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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

5 p.

www.rokiskiosirena.lt

Organizatoriai praneša 
apie naują „Samsonas 
Rally Rokiškis“ datą – 
varžybos vyks anksčiau

2 p.

Kol kas vienintelė 
vieta švęsti ir atminti – 
bažnyčia

4 p.
Šv. popiežiaus Jono Pauliaus II skulptūra iš smėlio – kol kas vienintelis 
pontifiko 100-ųjų gimimo metinių minėjimo ženklas. Daugelį renginių 
negailestingai nutraukė karantinas.                  L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Pavykęs eksperimentas – 
pienių medus

Kavoliškio 
pėsčiųjų 
takas 
bus. 
Gerų 
žmonių 
dėka

2 p.

Rokiškio kaimiškosios seniūnijos seniūnė 
Dalia Janulienė neslėpė: pėsčiųjų tako 
įrengimo projektui buvo iškilusi nemenka 
grėsmė. Nors policija ir pagavo įtariamuosius, 
tačiau jie lėšų atlyginti nuostoliams neturi. 

D. Janulienės nuotr.

Rokiškio rajone nėra valstybinės sienos 
perėjimo punktų

3 p.
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Prenumeruokite laikraštį „Rokiškio Sirena“ neišeidami iš 
namų! Susisiekite su mumis telefonu +370 666 76777 el. 
paštu reklama@rokiskiosirena.lt ir mes viską padarysime už 
Jus. Laikraštį „Rokiškio Sirena“ paštininkai pristatys tiesiai į 
Jūsų pašto dėžutę!

Prenumeratos kainos, užsisakant „Rokiškio Sireną“ antra-
dieniais ir penktadieniais: 1 mėn. – 4 Eur,  3 mėn. – 12 Eur, 6 
mėn. – 24 Eur, 12 mėn – 48 Eur.

„Rokiškio Sirenos“ penktadieninio numerio prenumeratos 
kainos: 1 mėn. – 2 Eur, 3 mėn. – 6 Eur, 6 mėn. – 12 Eur, 12 
mėn. – 24 Eur.

Taip pat užsiprenumeruoti laikraštį galite Lietuvos pašto 
skyriuose arba www.prenumeruok.lt.

 Dirbame Jums ir informuojame apie svarbiausias naujie-
nas Rokiškyje, Lietuvoje ir pasaulyje. Jas galite skaityti www.
rokiskiosirena.lt bei Facebook profilyje.

Asmeninius skelbimus kviečiame talpinti 
www.rokiskiosirena.lt svetainėje arba 
susisiekti su redakcija reklama@rokiskiosirena.lt
arba telefonu +370 666 76777

Organizatoriai praneša apie naują 
„Samsonas Rally Rokiškis“ datą – 
varžybos vyks anksčiau

Rugpjūčio 14-15 dienomis Ro-
kiškio apylinkėse ketvirtą kartą 
turėjęs įvykti ralis „Samsonas Ral-
ly Rokiškis“ perkeltas į kitą datą. 
Renginys vyks anksčiau – liepos 
31-ą – rugpjūčio 1-ą dienomis.

„Samsonas Rally Rokiškis“ orga-
nizatoriai tokį sprendimą priėmė dėl 
pokyčių automobilių sporto kalendo-
riuje, mat dėl COVID-19 paskelbta 
pasaulinė pandemija gerokai iškraipė 
sporto šakų renginių grafiką visame 
pasaulyje. Pokyčius teko priimti ir 
„Samsonas Rally Rokiškis“ organi-
zatoriams.

„Dėl paskelbto karantino kai ku-
rių renginių datas teko keisti. Taip 
įvyko, kad Europos ralio čempionato 
etapu esančios „Rally Liepaja“ var-
žybos Tarptautinės automobilių fede-
racijos sprendimu buvo užkeltos ant 
„Samsonas Rally Rokiškis“ datos.

Buvome priversti keisti savo ren-
ginio datą. Tikrai nenorėjome, kad 
datos ralių Rokiškyje ir Liepojoje 
dubliuotųsi, todėl varžybas perkė-
lėme dviem savaitėmis anksčiau“, 
- sakė „Samsonas Rally Rokiškis“ 
organizatorius Audrius Gimžauskas.

Pasak Audriaus Gimžausko, datos 
pakeitimas jokios neigiamos įtakos 

pasiruošimo raliui darbams nepada-
rys. Priešingai – organizatoriai tikisi 
dar geresnio oro ir didelio susidomėji-
mo tiek dalyvių, tiek žiūrovų gretose.

„Samsonas Rally Rokiškis“ bus 
ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos, „Bal-
tic Rally Trophy“, bei „R2 Baltic 
Cup” čempionatų etapas ir, tikėtina, 
kad šios varžybos Rokiškyje bus vie-
nas pirmųjų ralio renginių po griežto 
karantino laikotarpio.

Daugiau informacijos artėjant 
„Samsonas Rally Rokiškis“ varžy-
boms galėsite rasti oficialiame ralio 
puslapyje www.samsonasrally.com.

Organizatorių inform.

Kavoliškio pėsčiųjų takas bus. Gerų žmonių dėka
Naktį iš gegužės 12-osios į 13-

ąją įvykdyta kabelio vagystė. Il-
gapirščiai nugvelbė apie 300 m 
apšvietimui skirto kabelio. Šis nu-
sikaltimas ir būtų likęs tik maža 
žinute kriminalinių įvykių suves-
tinėje, jei ne vienas bet... Šie lai-
dai pavogti iš rengiamo Kavoliš-
kio pėsčiųjų tako. Ir nusikaltimas 
bjaurus ne tik dėl padarytų nuos-
tolių, bet ir dėl to, kad projektas 
galėjo įstrigti ilgam. Vagys laidus 
pardavė už 70 Eur. 

Nejautė žemės po kojomis
Sužinojusi apie vagystę, Rokiš-

kio kaimiškosios seniūnijos seniūnė 
Dalia Janulienė neslėpė: žemė išsly-
do iš po kojų. Iš rengiamo taip lauk-
to pėsčiųjų tako buvo pavogti laidai: 
ištraukti iš po žemių, dalimis. Tako 
ilgis maždaug 600 m, o laidų pavog-
ta maždaug 300 m. Bendras finansi-
nis nuostolis – per 2 tūkst. Eur. 

„Visuomenė mano, kad jei pro-
jektas europinis, tai pinigai jame 
rieškučiomis žarstomi. Iš tiesų se-
niūnijai labai daug teko prisidėti 
prie šio projekto ir daug ko atsisa-
kyti. Pavogtas laidas reiškia kažkur 
prasčiau nušienautą, menkiau pri-
žiūrėtą seniūnijos kampą. Tai mūsų, 
kruvinu darbu uždirbti ir sutaupyti, 
pinigai“, – sakė pašnekovė. 

Jai buvo labai skaudu dėl šio 
įvykio. Mat vandalai, nusiaubę pro-
jekto vietą – vietiniai, kavoliškėnai. 
Tai yra tie, kuriems tas projektas ir 
turėjo pasitarnauti, kurių gerovei jis 
yra daromas. 

Kaip pasakojo seniūnė D. Janu-
lienė, vagys naktį ištraukė kabelį, 
naktį jį sudegino, o rytą laidus pri-
davė metalo supirkėjui.

Pardavė kabelį
už 70 Eur
Rajono policija operatyviai nu-

statė ir vagis, ir asmenį, kuriam jie 
pardavė suniokotą kabelį. Seniūnė 
jau spėjo pakalbėti ir su vagimis. Jie 
teisinosi, kad didelę įtaką nusikalti-
mui padarė alkoholis. Jei ne jis, esą 
vagys nebūtų ėję kabelio vogti.

Už kiek vagys pardavė savo gro-
bį? Pasak seniūnės, vienas prisipa-
žino, už kabelį gavęs 70 Eur. Kitas 
tikino, kad jam pinigų apskritai 
niekas nedavė. O bendra vagių pa-

daryta žala viršijo 2 tūkst. Eur. Jos 
atlyginti, seniūnės žiniomis, įtaria-
mieji neturi iš ko. „Aišku, bus teis-
mai, nustatys žalą, jos atlyginimo 
mechanizmą. Tik kas iš to, jei jie 
neturi kuo atlyginti. Atlyginti siūlys 
viešaisiais darbais. Tik mums iš to 
kokia nauda? Dar juos papildomai 
prižiūrėti reikės“, – kalbėjo seniūnė.

Ir žala ne tik finansinė. Mat įsisu-
kę vagys ne tik pavogė kabelį. Juk 
jį nutiesti taip pat kainavo lėšų. O 
kiek jie dar kabelio sugadino. „Lai-
mė, kad rangovai sugebėjo kai kur 
tuos sugadinimus sutaisyti“, – sakė 
D. Janulienė.

Trečia didelė žala – sugaištas lai-
kas. Dėl dingusio kabelio pėsčiųjų 
tako įrengimo darbai galėjo nusikel-
ti net kitiems metams.

Norėtų, kad atsakytų
ir supirkėjas
„Jei nebūtų perkančiųjų, nebūtų 

ir vagių“, – įsitikinusi seniūnė D. 
Janulienė. Ji neslepia, norėtų, kad 

kabelį nupirkęs asmuo atsakytų so-
lidariai su vagimis. Jei nebūtų su-
pirkėjų, vogti laidus paprasčiausiai 
neapsimokėtų. Beje, ir dabar laidų 
pirkimas yra nelegalus. Ir supirkėjas 
už tai, kad juos priėmė, atsakys pa-
gal įstatymą.

Gerų žmonių dėka
Visgi nelaimė sutelkė kavoliš-

kėnus. Seniūnija ir vietos bendruo-
menė susirinko pasitarti, ką reikia 
daryti, ir kreipėsi pagalbos į vietos 
žmones. „Kam paskambinome, nė 
vienas neatsakė“, – savo seniūnijos 
žmonėmis didžiuojasi D. Janulienė. 
Ir vadina geradarius Žmonėmis iš 
didžiosios raidės. Geradariai aukojo 
lėšų, pirko kabelio, prisidėjo dar-
bais, kas kaip įmanydami. Būtent tai 
ir padėjo minimalizuoti kvailos, bet 
labai skaudžios vagystės nuostolius. 
Ir pėsčiųjų takas kavoliškėnus džiu-
gins laiku.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Pavogė piniginę ir papuošalus
Gegužės 16-osios naktį pranešta, kad Rokiškio r., Jūžintų mstl., pro 

galimai nerakintas buto duris įsibrauta į butą ir pavogti papuošalai, pini-
ginė su dokumentais. Nuostolis - 430 eurų.

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato inform.

Savaitgalio vėjų neatlaikė medžiai
ir gandralizdis

Ugniagesiams gelbėtojams 
savaitgalį teko tvarkyti stipraus 
vėjo  sukeltas pasekmes.

Gegužės 16 d., 14:38 val gau-
tas pranešimas, kad Sičiūnų k., 
Kazliškio sen., ant elektros trans-
formatorinės nukrito gandraliz-
dis, nuo laidų rūksta dūmai.

Gegužės 16 d., 17:05 val. gau-
tas pranešimas, kad Skaptatų vs., 

Pandėlio sen., ant kelio užvirto 
medis.

Gegužės 17 d., 17:18 val. gau-
tas pranešimas, kad Varlių k., 
Kamajų sen., ant kelio nuvirtęs 
medis.

Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento
Rokiškio priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos 
inform.

Policija pradėjo tyrimą dėl  
J. Basanavičiaus kapavietės išniekinimo

Policija pradėjo tyrimą dėl Vil-
niaus Rasų senosiose kapinėse esan-
čios Jono Basanavičiaus kapavietės 
išniekinimo.

Laikotarpyje nuo gegužės 15 die-
nos 16 val. iki gegužės 16 dienos 8 
val. nenustatytas asmuo ar asmenys 
J. Basanavičiaus kapavietėje ap-
spjaudė jo atminčiai esantį paminklą, 
ištrypė kapavietėje esančias gėles, 
išspardė bei sudaužė žvakes, primėtė 

į kapavietę šaknų, pranešė Vilniaus 
apskrities vyriausiasis policijos ko-
misariatas.

Devyniolikto amžiaus lietuvių 
tautinio atgimimo lyderis, Didžiojo 
Vilniaus Seimo iniciatorius J. Ba-
sanavičius pirmininkavo Lietuvos 
Tarybos posėdžiui, 1918 metais priė-
musiam Vasario 16-osios aktą.

J. Basanavičius mirė 1927 metais.
BNS inform.
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BRYDĖS

Pro kietai sukąstus dantis (I) arba savivaldos troleibusas

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Šios sudėties rajono taryba dir-
ba daugiau nei metus. Pats laikas 
būtų parašyti jos darbų apžvalgą. 
Bet... vis ranka nekildavo. Neslėp-
siu, nesu vietinės politikos fanas. 
Ir paskutinį mėnesio penktadie-
nį, kai rengiamas rajono tarybos 
posėdis, kuris turėtų būti šventė 
kiekvienam aktyviam rajono pi-
liečiui, einu, kaip čia mandagiau 
pasakius, pro sukąstus dantis. Iš 
pareigos. Darbas toks. 

Būti tokiuose posėdžiuose – men-
kas malonumas. Mat nekenčiu kvai-
lumo, nykumos ir pasmerktumo. 
Sėdint ten, aiškiai matyti, kodėl mes 
nesame lyderiai. Ir rajono perspekty-
vų horizonte – tai audros debesys, tai 
tiesiog nyki ir nuobodi prieblanda. 
Prisipažinsiu, kartą ir man siūlė tap-
ti rajono tarybos nare. Ačiū Dievui, 
užteko proto nesutikti. Nes būdama 
tarybos nare, tikriausiai neišeičiau iš 
Etikmat, ar kaip ten ji vadinasi, ko-
misijos. Kartais tiesiog stebėti posėdį 
reikia geležinės kantrybės. O štai da-
lyvavimas tokiame farse, kaip Kriau-
nų mokyklos uždarymo klausimas, 
man jau, kaip sakoma, būtų išmušęs 
visus saugiklius.

Rajono tarybos darbus lemia keli 
faktoriai: bendroji savivaldos situa-
cija ir turimi resursai, bei tarybą su-
darančios asmenybės. Kitaip sakant, 
žmonės, kuriems rajono taryba yra 
pirmasis (o dažnai ir paskutinis) laip-
telis į didžiąją politiką. 

Kadangi vis dažniau sulaukiu pas-
tabų, kad mano „Brydėse“ per daug 
raidžių, taigi, rajono tarybos metinių 
darbų ir žygių analizę nusprendžiau 
skelti į dvi dalis. Pirmojoje apžvelg-
siu savivaldos situaciją apskritai. 
Kodėl to reikia? Nes neapžvelgus 
šios situacijos, imtis politikų darbų 
analizės būtų mažiausiai neobjekty-
vu. Situacija ir ištekliai diktuoja tai, 
ką mes, istorikai, vadiname rėmais: 
aiškiai apibrėžtą aikštelę, kurioje 
vyksta veiksmas. 

Keletą savaičių vis ieškojau rak-
tinio žodžio rajono tarybos veiklai 
apibūdinti. Tokio, kurį radus, aplink 
jį, kaip apie ašį, ima suktis rašinio 
turinys. Tai va, prieš savaitę besity-
čiodama iš kaimyninių šalių gegužės 
9-osios reiškinio, kuris vadinasi „po-
bedobesije“ (lietuviškai būtų maž-
daug pergalės blūdas), facebooko 
platybėse radau nuostabią nuotrauką: 
chaki spalva numaliavotą troleibusą, 
padabintą šūkiu „Na Berlin“ (į Ber-
lyną). 

Tai va, raktinis žodis savivaldai 
apskritai apibūdinti, būtų tas trolei-
busas „Na Berlin“. Tokia negudri 
transporto priemonė, kuri, rodos turi 
viską, ko reikia savarankiškam gy-
venimui šalies keliuose: vairuotoją 
ir valstybinį numerį. Tačiau, kelio-
nės kryptis ir ilgis priklauso ne nuo 
vairuotojo entuziazmo. O nuo tokios 
smulkmenos, vadinamos resursais. 
Ir priklausomybė nuo jų troleibuso 
atveju labai ryškiai išreikšta dviem 
dideliais ūsais, kuriems atsikabinus 
nuo laidų, ši transporto priemonė 
kaip įkasta įstringa sankryžoje ar 
transporto žiede, ir stovi ten tol, kol 
vairuotojas pataiko tuos ūsus vėl pri-
kabinti prie elektros laidų. Tai va, 
tais maitinančiais išganingais laidais 
ir baigiasi troleibuso laisvė. Jis gali 
važiuoti tik griežtai nustatytu marš-
rutu ten, kur tie laidai nutiesti.

Lygiai taip į šviesią ateitį važiuoja 
ir šalies savivalda. Jos problemos už-
koduotos jau pačioje sistemoje. Pra-
dėkime nuo to, kad šalyje nėra regi-
onų politikos (nuo žodžio apskritai). 
Kitados, kai premjeru buvo Gedimi-
nas Kirkilas, mes, regionų žurnalis-
tai, buvome pakviesti į Vyriausybę, 
išklausyti premjero paskaitos apie 
tai, kaip ketinama gaivinti regionus. 
Kai aš paklausiau G. Kirkilo, kokias 

jis mato Panevėžio apskrities rajonų 
didžiausias problemas, premjeras 
ėmė pasakoti apie... Panevėžį. Va 
tada ir supratau, kad šiuo klausimu 
situacija yra beviltiška. Tada buvo, 
berods, 2007 m. Ar per tryliką metų 
nors kažkas regionų klausimu pasi-
keitė? Ne. 

Kiekviena save gerbianti valdžia 
į rinkimų programas būtinai įrašo 
regionų gaivinimo klausimus, mat 
supranta, kad Vilniumi, Kaunu ir 
Klaipėda Seimo daugumos nelai-
mėsi. Prirašo daug ir įvairiai. O gy-
venimas teka sava vaga. Kaip para-
šė vienas šmaikštus „užingridas“ į 
mano komentarą, kad Lietuvoje yra 
ne tik Vilnius, bet ir rajonai, cituoju: 
„rajonai neatsigauna nuo Žalgirio 
mūšio laikų“. Suprask, reikalas be-
viltiškas, ko tu čia, runkele neravėta, 
triukšmauji? Ir apskritai, ko jūs ten, 
runkeliai, tamsuma ir tundra, tuose 
kaimuose pastrigę? Patys kalti, kad 
nesate šmaikštūs ir sėkmingi stikli-
nių urvelių gyventojai ir burgerių po 
25 Eur valgytojai.

Problemos esmė, kad nė viena 
valdžia nežino, ką daryti su antrąja 
Lietuva. Taigi, daugelis reikalų ten 
palikta savieigai. Kaip sakant, kur 
vėjas pučia, ten ir neša mūsų savival-
dos šapelius.

Štai keli pavyzdžiai. Geriausias 
jų, žinoma, yra švietimas. Teoriškai, 
rajono švietimo įstaigų steigėjas, 
kitaip sakant, šeimininkas yra rajo-
no savivaldybė. Ji skiria ir atleidžia 
įstaigų direktorius, ji tvarko ir opti-
mizuoja švietimo įstaigų tinklą. Ji 
sprendžia, kokią mokyklą kada ir 
kaip renovuoti, ar steigti vaikų dar-
želių papildomas grupes. Atrodytų, 
valio. Arčiausiai žmonių esanti val-
džia sprendžia, ko ir kiek reikia mūsų 
rajono žmonėms. Nes ji arčiausiai, 
geriausiai žino. Tik ar tikrai? 

Antai Valstybės kontrolierius 
prieš gerą pusmetį šiai idealiai, žmo-
nių norus atitinkančiai sistemai vožė 
kaip šlapiu skuduru per snukį: švieti-
mo sistema ugdo pašalpinius. Skirtu-
mai tarp švietimo įstaigų tokie dideli, 
kad vis garsiau pasigirsta kniauki-
mai, kad reiktų žurnalui „Reitingai“ 
uždrausti reitinguoti mokyklas. Nes 
kai kam labai nepatinka, kad veidro-
dis rodo, dovanokite, kreivą snukį. 
Niekas nekalba, kaip reiktų temp-

tis, gerinti švietimo kokybę, ieškoti 
sprendimų. Tiesiog uždraudei vei-
drodį ir vaikštai sau gražus ir laimin-
gas. Nematai suplyšusių pėdkelnių 
ir pomidorų padažu išteptos nosies, 
tad ir širdis neskauda. Tačiau išvada 
tokia – rajonai nesusitvarko su šiuo 
uždaviniu. 

Kaip atsirado skirtumai reitinguo-
se? Labai paprastai. Užteko tik švie-
timo sistemą padalinti į 60 sritinių 
kunigaikštysčių (tiek Lietuvoje yra 
savivaldybių). Dabar rajono tarybos 
sprendžia, dovanokite, tokius klausi-
mus, ar, pavyzdžiui, mokykloms pri-
imti Švietimo ir mokslo ministerijos 
skirtus geltonuosius autobusiukus, 
priimti skirtus ir nurašyti pasenu-
sius kompiuterius. Ponai, jūs rimtai? 
Šiems klausimams tikrai reikia rajo-
no tarybos dėmesio? Tarsi mokyklos 
galėtų atsisakyti autobusiukų, kom-
piuterių ir kito siunčiamo gėrio. 

Savarankiškumo čia tiek, kad 
švietimui centrinės valdžios skirtos 
lėšos sudaro maždaug pusę rajo-
no biudžeto. Tai ne rajono resursai. 
Ir rajonas yra priklausomas nuo tų 
skiriamų lėšų. Kokia tada prasmė 
švietimo sistemą priskirti rajonui? 
Kad centrinė valdžia, kaip Poncijus 
Pilotas nusiplautų rankas? Kad dras-
tiškai mažėjant gyventojų apskritai, 
ir mokinių imtinai, skaičiui, būtų 
išlaikomas didžiulis ir neefektyvus 
mokyklų tinklas, kad po tą patį baž-
nytkaimį, kuriame yra mokykla, va-
žinėtų aštuoni mokykliniai autobu-
siukai. Mat vietos „politikui“ kur kas 
svarbiau „bendrystė“ su vietos ben-
druomene ir keli balsai rinkimuose, 
nei visuomenės interesas, kad moks-
leiviai gautų padorų išsilavinimą. 
O švietimo rezultatas, primenu, ne 
sritinis – jis unifikuotas. Valstybiniai 
egzaminai, kurie yra vienodi ir Vil-
niaus licėjaus, ir, dovanokite, Klum-
piabalių Patriono Bugailiškio-Prūdo 
gimnazijai. O moksleivių galimybės 
jiems pasiruošti?

Kita tokia pat „savarankiškumo“ 
zona – sveikatos apsauga. Rajono 
savivaldybė skiria sveikatos įstaigų 
direktorius, išklauso jų ataskaitų. O 
kiek ji lemia vieną svarbiausių tokių 
įstaigų išgyvenimo kriterijų – įkai-
nius už teikiamas paslaugas? Jie se-
niai nustatyti, nekito ir yra elgetiški. 
Todėl rajonuose ir ima trūkti medikų, 

todėl jie ir laksto po kelis rajonus. 
Mat kaip viena parapija nebegali iš-
laikyti kunigo, taip ir vienas rajonas 
nebegali išlaikyti vieno urologo ar 
okulisto (taip, kad jis gautų padorų 
atlyginimą), ar netgi gimdymo sky-
riaus. Ir daugelio rajonų ligoninės po 
truputį tampa slaugos namais.

Net laikinai persikelti įstaigos, kol 
vyksta remontai, be didelių ceremo-
nijų negalima. Štai neturėjo viena 
rajono įstaiga kelių popieriukų pa-
talpoms, dabar visi suka galvas, kaip 
iš rajono biudžeto grąžinti pinigus 
Valstybinėms ligonių kasoms. Nors 
įstaiga dirbo, ir tos paslaugos, už ku-
rias reikia grąžinti pinigus, pacien-
tams buvo suteiktos. 

Kita smagi sritis, kurioje vėl švie-
čia menamas savarankiškumas, yra 
priešgaisrinė apsauga. Savivaldybė 
irgi turi savo ugniagesių brigadas. 
Mažesniuose rajono miesteliuose. 
Neseniai teko matyti du nemenkus 
gaisrus, į kurį suvažiavo šios briga-
dos. Kai kurių technika tokia, kad 
keista, jog ji apskritai atvažiavo. 
Rajono savivaldybė deda pastangas 
pirkti ne naujus, bet bent naujesnius 
automobilius. O juk virš šitos įstai-
gos jau seniai kabo optimizacijos 
kardas. Kodėl tokios brigados reika-
lingos? Kaip manote, per kiek laiko 
Rokiškio ugniagesiai atlėks gesinti 
gaisro, pavyzdžiui, Jurkupiuose? 
Daugelis net nežino, kur toks kai-
mas yra. O yra jis ant Rokiškio-Ku-
piškio rajonų ribos, 25 km nuo Ro-
kiškio. Ir per kiek atvažiuos Kamajų 
ir Panemunėlio ugniagesiai? O juk 
ant kortos pastatyta mokesčių mo-
kėtojų gyvybė ir turtas. Bėda ta, 
kad savivaldybė neturi tiek išteklių, 
kad galėtų operatyviai atnaujinti 
beviltiškai pasenusį šių automobi-
lių parką. Funkcija yra, noras yra, 
o resursai kur? Ne per seniausiai „į 
apyvartą“ buvo paleisti du naujesni 
vakarietiški automobiliai. O kada 
bus pakeisti likę?

Juokinga? Ne. Unitarinė valstybė 
daugelyje sričių padalinta į sritines 
kunigaikštystes, kurių savarankišku-
mas – kaip troleibuso, apriboto lai-
dų. Tačiau net ir troleibusai važiuoja 
skirtingai: vieni nardo gatvėmis, kiti 
nuolat pameta laidus. Tai priklauso 
nuo vairuotojų žinių ir įgūdžių. O 
apie juos – kitose „Brydėse“.

Pradedami vykdyti kraštovaizdžio 
formavimo, tvarkymo darbai 
Rokiškio miesto Laukupės upelio 
pakrantėse

PRADEDAMAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS „ROKIŠKIO MIESTO 
KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIMAS IR EKOLOGINĖS BŪKLĖS GERINI-
MAS, INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBA“.

Pagal pasirašytas rangos darbų ir paslaugų sutartis, pradedami vyk-
dyti kraštovaizdžio formavimo, tvarkymo darbai Rokiškio miesto Lau-
kupės upelio pakrantėse (Pandėlio, Kęstučio, Vytauto, Kauno, Pievų, 
Tyzenhauzų gatvėse).

Pranešame gyventojams, kad tvoras esančias arčiau nei 5 metrai 
nuo Laukupės upelio vandens linijos būtina kuo skubiau išsikelti, taip 
pat upės apsaugos juostoje negalima sodinti medelių ir veisti daržų, 
pilti atliekų ir šiukšlių. Tai numato Lietuvos Respublikos Saugomų teri-
torijų įstatymo Nr. I-301, 20 straipsnis.

Rajono savivaldybės inform.

Teisingumo ministras: Seimo rinkimuose ketinama ilginti 
išankstinio balsavimo laiką

Įvertinus koronaviruso riziką, 
Seimo rinkimuose numatoma ilgin-
ti laiką, kada bus galima balsuoti iš 
anksto ir namuose, taip pat svars-
toma numatyti daugiau balsavimo 
vietų, pranešė teisingumo ministras 
Elvinas Jankevičius.

Tokiam pasiūlymui pirmadienį pri-
tarta neformaliame Vyriausybės narių 
pasitarime.„Rengsime įstatymo pro-
jektą pailginti išankstinio balsavimo 
laikotarpį, siekiant, kad žmonės nesu-
sitelktų per dvi dienas, taip pat ilginti 
balsavimo namuose laiką. Esant reika-
lui, siūlysime išplėsti balsavimo vietų 

skaičių“, – BNS pirmadienį sakė E. 
Jankevičius.

Jo teigimu, Vyriausioji rinkimų ko-
misija bus įpareigota aprūpinti apsaugos 
priemonėmis kiekvieną einantį balsuoti 
rinkėją.  Pasak ministro, Vyriausybės 
nariai nepritarė Vyriausiosios rinkimų 
komisijos siūlymui išplėsti ratą asmenų, 
kurie galėtų balsuoti namuose.

Dabar Seimo rinkimų įstatymas 
numato, kad balsuoti namuose gali 70 
metų ir vyresni rinkėjai, neįgalieji, lai-
kinai nedarbingi asmenys, jeigu jie dėl 
sveikatos būklės patys negali atvykti  į 
rinkimų apylinkę.

Pasak teisingumo ministro, Vyriau-

sioji rinkimų komisija siūlė, kad tai būtų 
leidžiama rizikos grupėje dėl koronavi-
ruso esantiems žmonėms, bet Vyriausy-
bės nariai tame įžvelgia per daug rizikų 
dėl balsavimo skaidrumo ir saugumo.

„Nereikėtų išskirti tam tikrų gru-
pių, nes būna daug nusiskundimų dėl 
balsavimo namuose. Be to, šis VRK 
pasiūlymas truputį nelogiškas, nes bal-
suojant namuose į jį ar į butą turi įeiti 
stebėtojai, ir tai dar mažiau nesaugu 
nei žmonėms eiti balsuoti tiesiogiai į 
apylinkes“, – sakė E. Jankevičius.

Galutinius sprendimus dėl rinkimų 
tvarkos pakeitimo turės priimti Seimas.

BNS inform.
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Kol kas vienintelė vieta švęsti ir atminti – bažnyčia
Praėjusi ir ši savaitė 

dosniai pažėrė atmintinų 
datų: Šeimos diena, Parti-
zanų pagerbimo, kariuo-
menės ir visuomenės diena 
(švenčiama trečiąjį gegužės 
sekmadienį), o vakar visas 
pasaulis minėjo didžiulio 
Lietuvos draugo – šventojo 
popiežiaus Jono Pauliaus 
II gimimo šimtmetį. Deja, 
vienintelė vieta, kurioje 
vyksta šventės ir atminimo 
renginiai – bažnyčia.

Bažnyčia pilnėja
Gegužės 17-osios, sekma-

dienio 10 val. šv. Mišiose 
– jau gerokai daugiau tikin-
čiųjų, nei prieš savaitę. Jau 
buvo užpildytos abi navos. 
Tikintieji drausmingai laikė-
si karantino nurodymų: sė-
dėjo tik specialiais maldų la-
peliais pažymėtose vietose. 
Simboliška, kad šv. Mišio-
se, kuriose buvo kviečiama 
melstis už rajono šeimas, at-
ėjo ir šeimos su vaikais. Tad 
prie Švč. Mergelės Marijos 
altoriaus specialiai vaikams 
įrengtas žaidimų kampelis 
pagaliau nebuvo liūdnas ir 
tuščias.

Kaip ir pridera karanti-
no metu, tikintieji šv. Mišių 
metu dėvėjo kaukes. Lai-
kantis Lietuvos vyskupų 
konferencijos nurodymų, šv. 
Komunija tikintiesiems da-
linama tik į rankas. Ir lauk-
dami jos, gausus tikinčiųjų 
būrys išlaikė deramą atstumą 
eilėje. 

Maldininkų gretas papil-

dė ir su Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungos 
vėliava atėję šios organiza-
cijos nariai. Taip pat ir jau-
nieji šauliai, vedini vadovės 
Rimos Žėkienės. Mat trečiąjį 
gegužės sekmadienį minima 
Partizanų pagerbimo, Lietu-
vos visuomenės ir kariuome-
nės vienybės diena. 

Įprastai šv. Mišios – tik 
viena iš šių dienų minėji-
mo dalių. Šeimos diena pa-
prastai minima įvairiausiais 
renginiais atvirose miesto 
erdvėse: žaidimais, susitiki-
mais. Partizanų pagerbimo, 
kariuomenės ir visuomenės 
dienos proga buvo nusisto-
vėjusi tradicija rengti žygį 
„Golgotos keliu“, kasmet 
lankantį vis kitą rajono se-
niūniją, pagerbiant tose vie-
tose už laisvę kovojusius 
karius savanorius bei parti-
zanus. Šių dienų šventimo 
tradicijas priminęs dekanas 

Eimantas Novikas kalbėjo, 
kad dėl karantino bažnyčia 
liko vienintelė vieta prisi-
minti ir pagal galimybes 
švęsti šias dienas. Maldose 
prisiminti gyvi ir žuvę lais-
vės kovotojai, o šeimoms 
melsta tvirtybės ir tarpusavio 
meilės.

Primena 
įspūdinga skulptūra
Nors Rokiškio šv. apaštalo 

evangelisto Mato bažnyčia ir 
nebuvo šv. popiežiaus Jono 
Pauliaus II 100-ųjų gimimo 
metinių minėjimo Lietuvoje 
epicentre, tačiau ji gerokai iš 
anksto ėmė ruoštis šiam ju-
biliejui. Šie metai Lietuvoje 
paskelbti šv. popiežiaus Jono 
Pauliaus II metais. Jau nuo 
vasario tikinčiuosius džiu-
gina įspūdinga popiežiaus 
skulptūra, sukurta iš smėlio. 
Įprastu metu ji būtų dar vie-
nas papildomas prasmingas 

akcentas ir rokiškėnų bei 
miesto svečių traukos objek-
tas. Mat skulptūra išties yra 
graži. 

O šv. Joną Paulių II su 
didžiule šiluma prisimena 
ne tik per milijardą Žemės 
gyventojų vienijančios Ka-
talikų bažnyčios bendruo-
menė. Prieš šimtą metų ne-
dideliame Vadovicų mieste 
lietuviškų šaknų turinčio-
je šeimoje pasaulį išvydęs 
Karolis Voityla (toks buvo 
pasaulietiškasis popiežiaus 
vardas) buvo vienas didžiau-
sių XX-XXI a. pradžios pa-
saulio lyderių. Žmogus, ku-
rio pastangos turėjo didžiulę 
įtaką komunizmo žlugimui. 
Kuris, savo gyvenime per-
gyvenęs du baisiausius tota-
litarinius režimus – nacizmą 
ir komunizmą – savo gyveni-
mu ir veikla liudijo pamati-
nę krikščionybės vertybę – 
žmogaus gyvybės šventumą, 

jo prigimtinį orumą. Jis buvo 
visų totalitarinių režimų, 
paminančių šias vertybes, 
nesutaikomas priešas. Jis 
negailestingai kovojo ir su 
tuo komunizmo virusu, kuris 
bandė plisti ir Lotynų Ameri-
kos katalikų bendruomenėse 
– vadinamąja išsilaisvinimo 
teologija. 

Tik nedaugeliui žinoma, 
kiek daug gero šv. Jonas 
Paulius II padarė Lietuvai ir 
jos Katalikų bažnyčiai. Nuo 
paramos sovietmečiu: ir di-
džiulės praktinės, remiant 
sovietų okupacijai besiprie-
šinančią tikinčiųjų bendruo-
menę, ir simbolinio buvimo 
kartu su Lietuva ženklo, kai 
išrinktas popiežiumi, savo 
kardinolo pijusę atsiuntė į 
Aušros Vartų šventovę, iki 
griežtos pozicijos Šalčinin-
kų autonomijos klausimu. 
Kai jos trokštantiems pon-
tifikas palinkėjo būti gerais 
savo tėvynės Lietuvos pi-
liečiais. Neabejotinai vienu 
didžiausių atkurtosios Lie-
tuvos valstybės įvykių buvo 
Šventojo Tėvo vizitas 1993 
m. rugsėjį, vos kelios dienos 
po to, kai mūsų šalį paliko 
paskutinis sovietinių oku-
pantų kareivis. 

Ir savo gyvenimu, ir savo 
mirtimi jis liudijo žmogaus 
gyvybės šventumą nuo pra-
dėjimo akimirkos iki pat 
mirties. Ir milijonai žmonių, 
susirinkusių į popiežiaus 
laidotuves, skandavo šūkį – 
„Šventasis dabar“. Nedau-
geliui žmonių tenka laimė 

būti šventųjų amžininkais, o 
mūsų visuomenė turi šią ga-
limybę.

Dekanas E. Novikas para-
gino nepraleisti šiai iškiliai 
asmenybei pažinti skirtų lai-
dų bei filmų, pavyzdžiui, ge-
gužės 19 d. antradienį, 21.30 
val. per LRT rodomo doku-
mentinio filmo „Žemyno Iš-
vaduotojas. Jonas Paulius II 
ir komunizmo žlugimas“. 

Parapija grįžta 
į kasdienių darbų sūkurį
Švelnėjant karantinui 

keičiasi ne tik pamaldų lai-
kas Šv. apaštalo evangelisto 
Mato bažnyčioje. Šv. Mišios 
aukojamos pirmadienį-penk-
tadienį 9 ir 18 val., o šešta-
dieniais bus aukojamos net 
trejos šv. Mišios: 10, 11 ir 18 
val. 

Atveriant duris šalies 
mokykloms, ir parapija at-
naujina jaunųjų tikinčiųjų 
rengimą sakramentams. Pla-
nuojama nuo birželio 1 d. 
atnaujinti katechezę pirmo-
sios Komunijos vaikams, o 
birželio 2 d.  – Sutvirtinimo 
jaunimui. Nenorintys ar ne-
galintys jose dalyvauti, turė-
tų apie tai pranešti  dekanui 
Novikui, el. paštu: rokiskio-
parapija@gmail.com

Kitas sekmadienis – Vieš-
paties žengimo į dangų iškil-
mė, kitaip sakant, Šeštinės. 
Po ilgo laiko bažnyčioje 
prieš Sumos šv. Mišias bus 
einama procesija. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rokiškio rajone nėra valstybinės sienos perėjimo punktų
Į „Rokiškio Sireną“ 

kreipėsi pasipiktinęs rokiš-
kėnas. „Visur skelbiama, 
kad sienos su Latvija atida-
rytos. Norėjau į Subatę nu-
važiuoti, manęs kareiviai 
nepraleido. Liepė grįžti at-
gal“, – sakė skambinusysis. 

Latviai į turgų, 
rokiškėnai – sodinukų
Iki karantino šeštadie-

niais Rokiškyje būdavo gau-
su automobilių latviškais 
numeriais. Kaimynai atva-
žiuodavo apsipirkti į turgų, 
parduotuves. Rokiškėnai 
pavasarį vykdavo į Suba-
tę pirkti medelių, daržovių 
daigų, kurie būdavo vos ne 
dukart pigesni, nei pas mus. 
Karantinas šiek tiek pakeitė 
planus. Sienos buvo uždary-
tos ir kirsti jas nebuvo gali-
ma. Paskebus, kad Baltijos 
šalys atveria sienas, daugu-
ma tikėjosi, kad galės keliau-
ti laisvai. Deja, bandžiusieji 
išvažiuoti į Latviją pro mūsų 
rajoną, liko nusivylę: sienos 
saugomos ir niekas norinčių-
jų patekti į kitą valstybę ne-

praleido.

Sienos perėjimo 
punktų nėra
Rajono ekstremalių situ-

acijų komisijos vadovas, ra-
jono savivaldybės adminis-
tracijos direktorius Andrius 

Burnickas paaiškino, kad 
mūsų rajone kirsti sieną ne-
galima. Ir teisūs buvo ją sau-
gantys pareigūnai bei kariai, 
kurie nepraleido norinčiųjų 
paviešėti svetimoje valstybė-
je. „Sienos išties yra atviros, 
tačiau kontrolė ir jos punktai 

lieka. Mūsų rajone kontrolės 
punktų nėra“, – paaiškino A. 
Burnickas. Jo teigimu, yra 
tik keturi punktai, kuriuose 
galima kirsti Lietuvos-La-
tvijos sieną, ir norintieji pa-
tekti pas kaimynus, privalo 
važiuoti pro juos. „Žmonės 

tikriausiai išgirdo ne visą in-
formaciją ir ne taip suprato“, 
– sakė jis.

Paaiškino pasieniečiai
Lietuvos Respublikos Vy-

riausybei priėmus sprendimą 
švelninti karantino sąlygas ir 
atverti daugiau pasienio kon-
trolės punktų, Valstybės sie-
nos apsaugos tarnyba (VSAT) 
keliaujantiems į Latviją ir Es-
tiją parengė trumpą ir aiškią 
atmintinę, ką reikia žinoti 
vykstant per Lietuvos sieną.

Taip pat VSAT informuo-
ja, kad gegužės 18 d. atida-
romas Kalvių – Meitenės 
pasienio kontrolės punktas, 
per kurį vykti į abi puses bus 
galima visų rūšių transportu 
ir pėsčiomis.

VSAT linki smagių kelio-
nių, tačiau primena nepra-
rasti budrumo – COVID-19 
vis dar kelia grėsmę, tad 
keliautojų bagaže turėtų atsi-
rasti vietos ir dezinfekciniam 
skysčiui, ir apsauginėms 
kaukėms.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Mobiliuose 
punktuose įvestos 
maksimalios 
ėminių kvotos per 
parą tyrimams dėl 
koronaviruso

Mobiliuose punktuose įvestos 
maksimalios ėminių kvotos per 
parą tyrimams dėl koronaviruso, ši 
naujovė įsigalios trečiadienį.

Tokį pakeitimą penktadienį 
savo sprendime numatė Sveikatos 
apsaugos ministras Aurelijus Ve-
ryga.

Vilniuje esančiuose mobiliuose 
punktuose bus galima paimti 450 
ėminių laboratoriniams tyrimams, 
Kaune – 350, Klaipėdoje – 300, – 
Šiauliuose – 200, Marijampolėje 
– 150, Panevėžyje, Alytuje, Taura-
gėje, Telšiuose ir Utenoje – po 130. 

Be kita ko, mobiliuose punk-
tuose per parą bus galima paimti ne 
daugiau nei 40 ėminių iš žmonių, 
kuriems pasireiškė simptomai, taip 
pat iš tų, kurie dėl lengvos korona-
viruso formos gydėsi namuose, bei 
iš tų, kuriems bus teikiamos planinės 
intervencinės sveikatos priežiūros 
paslaugos. Po 20 ėminių tyrimams 
bus galima paimti iš gydymo įstaigų 
ir socialinės globos įstaigų darbuo-
tojų, po 10 – iš žmonių, grįžusių iš 
užsienio bei kitų. Įgyvendinti pakei-
timus numatyta šalies savivaldybių 
administracijoms, joms taip pat nu-
matyta užtikrinti, kad registracija į 
tyrimus mobiliuose punktuose vyktu 
trumpuoju numeriu 1808.

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

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

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

Turėti asmens tapatybės dokumentą.
Gen. direktorius Rimgaudas Kilas

Užs. 1010

Kamajų parapija kviečia 
tikinčiuosius atsiimti 
unikalių kalendorių

Kamajų parapija išleido unikalius kalendorius, 
skirtus 2021 m. ir parapijiečiams praneša, kad juos 
galima pasiimti bažnyčioje gegužės 30 d. nuo 10 
iki 19 val., gegužės 31 d. nuo 10 iki 19 val., birželio 
6 d. nuo 10 iki 19 val., birželio 7 d. Nuo 10 iki 12 val.

Norintieji gauti kalendorius į namus kviečiami 
kreiptis: kamajuparapija@gmail.com

Taip pat primenama, kad bažnyčioje yra Kryžiaus 
kelio instaliacijos, kurias galima pamatyti  šeštadie-
niais sekmadieniais nuo 10 iki 19 val. (iki birželio 7 
d. 12 val.)

Kamajų šv. Kazimiero parapijos inform.

LAISVALAIKIS
Pavykęs eksperimentas – pienių medus

Šis pavasaris vėlyvas ir 
labai šaltas. Tad daugelis 
ankstyvųjų kultūrų nedžiu-
gina. Pomidorų augintojai 
vis dar klosto savo augalus 
šiltnamiuose agroplėvele ir 
šaltomis naktimis degina 
žvakes. Per patį vyšnių ir 
slyvų žydėjimą gamta pa-
žėrė gerokai sniego. Obelys 
apskritai kol kas streikuoja. 
Tačiau yra vienas augalas, 
kuris šiomis dienomis tarps-
ta ir klesti. Tarpsta ir klesti 
jis bet kokiomis sąlygomis. 
Tai paprastoji kiaulpienė, 
viena bjauriausių daržo ir 
sodo piktžolių. Ir kol sode 
gaspadorius dar nepraėjo su 
trimeriu, geltona pieva pa-
skatino išbandyti vieną seną 
receptą – pienių medų.

Žiedai – per pusvalandį
Pienių medui reikės maž-

daug 300 kiaulpienių žiedų, 
1 citrinos ir 1 kg cukraus, bei 
maždaug 1,5 l vandens. Tiek 
pienių žiedų įmanoma pri-
skinti maždaug per pusvalan-
dį. Praktinis patarimas: kad 
žiedų nereiktų perrinkti, eiti 
skinti patartina su žirklėmis. 
Skinama saulėtą dieną, kai 
žiedai yra visiškai išsiskleidę. 
Taigi, nuskynus pienės žiedą, 
būtinai reikia nukirpti visą jo 
stiebelį ir žalius lapelius apie 
jį. Turi likti tik pats geltonas 
žiedas ir jame esantys žali 
lapeliai. Kaip minėjau, tą ge-
riausia padaryti jau skinant 
pienes. Skinant pienę, patarti-
na ją šiek tiek krestelėti, kad 
iškratytumėte žiedo „gyven-
tojus“. 

Taigi, pririnkus pienių žie-
dų (300 žiedų yra maždaug 
ketvirtadalis 10 l kibiro), juos 
patartina perplauti. Galite ir 
neplauti, tačiau tuomet rizi-
kuojate valgyti medų su „spir-
gučiais“. Nuplovus pienių 
žiedus, jie keliauja į puodą, 
kuriame užpilami maždaug 
1,5 l vandens. Su vandens kie-

kiu persistengti nepatartina: 
vėliau turėsite daugiau vargo 
ruošiant medų. 

Puodą su verdančiu vande-
niu užplikytais žiedais reikia 
pastatyti ant viryklės ir pavirti 
kokias 20 min. Ir palikti stovė-
ti maždaug parą.

Virimas – ilgas procesas
Taigi, išvirus žiedus, gau-

name apie gerą litrą žalsvo 
kvapnaus skysčio. Kvepia 
švelniai, primena vieną iš 
mikstūrų nuo kosulio. Taigi, 
po paros į tuščią puodą sta-
tome rėtį ir pilame pienes su 
visu skysčiu. Pienes dar ge-

rokai nuspaudžiau šaukštu. 
Tolesniam darbui mums reiks 
tik skysčio, o pienės keliauja į 
šiukšlių kibirą. Į skystį pilama 
kilogramas cukraus. Ir puodas 
kaičiamas ant viryklės ar kros-
nies. Kadangi pavasaris šaltas, 
tai sodyboje vis dar kūrename 
duonkepį. Pienių medų viriau 
būtent ant rinkių. Taigi, kol 
cukrus tirpsta, patartina puo-
dą vis pamaišyti. Vėliau lai 
sirupas sau pupsi, jis nesvyla. 
Virti reikia ne mažiau 2 val. 
Skystis iš balzganai žalio pa-
mažu virsta gintariniu, nuga-
ruoja maždaug pusė skysčio. 
Ar medus tinkamai išvirtas, 

galima pabandyti kelis lašus 
sirupo užlašinus ant lėkštutės: 
sirupas per 2-3 min. turi at-
vėsti. Kokio tirštumo jis lėkš-
telėje, tokio tirštumo bus ir 
medus. Pasiekus reikiamą tirš-
tumą, tarkuojame vienos citri-
nos žievelę (tik geltonąją jos 
dalį), spaudžiame citrinos sul-
tis, porą minučių paverdame 
ir sirupas keliauja į indelius. 
Jį galima skanauti ataušusį 
ar pasilaikyti žiemai. Pienių 
medus ganėtinai kvapnus, tin-
ka gardinti kepiniams, deser-
tams, dėti į arbatą.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

„Mes – tai Jūs!“ – Partizanų pagerbimo, Kariuomenės ir visuomenės 
vienybės dienos renginiai šiais metais keliasi į virtualią erdvę

Partizanų pagerbimo, 
kariuomenės ir visuomenės 
diena bus švenčiama ir šie-
met. Tik kitaip. Sekmadie-
nį Lietuvos kariuomenės 
socialinio tinklo Facebook 
paskyroje lygiai 12 val., 
buvo įkelta iš anksto nufil-
muota „nuotolinė“ Kariuo-
menės ir visuomenės vieny-
bės šventė.

Gegužės 15 d., krašto ap-
saugos ministras Raimundas 
Karoblis ir Lietuvos kariuo-
menės vadas generolas lei-
tenantas Valdemaras Rupšys 
pagerbė partizanų atminimą. 

Jie, lydimi Lietuvos kariuo-
menės Garbės sargybos ka-
rių, aikštėje prie Krašto ap-
saugos ministerijos padėjo 
gėlių vainikus prie Lietuvos 
Laisvės Kovos Sąjūdžio Ta-
rybos pirmininko, 1949 metų 
vasario 16 deklaracijos si-
gnataro, ketvirtojo Lietuvos 
Prezidento, partizanų gene-
rolo Jono Žemaičio – Vy-
tauto paminklo (11.00 val.). 
Vėliau Antakalnio kapinėse 
ministras ir kariuomenės va-
das pagerbė Adolfą Rama-
nauską – Vanagą, Lietuvos 
laisvės kovos sąjūdžio tary-
bos 1949 m. vasario 16 d. 

deklaracijos signatarą, Lie-
tuvos laisvės kovos sąjūdžio 
ginkluotųjų pajėgų vadą, 
Lietuvos valstybės vadovą, 
kovojusį su sovietų okupa-
ciją (11.30 val.)ir paskutinįjį 
Aukštaitijos partizaną, Vyčio 
kryžiaus ordino kavalierių, 
karį savanorį Antaną Krau-
jelį – Siaubūną (11.40 val.).

Virtualaus renginio metu 
žiūrovus pasveikino Lietu-
vos kariuomenės vadas gen. 
ltn. V. Rupšys, pademons-
truoti specialiai šiai dienai 
nufilmuoti reportažai, prista-
tantys skirtingas šiuolaikinės 
Lietuvos kariuomenės pajė-

gas, o minint Krašto apsau-
gos departamento įkūrimo 
30 metį, prisiminti krašto 
apsaugos sistemos kūrėjus. 
Šiais metais šventė bus kito-
kia, transliuojama nuotoliniu 
būdu, tačiau visuomenei bus 
parodyta net kiek daugiau nei 
įprastame renginyje – žiūro-
vai galės susipažinti su Lie-
tuvos kariuomenės Sausu-
mos pajėgų pėstininkų kovos 
mašina „Vilkas“ ir išvysti jos 
kovinius šūvius šaudykloje. 
Jie taip pat galės pamatyti, 
kaip atrodo Karinių oro pa-
jėgų sraigtasparnis iš vidaus 
skrydžio metu ir virtualiai iš-

laukti į jūrą Karinių jūrų pa-
jėgų laivu „Jotvingis“. Taip 
pat bus parengtas specialus 
reportažas apie Specialiųjų 
operacijų pajėgų karių rengi-
mą ir jų vykdomas užduotis. 
O mūsų oro erdvę saugoję 
Belgijos karališkųjų karinių 
oro pajėgų pilotai pasidalins 
išskirtiniais naikintuvo skry-
džio vaizdais.

Tradiciškai trečiąjį gegu-
žės savaitgalį minima Parti-
zanų pagerbimo, kariuome-
nės ir visuomenės vienybės 
diena susijusi su tarpukariu 
gyvavusia Kariuomenės ir 
visuomenės susiartinimo 

diena. 
Grupelės karių ir visuo-

meninių organizacijų atsto-
vų iniciatyva pirmą kartą ši 
šventė buvo surengta 1935 
metais. 

Atgavus Nepriklausomy-
bę tradicija buvo išlaikyta ir 
šventė toliau buvo rengiama 
trečiąjį gegužės savaitgalį 
skirtinguose šalies miestuo-
se. Šiemet Marijampolėje 
turėjusi vykti šventė dėl ko-
ronaviruso pandemijos pro-
trūkio persikėlė į virtualią 
erdvę.

Krašto apsaugos 
ministerijos inform.

Katare pradeda galioti griežčiausia 
pasaulyje galima bausmė už kaukės 
nedėvėjimą viešumoje

 Katare sekmadienį įsiga-
liojo griežčiausia pasaulyje 
galima bausmė už kaukės 
nedėvėjimą viešumoje: ša-
lyje, kurioje sergamumas 
koronavirusu yra vienas 
didžiausių pasaulyje, už tai 
grės iki trejų metų kalėjimo.

Mažytėje Persijos įlankos 
valstybėje koronavirusas 
patvirtintas daugiau nei 30 
tūkst. žmonių, nuo viruso 

mirė tik 15 žmonių.
Katare nesilaikantiesiems 

naujų taisyklių grės laisvės 
atėmimo iki trejų metų baus-
mė ir iki 55 tūkst. JAV dole-
rių siekiančios baudos.

Šiuo metu dėvėti veido 
kaukę privaloma maždaug 
penkiasdešimtyje pasaulio 
šalių, nors mokslininkų nuo-
monės dėl kaukių veiksmin-
gumo yra nevienodos.

BNS inform.
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PASLAUGOS

• T-25 traktoriumi dirbame žemę 
(frezuojame, darome vagas ir kt.). 
Tel. 8 651 51 222. Rokiškis
• Mažu traktoriumi frezuojame 
žemes iki 30 cm gylio. Darome 

vagas. Tel. 8 698 17 829.  
Rokiškis
• Pervežimo paslaugos. Kėbulo 

matmenys: 4,2 m ilgio, 2,1 m 
pločio. Kainos sutartinės.  
Tel. 8 621 72 836. Rokiškis
• Dengiame plokščius stogus 
rulonine prilydoma danga. 
Suteikiame garantiją.  
Tel. 8 690 27 247. Rokiškis
• Betonuojame įvairios paskirties 
patalpas. Yra galimybė smėlį, 
žvyrą transportuoti žarnomis į 
vietas nepasiekiamas įprastam 
transportui (rūsius, namus gruntui 
pakelti). Galime paruošti pagrindą, 
išlieti pamatus. Tel. 8 613 14 322. 
Rokiškis
• Mini ekskavatoriaus nuoma 
su operatoriumi. Dirbame ir 
savaitgaliais. Visi kasimo darbai . 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 663 53 032. 
Rokiškis
• Kasame tranšėjas, kasimo gylis 
iki metro. Valandos kaina 25 Eur. 
Tel. 8 600 85 445. Rokiškis

PERKA

• Pirksiu žolės smulkintuvą ir 
telyčaitę (nuo 5 mėn. amžiaus).  

Tel. 8 674 43 954. Rokiškis
• Ieškau pirkti šiltnamį.  
Tel. 8 618 71 775. Rokiškis
• Perka senas monetas, banknotus, 
kapeikas, vagnorkes, medalius, 
ženkliukus. Senas nuotraukas, 
atvirutes, knygas. Statulėles, 
žvakides, varpelius, virdulius 
(samovarus), kolekcinį sidabrą. 
Senus žaislus. Propagandinius 
plakatus. Kariškus daiktus. Kitas 
senienas. Tel. 8 619 20 517. 
Rokiškis
• Pirksiu sodo sklypą Rokiškyje 
ar rajone. Privalumas su elektra ir 
šuliniu. Tel. 8 612 71 291.  
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas turi padovanoti vaikišką 
lovytę. Tel. 8 620 55 998.  
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Dovanojame basutes berniukui. 
Tinka vasarą, lauke po namus ar į 
darželį. 20 dydis. Tel. 8 615 16 534. 
Rokiškis
• Quinny mood vežimą, sportinę 
dalį, lopšį, Maxi cosi kėdutę. Taip 
pat yra puoduko laikiklis, skėtis, 
apsaugos nuo lietaus sportinei 
daliai ir lopšiui, apsauga nuo uodų. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 672 29 449. 
Rokiškis
• Universalią valgomojo kėdutę 
vaikui iki 3 metų. Lopšį ir sūpynes, 
kelios padėtys. Būklė gera, tik 
užvalkalas įplyšęs. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 615 64 897.  
Rokiškis
• Peg Perego vežimėlį-skėtuką. 
Yra gulima padėtis. Važiuoja tyliai. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 615 64 897. 
Rokiškis
• 3-jų dalių vežimėlį Peg perego. 
Didelis lopšys, sėdimoji dalis, 
automobilinė kėdutė, didelio 
pravažumo ratai. Geros būklės. 
Taip pat parduodu maniežą-lovytę 
15 Eur. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 615 64 897. Rokiškis
•  Vaikišką automobilinę kėdutę 
9-25 kg. Naudota vieno vaiko. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 610 17 627. 
Rokiškis
• Universalią, vaikišką kėdutę, 
tvirtinamą prie dviračio. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 656 60 590.  
Rokiškis
• Triratuką mergaitei.  
Tel. 8 680 28 858. Rokiškis
• Labai geros būklės, kaip naują 
paspirtuką vaikui nuo 3 metų. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 687 73 073. 
Rokiškis
• Išaugtus kėdukus. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 637 04 291. Rokiškis
• Geros būklės vežimėlį. Naudotas, 
3in1. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 683 10 945. Rokiškis
• Nertus,  draugiškus mažiesiems 
žaisliukus. Žaislo ilgis su ausytėmis 
20c m, be ausyčių 13 cm. Galima 
skalbti skalbimo mašinoje švelniu 
režimu. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 603 95 076. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Radome biglį be pavadėlio. 
Rokiškyje, mikrorajone, netoli 

Senukų. Tel. 8 682 37 522. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Traktoriuką Partner, 107 cm 
pločio, automatas, nauji peiliai 
ir diržai, naujas akumuliatorius, 
įplyšusi sėdynė, padilusios 
priekinės padangos. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 612 39 769. Rokiškis
• Mažai naudotus benzininius 
pjūklus. Husqvarna 236-160 Eur. 
Husqvarna 340-180 Eur. Husqvarna 
357-200 Eur. Tel. 8 678 72 573. 
Rokiškis
• Naują elektrinę žoliapjovę, 
elektrinius trimerius. Kaina 28 Eur. 
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Nedidelį, manevringą traktoriuką. 
Brigston variklis, 5 bėgių. Kaina 
400 Eur. Tel. 8 686 48 533.  
Utena
• Naudotą, savaeigę žoliapjovę. 
Plotis 54 cm, su surinkimo krepšiu. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 686 48 533. 
Utena
• Žoliapjovę. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 687 30 638. Rokiškis
• Elektrines žoliapjoves (yra 
su krepšiu). Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Žoliapjovę-traktoriuką su žolės 
surinkimo krepšiu ir stumdomas 
žoliapjoves. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• T-40 am. Naujos padangos, nauja 
sankaba. Dirbantis . Kaina 2350 
Eur. Tel. 8 623 20 906.  
Biržai
• Vieno plataus korpuso plūgą 
su ilga verstuve. Nauja pavaža, 
naujas noragas. Ratukas ir guolis 
tvarkingi. 3 sluoksniai metalo dažų. 
Galime atvežti. Kaina 135 Eur.  
Tel. 8 695 29 133. Rokiškis
• Traktorių T-25 A-3. 1992 m. Be 
kabinos, tvarkingas. Kaina 2200 
Eur. Tel. 8 699 19 989. Rokiškis
• MTZ tiltą, naujas padangas. 
Kaina 1450 Eur. Tel. 8 628 56 657. 
Rokiškis
• DT-25. Važiuojantis. Kaina 1700 
Eur. Tel. 8 628 56 657. Rokiškis
• Dirbantį kombainą Sk-5 Niva. 
Kaina 1250 Eur. Tel. 8 617 04 976. 
Rokiškis
• Dvi pusantrinio traktoriaus 
padangas. Tel. 8 458 75 274. 
Rokiškis
• Ritinį presą NEW HOLAND.  
Tel. 8 458 75 274. Rokiškis
• 400 litrų, 12 metrų pakabinamą 
chemikalų purkštuvą.  
Tel. 8 458 75 274. Rokiškis
• Rou-6 mėšlo kratytuvą ir traliuką 
malkoms vežti. Tel. 8 622 69 546. 
Rokiškis
• Veikiančią, noraginę sėjamąją 
TUME 3 m. Visas kulturas. Kaina 
299 Eur. Tel. 8 630 21 024. Zarasai
• Gaz 51, Gaz 53 padangas. Gaz 
66, Gaz63 ratai. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Trąšų barstytuvą (rusiškas), 
geros būklės, su reduktoriumi, 
pakabinamas, vieno disko.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Naujus kompresorius. Kaina 99 
Eur. Tel. 8 621 51 352.  
Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Mažai naudotą, mechaninį bėgimo 
takelį. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 601 20 096. Rokiškis
• Svarsčius ir svarmenis.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Stoginį dviračių laikiklį. Kaina 45 
Eur. Tel. 8 656 60 590.  
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Gerai veikiantį televizorių Ultra. 
102 cm įstrižainė. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Fotoaparatas GE J1050. Yra 2GB 
korta. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 693 82 442. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Mūrinį namą Bajoruose.  
Tel. 8 620 64 915. Rokiškis
• 2 kambarių butą Rokiškyje, 
Panevėžio g. 20. 4 aukštas, butas ne 
kampinis. Reikia remonto. Kaina 
22000 Eur. Tel. 8 655 30 550. 
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IEŠKO STAKLININKO - (ĖS)IEŠKO STAKLININKO - (ĖS)
- Darbas pastoviu pamaininiu darbo grafiku; 
- Pilnas etatas.
Nuo 650 EUR į rankas.  
Darbo pobūdis:
- darbas su staklėmis; 
Reikalavimai:
- gebėjimas dirbti tiek savarankiškai, tiek ko-

mandoje;
- greita orientacija;
- fizinis ištvermingumas; 
SUSIDOMĖJOTE?
Prašome siūsti savo CV el. paštu 
natasa@duguva.lt
Jei per 2 savaites iš mūsų nesulauksite jokio at-

sakymo, traktuokite tai, kaip nesėkmingą kandida-
tavimą.

2020 gegužės 26 d. 10:45 val. bus atliekami 
kadastriniai matavimai žemės sklypui kad. Nr. 
7313/0003:68, esančio Kalneliškių k., Rokiškio kai-
miškoji sen., Rokiškio r. sav., prašome atvykti gre-
timo žemės sklypo kad. Nr. 7313/0003:515 išvy-
kusios į užsienį savininkės R. B. įgaliotus asmenis į 
žemės sklypo ribų ženklinimą. 

Informacija pasiteirauti 
R. Jogmino įmonė, Parko 11-35 Visagine, 

tel:. 8-687-80646.

Rokiškis
• Sodą Velniakalnyje. Sode yra 
mūrinis namelis, elektra. Taip pat 
11 a žemės. Yra erdvi pavėsine 
ir vaikų žaidimo aikštelė. Netoli 
bendro naudojimo tvenkinys. 
Kaina 6000 Eur. Tel. 8 629 59 731. 
Rokiškis
• Sodybą. Labai geroje vietoje, 
galima eiti ir gyventi. Panemunėlio 
gel. stotyje. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis
• Žemės sklypą šalia Rokiškio, 
Pagrandžių k. 79 a.  
Tel. 8 673 38 988. Rokiškis
• Garažą Panevėžio g. (prie 
autobusų stoties). Kaina sutartinė. 
Tel. 8 650 86 851. Rokiškis
• Sodą su namuku Juodupėje. 
6 a žemės. Šulinys. Yra lauko 
sandėliukas. Namuke du kambariai 
ir virtuvė. Tvarkingas namukas, 
graži aplinka. Yra baldai. Langai 
plastikiniai. Kaina 7000 Eur.  
Tel. 8 629 32 647. Rokiškis
• Garažą J. Gruodžio g. Garažas 
pietinėje pusėje. Yra rūsys. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 605 03 189. 
Rokiškis
• Namo dalį antrame aukšte. V. 
Lašo gatvėje, netoli ligoninės. 
60 kv. m. 3 kambariai, virtuvė 
,tualetas. Galimybe įsirengti dušą. 
Reikia remonto. Ūkiniame pastate 
įrengta nauja pirtis. 6 a žemės. 
Pasvarstytume apie pardavimą 
išsimokėtinai, su pradiniu įnašu. 
Kaina 10800 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis

• 50 kv. m gyvenamąjį namą. 3 
kambariai, virtuvė. Labai geros 
būklės ūkinis pastatas, namas 
renovuotinas. Erdvus 38 a sklypas. 
Tvarkingas šulinys. 20 km. iki 
Rokiškio. Kaina 3500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Namą Rokiškio mieste, Mikėno 
g., 102 kv. m. Keturi kambariai, 
virtuvė. Visame name sudėti 
plastikiniai langai, krosnis keista 
prieš 4 metus, yra kondicionierius. 
Miesto komunikacijos. Po visu 
namu rūsys, yra garažas, ūkinis 
pastatas. 6 a žemės. Kaina 62000 
Eur. Tel. 8 600 98 909.  
Rokiškis
• Namą pačiame Rokiškio centre. 
80 kv.m. Strategiškai patogioje 
vietoje, komfortiškam gyvenimui 
mieste. Pirmame aukšte erdvi 
svetainė, virtuvė, pirtis, vonios 
kambarys, garažas. Antrame aukšte 
du kambariai, vonios kambarys, 
drabužinė. Kaina 59000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Tvarkingą, 2 kambarių butą (54 
kv. m) Skemuose. Mūrinis namas, 
antras aukštas, itin erdvi svetainė, 
24 kv. m didelis, įstiklintas 
balkonas, tvarkingas stogas, yra 
du rūsiai. Butui nereikia jokių 
papildomų investicijų. Tik 10 min 
iki Rokiškio. Kaina 9500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 58 kv. m pastatą, Dviragio ežero 
saloje. Tinka verslui ir Europos 
paramai gauti. Yra 50 kv. m 
pamatai su galimybe plėstis. Pastate 

įvesta trifazė elektra, komunalinis 
vandentiekis. Suformuotas 10 a 
žemės sklypas. Ežeras - 100 m. 
Kaina 5000 Eur. Tel. 8 698 72 865. 
Rokiškis
• Žemės sklypą. 8,4 ha, 6 km nuo 
Pandėlio link Lailūnų. Kaina 3900 
Eur. Tel. 8 675 72 055.  
Rokiškis
• Garažą Laukupio kooperatyve. 
Tvarkingas, skardintos durys, 
trifazė elektra, rūsys 4×6 po visu 
garažu. Kaina 2500 Eur.  
Tel. 8 658 88 388. Rokiškis
• 2 kambarių butą mūriniame name, 
Jaunystės g., 10. 3 aukštas, butas po 
remonto šiltas, plastikiniai langai, 
šarvo durys. Su baldais. Kaina 
31000 Eur. Tel. 8 677 09 334. 
Rokiškis
• Visiškai paruoštą gyvenimui 
vieno kambario butą Jaunystės 
g. 29 kv. m, 3 aukštas. Butas ne 
kampinis. Butas labai šiltas, maži 
komunaliniai mokesčiai. Paliekami 
baldai bei buitinė technika. Jau 
galima atvykti apžiūrėti. Kaina 
18500 Eur. Tel. 8 628 31 871. 
Rokiškis
• Sodybą - vienkiemį su 1 ha 
žemės. Yra ūkiniai pastatai, 
tvenkinys, didelis sodas. 6 km nuo 
Rokiškio, 3 km nuo Kavoliškio. 

Kaina 7000 Eur. Tel. 8 622 06 975. 
Rokiškis
• 1 kambario butą Rokiškyje, 3 
aukšte, Panevėžio g. Reikalingas 
remontas. Kaina galutinė. Kaina 
23800 Eur. Tel. 8 676 46 077. 
Rokiškis
• 1 kambario, mažagabaritinį butą 
Klaipėdoje. Tel. 8 622 98 463. 
Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties žemę. 4 
ha, Kavoliškyje. Tel. 8 600 01 154. 
Rokiškis
• Sodybą su ūkiniais pastatais 
ir pasodybiniu sklypu, Sartų 
regioninio parko teritorijoje, 
Margėnų kaime. 40 a žemės. Sartų 
ežeras 300 m, rami vieta.  
Tel. 8 686 61 909. Rokiškis
• Aukštaičių gatvėje trijų kambarių 
butą, penktas aukštas.  
Tel. 8 640 41 864. Rokiškis

NUOMA

• Skubiai išsinuomočiau butą. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 650 41 733. 
Rokiškis
• Išnuomojamas žemės ūkio 
paskirties sklypas šalia Rokiškio 
miesto, Kalneliškių kaime. Sklypo 
plotas 1.3 ha. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 655 02 884. Rokiškis

• Išnuomosiu tvarkingą vieno 
kambario butą su baldais ir buitine 
technika. Tel. 8 600 39 765. 
Rokiškis
• Tvarkingas vyras išsinuomos 
1-2 kambarių, tvarkingą butą su 
baldais. Nuomą galiu mokėti į 
priekį . Tel. 8 624 45 293.  
Rokiškis
• Ieškomas 4 kambarių butas 

nuomai, statybininkams. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 676 69 477.  
Rokiškis
•  Ieškau 2 kambarių buto nuomai, 
Rokiškyje. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 692 13 298. Rokiškis
• Tvarkinga, dirbanti šeima, ieško 
išsinuomoti 2-3 kambarių butą. 
Gali būti ir su daliniais patogumais. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 628 29 277. 
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Džesika Flečer
09:50 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Komisaras Reksas
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 LRT pamokėlės
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai. Specialus 
„Lietuvos tūkstantmečio 
vaikų“ projektas
14:00 Žinios
16:30 Šoka Lietuva
16:40 Ponių rojus
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gyvenimo spalvos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nepažintas meras
22:30 Dviračio žinios

23:00 Miuncheno kriminalinė 
policija
23:45 Klausimėlis
24:00 Komisaras Reksas
00:50 Kūrybingumo mokykla
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 „EuROOPvision”. Specialus 
grupės „The Roop“ koncertas
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

05:10 Paskutinis žmogus 
Žemėje
05:35 Rouzvudas
06:25 Keršytojų komanda
06:55 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 

07:55 Prieš srovę 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Nuo likimo nepabėgsi 
12:00 Tikroji žvaigždė 
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Gero vakaro šou 
20:30 Prakeikti II 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Ledas 
22:30 Ledas 
00:00 Kaulai 
00:55 APB 
01:45 Rouzvudas 
02:35 Pasitikėjimas 
03:25 Kaulai 
04:15 Grainderis 
04:40 Paskutinis žmogus
 Žemėje
05:30 Rouzvudas

06:20 Iš širdies į širdį

07:30 Tomas ir Džeris 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Rosenheimo policija
11:00 Meilė gydo
11:30 Būrėja
13:30 Turtuolė varguolė 
14:30 Našlaitės
15:30 Laukinis miestas
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Stebuklas
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Dydžio (r)evoliucija
21:00 Atsargiai - moterys!
21:30 Žinios 
22:30 Pasaulinė invazija. Mūšis 
dėl Los Andželo
00:50 "Antrininkas" 
01:50 Kartuvės
03:25 Volkeris, Teksaso
 reindžeris
04:55 Rosenheimo policija

06:25 CSI. Majamis
07:20 Mano virtuvė geriausia 

08:35 Sudužusių žibintų gatvės
09:35 Pėdsakas
10:35 Kobra 11
11:35 Paskutinis laivas
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės
13:35 Mano virtuvė geriausia
14:55 Sudužusių žibintų gatvės
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11
18:30 CSI. Majamis
19:30 Paskutinis laivas
20:30 Pričiupom! 
21:00 Mirties apsuptyje
23:05 Blyksnis
00:50 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05.20 Nauja diena
07.00 Oponentai
08.30 „Vieno nusikaltimo istorija“
09.30 Vyriausybės spaudos 
konferencija
10.00 Nauja diena

12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių
12.30 Lietuva tiesiogiai
13.00 Nauja diena
15.00 „Mentų karai: Kijevas. 
Operacija“ „Trojos arklys“
16.00 Reporteris
16.30 Lietuva tiesiogiai
17.00 „Kelrodė žvaigždė“
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
19.30 Lietuva tiesiogiai
20.00 Reporteris
21.00 „Moterų daktaras“
22.00 Lietuva tiesiogiai
22.30 Reporteris
23.30 Gyvenimas
00.30 „Moterų daktaras“
01.30 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi
02.30 Lietuva tiesiogiai
03.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
03.45 „Mentų karai: Kijevas. 
Operacija“ „Trojos arklys“
04.30 „Kelrodė žvaigždė“
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Džesika Flečer
09:50 Miuncheno 
kriminalinė policija 
10:35 Komisaras Reksas 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 LRT pamokėlės
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai. Specialus 
„Lietuvos tūkstantmečio 
vaikų“ projektas
14:00 Žinios
16:30 Šoka Lietuva
16:40 Ponių rojus
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Pasaulio puodai
22:30 Dviračio žinios
23:00 Veisenzė. Berlyno 

meilės istorija 
23:50 Muzikinis intarpas
24:00 Komisaras Reksas
00:50 Kūrybingumo mokykla
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Veisenzė. Berlyno meilės 
istorija
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

05:05 Paskutinis žmogus 
Žemėje 
05:30 Rouzvudas 
06:25 Keršytojų komanda 
06:55 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Gero vakaro šou 
08:55 Meilės sūkuryje

10:00 Nuo likimo nepabėgsi 
12:00 Tikroji žvaigždė 
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios
19:30 Farai 
20:30 Prakeikti II 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Peržengta riba
23:55 Kaulai 
00:55 APB 
01:45 Rouzvudas 
02:30 Pasitikėjimas 
03:25 Kaulai 
04:15 Grainderis 
04:40 Paskutinis žmogus 
Žemėje
05:30 Rouzvudas

06:20 Iš širdies į širdį
07:30 Tomas ir Džeris 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Rosenheimo policija

11:00 Meilė gydo
11:30 Būrėja 
13:30 Turtuolė varguolė 
14:30 Našlaitės
15:30 Laukinis miestas
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva
17:30 Stebuklas
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:00 Atsargiai - moterys!
21:30 Žinios
22:30 Troja
01:40 Pasaulinė invazija. 
Mūšis dėl Los Andželo
03:35 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
04:20 Alchemija XVI. Mada yra 
menas. Kulturine publicistika
04:50 RETROSPEKTYVA. Ciklas 
"Menininkų portretai"

06:25 CSI. Majamis
07:20 Mano virtuvė 
geriausia

08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės
09:35 Pėdsakas
10:35 Kobra 11
11:35 Paskutinis laivas
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės
13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Sudužusių žibintų gatvės
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11
18:30 CSI. Majamis
19:30 Paskutinis laivas
20:30 Pričiupom! 
21:00 Mirties angelas
22:40 Mirties apsuptyje
00:40 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05.20 Nauja diena
07.00 Lietuva tiesiogiai
07.30 Gyvenimas
08.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
09.30 Vyriausybės spaudos 

konferencija
10.00 Nauja diena
12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių
12.30 Lietuva tiesiogiai
13.00 Nauja diena
15.00 „Mentų karai: Kijevas. 
Sugrįžimas“ 
16.00 Reporteris
16.30 Lietuva tiesiogiai
17.00 „Kelrodė žvaigždė“ 
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19.30 Lietuva tiesiogiai
20.00 Reporteris
21.00 „Moterų daktaras“
22.00 Lietuva tiesiogiai
22.30 Reporteris
23.30 Skyrybos
00.30 „Moterų daktaras“
01.30 Gyvenimas
02.30 Lietuva tiesiogiai
03.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03.45 „Mentų karai: Kijevas. 
Sugrįžimas“
04.30 „Kelrodė žvaigždė“
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22 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Džesika Flečer
09:50 Miuncheno 
kriminalinė policija 
10:35 Komisaras Reksas 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 LRT pamokėlės
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai. Specialus 
„Lietuvos tūkstantmečio 
vaikų“ projektas
14:00 Žinios
16:30 Šoka Lietuva
16:40 Ponių rojus 
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema

21:30 Auksinis protas
22:50 Negarbingi šunsnukiai
01:20 Tarp mūsų 
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

05:05 Paskutinis žmogus 
Žemėje 
05:30 Rouzvudas 
06:25 Keršytojų komanda 
06:55 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Farai 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Nuo likimo nepabėgsi 
12:00 Tikroji žvaigždė 
13:00 Parduotas gyvenimas

15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios
19:30 Kung Fu Panda 3
21:15 Divergentė
00:05 Amitivilio siaubas. 
Pabudimas
01:45 Londono apgultis
03:20 Peržengta riba
05:00 Paskutinis žmogus 
Žemėje

06:00 Iš širdies į širdį
07:30 Tomas ir Džeris 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Rosenheimo policija
11:00 Meilė gydo
11:30 Būrėja 
13:30 Turtuolė varguolė 
14:30 Našlaitės
15:30 Laukinis miestas

16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios 
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Hju Glaso legenda
00:00 Išvarymas 2
02:15 Troja
04:50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:25 CSI. Majamis
07:20 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Sudužusių žibintų gatvės
09:35 Pėdsakas
10:35 Kobra 11
11:35 Paskutinis laivas
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės
13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Sudužusių žibintų gatvės
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11

18:30 CSI. Majamis
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Rokis 3
23:35 Mirties angelas
01:05 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05.20 Nauja diena
07.00 Lietuva tiesiogiai
07.30 Skyrybos
08.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
09.30 Vyriausybės spaudos 
konferencija
10.00 Nauja diena
12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių
12.30 Lietuva tiesiogiai
13.00 Nauja diena
15.00 „Mentų karai: Kijevas. 
Sugrįžimas“ 
16.00 Reporteris
16.30 Nauja diena

17.00 „Kelrodė žvaigždė“ 
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19.30 Baltijos kelias
20.00 Reporteris
21.00 „Moterų daktaras“ 
22.00 Nauja diena
22.30 Reporteris
23.00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
23.30 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
00.30 „Moterų daktaras“
01.30 Skyrybos
02.30 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
03.00 „Vieno nusikaltimo istorija“
03.45 „Mentų karai: Kijevas. 
Sugrįžimas“
04.30 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
05.15 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
06.00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu”

Rokiškis
• Išnuomojamas 1 kambario butas 
ilgesniam laikui. Panevėžio g. 8, 5 
aukštas,  įstiklintas balkonas. Yra 
baldai ir buitinė technika.  
Tel. 8 686 23 452.  
Rokiškis
• Jauna pora ieško išsinuomoti 

tvarkingą, 1-2 kambarių butą. 
Geriausia būtų mikrorajone.  
Tel. 8 696 38 718.  
Rokiškis
• Šeima ieško išsinuomoti 2-3 
kambarių butą, mikrorajone.  
Tel. 8 621 52 675.  
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• VW Passat. 1998 m., dyzelis, 81 
kW, su TA. Kaina 850 Eur.  

Tel. 8 614 37 534. Rokiškis
• Renault Megane. 2 l, benzinas, 
sedanas, mėlyna spalva. Yra 
galiojanti TA. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 662 44 126. Anykščiai
• 2004 m. Ford Galaxy. 1,9 l, 
dyzelis. Kaina 1300 Eur.  
Tel. 8 698 04 622.  
Rokiškis
• 2008 m., Seat Altea Xl. 
Automobilis iš Prancūzijos, be 
korozijos, tvarkingas, ką tik atlikta 
TA. Tel. 8 628 43 910.  
Rokiškis
• Dar gana geros būklės priekabą, 
skirtą miškų ir laukų darbams. 
Kaina negalutinė. Juodupė. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 623 10 770. 
Rokiškis
• Ford Focus. 2000 m., 1.8 l, 66 
kW, su TA. Prižiūrėta. Kaina 600 
Eur. Tel. 8 614 37 534.  
Rokiškis
• Keturatį 250cc, mechaninis su 
bėgiais. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Keturatį 110cc dalimis. 
Automatinė greičių dėžė. Yra rėmas 

su važiuokle, 49cc.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Moterišką dviratį Gazelė. 7 bėgių, 
rėmo dydis L. Važiuojantis, bet 
reikia remonto. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 614 19 234.  
Rokiškis
• Moterišką dviratį Romet Angel 
3 bėgių, rėmo dydis L. Pirktas 
2019.10. Kaina derinama. Kaina 
180 Eur. Tel. 8 614 19 234. 
Rokiškis
• Yanmar Ke3d su padargais. 
Kaina 2009 Eur. Tel. 8 612 81 651. 
Rokiškis
• 2002 m. Mitsubishi Space Star. 
1,9 l, dyzelis, 75 kW. Yra kablys, 
TA iki 2021.09. Kaina 435 Eur.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Tvarkingą priekabą. Kaina 2700 
Eur. Tel. 8 628 56 657.  
Rokiškis
• Skoda Octavia. 2001 m., 1.9 l, 
TDI, 81 kW. Kaina 1550 Eur.  
Tel. 8 699 84 023. Rokiškis
• Opel Vectra. 2005 m., universalas. 
Kaina 1550 Eur. Tel. 8 622 87 716. 
Rokiškis

• 2002 m. Peugeot 206. 2,0l., 
dyzelis, 66 kW, 4 durų, TA iki 
2021.02. Kaina 345 Eur.  
Tel. 8 674 92 644.  
Rokiškis
• Škoda Fabia, 2004.11.11, 
benzinas, Kombi AM 1,2. Važinėjo 
moteris, prižiūrėta, TA iki 
2021.05.23. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 600 30 766. Rokiškis
• 2007 m. Opel Vectra. 1.9 l, 110 
kW, universalas. Ta iki 2021.02. 
Techniškai tvarkingas, važiuoklė 
ir variklis tvarkingi, yra kėbulo 
trūkumų. El.Langai ir bagažinė 
valdomi pulteliu. Pridedamas 
žieminių ratų komplektas. Yra 
antras raktas. Kaina derinama. 
Kaina 1600 Eur. Tel. 8 600 73 930. 
Rokiškis
• VW Golf. 1995 m., 1,6 l, 
benzinas. Raudona. TA iki 2022.03. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• Priekabą žoliapjovei-traktoriukui, 
japoniškam traktoriukui, lengvąjam 
automobiliui. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
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• Padangos. 215/55, R16, Dunlop, 
čipuotos, 7 mm. Visas komplektas. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• R16, Audi originalius ratus. et46, 
7J, kaip nauji. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Audi 80 B4 dalimis. 1.6 l, 
benzinas/dujos, avant.  
Tel. 8 603 09 633. Anykščiai
• Padangas. R15, R16. Kaina 
5-10 Eur/vnt. Tel. 8 612 81 356. 
Rokiškis
• 2008 m. Opel Corsa ratlankius 
su vasarinėmis padangomis. 
185/65, R15, protektorius 7 mm. 
Komplekto kaina 80 Eur.  
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• 2010 m. VW Golf 6 ratlankius 
su vasarinėmis padangomis. 
205/55, R16, protektorius 7 mm. 

Komplekto kaina 120 Eur.  
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• 2004 m. Kia Sorento lietus ratus 
su vasarinėmis padangomis. 3-4 
mm, 245/70, R16. Komplekto 
kaina 100 Eur. Tel. 8 612 81 356. 
Rokiškis
• R18, 114,3 ratlankius su 
padangomis. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 682 24 080. Rokiškis
• VW Golf 4 kuro siurblį. Siurblys 
tinka Bora, Škoda Octavia, Audi 
A3, Seat. 66 ir 81 kW, variklių 
kodams AGR ALH AHF ASV AYQ. 
Kaina 21 Eur. Tel. 8 675 14 084. 
Rokiškis
• Ratus. Audi B3,B4, Ford Galaxy, 
VW Passat, Peugeot, Renault, Ford, 
Skoda. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Dalimis: 1994 m. Renault Espace, 
1995 m. Audi B4, 1995 m. Ford 
Mondeo, 1,8 l, dyzelis, karavanas. 
2001 m. Peugeot 306, 2 l, Opel 
Kadett, 1,3 l. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Toyota Celica dalimis. 1999 m., 
1.8 l, benzinas. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• R14, geras padangas su 
ratlankiais. 4 vnt. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 687 49 303. Rokiškis
• Variklių iškėlimo gervę. 2T. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 675 72 055. 
Rokiškis
• 2000 m., Renault Clio. 1998 m., 
Seat Arosa. 1,7 l, dyzelis, kablys, 
lieti R15 ratai. Mersedes benz 
A170. Peugeot 206, 1,4 l, 50 kW, 
po avarijos. Tel. 8 675 72 055. 
Rokiškis
• Padangas. 235/60, R17, m+s, 
tinkamos  vasarai. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• VW Passat dalimis. 1998 m., 1,9 
l, TDI, 81kW. Tel. 8 629 45 390. 
Rokiškis

• Audi A3 dalimis. 1998 m., 1,9 
l, TDI, 81 kW. Tel. 8 629 45 390. 
Rokiškis
• Itališką, sportinį BMW vairą. 
Naujas. Tel. 8 687 27 117.  
Rokiškis
• VW Golf 3 karavaną dalimis. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 616 31 345. 
Rokiškis
• Naudotas automobilių dalis. VW 
Passat B5, VW Passat B3, VW Golf 
3 universalas, VW Sharan, VW, 
Ford Galaxy, Audi A4.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Ratus R16 5/112. 60 Eur už 
visą komplektą. Tinka Audi, 
Volkswagen, Seat, Sharan. 
 Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Stogo bagažinę visureigui. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 627 71 703.  
Rokiškis
• Naujas VAZ dalis.  
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• 2001 m. visureigį Renault Scenic 
dalimis. 4+4, 2 l, benzinas.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• 1999 m. Renault Laguna dalimis. 
Universalas, 4 durų.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• Diagnostikos įrangą automobiliui 
Elm 327. Kaina 3 Eur.  
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• R13, R14, R15, R16 padangas, 
ratus, ratlankius l.a. priekabai.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis

BALDAI

• Sofą-lovą. Tel. 8 698 16 495. 
Rokiškis
• Geros būklės virtuvinį stalą. 
Pailginamas. Matmenys 60×115 
cm. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 605 98 819. Rokiškis
• Lenktą sofą. Kaina 115 Eur.  

Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Spintą. 2, 35 m\ 2, 35 m. Kaina 
200 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Sofą-lovą. Su dėže patalynei, 
plačią sofą- lovą. Kaina 125 Eur. 
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Tvarkingą, nedidelę sofą- lovą. 
Kaina 87 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Miegamą kampą, su nedidėle dėže 
patalynei. Kaina 168 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Kampą. Puses galima sukeist, 
miegamas, su dėže patalynei. 
Kaina 280 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Naudotą  stalą, 98 x 57 cm, ir 4 
kėdes. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 614 92 710. Rokiškis
• Svetainės minkštos dalies 
komplektą. Sofą-lovą, du fotelius 
ir staliuką. Medžiaga - veliūras. 
Kaina 130 Eur. Tel. 8 650 97 026. 
Rokiškis
• Naudotus virtuvės baldus, 2x 3 
m, su dujine kaitlente ir kriaukle. 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 614 92 710. 
Rokiškis
• Sofą-lovą ir spintą.  
Tel. 8 611 05 828. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju vaikišką vežimėlį.  
Tel. 8 677 60 014. Rokiškis
• Dovanoju šiferį.  
Tel. 8 600 26 446. Rokiškis
• Dovanoju labai gražius kačiukus. 
Vienas baltas ir du margi.  
Tel. 8 625 24 087. Rokiškis
• Dovanojame dviejų mėnesių 
šuniukus (kalytes), augs nedidukės. 
Maisteliui neišrankios, labai 
gražios ir smagios.  
Tel. 8 678 27 164. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Zomšinius batus. Juodi, 40 dydis. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis
• Batelius. 39 dydžio. Avėti vieną 
kartą, netiko dydis. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 682 53 877. Rokiškis
• Raudonas klumpes paaukštintu 
kulnu. 40 dydis. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Basutes. Naujos, paaukštintu 
kulnu, 40 dydis. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Marškinėlius. Raudoni su 
raudonomis gėlytėmis, 48 dydis, 
nauji. Kaina 13 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Vyrišką švarką. Pilkas, 50 dydis, 
pečių plotis 52 cm, ilgis 82 cm. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis

• Moterišką švarką. Nelygus, 46 
dydis. Kaina 8 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Striukę. Šviesi, su gaubtu, 46 
dydis. Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Striukę su gaubtu. Ruda, 46 
dydis. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Paltą. Violetinis, pašiltintas, 
tamsesnis, 50 dydis. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Paltą. Violetinis, pašiltintas, 46 
dydis. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Darbo drabužiai. Mus rasite 
Taikos g. 19, Rokiškyje. 
• Krikšto suknytę mergaitei.  
Tel. 8 621 52 675. Rokiškis
• Geros būklės, 32 dydžio, pilkus 
Reebok kedus. Kaina 8 Eur.  
Tel. 8 675 14 084. Rokiškis
• Tvarkingas, originalias, C13 (31 
dydžio), tamsiai mėlynas Crocs 
basutes. Kaina 6 Eur.  
Tel. 8 675 14 084. Rokiškis
• Tik pasimatuotą striukę. 
Atsisiųsta iš UK, bet per maža. 
Originali, No Fear gamintojo, 
S dydžio, rudeninė, su dvigubu 
užtrauktuku. Kaina 14 Eur.  
Tel. 8 675 14 084. Rokiškis
• Geros būklės, tamsiai mėlynos 
spalvos striukę. Rankovė 45,5 cm, 
ties pečiais 31 cm, ilgis iš nugaros 
53 cm. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 675 14 084. Rokiškis
• Avėtus, bet puikios būklės Crocs 
guminius batus. Dydis J3 (35 
dydis), spalva mėlyna. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 650 28 445.  
Rokiškis
• Daug drabužių mergaitėms ir 
berniukams mažomis kainomis.  
Tel. 8 680 28 858. Rokiškis
• Odinę striukę, 50 dydis. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 674 32 521.  
Rokiškis
• Motociklininko kombinezoną. 
Odinis, 50 dydis. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis
• Naują grandinėlę ant kaklo. 60 cm 
ilgis, 0,8 cm plotis. Kaina 12 Eur. 
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Geros būklės JBL garso 
stiprintuvą. Yra keli defektai. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 608 33 563.  
Rokiškis
• Senovinius radijo imtuvus Mende, 
Sakta, Iskra. Tel. 8 698 55 357. 
Rokiškis
• Automobilines kolonėles, 2 vnt. 
Magnat 500 W. Kaina 22 Eur.  
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Puikiai peržiemojusią, prižiūrėtą 
bičių šeimą su aviliu. Bitutės 
darbščios ir nepiktos. Galimas 
pristatymas. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 698 14 507. Rokiškis
• Naudotą, 240 l, akvariumą 
su priedais (filtras, spintelė ir 
kt.). Viskas pirkta nauja 2018 

m. pabaigoje. Yra garantija. 
Parduodama viskas kartu. Kaina 
270 Eur. Tel. 8 687 75 157. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Moteris ieško darbo. Galiu 
skaldyti malkas, sodinti, ravėti.  
Tel. 8 604 64 220. Rokiškis
• Ieškau valytojos darbo, laisvu 
grafiku. Tel. 8 678 23 377.  
Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Turiu A, 
B, C vairuotojo kategorijas. 
Traktorininko TR1, TR2, SZ teisės. 
Vienus metus dirbęs automobilių 
servise. Tel. 8 675 72 055.  
Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo. Galiu 
dirbti statybose pagalbiniu 
darbuotoju. Turiu autokrautuvo 
vairuotojo pažymėjimą. Domina 
visi variantai.  
Tel. 8 648 79 299. Rokiškis
• Ieškau darbo, galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmogų arba vaikus. 
Turiu patirties. Galiu dirbti ryte, 
per pietus, vakarais ir savaitgaliais. 
Tel. 8 625 24 087. Rokiškis
• Statybininkas ieško darbo.  
Tel. 8 672 07 162. Rokiškis
• Moteris ieško bet kokio darbo. 
Turi daug patirties slaugant 
senelius, prižiūrint vaikus.  
Tel. 8 648 81 102. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• UAB Duguva ieško staklininko 
(ės). Darbas pamaininiu darbo 
grafiku. Nuo 650 Eur į rankas. 
Reikalavimai: gebėjimas dirbti 
tiek savarankiškai tiek komandoje, 
greita orientacija, fizinis 
ištvermingumas. Prašome siūsti 
savo CV el. paštu natasa@duguva.
lt. Tel. 8 614 98 390. Rokiškis
• Siūlomas kambarinės darbas 
poilsio namuose, Šventojoje. 
Apgyvendiname. Tel. 8 698 79 733. 
Rokiškis
• Ieškome apdailininkų darbui 
Norvegijoje (Oslo apylinkėse). 
Patirtis būtina.  
Tel. 8 624 45 706. Rokiškis
• Ieškome sąžiningo, darbštaus, 
mokančių dirbti komandoje 
sandėlininko-pardavėjo. Būtinas 
geras supratimas apie automobilius 
ir darbo kompiuteriu įgūdžiai. 
Laiku mokamas atlyginimas, 
draugiškas kolektyvas. Siųsti CV 
el.paštu: egidijus.egrena@gmail.
com E1dalys.lt. Tel. 8 687 93 066. 
Rokiškis
• Automobilių servisui reikalingas 
automobilių elektrikas.  
Tel. 8 611 17 092. Rokiškis
• Reikalingi biokuro pjovėjai, visos 
soc. garantijos, algą mokame kas 
savaitę. Tel. 8 604 66 711.  
Rokiškis

KITA

• Šamotines plytas.  
Tel. 8 698 16 495. Rokiškis
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Gegužės 19-oji, 
antradienis, 
21 savaitė

Iki Naujųjų liko 226 dienos.
Saulė teka 5.07 val., 
leidžiasi 21.25 val. 

Dienos ilgumas 16.18 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Celerina, Celerinas, Celesta, 
Celestinas, Celė, Dangė, Dangius, 

Gilvina, Gilvinas, Jovaišas, Jovaidas, 
Jovarda, Jovardas.

Rytoj:  Akvilas, Akvilė, Akvilina, 
Akvilinas, Alfreda, Alfredas, 

Aušrys, Bernardina, Bernardinas, 
Eidvainas, Eidvainė, Eidvilas, 

Eidvilė, Eidvyda, Eidvydas, Eidvydė, 
Vygintas, Vygintė.

Poryt: BAnkantas, Atėnė, Gėlė, 
Kytautas, Kytautė, Kyvainas, 

Kyvainė, Teobaldas, Vaidevutis, 
Vaidys, Valentas, Vydmina.

Dienos citata
„Šlubčiojantysis tiesiu keliu 

pralenkia bėgantįjį, iškrypusį iš 
kelio“ (F. Bekonas). 

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1536 m. dėl neištikimybės 
vyrui nukirsta galva Anglijos ka-
raliaus Henriko VIII antrajai žmo-
nai Anai Bolein.

1954 m. Kengyro lageryje 
Kazachstane prasidėjo GULAG’o 
kalinių sukilimas, karine jėga nu-
malšintas po 40 dienų.

1992 m. du gydytojai, atlikę 
Džono F. Kenedžio skrodimą, 
patvirtino, kad JAV prezidentas 
žuvo nuo dviejų kulkų, iššautų iš 
viršaus ir iš užnugario.

Šiandien 
Lietuvos 
istorijoje

1542 m. Lietuvos didysis 
kunigaikštis ir Lenkijos karalius 
Žygimantas Senasis uždraudė 
viešai skelbti reformacijos idėjas.

1919 m. vyriausiasis kariuo-
menės vadas Silvestras Žukaus-
kas patvirtino pirmąsias Lietuvos 
žvalgybos instrukcijas.

1949 m. įvyko Dainavos apy-
gardos partizanų vadų sąskry-
dis, kuriam vadovavo Adolfas 
Ramanauskas-Vanagas.

1991 m. Krakūnų pasienio 
poste nušautas Šalčininkų už-
kardos pamainos viršininkas 
Gintaras Žagunis - pirmasis po 
Nepriklausomybės atkūrimo žu-
vęs Lietuvos pasienietis.

Post scriptum
Galva akmens nesudaužysi.

• Stiklą 125/125/4.  
Tel. 8 698 16 495. Rokiškis
• Stiklą. Ilgis 1,2 m,  storis 4 mm, 
plotis 0,6 cm. Tel. 8 657 44 191. 
Rokiškis
• Džinsinę medžiagą. Melsva, ilgis 
1,30 m, plotis 1,60 m, nauja. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 657 44 181.  
Rokiškis
• Medžiagą. Juoda, nauja, ilgis 1,10 
m, plati. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Medvilninę medžiagą. Nauja, 
nelygi, 15 m. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Už simbolinę kainą 
maršrutizatorių, telefonų kroviklius, 
skenerį, televizoriaus laikiklį, 
barzdaskutę Braun, audio ir video 
kasetes, vaizdo grotuvą Samsung. 
Tel. 8 624 30 118. Rokiškis
• Smulkų gintarą. Šlifuotas ir 
nešlifuotas. Nešlifuotas 15 Eur, 
šlifuotas 20 Eur už kilogramą.  
Tel. 8 674 16 031. Rokiškis
• Medsukius ir arklinius padargus.  
Tel. 8 614 52 158. Rokiškis
• Keletą kub. m eglinių rąstų.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Tentus pavėsinėms ir terasoms. 
Kaina 22 Eur. Tel. 8 674 17 544. 
Panevėžys
• Naudotą techniką: vertikalią 
frezą, diskinį pjūklą malkoms 
pjauti. Silikatines plytas.  
Tel. 8 699 44 398. Rokiškis
• Kalvio priekalą, kalvio spaustuvą 
(metalinis), spaustuvą (ketaus). Yra 
mažesnių ir didesnių.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Ketaus norvegišką krosnelę Jotul 
606. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 687 49 303.  
Rokiškis
• Masažinę kėdę. Tel. 8 670 27 269. 
Rokiškis
• Vandens šildytuvą, 220 V, 3000 
kW. Montuojamas ant kriauklės ar 
vonios. Tel. 8 610 17 664.  
Rokiškis
• Juodo marmuro antkapio 
elementus. 115x10x10 cm - 2 vnt., 
ir 50x10x10 cm - 2 vnt. Obeliai. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 677 79 571. 
Rokiškis
• Įvairias malkas, po 2 m.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Sauskelnes Tena Slip Maxi Large 
(100-150 cm). Didelis dydis ir 
didžiausias sugeriamumas. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 616 13 735.  
Rokiškis
• Pigiai parduodu malkas rąsteliais, 
kaladėmis ir skaldytas. Baltalksnis, 
beržas. Tel. 8 699 03 637.  
Rokiškis
• Juodžemį. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 611 11 122. Rokiškis
• Lapuočio bei spygliuočio 
supjaustytas atraižas. Stambumas ir 
ilgis koreguojamas. Vežu mašinine 
priekabėle po 2 m. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 602 87 040.  
Rokiškis
• Braškių daigus. Veislė - Rumba. 
Yra apie 80 vnt. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 617 54 414. Rokiškis
• Naują vonią. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Ąžuolines malkas. Rąsteliais, 
kaladėmis arba skaldytas, 
paruošime pagal jūsų poreikius 
ir pristatysime į vietą. Kaina 
derinama. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 622 06 975.  
Rokiškis
• Mažai naudotą akvariumą ir 
kompresorių. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 693 82 442. Rokiškis
• Biliardo rutulius. Nauji. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 681 55 002.  
Rokiškis
• Šuns būdą. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 680 50 958. Rokiškis
• Šiltnamį 3/5 m. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Skaldytas malkas mažais kiekiais. 
Yra sausų, atvežu.  
Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Kompiuterį darbui ir mokslams. 
Viskas integruota į ekraną. Daug 
įvairių jungčių. Bevielė klaviatūra 
ir pelė komplekte. Originalūs 
Windows 10. Kaina 230 Eur.  
Tel. 8 677 08 977. Rokiškis
• Naudotą nešiojamąjį kompiuterį 
Apple MacBook Air 13.3. Būklė 
9/10. Daugiau apie kompiuterį 
galite sužinoti susitikę ir jį 
apžiūrėję. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 622 22 273. Rokiškis
• Planšetinį kompiuterį myTAB 8. 
Quad core 1,2ghz, 1GB RAM,8 
colių ekranas, Android 5,1. Yra 
dėžutė bei pakrovėjas. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 693 82 442. 
 Rokiškis
• Stalinį kompiuterį su LCD 
monitoriumi. Procesorius Intel 3.0 
Ghz, 2GB RAM, 320 GB kietasis 
diskas. Windows 7. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 616 02 301. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• 40 kg maišą, geros veislės 
sėklinių bulvių. Bulvės su 
daigeliais, jau tinkamos sodinti. 
Vidutinio ankstyvumo veislė, 
krintančios, skanios, gerai laikosi 
žiemą. Atvežame į namus. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 615 16 534.  
Rokiškis
• Bičių medų, vašką, pikį.  
Tel. 8 458 33 333. Rokiškis
• Maistines ir sėklines bulves Jelly. 
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• Įvairių veislių bulves sodinimui. 
Galiu atvežti. Tel. 8 684 14 283. 
Rokiškis
• Sėklines ir valgomąsias bulves, 
medų. Tel. 8 612 96 373.  
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Huawei mate 8 telefoną. Viskas 
veikia puikiai. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 692 13 298. Rokiškis
• Samsung S8. Skilęs priekinis 
stiklas, pilnas komplektas, veikia 
gerai. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 670 11 657. Rokiškis
• Samsung A20e. Naudotas 
trumpai, be trūkumų. Kaina 90 Eur. 
Tel. 8 625 62 366. Rokiškis
• Geros būklės mobilųjį telefoną 
Oppo A9 2020. Viskas veikia, yra 
dėžė. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 641 69 409. Kupiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAS

• Dovanoju pianiną Bielarus. 
Duokiškis. Tel. 8 689 10 010. 
Rokiškis

Karantino metu santuokų sumažėjo perpus,
jaunieji šventes nukelia vasarai ir rudeniui

Karantino metu di-
džiuosiuose Lietuvos mies-
tuose santuokų sumažėjo 
beveik du kartus, tačiau 
didelė dalis vestuves nu-
kėlusių sužadėtinių tikisi, 
kad sušvelnėjus apriboji-
mams galės susituokti va-
sarą arba ankstyvą rudenį.

Vilniaus miesto civilinės 
metrikacijos skyriuje šių 
metų balandį buvo sutuoktos 
99 poros, o gegužę planuo-
jama sutuokti 122. Pernai  
balandį buvo sutuoktos 167, 
gegužę – 247 poros.

„50 proc. pateiktų prašy-
mų buvo perkelta vėlesniam 
laikui – vasaros viduriui, ru-
dens pradžiai“, – BNS sakė 
Vilniaus miesto Civilinės 
metrikacijos skyriaus vedėja 
Jolanta Kuzmienė.

Kaune šiemet balandį 
užregistruoti 37 santuokos 

įrašai, o gegužę planuojama 
sutuokti 69 poras. Pernai 
metų balandį žiedus sumai-
nė 86, o gegužę – 157 kau-
niečių poros.

„Žiūrime labai lanksčiai  
– su žmonėmis kalbamės 
ir jeigu jie pageidauja, be 
jokių rūpesčių perkeliam į 
tada, kada jiems patogu”, 
– BNS komentavo Kauno 
miesto Civilinės metrika-
cijos skyriaus vedėja Agnė 
Augonė.

„Žmonės linkę santuoką 
registruoti Kauno rotušėje, 
tik keliasi į vasaros pabaigą, 
rudens pradžią ar visai kitus 
metus”, – pridūrė ji.

Švenčių organizatoriai 
sako, kad vestuves, krikš-
tynas ar jubiliejus kai kurie 
žmonės jau nukėlė į kitus 
metus, bet kiti dar ieško ga-
limybių šventę su apriboji-
mais surengti šiemet.

„Bendraujame su klien-
tais tik nuotoliniu būdu. 
Klientai yra išsiilgę gyvo 
bendravimo, nori švęsti, tad 
perkėlimas didžiųjų švenčių 
į 2021-uosius yra geriausias 
sprendimas šiai dienai“, – 
BNS sakė „Ashkela events“ 
švenčių organizatorius Vy-
kintas Slapikas.

„Kai kurias šventes per-
kėlinėjome net po du kartus, 
nes vis tikėjomės optimisti-
nio scenarijaus. Dabar labai 
džiaugiamės, kad galime 
grįžti prie darbų. Nors ir yra 
tam tikri apribojimai, bet jau 
nebėra kategoriško draudi-
mo, taigi galima ieškoti va-
riantų ir sprendimų”, – BNS 
sakė „Artišokas“ švenčių 
rengėja Elena Survilienė.

Siekiant užkirsti kelią ko-
ronaviruso infekcijos CO-
VID-19 plitimui, Sveikatos 
apsaugos ministerija reko-

menduoja, esant galimybei, 
visas asmenines šventes – 
tokias kaip krikštynos, ves-
tuvės, jubiliejai – nukelti 
vėlesniam laiku.

Jei nėra galimybės, šven-
tės organizatoriai raginami 
užtikrinti, jog šventėje būtų 
ribojamas dalyvių skaičius 
– dalyvautų tik artimiausi 
svečiai.

Anot ministerijos, šven-
tėje negali dalyvauti žmo-
nės, kuriems privaloma izo-
liacija, nerekomenduojama 
dalyvauti ir svečiams, kurie 
priklauso rizikos grupėms – 
yra vyresni nei 60 metų am-
žiaus arba serga lėtinėmis 
ligomis.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti vi-
suomenės informavimo prie-
monėse bei interneto tinkla-
lapiuose be raštiško UAB 
BNS sutikimo draudžiama.

Žvejo mėgėjo atmintinėje – 
svarbiausia žinotina informacija

Tam, kad žvejai mėgėjai 
lengviau ir greičiau rastų 
atsakymus į rūpimus klau-
simus, Aplinkos apsaugos 
departamentas parengė 
atmintinę – Žvejo mėgėjo 
atmintinė.

Žvejybos leidimai
Žvejo mėgėjo bilietas 

leidžia žvejoti visuose vals-
tybiniuose neišnuomotuose 
telkiniuose, kuriuose ne-
vykdoma limituota žvejy-
ba. Platina ALIS, „Perlas“, 
„Maxima“, „Tiketa“, „Nar-
vesen“.

Leidimas žvejybai  iš-
nuomotame vandens telki-
nyje leidžia žvejoti viename 
konkrečiame valstybiniame 
išnuomotame telkinyje, ku-
riame nevykdoma limituo-
ta žvejyba. Įsigysite ALIS, 
„Tiketoje“ arba tiesiai iš 
nuomininko.

Žvejo mėgėjo kortelė lei-
džia žvejoti valstybiniuose 
neišnuomotuose vandens 
telkiniuose, kuriuose orga-
nizuojama limituota žvejy-
ba. Platina ALIS ir „Perlas“.

Per ALIS įsigytas lei-
dimas galioja tik viename 
išnuomotame vandens tel-
kinyje. Vandens telkinio 
nuomininkas gali leisti su 
vienu leidimu žvejoti visuo-
se jo nuomojamuose van-
dens telkiniuose, dėl tokios 
galimybės reikėtų susisiekti 
su nuomininku.

Pametus leidimą
Visų tipų ALIS leidimus 

galima atsispausdinti, nes 
jų duomenys saugomi el. 
erdvėje, be to, popierinio 
ALIS žvejybos leidimo (iš-
skyrus žvejo mėgėjo kor-
telę, skirtą lašišų ir šlakių 

žvejybai) nebūtina turėti 
žvejybos vietoje (užtenka 
žinoti jo numerį ir turėti as-
mens tapatybę patvirtinantį 
dokumentą). Kitų platintojų 
išduotus leidimus privalo-
ma turėti žvejybos vietoje, 
pametę ar sunaikinę tokį 
leidimą, kreipkitės į leidimą 
išdavusį platintoją.

Leidimai
 užsieniečiams
Per ALIS užsienio šalies 

piliečiui leidimą gali nu-
pirkti tik Lietuvos pilietis 
– reikia pasirinkti angl. ver-
siją ir vietoje asmens kodo 
nurodyti užsieniečio gimi-
mo datą. Užsienio šalių pi-
liečiai leidimus gali įsigyti 
ir „Perlo“ terminale – reikia 
nurodyti savo gimimo datą 
ir kokį leidimą norima įsi-
gyti.

Ar vandens telkinys 
išnuomotas?
Adresu alis.am.lt pa-

sirinkite „L09 Užsakyti 
žvejybos leidimą (suteikia 
teisę žvejoti išnuomotame 
telkinyje)“. Pasirinkę rajo-
ną, matysite jame esančius 
išnuomotus telkinius, išsky-
rus tuos, kuriuose organi-
zuojama limituota žvejyba.

Informacija apie išnuo-
motus vandens telkinius, 
kuriuose organizuojama li-
mituota žvejyba

Telkinių sąrašas ir žve-
jybos sąlygos skelbiami 
Aplinkos ministerijos sve-
tainėje. Limituotos žvejy-
bos leidimus galima įsigyti 
ALIS, pasirinkus „L10 Žve-
jo mėgėjo kortelė“, arba tie-
siai iš vandens telkinio nuo-
mininko.

Žvejybos draudimų ter-

minai galioja nuo pirmos iki 
paskutinės nurodyto termino 
dienos imtinai. Kai pirmoji 
draudimo diena yra savait-
galis ar valstybinė šventė, 
draudimas įsigalioja kitą 
dieną po savaitgalio ar vals-
tybinės šventės. Draudimas 
negalioja paskutinę draudi-
mo dieną, jeigu ji savaitga-
lis ar valstybinė šventė.

Teisė žvejoti 
nemokamai
Nemokamai žvejoti gali:
valstybinio socialinio 

draudimo pensininkai (ne-
galioja gaunantiems parei-
gūnų ir karių pensijas);

neįgalieji (nedarbingumo 
lygis nesvarbus, svarbu tu-
rėti žvejybos vietoje neįga-
liojo pažymėjimą);

vaikai iki 16 m.
Turintys nemokamą žve-

jybos teisę be leidimų gali 
žvejoti visur, išskyrus pri-
vačius dirbtinius vandens 
telkinius.

Visuose valstybiniuose 
vandens telkiniuose, kuriuo-
se neorganizuojama limi-
tuota žvejyba, ir privačiuose 
ežeruose šie asmenys gali 
žvejoti lygiomis teisėmis, 
kaip ir įsigijusieji leidimus. 

Telkiniuose, kuriuose or-
ganizuojama limituota žve-
jyba, žvejojant be leidimų 
gali būti papildomų riboji-
mų.

Atmintinę galima rasti 
Aplinkos apsaugos depar-
tamento interneto svetai-
nėje: https://aad.lrv.lt/lt/
naujienos/zvejo-megejo-at-
mintineje-svarbiausia-zino-
tina-informacija

Aplinkos apsaugos 
departamento 

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

AVINAS.  Tu-
rite gausybę su-
manymų ir planų. 
Dabar ieškosite 

galimybių, kaip juos įgyven-
dinti. Ir, žinoma, susidursite 
su šiokiais tokiais nesklan-
dumais. Tikėtina, kad savo 
jėgomis  įveikti tam tikras 
užduotis bus gana sudėtin-
ga, todėl prašykite draugų ar 
giminaičių pagalbos. Tikėti-
na, kad ir jiems greitu metu 
prireiks jūsų paslaugų, todėl 
tikrai neliksite skolingi.

JAUTIS. Li-
kimas blaškys į 
visas puses, todėl 
susikaupti bus 

sudėtinga. Gali tekti priimti 
svarbius sprendimus, tačiau 
patariama neskubėti ir spre-
dimą trumpam atidėti. Su-
lauksite patrauklių pasiūly-
mų laisvalaikiui, todėl progų 
nuskaidrinti savo kasdienybę 
tikrai netrūks.

D V Y N I A I . 
Džiugins kasdie-
nės smulkmenos: 
jausitės pakylėti 

ir galėsite tiesiog kalnus nu-
versti. Šiuo laikotarpiu įvai-
rios veiklos tikrai netrūks, 
tad tuomet, jei pristigsite 
motyvacijos ar jėgų, bent 
valandėlę atsitraukite ir pasi-
lepinkite savo mėgstama vei-
kla. Tai padės jums pasisemti 
jėgų ir vėl galėsite džiaugtis 
gan dideliu darbo produkty-
vumu.

VĖŽYS. Įsi-
klausykite į tai, 
ką sako aplinki-
niai. Jau senokai 

ignoruojate artimų žmonių 
patarimus, tačiau tai gali būti 
pagrindinė priežastis, kodėl 
nepavyksta pasiekti užsibrėž-

Astrologinė prognozė savaitei 
tų tikslų. Daugiau laiko skir-
kite savianalizei. Gali būti, 
kad užteks nedidelių pokyčių.

LIŪTAS. Ga-
lėsite įrodyti, ko 
esate verti, todėl 
p a s i n a u d o k i t e 

likimo siunčiamomis pro-
gomis. Jei atidėliojote tam 
tikrus darbus, dabar vertėtų 
susiimti ir paplušėti. Jūsų pa-
stangos tikrai neliks nepaste-
bėtos, todėl galėsite džiaug-
darbo vaisiais.

M E R G E L Ė . 
Kuo mažiau vel-
sitės į intrigas 
ir apkalbas, tuo 

geriau. Jei tektų išgirsti kal-
tinimus, pasistenkite išlikti 
ramūs ir neužsiplieksti. Jau 
labai greitai galėsite pasi-
džiaugti kur kas malonesniu 
laikotarpiu, tačiau kol kas 
teks atlaikyti likimo siunčia-
mus išbandymus.

S VA R S T Y -
KLĖS. Dvejosite, 
ar einate tinkamu 
keliu. Nors šiuo 

metu jokių pokyčių nema-
tyti, įprastų darbų atlikimas 
gali pareikalauti kur kas dau-
giau pastangų nei įprastai. 
Jums bus sunku susikaupti, 
o mėgstama veikla džiugins 
mažiau nei anksčiau. Vis dėl-
to, jei rasite galimybių bent 
trumpam atitrūkti nuo kas-
dienybės, situacija atrodys 
tikrai ne tokia bloga.

S K O R P I O -
NAS. Būsite šiek 
tiek suirzę: gali 
atrodyti, kad  pa-

stangos neduoda pageidauja-
mų rezultatų, tačiau tai laiki-
na. Jei norite kažką pakeisti, 
turite būti pasiryžę ir gana 
dideliems iššūkiams, kurių 

tikrai nestigs. Turėsite gali-
mybę dar kartą pagalvoti, ko 
iš tiesų norite.

Š A U L Y S . 
Atrodys, kad ir 
mažiausia smul-
kmena sukelia di-

džiulį erzelį. Nesijaudinkite, 
jei ko nors nepavyksta pa-
keisti. Ieškokite būdų, kurie 
padėtų nusiraminti, pasimė-
gaukite mėgstama veikla – 
visa tai padės jums atsispirti 
išoriniams dirgikliams.

OŽIARAGIS.
Darbo netrūks, 
tačiau tai ne tik 
vargins, bet t ir 

džiugins. Greitai numato-
mas ženklus finansinis pa-
gerėjimas, todėl  pastangos 
nenueis veltui. Atsiminkite, 
kad poilsis yra ne ką mažiau 
svarbus, todėl vieną kitą va-
landėlę tikrai galite skirti su 
darbu nesusijusiai veiklai.

VA N D E N I S . 
Galite gauti finan-
siškai naudingą-
pasiūlymą. Teks 

susidurti ir su kankinančiu 
klausimu, kaip vertėtų pasi-
elgti. Nepriimkite skubotų 
sprendimų, nes dėl jų smarkiai 
gailėsities. Jei bus sunku apsi-
spręsti, pasitarkite su artimai-
siais – jie padės jums objekty-
viai įvertinti situaciją.

Ž U V Y S . 
Trūks jėgų, todėl 
įprastoms užduo-
tims atlikti reikės 

daugiau pastangų. Lyg tyčia, 
didelio darbų kiekio išveng-
ti nepavyks. Ieškokite būdų 
atgauti jėgas. Nenusiminki-
te, jei ne viskas klostosi taip 
sklandžiai, kaip norėtųsi, – 
raskite laiko poilsiui į darbus 
galėsite grįžti su trenksmu.

PRO MEMORIA
Juodupės seniūnija:
GYTIS DOVYDĖNAS 1960.06.22  -  2020.05.08
GENĖ ANTANAVIČIENĖ 1931.03.28  -  2020.05.14
Jūžintų seniūnija:
APOLINARAS REIMONTAS 1955.05.01 – 2020.05.06
Kamajų seniūnija:
VYTAUTAS KEMEKLIS 1954.03.14 – 2020.05.10

Gegužės sniegas atgaivino dirvožemį, 
bet baiminamasi šalnų

 Gegužės viduryje Lietu-
voje iškritęs sniegas uogų ir 
daržovių augintojams ža-
los nepadarė – jie sako, jog 
sniegas atgaivino ir priso-
tino išdžiūvusį dirvožemį. 
Tačiau baiminamasi šalnų, 
kurios gali visiškai sunai-
kinti derlių. 

Praėjusį antradienį didžią-
ją šalies dalį, išskyrus vaka-
rinę, nuklojo sniegas, be to, 
nuo antradienio didžiojoje 
šalies dalyje naktimis būna 
šalnos.  

„Sniegas, galvočiau, yra 
gerai, nes jis labai gerai atgai-
vino dirvožemį ir dabar jau 
jokia sausra nebaisi – labai 
gražiai praturtino žemę, at-
gaivino. Jei blogai išgenėti ir 
suformuoti krūmai, tai tokius 
truputėlį palaužė, bet kiek 
skambinau, kiek šnekėjau su 
šilauogininkais, sausmedžių 
augintojais, nes jiems aktu-
aliausia, dabar žydėjimas jų, 
tai žalos nepridarė“, – BNS 
sakė Lietuvos uogų auginto-
jų asociacijos vadovas Taut-
vydas Gurskas.

Jo teigimu, šalnos kur kas 
pavojingesnės uogoms, bet 
jos dar nebuvo tokios stiprios, 
kad pažeistų augalus. 

„Baisu dabar yra šalnos, 
nes šalna gali visiškai sunai-
kinti mūsų derlių, nušalti žie-
dai. Kol kas jos dar nebuvo 
tokios stiprios, kad matytume 
pakitimą, nes prieš pat švin-
tant jos įvyksta ir kiek mato-
me, nėra kol kas pažeidimų“, 
– sakė T. Gurskas. 

Lietuvos daržovių augin-
tojų asociacijos valdybos 
pirmininkė Daiva Šateikienė 
sako, kad neseniai pasėtoms 
daržovėms ar papildomai ap-
saugotoms šalnos įtakos netu-
rėjo, tačiau daugiau problemų 
galėjo būti jau sudygusioms 
bulvėms. 

„Tokiu laiku, gegužės vi-
dury, didelių sudygimų ne-
būna, morkos, burokėliai, 
svogūnai, jie dar nėra sudygę. 
(...) Tokioms daržovėms, kaip 
salotos, tai vėl yra kitokia si-
tuacija, bet jas paprastai irgi 
uždengę su agro plėvele laiko, 
tai ji apsaugo“, – BNS sakė D. 
Šateikienė. 

„Didžiausia problema ga-
lėjo būti su bulvėmis“, – pri-
dūrė ji.

Anot D. Šateikienės, jei 
šalna prasideda naktį ir lai-
kosi kelias valandas, tuomet 
ji augalams kenkia stipriau, 
bet paryčiais jie ištveria len-
gviau. Be to,  šalnas iki mi-
nus 3 laipsnių augalai išgyve-
na be didesnių nuostolių.

Pavasarinį sniegą ji sakė 
vertinanti palankiai, jis pasi-
tarnavo kaip laistymo siste-
ma. 

„Tiems, kas pasėta, tas 
sniegas buvo labai gerai, nes 
uždengė, ištirpo, visos sėklos 
gavo drėgmės, visi laukai 
vienodai gavo drėgmės, vi-
siškai kitaip, negu kai lais-
tymas yra, tai tas garantuoja 
sudygimą daug geresnį negu 
kai laistai“, – sakė D. Šatei-
kienė. 

Hidrometeorologijos tar-
nybos duomenimis, šešta-
dienį ir sekmadienį dienomis 
daug kur prognozuojami 
trumpi lietūs, naktį šalnų ne-
numatoma.

BNS inform.

Vatikano Šv. Petro bazilika vėl atveria duris lankytojams
Šv. Petro bazilika pirma-

dienį vėl atveria duris lanky-
tojams, o šis žingsnis simboli-
zuoja sąlyginį sugrįžimą prie 
įprasto gyvenimo Vatikane ir 
Italijoje, kur veiklą ketina at-
naujinti didžioji dalis verslo.      

Katalikiškoje Italijoje po 
dviejų mėnesių pertraukos vėl 
bus aukojamos viešos mišios. 
Taip pat turėtų atsidaryti restora-
nai, barai, kavinės, parduotuvės, 
grožio salonai ir daugelis kitų 
įstaigų.  

Italijos vyriausybei kovo 
pradžioje dėl koronaviruso epi-
demijos paskelbus nepaprastąją 
padėtį, buvo uždarytos Romos 
bažnyčios, nors tam būta didelio 
pasipriešinimo. Tokiam žings-
niui nepritarė ir popiežius Pran-
ciškus.  

Visgi daugelis bažnyčių ne-
trukus atsidarė, tačiau turistai į 
jas nebuvo įleidžiami.  

„Džiaugiuosi kartu su ben-
druomenėmis, kurių nariai pa-
galiau vėl gali drauge dalyvauti 
liturgijoje. Tai vilties ženklas 
visai visuomenei“, – sakė pon-

tifikas per sekmadienio mišių 
transliaciją iš Šv. Mortos namų 
koplyčios. 

Karantinas Italijoje ne tik 
paralyžiavo šalies verslą, bet ir 
smarkiai sutrikdė italų asmeninį 
gyvenimą, įskaitant dalyvavimą 
mišiose.  

Šv. Mortos namų koplyčioje 
popiežiaus aukojamos mišios 
buvo tiesiogiai transliuojamos 
internetu.     

Argentinietis pontifikas kol 
kas neturėtų vadovauti jokioms 
viešoms ceremonijoms nei ba-
zilikoje, kur telpa iki 60 tūkst. 
žmonių, nei Šv. Petro aikštėje, 
kadangi Vatikanas siekia išveng-
ti didelių žmonių susibūrimų.

Visgi pirmadienį Praniškus 
vadovaus privačios mišioms 
prie Jono Pauliaus II kapo. Šis 
renginys, organizuojamas 100-
ųjų lenkų kilmės pontifiko gimi-
mo metinių proga, bus transliuo-
jamas tiesiogiai.

Milano katedroje mišios bus 
aukojamos 10 val. 30 min. Grin-
vičo (13 val. 30 min. Lietuvos) 
laiku. Penktadienį katedra infor-
mavo, kad bus naudojami speci-

alūs ant kaklo dėvimi prietaisai, 
kurie ims tyliai pypsėti, žybsėti 
ir vibruoti, kai lankytojai priartės 
vienas prie kito nesaugiu atstu-
mu.

Prieš numatytą atidarymą 
Šv. Petro bazilikoje, kuri yra 
didžiausia katalikų bažnyčia 
pasaulyje, penktadienį buvo at-
likta dezinfekcija. Apsauginius 
kombinezonus ir kaukes dėvėję 
valytojai dezinfekcine priemone 
išpurškė visas šios 23 tūkst. kv. 
metrų ploto šventovės kerteles.

Vatikanas, nepriklausomas 
anklavas Romos centre, taikė 
tokias pačias kovos su virusu 
priemones, kaip ir Italija, kur 
oficialus COVID-19 aukų skai-
čius jau priartėjo prie 32 tūks-
tančių.

Šv. Petro bazilika, kaip ir 
kitos trys popiežiškosios bazi-
likos, laikysis Vidaus reikalų 
ministerijos rekomendacijų 
riboti religinėse ceremonijose 
dalyvaujančių tikinčiųjų skaičių. 
Rekomenduojama, kad vienu 
metu maldos namuose būtų ne 
daugiau kaip 200 žmonių.  

BNS inform.

VRM: savaitgalį žmonės aktyviai keliavo po Baltijos šalis
Nuo penktadienio Lie-

tuvos, Latvijos ir Estijos 
gyventojams panaikinus 
ribojimus kirsti sieną, ke-
liaujančių žmonių per Bal-
tijos valstybių sienas srau-
tas pastebimai išaugo, teigia 
Vidaus reikalų ministerija.

Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos duomenimis penkta-
dienį ir šeštadienį iš Lietuvos 
į Latviją išvyko: penktadienį 
– 3459 asmenys, šeštadienį 
– 9724 asmenys.  Iki sušvel-
ninimų skaičiuojama, kad vi-
dutiniškai per parą išvykdavo 
apie 506 asmenų.

Atitinkamai į Lietuvą iš 
Latvijos atvyko: penktadienį – 
611 asmenų, šeštadienį – 5284 
asmenys,  iki palengvinto re-
žimo pradžios vidutiniškai at-
vykdavo 415 asmenys.

 „Matome, kad žmonės ak-
tyviai pasinaudojo galimybe 
išvykti į kaimynines šalis, at-
vykstančiųjų ir išvykstančiųjų 
srautai padidėjo iki 20 kartų“, 
– pranešime spaudai teigė vi-
daus reikalų ministrė Rita Ta-
mašunienė.

Nuo pirmadienio pasienyje 
su Latvija veiks keturi pasienio 
kontrolės punktai.

Nuo penktadienio Lietuvos 

piliečiai grįžti iš užsienio ar 
užsieniečiai atvykti į Lietu-
vą galėjo per dar du punktus 
pasienyje su Latvija, t. y. Bū-
tingės–Rucavos ir Smėlynės–
Medumi. Šiuo metu per juos 
galima išvykti į Latviją, tačiau 
grįžti galima tik per Saločių–
Grenctalės punktą.

Nuo pirmadienio atvykti ir 
išvykti galima  ir per Kalvių–
Meteinės pasienio kontrolės 
punktą.  Bendrai nuo gegužės 
4 dienos Lietuvos piliečiai 
gali išvykti per visus atidary-
tus pasienio punktus, jų iš viso 
yra 11.

BNS inform.



Neturint raštiško UAB Rokiškio Sirena sutikimo, bet kokią laikraščio „Rokiškio Sirena” informaciją kopijuoti ir platinti griežtai draudžiama

Leidžiamas antradieniais ir
penktadieniais
Laikraščio tiražas – 679 egz.
Laikraščio elektroninės versijos 
tiražas – 1815 egz.
Redakcija už skelbimų, reklamos 
ir užsakomųjų straipsnių turinį 
neatsako

Leidėjas - UAB „Rokiškio Sirena”
Spausdina - UAB „AL grupė”

Skelbimai priimami:
www.rokiskiosirena.lt
UAB Zirzilė, Panevėžio g. 12-1
Rokiškis

ISSN 2669-1639
Nepriklausomybės a. 12, Rokiškis
Tel. 8 666 76777
reklama@rokiskiosirena.lt

12 psl. 2020-05-19

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Gegužės 19 d. Naktį 3

Dieną 12
PV,  
3-8 m/s

Gegužės 20 d. Naktį 3
Dieną 13

ŠV,
6-12 m/s

Gegužės 21 d. Naktį 2
Dieną 13

ŠV, 
6-12 m/s

DIREKTORIUS
Simonas Tuska
info@rokiskiosirena.lt

ŽURNALISTĖ
DIZAINERĖ-MAKETUOTOJA
Lina Dūdaitė-Kralikienė
Tel. 8 672 36 089 
lina@rokiskiosirena.lt

REKLAMOS SKYRIUS
Justina Kazlionka
Tel. 8 666 76 777
reklama@rokiskiosirena.lt
BUHALTERĖ
Ramutė Buckuvienė
Tel. 8 618 08 915

ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

manyčiau jis per daug ėda.
***
Kad ir kiek katiną 

bešertum, jo skrandyje 
visuomet atsiras laisvos 
vietos papūgėlei.

***
Jei žemė būtų plokščia, 

katės nuo jos viską numesti.
***
Sako, kad katės visada 

gulasi ant skaudamos vietos. 
Ji šiandien atsigulė ant mano 
piniginės.

***
– Kodėl katinas pridarė į 

batus?
– Jam tarakonai patarė. Juk 

batas jiems – žudikas.
***
Katinas, užsnūdęs skalbimo 

mašinoje, pramiegojo penkis 
apsisukimus, bet jau šeštajame 
tapo lyderiu, aplenkęs 
liemenuką ir kojines.

***
Tai turi mokėti tikras 

katinas:
1. Miegoti ant išskalbtų 

skalbinių.
2. Patikrinti ir pragraužti 

pirkinių krepšius.
3. Kasinėti savo dėžutę, 

iškasant lauk bent pusę jos 
turinio.

4. Gaudyti miegančių 
šeimininkų kojas.

5. Nugraužti ir numesti 
nuo palangės vazonines gėles.

6. Tyliai lindėti spintoje, 
kai  jį šaukia.

7. Sudraskyti naujas 
šeimininkės pėdkelnes.

8. Valyti pasturgalį į 
kilimą.

9. Ant visų įsižeisti.
***
Katinas pasakoja kaimo 

bičiuliams:
– Iš pradžių nuvežė mane 

pas veterinarą. O dabar 
atvežė čia, į kaimą. Ir ką 
man čia veikti? Daržus 
ravėti?

***
Jei aplink žiurkės, 

vadinasi, laivas dar plaukia.
***
Vyras aukcione nusipirko 

papūgą, parsinešė namo ir 
sako žmonai:

– Va sumokėjau už 
papūgą krūvą pinigų, ir net 
nežinau, ar moka ji kalbėti.

Papūga:
– Ar moka?! O kas kainą 

kėlė, kvaily?
***
Nusipirko krepšinio 

mėgėjas papūgą ir moko ją 
skanduoti:

– Prūdiškių „Viesulas“ – 
čempionas!

Papūga:
– Gal aš ir kvaila, bet dar 

ne tiek.
***
Vyras sprendžia 

kryžiažodį ir klausia 
žmonos:

– Kaip vadinasi mitinis 
paukštis?

– Mūsų papūga. Ją 
užvakar katinas suėdė.

***
Atsivedė lapė lapiukus. 

Vienas vadoje – raguotas. 
Rodo mažylį lapė savo 
lapinui ir džiaugiasi:

– Va šitas visai į tave 
panašus.

***
Prakąstame obuolyje 

geriau pamatyti visą 
kirmėlę, nei jos pusę.

***
Vakar prezidento dekretu 

buvo užmušta viena musė. 
Po to prezidentas padėjo 
dekretą į vietą. Ant stalo.

– Kas yra moteris?
– Tai tokia bejėgė būtybė, 

nuo kurios neįmanoma 
išsigelbėti.

***
Iš poliklinikos grįžusi 

žmona sako vyrui:
– Gydytojas man patarė 

mėnesį pabūti prie jūros, 
dvi savaites kaime ir kokią 
savaitėlę užsienyje. Kur tu 
mane pirmiausia veši?

– Pas kitą gydytoją.
***
Parduotuvėje:
– Kokia čia dešra 

„Paršelio džiaugsmas“?
– Labai gera kalakutienos 

dešra! – atsako pardavėjas.
– Tai kodėl toks 

pavadinimas?
– Todėl, kad paršelis 

džiaugėsi, jog ne jį papjovė.
***
– Kur Vytautas Didysis 

8-699-606608-699-60660

Orų prognozė gegužės 19-21 d.

Picos ir burgeriaiPicos ir burgeriai
įį namus: namus:

pasiekė savo pirmąją pegalę? 
– klausia mokytoja.

– 139-ame mūsų istorijos 
vadovėlio puslapyje! - atsako 
mokinys.

***
Susituokusi porelė 

vakarieniauja prabangiame 
restorane. Metas apmokėti 
sąskaitą.

– Kodėl šiame čekyje 
įrašyta eilutė „Pėdkelnės 
10,99 euro“? – piktinasi 
žmona.

– Jums nepatinka? – 
atšauna padavėja. – Tada 
atidžiau stebėkite savo vyro 
rankas arba dažniau karpykite 
jam nagus!

***
Tarnautojas sako 

viršininkui:
–Norėčiau, kad 

padidintumėt man atlyginimą. 
Manimi jau domisi 3 didelės 

organizacijos.
– Kokios?
- Telekomas, komunalinis 

ir elektros tinklai...
***
Klausimas švietimo 

ministrui:
– Ar man pirkti vaikui 

mokyklinę uniformą, ar ir 
pižamos šiemet užteks?

***
Šiandien paukščių turguje 

pardaviau savo pašto balandį. 
Septynioliktą kartą.

***
Konstitucija – kaip Biblija: 

visi žino, kad tokia yra, kai kas 
netgi vartė, bet niekas neskaitė.

***
Berniukas rado tūkstantį 

eurų ir nunešė juos į 
policiją. Motina raudodama 
tvirtino žiniasklaidai, kad ji 
didžiuojasi sūnumi.

***

– Ar čia tikras Pikaso 
paveikslas?

– Ne, ką jūs. Čia 
kalendorius su paveikslo 
nuotrauka. O kas jus verčia 
manyti, kad čia – originalas?

– Kaina...
***
Į kalėjimo kamerą atveda 

naujoką. Senbuviai klausia:
– Už ką?
– Už grotas.
– Ne kur sėdėsi, klausiam, 

o už ką pasodino.
– Taigi sakau, kad už 

grotas. Bandžiau pavogt 
ir nuvežt į metalo laužo 
supirktuvę.

***
Nusipirkau kilimėlį pelei. 

Dabar ant jo miega katinas.
***
Katino taisyklė – neskubėk, 

spėsi. Jei nespėjai, vadinasi, 
nelabai ir reikia.

***
Katino taisyklė: geriausia 

kerštą patiekti šlepetėse.
***
Mūsų kačiukas – 

optimistas: ėda sausą ėdalą, 
skirtą stambių veislių šunims.

***
– Šiandien mokiau katiną 

kalbėti. Bet, panašu, kad jis – 
idiotas...

– Kažin, ar idiotas – jis?
***
Nusprendžiau išmaudyti 

katiną. Kartu ir pats 
išsimaudžiau.

***
Kariauju su katinu: jis man 

neduoda miegoti naktį, aš jam 
– dieną.

***
– Veterinare, ar mūsų 

katytė laukiasi, ar tiesiog per 
daug ėda?

– Žinant, kad tai katinas, 

AUGALAI

• Grikius ir 500 kg kvietrugių 
sėklų. Tel. 8 687 85 075.  
Rokiškis
• Braškių daigus. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Įvairių veislių pomidorų, paprikų, 
agurkų, kopūstų daigus.  
Tel. 8 624 01 986. Rokiškis
• Ppomidorus: Mahitos h, Sylviana 
h, Colibri f, Baron f, Carmello ir t.t. 
Auginti sau, labai geros veisles. Po 
60 cnt. Yra ir paprikų daigų.  

Tel. 8 675 38 370.  
Rokiškis
• Traiškytus grūdus: kviečius, 
žirnius, avižas, kvietrugius ir jų 
mišinius. Galime paruošti šių grūdų 
mišinį pagal individualų užsakymą. 
Traiškyti grūdai labai geras pašaras 
vištoms, mėsiniams viščiukams. 
Maišo kaina -12 Eur. 1 kg kaina 
0.25 Eur.  
Tel. 8 620 78 234.  
Rokiškis
• Bulves sėklai. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Dulkių siurblį Miele. Kaina 75 
Eur. Tel. 8 612 94 783. 
 Rokiškis
• Šaldiklį Snaigė.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Naujus benzininius ir elektrinius 
pjūklus. Tel. 8 610 77 145.  
Rokiškis
• Automatinius kavos aparatus. 
Patikrinti, sureguliuoti. Įvairūs 
modeliai. Tel. 8 610 77 145. 
Rokiškis


