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
02:10 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
02:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:15 „Ragana“ 
04:00 „Netikėtas teisingumas“ 
04:50 Nauja diena
05:00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
05:40 „Pasaulis iš viršaus“

• Reikalingi keleiviai važiuoti į 
Ukrainą. Būtina turėti pasą.  
Tel. 8 672 97 353. Rokiškis

KITA

• Malkas, kaladėlėmis arba 
skaldytas, turiu sausų. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 602 87 040.  
Rokiškis
• Galingą elektros variklį. Buvo 
naudojamas grūdų malūnui.  
Tel. 8 686 70 141. Rokiškis
• Metalinius kampuočius 2 cm ir 
12 cm, 6 m. Cinkuotus vamzdžius, 
5 cm skersmens. Vandentiekio 
vamzdį, 6 cm pločio. Seną, 
nenaudotą elektros skydinę. 
Aliuminius kabelius.  
Tel. 8 612 21 255. Rokiškis
• Sauskelnes Tena Slip Maxi Large 
(100-150 cm). Didelis dydis ir 
didžiausias sugeriamumas. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 616 13 735.  
Rokiškis
• Naudotas perdengimo plokštes, 
blokus. Tel. 8 610 01 593.  
Rokiškis
• Naudotus įvairių matmenų 
reklaminius tentus. Tinka uždengti, 
pakloti. Tel. 8 610 01 593.  
Rokiškis
• Malkas kaladėmis.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Skaldytas malkas.  

Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Metalines statines kurui, 200 l. 
Tel. 8 615 55 734. Rokiškis
• Mišraus lapuočio, supjaustytas 
malkas. Tel. 8 620 15 919.  
Rokiškis
• Šaligatvio plyteles, 30×30, 
apie 150 vnt. Tel. 8 619 52 150. 
Rokiškis
• Kraną automobilių varikliams 
iškelti. Plius kitiems darbams. 
Kėlimo galia 2 t. Kaina 160 Eur. 
Tel. 8 675 72 055. Rokiškis
• Mišrias, skaldytas uosio ir alksnio 
malkas. Atvežu. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 692 46 231. Rokiškis
• Bites su aviliais. Kaina 90 Eur. 
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Šienainio rulonus.  
Tel. 8 616 89 251. Rokiškis
• Uosines kalades. Sausų nebėra. 
Atvežu. Tel. 8 675 59 592.  
Rokiškis
• Nenaudotą didelį rusišką priekalą. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 613 97 479. 
Rokiškis
• Naudotus cirkuliacinius siurblius. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 610 29 949. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Naują, neišpakuotą planšetę 
HUAWEI MediaPad T3 10. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 674 66 505. 
Rokiškis
• HP Pavilion dv7, ekranas 17,3 
coliu. Visą arba dalimis.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Asus zenpad 8.0, 16GB, 
papildomai dedasi micro SD 
kortelė. Komplekte yra viskas, kas 
turi būti. Kaina 88 Eur.  
Tel. 8 679 72 890. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Skanias, dideles bulves. Kaina 
0,25 cnt/kg. Tel. 8 670 06 514. 
Rokiškis
• Sertifikuotas, ekologiškai 
užaugintas valgomąsias bulves. 
Nemokamas pristatymas į namus 
visame Rokiškio rajone.  
Tel. 8 684 14 283. Rokiškis
• Ekologiškai užaugintas 
valgomąsias bulves Melody. 
Maišas 30 kg - 7,5 Eur. Rokiškyje 
pristatymas nemokamas. Kaina 8 

Eur. Tel. 8 674 22 216.  
Rokiškis
• Kaimiškus vištų kiaušinius.  
Tel. 8 690 29 495. Rokiškis
• Beržų ir klevų sulą iš miško. 
Beržų sula 5 l/3 Eur., klevų 5 l/4 
Eur. Tel. 8 677 20 441.  
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Samsung telefoną. Nedaug 
naudotas, geros būklės. Ne 
išmanusis, tinka daugiau senyvo 
amžiaus žmonėms arba naudoti 
įstaigose, kur draudžiama turėti 
telefonus su kamera ir internetu. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 682 30 405. 
Rokiškis
• Geros būklės Nokia 3310, seno 
modelio su originalia baterija ir 
krovikliu. Kaina 29 Eur.  
Tel. 8 675 78 175. Rokiškis
• Samsung S8 (64gb) telefoną, 
juodos spalvos. Ant ekrano yra 
nežymus ruoželis (skilęs viršutinis 
stikliukas, bet naudotis netrukdo 
ir beveik nesimato). Parduodu su 
pilnu komplektu. Kaina derinama. 

Kaina 120 Eur. Tel. 8 608 69 860. 
Rokiškis
• Telefoną Samsusng 3 Neo. Geros 
būklės. Su įdėklu. Papildomai 
pridėsiu akumuliatorių ir kroviklį. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 624 30 118. 
Rokiškis
• Telefoną Samsung S2. Amoled 
ekranas, veikiantis, tvarkingai 
naudotas, geros būklės. Kaina 43 
Eur. Tel. 8 620 28 050.  
Rokiškis
• Iphone X, nešiotas visuomet 
su stikliuku. Kampai šiek tiek 
pabraižyti, būklė 9/10, komplekte 
yra dėžutė, ausinės, kroviklis. 
Spalva sidabrinė. Kaina 460 Eur. 
Tel. 8 629 09 283. Rokiškis
• Apie mėnesį naudotą telefoną 
Redmi 7a. Yra garantija. 70 Eur. 
Geros būklės Samsung S3, pakeista 
nauja baterija. 40 Eur.  
Tel. 8 680 90 181. Rokiškis
• Geros būklės Huawei Mate 20 
Lite. Pilnas komplektas, garantija. 
Mėlynos spalvos. Tel. 8 683 06 
559. Rokiškis
• Samsung S10. Neseniai pirktas, 
prieš 2 mėn. Žalios spalvos, 128GB 
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vidinė atmintis. Kaip naujas, 
saugotas. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 641 69 409. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują mobilų 
telefoną iPhone 7 32GB, spalva 
Rose Gold. Dokumentai, dėžutė, 
dėkliukas. Domina keitimas. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Labai geros būklės mobilų 
telefoną iPhone 6s 32GB. Spalva 
auksinė. Kroviklis. Domina 
keitimas. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilų 
telefoną iPhone 6s 16GB. 
Kroviklis, dėkliukai. Domina 
keitimas. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilų 
telefoną iPhone 5S 16GB. Spalva 
auksinė. Dokumentai. Dėžutė. 
Dėkliukai. Domina keitimas. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 687 73 075.  
Rokiškis
• Geros būklės IPhone 3s. Yra 
dėkliukas, kroviklis. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 687 27 117. Rokiškis
• IPhone SE telefoną, 32GB, geros 
būklės, baterija 92 proc., pilkas. 
Komplekte krovimo laidas ir 
keletas dėklų. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 679 72 890. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Sintezatorių Yamaha psr e-473. 
Beveik kaip naujas, labai mažai 
naudotas. Veikia puikiai. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 687 19 631.  
Rokiškis
• Vokišką pianiną. Juodas, 
pagamintas Berlyne. Pasiimti 
patiems iš pirmo aukšto, galiu 
pervežti. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 687 19 631. Rokiškis
• Geros būklės vaikišką akordeoną 
Malysh. Kaina 50 Eur.  

Tel. 8 608 49 315. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Fermą, 1289 kv. m., Beičių 
kaime. Kaina sutartinė. Kaina 

10000 Eur. Tel. 8 603 77 107. 
Rokiškis
• Parduodamas 2 kambarių butas 
be patogumų Rokiškio mieste, 
Pandėlio gatvė 3. Buto plotas 38,70 
kv. m. Yra žemės daržui, malkinė, 
sandėliukas. Kaina 9000 Eur.  
Tel. 8 618 72 338. Rokiškis
• 3 kambarių butą renovuotame 
name su rūsiu ir ilgu balkonu, 
Taikos g. Pirmas aukštas. Šarvo 
durys, plastikiniai langai. Nauja 
kanalizacija ir elektros instaliacija. 
Paliekamas su dauguma baldų. 
Ramūs kaimynai, šalia darželis, 
mokykla. Tel. 8 624 54 017. 
Rokiškis
• 24 arų sodo sklypą, Steponių 
kaime. Yra nedidelis namukas, 
mažas tvenkinys, galimybė 
įsivesti elektrą. Sodo sklypas prie 
pagrindinio keli. 867236083.  
Tel. 8 672 36 083. Rokiškis
•  2 kambarių butą. 39 kv. m. 
Senamiestyje. Su daliniais 
patogumais. Pirmasis aukštas, 
patogi vieta, geri kaimynai. Kaina 
12000 Eur. Tel. 8 622 37 821. 
Rokiškis
• 6,29 ha sklypą Kalbutiškių k., 
prie gero kelio. Sklypas kraštinis, 

puikus kraštovaizdis, galimos 
statybos, 300m ribojasi su 
Šventosios upe. Galiu parduoti ir 
mažesni sklypo plotą.  
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Geros būklės garažą Kavoliškyje. 
Kaina 2500 Eur. Tel. 8 687 16 351. 
Rokiškis
• 2-jų kambarių būtą, Panevėžio g., 
trečias aukštas, ne kampinis. Butas 
labai šiltas, paliekami visi baldai ir 
buitinė technika. Reikia  remonto. 
Kaina 99500 Eur.  
Tel. 8 624 91 192. Rokiškis
• 2 kambarių butą, Jaunystės 
gatvėje, 2 aukšte. Namas blokinis, 
50,5 kv. m. Reikalingas remontas. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 620 87 854. 
Rokiškis
• Garažą J. Gruodžio g., saulėtoje 
pusėje. Yra duobė, rūsys. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 605 03 189. 
Rokiškis
• Sodą Kavoliškyje, Rokiškio 
rajone. Su nameliu, visais esančiais 
baldais, įrankiais ir sodo priežiūros 
priemonėmis. Sode yra obelų, 
kriaušių, serbentų, agrastų. Žemė 
pora metų buvo užsėta dobilais. 
Kaina sutartinė. Papildomas tel. 
+370 458 53389. Tel. 8 676 76 883. 
Varėna
• Namą Rokiškyje, J. Gruodžio 
gatvėje. Erdvus bei jaukus įrengtas 
namas su 6,35 a sklypu. 1992 m. 
statytas mūrinis dviejų aukštų 
gyvenamasis namas, bendrasis 
namo plotas - 275,19 kv. m. 
Šildymas centrinis, kietuoju kuru. 
Kaina 93500 Eur.  
Tel. 8 640 32 442. Rokiškis
• Garažą 6x4, po visu garažu 
rūsys, naujai sutvarkytas stogas, 
skardintos durys, trifazė elektra. 
Tel. 8 658 88 388. Rokiškis
• Namą su ūkiniais pastatais ir 
žeme Pandėlyje. Galimas keitimo 
variantas į vieno kambario butą 
Rokiškyje. Tel. 8 646 90 708. 
Rokiškis
• Keičiu arba parduodu sodą už 
miškų ūkio. Tel. 8 615 67 196. 
Rokiškis
• Žemės sklypus. 1) 3,85 ha 
prie Rokiškio miesto, kad. nr. 
7313/0003:532, našumo balas 
41,7. 2) 0,78 ha Juodupėje, kad. nr. 
7363/0006:0220, našumo balas 37. 
Kainos sutartinės.  
Tel. 8 614 76 408. Rokiškis
• 2,16 ha mišką, Serapiniškio km. 
Kadastrinis nr.7357/0006;189.  
Tel. 8 624 30 623. Rokiškis
• 8 ha dirbamos žemės sklypą, 
prie kelio Rokiškis-Jūžintai. Kaina 
15200 Eur. Tel. 8 687 16 351. 
Rokiškis

NUOMA

• Išsinuomočiau žemes 
Aleksandravėlės apylinkėse.  
Tel. 8 621 00 091. Rokiškis
• Išnuomuosiu žemę Obelių sen., 
Gitėnų k. 80 ha. Papildomas tel. 
+370 643 16072. Tel. 8 655 69 812. 
Rokiškis
• Ieškau nuomotis garažo 
Rokiškyje. Tel. 8 621 89 438. 
Rokiškis
• Išsinuomočiau žemės ūkio 
paskirties žemę, domina įvairūs 
variantai. Tel. 8 622 69 546. 
Rokiškis
• Ieškome išsinuomoti 3 arba 4 
kambarių butą ar namą Rokiškyje. 
Tel. 8 674 17 934. Rokiškis
• Išsinuomosiu nebrangiai namą, 
namo dalį ar 2 kambarių butą. 
Geriau būtų su baldais, ilgesniam 
laikui. Tel. 8 645 07 470. Rokiškis
• Išsinuomuočiau žemės ūkio 
paskirties sklypą. Kaina sutartinė. 

Tel. 8 647 23 579. Rokiškis
• Išnuomojama darbo vieta kirpėjai. 
Pirmuosius 3 mėnesius bus taikoma 
50 proc. nuolaida nuomai.  
Tel. 8 612 94 783. Rokiškis

PASLAUGOS
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Kovo 17-oji, 
antradienis, 
11 savaitė

Iki Naujųjų liko 289 dienos.
40-ties paukščių diena

Saulė teka 6.30 val., 
leidžiasi 18.26 val. 

Dienos ilgumas 11.56 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Gendvilas, Gendvilė, Gertrūda, 
Patrė, Patricija, Patricijus, 

Patrikas, Patris, Patrys, Vita.
Rytoj:  Kirilas, Anzelmas, Eimutė, 
Eimutis, Einarta, Einartas, Einartė, 
Einas, Einė, Einys, Einora, Einoras, 

Sibilė.
Poryt: Juozapa, Juozapas, 

Juozapota, Juozapotas, 
Juozapina, Juozas, Juozė, Juzė, 

Prutenis, Vilė, Vilys..

Dienos citata
„Žvėrys, gyvendami su mumis, 
tampa naminiais, o žmonės, 
bendraudami tarpusavyje – 

laukiniais“ 
(Heraklitas).

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

45 m. pr. Kr. per Mundos mūšį 
Ispanijoje Julijus Cezaris sutriuš-
kino Pompėjos pajėgas. Jos armi-
ja, kuriai vadovavo du Pompėjaus 
Didžiojo sūnūs, neteko daugiau 
kaip 30 tūkst. karių.

180 m. mirė Romos impera-
torius Markas Aurelijus. Jis užkir-
to kelią germanų gentims į Italiją, 
tačiau mūsų dienomis geriausiai 
žinomas kaip stoikų filosofijos 
atstovas.

1948 m. Britanija, Prancūzija, 
Belgija, Olandija ir Liuksembur-
gas pasirašė Briuselio sutartį – 50 
metų sąjungos karinio, ekonomi-
nio bei socialinio bendradarbiavi-
mo dokumentą.

Šiandien 
Lietuvos 
istorijoje

1808 m. gimė Lenkijos ir 
Lietuvos sukilimo (1830-1831 
m.) veikėjas Simonas Konarskis. 
Mirė 1839 m.

1938 m. Lenkijos vyriausy-
bė įteikė Lietuvos vyriausybei 
ultimatumą, reikalaudama už-
megzti diplomatinius santykius.

1943 m.  vokiečių okupacinė 
valdžia uždarė Lietuvos aukštą-
sias mokyklas ir Mokslų Akade-
miją.

Post scriptum
Ieškok draugo bėdoje, 

laimėje ir pats atsiras. www.rokiskiosirena.lt

• Valymo įrenginių pardavimas bei 
montavimas, polių gręžimas, lietaus 
ir drenažo sistemų įrengimas, mini 
ekskavatoriaus nuoma, savivarčio 
su manipuliatoriumi nuoma ir visi 
kiti žemės kasimo darbai.  
Tel. 8 679 19 742. Rokiškis
• Šiltiname pastatus poliuretano 
putomis už prieinamą kainą. 
Dirbame nauja įranga.  
Tel. 8 626 27 025. Rokiškis
• Išblaivinimas/kodavimas namuose 
visą parą! Patyręs medicinos 
personalas teikia anonimines, 
kokybiškas ir pigias paslaugas: 
paciento gydymą jo namuose po 
ilgalaikio alkoholio vartojimo bei 
esant sunkiam pagirių sindromui. 
Papildomas tel. +370 654 53447. 
Tel. 8 677 63 395. Rokiškis
• Galiu supjauti, suskaldyti malkas 
su savo įrankiais. Kaina sutartinė. 

Tel. 8 647 23 579. Rokiškis
• Genime sodus, smulkiname šakas, 
karpome, formuojame gyvatvores, 
pjauname pavojingai augančius 
medžius. Tel. 8 644 41 260. 
Rokiškis
• Valome kaminus, krosnių angas, 
atliekame santechnikos ir smulkius 
remonto darbus. Tel. 8 644 41 260. 
Rokiškis
• Nedideliais kiekiais, 
savivarčiu vežu žvyrą. Galiu 
pervežti krovinius iki 3 t. Mini 
ekskavatoriaus paslaugos.  
Tel. 8 615 60 138. Rokiškis

PERKA

• Perka eglės sausuolius, 
vėjovartas. Išsikerta, išsiveža, 
atsiskaito iš karto.  
Tel. 8 620 64 968. Rokiškis

• Pirksiu 2-jų kambarių butą 
Taikos gatvės bendrabučiuose, gali 
būti apleistas. Tel. 8 678 09 998. 
Rokiškis
• Perku ritiniaiss šieną, šienainį. 
Taip pat ir avižas, kviečius, 
miežius. Tel. 8 653 24 217. 
Rokiškis
• Perku antikvariatą, sendaikčius, 
militaristiką, senus dokumentus, 
nuotraukas, apdovanojimus, 
pinigus. Tel. 8 610 21 765.  
Rokiškis
• Perku 2 kambarių butą arčiau 
miesto centro. 4-5 aukštas 
nedomina. Gali būti be remonto. Iki 

20 tūkstančių. Tel. 8 643 00 795. 
Rokiškis
• Pirksiu malkas rąsteliais iki 20 m. 
Beržo, juodalksnio arba baltalksnio, 
priimsiu pigiausią pasiūlymą.  
Tel. 8 610 83 462. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Prašau padovanoti šaldytuvą.  
Tel. 8 607 91 925. Rokiškis
• Gal kas gali padovanoti senų 
žurnalų kaip Savaitė, Prie kavos, Ji, 
Moteris. Pasiimtumėme Rokiškio 
arba Kupiškio miestuose.  
Tel. 8 618 13 368. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Vieno vaiko važinėtą paspirtuką. 
Kaina 7 Eur. Tel. 8 675 33 768. 
Rokiškis
• Labai geros būklės rankinę 5 Eur 
ir akinius –3 Eur. Tel. 8 675 33 768. 
Rokiškis
• Avent Philips šildytuvą. Naudotas 
apie mėnesį. Būklė labai gera. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 622 67 132. 
Rokiškis
• Naudotą, geros būklės vaikišką 
lovytę su čiužiniu. Išardyta. 
Kaina 69 Eur. Tel. 8 624 81 899. 
Anykščiai
• Gultuką. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 612 47 934. Rokiškis
• Rudos spalvos vežimėlį. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 601 19 003.  
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Penktadienio vakarą, Vilniaus 
g. pamestas telefonas Cat S60. 
Radusio prašau susisiekti.  
Tel. 8 675 58 216. Rokiškis
• Žiobiškyje dingo katinas, gal kas 
matėte? Tel. 8 687 22 598.  
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Traktoriaus T-25 kultivatorių. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 626 90 489. 
Rokiškis
• Naujus ir naudotus trimerius, 
žoliapjovę. Kaina 99 Eur.  
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Vejos, žolės sėklas. 10 kg. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 625 04 387.  
Rokiškis
• Trinkelių bei šaligatvių tarpų 
ravėtuvą. Kaina 32 Eur.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Išriestą, stabilią valtį. Vežiojama, 
pagaminta iš jūrinių plokščių, 
beveik nenaudojama, dėl to 
parduodama. Geros būklės. Galiu 
atvežti. Kaina 299 Eur.  
Tel. 8 624 81 899. Anykščiai
• Biliardo rutulių komplektą. Nauji, 
su dėžute. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Trifazį diskinį pjūklą. Obliavimo 
plotis - 30 cm. Kaina 260 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Storasienį metalinį vamzdį. Storis 
8 mm, skersmuo 630 mm, ilgis 
0,9m. Dar yra 1,8 m.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Lentas. Tel. 8 614 32 843. 
Rokiškis
• Naudotas lauko šarvo duris, 
190/80. Yra metalinės staktos. 
Rakinasi 3 kryptimis, yra raktai. 
Reikia tik rankeną pasikeisti. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 682 36 492. 
Rokiškis
• Naujus šulinio ir kanalizacijos 
žiedus, pagilinimo žiedus, dugnus ir 
dangčius. Atvežu visoje Lietuvoje. 
Kaina nuo 30 Eur.  
Tel. 8 671 22 588. Šiauliai
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JAV pradeda vakcinos nuo 
koronaviruso klinikinius tyrimus

 Eksperimentinės vak-
cinos nuo naujojo koro-
naviruso dozė kovo 16-ąją 
bus suleista pirmajam sa-
vanoriui, taip pradedant 
tokios vakcinos klinikinius 
tyrimus, naujienų agen-
tūrai „Associated Press“ 
pranešė JAV vyriausybės 
atstovas.

Šiuose klinikiniuose tyri-
muose Sietlo institute „Kai-
ser Permanente Washington 
Health Research Institute“ 
dalyvaus 45 jauni, sveiki sa-
vanoriai. Jiems bus suleistos 
įvairios dozės vakcinos, ku-
rią sukūrė JAV Nacionaliniai 
sveikatos institutai (NIH) 
kartu su biotechnologijų 
kompanija „Moderna Inc.“.

Šaltiniai JAV sveikatos 
apsaugos sistemoje agen-
tūrai sakė, kad potencialiai 
vakcinai galutinai paruošti 
gali prireikti 12-18 mėnesių.

„Klinikinių tyrimų da-
lyvių užsikrėtimo tikimybė 
atmestina, nes mėginiuose 
viruso nėra. Tyrimo užduo-
tis – įsitikinti, kad vakcina 
neturi rimto šalutinio povei-
kio. Po to bus galima imtis 
platesnių tyrimų“, – teigė 
agentūrai šaltinis.

Kita JAV vaistų kūrėja 
„Inovio Pharmaceuticals“ 
vakcinos nuo koronaviruso 
klinikinius tyrimus planuo-
ja pradėti balandį, į juos 
įtraukdama kelias dešimtis 
savanorių.

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

Ieškokite Rokiškio 
prekybos centruose!

A V I N A S .  
Penktadienį į Avi-
no ženklą įžengs 
Saulė – pavasario 

lygiadieniu prasidės svarbus 
metas gimusiems po šiuo 
Zodiako ženklu. Ketvirta-
dienis ir penktadienis žada 
sėkmę, palankių galimybių. 
Savaitgalį išaugs jūsų vidinė 
jėga, kurią patartina sąmo-
ningai nukreipti prasmingai 
veiklai. Pasiduoti nevaldo-
moms aistroms ir aklai ri-
zikai būtų labai pavojinga. 
Savaitgalio astrologinis fona 
as veiks neharmoningai, ypač 
gimusius balandžio viduryje 
– būkite atsargūs, saugokite 
sveikatą, nerizikuokite kely-
je, nesivelkite į konfliktus ir 
patys nekonfliktuokite. 

JAUTIS. Ši 
savaitė produk-
tyvi, žadanti pa-
lankių galimybių. 

Lankys naujos idėjos, min-
tys, ypač savaitgalį. Galima 
sėkmė darbe, o gal pavyks 
sėkmingai pasiekti kokį nors 
tikslą. Kiek sudėtingesnių 
epizodų galima tikėtis ketvir-
tadienį ir penktadienį. Savait-
galį galimi patrauklūs, tačiau 
pernelyg rizikingi, o gal net 
žalingi pasiūlymai – nepa-
sitikėkite aklai, viską gerai 
apgalvokite ir pasverkite, ne-
sileiskite įtraukiami į nedorus 
sumanymus. Svarbius darbus 
būtų geriau užbaigti šią sa-
vaitę, neatidėti kitai. 

D V Y N I A I . 
Šią savaitę derėtų 
ypatingai rūpin-
tis sveikata, ypač 

antroje savaitės pusėje ir 
savaitgalį. Saugokitės per-
šalimų, uždegimų rizikos, 
tausokite plaučius, saugokite 
rankas, laikykitės asmeninės 
higienos. Ketvirtadienis ir 
penktadienis žada palankių 
progų, aplinkybių. Daugiau 
pastangų reikalaus protinis 
darbas, bendravimas, vaira-
vimas – tapsite kiek išsiblaš-
kę. Būkite atidūs gaunamai 
informacijai – galimi ne-
tikslumai, apgaulė. Venkite 
melo, intrigų.

VĖŽYS. Ši 
savaitė dar įtemp-
ta, tačiau kitą jau 
galėsite lengviau 

atsikvėpti. Energijos ir iš-
tvermės tikrai pakaks savai-
tės darbams nuveikti. Savai-
tės eigoje seksis bendrauti, 
lengvai gausite reikiamą in-
formaciją, lankys naujos idė-
jos ir mintys. Išnaudokite 
šias galimybes. Savaitgalio 
astrologinis fonas nepalan-
kus, ypač gimusiesiems lie-
pos viduryje. Nerizikuoki-
te sveikata, rinkitės saugią 
aplinką, venkite konfliktiškų 
žmonių. Netinkamas savait-
galis naujoms pažintims, pa-
simatymams. Intensyviausia 
ir ryškiausia darbo savaitės 
diena – trečiadienis. 

Astrologinė prognozė savaitei 
LIŪTAS. Liū-

tams šią savaitę 
patartina labiau 
rūpintis sveika-

ta, tausoti nugarą, stuburą 
ir širdį – ypač savaitgalį. 
Pasistenkite pabaigti visus 
svarbius darbus, neatidėkite 
jų kitai savaitei. Ketvirtadie-
nis ir penktadienis – palanki 
diena sudėtingiems darbams 
ir projektams, karjeros reika-
lams. Prasminga padirbėti su 
mintimis – keisti ribojančius 
įsitikinimus, vengti saviap-
gaulės ir pasiteisinimų. Pasi-
naudokite šiomis galimybė-
mis. Antroje savaitės pusėje 
ir savaitgalį patartina laikytis 
santūrumo, nesivelti į konf-
liktus. 

M E R G E L Ė . 
Mergelėms ši sa-
vaitė gali atnešti 
palankių galimy-

bių. Ketvirtadienį ir penkta-
dienį tinka aktyviai spręsti 
darbinius klausimus, rūpintis 
karjeros reikalais. Savaitgalį 
galimi viliojantys, tačiau ri-
zikingi pasiūlymai – niekuo 
nepasitikėkite aklai, viską 
gerai apgalvokite ir tikrin-
kite, nors logiškas išvadas 
daryti taps sudėtingiau, gali 
keistis jūsų nuomonė kai ku-
riais klausimais. Atidžiau ti-
krinkite informaciją, saugo-
kitės apgaulės, sukčiavimų, 
machinacijų. 

S VA R S T Y -
KLĖS. Gimu-
siems po Svars-
tyklių ženklu 

palankios dienos – ketvir-
tadienis ir penktadienis. Šią 
savaitę pasitelkite ištvermę 
ir kantriai dirbkite esamo-
mis sąlygomis, o kitą savaitę 
jau turėsite daugiau veiksmų 
laisvės. Stenkitės mąstyti kū-
rybiškai, derinti racionalią lo-
giką su intuityviomis įžvalgo-
mis. Savaitgalio astrologinis 
fonas neharmoningai veiks 
Svarstykles, ypač gimusias 
spalio viduryje – būkite atsar-
gūs, saugokite sveikatą, neri-
zikuokite kelyje, nesivelkite 
į konfliktus ir patys nekonf-
liktuokite. Savaitgalis netin-
kamas naujoms pažintims ir 
pasimatymams.

S K O R P I O -
NAS. Skorpio-
nams ši savaitė 
gali atnešti tiek 

palankių galimybių, tiek iššū-
kių. Daug pasieksite išlaiky-
dami savitvardą ir nepasiduo-
dami pykčiui. Lankys naujos 
mintys, idėjos, įžvalgos, gali 
užsimegzti naujos pažintys, 
ryšiai. Ketvirtadienis ir penk-
tadienis – produktyviausios 
darbo savaitės dienos. Sa-
vaitgalį išaugs jūsų energija, 
būsite veržlūs ir veiklūs – pa-
tartina aktyvi veikla energijos 
pertekliui iškrauti. Gali pasi-
teisinti rizikingi sprendimai, 
tačiau tik brandūs ir labai ge-
rai apgalvoti. 

ŠAULYS. Šią 
savaitę daug pa-
sieksite valios 
p a s t a n g o m i s , 

būdami veiklūs ir praktiški. 
Ketvirtadienis ir penktadie-
nis – aktyviausios dienos, 
kuomet palanku ryžtingai 
siekti užsibrėžtų tikslų. Ta-
čiau nepersistenkite – venkite 
tiesmukumo ir neperženkite 
leistinų ribų. Stenkitės nepa-
siduoti iliuzijoms ir tikrinkite 
gaunamą informaciją – gali-
mos netikslios, klaidinančios 
žinios. Saugokitės sukčiavi-
mo ir apgaulės. 

O Ž I A R A -
GIS. Ožiara-
giams savaitė 
žada būti itin 

aktyvi, sėkmingos dienos 
– ketvirtadienis ir penkta-
dienis. Trečiadienis – labai 
intensyvus, gausus įvykiais. 
Savaitgalio astrologinis fo-
nas nepalankiai veiks Ožia-
ragius, ypač gimusius sau-
sio viduryje. Šeštadienis ir 
sekmadienis – netinkamas 
metas aklai rizikai, abejo-
tiniems poelgiams. Būkite 
atsargūs, saugokite sveikatą, 
nerizikuokite kelyje, nesi-
velkite į konfliktus ir patys 
nekonfliktuokite, nežeiskite 
kitų harmonijos.

VANDENIS. 
Šią savaitę sten-
kitės užbaigti 
svarbius darbus, 

išnaudokite visas palankias 
progas ir galimybes, veiksmų 
laisvę. Vandeniams reikšmin-
gos dienos – ketvirtadienis ir 
penktadienis, tomis dienomis 
klausykitės savo vidinio bal-
so, intuicijos. Ketvirtadienį 
tikėtini netikėtumai, galimi 
staigūs pokyčiai. Dabar ne 
metas pradėti itin rizikin-
gus projektus – imkitės tik 
gerai apgalvotų darbų, ku-
riuos būsite pajėgūs nuveikti, 
objektyviai įvertinkite savo 
galimybes. Savaitgalį svarbu 
gerai pailsėti, stiprinti svei-
katą. 

ŽUVYS. Žu-
vims ši savaitė 
padvelks poky-
čių vėjais. Nuo 

pirmadienio produktyviau 
darbuosis protas, lankys nau-
jos mintys, idėjos, gali tekti 
daugiau judėti, keliauti, ben-
drauti, jūsų akiratyje daugės 
žmonių, interesantų. Vis tik 
tiesioginį bendravimą derėtų 
riboti ir rinktis nuotolinį kon-
taktą. Itin palankūs Žuvims 
bus ketvirtadienis ir penkta-
dienis – palanku tvarkyti kar-
jeros reikalus arba siekti jums 
svarbių tikslų. Savaitgalis 
tinka apsvarstyti svarbiems 
reikalams – protas, jausmai ir 
intuicija veiks išvien.

PRO MEMORIA
Jūžintų seniūnija:
STASYS LASINSKAS 1941.06.03 – 2020.03.12
Kamajų seniūnija:
VLADISLOVAS ŠEŠELGIS 1933.10.08 – 2020.03.12
Obelių seniūnija
ANTANAS BUROKAS 1930.08.16 – 2020.03.11
ALDONA GENOVAITĖ MARGANAVIČIENĖ 1936.05.10 – 2020.03.13

Prezidentas svarsto D. Jauniškį teikti 
antrai kadencijai: atrodo labai rimtas kandidatas

Šalies vadovas Gitanas 
Nausėda sako svarstan-
tis dabartinio Valstybės 
saugumo departamento 
(VSD) vadovą Darių Jau-
niškį teikti antrai kaden-
cijai, nors yra ir kitų kan-
didatų.

„Aš pasakysiu tik tiek, 
kad D. Jauniškis atrodo la-
bai rimtas kandidatas šioms 
pareigoms eiti, kadangi kam 
jau kam, bet man labai gerai 
žinoma, ką VSD nuveikė per 
pastaruosius penkerius me-
tus“, – interviu sekmadienį 
LRT laidai „Savaitė“ sakė G. 
Nausėda.

„Pagaliau, aš esu jų infor-
macijos tiesioginis vartoto-
jas. Matau šios informacijos 

kokybę, matau didelį darbą, 
įdėtą į šitų rezultatų pateiki-
mą“, – pažymėjo šalies vado-
vas.

Jis taip pat kartojo nega-
lėjęs prašyti VSD patikrinti 
būsimus jo komandos narius 
ir rėmėjus.

„VSD negali, net jeigu kas 
nors sugalvotų ir sumanytų tai 
padaryti, tirti pagal bet kokį 
piliečių užsakymą. Aš buvau 
pilietis, eilinis Lietuvos pilie-
tis. Taip, galbūt viešoje erdvė-
je matomas, bet vis dėlto to-
kių galių aš tikrai neturėjau“, 
– teigė G. Nausėda.

Aukšto rango žvalgybos 
pareigūnas yra informavęs 
tuometinį Seimo Nacionalinio 
saugumo ir gynybos komiteto 
pirmininką Vytautą Baką, kad 

VSD vadovybės nurodymu 
2018–2019 metais žvalgy-
ba rinko informaciją apie 
tuometinio kandidato į pre-
zidentus Gitano Nausėdos 
aplinkos žmones ir diplomatą 
V. Ušacką.

D. Jauniškio kadencija 
VSD vadovo poste baigiasi 
šių metų balandžio 13 dieną.

Valstybės saugumo depar-
tamento direktorių penkerių 
metų kadencijai Seimo prita-
rimu skiria ir atleidžia prezi-
dentas.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti vi-
suomenės informavimo 
priemonėse bei interneto 
tinklalapiuose be raštiško 
UAB BNS sutikimo drau-
džiama.

Santuokos registravimo ceremonijoje galės dalyvauti penki žmonės
Dėl koronaviruso plitimo 

pirmadienį visoje Lietuvos 
teritorijoje įvedant karan-
tiną, bus ribojamas santuo-
kos registravimo ceremoni-
joje dalyvaujančių asmenų 
skaičius, nedirbs notarai, 
antstoliai paslaugas teiks 
nuotoliniu būdu, pranešė 
Teisingumo ministerija.

„Privalome imtis ypatingų 
saugumo priemonių, nesilankyti 
įstaigose, saugoti savo ir asmenų, 
su kuriais bendraujame, sveikatą. 
Todėl laikinai įvedami apriboji-
mai dėl notarų, antstolių darbo. 
Nors civilinių santuokų cere-

monijų neatsisakome, tačiau jos 
vyks laikantis tam tikrų saugumo 
priemonių“, – ministerijos prane-
šime cituojamas teisingumo mi-
nistras Elvinas Jankevičius.

Karantino metu registruojant 
santuoką bus ribojamas daly-
vaujančių ceremonijoje asmenų 
skaičius. Joje galės dalyvauti 
penki asmenys, įskaitant jauna-
vedžius bei liudytojus.

Anot pranešimo, šios cere-
monijos vyks laikantis būtinų 
saugumo priemonių, patalpos 
bus vėdinamos ir dezinfekuoja-
mos. Tarp ceremonijų bus daro-
mos didesnės pertraukos.

Pirmadienį teisingumo mi-

nistras ketina pasirašyti įsaky-
mą, kad esant karantinui notarų 
biurai nedirbs, nebus atliekami 
jokie notariniai veiksmai. Tačiau 
su notarais bus galima susisiekti 
telefonu ar elektroniniu paštu.

Šiuo laikotarpiu asmenys 
su antstoliais galės bendrauti 
tik nuotoliniu būdu: telefonu ar 
elektroniniu paštu.

Visi šie apribojimai galios dvi 
savaites. Po to jie gali būti pra-
tęsti.

Vyriausybė šeštadienį nu-
sprendė Lietuvoje nuo pirma-
dienio įvesti karantiną, siekiant 
pristabdyti koronaviruso plitimą.

BNS inform.

NATO naikintuvai lydėti Rusijos orlaivių praėjusią savaitę kilo kartą
Praėjusią savaitę oro po-

licijos misiją Baltijos šalyse 
vykdantys NATO naikintu-
vai vieną kartą kilo atpažinti 
ir lydėti Rusijos orlaivių.

Kovo 11 dieną NATO oro 
policijos naikintuvai atpažino 

rusų keleivinį lėktuvą TU-134 
bei keturis naikintuvus – du 
SU-27 ir du SU-35. TU-134 
skrido tarptautine oro erdve iš 
Kaliningrado srities į Rusijos 
Federacijos žemyninę dalį. Šis 
keleivinis lėktuvas  radijo ryšį 
su Regioniniu skrydžių valdy-

mo centru (RSVC)  palaikė. Du 
naikintuvai SU-27 orlaivį TU-
134 lydėjo iki Estijos ir grįžo 
atgal į Kaliningrado sritį.

SU-27 ir SU-35 skrido be 
skrydžio planų, be atsakiklių, ra-
dijo ryšio su RSVC nepalaikė.

BNS inform.
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Blondinė gyvūnėlių 
parduotuvėje:

– Noriu dviejų geltonų 
kanarėlių.

– Bet mes neturime geltonų. 
Tik žalias.

– Bet man žalių nereikia.
– Imkit, imkit, jos prinoks.

***
Ankstus rytas, močiutė 

troleibuse niūkina snaudžiantį 
hipsterį:

– Kelkis, užleisk vietą 
vyresniems! Darbe išsimiegosi.

***
Žmona skundžiasi anytai:
– Jūsų Petriukas visai 

pasiuto: po barus, klubus, 
aludes trinasi.

Anyta:
– Matyt tavęs, mieloji, 

ieško.
***

Kas baisiau, nei sėdėti ant 
dviejų kėdžių? Laikytis dviejų 
dietų.

***
Mokykloje. Mokytoja:
– Petriuk! Liaukis plepėjęs 

su Jonuku!
– Tai kad mes tylim...
– Tyli jie, aha. O kas po 

mano postu facebooke šitiek 
bjaurasčių prirašinėjo?!

***
– Petrai, tu pas tuos savo 

draugus ilgam?
– Ne, neilgam. Greitai 

pasigersiu ir grįšiu.
***

– Gydytojau, turiu problemų 
dėl alkoholio!

– Kas nutiko?
– Pinigai baigėsi.

***
Mama plušėdama virtuvėje 

girdi, kaip įsijautęs jos Petriukas 
svetainėje žaidžia su didžiuliu 
žaisliniu geležinkeliu.

– Visi šunsnukiai, kurie jau 

pasiekėte savo kelionės tikslą, 
lauk iš traukinio ir užleiskite 
vietą kitiems. O tie, kurie tik 
dabar susiruošėte važiuoti, 
paruoškite bilietus, greitai 
lipkite su savo lagaminais, 
sėskite, ir varom. Traukinys 
šikančių nelaukia!

Pašiurpusi mama šoka prie 
Petriuko:

– Šiuose namuose tokie 
žodžiai nevartojami. Dabar eik 
į savo kambarį, stok į kampą 
dviem valandoms, apgalvok 
viską ir tik tuomet galėsi grįžti.

Ji paruošė pietus, paskaitė 
laikraštį. Po poros valandų į 
virtuvę įslinko Petriukas:

– Mama, gal jau galiu žaisti? 
Dvi valandas kampe atstovėjau.

Mama:
– Gerai, atlikai bausmę, gali 

žaisti.
Petriukas grįžo prie 

geležinkelio. Iš kambario 
girdėti:

– Atvykusių keleivių prašom 
palikti vagoną ir nepamiršti 
savo daiktų. Išvykstančiųjų 
prašom neskubėti, susinešti 
bagažą į vidų, patogiai įsitaisyti.

Mama patenkinta šypsosi. O 
Petriukas tęsia:

– Palydovai norės 
pamatyti jūsų bilietus. O 
tiems, kuriems nusibodo, kad 
dviem valandomis vėluojame, 
siūlome skųstis tai kvailei 
virtuvėje!

***
Madų demonstravimas. Jį 

stebi vyras ir žmona. Vyras 
negali atitraukti akių nuo 
manekenių. Žmona:

– Užteks spoksoti! Einam 
namo, jos ne tavo nosiai!

– Tu geriau patylėk... Trijų 
vaikų motina!

– Tai tu patylėk, dviejų 
vaikų tėve!

Miršta vyras, o po poros 
mėnesių - ir žmona. Susitinka 
jie abu aname pasaulyje.

– Mielasis, kaip aš 
džiaugiuosi tave matydama! 
Mes ir vėl galėsime būti kartu! 
– puola džiaugtis žmona.

– Na, jau ne, brangioji. 
Buvo aiškiai pasakyta: kol 
mirtis mus išskirs.

***
– Klausyk, kaip nustoti 

valgyti vakarais?
– Aš galiu tau papasakoti...
– Papasakoti aš pats galiu. 

Bet kaip nustoti?
***

Iš autobuso vairuotojo 
pasiaiškinimo: „Pinigus 
iš keleivių rinkau aš, nes 
kontrolierius buvo toks 
girtas, kad nuolat painiojosi 
atiduodamas grąžą, tad teko jį 
pasodinti prie vairo.“

***

8-699-60660

Orų prognozė kovo 17-19 d.

Maisto pristatymas 
į namus:

Šiandien su vargu pasiekiau 
žemutinį „blia“.

***
Mylėkite savo priešus: jie 

iš proto išeis galvodami, ką jūs 
čia sugalvojot.

***
– Kodėl jūs savo katinuką 

Beliašu pavadinot?
– Tai kad jis kaip beliašas iš 

turgaus: mažas, liesas ir labai 
pavojingas.

***
– Kodėl taip šluojamas iš 

lentynų tualetinis popierius?
– Nes kiekvienam 

nusičiaudėjusiam tenka šimtas 
apsidirbusių.

***
Pamečiau linzę. Treniruočių 

salėje. Kol jos ieškojau, aplink 
susibūrė minia, mananti, kad 
vedu jogos treniruotę.

***
Sprendžiant iš 

orų prognozės, mūsų 
meteorologams reikia būtinai 
pakeisti kavos tirščius.

***
Jei jūs turėtumėte galimybę 

suduoti po diržo kirtį žmogui, 
atsakingam už jūsų nelaimes, 
jūs savaitę neprisėstumėte.

***
– Ponia, jūs velniškai graži.
– Tikrai?
– Tikrai. Jūs su velniu 

būtumėte puiki pora.
***

– Ar galima sukryžminti 
jonvabalį ir blakę?

– Ne tik galima, bet ir reikia, 
kad tos bjaurybės bent jau 
tamsoje šviestų.

***
Kalašnikovas, paklaustas, 

kas įkvėpė jį sukurti tokį 
automatą, atsakė, kad 
nuostabūs žmonės, kurie jį 
supo. Baisu įsivaizduoti, ką 

jis būtų sukūręs, jei jį suptų 
nenuostabūs.

***
Bandos instinktas padeda 

išgyventi bandai, bet ne 
atskiriems jos individams.

***
Darboholikai svajoja apie 

investuotoją, tinginiai – apie 
rėmėją.

***
Skelbimas viešajame 

tualete: „Nemėtykite nuorūkų 
ant grindų. Tarakonai vėžiu 
susirgs“.

***
– Kur spjausi, visur priešai!
– Mažiau spjaudytis reikia!

***
– Aš niekada netekėsiu už 

tokio šykštuolio. Pasiimk savo 
žiedą!

– O kur dėžutė?
***

Kalbasi du gyvūnų 
mylėtojai:

– Šiandien mokiau katiną 
kalbėti. Bet, panašu, kad jis – 
idiotas.

– Ar tai jis idiotas?
***

Kai diedukas Petras per 
savo 90-ąjį gimtadienį vienu 
ypu užpūtė visas 90 žvakučių, 
anūkai suprato, kad butas jiems 
atiteks dar negreitai.

***
Sunku būti ateistu: tik 

sugalvojai ką pasiųsti degti 
pragare, ir prisimeni, kad 
pragaro tai nėra.

***
Kalbasi du draugai. Vienas:
– Išsipildė mano vaikystės 

svajonė. 
– Kokia?
– Aš vaikystėje norėjau 

dažniau lankytis cirke. O dabar 
jame gyvenu.

***

Mobiliojo telefono vagystė. 
XX a. pradžia

DOVANOJA

• Atiduodu medžio šakas 
Kamajuose. Tel. 8 687 78 182. 
Rokiškis
• Dovanoju tvarkingą gaidį.  
Tel. 8 621 06 493. Rokiškis
• Dovanojamos trys kalytės. Beveik 
4 mėnesių amžiaus. Nebijokit 
imti, pažadam sterilizuoti kai 
ateis laikas. Mama mažo ūgio, 
bus nedidelės. Tel. 8 645 19 698. 
Rokiškis
• Dovanojame tachtą. Vienas 

galas aplipdytas vaikų lipdukais. 
Rokiškyje. Neatsiradus norinčių ją 
paimti, atiduosime į Donelaičio 17. 
Tel. 8 618 13 368. Rokiškis
• Dovanoju baltas plytas, nuo 
pastato rūkyklos. Tel. 8 614 21 831. 
Rokiškis
• Dovanoju geriems žmonėms 
tvarkingą kačiuką.  
Tel. 8 656 75 102. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Puikus paltukas jaunuoliui. Ilgis 
65 cm, rankovė 67 cm, pečių linija 

45 cm, 50 proc. vilna, 50 proc. 
polisteris. Kaina 8 Eur. Tel. 8 605 
06 301. Rokiškis
• Naujos Triumph liemenėlės tik 
15 Eur. Mus rasite Išparduotuvėje, 
Taikos g. 19, Rokiškyje. 
• Labai geros būklės statybines 
kelnes. Liemens apimtis 96. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 675 33 768.  
Rokiškis
• Vyriškus raudonus sportbačius, 43 
dydžio, rudus 44 dydžio. Kaina 8 
Eur. Tel. 8 620 50 821.  
Rokiškis


