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www.rokiskiosirena.lt

Prenumeruokite 
„Rokiškio Sireną“!
Laikraštis atkeliaus
tiesiai į  Jūsų namus!
Tel. +370 666 76777

Didžiosios savaitės
šv. Mišių transliacijų 
grafikas

Prasidėjo Didžioji savaitė. Ji viso pasaulio katalikams 
yra kitokia, nei įprastai: apmąstyti Kristaus kančios kelią 
renkamasi ne bažnyčiose, o namuose, žiūrint pamaldų 
tiesiogines  transliacijas ir vaizdo įrašus iš šventovių. 
„Rokiškio Sirena“ savo facebook paskyroje tiesiogiai iš 
Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios trans-
liuosime Didžiojo Ketvirtadieno (balandžio 9 d.) šv. Mi-
šias 17 val., Didžiojo Penktadienio (balandžio 10 d.) pa-
maldas taip pat 17 val.  Velyknakčio liturgijos transliacija 
numatoma šeštadienį, balandžio 11 d. 19 val. O šv. Velykų 
Prisikėlimo šv. Mišios bus rodomos sekmadienį, balan-
džio 12 d. 8 val.

Pasirengti joms tikintieji kviečiami remiantis tinklalapio 
www.rokiskioparapija.lt  rekomendacijomis. 

Tie, kurie negalės šv. Mišių stebėti tiesiogiai, jų vaizdo 
įrašą galės peržiūrėti „Rokiškio Sirena“ tinklalapyje www. 
rokiskiosirena.lt ir „Rokiškio Sirenos“ facebook paskyroje.

Policija prašo 
gyventojų pagalbos

Balandžio 1 d. 
iš namų išėjo ir iki 
šiol negrįžo Ange-
lika Dirgėlaitė, gim. 
1972 m.

Ji buvo apsiren-
gusi šviesiu paltu ir 
dėvėjo tamsaus kai-
lio kepurę. Plaukai 
žili, trumpai kirpti. 
Lieso kūno sudė-
jimo, žemo ūgio. 
Kartu vedėsi du di-
delius šunis juodos ir pilkos spalvos.

Paskutinį kartą ši moteris matyta einanti keliu iš 
Žiobiškio Rokiškio m. kryptimi. Gali būti sutrikusios 
orientacijos, nerišliai kalbėti, pasakoti, kad yra iš 
Rusijos.

Pastebėję minėtą moterį ar turintys informacijos 
prašome pranešti policijai telefonu 112.

Rokiškyje nužudytas 
vyras

Didžioji savaitė – išbandymų laikas 
ir dvasininkams, ir tikintiesiems

2 p.
Rokiškio dekanato dekanas Eimantas Novikas aukojo Verbų sekmadienio šv. Mišias. Nebuvo nei tradicinės procesijos, nei žolynų šventinimo: karantinas 
koreguoja ir bažnytinę liturgiją. Permainų bus ir Velyknakčio liturgijoje, ir Velykų šv. Mišiose.                                                        Linos Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Rokiškio turizmo 
ir tradicinių 
amatų 
informacijos 
ir koordinavimo 
centras 
prasmingų veiklų 
randa net tada, 
kai turizmo 
sektorius 
„išjungtas“ 2 p.
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Didžioji savaitė – išbandymų laikas ir dvasininkams, ir tikintiesiems
Vakarų apeigų krikščionys 

pradėjo Didžiąją savaitę – Kris-
taus kančios apmąstymo metą. Ji 
sutinkama ne šventovėse, o prie 
kompiuterių, mobiliųjų telefonų, 
televizijos ekranų. Rokiško deka-
nato dekanas Eimantas Novikas 
kartu su vikaru Dainiumi Matiu-
ku aukojęs Verbų sekmadienio šv. 
Mišias tikinčiuosius ragina sekti 
ne tik savo parapijos pamaldas, 
bet ir įsijungti popiežiaus Pran-
ciškaus, Panevėžio vyskupo Lino 
Vodopjanovo aukojamas šv. Mi-
šias.

Šv. Mišios labai svarbios
Penktadienį „Rokiškio Sirena“ 

sulaukė savo skaitytojos, 70-metės 
močiutės skambučio. Ji pasako-
jo, kokios svarbios jai yra žinios iš 
Rokiškio dekanato bažnyčių. „Esu 
vieniša: vaikai ir anūkai gyvena 
toli, kasdien neprivažinės. O dabar 
jie vengia mane lankyti, kad neuž-
krėstų tuo virusu. Mano kaimynai 
– tokie pat senukai, kaip ir aš. Nė 
vienas neturime galimybių pažiū-
rėti šv. Mišias facebooke, kaip re-
klamuojate. Neturime kompiuterių, 
o jei ir turėtume, nemokėtume jais 
naudotis. Mūsų telefonai ir tie pa-
prasti, mygtukiniai. Tai va, žiūrime 
televizijos šv. Mišių transliacijas. 

Bet, žinokit, norisi mums žinių ir iš 
savo parapijos bažnyčios. Bent ku-
nigo nuotrauką pamatyt, paskaityt, 
ką jis tikintiesiems sakė, ir tai jau 
mums didelė atgaiva. Ačiū Jums už 
tai, kad rodote ir parašote apie mūsų 
bažnyčias“, – sakė „Rokiškio Sire-
nos“ skaitytoja.

Apie tai, kad šv. Mišių transliaci-
jos labai svarbios rajono žmonėms, 
rodo ir jų peržiūrų skaičius: per parą 
„Rokiškio Sirenos“ facebook pasky-
roje pamaldas žiūrėjo per 5 tūkst. 
žiūrovų. „Rokiškio Sirena“ tikinčių-
jų nepaliks be šv. Mišių transliacijų 
ir Didžiąją savaitę – numatomas šv. 
Mišių grafikas skelbiamas šio lai-
kraščio pirmajame puslapyje.

Ragina domėtis 
ir popiežiaus bei 
vyskupo laikomų pamaldų 
transliacijomis
Rokiškio dekanato dekanas Ei-

mantas Novikas džiaugėsi tikinčių-
jų aktyvumu, noru stebėti šv. Mišių 
transliacijas. Tačiau vien tik savo 
parapijos pamaldomis apsiriboti ne-
reikėtų. „Tikintieji pirmiausia turėtų 
žiūrėti popiežiaus Pranciškaus au-
kojamas šv. Mišias, tada – Lietuvos 
vyskupų, taip pat ir mūsų Panevėžio 
vyskupo aukojamas šv. Mišias, ir tik 
tada – savosios parapijos“, – sakė 

dekanas.
Didžiosios savaitės išvakarėse 

bažnyčios turėjo būti apgultos ti-
kinčiųjų, skubančių atlikti Velykinę 
išpažintį. Dvasininkams paprastai 
tai būdavo didžiulio darbymečio 
laikas: klausyti išpažinčių, lankyti 
su šv. Sakramentais ligonius. Dabar: 
tyla ir susikaupimas tuščiose bažny-
čiose. 

Velykinę išpažintį tikintieji ga-
lės atlikti ir po karantino, iki bir-
želio 29-osios, šv. apaštalų Petro 
ir Pauliaus dienos. Dvasininkai ir 
šiuo metu lanko ypatingai sunkius 
ligonius, laidoja, esant ypatingoms 
aplinkybėms teikia Krikšto Sakra-
mentą, palydi mirusiuosius į amži-
nojo poilsio vietą.

Pasikeitė ir kai kurių Didžiosios 
savaitės pamaldų tvarka. Naujovės 
buvo jau Verbų sekmadienį: nebe-
buvo Kristaus žengimui į Jeruzalę 
atminti skirtos procesijos, nebuvo 
šventinamos žalumynų puokštelės.

Velyknakčio liturgija taip pat 
keisis: nebus tradicinio laužo šven-
toriuje, nuo kurio žarijų uždegama 
Velykin žvakė. Šį šeštadienį šv. Mi-
šios prasidės žvakės uždegimu prie 
altoriaus ir Žodžio liturgija. Velykų 
ryto šv. Mišiose nebus procesijos, 
tačiau skelbdami Kristaus prisikėli-
mą, skambės bažnyčių varpai.

Ragina nepamiršti 
pareigos išlaikyti bažnyčią 
ir jos tarnus
Kiekvieno tikinčiojo pareiga – iš-

laikyti bažnyčią ir jos tarnus. Šiuo 
metu bažnyčiose nėra tradicinių 
rinkliavų, sumažėjo dvasininkų pa-
tarnavimų. Kaip išgyventi šį sunkų 
metą parapijoms, ypač mažesnio-
sioms. Kaip sakė Rokiškio dekanato 
dekanas E. Novikas, metas yra ne-
lengvas, tačiau dar katastrofos ne-
juntama. Atsiranda ir geros valios 
žmonių, kurie aukoja bažnyčiai lė-
šas tiesiog pervesdami į banko sąs-
kaitas. 

Norintieji padėti bažnyčiai išgy-
venti šį nelengvą metą, kviečiami 
paaukoti tiesiog pervesdami lėšų 
į parapijų sąskaitas, pavedimo pa-
skirtyje nurodydami, kam skiriama 
auka: ar bažnyčiai išlaikyti, ar šv. 
Mišioms aukotojų intencija.

„Rokiškio Sirena“ primena, kad 
Rokiškio šv. apaštalo evangelisto 
Mato bažnyčioje šv. Mišios aukoto-
jų intencijomis yra aukojamos pa-
gal išankstinį susitarimą, tą dieną 
ir valandą, kaip prašė aukotojai. Jei 
dėl kokių nors priežasčių tas laikas 
netinka, tikintieji turi galimybę jį 
pakeisti, to paprašę telefonu ar el. 
paštu. Tokiu pat būdu galima ir pa-
prašyti dvasininkų paaukoti šv. Mi-

šias aukotojų intencijomis. Rokiš-
kio šv. apaštalo evangelisto Mato 
parapijos dvasininkų telefonai nu-
rodyti tinklalapyje www.rokiskio-
parapija.lt. 

Kitų Rokiškio dekanato para-
pijų dvasininkų telefonus rasite 
Panevėžio vyskupijos svetainėje 
https://www.paneveziovyskupija.lt/
kaip-galetume-prisideti-palaikyda-
mi-savo-parapijas/

Kaip pasiruošti stebėti 
šv. Mišių transliaciją?
Ne vienas, žiūrėdamas šv. Mišių 

transliaciją skundžiasi, kad stebė-
ti ją kasdienėje aplinkoje visiškai 
ne tas pats, kaip bažnyčioje. Žino-
ma, namų aplinkos ir išpuoselėtos, 
kruopščiai apgalvotos sakralinės 
erdvės neverta lyginti. Tačiau yra 
keletas niuansų, kurie padės geriau 
įsitraukti į šv. Mišių šventimą. 

Pirmiausia, joms stebėti reikia 
susirasti ramią, tvarkingą aplinką, 
kurioje neblaškytų triukšmas. Ant 
stalo galima padėti kryželį, uždegti 
šventintą žvakę. Meldžiantis, jei yra 
galimybė, reiktų atsistoti, priklaup-
ti, atsakyti į kreipinius taip, kaip tą 
darytumėte dalyvaudami įprastinėse 
šv. Mišiose.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centras 
prasmingų veiklų randa net tada, kai turizmo sektorius „išjungtas“

„Gal jūs pablūdot?“ – taip į 
„Rokiškio Sirenos“ klausimą, ar 
šiuo metu atostogauja, atsakė Ro-
kiškio turizmo ir tradicinių ama-
tų informacijos ir koordinavimo 
centro vadybininkė Ingrida Ku-
jelė. Atostogauti nėra kada: nors 
dabar daugelis centro įprastinių 
veiklų nevyksta, tačiau tai ne 
priežastis sėdėti sudėjus rankas 
ir skųstis nepalankiai susiklos-
čiusiomis aplinkybėmis. Centro 
darbuotojai sugalvojo gausybę 
įdomių, prasmingų veiklų: nuo 
edukacijų kaip pasigaminti de-
koracijas šv. Velykų stalui ir na-
mams papuošti, iki straipsnių, 
pristatančių šalies ir užsienio gy-
ventojams mūsų krašto gražiau-
sias vietoves.

Karantinas anksčiau 
ar vėliau baigsis
Kuo dabar įprastinėmis sąlygo-

mis užsiimtų centro darbuotojai? 
Dabar, pasak I. Kujelės, būtų pats 
darbo įkarštis: būtų atsakinėjama į 
šimtus laiškų ir užklausų dėl eks-
kursijų po Rokiškio kraštą, eduka-
cijų, įdomiausių maršrutų, rengiami 
pasiūlymai. 

Tokias užklausas teiktų ne tik 
šalies turizmo organizacijos, bet 
ir užsienio operatoriai, ekskursijų 
rengėjai. Juolab, kad ir įdirbis šiuo 
klausimu didžiulis: žiemą Rokiškio 
rajono patraukliausias turizmo vie-
tas, įdomiausias pramogas centro 
specialistai pristatė įvairiose tarp-
tautinėse parodose Lietuvoje ir už 
jos ribų. Dėmesio ir susidomėjimo 
būta daug. Tačiau karantinas faktiš-
kai sustabdė turizmo industriją Lie-

tuvoje. 
Tačiau tai ne priežastis sėdėti ir 

nieko neveikti. Centras nepraleidžia 
progos apie save priminti Lietuvos 
ir užsienio šalių turistams. Tad pra-
ėjusią savaitę populiariame tinklala-
pyje „We Love Lithuania“ pasirodė 
išsamus rokiškėnų centro specialis-
tų parengtas straipsnis apie 10 pa-
trauklių Rokiškio rajono turizmo 
objektų. 

Straipnis įdomus ir informaty-
vus, pritaikytas įvairiausio amžiaus 
ir skonio skaitytojams: jame pasa-
kojama ir apie gamtos stebuklus, ir 
dvarų paslaptis, mažiesiems patiktų 
sužinoti, kur gyvena šuniukas-lėlė, 
kuris sugebėjo „apsiloti“ su tikru 
šunimi. Moterims patiks apsilanky-
ti rankinukų karalystėje, jų vyrams 

ugdantis kantrybę, kai jos matuosis 
vieną iš daugybės įmantriausių ran-
kinių.

Gamtos mylėtojams bus pasiū-
lyta aplankyti įspūdingą Tervydžių 
parką, meilės paslaptį saugantį 
Ilzenbergo ąžuolą, žvejai sužinos 
apie Sartų ežero turtus.

Šis straipsnis, pasak I. Kujelės, 
davė labai vertingos atsakomosios 
reakcijos apie tai, ką reiktų pagerinti 
rajono turizmo infrastruktūroje. 

Štai žvejai komentavo, kad at-
vykstantys nuo Rokiškio pusės 
neturi galimybių patogiai nuleisti 
valtis į Sartų ežerą: rekonstruojant 
Bradesių poilsiavietę tokia funkcija 
joje nebuvo numatyta, valtis pato-
giai nuleisti į ežerą galima tik aikš-
telėje nuo Dusetų pusės.

Gamtos paminklų mylėtojai siū-
lo paženklinti gražiausius medžius, 
įdomiausius akmenis ir kitus gamtos 
stebuklus, sutvarkyti prie jų priėji-
mus taip, kad norintiesiems išvysti 
netektų brautis pro brūzgynus.

Didžiausia Velykų aktualija: 
ir mažiems ir dideliems
Prasidėjus karantinui, centro spe-

cialistai sugalvojo įdomių praktinių 
veiklų rinkinukus mažiems ir dide-
liems. Spalvinimui skirti paukšte-
liai, kiškučiai, medinukai kiaušiniai 
komplekte su knygele ir dažais, su-
laukė milžiniško dėmesio. Tokius 
rinkinukus centro darbuotojai siun-
čia užsakovams paštu, juos galima 
atsiimti paštomatuose.

Rinkinėliai, pasak I. Kujelės, la-
bai paklausūs tiek vaikams užimti, 
tiek velykinėms dovanoms. „Vieni 
pirmųjų juos išbandė mūsų centro 

mylėtojai Čirūnų šeima. Jiems labai 
patiko, gražiais atsiliepimais pasi-
dalino su draugais, pažįstamais“, 
– apie rinkinukų prekybos pradžią 
pasakojo I. Kujelė. 

Dabar interjerą galima papuošti 
ne tik spalvintomis, bet ir iš fliso 
siūtomis velykinėmis dekoracijo-
mis: kuškiais, paukšteliais. Rinki-
nėlyje yra visi reikalingi reikmenys, 
telieka tik patiems susiūti dekoraci-
jas ir jomis papuošti namus.

Turintiems daug laisvo laiko ir 
norintiems išmokti marginti kiauši-
nius senolių metodais, centras siūlo 
parankinį vadovą – kraštietės Ode-
tos Tumėnaitės-Bražėnienės kny-
gelę „Margučių marginimas Aukš-
taitioje. Knygelė, kaip ir minėtieji 
įvairaus dydžio rinkinėliai siunčia-
mi paštu. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Pavogė brangią 
žemės ūkio technikos0
 įrangą
Kovo 2 d., 8.24 val. pranešta, 
kad Rokiškio r., Kavoliškio k., 
iš traktoriaus „CASE IH PUMA 
240“ pavogta navigacijos antena 
ir traktoriaus valdymo terminalas. 
Iš trąšų barstytuvo „EXTRA - 
TL GEO“ pavogtas valdymo 
terminalas. Iš traktoriaus „CASE 
IH QUADTRAC 470“ pavogta 
navigacijos antena ir traktoriaus 
valdymo terminalas. Nuostolis 
tikslinamas.

Vairavo neblaivus ir be teisių
Balandžio 5 d., 19.12 val. Rokiškio 

r., Obeliuose, Dariaus ir Girėno g., 
neblaivus (1,54 prom. girtumas), 
neturintis teisės vairuoti vyras 
(gim. 1997 m.) vairavo automobilį 
„VW Polo“.

Rokiškyje, Vilties gatvėje
nužudytas vyras
Bute Rokiškyje rastas vyro kūnas 
su durtine žaizda krūtinėje. 
1946-aisiais gimusio vyro kūnas 
buvo rastas Vilties gatvėje 
esančiame bute sekmadienį, apie 
14 valandą, praneša Policijos 
departamentas. 
Policija sulaikė įtariamąjį (gim. 
1975 m.), įvykio aplinkybės 
tiriamos. 

Rastas miręs
Balandžio 3 d., 10.14 val. pranešta, 
kad Rokiškio r., Aleksandravėlės 
k., namuose, rastas miręs vyras 
(gim. 1958m.). Išorinių smurto 
žymių nerasta.

Iš parduotuvių 
paavogta alkoholinių gėrimų...
už 900 Eur
Kovo 30 d. iš Rokiškio prekybos 
centrų buvo gauti du pranešimai 
dėl vagysčių. 10.29 val. pranešta, 
kad Rokiškyje, Jaunystės g., iš 
parduotuvės pavogta alkoholinių 
gėrimų. Nuostolis - 662 Eur. 14 
val. pranešta, kad Rokiškyje, 
Nepriklausomybės a., iš 

parduotuvės pavogta alkoholinių 
gėrimų. Nuostolis - 247,64 Eur.

Salose girtas vairuotojas įvažiavo 
į autobusų stotelę
Rokiškio rajone Salų miestelyje 
girtas vairuotojas įvažiavo į 
autobusų stotelę.
Incidentas įvyko penktadienį 18.30 
val., pranešė Panevėžio apskrities 
Vyriausiasis policijos komisariatas.
Automobilis „Audi Avant“ Kaštonų 
gatvėje įvažiavo į autobusų stotelę, 
atsitrenkė į suolą. Iš eismo įvykio 
vairuotojas su automobiliu pasišalino.
Automobilis ir neblaivus (2,57 
prom. girtumas) 1988 metais gimęs 
vyras rastas namo kieme, toje 

pačioje gatvėje.

Degė pirtis
Balandžio 4 d. 16.53 val. rajono 
ugniagesiai gavo iškvietimą į 
Obelių seniūnijos Andriūnų kaimą. 
Ugniagesiams atvykus,pastatas degė 
atvira liepsna, stogas buvo nudegęs. 
Pirtis medinė,vieno aukšto, stogas 
šiferio. Gaisro metu nudegė pastato 
stogas, išdegė vidus.

Panevėžio VPK ir Panevėžio 
apskrities priešgaisrinės 

gelbėjimo valdybos
Rokiškio priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos 
inform.

KRIMINALAI

BRYDĖS
Quo vadis, Domine?

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
„Quo vadis?“ – tai vieno di-

dingiausių literatūros šedevrų, 
Henriko Senkevičiaus romano, 
įvertinto Nobelio premija, pava-
dinimas. „Quo vadis, Domine?“ 
– Kur eini, Viešpatie – šv. Petro 
klausimas, kai bėgdamas iš Ro-
mos nuo persekiojimų, jis kelyje 
sutiko Jėzų.  Įkvepiančio grožio 
istorija senovės Romos civilizaci-
jos saulėlydyje. Kiek daug analo-
gijų su šiomis dienomis.

Kaip Romos patricijai, meno ir 
filosofijos žinovai, liejo odes vidu-
tinybei, mainais už saugumą, pripa-
žinimą, taip ir mes kliovėmės neti-
krais pranašais, sprendėme mažas 
problemas didelių gaisrų grėsmės 
akivaizdoje. Kai atėjo net ir labai 
nedidelės drąsos ir sprendimų me-
tas, paaiškėjo, kaip sekmadienio šv. 
Rašto skaitiniuose: dvasia ryžtinga, 
o kūnas – silpnas. Mes, pefrazuojant 
vieną poetą, savo galvas guldėme 
„vaizduos didinguos, o tu jauti kaip 
plaka aukojama širdis“. Žinodami, 
kad auka virtuali, kad jos niekada 
neprireiks įgyvendinti. Užaugome 
ištisa sofos riterių, įsivaizduojamų 
didvyrių įsivaizduojamomis aplin-
kybėmis karta. Juk ne veltui šių die-
nų šūkis: „tu gali išgelbėti pasaulį 
tiesiog likdamas namuose“. Didieji 
gelbėtojai, atsiprašant.

Būtų gerai, jei tai būtų tiesa. Pa-
saulio negelbsti sėdėjimas namuose. 
Gelbėja ryžtas, drąsa ir pasiauko-
jimas, savojo gėrio ir net gyvybės 
atidavimas didesniojo gėrio vardan. 

Ir mūsų Gelbėtojas, kurio prisikėli-
mo dieną švęsime, pasaulį gelbėjo 
ne nuo patogaus ir didingo savojo 
sosto Dievo Tėvo dešinėje. Jis tapo 
žmogumi, praėjo visą žmogaus kan-
čios kelią nuo gimimo iki siaubin-
gos mirties. Nors bet kurią minutę 
galėjo paspausti stebuklingą „Esc“ 
mygtuką. Net tada, ant kryžiaus. 
Nepaspaudė. Jis kiekvieną žmogų 
galėjo išgelbėti vien tik savo valia, 
savo įgeidžiu, savuoju „Noriu“. Iš-
gelbėjo krauju ir kančia.

Jo gyvenimas iki mirties ant kry-
žiaus istorikų išnarstytas iki smul-
kmenų. O po mirties – apgaubtas 
paslapties šešėliu. Jis neatjojo kaip 
triumfatorius ant balto žirgo. Nors 
jo sekėjams būtų užtekę pinigų ir 
žirgui, ir karaliaus raudonam ap-
siaustui. Ir, išvydusios prisikėlusį, 
būtų paskui jį sekusios šimtatūks-
tantinės minios. Bet tada neliktų to, 
kuo, tikiuosi, vis dar tikime: „Ir at-
eis gyvųjų ir mirusiųjų teisti, ir vieš-
pataus per amžius“. 

Esame pirmoji karta, kuri ne-
betiki Rojaus pažadu. Mes turime 
Rojų žemėje. Betrūksta tik amži-
nojo gyvenimo. Bet ir jo siekiame. 
Nebesuprasdami savo būties laiki-
numo. Nesuprasdami, kad anksčiau 
ar vėliau turėsime palikti šį pasaulį. 
Todėl 94-erių metų žmogaus mirtis 
visuomenei pristatoma kaip juodas 
viruso darbas. Dar būtų gyvenęs ir 
gyvenęs, jei ne… Mes atsisakome 
pripažinti mirtį. Atsisakome tikėti, 
kad kiekvienam skirta diena ir va-
landa.

Mes nebematome, nebepažįs-
tame mirties. Ji nebėra mūsų gy-
venimo ženklas. Jau trečioji karta 
nežino, kas yra karas. Nežinome, 
kas yra mirtinos ligos. Mums mirtis 
tapo pramoga: ar pastebėjote, kiek 
pastarųjų metų kultinių filmų, seri-
alų su tuo susiję: nuo „Sostų karų“ 
iki „Gyvų numirėlių“ ir pan.? Su pa-
simėgavimu sekame svetimų mirčių 
statistiką. Tad kuo mes skiriamės 
nuo, kaip mes manome, tamsių vi-
duramžių žmonių, piešusių iš kapų 
kylančius skeletus? Tik tuo, kad 
anie piešė, o mes filmuojame?

 Dvasia ryžtinga, kūnas silpnas. 
Patogu kovoti nuo sofos su mena-
momis baidyklėmis ir su menamais 
iššūkiais. Tačiau policijos suvesti-

nėse mirguliuoja pranešimai „ne-
silaikė karantino“, į miestų gatves 
budėti išeina ir policija, ir kariuo-
menė, tiesa, kol kas tik karo polici-
jos pareigūnai. Tam, kad suaugusius 
žmones saugotų nuo savo pačių el-
gesio. Tam, kad suaugusius žmones 
ganytų… Nes apriboti savo laisvės, 
savo įgeidžių didesnio gėrio labui 
nesinori. 

Niekas neprašo pasiaukoti už 
tėvynę mūšio lauke, nakvoti apka-
suose virš ausų švilpiant kulkoms. 
Netgi  naktis gerame viešbutyje su 
kitame kambaryje ošiančiais budu-
liais tampa nepakeliamu išbandy-
mu. Tarsi nebūtume gyvenę bendra-
bučiuose, kur už kartoninės sienos 
vieni ruošiasi egzaminams, kiti iki 
paryčių švenčia jų pabaigą… 

Karantinas mums visiems tapo 
patogiu maskaradu. Kai savadarbė 
kaukė ant veido tapo savireklamos 
ženklu: žiūrėkit, ir aš dalyvauju, ir 
aš svarbus, ir aš saugau… 

O pasaulį iš tiesų gelbsti drąsa ir 
ryžtas. Mažų žmogelių drąsa. Tų, iš 
kurių kitados šaipėmės, niekinome. 
Juk kasininkės darbu „Maksima“ 
kasoje buvo gasdinami tingūs moks-
leiviai. Bet jei ne tos vargšės parda-
vėjos, ne jų niekam nematoma drąsa 
ir pasiaukojimas, karantinas būtų 
dar ir labai sunkus bei alkanas. Jos 
akis į akį susiduria su tūkstančiais 
žmonių mūsų dienų bažnyčiose: 
prekybos centruose. Mes uždarėme 
tikrąsias bažnyčias su keliomis de-
šimtimis tikinčiųjų dėl grėsmės. Bet 
palikome vietas, kuriose praeina 
tūkstančiai. Ir niekas nepuošia savo 
facebook nuotraukos rėmeliu „Aš 
esu kasininkė“… 

Jei ne žmonės, sukantys „baron-
ką“ savaitėmis toli nuo namų, mes 
neturėtume daugelio prekių, be 
kurių negalime įsivaizduoti savo 
gyvenimo. Uždustų ekonomika, ir 
kompiuteris sparčiai pralaimėtų šal-
dytuvui.

Didvyriai tie, kurie eina į darbą, 
išlaikydami savo šeimas, mokėdami 
mokesčius, taip suteikdami gyvastį 
savo valstybei ir galimybę jai pasi-
rūpinti tais, kurie savimi pasirūpin-
ti negali, nesugeba ar nenori. Štai 
neseniai internete sklandė nuotrau-
kos su skirtingais nemokamų pietų 
moksleiviams daviniais. Diskusi-

jose trūko svarbiausio dalyko: dė-
kingumo už tai, kuo šiuo nelengvu 
laiku dirbantieji ir mokesčius mo-
kantieji dalinasi su tais, kurie negali 
savimi pasirūpinti. Juk ir kompiute-
rius valstybė dalinti ruošiasi tik so-
cialiai remtinoms šeimoms. Pamirš-
dama tai, kad dirbančiųjų šeimoje ir 
tėvai, dirbantys nuotoliniu būdu, ir 
keli vaikai dažnai spiečiasi prie vie-
no vienintelio kompiuterio. 

Didvyriai yra medikai, kurie su-
dėtingomis sąlygomis ir nuolati-
nėje įtampoje dirba toje sistemoje, 
kuri trisdešimt metų buvo ramiai 
ir nuosekliai griaunama. Ir čia ne 
mūsų trumparegių politikų išmislas. 
Medicina tapo kone visos Europos 
skausmu ir nelaime. Nes beoptimi-
zuodami prisioptimizavome. 

Didvyriai yra ir tylieji „ačkari-
kai“ moksliukai. Juk ne į dažytas 
silikonines „pupas֧“, kurių ančiukų 
snapeliais iškarikatūrintus veidelius 
laikino šimtai tūkstančių, ne į jų 
bukus postus apie kūdikių košeles 
ir veido kremukus dabar dedame 
viltis. Dedame viltis į tuos, kurie 
universitetų auditorijose ir labo-
ratorijose už minimalią algą kuria 
pagrindus inovatyviosioms techno-
logijoms. Ir žinių bei moderniųjų 
technologijų Meka save tituluojan-
čioje Lietuvoje kantriai laukia eilės 
doktorantūros studijoms… 

Straipsniai apie mūsų karius daž-
nai sulaukdavo lavinos komentarų, 
ypač dviejų etatinių „raštininkų“. O 
šiandien į kariuomenę ir preziden-
tas, ir šalies gyventojai žiūri kaip į 
gelbėtoją. Kariuomenė sustygavo 
Ekstremalių situacijų valdymo gru-
pės darbą, valdė grįžtančiųjų srautus 
oro uostuose ir uostuose. Ir mūsų 
kariai rokiškėnai išėjo į nematomą 
frontą nuo pat pirmosios karantino 
dienos. Tam, kad mūsų sienos būtų 
saugios. Mat tai, kas buvo atvira 
daugiau kaip dešimtmetį, ne taip 
lengva uždaryti. Kaip greitai pasi-
keitė nuomonės apie mūsų karius… 
Kai pamatėme, kad užauginome iš-
tisą kartą inteligentų, vadovų, nemo-
kančią priimti net paprastų sprendi-
mų, ką jau kalbėti apie strateginius. 
Nemokančią ir nesugebančią savo 
sprendimų vykdyti. Juk mūsų tris-
dešimties metų politikos bėda yra 
tai, kad mūsų visuomenė išaugino 

politikus, gebančius cituoti Gedimi-
no Vitkaus politologijos vadovėlį 12 
klasei, ir ne daugiau. Mūsų politikai 
temoka reaguoti, bet ne numatyti 
pasekmes. Būti vedamiems aplinky-
bių, o ne patiems įkvėpti ir vesti. 

Linkiu, kad šis išbandymas mus 
pakeistų. Kad užtektų ryžto gelbėti 
pasaulį darbais, o ne sėdėjimu ant 
sofos. Kad išmoktume pagarbos ne 
tik politikui, influenseriui, bet ir 
kasininkui, darbininkui, „fūristui“. 
Kad turėtume drąsos savyje ugdyti 
lyderius, ir gerbtume tuos, kurie tą 
daro. Kad į tarnybą kariuomenėje 
pradėtume žiūrėti kaip į būtiną įra-
šą kiekvieno būsimo lyderio CV. 
Kad pradėtume vertinti ne gražiai ir 
prasmingai kalbančius, bet geban-
čius veikti, priimti sprendimus ir 
prisiimti už juos atsakomybę. Kad 
nusiimtume šaunumo, manierizmo, 
abejingumo ir pasikėlimo kaukes. 
Kad nustotume stengtis ir siekti, o 
pradėtume realiai veikti, ir vertinti 
ne pastangas, o konkrečius rezul-
tatus.  Kad priimdami sprendimus 
pagaliau nustotume vadovautis tos 
minutės emocijomis, o pradėtume 
vertinti racionalius argumentus ir 
skaičius. Turėtume stuburą būti ne 
patogiais, populiariais, o drąsiais 
ir atsakingais, gebančiais priimti ir 
sunkius sprendimus. Kad nuliptume 
nuo savo žmogiškosios puikybės 
pjedestalo ir atsakymus į amžinuo-
sius klausimus matytume ne per tra-
pios ir trumpalaikės žmogiškos bū-
ties prizmę, o savo kelyje pas laiko 
ir erdvės Valdovą. 

Virusas praeis. Praeis taip, kaip 
savo kūrinį „Quo vadis“ baigė H. 
Senkevičius: „Taip praėjo Neronas, 
kaip praeina viesulas, audra, gaisras 
arba maras. O Petro bazilika nuo 
Vatikano kalvos ligi šiol viešpatau-
ja mieste ir pasaulyje“. Viešpatauja 
tikėjimas, viltis ir meilė. Gailestin-
gumas, pasiaukojimas ir drąsa. Ir 
stebėdami, kaip degama Anno Do-
mini 2020 Velykinė žvakė, karto-
sime: Jis – pradžia ir pabaiga, Alfa 
ir Omega. Tai Jis suteikia prasmę 
mūsų darbams, pastangoms, mūsų 
laikinumui. Mūsų skausmui ir ne-
tekčiai. Mūsų amžinojo gyvenimo 
vilčiai, prasmės ir tikėjimo šviesai. 
Sklaidančiai nevilties, nerimo ir bai-
mės tamsą. 



Nepriklausomas rajono laikraštis
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Jaunuoliai kviečiami įsitraukti į savanoriškas veiklas Rokiškyje
2020 m. sausio mėn. startavo nacionalinis savanoriškos tarnybos modelis 

– „Jaunimo savanoriška tarnyba“ (JST). Programą įgyvendina Jaunimo reikalų 
departamentas prie SADM. Programa suteikia stiprią ugdomąją patirtį su paly-
dėjimu, tačiau tam būtina laikytis sąlygų – nuoseklumo ir reguliarumo.

Tai intensyvi 6 mėnesių trukmės savanorystės programa jauniems žmonėms 
nuo 14 iki 29 m., kurios metu jaunuoliai bent 40 val./ mėnesį savanoriauja pa-
sirinktoje akredituotoje priimančioje organizacijoje. Kiekvienas savanoris kartą 
per mėnesį susitinka su savanorišką veiklą organizuojančios (SVO) organiza-
cijos paskirtu mentoriumi ir mokosi spręsti su savanoriška tarnyba susijusias 
problemas, sistemina patirtį ir įvardija išmokimus. 

Savanoriai, kurie įgyvendina 6 mėnesių tarnybą, įgyja JST pažymėjimą – JRD 
(Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) 
patvirtintą dokumentą pažymintį tarnybos metu įgytus ar sustiprintus įgūdžius. 
Pažymėjimų suformavimui mentoriai, dirbantys programoje, susitikimų su sava-
noriais metu pasitelkia skaitmeninių ženklelių platformą – įrankį kompetencijų 
refleksijai ir užfiksavimui. Jaunuolių įgyvendinta tarnyba, kuri atitinka kokybės 
standartą, kaip nurodyta JST apraše, 2020 m. yra pripažįstama 0,25 stojamojo 
balo į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Svarbu pastebėti, jog tik jaunuoliai, kurie 
įgyvendina visus 6 mėnesius po nemažiau nei 40 val./mėn. tarnybą, gali preten-
duoti į stojamąjį balą.

Dėl susiklosčiusios ekstremalios padėties, registraciją II-ajam pusmečiui pre-
liminariai planuojama atidaryti 2020 m. balandžio 14 d. - gegužės 18 d. Norin-
tys dalyvauti programoje, pirmiausia turi užsiregistruoti JRD duomenų bazėje: 
Savanorio anketa. Užsiregistravus, informacija perduodama rajono ar miesto 
savivaldybę kuruojančiam SVO organizacijos mentoriui(ei), kuri(s) su potencia-
liais savanoriais susisiekia el. paštu ir sutaria laiką dėl susitikimo.

2019 metais Jaunimo Savanorišką tarnybą Rokiškio rajone baigė 7 savanoriai. 
Šiuo metu Rokiškio raj. yra 16 savanorių, kurie savanorišką tarnybą atlieka šiose 
akreditaciją turinčiose įstaigose:

Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga „Apvalus stalas“ – 6 savanoriai;
Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras – 1 savanoris;
Rokiškio rajono ligoninė – 2 savanoriai;
Rokiškio rajono vietos veiklos grupė – 1 savanoris;
Rokiškio socialinės paramos centras – 2 savanoriai;
VšĮ Rokiškio jaunimo centras – 4 savanoriai.

Enrika PAVILONIENĖ

Dalinamės jaunų žmonių atsiliepimais apie savanorystės patirtį:
Martyna Povilavičiūtė:
Esu Rokiškio rajono Juodupės gimnazijojos abiturientė 

ir savanoriauju Rokiškio rajono vietos veiklos grupėje. Sa-
vanorystė man suteikia galimybę prisidėti prie sąmonin-
gesnės ir atsakingesnės visuomenės kūrimo. Norint jaustis 
pilnaverčiu žmogumi labai svarbu daryti kitam gera. Per 
savanorišką tarnybą aš įgyju daug naudingos patirties, vis 
daugiau pasitikėjimo savimi, galiu išreikšti save. Keliu dide-
lius tikslius ne tik sau, bet ir Lietuvai. Galiu drąsiai teigti, kad 
savanorystė didina socialines vertybes ir tuo pačiu meilę Tė-
vynei. Savanorytės vertė savanoriui yra didžiulė, ji padeda 
įgyti vertingų įgūdžių ir savybių, naudingų realizuojant savo 
lūkesčius, ugdo pilietiškumą, skatina humaniškumą ir tole-
ranciją. Tokia veikla padeda į pasaulį bei aplinką žvelgti iš 
kitos perspektyvos ir pamatyti kur kas daugiau bei kur kas 
plačiau - būtent taip aš matau dabar. Juk laimingas žmogus 
yra tas, kuris praėjus dienai gali sakyti, kad per ją nuveikė la-
bai daug naudingų darbų. Savanorystės nauda yra didžiulė. 
Būk savanoriu ir TU!

 Giedrė Kairelytė: 
Pusę metų praleidau savanoriaudama Rokiškio socialinės 

paramos centre. Mane visada domino savanorystės sąvoka, 
norėjau tai išbandyti, todėl džiaugiuosi, kad pasitaikius ga-
limybei galėjau šį norą įgyvendinti. Savanoriaujant teko su-
sipažinti su socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo dienos 
centro neįgaliems jaunuoliems darbo specifika, socialinių 
sričių dokumentacija, globos centro darbo specifika. Taip 
pat padėjau socialines paslaugas gaunantiems senjorams, 
dalyvavau projektinėje veikloje bei prisidėjau prie įvairių 
renginių organizavimo. Buvo malonu savanoriauti tokioje 
aplinkoje, kurioje jaučiamas stiprus palaikymas, dėkingu-
mas ir įvertinimas. Darbuotojai šiltai priima savanorius, la-
bai vertina jų pagalbą ir jaučiasi dėkingi. Savanorystė su-
teikia neįkainojamos patirties. Suteikiama galimybė pažinti 
save, sužinoti savo stipriąsias puses, išbandyti save įvairiose 
veiklose, praplėsti akiratį, susipažinti su įvairiais žmonė-
mis. Savanoriška veikla yra plati ir apima daug sričių, todėl 
kiekvienas, turintis laiko ir noro gali atrasti sau patinkančią 
prasmingą veiklą. Manau, kad bet kokia savanorystės forma 
ir pagalba kitam be atlygio augina žmogų kaip asmenybę.

Abiturientai brandos egzaminų laukia su nerimu
Abiturientai susiduria 

su nemenku išbandymu. 
Dėl susiklosčiusios ekstre-
malios situacijos, keičia-
mos kai kurių egzaminų 
datos, paankstintas moks-
leivių pavasario atostogų 
laikas. „Rokiškio Sirena“ 
teiravosi abiturientų, ko-
kios nuotaikos vyrauja 
laukiant baigiamųjų egza-
minų, kaip išnaudoja ne-
tikėtai paankstintų pava-
sario atostogų laiką, kaip 
vertina, jog yra nukelia-
mas egzaminų laikymas 
ir ką patartų jaunesniems 
moksleiviams, kurie dar 
liks mokyklos suole?

Mokytis savarankiškai 
sunkiau
„Esu abiturientė, todėl 

vis dažniau pradedu mąs-
tyti apie egzaminus, juk tai 
nulemiantis dalykas prieš 
tolimesnį mokymąsi, naują 
gyvenimo etapą. Egzaminų 
laukimas sukelia daug stre-
so, minčių, ar viskas susi-
klostys taip, kaip tikimės. 
Sunku susitaikyti, jog greitu 
metu paliksiu mokyklos suo-
lą, sutiktus draugus ir pačią 
Obelių gimnaziją, kurioje 

nepastebimai prabėgo lai-
kas. Paankstintas atostogas 
išnaudoju pasiruošti egza-
minams: detaliai analizuoju 
medžiagą, sprendžiu testus 
internetu, skaitau knygas, 
mokausi naujas temas, jog 
būtų lengviau vėliau. Mo-
kytis nuotoliniu būdu kur 
kas sunkiau nei įprastai bū-
nant mokykloje. Dėl esamo 
karantino keičiasi ir egza-
minų sesijos laikas, tai turi 
įtakos tiek mokiniams, tiek 
mokytojams. Taip patiriame 
dar daugiau įtampos, esame 
nežinioje, kiek bus efekty-
vus nuotolinis mokymasis, 
nes ne taip gerai įsisavinama 
medžiaga, kaip mokyklo-
je, nežinau ar nuo to nenu-
kentės egzaminų rezultatai. 
Jaunesniems mokiniams pa-
tarčiau pradėti mokytis kuo 
ankščiau. Vėliau atsiran-
dant mokymosi spragoms, 
lieka vis sunkiau, darosi 
keblu spręsti uždavinius, 
suprasti dėstomą pamokos 
turinį. Reiktų mokytis kon-
centruotai, pasitelkus visus 
įmanomus informacijos šal-
tinius, skirti didžiąją laiko 
dalį mokymuisi, nes nuo to 
priklauso mūsų visų ateitis“ 

-  pasakojo Obelių gimnazi-
jos abiturientė Arūnė Saba-
liauskaitė

„Su džiaugsmu išeinam, 
su liūdesiu paliekam“
„Laukiant egzaminų man, 

žinoma, neramu. Pradėjau 
kitaip vertinti laiką, praleis-
tą su klasiokais, nes bus liū-
dna juos palikti. Tuo pačiu 
ir nekantrauju pradėti naują 
gyvenimo etapą. Ko gero, 
mano nuotaiką geriausiai 
apibūdina frazė „Su džiaugs-
mu išeinam, su liūdesiu pa-
liekam“. Gerai, kad nukeltos 
egzaminų datos. Dabar turė-
siu daugiau laiko pasiruošti 
lietuvių kalbos įskaitai, nes 
ir sveikata svarbi, ir kalbėti 
drąsiau tvirtai pasiruošus. 
Atostogų metu artimųjų rate 
atšvenčiau savo gimtadienį 
ir dabar turiu laiko padirbė-
ti namuose – juk pavasaris. 
Jaunesniems moksleiviams 
patarčiau formuoti sveikus 
įpročius, nes man atrodo, 
kad nuo devintos klasės jie 
nesikeičia, o dvyliktoje kla-
sėje pradėti miegoti „žmo-
nišku“ laiku arba išmokti 
išlaikyti dėmesį jau vėloka“ 
- nuotaikomis dalinosi Ro-

kiškio rajono Pandėlio gim-
nazijos abiturientė Arijanda 
Šerepkaitė

 Jau greit viskas baigsis
„Dar vis nežinau kaip 

jaustis artėjant egzaminams 
ir visai mokyklos kelionės 
pabaigai. Jaučiuosi keistai, 
žinoma, jaučiu įtampą, nes 
tik dabar pradedu suprasti, 
kad viskas greitai baigsis, 
mano ir klasiokų keliai iš-
siskirs, tuoj turėsiu gyven-
ti savarankiškai. Iš vienos 
pusės laukiu egzaminų, kad 
visas tas chaosas greičiau 
baigtųsi, o kita vertus - bai-
su, kad neužilgo visos mano 
žinios, sukauptos per 12 
metų, bus įvertintos ir nuo 
jų priklausys mano atei-
tis. Negaliu meluoti, kad 
šį atostogų laiką išnaudoju 
taip, kaip turėčiau. Tiesiog 
ruošiuosi viskam emociškai, 
noriu pailsėti nuo visų pri-
minimų, jog tuoj egzaminai. 
Aišku, mokslų neapleidžiu, 
juk ruoštis reikia. Šiuo metu 
vis tobulinu viešąjį lietuvių 
kalbėjimą, sprendžiu už-
duotis iš matematikos vado-
vėlio, stengiuosi užpildyti 
savo spragas ir gerinu anglų 

kalbos žinias, žiūrėdama 
angliškus filmus, serialus. 
Nesu labai patenkinta, kad 
egzaminų datos yra perke-
liamos. Abiturientams daug 
geriau būtų, jei visas šis stre-
sas dėl baigiamųjų egzaminų 
baigtųsi kuo greičiau. Neaiš-
ku, kaip bus su mokyklos 
baigimu, ar nebus ir išleistu-
vių šventė atkelta. Dauguma 
dvyliktokų vasarą nori dirb-
ti, o egzaminų perkėlimas 
tam gali trukdyti, juk neaiš-
ku iki kada visa tai gali užsi-
tęsti. Jaunesniems mokslei-
viams palinkėsiu nepamesti 
mokslų, nes svarbu mokytis 
ne tik paskutiniais mokslo 
metais. Skirkite laiko ir sau, 
nes svarbu nepanikuoti ir 
nepamiršti būti gerais žmo-
nėmis. Gal ne visada viskas 
pasiseka, tačiau svarbiausia 
bandyti, o jei kartais sukly-
sit, atminkit, kad iš klaidų 
mes mokomės. Ką išmoksite 
jaunesnėse klasėse, bus len-
gva ir gera panaudoti būnant 
abiturientais, ruošiantis sa-
varankiškam gyvenimui“ - 
mintimis dalinosi Rokiškio 
Juozo Tumo-Vaižganto gim-
nazijos abiturientė Miglė Ja-
kuntavičiūtė.

Svarbu ne tik mokytis,
 bet ir turėti hobį
„Dėl egzaminų nerimas 

yra visada. Ypatingai jaudi-
nuosi dėl matematikos egza-
mino, kadangi ten turiu dau-
giausiai spragų. Mokymasis 
namuose labai neįprastas 
dalykas, nes neturi žmogiš-
ko santykio su mokytojais. 
Klausimus galime užduoti 
mokytojams per TAMO, bet 
kol kas į mokslus atosto-
gų metu nelabai pasinėriau. 
Turiu pasiėmęs keletą kny-
gų, kurias pradėjau skaityti. 
Truputėlį pavartau istorijos 
vadovėlį, bet kažkaip neatsi-
randa didžiulio noro. Norisi 
pažiūrėti kokį filmą ar seri-
alą. Dėl egzaminų nukėlimo 
manau išlošiu, nes turėsim 
daugiau laiko. Visiems pata-
riu perskaityt privalomus au-
torius prieš nagrinėjant kla-
sėje ir stengtis neapsikrauti 
galvos egzaminais, nes gali 
pradėti panikuoti. Labai 
svarbu kažkur išeiti su drau-
gais, turėti hobį“ - nuotaiko-
mis dalinosi Rokiškio Juozo 
Tumo-Vaižganto gimnazijos 
abiturientas Domantas Šin-
kūnas.

Enrika PAVILONIENĖ
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Nepriklausomas rajono laikraštis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• Lietus ratlankius, buvo naudojami 
Volvo automobiliui. Enzo firmos, 
tvarkingi, nelankstyti. Centras 65, 
tarpas varžtų 108, 5 skylių, R15. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 657 51 472. 
Rokiškis
• Geri, gražūs, Nissan X-Trail ratai 
su geromis Brigestone padangomis. 
Padangų likutis apie 5 mm. 
Kaina 220 Eur. Tel. 8 615 96 590. 
Rokiškis
• 195/65, R15, 95T, m+s, 2016 m., 
6 mm, 2 vnt. padangų. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 685 75 884.  
Rokiškis
• 195/65, R15, 7 mm, 2 vnt. 
padangų. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• 2006m., Opel Astra universalą 
dalimis. Tel. 8 699 86 773.  
Rokiškis
• Ratus. Padangos apie 5 mm. 
Tinka Sharan, Ford Galaxy ,Audi 
a4 ir VW Passat b5 automobiliams. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 682 58 004. 
Rokiškis
• Aliuminio ratlankius su geromis 
padangomis. 195/65, R15, nuo Audi 
a4. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 687 78 329. 
Rokiškis
• 2000-2004 m., Volvo v40, 1,9l, 
dyzelis, 85 kW greičių dėžę.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Barum padangas. R15, 195/65, 
likutis 6-7 mm. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 655 66 611. Rokiškis
• Vasarines Pirelli padangas. R15, 
186/65, likutis apie 5-4 mm. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 655 66 611.  
Rokiškis
• Keturių skylių, lengvojo lydinio 
ratlankius. R15, centrinė skylė 58 
mm. Tarpas tarp skylių 108x76 
mm. Tel. 8 615 55 734.  
Rokiškis
• 205/70, R14, padangas. 2 vnt. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• BMW, R17, originalius ratlankius 
penktajam modeliui. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 685 75 884.  
Rokiškis
• Originalius R15,  5 skylių ratus. 
Tinka VW, Audi. Kaina 96 Eur.  
Tel. 8 618 13 074. Rokiškis
• Nissan Almera 2003 m., 2,2 l, 
dCi, 82 kW mechaninę pavarų dėžę 
dalimis. Dėžės kodas (RS5F50A). 
Tel. 8 636 00 696.  
Rokiškis
• 5/112, R16, R15 atsargines 
padangas. Tinka Audi, VW. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 685 75 884.  
Rokiškis
• 2017 m., 195/65, R15, 7 mm, 
vasarines padangas. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Volvo ratus. R18. Kaina 160 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Naujas, Firestone Vanhawk 
padangas. 225/70, R15. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 621 48 959.  
Rokiškis
• Lietus Ford ratlankius. 4 vnt. 
R15; 4x108; centrinė sklylė 63,3. 
Padangos vasarinės 195/60 R1. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 618 45 278. 
Rokiškis
• Passat B5, 81kW dalimis. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 682 58 004.  
Rokiškis
• 2003m., R15, Opel Zafira 
plieninius ratlankius su padangomis 
ir plastikiniais gaubtais. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 617 57 592.  
Rokiškis
• 205/55, R16 padangas. Kaina 5 
Eur. Tel. 8 685 75 884.  
Rokiškis
• 195/70, R14 padangas. Kaina 5 
Eur. Tel. 8 685 75 884.  
Rokiškis
• Audi 80 B4, 2,0l. ir VW Golf 3, 
1,9l. dalimis. Tel. 8 612 74 047. 
Rokiškis
• VW, Seat, R14, 4 skylių ratus su 
vasarinėmis padangomis. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 612 21 760.  
Rokiškis
• Opel Meriva vasarinių padangų 

komplektą su skardomis. Yra ir 
m+s. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• 2002m., Chrysler Voyager, 
mechaninę pavarų dėžę.  
Tel. 8 675 29 791. Rokiškis
• BMW ratlankius, R17, originalūs. 
Su geromis padangomis, 7 mm, 
Continental. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 685 75 884.  
Rokiškis
• Lietus ratus. Padangos dar vienam 
vasaros sezonui. Matmenys: 
225/50, R16, tarpai tarp skylių 
5x112. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 646 82 607. Rokiškis
• VW Passat, 1999 m., 1,9 l, TDI, 
81 kW, universalas dalimis.  
Tel. 8 629 45 390.  
Rokiškis
• Naudotas vasarines padangas. 
195/55, R16, su originaliais Ford 
Focus ratlankiais. Kaina 220 Eur. 
Tel. 8 686 20 474.  
Rokiškis
• 6 cilindrų varikliui pilną dujų 
įrangą. Balionas dedamas atsarginio 
rato vietoje, dujų liko pusė 
baliono. Dujų patikra galioja iki 
2020.09. Nauja magistralė, laidai, 
žarnelės. Po įdėjimo su šia įranga 
nuavažiuota 300 km. Kaina 160 
Eur. Tel. 8 624 81 488.  
Anykščiai
• BMW lietus ratlankius. 
Geros būklės, su naujomis,16 
colių, vasarinėmis padangomis 
(Continental) 4 vnt. Kaina 160 Eur. 
Tel. 8 685 56 884. Rokiškis
• 2014 m., Skoda Superb 
originalius, lietus ratus su 
vasarinėmis padangomis.  225/45, 
R17, protektorius 5 mm. Fulda 
padangos 2016 m. Komplekto 
kaina 240 Eur. Tel. 8 612 81 356. 
Rokiškis
• 2010 m., VW Golf 6 ratų 
komplektą su vasarinėmis 
padangomis. 205/55, R16, 
protektorius 7 mm. Padangos 2019 
m. Komplekto kaina 160 Eur.  
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• 2007 m., VW Fox ratų komplektą 
su vasarinėmis padangomis. 
165/70, R14, protektorius  6-7 mm. 
Komplekto kaina 80 Eur.  
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• 2006 m., Ford Focus, lietus 
ratus su vasarinėmis padangomis. 
205/55, R16, protektorius 5 
mm, 2017 m Fulda padangos, 
Komplekto kaina 140 Eur.  
Tel. 8 612 81 356.  
Rokiškis
• Ford Fiesta, 2006 m., lietus 
ratus su vasarinėmis padangomis. 
195/60, R15, protektorius 4-5 mm. 
Komplekto kaina 80 Eur.  
Tel. 8 612 81 356.  
Rokiškis
• Padangas. 195/50, R15, 2018 
m., protektorius 7 mm. Komplekto 
kaina 60 Eur. Tel. 8 612 81 356. 
Rokiškis
• 2005 m. VW Passat plius 
ratų komplektą su vasarinės 
padangomis. 195/65, R15, 
protektorius 6 mm. Padangos 2018 
m., Dunlop. Komplekto kaina 100 
Eur. Tel. 8 612 81 356.  
Rokiškis
• 2009 m., VW Golf 6 ratų 
komplektą su vasarinėmis 
padangomis. 205/55, R16, 
protektorius 7 mm. Padangos 2018 
m. Komplekto kaina 160 Eur. 
Padangos Bridgestone.  
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• Vasarines padangas. 19 col., 
255/40, protektoriaus likutis 5 mm. 
4 vnt. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• 2008 m. Opel Corsa ratų 
komplektą su vasarinėmis 
padangomis. 185/65, R15, 
protektorius 7 mm. Padangos 2019 
m. Komplekto kaina 140 Eur.  
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• Vasarines padangas. 185/70, 15 
col., protektoriaus likutis 7 mm. 4 
vnt. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 624 39 429. Skuodas
• Kia Sportage. 2000 m., benzinas. 
Visą arba dalimis.  
Tel. 8 620 37 380.  
Rokiškis

Žvejams mėgėjams – įsigalioję draudimai
Aplinkos ministerija pri-

mena, kad karantino metu 
žvejojantieji turi laikytis 
saugaus, didesnio nei 2 me-
trų, atstumo iki kito asmens, 
vengti tiesioginio fizinio kon-
takto, laikytis asmens higie-
nos reikalavimų. Siekiant kuo 
mažiau lankytis prekybos 
centruose, patariama įsigyti 
žvejybos leidimus elektroni-
niu būdu.

Žvejai mėgėjai neturėtų 
pamiršti, kad nuo balandžio 

1-osios, draudžiama žvejoti sa-
lačius. Šis draudimas tęsis iki 
gegužės 15 d. Siekiant apsau-
goti prieš nerštą intensyviai be-
simaitinančius salačius, visoje 
Neries upėje iki balandžio 20 d. 
draudžiama bet kokia žvejyba 
naktį. 

Prasidėjus paukščių perė-
jimui, nuo balandžio l d. iki 
rugpjūčio l d. draudžiama lan-
kytis ir žvejoti ornitologiniuose 
draustiniuose esančiuose van-
dens telkiniuose. 

Iki balandžio 20 d. galioja 

draudimas žvejoti masalui nau-
dojant žuvelę, žvejoti lydekas. 
Iki gegužės 15 d. draudžiama 
žvejoti kiršlius ir salačius, iki 
gegužės 20 d. – sterkus.

Nuo balandžio 1 d. galima 
žvejoti nėges, įsigijus žvejo mė-
gėjo kortelę šių žuvų žvejybai, 
laikantis limituotos žvejybos 
sąlygų. 

Balandžio 1 d. prasidėjo ir 
povandeninės žūklės sezonas. 
Ši žūklė leidžiama septyniuose 
šalies ežeruose ir Baltijos jū-
ros priekrantėje. Šis leidimas 

priekrantėje taikomas visus me-
tus, išskyrus rekreacines zonas, 
kuriose žvejyba leidžiama nuo 
spalio 31 d. iki balandžio 15 
d. Žvejybos plotų naudotojai 
vandens telkiniuose, į kuriuos 
jiems išduoti leidimai naudoti 
žvejybos plotą, gali leisti po-
vandeninę žūklę ištisus metus, 
tai įrašę į mėgėjų žvejybos lei-
dimo sąlygas. 

Nuo balandžio 2 d. jau lei-
džiama žvejoti šamus.

Aplinkos ministerijos 
inform.

Nebegalinčiųjų prekiauti sodinukais, sėklomis 
galimybė – prekių atsiėmimo punktai

Paskelbus šalyje karanti-
ną ir artėjant pavasariniams 
žemės ūkio darbams, Žemės 
ūkio ministerija nuolat gau-
na prekybininkų, nebega-
linčių šiuo metu prekiauti 
sodininkystės, žemdirbystės 
prekėmis įprastose prekyvie-
tėse, klausimų dėl savo vei-
klos galimybių.

Žemės ūkio ministras An-
drius Palionis pasirašė reko-
mendacijas, kuriomis išaiškina-
mi reikalavimai prekiautojams, 
prekiaujantiems ne maisto pro-
duktais ir šiuo metu vykdan-
tiems internetinę prekybą. 

Anot ministro, sodininkys-
tės, daržininkystės ir kitomis 
žemės ūkiui skirtomis prekė-
mis (pavyzdžiui, sodinukais, 
sėklomis, pašarais, trąšomis 
ir t.t.)  prekiaujantys fiziniai ir 
juridiniai asmenys, laikydamie-
si keliamų reikalavimų, ne tik 
gali pristatyti prekes į nurodytą 
vietą, bet ir įsirengti prekių at-
siėmimo punktus ir tokiu būdu 

toliau vykdyti savo veiklą.
„Visi prekiautojai gali vyk-

dyti internetinę prekybą. Pa-
rengėme rekomendacijas tiems, 
kas vykdo tokią prekybą ir pa-
brėžiame, kad prekiautojai turi 
kelias galimybes – pristatyti 
prekes kliento nurodytu adresu 
arba įsteigti prekių atsiėmimo 
punktus. Žinoma, prekių atsiė-
mimo punktai turi veikti laikan-
tis visų jiems keliamų higienos 
reikalavimų“, - teigia žemės 
ūkio ministras.

Prekių atsiėmimo punktuo-
se prekės gali būti įkraunamos 
į kliento transporto priemonę 
jam įvažiavus ar privažiavus 
prie sandėlio, atsiimamos iš 
daiktų saugojimo spintų ir pa-
našiai, sudarant sąlygas klien-
tams atsiskaityti už prekes ar 
paslaugas internetu iš anksto, 
naudojantis savitarnos kasomis, 
vengiant tiesioginio kontakto. 

Taip pat įmanoma, susita-
rus iš anksto, palikti atsiėmimo 
punkte vartotojui pasiimti pre-
kių krepšius, nedalyvaujant at-

siėmimo punkto darbuotojams 
(„maistomate“ ar kitame išma-
niajame įrenginyje, ar kitoje su-
tartoje vietoje).

Jei pasiimant prekes yra bū-
tina pasirašyti dokumentus (pa-
vyzdžiui, prekių priėmimo-per-
davimo aktą, sąskaitą ir pan.), 
rekomenduojama dokumentus 
pasirašymui palikti kartu su pre-
kėmis ir nurodyti juos pasirašius 
palikti specialioje pašto dėžutėje, 
kitoje nurodytoje vietoje, ar jų 
kopiją atsiųsti elektroniniu paštu.

Atsiėmimo punktuose yra 
būtina laikytis higienos reika-
lavimų. Lankytojų srautai turi 
būti organizuoti atsižvelgiant į 
atsiėmimo punkto plotą ir sie-
kiant išvengti grūsčių, prie įė-
jimo reikia pateikti informaciją 
lankytojams apie asmens higi-
enos laikymosi būtinybę, suda-
ryti galimybę klientams dezin-
fekuoti rankas, laikytis saugaus 
ne mažesnio kaip 2 metrų ats-
tumo, užtikrinti, kad dažnai 
liečiami paviršiai atsiėmimo 
punkto patalpose ir prekėms 

transportuoti skirtos priemonės 
būtų dezinfekuojamos dažniau 
bent 2 kartus per dieną, taip pat 
užtikrinti tinkamą aplinkos va-
lymą ir dezinfekciją.

Atsiėmimo punktuose taip 
pat privaloma laikytis dar-
buotojų sveikatos užtikrinimo 
reikalavimų. Sudaryti sąlygas 
ir užtikrinti, kad atsiėmimo 
punktų darbuotojai ne rečiau 
kaip kas 2 val. plautų rankas 
šiltu tekančiu vandeniu ir skys-
tu muilu arba dezinfekuotų jas 
specialiomis rankų dezinfek-
cinėmis priemonėmis, tvarky-
dami maistą darbuotojai turi 
vengti liesti rankomis veidą, 
akis, nosį, burną ir kt., laikytis 
kosėjimo, čiaudėjimo etiketo. 
Taip pat rekomenduojama imtis 
maksimalių priemonių, siekiant 
apsaugoti atsiėmimo punkto 
darbuotojus (įrengti pertvaras 
tarp darbuotojo ir pirkėjo, ap-
rūpinti darbuotojus apsaugos 
priemonėmis ir kt.).

Žemės ūkio ministerijos 
inform.

Pratęstas pasėlių deklaravimas
Žemdirbiai deklaruoti pasė-

lius šiemet galės maždaug mėne-
siu ilgiau, teigia žemės ūkio mi-
nistras. Pasak Andriaus Palionio, 
siekiama paskatinti pasėlius de-
klaruoti nuotoliniu būdu, tačiau 
didžioji dalis ūkininkų tą ir toliau 
daro seniūnijose.

„Europos Komisija pratęsė mė-
nesiui deklaravimo laikotarpį. De-
klaravimas, kuris dabar buvo numa-
tytas nuo balandžio 20 iki birželio 7 
dienos, yra pratęstas iki birželio 22-

os, čia tie, kurie yra nevėluojantys, o 
vėluojantys – iki liepos 17 dienos“,  
sakė A. Palionis.

Deklaruoti pasėlius būtina, no-
rint gauti Europos Sąjungos (ES) 
tiesiogines išmokas. Pasak minis-
tro, pernai tik 2,69 proc. Lietuvos 
žemdirbių pasėlius deklaravo nuo-
toliniu būdu – pagalbos teikiant 
deklaracijas reikia maždaug 80-85 
proc. ūkininkų.„Yra apmokyti nau-
ji savivaldybių ir seniūnijų darbuo-
tojai, nes iš viso yra virš 500 darbo 
vietų per visą Lietuvą, nuo balan-

džio 6 dienos bus galima jungtis 
prie sistemos ir bus jau video me-
džiaga su deklaravimo pavyzdžiais, 
taip pat svarstėme su savivaldybių 
merais, kaip įrengti darbo vietas, 
kad jos būtų saugios savivaldybių 
ir seniūnijų darbuotojams“, – tvir-
tino A. Palionis.

Pasak jo, galvojama ir apie pa-
skatinamąsias priemones ūkinin-
kams, kurie pasėlius deklaruotų 
nuotoliniu būdu.

„Finansinių priemonių negali-
me sugalvoti, jeigu nuotoliniu būdu 

ūkininkas deklaruos, bet galėtų būti 
tokia skatinamoji priemonė, kad 
mažesnė tikimybė papulti į patikrų 
sąrašą“, – teigė ministras.

„Reikia skatinti ūkininkus, ti-
krai turime jaunų ūkininkų nemažą 
dalį, kurie galėtų patys deklaruoti ir 
kaimynams padėti“,  – pridūrė jis.

Žemės ūkio ministerijos duo-
menimis, pernai 126 tūkst. pareiš-
kėjų deklaravo 2,9 mln. ha žemės 
ūkio naudmenų, ūkininkai gavo 
483,7 mln. eurų tiesioginių išmokų.

BNS inform.

Stojantiesiems į Karo akademiją motyvaciniai pokalbiai – nuotoliniu būdu
Norintieji studijuoti Gene-

rolo Jono Žemaičio Lietuvos 
karo akademijoje ir galvojan-
tys apie karininko profesiją 
kviečiami toliau registruotis 
Lietuvos karo akademijos 
Atrankos centre ir dalyvauti 
motyvaciniame pokalbyje. Sto-
jimo procesas į Lietuvos karo 
akademiją nėra sustabdytas, 
visi jo etapai išlieka tie patys, 
tik motyvacinis pokalbis nuo 
balandžio vidurio vyks nuoto-
liniu būdu.

„Norime paraginti absolven-

tus nesustoti šiuo metu renkantis 
profesiją. Karo akademija kvie-
čia rinktis karininko profesiją ir 
kariūnams skirtas universitetines 
studijas. Todėl sudarome sąly-
gas ir šiuo laikotarpiu dalyvauti 
atrankoje. Motyvacinis pokalbis 
nuotoliniu būdu padės įveikti 
mobilumo iššūkius, bus papras-
tesnis užsienyje gyvenantiems ir 
besimokantiems jaunuoliams“, – 
sako akademijos viršininkas plk. 
Juozas Kačergius.

Telefonu +370 682 31072 
arba el. paštu lka.atranka@mil.
lt užsiregistravusiam kandida-

tui bus nurodyta data, kada jis 
ir Vertinimo komisija sutartu 
laiku prisijungs prie tam skirtos 
platformos. Komisija nuotoliniu 
būdu užduos klausimų paskelb-
tomis motyvacinio pokalbio te-
momis ir stojantis vaikinas arba 
mergina į juos turės atsakyti.

Stojančiajam belieka pasirū-
pinti, kad tuo metu bent 20 mi-
nučių būtų saugus ir nenutrūks-
tantis interneto ryšys. Asmens 
buvimo vieta nesvarbi.

Po pokalbio gavęs teigia-
mą atsakymą kandidatas turės 
pasitikrinti sveikatą Karinėje 

medicinos ekspertizės komi-
sijoje (informacija dėl šio at-
rankos proceso etapo dar bus 
patikslinta). Taip pat jam reikės 
Lietuvos aukštųjų mokyklų aso-
ciacijai bendrajam priėmimui 
organizuoti (LAMA BPO) pa-
teikti prašymą (www.lamabpo.
lt) studijuoti Lietuvos karo 
akademijoje ir pasirašyti sutartį 
dėl studijų akademijoje, kurioje 
besimokantiems kariūnams stu-
dijos finansuojamos iš valstybės 
biudžeto lėšų.

Krašto apsaugos ministerijos
inform.
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BŪKIME VISI SVEIKI IR SOTŪS!
ROKIŠKIO MĖSINĖS elektroninė parduotuvė 

www.e-krautuve.lt
Karantino metu raginame saugoti save ir savo artimųjų sveikatą, vengti 

masinio susibūrimo vietų ir pamėgtas Rokiškio Mėsinės prekes bei duonos, 
bakalėjos, pieno ir kitų kategorijų produktus užsakyti neišeinant iš namų.

Galite ramiai ir saugiai apsipirkti Rokiškio Mėsinės elektroninėje krautuvėlėje  
www.e-krautuve.lt, o mes, pasirinktą produkciją saugiai pristatysime į Jūsų 
namus per 1-2 valandas nuo užsakymo pateikimo.

Pristatymo geografija: Rokiškis, Bajorai, Kavoliškis
Minimali krepšelio suma: 20 EUR
Užsakymų priėmimas: norint gauti prekes tą pačią dieną, 

užsakymus priimame nuo 8 iki 18 val., I-V, internetu www.e-
krautuve.lt  arba telefonu +370 656 07199
Prekių pristatymas: nuo 9 iki 19 val.

Pristatymo mokestis: 2,49 EUR
Atsiskaitymas grynaisiais arba banko kortele pristatymo metu
Kilus bet kokiems klausimams, skambinti tel. +370 656 07199 

PASLAUGOS

• Automobilių, krovinių, žemės 
ūkio technikos transportavimas. 
Savivarčio paslaugos. 
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis
• Gera kaina atvežame: žvyrą, 
smėlį, skaldą, atsijas. Statybinio 
laužo, grunto išvežimas. Vežame 
mažais ir dideliais kiekiais, 

padidinto pravažumo transportu. 
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis
• Techninė pagalba kelyje. Avarinis 
automobilių atrakinimas. Sumaišyto 
kuro ištraukimas, išvalymas ir 
autparuošimas eksploatacijai. 
Užvedimas išsikrovus 
akumuliatoriui. Tel. 8 604 86 441. 
Rokiškis
• Vežu mėšlą. Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis

BALDAI

• Sofą-lovą ir dviejų durų spintą. 
Tel. 8 611 05 828. Rokiškis
• Labai geros būklės valgomojo 
komplektą. Aukštis 75 cm, plotis 
80 cm. Kaip naujas. Galiu atvežti. 
Kaina 155 Eur. Tel. 8 622 47 259. 
Anykščiai

BUITINĖ TECHNIKA

• Siuvimo mašinos variklį su 
pedalu. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Naujas šiukšliadėžes, rūšiavimo 
dėžes. Kaina 19 Eur.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Šaldytuvą Beko. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Naują, išmanųjį siurblį robotą. 
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis

PERKA

• Palankiausiomis kainomis perku 
auksą. Už užstatą skolinu pinigus. 

Dirbame kiekvieną dieną.  
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Rokiškyje, Vyšnių g., dingo jauna, 
juodai balta katytė. Mačiusius 
ar priglaudusius labai prašome 
pranešti. Tel. 8 608 33 063. 
Rokiškis
• Didžiojoje Maximoje rastas 
auksinis moteriškas žiedas, gal 
kas pametėte. Tel. 8 611 21 837. 
Rokiškis
• Pamesta piniginė su dokumentais, 
Swedbank banko kortele ir lloyds 
banko kortele, UK vairuotojo 
pažymėjimu. Buvo grynųjų. Jei kas 
radote, grynuosius galite pasilikti, 
norėčiau atgauti tik dokumentus. 
Aišku būtų geriau atgauti viską, bet 
tai sąžinės reikalas.  
Tel. 8 624 23 494. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju tamsią 3-jų durų spintą. 
Tel. 8 612 30 043. Rokiškis
• Dovanoju įvairius, S-M dydžio 
moteriškus drabužius ir 41 dydžio 
moteriškus žieminius batus.  
Tel. 8 652 15 392.  
Rokiškis
• Žirgų mėšlą, maišytą su šiaudais. 
Vietomis yra ir perpuvusio. 
Pasiimti patiems. Tel. 8 670 97 023. 
Rokiškis
• Dovanoju rūbelius nuo 86 iki 104. 
Yra keli 80 ir 110 dydžio. Būklė 
įvairi. Pasiimti patiems. Kazliškio 
seniūnija. Norėčiau kad paimtų 
viena šeima. Tel. 8 626 63 211. 
Rokiškis
• Dovanojame kačiukus.  
Tel. 8 618 46 257. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Vienkartines pirštines Nitril, 100 
vnt. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 675 16 894. Rokiškis
• Daugkartinio naudojimo kaukes. 
Dviejų sluoksnių. Išrašome 
sąskaitas, dėl užsakymų rašyti 
arba skambinti tel.860639861. 
Panevėžyje pristatymas 
nemokamas, į kitus miestus 
siunčiame. Didesnį kiekį galime 
pristatyti . Kaina 3 Eur.  
Tel. 8 606 39 861. Rokiškis
• Dvigubos medvilnės kaukes, 
daugkartiniam naudojimui. 
1,50 Eur/vnt. Tel. 8 612 94 733. 
Rokiškis
• Dvisluoksnes, daugkartines veido 
kaukes. Puikiausiai apsaugos nuo 
smogo, dulkių, mikrobų, bakterijų, 
pavojingų virusų, oro taršos bei 
alergenų – būsite sveikesni ir 
apsaugoti nuo sunkių ligų. Kaina 5 
Eur. Tel. 8 671 25 431.  
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Mašininį stiprintuvą 1 kW. Veikia 
puikiai. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 674 32 448. Rokiškis
• Senas nenaudotas garso 
kolonėles. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 682 19 984. Rokiškis
• Nenaudotą, seną plokštelių 
grotuvą. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 682 19 984. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Antis: Indijos bėgikės. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 678 86 033.  
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• 27 metų vaikinas ieško bet kokio 
darbo. Tel. 8 648 49 430.  
Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo. Man 25 
metai. Tel. 8 650 70 663.  
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu pjauti ir 
kapoti malkas. Tel. 8 605 33 586. 
Rokiškis
• Vaikinas ieško darbo. Siūlyti 
įvairius variantus.  
Tel. 8 603 87 554. Rokiškis
• Statybininkas ieško darbo. Gali 
atlikti vidaus ir lauko apdailą.  
Tel. 8 613 17 079. Rokiškis
• 23 m. jaunuolis ieško nuolatinio 
darbo Rokiškyje arba aplink jį. 
Turiu įvairios darbo patirties: 
sandėlininko, vairuotojo, pagalbinio 
darbininko prie statybų ir kt. 
Geri kompiuteriniai įgūdžiai. Esu 

motyvuotas ir greitai mokausi.  
Tel. 8 696 38 718. Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo Rokiškyje 
ir aplink. Gali būti nenuolatinis. 
Tel. 8 609 43 304. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu rinkti 
akmenis. Jūžintai.  
Tel. 8 620 55 998. Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo Rokiškyje. 
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingas dviračių meistras 
nepilnai darbo savaitei. Gali būti 
antraeilininkas. Tel. 8 611 27 116. 
Rokiškis

KITA

• 4 kW vokišką, naudotą elektros 
generatorių. Įvairius sendaikčius. 
Tel. 8 682 32 507. Rokiškis
• Gal kas nori pasikirsti eglinių 
karčių (kuolams ar tvoroms tverti). 
Panemunėlio sen.  
Tel. 8 682 32 507. Rokiškis
• 50 kub. m eglinių rąstų.  
Tel. 8 611 17 092. Rokiškis
• Naujas baltas plastikines lauko 
duris. 920x2150, 3 stiklų paketas, 
rankena kairėje pusėje.  
Tel. 8 652 59 364. Rokiškis
• Eholoto daviklio laikiklį Runos. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 687 78 329. 
Rokiškis
• Beržines malkas.  
Tel. 8 606 02 944. Rokiškis
• Storesnes, metalines statines 
kurui. 200l. Tel. 8 615 55 734. 
Rokiškis
• Pušines, sausas, skaldytas malkas 
po 45 cm, 10 erdv. m. Kaina 28 
Eur. Tel. 8 685 30 693.  
Rokiškis
• Naują elektroninį žiebtuvėlį. 
Nereikalingos dujos, nebaisus 
vėjas, patogu uždegti viryklę, 
žvakes. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Mažasias akėčias, 3 vnt. Kaina 25 

Eur. Tel. 8 625 81 278.  
Rokiškis
• Plastikines dėžutes, 0,40 cnt.  
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Pastatomą, aliuminę statinę. 300 
litrų . Tel. 8 621 45 788.  
Rokiškis
• Veikianti medsukį su avilio 
koriais. Trijų matmenų.  
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis
• Biokuro žaliavą.  
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Naują narvą skirtą transportuoti 
šunims. Kaina 21 Eur.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• RUF tipo briketus ir granules. 
Kietmedžio RUF briketų kaina nuo 
85 Eur, granulių nuo 140 Eur.  
Tel. 8 646 01 050. Vilnius
• Sausas bei žalias medienos 
atraižas. Atvežu. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Žirgų mėšlą trąšai. Supakuotas 
maišuose. 1 maišas - 3 Eur.  
Tel. 8 670 97 023. Rokiškis
• Skaldytas lapuočio malkas, apie 
10 m. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 627 70 547. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Veikiantį, naudotą nešiojamąjį 
kompiuterį HP COMPAQ G62. 
Ekranas 15,6, LED. Kamera, 
mikrofonas baterija gera. Trūkumas 
- yra plona gelsva linija ekrane. 
Kaina 85 Eur. Tel. 8 640 42 901. 
Rokiškis
• Nešiojamą kompiuterį Dell. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 683 27 149.  
Rokiškis
• Monitorių LG, 19 colių. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 683 27 149.  
Rokiškis
• HP Pavilion dv7, ekranas 17,3 
colių. Visą arba dalimis.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Nešiojamasis kompiuteris ACER 
Aspire One. Dėklas kompiuteriui 
dovanų. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 647 48 007. Rokiškis
• Labai spartų verslo klasės 
nešiojamąjį kompiuterį Dell Vostro 
3300. Tinka mokslams ir darbui. 
Ekranas 13 colių. Baterija bloga. 
Kroviklis originalus. Kaina 95 Eur. 
Tel. 8 640 42 901. Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį Acer 
Aspire 1810TZ. Tinka darbui ir 
mokslui. Yra kamera, mikrofonas. 
LED ryškus ekranas, baterija gera. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 640 42 901. 
Rokiškis
• Samsung Tab3. Geros būklės, 
viskas veikia. Kaina 101 Eur.  
Tel. 8 650 68 045. Rokiškis
• Gerai veikiantį, nešiojamąjį 
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Laisvės g.13
AUGA group – didžiausia Europoje ekologiško 

maisto bendrovė, veikianti principu „nuo lauko iki 
lentynos“. Įmonė gamina platų ekologiškų maisto 
produktų asortimentą iš savo užaugintų žaliavų, 
užtikrindama pilną produktų atsekamumą, ir va-
dovaujasi vizija – ekologiškas tvariai užaugintas 
maistas, prieinamas visiems.

Į AUGA group įmonių grupei priklausančios bendrovės 
Rokiškyje darbuotojų komandą kviečiame 
MECHANIZATORIUS.
Darbo pobūdis:
• laiku ir kokybiškai atlikti pavestus žemės ūkio darbus su 

šiuolaikine žemės ūkio technika;
• pagal poreikį arba nustatytą grafiką (slenkantis grafikas su 

naktinėmis pamainomis) atlikti žemės ūkio technikos remontą 
ir/ar aptarnavimus.

Reikalavimai:
• traktoriaus ir savaeigių mašinų vairuotojo pažymėjimas 

(kategorijos: TR-1, TR-2, SZ, SM);
• ne mažiau kaip dvejų metų darbo patirtis dirbant su žemės 

ūkio technika;
• savarankiškumas, atsakingumas bei ūkiškumas atliekant 

pavestus žemės ūkio bei technikos remonto darbus;
• blaivus požiūris į darbą.
Įmonė siūlo:
• įdomų ir atsakingą darbą augančioje ir tobulėjančioje įmo-

nių grupėje;
• kompetenciją ir darbo kokybę atitinkantį darbo užmokestį.

Tel. pasiteirauti: 8 611 46035.

kompiuterį Acer. Yra kroviklis. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 609 08 933. 
Rokiškis
• Veikiantį, naudotą HP EliteBook 
8460p verslo klasės nešiojamąjį 
kompiuterį. Puikiai tinka mokslams 
ar darbui. Yra vaizdo kamera ir 
mikrofonas, pravers nuotolinėms 
pamokoms. Intel i3, HDD 500GB, 
RAM 4GB. Baterija gera. Kaina 
125 Eur. Tel. 8 614 86 759. 
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Ekologišką, fasuotą medų po 3 
Eur/kg. Rokiškis. Kaina 3 Eur.  
Tel. 8 458 33 083. Rokiškis
• Valgomąsias bulves.  
Tel. 8 606 24 569. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Huawei p9 lite, 2017 m. Veikia 
puikiai, geros būklės. Komplekte 
dėžė, dokumentai ir dėklas. 
Kroviklio nėra. Kaina galutinė. 
Atsakau į žinutes. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 647 88 088. Rokiškis
• Naują, laisvų rankų įrangą Jabra 
Easygo. Pokalbių laikas 360 min., 
budėjimo laikas 192 val., juodos 
spalvos. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Naują laisvų rankų įrangą Rikya 
su energijos banku. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Naudotą Samsung A50. Visiškai 

sukomplektuotas: kroviklis, 
ausinės. Pridėsiu 3 dėkliukus. Be 
defektų, viskas veikia. Uždėtas 
grūdintas stikliukas. Skilęs, bet 
galima nuimti. Kaina galutinė. 
Kaina 190 Eur. Tel. 8 601 05 166. 
Rokiškis
• Puikiai veikiantį, geros būklės 
iPhone 6 64GB. Pridedu naują 
dėkliuką ir mašininį kroviklį.Kaina 
80 Eur. Tel. 8 605 79 573.  
Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Sintezatorių Yamaha psr e-473. 
Beveik kaip naujas, labai mažai 
naudotas. Veikia puikiai. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 687 19 631.  
Rokiškis
• Pianiną. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 687 19 631. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Medinį garažą Juodupėje, 
P.Cvirkos gatvėje. Nėra elektros, 
bet galima laisvai prijungti nes 
kažkada buvo, bet atjungėme. 
Yra antras aukštas-palėpė. Iškilus 
klausimams skambinkite bet kuriuo 
paros metu. Dalis daiktų bus 
pasiimta. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 628 31 932. Rokiškis
• Gero išplanavimo 4 kambarių 
butą. Labai šiltas, tvarkingas. 
Pirmasis aukštas, 2 balkonai, 
mūrinis namas. Kaina 38000 Eur.  

Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Pusę namo su 9 arų žemės sklypu 
Rokiškyje, Laukupio gatvėje. 
Pakeistas stogas, plastikiniai langai. 
Yra ūkiniai pastatai, galimybė 
įsivesti patogumus, sklypas 
aptvertas, atskiras įėjimas. Kaina 
derinama. Kaina 15000 Eur.  
Tel. 8 662 78 288. Rokiškis
• 18 a žemės sklypą namo statybai 
šalia Bajorų tvenkinio. Atvesta 
elektra. Tel. 8 617 57 592.  
Rokiškis
• 30 vietų melžiamų karvių fermą 
(apie 350 kv. m) ir pagalbinius 
pastatus (apie 200 kv. m). 
Kamajuose kartu su 50 a žemės. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 646 05 595. 
Rokiškis
• Jaukų ir šiltą, 41,84 kv. m dviejų 
kambarių butą su rūsiu Juodupėje, 
Pergalės gatvėje. Butas mūriniame 
name, ketvirtajame aukšte. Yra 
balkonas. Šviesus, gera vieta 
ir susisiekimas. Buto langai ir 
balkono durys plastikiniai. Kaina 
5300 Eur. Tel. 8 652 42 233. 
Rokiškis
• 12 a sklypą gyvenamojo namo 
statybai J. Tumo–Vaižganto g.  
Tel. 8 698 81 968. Rokiškis
• 2 sodo sklypus, Velniakalnyje. 
Taisyklingos formos, vienas 

šalia kito, bendrai – 12 a. Geras 
asfaltuotas privažiavimas. Medinis 
sodo namukas, po visu  rūsys, 
vaiskrūmiai, obelys. Yra pastatytas 
visiškai naujas lauko tualetas. 
Daugiau informacijos  
Tel. 8 603 57 235. Rokiškis
• 1 kambario butą,  Aukštaičių 
g.,1. Pirmasis aukštas, plastikiniai 
langai, įstiklintas balkonas, butas 
ne kampinis, šarvo durys.  
Tel. 8 604 18 603. Rokiškis
• Rąstinį, apmūrytą sodo namą 
sodų bendrijoje Šilelis. Plastikiniai 
langai, koklinė krosnis. Yra 
mūrinis ūkinis pastatas. 8 a žemės 
ir tvenkinys, geras privažiavimas, 
netoli miestas. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 15000 
Eur. Tel. 8 656 30 184.  
Rokiškis
• Mūrinį garažą Šatrijos g. 
Tinkuotas vidus su sausu rūsiu, 
perdengtas stogas ir skardintos 
durys. Detalesnė informacija 
telefonu. Kaina 3200 Eur.  
Tel. 8 656 30 184. Rokiškis
• Sodybą - vienkiemį Steponių k. 
Graži, rami vieta. Šalia miškas, 
yra didelis tvenkinys. Posodybinis 
sklypas 0,82 ha. Iki Rokiškio 
miesto 5 km. Tel. 8 620 15 919. 
Rokiškis

• 2 kambarių butą, Jaunystės 
gatvėje. 4 aukštas. Reikia remonto. 
Strategiškai patogi vieta. Kaina 
19900 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Namą Rokiškyje. Atliktas 
remontas, lauko sienų ir grindų 
apšiltinimas, pakeista santechnika, 
įmontuotas kamino įdėklas. Yra 

visos miesto komunikacijos 
(vanduo, kanalizacija, elektra). 
Namo teritorija aptverta tvora. Yra 
tvenkinys ir ūkiniai pastatai. Kaina 
70000 Eur. Tel. 8 616 07 141. 
Rokiškis
• Keičiu trijų kambarių butą 
(penktasis aukštas) Rokiškyje į 
namą, ne toliau kaip 10 km nuo 
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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 LRT pamokėlės
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai. Specialus 
„Lietuvos tūkstantmečio 
vaikų“ projektas
14:00 Žinios
14:30 Euromaxx
15:00 Žinios
15:25 Atspindžiai.
 Paveldo kolekcija
16:00 Žinios
16:30 Stiprūs kartu
16:40 Ponių rojus
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gyvenimo spalvos
20:30 Panorama

21:00 Dienos tema
21:30 Nepažintas meras
22:30 Dviračio žinios
23:00 12 beždžionių
23:45 Prisikėlimo liudytojai. 
Lietuvos kankinystės  
kelias
24:00 Komisaras Reksas 
00:45 Stiprūs kartu
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
04:45 Stiprūs kartu
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

05:25 Tai bent giminaičiai 
06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
06:55 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą 

07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Prieš srovę
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Ričis Didysis
11:55 Tai bent giminaičiai
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 Kautynės Maniloje
23:55 Kaulai 
00:50 Makgaiveris 
01:40 Rouzvudas 
02:30 Amerikiečiai 
03:20 Kaulai 
04:15 Vaiduoklių ieškotojai 
04:40 Naujakuriai
05:25 Tai bent giminaičiai

06:05 "Mano gyvenimo 
šviesa" 
07:30 "Tomas ir Džeris"  
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 Dydžio (r)evoliucija
21:00 "Monikai reikia  
meilės"
21:30 Žinios
22:30 Priešprieša
00:35 "Tabula Rasa" 
01:40 Išlikimo žaidimas

06:25 CSI. Majamis 
07:20 Mano virtuvė 
geriausia 
08:35 Stoties policija 
09:35 Pėdsakas 

10:35 Kobra 11 
11:35 Paskutinis laivas 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės 
13:35 Mano virtuvė  
geriausia 
14:55 Stoties policija 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
18:30 CSI. Majamis 
19:30 Paskutinis laivas 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Netikėta sėkmė
22:50 Los Andželas. Ugnikalnio 
išsiveržimas
00:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės

06.00 Nauja diena
07.00 Oponentai
08.00 „Mentų karai:  
Kijevas. Klusnūs  
kareivėliai“ 
09.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
10.00 Vyriausybės spaudos 

konferencija
10.30 Nauja diena
12.00 Baltijos kelias
12.30 Lietuva tiesiogiai
13.00 Nauja diena
14.45 TV parduotuvė
15.00 „Mentų karai: Kijevas. 
Klusnūs kareivėliai“ 
16.00 Reporteris
17.00 „Netikėtas teisingumas“ 
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19.30 Lietuva tiesiogiai
20.00 Reporteris
20.30 „Moterų daktaras“ 
21.30 Gyvenimas
22.30 Reporteris
23.30 Lietuva tiesiogiai
00.00 „Moterų daktaras“
01.00 Oponentai
02.00 Gyvenimas
02.40 Lietuva tiesiogiai
03.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03.45 „Mentų karai: Kijevas. 
Klusnūs kareivėliai“ 
04.30 „Netikėtas teisingumas“ 
05.20 Nauja diena
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09 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 LRT pamokėlės
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai. Specialus 
„Lietuvos tūkstantmečio 
vaikų“ projektas
14:00 Žinios
14:30 Euromaxx
15:00 Žinios
15:25 Čia – kinas
16:00 Žinios
16:30 Stiprūs kartu
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
24:00 Komisaras Reksas
00:45 Stiprūs kartu
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
05:10 Ponių rojus

05:25 Tai bent giminaičiai 
06:25 Transformeriai. 
Maskuotės meistrai 
06:55 Čipas ir Deilas 
skuba į pagalbą 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Gero vakaro šou 
08:55 Meilės sūkuryje 

10:00 Daktaras Dolitlis 
11:55 Tai bent giminaičiai 
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 Armagedonas
01:05 Makgaiveris 
01:55 Rouzvudas 
02:45 Amerikiečiai 
03:35 Makgaiveris
04:25 Naujakuriai
05:15 Tai bent giminaičiai

06:05 "Mano gyvenimo 
šviesa" 
07:30 "Tomas ir Džeris"  
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 Valanda su Rūta
21:00 "Monikai reikia meilės"
21:30 Žinios 
22:30 Gynybos kodas 
00:20 "Tabula Rasa" 
01:25 Priešprieša 
03:10 Alchemija XVI. 
Mada yra menas
03:40 RETROSPEKTYVA. 
Ciklas "Menininkų 
portretai"

06:25 CSI. Majamis 
07:20 Mano virtuvė 
geriausia 
08:35 Stoties policija 
09:35 Pėdsakas 
10:35 Kobra 11 

11:35 Paskutinis laivas 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės 
13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Stoties policija 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
18:30 CSI. Majamis 
19:30 Paskutinis laivas 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Kraujo kerštas
23:10 Netikėta sėkmė
01:00 Nusivylusios namų 
šeimininkės

06.00 Nauja diena
07.00 Gyvenimas
08.00 „Mentų karai: 
Kijevas. Klusnūs 
kareivėliai“ 
09.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
10.00 Vyriausybės spaudos 
konferencija
10.30 Nauja diena

12.00 Baltijos kelias
12:30 Lietuva tiesiogiai
13.00 Nauja diena
14.45 TV parduotuvė
15.00 „Mentų karai: Kijevas. 
Klusnūs kareivėliai“
16.00 Reporteris
17.00 „Netikėtas teisingumas“ 
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19.30 Lietuva tiesiogiai
20.00 Reporteris
20.30 „Moterų daktaras“ 
21.30 Skyrybos
22.30 Reporteris
23.30 Lietuva tiesiogiai
00.00 „Moterų daktaras“ 
01.00 Gyvenimas
02.00 Skyrybos
02.40 Lietuva tiesiogiai
03.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
03.45 „Mentų karai:
 Kijevas. Klusnūs
 kareivėliai“ 
04.30 „Netikėtas teisingumas“ 
05.20 Nauja diena

PE
N

K
TA

D
IE

N
IS

 0
4.

10 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 LRT pamokėlės
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai. Specialus 
„Lietuvos tūkstantmečio 
vaikų“ projektas
14:00 Žinios
14:30 Euromaxx
15:00 Žinios
15:25 Stop juosta
16:00 Žinios
16:30 Stiprūs kartu
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 Stiprūs kartu
21:10 Popiežius. Galingiausias 
visų laikų žmogus
21:55 Kryžiaus kelias 
iš Vatikano. Tiesioginė 
transliacija
23:10 Visko teorija 
01:10 Gyvenimas tarp žiedų
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Visi kalba
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

05:15 Tai bent giminaičiai 
06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
06:55 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą 

07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Farai 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Sužvejok dingusią žuvį
11:55 Tai bent giminaičiai 
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 Vajana
21:40 Karibų piratai. Numirėlio 
skrynia
00:45 Pamokslininkas su 
kulkosvaidžiu
03:00 Armagedonas 
05:40 Naujakuriai

06:05 "Mano gyvenimo 
šviesa" 
07:30 "Tomas ir Džeris" 
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 KK2 penktadienis
21:00 Aš esu legenda
22:55 10-oji Kloverfyldo 
gatvė
01:00 Blogas senelis
02:40 Gynybos kodas

06:25 CSI. Majamis 
07:20 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Stoties policija
09:35 Pėdsakas 
10:35 Kobra 11 
11:35 Paskutinis laivas 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės 

13:35 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 Pasmerktieji
23:45 Kraujo kerštas
01:45 Nusivylusios namų 
šeimininkės

06.00 Nauja diena
07.00 Skyrybos
08.00 „Mentų karai: Kijevas. 
Klusnūs kareivėliai“
09.00 „Vieno nusikaltimo istorija“
10.00 Vyriausybės spaudos 
konferencija
10.30 Nauja diena
12.00 Baltijos kelias
12.30 Lietuva tiesiogiai
13.00 Nauja diena
14.45 TV parduotuvė
15.00 „Mentų karai: Kijevas. 

Klusnūs kareivėliai“ 
16.00 Reporteris
16.30 Nauja diena
17.00 „Netikėtas teisingumas“ 
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19.30 Baltijos kelias
20.00 Reporteris
20.30 „Moterų daktaras“ 
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 „Moterų daktaras“ 
01.00 Skyrybos
02.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
02.40 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
03.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03.45 „Mentų karai: Kijevas. 
Klusnūs kareivėliai“ 
04.30 „Netikėtas teisingumas“ 
05.20 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi

Rokiškio. Tel. 8 656 60 546. 
Rokiškis
• Sodą Saulėtekio bendrijoje, Rato 
g.,1. Sodas kraštinis, yra šulinys, 
tvenkinys. Kaina 4000 Eur.  
Tel. 8 659 78 361. Rokiškis

NUOMA

• Ieškau išsinuomoti 2 kambarių 
buto Kupiškyje. Tel. 8 641 69 409. 
Rokiškis

• Tvarkinga, trijų asmenų šeima 
ieško išsinuomoti butą ar namo 
dalį. Domina įvairus variantai.  
Tel. 8 678 48 759. Rokiškis
• Išsinuomočiau žemės ūkio 
paskirties žemę, domina įvairūs 
variantai. Atsiskaitymas pagal 
susitarimą. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis
• Dviejų asmenų šeima be žalingų 
įpročių, be gyvūnų, turinti 
nuolatines pajamas, be vaikų, 
ieško ilgam laikui išsinuomoti 
2 kambarių butą su baldais ir 
buitine technika. Tel. 8 681 58 849. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Dyzelinį traktoriuką Kubota 
gr1600. Pakeistas naujas dekos 
diržas ir visi guoliai. Be defektų. 
Su rimtu pirkėju kaina derinama. 
Kaina 2700 Eur. Tel. 8 615 96 590. 
Rokiškis

• Šiltnamį. Metalinis rėmas su 
vamzdžiais. Matmenys 7,4×3,3 m. 
Kaina 75 Eur. Tel. 8 682 42 134. 
Rokiškis
• Grandininį pjūklą Stihl MS 181C. 
Naujas, nenaudotas. Garantija iki 
2020-11-16. Pirktas Rokiškyje. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 614 27 508. 
Rokiškis
• John Deere lx178 traktoriuką. 
15 arklio jėgų, dviejų cilindrų, 
Kawasaki variklis. Užsiveda ir 
dirba gerai. Nėra variklio apsaugos, 
pjauti netrukdo. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 629 82 227. Rokiškis
• Benzininę žoliapjovę ir trimerį . 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 621 51 352. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Plastikinį langą. Nevarstomas. 
Matmenys: 1,44x0,99. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 628 52 036.  
Rokiškis

• Naujus, lenkiškus granulinius, 
anglinius, kombinuotus su įkrova, 
kietajam kurui katilus Mocek. 
12-75 kW. Gamintojo taikoma 
garantija 5 metai. Katilai gali degti 
automatiškai, naudojant granules, 
anglį, grūdų atsijas. Apšildomas 
plotas pagal reikiamą galią. Kaina 
1754 Eur. Tel. 8 673 82 003. 
Šiauliai
• Įvairaus pjovimo, statybinę 
medieną. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
•  Diskinius pjūklus medienai 
pjauti. Diametras 50 cm, 2 vnt.  
Tel. 8 610 06 145. Rokiškis
• Storasienį metalinį vamzdį. Storis 
- 8 mm, skersmuo - 630 mm.  
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Rinktinius akmenis, virš 10 tonų. 
Tel. 8 621 45 788. Rokiškis
• Radiatorius už pusę kainos. 
Naudoti du sezonus. Pilnas 
komplektas: laikikliai, 
termoreguliatoriai, jungtys. 

180x40x10 cm - 70 Eur; 100x40x10 
cm - 50 Eur; 60x90x10 cm - 50 Eur. 
Tel. 8 677 08 977. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Vežimėlį. Geras ir tvarkingas. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 628 47 947. 
Kupiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Paspirtuką. Gali važiuoti asmuo 
iki 100kg. Diskiniai stabdžiai, 
amortizatoriai, tvarkingas. Važinėjo 
25 kg vaikas. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 624 39 429. Rietavas

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Priekabą su registracijos 
dokumentais. Defektai matomi 
nuotraukose. Apžiūrėti galima 
Juodupėje. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 628 31 932. Rokiškis
• Renault Megane. 1996 m., būklė 

9/10. Spalva raudona. Kuro naudoja 
vidutiniškai  6 l. Skambinti nuo 8 
iki 20 val. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 605 93 345. Rokiškis
• VW Golf. 1999 m., 1,9 l, TDI. 
Su defektu, tinka ardyti. Kaina 190 
Eur. Tel. 8 629 45 390.  
Rokiškis
• Geros būklės Opel Meriva. 2009 
m., 1,4 l, benzinas. Kaina 2000 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• 1999 m., Audi A6. 1,9 l, 81 kW, 
juodos spalvos, universalas, geros 
būklės. TA ilgam. Kaina 1850 Eur. 
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• VW Sharan. Mėlynas, 7 vietų. 
1,9 l, TDI, 66 kW, be TA. Įskilęs 
priekinis stiklas, reikia pakesti 
stabilizatoriaus traukes. Kaina 450 
Eur. Tel. 8 614 95 907.  
Rokiškis
• LEXUS GS430. VIN numeris 
- JTHBN96SX05014030. TA iki 
2020-09-28. Dujos niekada nebuvo 
įjungtos. Atlikta kėbulo dažų 
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korekcija 2019.06. Drėgnu metų 
laikotarpiu rasoja priekinės lempos. 
Kaina 8000 Eur. Tel. 8 656 40 280. 
Rokiškis
• Audi 80 B3  su TA. Viskas veikia. 
Yra keli kėbulo defektai. Užsiveda, 
važiuoja. Rankinis stabdis, lempos 
ir stabdžiai veikia. Kaina 350 Eur. 
Tel. 8 617 95 260. Rokiškis
• Audi A4. 2006 m., 2 l, 103 kW. 
Kaina 2000 Eur. Tel. 8 695 00 238. 
Rokiškis
• Traktorinę priekabą. Kaina 600 
Eur. Tel. 8 607 82 484.  
Rokiškis
• Bortinį Fiat Ducato. 1991.07. 
Dyzelis, baltas. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 607 82 484. Rokiškis
• 1999 m. Volvo v40. 1,9 l, 66 
kW, dyzelis, universalas. TA iki 
2021.12. Kaina 460 Eur.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Motorolerį su TA, 2016 metų. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 628 98 127. 
Rokiškis
• 2007 m., VW Ppassat. 2 l, TDI, 
103 kW, 2 velenėlių variklis, 
juodas, universalas, vairas dešinėje 
(angliškas automobilis) , 6 bėgių 
mechaninė greičių dėžė. Kaina 
1000 Eur. Tel. 8 646 82 607. 
Rokiškis
• Olandišką, aukštos kokybės 
elektrinį dviratį Batavus. Kaip 
naujas, nuvažiuota 60 km. Kaina 
650 Eur. Tel. 8 670 80 750. 
Rokiškis
• 1993 m., VW Passat. 1,9 l, TDI, 
55 kW. Užsivedai ir važiuoja gerai. 
TA iki spalio. Yra kablys ir du 
komplektai ratų. Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 645 87 887. Rokiškis
• Ford Galaxy 2002 m., 85 kW., 
dyzelis, TA iki 2021.08. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 687 16 098. 
Rokiškis
• Vyrišką Baltik Vairo, beginį 
Master bike dviratį, su Shimano 

firmos komplektacija. Nenaujas. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 617 57 592. 
Rokiškis
• Nissan Almera. 2003 m., 2,2 
l, 81kW. Domina ir keitimas. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 609 43 304. 
Rokiškis
• VW Golf 1,9 l, 66 kW, čypuotas 
variklis, TA iki balandžio 4d. 
Draudimas ir iki balandžio 
pabaigos. Domina keitimas į 
universalą su TA. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 642 79 495. Rokiškis
• Opel Astra 2000 m., 1,7 l, 55 kW, 
dyzelis, TA iki 2021.11, tvarkinga. 
Skoda Octavia, 1998 m., 1,9 l, 
66 kW, dyzelis, TA iki 2021.09. 
Perkant abi, nuleisiu kainą. 
Daugiau informacijos telefonu. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 677 52 554. 
Rokiškis
• Audi A4 B5. 1998 m., dyzelis, 81 
kW, universalas. TA dar 1,5 metų. 
Pakeistas pagrindinis diržas, filtrai, 
tepalai. Važiuoklė sutvarkyta. Geros 
padangos, akumuliatorius. Naujas 
priekinis stiklas. Kaina 1050 Eur. 
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• 2000 m., Opel Zafira. 2 l, 74 kW, 
el.langai, liukas. TA iki 2021.07. 
Kaina 650 Eur. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Seat Altea. 2006 m., 1,9 l, TDI, 
77kW. TA iki 2020 06. Kaina 1250 
Eur. Tel. 8 623 88 500.  
Kupiškis
• Triratį Citycoco X5 2000 W, 
40AH. Modernus, šiuolaikiškas ir 
galingas. Naujos kartos modelis, 
dvigubas metalinis priekinis rėmas, 
didelis apvalus priekinis žibintas 
su švieselėmis, posūkių signalai ir 
šviesos, dviguba sėdynė su atrama, 
trys greičio lygiai. Kaina 1500 Eur. 
Tel. 8 698 31 695. Rokiškis
•  Naudotą dviratį. Tinkantis vaikui 
iki 6 metų. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 685 56 884. Rokiškis

• 2000 m. Opel Astra. 2 l, 74 kW, 
dyzelis. TA iki 2021.10. Kaina 550 
Eur. Tel. 8 614 87 836.  
Rokiškis
• 8 bėgių dviratį. Tel. 8 613 33 963. 
Rokiškis
• Opel Astra. 1,7 l, dyzelis, 2000 
m., 55kW. TA 2 metams. Užsiveda 
važiuoja. Sutvarkyta važiuoklė. 
Daugiau informacijos telefonu. 
Kaina derinama. Kaina 450 Eur. 
Tel. 8 625 12 405. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• GAZ 53 priekinį tiltą ir 
reduktorių. Tel. 8 639 85 795. 
Rokiškis
• Traktorines  4 t priekabas, linges, 
žiedą, prikabinamą dislių.  
Tel. 8 623 43 539. Rokiškis
• Lengvas akėčias, PD-10 variklio 
paleidimo starterį, GAZ 53 dalis. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 628 64 520. 
Rokiškis
• Paletines šakes, lapkes su jų 
rėmu ( krautuvas neparduodamas). 
Kupiškio raj. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 695 29 133. Rokiškis
• Pasėliu purkštuvą, šieno rinktuvą 
ir rusišką sėjamąją. Dėl kainų 
skambinkite . Tel. 8 672 95 812. 
Rokiškis
• Geros būklės sėjamąją SZ 3,6 . 
Kaina 550 Eur. Tel. 8 616 79 259. 
Rokiškis
• Traktorinių variklių A-41, A-01 
purkštuvus. Nauji purkštukai, 
sureguliuoti, 6 vnt. Kaina už visus 
50 Eur. Tel. 8 636 00 696.  
Rokiškis
• Traktorių Jumz, 6 kl. Kaina 1450 
Eur. Tel. 8 607 82 484.  
Rokiškis
• Žemės dirbimo frezą. Kaina 450 
Eur. Tel. 8 607 82 484.  
Rokiškis
• Traktoriaus T-25 kultivatorių. 

Kaina 70 Eur. Tel. 8 626 90 489. 
Rokiškis
• Kultivatorių. Plotis 3,20, ilgis 2 
m. Kaina ne galutinė. Kaina 220 
Eur. Tel. 8 621 36 133.  
Rokiškis
• Tvarkingą kultivatorių KPS8. 
Geros darbinės dalys, 6 metrų, 
nuėmus lyginimo lenrą, užtenka 
Belarus 66 kW. Kaina 1200 Eur. 
Tel. 8 611 19 107. Pakruojis
• Statinę. 1,8 t. Visą laiką naudotą 
vandeniui. Obeliai. Kaina 280 Eur. 
Tel. 8 646 05 600.  
Rokiškis
• Kasamosios padangą. 
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis
• Keturių tonų priekabos ašį.  

Tel. 8 604 61 511. Rokiškis
• Claas Matador Standard 
kombainą. Kaina 1100 Eur. 
 Tel. 8 650 68 045. Rokiškis
• Arklinį vežimą. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 650 68 045. Rokiškis
• T-150 variklį. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 650 68 045. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• LG DVD grotuvą su video 
grotuvu. Kaina 30 Eur. Tel. 8 683 
27 149. Rokiškis
• Naują 4K veiksmo kamerą 
Goxtreme Endure Black. Daug 
priedų. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis

FNTT nubaudė neteisėtai respiratoriais ir 
dezinfekciniu skysčiu prekiavusius asmenis

Finansinių nusikaltimų 
tyrimo tarnyba (FNTT) 
pirmadienį pranešė skyrusi 
baudas dešimčiai asmenų, 
kurie neteisėtai prekiavo de-
zinfekciniu skysčiu ar respi-
ratoriais. 

Taip pat pranešta, kad 
baudos skirtos respiratoriais 
ir dezinfekciniu skysčiu pre-
kiavusioms Klaipėdoje bei 
Plungėje veikiančioms įmo-

nėms. Joms surašyti proto-
kolai už komercinės veiklos 
pažeidimus ir kasos kvito 
neišdavimą.  FNTT duomeni-
mis, Vilniaus apskrityje buvo 
nubausti trys asmenys, kurie 
neturėdami reikiamų komer-
cinės veiklos leidimų parda-
vinėjo apsaugos nuo korona-
viruso priemones. 

Klaipėdos apskrityje FNTT 
nustatė ir skyrė baudas pen-
kiems asmenims, dar du as-

menis nubaudė FNTT Šiaulių 
ir Panevėžio apskrities valdy-
bos. 

Administracinių nusižengi-
mų kodeksas už neteisėtą ver-
timąsi komercine ar kitokia 
veikla, kuriai reikalinga licen-
cija, nustato baudą nuo 390 
iki 1,1 tūkst. eurų. Pakartoti-
nai padarytas nusižengimas 
užtraukia baudą iki 2,4 tūkst. 
eurų.
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Ekstremali padėtis šalyje: aplinkosaugininkai 
į iškvietimus vyksta ir ne darbo metu

Aplinkos apsaugos depar-
tamento prie Aplinkos minis-
terijos Pranešimų priėmimo 
skyrius 2020 m. kovą iš viso 
gavo 1 587 pranešimus. Vil-
niaus regiono žmonės kreipėsi 
458 kartus, Kauno – 297, Klai-
pėdos – 210, Šiaulių – 208, Aly-
taus – 141, Utenos – 119, Pane-
vėžio – 84, Marijampolės – 70.

Prieš metus, 2019-ųjų kovą, 
AAD gavo 1 127 pranešimus, 
tačiau tada 156 pranešimai buvo 
apie vykdomų žvėrių apskaitą. 
Šįmet apie vykdomą žvėrių aps-
kaitą pranešta tik 3 kartus.

Daugiausia kovą buvo prane-
šimų apie įvykius dėl sužeistų, 
automobilio užmuštų ar sužalotų 
laukinių gyvūnų, taip pat dėl lau-
kinių gyvūnų, esančių nebūdin-
goje jiems aplinkoje, atklydusių 
į gyvenamąsias vietoves. Taip 
pat dėl laukinių gyvūnų, kurie 
gali būti pavojingi žmonėms. Iš 
viso apie įvykius su laukiniais 
gyvūnais pranešta 506 kartus, 
iš jų 358 pranešimai buvo apie 

laukinių gyvūnų susidūrimus su 
transporto priemone.

Iš visų gautų pranešimų 544 
atvejus išsprendė Pranešimų 
priėmimo skyriaus specialistai – 
suteikė konsultaciją arba perda-
vė informaciją atsakingoms tar-
nyboms. Likę 1 043 pranešimai 
buvo perduoti aplinkos apsaugos 
inspektoriams: Vilniaus aplinkos 
apsaugos valdybos pareigūnams 
– 302, Kauno – 213, Klaipėdos 
– 142, Šiaulių – 134, Alytaus – 
91, Utenos – 75, Panevėžio – 48, 
Marijampolės – 38.

20 proc. visų pranešimų šį 
mėnesį buvo dėl atliekų degini-
mo (208 pranešimai). Taip pat 
dažnai buvo pranešama dėl ga-
limų žvejybos pažeidimų (193). 
Palyginimui 2019 m. kovą dau-
giausia pranešimų taip pat gauta 
dėl atliekų deginimo, tik tuomet 
jų buvo gerokai mažiau – 121.

Lietuvos gyventojai neabejin-
gi gamtai ir aplinkai, tad į aplin-
kosaugininkus kreipiasi dėl dau-
gelio pažeidimų: dėl neteisėtų 
kirtimų (65), medžioklės pažei-

dimų (44), atliekų netvarkymo 
(167), taršos nuotekomis (79), 
vandens taršos (76), oro taršos 
(94), vandens apsaugos juostų 
pažeidimų (27) ir kt.

Pranešimų priėmimo skyriaus 
pareigūnai, reaguodami į gautus 
pranešimus, kovą 135 kartus ne 
darbo metu siuntė AAD valdy-
bų pasyvų budėjimą namuose 
vykdančius pareigūnus ištirti 
gautų pranešimų į vietą, 84 atve-
jai pasitvirtino. Buvo nustatyti 
šie aplinkosaugos reikalavimų 
pažeidimai: brakonieriavimas, 
aplinkos teršimas ir kitos aplin-
kai kenksmingos veikos, tokios 
kaip atliekų deginimas, netinka-
mas nuotekų tvarkymas.

Kviečiame visuomenę ir to-
liau aktyviai teikti informaciją. 
Pranešti apie pastebėtus aplin-
kos apsaugos pažeidimus gali-
ma tiesiogiai Aplinkos apsaugos 
departamento prie Aplinkos mi-
nisterijos Pranešimų priėmimo 
skyriaus telefonu 8 (5) 2732995.

Aplinkos apsaugos
departamento inform.
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Balandžio 7-oji, 
antradienis, 
15 savaitė

Iki Naujųjų liko 268 dienos.
Pasaulinė sveikatos diena 

Tarptautinė tutsių genocido 
Ruandoje 1994 m. 
atminimo diena 

Saulė teka 6.37 val., 
leidžiasi 20. 06 val. 

Dienos ilgumas 13.29 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Donata, Hermantas, Hermas, 
Minvydas, Rūtenis, Saurimas, 
Saurimė, Santautas, Santautė.
Rytoj:  Alma, Almas, Dionizas, 
Gintautas, Girtautas, Girtautė, 
Girvainas, Girvainė, Giržadas, 

Giržadė, Julijus, Skirgailė, Valteris.
Poryt: Aurimas, Dalė, Dalia, Dalija, 

Dalius, Maja, Milnoras, Milotas, 
Miltara, Miltaras, Miltarė, Kleopas, 

Rasa, Valtrūda..

Dienos citata
„Labdara - tai vienintelis turtas, 

kuris didėja dalinamas“ 
(I. Kantas).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1348 m. Bohemijos karalius 
Karolis IV Prahoje įsteigė pirmąjį 
Vidurio Europoje universitetą.

1506 m. gimė vienas žino-
miausių Romos katalikų bažnyčios 
misionierių, ispanas jėzuitas šv. 
Pranciškus Ksaveras. Jis krikščio-
nybę atnešė į Japoniją ir Indiją.

1994 m. nužudytas Ruandos 
ministras pirmininkas Agatė Uvi-
lingijimana. Po kilusių neramumų 
Ruandoje prasidėjo genocidas, 
kurio metu nužudyta per 800 
tūkst. tutsių genčiai priklausiusių 
žmonių.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1882 m. Ažuožeriuose, 
Anykščių rajone, gimė rašytojas, 
prozininkas, dramaturgas Anta-
nas Žukauskas-Vienuolis. Mirė 
1957 m.

1989 m. Kaune įvyko pirma-
sis Vytauto Didžiojo universiteto 
atkūrimo tarybos posėdis.

1990 m. į mitingą Lietuvos 
Nepriklausomybei paremti Vil-
niaus Vingio parke susirinko per 
300 tūkstančių žmonių.

Post scriptum
Vienas auga į protą, 

kitas – iš proto.

Ūkininkai perspėja apie pieno gamybos mažinimą
Lietuvoje mažėjant pieno 

supirkimo kainoms, ūkinin-
kai sako, kad perdirbėjai 
kainas sumažino nepaisy-
dami galiojančių sutarčių. 
Pieno gamintojai sako keti-
nantys  mažinti pieno gamy-
bą, tuo metu kai kurie Seimo 
nariai perspėja pieno per-
dirbėjus nesitikėti valstybės 
paramos. 

Žemės ūkio ministras An-
drius Palionis kreipėsi į Eu-
ropos Sąjungos (ES) žemės 
ūkio komisarą Janušą Voj-
ciechovskį dėl skubių rinkos 
organizavimo priemonių Lie-
tuvai labai aktualiuose pieno 
ir paukštienos sektoriuose.

„Pieno supirkimo kainos 
drastiškai mažėja, ypač koo-
peratyvų sektoriuje. (...) Turi-
me spręsti šio sektoriaus pro-
blemą“, – penktadienį Seimo 
Kaimo reikalų komitete, kur 
aptariamos koronaviruso kri-
zės pasekmės pieno sektoriui, 
pareiškė žemės ministras An-
drius Palionis.   

Lietuvos žemės ūkio ko-
operatyvų asociacijos „Koo-
peracijos kelias“ pirmininkas 
Jonas Kuzminskas parlamen-
tarus informavo, kad perdir-
bėjai pieno kainas sumažino 5 
centais už litrą.  

„Sutartis su įmonėmis ke-
lių mėnesių turėjome, bet į 
jas niekas (perdirbėjai – BNS) 

neatsižvelgė, ir kainos nuva-
žiavo nuo 27 iki 23 centų“, – 
teigė jis.  

Pieno gamintojų asocia-
cijos vadovas Jonas Valionis 
sako, kad žemdirbiai ketina 
mažinti pieno gamybą ir siūlo 
kompensuoti ūkininkams dėl 
to patirtus nuostolius. 

Lietuvos pienininkų asoci-
acijos „Pieno centras“ vado-
vas Egidijus Simonis įspėjo 
apie galimus pieno gamybos 
trikdžius.  

„Matau kai kurių įmonių 
galimą piktnaudžiavimą, bū-
tent tarpininkų, kad nenumuš-
tų dar daugiau kainos, nei tai 
diktuoja rinkos sąlygos“, – 
pareiškė jis.  E. Simonis sako, 
kad pienas Lietuvoje pigesnis, 
nes jo kokybė yra prastesnė 
negu Latvijoje ar Estijoje, kur 
už jį mokama daugiau. Jo tei-
gimu, su Sveikatos apaugos 
ministerija (SAM) jau yra 
bandoma tartis, ko imtis, kad 
Lietuvoje nenutrūktų pieno 
gamybos grandinė. 

Seimo Kaimo reikalų ko-
miteto pirmininkas „valstietis“ 
Andriejus Stančikas pieno per-
dirbėjus įspėjo nesitikėti para-
mos iš valstybės, jeigu jie ma-
žins pieno supirkimo kainas.

„Turi baigtis tas diskrimi-
navimas. (...) Jeigu šiandien 
perdirbėjai įsivaizduoja, kad 
jeigu jie ženkliai  numažins 
kainas ir papildomai jiems dar 

ir valstybė iš biudžeto skirs 
gana dosnų kąsnį, tai šitaip 
neturėtų būti“,  – sakė parla-
mentaras.

Kreipimesi į ES  žemės ūkio 
komisarą dėl pieno rinkos že-
mės ūkio ministras  pabrėžė, 
kad viruso pandemijai darant 
įtaką visai maisto tiekimo gran-
dinei, išskirtinės rinkos regulia-
vimo priemonės padėtų suma-
žinti įtampą rinkose.

Be jau taikomų pieno 
produktų intervencijos prie-
monių, prašoma papildomai 
taikyti privatų sandėliavimą 
sviestui, lieso pieno milte-
liams, sūriams.

Tačiau Lietuva norėtų pri-
vataus sandėliavimo priemo-
nę taikyti ne tik pieno produk-
tams, bet ir paukštienai. Šalies 
paukštininkystės ūkiuose  
kaupiasi didelės produkcijos 
atsargos, todėl tikimasi, kad 
išimtinė Europos Komisijos 
parama privačiam paukštie-
nos sandėliavimui padėtų sek-
toriui išgyventi šį sudėtingą 
laikotarpį.

Prognozuojama, kad Lietu-
vos pieno perdirbimo įmonių 
poreikis 2020 metais  sviestui 
privačiai sandėliuoti galėtų 
siekti apie 3,5 tūkst. tonų, lieso 
pieno milteliams - apie 14 tūkst. 
tonų, sūriams - apie 10 tūkst. 
tonų, o vištienos krūtinėlių filė 
– apie 800 tonų per mėnesį.
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Naujų automobilių pardavimai 
Vokietijoje krito į žemiausią 
per beveik 30 metų lygį

Vokietijoje kovo mėnesį 
užregistruotų naujų au-
tomobilių skaičius krito į 
žemiausią per beveik tris 
dešimtmečius lygį, parodė 
penktadienį paskelbti ofi-
cialūs duomenys, kurie pa-
tvirtino, jog koronaviruso 
pandemija skaudų smūgį 
sudavė ir šiam sektoriui.

Automobilių pardavimai 
kovą, palyginti su tuo pat 
mėnesiu pernai, sumažėjo 
38 proc. iki kiek daugiau nei 
215,1 tūkst. vienetų, pranešė 
federalinė automobilių trans-
porto agentūra (KBA).

„Būtinos sveikatos apsau-
gos politikos priemonės, kaip 
antai griežti visuomeninio 
gyvenimo apribojimai, au-
tomobilių pardavimo salonų 
uždarymas ir riboti registra-
cijos biurų darbo pajėgumai“ 
sustabdė automobilių preky-

bą, pareiškė automobilių ga-
mintojų asociacija VDA.

Vidaus paklausa krito 30 
proc., o užsienio užsakymų 
apimtis sumažėjo 37 procen-
tais.

Sausio–kovo mėnesiais, 
palyginti su metais anksčiau, 
naujų automobilių pardavi-
mai smuko 20 procentų.

Stambūs Vokietijos ga-
mintojai, tokie kaip „Volks-
wagen“, „Daimler“ ir BMW 
laikinai uždarė gamyklas ir 
pasinaudojo vyriausybės fi-
nansuojamomis sutrumpinto 
darbo laiko programomis, 
siekdamos išsaugoti darbo 
vietas.

Kanclerė Angela Mer-
kel šią savaitę pareiškė, jog 
visuomeniniam gyvenimui 
nustatyti apribojimai bus pra-
tęsti iki mažiausiai balandžio 
19 dienos.
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Miško gaisras netoli Černobylio 
buvo padidinęs radiacijos lygį

Miško gaisras negyvena-
moje Černobylio zonoje buvo 
padidinęs radiacijos lygį, se-
kmadienį paskelbė pareigū-
nai. Šeštadienį kilęs gaisras 
buvo apėmęs maždaug 100 
ha, sakė Jehoras Firsovas, 
vadovaujantis Ukrainos eko-
loginei inspekcijai.

Ukrainos valstybinė ne-
paprastųjų situacijų tarnyba 
nurodė, kad gaisrą gesino 130 
ugniagesių ir du lėktuvai. Tar-
nybos pranešimu, gaisro centre 
buvo padidėjęs radiacijos lygis.

Gelbėtojai pasitelkdami 
aviaciją ant ugnies išpylė 50 t 
vandens ir taip nuslopino atvi-
ras liepsnas, sekmadienį pra-
nešė Valstybinė nepaprastųjų 
situacijų tarnyba.

„Balandžio 5-ąją 7 val. atvi-
rų liepsnų nebuvo, smilksta 
atskiri židiniai“, – sakoma pra-
nešime.

Tarnyba pažymėjo, kad se-

kmadienio rytą radiacinis fo-
nas ore „atitiko normas“. Šeš-
tadienį Tarnyba ir gelbėtojai 
skelbė, kad gesinti gaisrą truk-
do kai kur padidėjęs radiacinis 
fonas, tačiau pabrėžė, kad nėra 
jokio pavojaus netoliese gyve-
nantiems žmonėms.

Pažymima, kad gaisrą gesi-
no 98 žmonės ir 21 technikos 
vienetas. „Valstybinės nepa-
prastųjų situacijų tarnybos 
aviacija nuo darbų pradžios 7 
kartus liejo vandenį (išliejo 50 
t)“, – pridūrė Tarnyba.

1986 metų balandį sprogus 
4-ajam Černobylio atominės 
elektrinės reaktoriui, radioa-
ktyviosiomis dulkėmis buvo 
užteršta didelė Europos dalis, 
o labiausiai nukentėjo zona 
aplink elektrinę. 30 km spindu-
liu aplink ją vis dar draudžiama 
gyventi žmonėms. Miškuose 
aplink Černobylio elektrinę re-
guliariai kyla gaisrų.

BNS inform.

Seime – siekis saugomose teritorijose leisti naujus durpių kasimus
Saugomose teritorijose siū-

loma nedrausti naujų gydo-
mųjų durpių karjerų, o gydy-
mo ir reabilitacijos įstaigoms 
– eksploatuoti šių iškasenų tel-
kinių.  Tokią Specialiųjų žemės 
naudojimo sąlygų įstatymo  
pataisą siūlo „valstietis“ Vik-
toras Rinkevičius ir konser-
vatorius Antanas Matulas. Ją 
Seimas kovą pradėjo svarstyti. 

Pakeitimo iniciatoriai pro-
gnozuoja, kad liberalizavus 
durpių karjerų kasimą, atsiras 
galimybė sau gydomąjį purvą 
išgauti pačioms gydymo įstai-
goms. Dabar valstybiniuose 
parkuose draudžiama įrengti 
naujus naftos ir dujų išteklių 
tyrimo ir naudojimo gręžinius, 
naudingųjų iškasenų šachtas, 
karjerus. Kol kas šis draudimas 
netaikomas tik vienu atveju – kai 
įrengiamas ne didesnis kaip 0,2 
hektaro ploto smėlio ar žvyro 
mažasis karjeras.  

Tačiau kai kurie parlamenta-
rai reikalauja saugiklių, kad iš 
tokių karjerų išgautos gydomo-
sios durpės būtų naudojamos 
tik medicinos reikmėms, nes jos 

tinka ir žemės ūkiui, ir kitiems 
reikalams.

V. Rinkevičiaus teigimu, siū-
loma pataisa dėl durpių karjerų 
įrengimų „liečia Biržų rajone 
esančią Likėnų sanatoriją“. 

Pasak jo, Likėnuose įrengti 
gydomųjų durpių karjerą leidi-
mą ankščiau yra gavusi viena 
įmonė ir  dabar ji vienintelė tai 
gali daryti saugomoje teritorijoje 
ir tapo monopolininke.

„Situacija susidarė tokia, kad 
ta įmonė, kuri dabar turi teisę 
išgauti, nebetiekia gydomojo 
purvo Likėnų reabilitacinei ligo-
ninei, kadangi, kaip valstybinė 
institucija, ji turi skelbti viešuo-
sius pirkimus įsigyti gydomąsias 
priemones, tame tarpe ir purvą, o 
ta įmonė (...) nedalyvauja pirki-
muose paprasčiausiai“, – Seimo 
plenariniame posėdyje kalbėjo 
parlamentaras. 

Anot politiko, susiklosčius 
tokiai situacijai „pati ligoninė no-
rėtų išgauti sau gydomąjį purvą“.

„Jiems skirtas sklypas (1,37 
ha dydžio – BNS), jie turi Geo-
logijos tarnybos leidimą (ekplo-
atacijai – BNS)“, – aiškino par-
lamentaras. 

Pasak V. Rinkevičiaus, dabar 
gydomųjų durpių telkinių Lietu-
voje yra trys. 

Konservatorius Edmundas 
Pupinis suabejojo, ar gydykla 
pati turi išgauti gydomųjų dur-
pių.  „Ar čia reikia suprasti, kad 
iš tikrųjų pati gydymo įstaiga 
steigs kažkokią brigadą durpių 
kasimo ir savo tiekimo, ar vis 
tiek bus kažkokie tarpininkai?“ 
– klausė jis.  

„Ar kažkoks kontrolės me-
chanizmas bus ar nebus. Nes 
žinote, gydomosios durpės tinka 
ir žemės ūkiui, ir kitiems reika-
lams. Tas durpynas gali būti toks 
labai atidarytas ir nelabai gydy-
mo reikalams“, – prognozavo E. 
Pupinis.   

Likėnų reabilitacinė ligoninė 
ir šalia esantys gydomųjų durpių 
telkiniai yra Biržų regioninio 
parko teritorijoje. 

Gydomąjį purvą Likėnų li-
goninė kurį laiką pirko iš ben-
drovės „Namita“, užsiimančios 
kurortų vystymo verslu ir Likė-
nų purvą vežančios į kitas šalies 
gydyklas. Dabar „Namita“ Likė-
nams purvo nebeparduoda.  

BNS inform.

Bus sudaromas rinkimų komisijų 
narių rezervas

Norėdama užtikrinti, kad 
per rinkimus nepritrūktų vie-
tos rinkimų komisijų narių, 
Vyriausioji rinkimų komisija 
(VRK) sudaro jų rezervą.

Šią savaitę komisija patvirti-
no rezervo sudarymo tvarką: į 
jį galės pretenduoti pilnamečiai 
nepriekaištingos reputacijos 
Lietuvos piliečiai. Keliama są-
lyga, kad per paskutinius trejus 
rinkimus ir referendumus jie 
nebūtų buvę atleisti iš nario 
pareigų už rinkimų įstatymų 
pažeidimus.

Į rinkimų komisijų narių re-
zervą nebus įrašomi  pareigūnai 

ar asmenys, kurie pagal specia-
lius įstatymus ar statutus negali 
dalyvauti rinkimų procesuose.

Asmenys, norintys būti 
įrašyti į rezervą, turės pateik-
ti VRK pasirašytą nustatytos 
formos prašymą. Rezervas bus 
naudojamas tais atvejais, kai 
rinkimų komisijoje trūks narių. 
Tokiu atveju apygardos rinkimų 
komisija kreipsis į VRK, nuro-
dydama trūkstamų narių skaičių 
bei rinkimų komisijas, kuriose 
jų trūksta.

Artimiausi rinkimai Lietu-
voje turi vykti spalio 11 dieną 
– į Seimą.

BNS inform.

„Oro navigacija“: skrydžių balandžio pradžioje sumažėjo 83 proc.
Lietuvos oro erdvėje pir-

mosiomis balandžio dieno-
mis aptarnauta 82,5 proc. 
mažiau skrydžių nei pernai 
tuo pat laiku – iš viso 605, 
BNS pranešė skrydžių val-
dymo bendrovė „Oro navi-
gacija“.

Jos duomenimis, tranzitinių 
skrydžių per Lietuvą balandžio 1–5 
dienomis mažėjo 80 proc. iki 509. 

Savaitgalį aptarnauti iš viso 
206 skrydžiai, iš jų 16 kilo arba 
leidosi viename iš Lietuvos oro 
uostų. Tuo metu per Lietuvą skri-
do 44 lėktuvai į Kiniją ir iš jos, 

118 – į Rusiją ir iš jos. 
„Oro navigacijos“ vadovas 

Mindaugas Gustys praėjusią 
savaitę sakė, jog antrasis metų 
ketvirtis dėl besitęsiančios pan-
demijos gali būti prasčiausias per 
visą įmonės istoriją.

BNS inform.
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

Ieškokite prekybos 
centruose!

AVINAS.  Iki 
ketvirtadienio tę-
sis dinamiškos, 
p e r m a i n i n g o s 

dienos, kupinos netikėtumų 
– bus sunku ką nors tiksliai 
suplanuoti, kardinaliai kei-
sis situacijos ir aplinkybės. 
Trečiadienis – ypač įtemptas 
laikas santykiams. Penkta-
dienį aplinkybės ims dėlio-
tis palankesne linkme, o sa-
vaitgalis atneš naujų idėjų ir 
minčių, išaugs bendravimo 
poreikis, galimos naujos pa-
žintys. 

JAUTIS. Iki 
ketvirtadienio – 
kritinės dienos. 
Gali tekti susi-

durti su iššūkiais, spręsti 
neatidėliotinus reikalus. No-
vatoriškumas ir atvirumas 
pokyčiams padės išspręsti 
visas problemas, tačiau svar-
bu rinktis saugią aplinką, 
nerizikuoti, saugoti kitus ir 
save. Savaitgalį atgausite 
pusiausvyrą ir gerą nuotaiką.

D V Y N I A I . 
Svarbus antradie-
nis ir trečiadienis 
– aplinkybės dė-

liosis palankia linkme, gebė-
site efektyviai spręsti keblias 
situacijas. Tačiau bendroji 
prognozė galioja ir jums – tai 
įtemptos dienos, būtina atida 
prie vairo, buityje ir tam, 
ką sakote – tai konfliktiškas 
laikas. Savaitgalį išaugs ak-
tyvumas, energija, norėsis 
daugiau veiksmo, judesio – 
planuokite aktyvesnį poilsį.

 VĖŽYS. Pir-
moji savaitės 
pusė įbus temp-
ta, ypač – antra-

dienis, trečiadienis. Ypač 
sudėtingos dienos tarpu-
savio santykiams, didesnė 
konfliktų tikimybė, gali tek-
ti susidurti su priešiškumu, 
atvira kritika. Ketvirtadienį 
ir penktadienį jusite didesnį 
palaikymą, sėkmingai dėlio-
sis aplinkybės. O savaitgalį 
būsite nusiteikę ypač opti-
mistiškai, norėsis pramogų, 
nuotykių. 

LIŪTAS. Pir-
mosios savaitės 
dienos bus įtemp-
tos, aplinkoje 

daugės konfliktų, sunkiai 
suvaldomų situacijų. Tačiau 

Astrologinė prognozė savaitei 
suvaldžius ambicijas ir pa-
sitelkus toleranciją, pavyks 
sėkmingai išeiti iš sudėtingų 
situacijų, išvengti konfliktų. 
Ketvirtadienį ir penktadienį 
galima tikėtis didesnio už-
imtumo, iššūkių. Savaitgalį 
pasijusite itin energingi – 
planuokite aktyvesnę veikla. 

MERGELĖ. 
Savaitės pradžio-
je galima įtam-
pa santykiuose, 

didės rizika susipykti dėl 
menkiausios smulkmenos – 
venkite bereikalingų aukš-
tų reikalavimų ir kritikos. 
Ketvirtadienį, penktadienį 
įtampa po truputį atslūgs, 
aplinkybės ims dėliotis jums 
palankia linkme, seksis su-
valdyti situaciją, pastangos 
bus rezultatyvios. Savaitgalį 
gali išsispręsti reikalas, su-
sijęs su judėjimu, ryšiais ar 
transportu. 

S VA R S T Y-
KLĖS. Sunkiau-
sios savaitės die-
nos – antradienis 

ir trečiadienis. Išaugs emo-
cinė įtampa, galimi išban-
dymai santykiuose, tikėtinos 
prieštaravimų kupinos situ-
acijos, aplinkybės, traukian-
čios į visiškai skirtingas pu-
ses. Ketvirtadienį atgausite 
pusiausvyrą, daugės harmo-
nijos viduje ir aplinkoje. Sa-
vaitgalis žada gerą nuotaiką, 
norėsis daugiau bendravimo, 
praplėsti horizontus. 

S K O R P I -
ONAS. Pirmo-
siomis savaitės 
dienomis vargu, 

ar pavyks visiškai sukontro-
liuoti situaciją – šios dienos 
kupinos netikėtumų, reikalai 
gali pasisukti visai netikė-
tu kampu. Prireiks daugiau 
pastangų savikontrolei, to-
lerancijos – ypač tarpusavio 
santykiuose, bendravime. 
Ketvirtadienį ir penktadienį 
tapsite jautresni, impulsy-
vesni, greitai keisis nuotaika, 
aplinkybės, įvykiai. Savait-
galį atgausite pusiausvyrą ir 
stabilumą. 

Š A U L Y S . 
Pirmoji savaitės 
pusė gali atnešti 
palankių galimy-

bių santykių ir finansiniuose 
reikaluose, tačiau pasiek-

ti gerą savitarpio suprati-
mą bus labai nelengva. Tai 
konfliktiškos dienos – ven-
kite tiesmukumo ir būkite 
pasiruošę ramiai išklausyti 
kitokią nuomonę, nereaguo-
ti į kritiką. Savaitgalį išaugs 
emocionalumas, dažnai 
keisis nuotaika ir netrūks 
energijos – skirkite daugiau 
laiko pomėgiams, aktyviai 
veiklai. 

O Ž I A R A -
GIS. Daugiau 
pastangų pareika-
laus antradienis ir 

trečiadienis – apsišarvuokite 
kantrybe ir stenkitės nebūti 
pernelyg kategoriški asme-
ninių ir darbinių santykių 
klausimais. Ketvirtadienis ir 
penktadienis žada daugiau 
darnos, atgausite situacijos 
kontrolę, pastangos atneš ge-
resnių rezultatų. Savaitgalį 
pavyks atsikratyti įtampos, 
tačiau gali prireikti spręsti 
neatidėliotinus reikalus.

VANDENIS. 
Pirmoji savaitės 
pusė – dinamiš-
ka, aktyvi, tačiau 

sunkiai nuspėjama, kupina 
netikėtumų. Svarbiausios 
dienos – antradienis ir tre-
čiadienis, šis laikotarpis gali 
atnešti tiek palankių, tiek 
sudėtingų pokyčių, ypač tar-
pusavio santykių sferoje. Iki 
ketvirtadienio būtinas ati-
dumas kelyje, buityje, nau-
dojantis elektros prietaisais, 
svarbu vengti spontaniškų ir 
rizikingų sprendimų. Savait-
galis palankus, lydės gera 
nuotaika, nesinorės nuobo-
džiauti. 

ŽUVYS. An-
tradienį ir trečia-
dienį papildomų 
pastangų gali 

pareikalauti santykių klau-
simai – įtemptas situacijas 
išspręsite lankstumu, gebė-
jimu įsiklausyti ir bendrau-
ti. Būkite atidesni buityje, 
keliaudami paisykite kelių 
eismo taisyklių. Ketvirtadie-
nis ir penktadienis bus palan-
kesnės dienos – galimos pa-
lankios permainos, netikėtos 
galimybės, atsivėrusios kitu 
kampu. Savaitgalis gali at-
nešti permainų, susijusių su 
bendravimu, ryšiais, atverti 
naują požiūrį.

PRO MEMORIA
Juodupės seniūnija:
ELENA GRIŽIENĖ 1946.02.23 – 2020.03.28
GENĖ KLIAUGIENĖ 1931.12.07 – 2020.04.02
Obelių seniūnija:
ROMAS PETRAITIS 1964.10.28 – 2020.03.27
Pandėlio seniūnija:
BRONIUS ANTANAVIČIUS 1932.01.10 – 2020.04.02
Jūžintų seniūnija:
JONAS MAKUŠKA 1936.01.23 – 2020.03.29
ALYZAS GRINCEVIČIUS 1955.09.12 – 2020.04.01
Kamajų seniūnija:
ALGIRDAS SVIRSKIS 1979.10.28 – 2020.03.24

Pensijų fonduose – iki 17 proc. grąžos kritimas
Dėl koronaviruso krizės 

Lietuvos privačių pensijų fon-
dų grąža, priklausomai nuo 
rizikos grupės, pirmąjį metų 
ketvirtį smuko iki 5-17 proc. 
Fondų valdytojai rekomen-
duoja kaupiantiems likti savo 
gyvenimo ciklo fonde, tačiau 
kartu primena, jog svyravimai 
yra natūralus reiškinys. 

Lietuvos investicinių ir pen-
sijų fondų asociacijos (LIPFA) 
valdybos narys Tadas Gudaitis 
teigia, kad vyresnių žmonių, 
kaupiančių gyvenimo ciklo 
pensijų fonduose, turtas, smu-
ko kur kas mažiau, palyginti su 
jaunaisiais fondų dalyviais.

„Tiems mūsų pensijų fondų 
dalyviams, kuriems iki pensijos 
liko mažiau laiko kaupti, jų tur-
tas mažėjo ženkliai lėčiau. Tu-
rime apie tris kartus skirtumą: 
jeigu priešpensinio amžiaus 
žmonių turtas sumažėjo apie 
5-6 proc., tai jaunų žmonių, 
kurie dar turi ilgą perspektyvą 
kaupti, turtas mažėjo apie 17 
proc.“, – penktadienį pristaty-
damas 2020 metų pirmojo ke-
tvirčio Lietuvos pensijų fondų 
rezultatus sakė T. Gudaitis. 

LIPFA pranešė, kad pagrin-
dinį smūgį prisiėmė jauniausių 
klientų santaupas investuojan-
tys fondai, o bendra vidutinė 
fondų svertinė grąža šiemet 
sausio-kovo mėnesiais buvo 
neigiama ir sudarė minus 14,8 
procento.

Pasak T. Gudaičio, nuosmu-
kiai nuolat pasikartoja, tačiau il-
galaikėje perspektyvoje matyti, 
kad kaupimas duoda naudą. 

„Matome 2008 metų krizę, 
2011 metų pasmukimą, bet ilgo 
laiko perspektyvoje, matome, 
kad pensijų fondai arba žmonės, 
kurie kaupia savo lėšas papildo-
mai pensijai, tikrai turi vidutinę 
teigiamą grąžą, kuri įskaitant ir 

šį ketvirtį, vidutiniškai sudaro 
apie 4,2 proc. per metus“, – sakė 
T. Gudaitis. 

„INVL Asset Management“ 
Investicijų valdymo padalinio 
vadovas Vaidotas Rūkas sako, 
kad nepriklausomai nuo sukrė-
timų, ilgesniu laikotarpiu matyti 
investicijų pelningumas. 

„Jeigu pažiūrėtume bet kokį 
30 metų periodą investicijų – tai 
yra maždaug toks laikotarpis, 
į kurį reikia orientuotis pensiją 
kaupiantiems dalyviams, – tai 
bet kuris periodas 30 metų vi-
sada buvo pelningas, nesvarbu, 
ar buvo Didžioji depresija, ar 
pasauliniai karai. (…) Turėtume 
ir mes tikėtis, net ir nuo šios aki-
mirkos, kažkokio vidutinio skai-
čiaus – tarp 4-9 proc. vidutinės 
grąžos per labai ilgą laikotarpį“, 
– sakė V. Rūkas. 

„Swedbank Investicijų val-
dymo“ direktorius T. Gudaitis 
sako, kad pensijų fondai nuo 
2019 metų pradžios, įgyvendinus 
pensijų reformą, veikia pagal gy-
venimo ciklo fondų strategiją ir 
tai padėjo amortizuoti konserva-
tyviausių fondų grąžos pokyčius. 
Jo teigimu, matyti, kad žmonės 
minimaliai keičia fondus. 

„Geriausias dalykas, kad mes 
kauptume tame pensijų fonde, 
kuris mums priklausė pagal am-
žių. Jauni – bus pasmukimų ir 
juos išnaudosime, o vyresni – iš-
saugosime savo lėšas kaupdami 
tuose pensijų fonduose, kurie 
investuoja mažą dalį į akcijas, 
o didžiąją dalį – į vyriausybių 
vertybinius popierius“, – sakė 
„Swedbank Investicijų valdy-
mo“ direktorius T. Gudaitis. 

„SEB investicijų valdymo“ 
investicijų valdymo grupės va-
dovas Paulius Kabelis teigė, kad 
politikai ir centriniai bankai su-
telktai ėmėsi veiksmų kovai su 
krize, o jų poveikis turėtų būti 
matomas kiek vėliau. 

„Veiksmai beprecedenčiai 
– tiek valstybių, tiek centrinių 
bankų. Kol kas tų veiksmų 
efektas greičiausiai pasimatys 
šiek tiek vėliau, nes šeimai gali 
duoti 1 tūkst. ar 10 tūkst. eurų 
dabar – kol kas tiesiog nėra 
kaip jų išleisti. Tas poveikis 
turėtų pasimatyti vasarą, jeigu, 
kaip tikėtina, virusas bus pasi-
traukęs, gyvenimas grįš į įpras-
tas vėžes“, – sakė P. Kabelis. 

Pasiteiravus, kaip vertina 
dalies ekonomistų prognozes, 
kad po krizės tikėtinas inflia-
cijos augimas, ekspertai sakė, 
jog nedidelė infliacija galėtų 
būti net teigiamas rodiklis, 
savo ruožtu, aukšto lygio ir 
nevaldomos infliacijos grėsmė 
neatrodo didelė. 

„Infliacija, jeigu ji būtų 
sveiko lygio (2-4 proc.), ji tu-
rėtų gerą poveikį. Tai reikštų, 
kad ekonomika veikia, kad 
priemonės, mesti pinigai rinkas 
veikia, jie pasiekė vartotojus, 
gamyba grįžo, žodžiu, tai būtų 
toks geras indikatorius, kad 
priemonės suveikė“, – sakė P. 
Kabelis. 

Asociacijos duomenimis, 
kovo 31 dieną antros pakopos 
pensijų fondų valdomo turto 
vertė buvo 3,386 mlrd. eurų – 
13 proc. mažesnė, palyginus su 
metų pradžia.

Valstybinę socialinio drau-
dimo sistemą papildanti Lie-
tuvos antroji pensijų pakopa 
turi 1,3 mln. dalyvių, jie sudaro 
daugiau kaip 80 proc. Lietuvos 
dirbančiųjų. Šalies gyventojų 
pensijų santaupas investuoja 
ir saugo penkios pensijų fondų 
valdymo bendrovės: „Aviva 
Lietuva“, „INVL Asset Mana-
gement“, „Luminor investicijų 
valdymas“, „SEB investicijų 
valdymas“ ir „Swedbank in-
vesticijų valdymas“.

BNS inform.

„Regitra“ nuo pirmadienio atnaujina darbą padaliniuose
 „Regitra“ atnaujina trans-

porto priemonių registracijos 
paslaugas padaliniuose – kli-
entai vėl bus aptarnaujami 
pagal išankstinę registraci-
ją. Įmonės teigimu, tokios 
paslaugos bus teikiamos iki 
penktadienio 32 įmonės pa-
daliniuose.

„Iki šiol padaliniuose buvo 
sudaryta galimybė įregis-
truoti tik iš užsienio įvežtas 
transporto priemones prieš tai 
atsiuntus reikalingus doku-

mentus. Tačiau, atsižvelgiant 
į klientų srautus ir tai, jog ne 
visi turi galimybę pasirašyti 
dokumentus el. parašu, klien-
tams bus sudaryta galimybė 
patiems užsiregistruoti dėl 
vizito padalinyje ir pasirink-
ti patogų laiką bei miestą iš 
anksto nesiunčiant dokumen-
tų kopijų“, – teigiama prane-
šime.

Užsiregistruoti dėl vizito 
padalinyje galima internetu.

„Tie klientai, kuriems vi-
zito laikas užregistruoti iš už-

sienio įvežtą transporto prie-
monę jau yra paskirtas pagal 
senąją tvarką, niekas nesikei-
čia. Kitaip tariant, jie bus ap-
tarnaujami sutartu laiku. Ne-
sikeičia tvarka ir tiems, kurie 
jau yra gavę laišką dėl paslau-
gų apmokėjimo – juos vizitui 
užregistruos darbuotojai“, – 
informuoja „Regitra“.Įmonės 
teigimu, Lietuvos vežėjai bei 
naujų automobilių gamintojų 
atstovai ir toliau bus aptarnau-
jami kita prioritetine tvarka.

BNS inform.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Balandžio 7 d. Naktį 4

Dieną 17
PV, 
6-12 m/s

Balandžio 8 d. Naktį 5
Dieną 15

V,
3-8 m/s

Balandžio 9 d. Naktį 4
Dieną 12

V, 
5-10 m/s
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

***
Pavasarinio garderobo galite 

ir neatnaujinti, neprireiks. 
Neskubėkite pirkti ir vasarinių 
drabužių, nes dar nežinote savo 
dydžio.

***
Iš IT specialisto pokalbio:
– Per 30 metų karjerą 

pakeičiau gerą dešimtį 
monitorių. O kaktusas tebestovi 
tas pats.

***
Reklama: „Dantis valykite 

mūsų dantų pasta ir jūsų dantys 
bus kaip bebro“. Žiūrovas:

– Tokie balti ir stiprūs?
Odontologas:
– Tokie du...

***
Dabar frazė „Jam ne 

visi namie“ skamba kaip 
skundimas.

***
2019 m. žiema. Uhano 

provincija. Restoranas. 
Virtuvės šefas bara mokinį:

– Kokio velnio tu tą skujuotį 
penkiomis minutėmis per 
anksti iš puodo ištraukei?! 

Mokinys bamba: „Tik 
pamanyk, kokia pasaulinė 
katastrofa“.

***
Andoros futbolininkams, 

norintiems persivaryti kamuolį 
į varžovų pusę, pirma reikia 
gauti vizą.

***
Tai anksčiau sakydavo: 

„Jis ją metė“, o dabar sako: 
„izoliavosi“.

***
Karantino naujienos: 

Petraičių šeimyna susimušė dėl 
to, kuris išneš šiukšles. Žmona 
tvirtino, kad šiandien – jos 
eilė eiti į lauką, vyras – kad 
jo. Peštukus išskyrė policija, 
išnešdama šiukšles.

***
Į tuos, kurie siūlo kaukes 

daryti iš liemenukų, žiūrėkite 
atsargiai. Atminkite: lengviau 
išgyti nuo korona viruso, nei 
išsisukti nuo žmonos kočėlo.

***
Anglų lordas skundžiasi 

kitam lordui:
– Mūsų tarnaitė pareiškė, 

kad dabar dirbs nuotoliniu 
būdu: kasryt skambins man, ir 
sakys, ką reikia valyti.

***
Kas mano, kad vienas 

žmogus negali pakeisti 
pasaulio, tas nevalgė 
nepakankamai išvirto 
skujuočio.

***
Pas mus kaime vienintelė 

kaukė. O ir ta – suvirintojo.
***

– Mieloji, kokios skanios 
salotos. Pati nupirkai?

***
Žvalgybos departamentas 

nusprendė šiek tiek užsidirbti 
ir surengė mokymus 
žmonoms. Jų temos: kaip 
atsekti vyro pinigų slėptuvę, 
aptikti šviesų plauką bei 
kočėlo valdymo įgūdžiai.

***
Turtingas bankininkas 

prakaituoja sporto salėje, 
stebimas asmeninio trenerio. 
Užeina miela jaunutė 
mergina. Bankininkas klausia:

– Kokiu treniruokliu geriau 
naudotis, kad atkreipčiau jos 
dėmesį?

Treneris:
– Bankomatu koridoriuje, 

pone.
***

Pliaže kiras išgelbėjo 
žmogaus gyvybę: iš rankų 
ištraukė ir nunešė nešviežią 
čebureką.

Saugokitės negatyvių 
žmonių. Jie kiekvienam 
sprendimui randa problemą. 

***
Kalbasi du draugai:
– Ta mano žmona – tikra 

bambeklė.
– Kodėl?
– Vis priekaištauja ir 

priekaištauja, kad per vėlai 
namo grįžtu.

– Tai tu grįžk anksčiau.
– Beviltiška: vakar šeštą 

ryto grįžau, vis tiek buvo per 
vėlu...

***
Kartą liūtas surinko miško 

žvėris ir sako:
– Šiandien suėsime patį 

bailiausią.
– Neleisiu skriausti 

šerniuko! – pasigirsta kiškio 
klyksmas.

***
Sūnus pasakoja tėvui  

suvalkiečiui:

8-699-60660

Orų prognozė balandžio 7-9 d.

Picos ir burgeriai 
į namus:

– Aš šiandien susapnavau 
sapną, kuriame tu man nupirkai 
šokoladuką.

– O jei gerai elgsies, tai tau 
prisisapnuos, kad nupirkau tau 
didelį šokoladą.

***
Į policiją ateina vyrukas ir 

sako:
– Noriu pasimatyti su tuo 

vagimi, kuris vakar apvogė 
mano butą.

– Kam jums tai? Bus 
teismas, ten ir pasimatysite!

– Matote, – sako vyrukas, – 
aš norėčiau atsiimti pareiškimą 
dėl vagystės, jei jis man 
papasakos, kaip sugebėjo naktį 
įlįsti į miegamąjį ir nepažadinti 
mano žmonos.

***
Suaugusiu žmogus tampa 

tuomet, kai nustoja įtikinėti 
tėvus, kad jam galingas 
kompiuteris reikalingas 
mokslams. Dabar jis 

įtikinėja žmoną, kad galingas 
kompiuteris reikalingas darbui.

***
Nevykėlis kabina merginą:
– Panele, kokios ilgos jūsų 

kojos. Išties, viena už kitą 
ilgesnė...

***
Ėjo septintoji saviizoliacijos 

diena izoliacijai skirtame 
viešbutyje. Kaimynas beldžia 
kitam į sieną:

– Ei Petrai, tu ko toks 
liūdnas?

– O kalėjime šią valandą 
pasivaikščioti išleistų...

***
Jei per dvi savaites valdžia 

neatidarys kirpyklų,  Lietuvoje 
90 proc. sumažės blondinių 
populiacija.

***
Pagaliau programa 

„Valgome namie“ gaus 
valstybės dotaciją.

***

Dvigubas agentas – tai 
asmuo, kuris niekaip negali 
apsispręsti, ar jis – didvyriškas 
žvalgas, ar niekšingas šnipas.

***
Kaimyninės valstybės 

kosminis palydovas, kurį ji 
paleido praėjusią savaitę, 
pasirodė daugiafunkcis: 
dabar jis siunčia signalus nuo 
vandenyno dugno, tarsi būtų 
povandeninė valtis.

***
Jei anksčiau manydavau, 

kad pas mus kriauklėje tiek 
neplautų indų dėl svečių, tai 
dabar jau nebeaišku, kas juos 
išterlioja...

***
Su tuo, su kuriuo ištvėrei 

karantiną, gali drąsiai bandyti 
klijuoti tapetus.

***
Tiems, kas dar prisimena, 

kas yra disketė, nereikia 
aiškinti, ką reiškia žodis 
„sugertukas“.

***
Klausimas anglų 

aukštuomenės mokykloje:
– Ar lordas turi palinkėti 

damai labos nakties, net jei ji 
nori, kad ši naktis būtų nelaba?

***
Paskelbtą karantiną galima 

laikyti meškos mėnesiu: liaudis 
turi sėdėti urvuose ir čiulpti 
letenas.

***
– Jei mūsų ekonomika 

numirtų nuo korona viruso, kur 
ji patektų: į pragarą ar rojų?

– Mūsų ekonomika būtų iš 
karto paskelbta kankine.

***
Va taip pasaulis ir sužinojo, 

kad kinų virėjai niekam tikę: 
tik pamanyk, nesugebėjo 
tinkamai išvirti kažkokio 
skujuočio.

AUGALAI

• Įvairių (8) veislių sėklines bulves. 
Nemokamas ir greitas pristatymas 
į sutartą vietą. Tel. 8 683 50 716. 
Rokiškis
• Našlaites, gėlių daigus, vasarines 
ir daugiametes gėles. Tel. 8 650 74 
117. Rokiškis
• Apie 4 tonas rugių. Kaina 140 
Eur. tonai. Tel. 8 629 36 333. 
Zarasai
• Braškių daigus. Daigyklose ir 
iš grunto. Turimos veislės: Clery, 

Asia, Roxana, Elkat,  Konia, 
Salsa, Malvina. Tel. 8 673 46 078. 
Anykščiai
• Vasarinių kviečių sėklą Vanek. 
Taip pat yra ir miežių sėklų.  
Tel. 8 650 23 641. Rokiškis
• Įvairių veislių sėklines bulves. 
Galiu atvežti. Tel. 8 601 26 960. 
Rokiškis
• Rugius. Yra apie 6 tonas . 
Kaina 110 Eur. Tel. 8 622 69 546. 
Rokiškis
• Kviečius, apie 7 tonas.  
Tel. 8 611 54 712. Rokiškis

• Daugiamečių žolių mišinius 
(pieviniai - ganykliniai). 
Raudonuosius dobilus, pašarinius 
Motiejukus, daugiametę Svidrę, 
baltuosius dobiliukus, vejos žolę, 
garstyčių sėklas, bitinę Faceliją. 
Trąšas sodui ir daržui.  
Tel. 8 616 14 156. Rokiškis

• Gal kas gali daugiavaikei šeimai 
padovanoti gerą, veikiantį šaldiklį . 
Tel. 8 620 55 998. 
 Rokiškis


