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UAB „ROKIŠKIO 
AUTOBUSŲ PARKAS”

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

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

Autobusų nuomos paslaugos.
Išorinė reklama ant keleivinių transporto priemonių.

Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt

www.rokiskiosirena.lt
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Koronavirusas neaplenkė Rokiškio: nustatyti pirmieji du atvejai mūsų mieste
Balandžio 22 d., apie 18 

val. Rokiškio rajono meras 
Ramūnas Godeliauskas pa-
skelbė taip nelauktą naujie-
ną – Rokiškyje nustatytas 
pirmasis koronaviruso atve-
jis. Balandžio 23-ąją prieš 
pat pietus pasiekė žinia ir 
apie antrąjį atvejį. Šią žinią 
meras paskelbė savo Feisbu-
ko profilyje: 

„Deja, bet plintantis ko-
ronavirusas neaplenkė ir Ro-
kiškio. Turiu pranešti ką tik 
gautą informaciją, kad nusta-
tytas pirmasis atvejis ir mūsų 
mieste.

Tikrinant gydymo įstaigų 
darbuotojus, koronavirusas 
nustatytas vienam iš Rokiš-
kio PASPC darbuotojų. Šiek 
tiek ramina tai, kad užsikrėtęs 
žmogus nuolat dėvėjo apsau-

gos priemones ir daug kontak-
tų su kolegomis ir pacientais 
neturėjo. Visi PASPC darbuo-
tojai, turėję kontaktų, izoliuo-
ti ir bus nedelsiant tikrinami. 
Renkama informacija apie pa-
cientus, galimai turėjusius bet 
kokį kontaktą. Šeimos narys, 
kurio darbo vieta Vilniuje, taip 
pat bus patikrintas. Užsikrėtęs 
asmuo rizikos grupei nepri-
klauso, jokių viruso simptomų 
nejaučia, todėl bus gydomas 
namuose. Nuoširdžiai linkiu 
kuo greičiau pasveikti.

Savaime suprantama, kad 
asmens duomenų apie užsikrė-
tusį asmenį pateikti negalime.

Dėl izoliuoto PASPC per-
sonalo įstaiga veikti toliau 
gali, patalpos ir prieigos de-
zinfekuojamos.

Šiuo metu tai viskas, ką ži-
nome, tačiau vos tik gavę dau-

giau informacijos, ją būtinai 
pranešime.

Tikriausiai jau visi 100 kar-
tų girdėjote prašymus likti na-
muose. Pakartosiu dar ir 101-
ąjį kartą‼️

Šiandien viskas yra mūsų 
pačių rankose, tiek perkeltine, 
tiek tiesiogine prasme. Viru-
sas, kaip žinia, pats savaime 
neplinta, jam reikalinga mūsų 
pagalba. Neleiskime savo len-
gabūdišku elgesiu virusui už-
krėsti žmonių ir net nusinešti 
gyvybių.

Prieš besibūriuodami, eida-
mi į parduotuvę, susitikdami 
viešose vietose, aikštelėse pa-
galvokime, ar to tikrai reikia, 
ar nėra kitų būdų patenkinti 
norus, susitvarkyti reikalus, 
neišeinant iš namų⁉️

Pagalvokime apie dieną, 
kai virusas bus įveiktas ir visi 

nepatogumui, visos su tuo su-
sijusios problemos jau nebeat-
rodys tokios didelės. Ir tai bus 
mūsų visų bendro darbo rezul-
tatas – laimėta kova!

Todėl dabar kreipiuosi į 
visus asmeniškai – jauskime 
atsakomybę ne tik prieš save, 
bet ir prieš aplinkinius.

Vienintelis būdas išvengti 
tolimesnių susirgimų – soci-
alinė DISTANCIJA ir SĄS-
TINGIS!“

Balandžio 23 d. per pietus 
meras paskelbė naują infor-
maciją: 

„Ką tik gauta informacija, 
kad nustatytas dar vienas ko-
ronaviruso atvejis mūsų mies-
te. Šį kartą - ligoninės darbuo-
tojai. Skyriuje, kuriame dirbo 
užsikrėtęs asmuo, gydomi keli 
pacientai. Izoliuoti 7 ligoni-
nės darbuotojai, galimai tu-

Gaisras nusiaubė medienos džiovyklą

Balandžio 20 d. apie 18 
val. gausios ugniagesių pajė-
gos lėkė į Serapiniškį, gesinti 
įmonės „Aila“ medžio džio-
vyklos. Ugnis nusiaubė pas-
tato stogą ir pastogę, apga-
dino ten esančius įrengimus 
bei džiovinamą medieną ir 
paletes.

Ugniagesiai greitai įveikė 
ugnį. Gesintojų pajėgos buvo 

gausios: Rokiškio, Panemunė-
lio, Obelių ugniagesiai.  Jiems 
gesinti buvo patogu ir dėl to, 
kad vanduo buvo tiekiamas 
tiesiai iš įmonės kiemo vidu-
ryje esančio tvenkinio.

Gaisro padaryta žala tiks-
linama, jo aplinkybės tiria-
mos.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
Autorės nuotr.

Ūkininkai ir toliau kenčia 
nuo vagių
Balandžio 18 d. pranešta, 
kad Rokiškio r., Moškėnų 
k., iš ūkinio pastato pavogta 
benzininė krūmapjovės, du 
benzininiai pjūklai. Nuostolis 
– 1200 eurų.
Balandžio 20 d. pranešta, kad 
Rokiškio r., Puluikių k., iš 
garažo, atlaužus duris, pavogti 
žemės ūkyje naudojami 
chemikalai, benzininis pjūklas. 
Iš traktoriaus degalų bako 
išleista ir pavogta 30 l. žymėto 
dyzelinio kuro. Nuostolis – 
6184,43 eurai.

Rado sprogmenį
Balandžio 20 d., 10.30 val. 
Rokiškio rajone, Juodupės 
seniūnijoje, Jutkių kaime, 
laukuose buvo rastas daiktas, 
panašus į sprogmenį. 
Nustatyta, kad tai yra karo 
laikų, 75mm. vokiečių 

artilerijos sviedinys.
11.10 val. įvestas planas 
„Skydas“. Atšauktas 14.20 val.

Vairavo neblaivus
Balandžio 18 d. 17.35 
val., Rokiškyje, Panevėžio 
g., neblaivus (2,49 prom. 
girtumas) vyras (gim. 1981 
m.) vairavo automobilį 
„Peugeot“. 

Dingo nepilnametis
Rokiškio r., Juodupėje iš 
namų į Rokišky išvyko 
nepilnametis (gim. 2003 m.) 
ir iki šiol negrįžo.

Panevėžio VPK ir 
Panevėžio apskrities 

priešgaisrinės 
gelbėjimo valdybos

Rokiškio priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos 

inform.

KRIMINALAI

Harbino miesto savivaldybės 
dovana Rokiškiui – 
siunta apsauginių veido kaukių

Rajono meras Ramūnas 
Godeliauskas nuoširdžiai 
dėkoja miesto partneriams 
- Kinijos miesto Harbino 
savivaldybei ir merui Sun 
Zhe už veido kaukių siun-
tą ir patarimus, kovojant 
prieš pasaulį sukausčiusį 
koronavirusą.

Rokiškio Sirena primena, 
jog 2019 m. spalio 15 d., kai 

į Rokiškyje viešėjo Harbino 
delegacija, Rokiškio ir Har-
bino merai pasirašė kultūri-
nių mainų memorandumą, o 
2020 m. sausio mėnesį Ro-
kiškio rajono savivaldybės 
delegacija vyko į Kiniją, kur 
buvo derinami tolesni Rokiš-
kio ir Kinijos miesto Harbino 
bendradarbiavimo klausimai.

Rajono savivaldybės 
inform.

Sekmadieniais – tiesioginė
šv. Mišių transliacija

„Rokiškio Sirena“ iki pat karantino pabaigos trans-
liuos sekmadienio šv. Mišias iš Rokiškio šv. apaštalo evan-
gelisto Mato bažnyčios.

Tiesioginės transliacijos pradžia – 9 val. Tiesiogiai šv. Mi-
šios bus rodomos „Rokiškio Sirenos“ facebook paskyroje, o 
netrukus jų vaizdo įrašą bus galima pamatyti ir tinklalapyje 
www.rokiskiosirena.lt. Tikintieji kviečiami aktyviai jungtis 
bendrai maldai su Rokiškio parapijos dvasininkais.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

rėję kontaktą su užsikrėtusiu. 
Visiems atliekami papildomi 
tyrimai.

Iki šios dienos jau buvo 
ištirti 144 mėginiai, paimti iš 
ligoninės darbuotojų, gydy-
tojų. Visi buvo neigiami. Dar 
49 mėginiai paimti prieš tris 
dienas, atsakymai gauti dar ne 
visi.

Nors su gydymo įstaigų va-
dovais dedame visas pastan-
gas, kad apsaugoti gydytojus 
ir darbuotojus pačiose įstaigo-
se, niekas nėra apsaugotas nuo 
išorinių veiksnių ir kontaktų.

Primenu, kad vakar pirmas 
viruso atvejis buvo nustatytas 
PASPC (poliklinikoje). Jau 
vakar vakare buvo dezinfe-
kuotos patalpos, šiandien nuo 
6 val. ryto išvalytos papildo-
mai.

Susirgusiems nuoširdžiai 

linkiu greičiau pasveikti. Me-
dikams stiprybės ir išlikti ra-
miems, o visiems kitiems pa-
kantumo, susitelkimo ir būti 
atsargesniems. Saugokite save 
ir aplinkinius.

P.S. manau apgailėtinai 
atrodo tie, kurie reikalauja 
paviešinti susirgusių asmenų 
vardus ir pavardes, ar puola 
kažką smerkti ir įžeidinėti.

Susirgę asmenys, jų šei-
mų nariai ir tie, kurie turėjo 
artimus kontaktus, saugiai 
izoliuoti. Nacionalinis visuo-
menės sveikatos centras tiria 
sergančiųjų aplinką, kontak-
tus ir asmeniškai informuos 
kiekvieną, kuris turėjo artimą 
kontaktą su užsikrėtusiuoju. 
Tokia yra tvarka ir mes jos lai-
kysimės“.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

„Regitra“ atnaujina egzaminų laikymą, 
vėl išduos vairuotojo pažymėjimus

Visų kategorijų egzaminų 
laikymas yra atnaujinamas, 
o padaliniuose vėl bus išduo-
dami vairuotojo pažymėji-
mai, pranešė „Regitra“.

„Nuo gegužės 4-osios 
„Regitra“ pradės egzaminuo-
ti visų kategorijų, įskaitant ir 
B, būsimus vairuotojus. Į te-
orijos ir praktikos egzaminus 
bus galima užsiregistruoti jau 
nuo pirmadienio, balandžio 27 
dienos. (...) Egzaminai vyks 
nuo pirmadienio iki penkta-
dienio“, – rašoma įmonės iš-
platintame pranešime.

„Atsižvelgiant į situaciją 

šalyje, „Regitra“ egzaminus 
atnaujina palaipsniui. Šią 
savaitę pradėti egzaminuoti 
motociklininkai ir krovininių 
transporto priemonių vairuo-
tojai“, – teigiama jame.

Anot „Regitros“, nuo ge-
gužės 4 dienos taip pat pada-
liniuose vėl bus išduodami 
vairuotojo pažymėjimai iš 
anksto užsiregistravusiems 
žmonėms, kurie jų negali už-
sisakyti internetu.

Už paslaugas rekomen-
duojama atsiskaityti ne gry-
naisiais pinigais, o banko 
kortele.

BNS inform.
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Juodupėnas rastas negyvas
Juodupėnas Jurijus Pota-

povas (gim. 1964m.), kuris 
dingo balandžio 14-ąją, ba-
landžio 21-ąją rastas negy-
vas. Vyro kūnas buvo suras-
tas Juodupėje, Tekstilininkų 
kvartale, prie garažų masy-
vo, šlaito papėdėje.

Šią informaciją „Rokiškio 
Sirenai“ patvirtino rajono po-
licijos komisariato viršinin-
kas Rimantas Čepulis. Pasak 

jo, ant mirusiojo kūno išori-
nių smurto žymių, pirminiais 
duomenimis, nebuvo matyti. 
Kūnas jau buvo irimo stadi-
joje.

„Rokiškio Sirena“ prime-
na, kad juodupėno pasigedę 
artimieji apie dingimą pra-
nešė socialiniuose tinkluose, 
į paieškas aktyviai įsijungė 
Juodupės bendruomenė.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rastas, kaip įtariama, 
nužudyto trenerio kūnas

Policijos pareigūnai dė-
koja visiems už pagalbą, 
ieškant Rokiškio rajone be 
žinios dingusio vyro. Dėka 
intensyvių policijos veiks-
mų, trečiadienį rastas, kaip 
įtariama, nužudytas vyras 
(gim. 1970 m.), kuris buvo 
ieškomas nuo balandžio 16 
d. Į paieškas buvo įsijungu-
si ir gausi Rokiškio rajono 
ledo ritulininkų bendruo-
menė. Jie į pagalbą kvietėsi 
kinologą Sigitą Tarvydą.

Užkastas nužudytojo kū-
nas rastas netoliese įtaria-
mojo sodybos. Tiksli mirties 
priežastis paaiškės po teismo 
medicinos tyrimo, rašoma 
policijos pranešime.

Įtariamasis galimai įvyk-
dęs nusikaltimą vyras (gim. 
1969 m.) suimtas. Įvykio 
aplinkybės tiriamos.

 Panevėžio apskrities vy-
riausiojo policijos komisaria-
to Sunkių nusikaltimų tyrimo 
valdybos viršininkas Orlan-
das Butkus DELFI sakė, jog 
dar negalima atskleisti įta-
riamos žmogžudystės tyrimo 

detalių, nužudymo motyvų. 
Ir trenerį, ir įtariamąjį žudi-
ką (gim. 1969 m.) pareigūnai 
apibūdina kaip „normalius 
žmones“. Tiesa, įtariamasis 
seniau yra turėjęs reikalų su 
teisėsauga – buvo atliekamas 
ikiteisminis tyrimas dėl ali-
mentų nemokėjimo.

Nustatyta, kad balandžio 
15-osios vakarą nužudytasis 
su įtariamuoju vakarojo, iš-
gėrinėjo. Trenerio artimieji 
sunerimo tą patį vakarą, kai 
jis negrįžo namo.

Kitą dieną, balandžio 
16-osios vakarą jie kreipėsi 
į policiją. O balandžio 17-os-
ios naktį įtariamasis buvo su-
laikytas savo namuose, kur, 
kaip įtariama, buvo įvykdyta 
žmogžudystė.

Namuose atlikus kratą 
rastą įkalčių. Oficialiai nepa-
tvirtintais duomenimis, prie 
sodybos esančiame tvenki-
nyje rastas kruvinas kilimas.

Panevėžio apskrities 
vyriausiojo policijos 

komisariato
ir delfi.lt
inform.

Rokiškio autobusų parko direktorius: 
korona virusas užgesino šviesą tunelio gale

UAB „Rokiškio autobu-
sų parko“ direktorius Vir-
ginijus Matulka neslepia: 
titaniškas pastangas pasta-
tyti įmonę ant kojų niekais 
pavertė koronaviruso epi-
demija. Stovi garažuose visi 
tarpmiestiniai autobusai, o 
priemiestiniuose maršru-
tuose surenkamus pinigus 
derėtų labiau vadinti arbat-
pinigiais, nei pajamomis.

Didieji važiuoja
Praėjusią savaitę didie-

ji šalies autobusų parkai: 
„Kautra“, „Toks“ ir kiti ėmė 
svarstyti galimybes atnaujin-
ti susisiekimą tarpmiestiniais 
maršrutais. Tokio susisiekimo 
nebuvo nutraukęs Klaipėdos 
autobusų parkas. O iš nu-
traukusiųjų pirmoji atnaujinti 
nusprendė „Kautra“. Jos au-
tobusai jau rieda šalies kelias, 
tačiau kol kas tik iki didmies-
čių. Atokesnių rajonų, tokių 
kaip Rokiškis, kol kas tarp-
miestinio susisiekimo auto-
busais galimybės neturi. Kada 
planuojama ją atnaujinti?

UAB „Rokiškio autobusų 
parko“ vadovas atviras: bent 
iki gegužės vidurio tokios ga-
limybės tikrai nebus. Mat kol 
kas nėra ir tokio poreikio. „O 
kas važiuos tais autobusais? 
Mūsų keleivių dauguma buvo 
studentai ir žmonės, važiuo-
jantys į gydymo įstaigas. Kol 
kas studentai sėdi namuose 
ir mokosi nuotoliniu būdu. 
Didmiesčių klinikose atšauk-
tos planinės operacijos, kon-
sultacijos. Taigi, ir važiuoti 
tais autobusais dabar nebūtų 
kam. O tikėtis, kad žmogus 
keliaus pasigrožėti Vilniumi 
ar Kaunu, kai net kavos iš-
gerti ten nėra kur, nekalbant 
apie neveikiančius muziejus, 
pramogų įstaigas, koncertus, 
manau neverta“, – kalbėjo 
pašnekovas.

Blogos tendencijos buvo 
matyti jau kovo pradžioje: iš 
reiso į Vilnių ar Kauną auto-
buso vairuotojas atveždavo, 
pasak V. Matulkos, po 20-30 
Eur už bilietus. Kolegoms 
pasitaikė, kad į atokesnį ra-
joną autobusas apskritai par-
važiuodavo tuščias. Kai vien 
tik kuro į autobuso baką rei-
kia įpilti daugiau nei 80 l. 
Taigi, pajamos už bilietus 

nepadengdavo nė pusės kuro 
išlaidų. O kur dar vairuotojo 
atlyginimas, autobuso drau-
dimas, detalių amortizacija ir 
kitos sąnaudos?

Paleisti autobusą į Vilnių 
ar Kauną kainuoja nemažai. 
Tačiau važiuojančiųjų, kaip 
prognozuoja V. Matulka, pir-
mąjį mėnesį-pusantro nebūtų 
daug.

Kokia situacija pas rokiš-
kėnų kolegas? „Antradienį 
buvo surengta „Linavos“ 
vaizdo konferencija šiuo 
klausimu. „Kautros“ atsto-
vai pasakojo, kad situacija 
įdomi: kartais važiuoja pil-
nas, kartais – visiškai tuščias 
autobusas. Dienos pajamos 
sumažėjo dviem trečdaliais. 
Netgi labai pelningais trum-
pais maršrutais, tokiais kaip 
Jonava – Kaunas, ir tai kelei-
vių ženkliai sumažėję. O juk 
iš Jonavos daugybė žmonių 
važiuoja dirbti į Kauną. Ne-
beskraidant keleiviniams lėk-
tuvams, sumažėjo keleivių ir 
į Karmėlavą“, – pasakojo V. 
Matulka. Pasak jo, didžių-
jų autobusų parkų iždą gana 
ženkliai papildo ir teikiama 
siuntų pervežimo paslauga.

Ir rokiškėnų pajamas ge-
rai papildydavo jonaviškiai, 
važiuojantys į Kauną ir iš 
jo. Tačiau dabar tikėtis, kad 
atnaujinus maršrutus, bus pa-
siektas apčiuopiamas pelnas, 
neverta. Nes, pasak V. Ma-
tulkos, net ir gerais laikais, 
daugelio tarpmiestinių marš-
rutų balansavo ant nulinio 

pelningumo ribos, tik kai ku-
rie buvo neženkliai pelningi.

Priemiestiniai – 
už arbatpinigius
Ne ką geresnė situacija ir 

su priemiesčio maršrutais. 
Stabdyti jų „Rokiškio auto-
busų parkas“ negali: įmonė 
privalo užtikrinti susisiekimą 
rajono ribose. Tačiau jei kas-
dien į reisus išvyksta kokie 6 
autobusai, tai jie, pasak va-
dovo, parveža 20-30 Eur už 
bilietus. Padalinus dienos už-
darbį, išeitų kokie 5 Eur au-
tobusui. Kitaip sakant, tai ne 
pajamos, o arbatpinigiai.

Kiek didesnio dėmesio su-
silaukė atnaujinti maršrutai į 
sodus ir Kalneliškių kapines. 
„Apie pelną ir pajamas ne-
galvojome. Atsižvelgėme į 
žmonių poreikius. Kiek gi jie 
gali sėdėti uždaryti namuo-
se. O soduose bent grynu oru 
pakvėpuos, gamta, gėlėmis 
pasidžiaugs“, – sakė V. Ma-
tulka.

Darbuotojai – į prastovas
Paklaustas apie parko fi-

nansinę situaciją, vadovas 
griebiasi už galvos. „Nakti-
mis nebemiegu“, – prisipa-
žino jis. Nemiegoti yra dėl 
ko: priemiestiniai maršru-
tai nuostolingi visiškai. Jų 
vairuotojai išleisti į dalines 
prastovas. Tarpmiestinių au-
tobusų vairuotojams – 100 
proc. prastova. „Už prastovą 
90 proc. užmokesčio deng-
tų valstybė, o mums reiktų 

mokėti 10 proc. Bet ir tuos 
10 proc. reikia iš kažkur pa-
imti. Ypač kai pajamos šitaip 
nukritę. Neramu ir dėl dar-
buotojų: lėšas už prastovas 
valstybė žadėjo pervesti iki 
šv. Velykų. O pinigų nėra ir 
šiandien“, – komentavo V. 
Matulka.

Korona virusas 
užgesino viltis
Pašnekovui skaudžiausia, 

kad virusas niekais pavertė 
visas „Rokiškio autobusų par-
ko“ viltis atsinaujinti. Menka 
paslaptis: ši bendrovė dauge-
lį metų dirbo nuostolingai. 
Pernai su didžiausiu triukš-
mu vargais negalais atsisa-
kius pačių nuostolingiausių 
maršrutų, nuostolius pavyko 
sumažinti. „Turėjome viziją, 
sprendimus, kaip siekti ge-
resnių rezultatų. Atrodė, kad 
pagaliau pamatėme šviesą 
tunelio gale. Ir va, korona vi-
ruso epidemija ją užgesino“, 
– prisipažino V. Matulka.

Jei ne epidemija, tai dabar 
jau visu įkarščiu vyktų pernai 
pasiteisinusi naujovė: kelio-
nės į Latvijos miestus apsi-
pirkti ar į kultūrinius rengi-
nius, šventes, prie jūros. Taip 
pat ir teikiama autobusų nuo-
mos paslauga ekskursijoms, 
išvykoms ir pan. Ant plauko 
pakibo planai ir atnaujinti au-
tobusų parką: įsigyti mažes-
nių, ekonomiškesnių, naujes-
nių autobusų. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rajono žmonių gegužės pradžioje laukia parama
Gegužės 5-6 dienomis 

labiausiai nepasiturinčius 
rajono žmones pasieks Eu-
ropos Sąjungos parama 
maisto produktais. 

Projekto tikslas – pagal-
ba maisto produktais ir hi-
gienos prekėmis labiausiai 
skurstantiems asmenims  
(higienos prekės dalijamos 

birželio, spalio,  arba gruo-
džio mėn.).

Dėl minėtos paramos į se-
niūnijas gali kreiptis asme-
nys, kurių  pajamos vienam 
šeimos nariui neviršija 1,5 
VRP (187,5 eurai), išimties 
atveju (ligos , nelaimės, ne-
įgalumo, sulaukus senatvės 
pensijos amžiaus ir kt.) ne-
viršija 2,8 VRP (350 eurų) 

ir pateikti prašymą, atitinka-
mas pažymas ir dokumentus.

Kitas maisto produktų da-
linimas labiausiai skurstan-
tiems asmenims  nuo 2020 
m. gegužės mėn. 5-6 dienos, 
pagal seniūnijų nustatytą pa-
ramos atsiėmimo tvarką.

Atsiimant  paramą reko-
menduojama būti su apsau-
ginėmis veido kaukėmis ir  

prie dalinimo punkto laikytis 
dviejų metrų atstumo tarp 
paramos gavėjų ir paramos 
dalintojų. Savų maišelių pa-
ramai nesinešti- produktai jau 
bus sudėti į atskirus paketus 
. Atsiimant paramą pasira-
šyti nereikės ( siekiant kuo 
mažiau kontakto) pasirašys 
seniūnijų socialinio darbo or-
ganizatoriai.

Bus dalinama visų produk-
tų po 1 vienetą :

grikių kruopos 0,5 kg;
greito paruošimo avižų 

košė su džiovintomis uogo-
mis 0,07 kg;

rapsų aliejus 0,92 kg- pale-
tės po 15 vnt.

vištienos konservai 0,4 kg;
konservuota daržovių sriu-

ba ( burokėlių) 0,48 kg;

keptos pupelės pomidorų 
padaže 0,4 kg;

avižiniai sausainiai su šo-
kolado gabaliukais 0,2 kg;

saldintas sutirštintas pie-
nas  0,397 kg;

cukrus 1kg.
Vieno paketo svoris 4,367 

kg,
Rajono savivaldybės

inform.

Gerbiami keleiviai,
Nuo 2020 m. balandžio 22 d. atnaujinami au-

tobusų maršrutai į sodus ir Kalneliškių kapines.

Į sodus iš autobusų stoties išvykstame kasdien: 
8.20; 12.45; 17.10 val.

Į Kalneliškių kapines miesto autobusas va-
žiuos iš geležinkelio stoties:

Darbo dienomis: 8.15; 9.15; 11.30; 13.15; 14.35 
val.;

Šeštadieniais, sekmadieniais: 9.15; 11.30; 
14.35 val.

Informacija tel. 8-458-52982
arba www.rokiskioap.lt
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Baigta smėliuoti Duokiškio bažnyčia
Džiugios žinios Duo-

kiškio tikintiesiems: 
jų parapijos bažnyčia 
keičia veidą. Daugiau 
nei keturiolika metų 
ryškiai geltona spalva 
iš toli švietusi bažny-
čia pagaliau nusikratė 
kelių sluoksnių dažų 
luobo. Modernia smė-
liavimo technologija 
buvo kruopščiai nu-
valyti dažų sluoksniai, 
rengiantis bažnyčios 
dažymui. 

Duokiškėnai jau ke-
letą metų svajojo apie 
bažnyčios ir varpinės 
išorės remontą: nuvalyti 
nusilaupiusius ryškiai 
geltonus dažus, perda-
žyti bažnyčios fasadą 
iš naujo, pakeisti lie-
tvamzdžius. 

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Rokiškio ežeras netrukus taps patrauklia 
aktyvių pramogų erdve rajono žmonėms ir turistams

Prie Rokiškio ežero pra-
sidėjo pirmieji batutų parko 
įrengimo darbai. „Pagaliau, 
noras sutvarkyti Rokiškio 
ežero aplinką, kad ji taptų 
patrauklia vieta rokiškėnų 
ir miesto svečių  poilsiui 
bei pramogoms, materiali-
zuojasi. Ši vieta turi daug 
perspektyvų tapti traukos 
centru altyvaus poilsio en-
tuziastams. Manau, kad ne-
tolimoje ateityje čia vietos 
savo pomėgiams ras ir ilgų 
pasivaikščiojimų mėgėjai, 
ir šeimos su vaikais, ir sen-
jorai. Pritaikius šią erdvė 
neįgaliųjų poreikiams, būtų 
galima sėkmingai spręsti 
jų integracijos klausimą“, 
- mintimis apie Rokiškio 
ežero zonos įveiklinimą da-
linosi Rokiškio rajono sa-
vivaldybės meras Ramūnas 
Godeliauskas (nuotr.) ir 
pridūrė, jog sutvarkyta er-
dvė duos daug naudos mies-
tui ir jo žmonėms, tad jos 
sutvarkymas – itin aktualus 
ir svarbus. Viskas turėtų 
vykti dviem etapais – pir-
muoju numatoma pastatyti 
batutų, antruoju – vanden-
lenčių parką.

„Dar pernai vasarą aplan-
kėme Širvintų, Zarasų savi-
valdybes, kuriose yra įrengti 
batutų bei vandenlenčių par-
kai. Išanalizavę jų patirtis 
šiose srityse ir patarimus nu-
sprendėme, kad pirmiausia 
reikia įrengti batutų parką, 
kuris rokiškėnus ir miesto 
svečius turėtų pradžiuginti 
dar šiais metais. Kitas, ne ką 
mažiau svarbus, klausimas 
buvo nuspręsti, kas vykdys 
vandens batutų ir vanden-
lenčių įrengimo projektą. 

Nenorėjome kurti dar vienos 
įstaigos, todėl buvo priimtas 
sprendimas šį projektą pati-
kėti biudžetinei įstaigai - Ro-
kiškio baseinui. Vasarą basei-
no patalpose jokios veiklos 
nėra vykdomos, tačiau viskas 
persikels į erdves prie Ro-
kiškio ežero. Tam Rokiškio 
baseinas turi visas galimybes 
ir žmogiškuosius išteklius. 
Batutų parkas bus įrengtas 
panaudojant Rokiškio basei-
no specialiąsias lėšas. Pro-
jekto vertė – 130 tūkst. Eur. 
Bus sutvarkyta infrastruktū-
ra, įrengti mobilūs paviljonai, 

įsigytas reikalingas invento-
rius (valtis, irklentės, gelbėji-
mo liemenės, hidrokostiumai, 
gultai, biotualetai, apsaugos 
kameros, kasos įranga)“, - 
dėstė rajono vadovas. 

Jauki, sutvarkyta vieta, 
įdomių pramogų vieta, ne-
abejojama, sudomins ne tik 
rajono žmones, bet ir sve-
čius. Juos kvies ilgiau pa-
silikti mieste. Pastaraisiais 
metais pastebima tendenci-
ja, kad vis daugiau turistų 
pageidauja lankytis ten, kur 
galima bent kelias valandas 
aktyviai leisti laisvalaikį: 

minti dviračiu vaizdingais 
maršrutais, eiti pasivaikščio-
ti, jodinėti. Žiemą – čiuožti 
pačiūžomis, važinėtis rogu-
tėmis, slidinėti. 

Tokių pramogoms, akty-
viam poilsiui skirtų vietų plė-
tra skatintų ir vietos smulkųjį 
verslą: galbūt duris atvers 
naujos viešojo maitinimo įs-
taigos, o gal savo paslaugų 
spektrą išplės jau veikiančios 
įmonės. Gal atsiras poreikis 
dviračių, valčių nuomos ar ki-
tiems verslams ir gims naujos 
inovatyvios idėjos, skatinan-
čios investicijų pritraukimą. 
Tuo pačiu – tai galimybė kur-
tis ir naujoms darbo vietoms. 

Erdvėms prie ežero įvei-
klinti neabejingi ir patys 
rokiškėnai, kurie teikė pa-
siūlymus ir vizijas, kokias 
erdves, veiklas norėtų maty-
ti. „Nepaprastai džiugu, kad 
bendraminčių netrūksta. Ro-
kiškėnams svarbus gimtasis 
miestas. Todėl kartu galime 
Rokiškio ežerą padaryti – vie-
tinių gyventojų ir turistų trau-

kos vieta“, - kalbėjo meras. 
Toks parkas galėtų būti puiki 
pramoga vaikams, jaunimui 
ir visiems miestelėnams bei 
puikus traukos centras turis-
tams. Ne veltui populiarėja 
potyrių turizmas. O įspūdžiai 
iš vandenlenčių parko išliks 
ilgam. Taip pat - tai puikus 
būdas aktyviai praleisti lais-
valaikį.

Vienas iš tokių entuziastų 
– rokiškėnas Žilvinas Šaka-
lys, pasiūlęs pirminę idėją 
apie vandenlenčių parko 
įkūrimą. Pasak rokiškėno, 
jis nėra abejingas vanden-
lenčių sportui ir jėgos aitva-
rams. Tačiau su vandenlėntė-
mis yra kur kas paprasčiau. 
„Vandens pramogos man yra 
hobis, malonumas ir geriau-
sias būdas atsipalaiduoti. 
Jausmas ir potyriai – nenu-
sakomi, tai reikia pačiam 
išbandyti. Noriu ir kraštie-
čius bei miesto svečius už-
krėsti šia pramoga, nes kartą 
pabandęs  - negali sustoti! 
Čiuožti vandenlente gali bet 

kokio amžiaus žmonės  - 
nuo mažų vaikų iki senjorų. 
Tai puiki pramoga ir nemo-
kanties plauti – naudojamas 
hidro kostiumas, liemenė ir 
šalmas, kurie neleidžia žmo-
gui nuskęsti. Mano žiniomis, 
šiai sporto šakai sparčiai po-
puliarėjant, ją planuojama 
įtraukti į Olimpines žaidy-
nes! Dažnai išgirstame, kad 
Rokiškyje nėra ką veikti. Esu 
nemažai keliavęs, aplankęs 
įvairiausių parkų ir žinau, 
kas jaunimui įdomiausia ir 
aktualiausia. Tad šis parkas, 
Rokiškio ežero įveiklinimas 
pritauktų ne tik turistus, bet 
ir padėtų spręsti vaikų už-
imtumo problemas organi-
zuojant stovyklas ir įvairius 
renginius. Taip pat atsirastų 
nemažai papildomų darbo 
vietų. Todėl tikiuosi, pasi-
naudosime galimybe Rokiškį 
padaryti ne tik pramoniniu, 
bet ir turistus viliojančiu 
miestu”, - ryžtingai nusitei-
kęs kalbėjo Ž. Šakalys. 

Užs. 0999

„Rokiškio komunalininko“ pirties
veikla buvo nuostolinga

Šiandien, balandžio 24 
d. nuotoliniu būdu vyks 
rajono tarybos posėdis. Jo 
darbotvarkė labai plati: 
63 klausimai. 

Dauguma klausimų: 
įvairių rajono įstaigų vado-
vų kasmetinės ataskaitos. 
Tačiau yra ir tokių, kurie 
tiesiogiai palies rokiškėnų 
kasdienybę. Vienas jų – AB 
„Rokiškio komunalininkas“ 
pirties įkainių kėlimo klau-
simas.

Kaip teigiama šio klau-
simo aiškinamajame rašte, 
AB „Rokiškio komunali-
ninkas“ pirties įkainiai pa-
skutinį kartą buvo peržiūrėti 
2008 m., o 2014 m. ši suma 
buvo perskaičiuota eurais ir 
tokie įkainiai patvirtinti ra-
jono tarybos.

Taigi, kaip teigiama aiš-
kinamajame rašte, Rokiškio 
rajono savivaldybė yra pa-
grindinis AB „Rokiškio ko-
munalininkas akcininkas. Jai 
priklauso per 87 proc. akcijų. 
Todėl ir kainas turi tvirtinti ra-
jono taryba.

Dabar pirties paslaugos 
kaina – 3,19 Eur neįskaitant 
Pridėtinės vertės mokesčio už 
valandą vienam asmeniui. Šis 
mokestis savivaldybės biudže-
to sąskaita sumažintas iki 0,87 
Eur su PVM – vaikams iki 10 
metų; ir iki 2,32 Eur su PVM 
– kitiems asmenims. Pirtyje 
nemokamai leista praustis ne-
įgaliems asmenims, kuriems 
nustatytas 0–25 procentų dar-
bingumo lygis.

Tačiau tokie įkainiai ne-
padengia paslaugos teikimo 
kaštų: 2019 m. šios veiklos 

nuostolis neaudituotais duo-
menimis sudaro 9630 Eur.

Atsižvelgiant į šią situaci-
ją, siūloma: nustatyti pirties 
paslaugų įkainį vienam žmo-
gui vienai valandai – 6,95 
Eur be PVM, panaikinti nu-
statytas lengvatas iš rajono 
savivaldybės biudžeto bei 
leisti nemokamai praustis as-
menims, kuriems nustatytas 
0–25 procentų darbingumo 
lygis, bei vaikams iki 10 m. 
amžiaus.

Ar bus keliamos paslau-
gos kainos, spręs rajono ta-
ryba.

Jei būtų priimtas palankus 
sprendimas, pirties veikla 
nebebūtų nuostolinga. Bent 
taip teigiama aiškinamajame 
rašte.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla kviečia 
būsimuosius mokinukus ir jų tėvelius, apsilankyti tin-
klapyje www.muzika.rokiskyje.lt bei tiesiogiai interne-
te užpildyti prašymą stojimui į jūsų pasirinkto instru-
mento specialybę iki birželio 30 dienos. 

Mokykloje veikia šie skyriai: 
Fortepijono, styginių (smuikas, violončelė), daina-

vimo (solo, ansamblinis, chorinis dainavimas), liau-
dies (kanklės, akordeonas, etnomuzika), estradinės 
muzikos (elektroniniai muzikos instrumentai, gitara), 
pučiamųjų (trimitas, klarnetas, eufonija, saksofonas, 
trombonas, tūba, baritonas, fleita), ankstyvojo muzi-
kinio ugdymo programoje.

BRYDĖS

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Apie reiškinių prigimtį, 
arba katės ir paukštelio dilema

Kuo skiriasi mūsų karta 
nuo ankstesnių? Jei anks-
tesnės kartos stengėsi pa-
žinti pasaulį ir prisitaiky-
ti jame gyventi, tai mūsų 
karta ėmė ir nusprendė, 
kad pasaulis sutvertas 
neteisingai, ir reikia jį 
perdaryti. Tokių pasau-
lio keitimo temų Klondai-
kas – facebook erdvė. Jei 
anksčiau kokiai kvailystei 
parašyti reikėdavo laiko 
ir pastangų (pavyzdžiui, 
susirasti tvorą, dažų ir 
dar baimintis, kad teplio-
tojo nepagautų tvoros šei-
mininkas ar policija), tai 
dabar nesąmones galima 
paskelbti vienu mygtuko 
paspaudimu. Jei anksčiau 
pasaulio santvarkos keiti-
mo planai plačiajai visuo-
menei buvo pristatinėjami 
kur nors aludės kampe 
stovint ant bačkos ir rizi-
kuojant gauti į kaktą kiau-
šinį, tai dabar vienintelė 
rizika – kad posto apačioje 
laikų skaičių viršys susier-
zinusio snukučio ikonėlių 
skaičius.

Taigi, facebook tapo er-
dve, kur suaugę žmonės, 
rimtais veidais valandų va-
landas gaišta laiką, spręs-
dami neegzistuojančias pro-
blemas. Jūs pasižiūrėkite į 
kiekvienos didesnės disku-
sijos ilgį ir apimtį laiko at-
žvilgiu, ir pasiskaičiuokite, 
kiek pastangų ir žmogiškųjų 
išteklių tam buvo išeikvota. 
Žinoma, yra vertingų, pras-
mingų diskusijų, lavinan-
čių protą, suteikiančių peno 
apmąstymams. Tačiau jos 
paskęsta foninio triukšmo 
sraute. Kuriame žmonės va-
landų valandas nuo patogios 
sofos nepakeldami sėdynių 
diskutuoja apie tai, kaip pa-
keisti nepakeičiama.

Štai, pavyzdžiui, kas-
metinė privaloma diskusija 
kačių ir paukštelių klausi-
mu. Tema beviltiškai kiau-
ra. Mūsų objektyvios žinios 
apie pasaulį sako ką? Katė 
yra mažas plėšrūnas. Iki tol, 

kol po II Pasaulinio karo 
buvo išrastas kačių maistelis 
pakuotėse, tūkstančius metų 
šitie mieli pūkų kamuoliukai 
sau maistą užsidirbdavo pa-
tys, medžiodami graužikus 
ir paukščius. Gamta šitą pa-
darą apdovanojo įspūdinga 
klausa, gebėjimu orientuotis 
erdvėje ir milžiniška kantry-
be. Mano katinas tris valan-
das ištupėjo nejudėdamas už 
mašinos rato, kol neatsargus 
žvirblis pernelyg priartė-
jo prie jo. Mama katė kaip 
moko savo mažylius? Me-
džiodama, į lizdą tempdama 
iš pradžių negyvas, vėliau 
gyvas bet kiek apniurkytas 
peles. Ir kai mažiai sugeba 
su jomis susidoroti, seka pa-
skutinė stadija: mažiesiems 
medžiotojams patiekiama 
sveika gyvybinga pelė. Net-
gi be mamos augę kačiukai 
vėliau išmoksta medžioti: tai 
išgyvenimo instinktas.

Tačiau gailiaširdžiai žmo-
nės „Man paaaukščiuuuko 
gaaaila“ nusprendė apversti 
pasaulį aukštyn kojom. Už-
drausti katei medžioti. Tai 
negerai, negražu, neetiška. 
Ir rašo jie kilometro ilgio 
graudžius postus apie tai, 
kokie neatsakingi šeiminin-
kai, leisdami katei medžioti. 
Ir labai įsižeidžia, kai kas 
nors neiškentęs tokiems pa-
rašo, kad pliušiniai katinai 
parduodami prekybos centrų 
žaislų skyriuose. 

Sekant tokia logika, reik-
tų uždrausti ežere lydekas, 
kurios gaudo karosus ir ma-
žus ančiukus. Vilkus, ku-
rie naikina stirnas, lapes, iš 
namų velkančias vištas. Ką 
duoda tokia diskusija? Katės 
kaip medžiojo paukštelius ir 
peles, taip ir medžios. Jos 
yra tobulas efektyvumo pa-
vyzdys: plėšrūnas neeikvo-
ja jėgų niekams. Tam, kad 
rastų ir įveiktų grobį, jis turi 
būti pailsėjęs, akylas ir grei-
tas. Netgi katės regėjimas 
sutvertas taip, kad ji spal-
vas mato prislopintas, užtat 
šešėliuose akies mirksniu 
išgirsta ir pamato menkiau-
sią judesį. O mes, žmonės, 
apdovanoti gausybe talentų, 
savo laiką ir žinias švaisto-
me vėjais.

Tokių nekonstruktyvių 
diskusijų įvairiomis temo-
mis pilnas facebookas. Ir 
bandymų pakeisti daiktų ir 
reiškinių prigimtį atsižvel-
giant į rašytojo sugedimo 
laipsnį tik daugėja. Kaip 
sako vienas mano labai ger-
biamas bičiulis, nuomonė 
yra aukščiausia nekompe-
tencijos forma, ir aš su juo 
kuo toliau, tuo labiau sutin-
ku. Ką reiškia dalyvavimas 
niekinėje diskusijoje apie 

katę ir paukštelį? Ką gali 
pakeisti posto gale parašyta 
kažkieno nuomonė? 

O ji pakeičia daug. Kol 
žmogus facebooke įnikęs 
į svetimas problemas, na-
muose paprastai kaupiasi 
savosios. Kurioms išspręsti 
trūksta to stebuklingo ište-
kliaus – laiko. Laiko pabūti 
su šeima, paskaityti knygą, 
kažkuo pasidomėti iš esmės, 
o ne prašokamai. Karantinas 
tapo lakmuso popierėliu, at-
skleidžiančiu, kaip mes ne-
saugome savo brangiausio 
ištekliaus – laiko. 

Štai nuotolinis mokymas. 
Tėvai skundžiasi, kad jie 
kartu su savo mažaisiais grį-
žo į mokyklą. Tą paduok, aną 
įjunk, šitas neveikia. Kai ku-
rie tėvai skundžiasi: greičiau 
jau toji mokykla atsidarytų, 
nes vaikai namuose... tiesiog 
užkniso. Užkniso triukšmas, 
netvarka, peštynės, mažųjų 
įkyrus lindimas ir klausimai. 
Pasirodo, tie maži padarėliai 
namuose moka kai ką dau-
giau, nei išardyti televizo-
riaus pultelį. Ir reikia jiems 
šiek tiek daugiau nei tiesiog 
panosėn numesti planšetę ar 
nešiojamąjį kompiuterį. Pa-
aiškėjo įdomūs dalykai: tėvų 
pagalbos vaikams reikia 
tiesiog perskaityti užduotį, 
suvokti tekstą. Nuotolinis 
mokymas smarkiai išaugino 
savarankiško darbo kiekį. Ir 
atskleidė mokymo bei au-
klėjimo spragas. Kol tėvai 
laimingi sprendė neegzis-
tuojančias problemas face-
booke, palaimingai nematy-
dami, ką veikia jų vaikai ten 
pat savo pokalbių grupelėse, 
kokia informacija keičiasi, 
koks jų leksikonas, viskas 
buvo gerai. Kai vaikai nuo-
tolinio mokymo būdu ėmė 
paišyti, dovanokite, viešai 
nerodomus daiktus, kilo len-
gvas šokas. Jūs naiviai ma-
note, kad jie pirmą kartą taip 
padarė?

Dabar tėvai staiga atsi-
godojo, kad jų vaikai moka 
keiktis, bet nemoka skaityti. 
Jie čia ką, per karantiną tuos 
skaitymo įgūdžius prara-
do? Bėda ta, kad skaityti, o 
jau tuo labiau suprasti teks-
to esmę, dažnai nebesuge-
ba ne tik vaikai. Jau ir kai 
kuriems jų tėvams trūksta 
tokių įgūdžių. Pasižiūrėki-
te į savo, draugų, artimųjų 
namų erdves. Kur iš jų din-
go knygų spintos su viso-
mis knygomis? Skaitymas 
tapo fragmentiškas, didžiąją 
dalį lektūros sudaro būtent 
postai facebooke, geresniu 
atveju, straipsniai. Kny-
goms nebėra laiko. Kada 
vaikas matė tėvus, skaitan-
čius knygą? Kaip kačiukas 

mokosi iš mamos medžioti, 
taip ir mažieji žmonės mo-
kosi iš suaugusiųjų. Ir jei 
suaugusysis pleškina visą 
vakarą komentarus facebo-
oke, tai kodėl jo atžala turi 
imti staiga ir skaityti? Jis 
nejaučia poreikio ir nemato 
pavyzdžio. Kas savo namuo-
se laikė katę su kačiukais, 
puikiai žino, kokios kantrios 
ir pavyzdingos jos motinos. 
Ką reiškia mažam plėšrūnui 
surasti, sumedžioti ir į lizdą 
perdien atitempti po kelias 
peles, kantriai kęsti, kol ma-
žieji bando sumedžioti jos 
uodegą ar apkandžioti ausis. 
Mažasis gyvūnėlis stengiasi, 
kad jos atžalos taptų tokiais 
pat puikiais plėšrūnais, kaip 
ir ji pati.

Žmogus gi savo atžalų au-
klėjimą stengiasi atiduoti ki-
tiems: darželiui, mokyklai, 
visuomenei. Suaugusieji 
skundžiasi: nėra laiko. Nėra 
laiko mažajam paskaityti 
pasaką. Bet palaikinti visų 
draugių gelinius nagučius 
jo yra. Nėra laiko pažaisti 
stalo žaidimą, bet valandą 
ar dvi ginčytis apie kates ir 
paukštelius – laiko pakanka. 
Nėra laiko prisėsti prie vai-
ko, kantriai su juo paieško-
ti interneto platybėse, kaip 
išlyginti chemijos lygtį ar 
susirasti pagreičio formulę 
– jūs ką? Kartu su mažuoju 
pažvejoti, paskaityti, pažiū-
rėti gerą filmą nėra laiko. 
O štai nuo sofos nuotoliniu 
būdu drausti katėms me-
džioti – pats tinkamiausias 
ir produktyviausias užsiėmi-
mas suaugusiam žmogui.

Mano kartos žmonėms 
nėra laiko daugeliui daly-
kų. Tobulėjimui, hobiams. 
Štai daug kas stebisi mez-
gimo prabanga: kaip galima 
valandų valandas sėdėti su 
virbalais, plonyčiais siū-
lais mezgant staltiesę? Kaip 
galima visą balkono erdvę 
užkišti pomidorų daigeliais. 
Kaip galima džiaugtis pasi-
skolinus mokslinę knygą? Iš 
kur tam laiko? Atsakymas 
paprastas: mažiau laiko leis-
ti bandant pakeisti nekinta-
mus dalykus. Pastebėti, kad 
šalia esantiems žmonėms, 
o ne hipotetinėms katėms, 
paukšteliams ir jų šeiminin-
kams, reikia laiko, meilės, 
dėmesio, rūpesčio. 

Ir laiką, kurį karantinas 
skyrė būti kartu, išnaudo-
ti pažinti, suprasti, iš naujo 
pamilti sau artimus žmones. 
Tyrinėti savo sielas ir na-
mus, o ne facebook erdvę. 
Spręsti savo, o ne svetimas, 
ne hipotetines ir ne virtua-
lias problemas. Pradėti rei-
kalauti pirmiausia iš savęs. 
Būti pavyzdžiu. 

„Rokiškio Sirena“: 
rajono naujienos 
neišeinant iš namų!

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

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

„Rokiškio Sirenos“ penktadieninio numerio prenume-
ratos 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 nau-
jienas 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.
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NAUJIENA!
UAB RATMONTA karantino metu teikia padangų 
bei ratų transportavimo ir montavimo paslaugą!

PAIMAME! PAKEIČIAME! GRĄŽINAME!
Siūlome kokybišką padangų bei ratų 
MONTAVIMĄ, BALANSAVIMĄ, REMONTĄ 
visoms transporto priemonėms:
o Lengvųjų automobilių;
o Visureigių;
o Motociklų;
o Sunkvežimių;

o Spec. technikos;
o Žemės ūkio technikos;
o Sodo technikos.

Padangų bei ratų PREKYBA!
Maloniai kviečiame ir apsilankyti bei registruotis iš 
anksto telefonais: 864585650, 868221651, 862874465.
Mus rasite: K. Donelaičio g. 17a, Rokiškis (prie techninių apžiūrių stoties).

 2020-04-24

PASLAUGOS

• Atliekame vidaus ir lauko 

apdailos bei kitus statybos darbus. 
Dengiame stogus. Pirties įrengimas. 
Tel. 8 603 03 994. Rokiškis

PERKA

• Perka senas monetas, banknotus. 
Medalius, ordinus, ženkliukus. 
Senas nuotraukas, atvirutes, 
knygas, periodinę spaudą. Kariškus 
daiktus. Sidabro, gintaro dirbinius. 
Ąsočius, žvakides, varpelius, 
ikonas žaislus, samovarus ir kitus 
įvairius sendaikčius.  

Tel. 8 619 20 517. Rokiškis
• Pirksiu 3-jų kambarių butą.  
Tel. 8 605 90 025. Rokiškis
• Pirksiu statybinius silikatinius 
mūro blokelius Arko M-18.  
Tel. 8 625 34 763. Rokiškis
• Pirkčiau namą Rokiškio mieste, 

gali būti apleistas, be remonto, 
neįrengtas ir pan. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 674 78 935. 
Rokiškis
• Pirksiu žemės sklypą iki 10 
a Parokiškes k., Gabijos arba 
Atgimimo gatvėse.  
Tel. 8 650 29 960. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Tvarkingą, ka tik suremontuotą, 
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LAISVALAIKIS

 2020-04-24

Laisvės g.13

3 kambarių butą plytiniame name, 
Vilniaus g. Pirmas aukštas, pakeisti 
langai, durys, įstiklintas balkonas. 

Paliekame šaldytuvą ir skalbyklę. 
Kaina 28500 Eur.  
Tel. 8 611 23 738. Rokiškis
• Tvarkingą garažą Šatrijos gatvėje. 

Pirmasis korpusas, pietinė pusė. 
Kaina 3200 Eur. Tel. 8 610 24 126. 
Rokiškis
• Tvarkingą, 2 kambarių butą 
Panevėžio g. Šiltas, langai į abi 
puses, ramūs kaimynai, tvarkinga 
laiptinė. Tel. 8 634 88 847. 
Rokiškis
• 12 a sodą Steponyse, šalia 
vandens telkinio. Yra neįrengtas 

mūrinis namelis su rūsiu ir 
mansarda. Kaina 6000 Eur.  
Tel. 8 606 00 546. Rokiškis
• 2 kambarių butą Rokiškyje, 
Panevėžio g. 20. 4 aukštas, butas ne 
kampinis. Reikia remonto. Kaina 
22000 Eur. Tel. 8 655 30 550. 
Rokiškis
• Tvarkingą 2 kambarių butą 
antrame aukšte, 50,74 kv .m, 
Jaunystės g. Plytinis namas, su 
4,69 kv. m rūsiu. Šarvo durys, 
plastikiniai langai, įstiklintas 
balkonas. Paliekama dalis baldų. 
Kaina galutinė. Kaina 30000 Eur. 
Tel. 8 646 49 744. Rokiškis
• 3 kambarių kotedžą Obelių 
priemestyje. Kaina 11500 Eur.  
Tel. 8 673 39 161. Rokiškis
• Sodybą su ūkiniais pastatais, 
Buteikių k. Yra pirtis, rūsys, 
30 a žemės, netoli upė, šalia 
miškas. 7 km nuo Rokiškio link 
Žiobiškio. Netoli miesto, tad gali 
gyventi mieste dirbantys žmonės 
ar vasarotojai. Galima pirkti 
išsimokėtinai. Kaina 7000 Eur.  
Tel. 8 605 70 336. Rokiškis
• Itin šiltą 2 kambarių butą, Vilties 
g., 20. Antras aukštas, reikia 
remonto. Kaina 25800 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Sodybą Panemunėlio geležinkelio 

stotyje, Stoties g.14. Tinkamą 
gyventi arba poilsiui. Yra ūkiniai 
pastatai, šiltnamis, šulinys, vietinis 
vandentiekis, vietinė kanalizacija, 
vaismedžiai, vaiskrūmiai. Kaina 
6500 Eur. Tel. 8 680 31 952. 
Rokiškis
• Jaukų namą Rokiškyje. 80 kv. m. 
Strategiškai patogioje vietoje, šalia 
centro, komfortiškui gyvenimui 
mieste. 3 kambariai, virtuvė, 
pirtis, 2 vonios kambariai, garažas. 
Pirmajame aukšte grindinis 
šildymas. 8 a sklypas. Namas 
pastatytas 2017 m. Kaina derinama. 
Kaina 68000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 2 kambarių butą Taikos g. 35.2 
kv. m. Butas šiltas, pietinėje pusėje. 
Mūrinis namas, įstiklintas balkonas. 
Už renovaciją sumokėta. 5 aukštas. 
Pigus išlaikymas. Kaina galutinė. 
Kaina 18500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 4 kambarių butą. 7 4kv. m., 
itin šiltas, du įstiklinti balkonai, 
mūrinis namas, pirmas aukštas, 
Aukštaicių g. Po langais vaikų 
žaidimo aikštelė, mokykla, darželis. 
Kaina 38000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Naujas kapitalinis remontas. 
Ąžuolo parketas, uosinės durys, 
trigubi stiklai, šarvo durys, 
elektra ir t.t.. Su baldais ir buitine 
technika, viskas XXL dydžio. 2 
aukštas, Aukštaičių g. 3., 80 kv.m. 
Puiki vieta, tvarkinga laiptinė,  
informacija telefonu. Kaina 45900 
Eur. Tel. 8 606 12 490.  
Rokiškis
• Parduodamas arba keičiamas 
namas į  1-2 kambarių butą su jūsų 
priemoka. Rokiškyje, Uljanavos 
soduose. Namas pritaikytas gyventi 
žiemą. Name 2 kambariai, virtuve, 
mansarda neįrengta. Rūsyje 
katilinė, pirtis ir tualeto patalpa. 

Kaina 24999 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Sodybą Steponių k. Sklypo plotas 
0,92 ha. Namų valda. Gyvenamasis 
namas su ūkiniais pastatais. Graži 
ir patogi vieta gyventi. 3 km. iki 
Rokiškio. Kaina 25000 Eur.  
Tel. 8 606 48 794. Rokiškis
• 2 kambarių butą Vytauto g., 
Rokiškis. Plotas - 62 kv. m. Butas 
yra mediniame name, su atskiru 
įėjimu. Vieta automobiliui. Miesto 
komunikacijos, patogumai. Kaina 
15500 Eur. Tel. 8 606 48 794. 
Rokiškis
• 20 a sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Sodybą Smilgių k., 5 km nuo 
Pandėlio. Kelias asfaltuotas. 
Rokiškio raj. Arba pastatus 
(sodybą, klėtį, pirtį) nusikelti Šalia 
2,1 ha+4,6 ha žemės. Miško 24 ha. 
Tel. 8 607 74 431. Rokiškis
• 1 kambario butą Panevėžio g., 
Rokiškis. 3 aukšte, butas  vidurinis, 
šiltas. Reikia remonto. Kaina 23500 
Eur. Tel. 8 600 46 265.  
Rokiškis

NUOMA

• Ieškau išsinuomoti 1 kambario 
butą Pandėlyje. Tel. 8 626 90 489. 
Rokiškis
• Ilgam laikui išsinuomočiau 1 
kambario butą. Tel. 8 623 18 058. 
Rokiškis
• Tvarkinga, trijų asmenų šeima 
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Ieškokite  prekybos centruose!
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06:00 Himnas
06:05 Daiktų istorijos
07:00 LRT radijo 
žinios
07:05 Proto džiunglės
07:35 Mumija Dumis ir 
auksinis skarabėjus
09:00 LRT radijo žinios
09:05 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite
09:30 Veranda
10:00 LRT radijo žinios
10:05 Beatos virtuvė
11:00 Churchillis ir kino 
magnatas
12:00 Gorongozos 
nacionalinis parkas. 
Rojaus atgimimas
12:55 Laukinės Arkties 
gamtos įdomybės
13:50 Džesika Flečer

15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų koncertas
17:30 Žinios
18:00 Langas į valdžią
18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius
20:30 Panorama
20:52 Sportas
21:00 Padėkos koncertas 
„Išvien“
23:05 Draugo kailyje
00:55 Ex machina
02:40 Europos kinas. 
Subtilumas
04:25 Stiprūs kartu
04:40 Mumija Dumis ir auksinis 
skarabėjus

06:30 Ančiukų istorijos
07:00 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia
07:30 Supermergaitės
08:00 Ančiukų istorijos

08:30 Virtuvės istorijos
09:00 Gardu Gardu
10:00 Tėvų darželis
10:30 Būk sveikas! 
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas 
11:30 Operacija "Riešutai" 2
13:10 Karingoji gražuolė 
Vendė Vu
15:05 Karštos galvos
16:45 Ekstrasensų mūšis
18:30 TV3 žinios
19:30 Gero vakaro šou 
#IšNamų
22:30 Įniršis
01:05 Mergvakaris
02:40 Aukštis
04:10 Sinbadas ir Minotauras

06:40 Tomas ir Džeris 
07:10 Saugokis meškinų
07:40 Ogis ir tarakonai 
08:00 Riterių princesė Nela

08:30 Tomo ir Džerio pasakos 
09:00 Beprotiškos melodijos 
09:30 Bunikula 
09:55 Linksmosios pėdutės
11:55 Dzeusas ir Roksana
14:00 Vėl septyniolikos
16:05 Prekybos centro kietuolis
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Penas. Nuotykiai Niekados 
šalyje
21:45 Ilgas pasivažinėjimas 2
23:50 Anabelė 2
01:50 Amerikiečių snaiperis

06:00 Pričiupom! 
07:30 Kvapų detektyvas 
08:30 Pričiupom! 
09:00 Sveikatos kodas
10:00 Varom! 
10:30 Neramūs metai
11:30 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu 

12:30 Pragaro viešbutis 
13:30 Vanity Fair. Visiškai slaptai 
14:30 Ekstrasensų mūšis 
17:00 Nusikaltimų tyrėjai 
18:20 Kvapų detektyvas 
19:30 Lietuvos balsas
22:00 Rizikinga erzinti diedukus 2
00:15 Kartą Meksikoje
02:05 Stalingradas

07.00 Brangioji, aš
 perskambinsiu
07.20 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“ 
07.55 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
09.00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
09.30 Krepšinio pasaulyje
10.00 Vantos lapas
10.30 Baltijos kelias
11.00 Gyvenimas
12.00 „Kelrodė žvaigždė“ 

14.00 „Dvaro rūmai” 
15.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
16.00 Žinios
16.30 Mokslo ritmu
16.50 Mažos Mūsų Pergalės
17.00 Skyrybos
18.30 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“ 
19.00 „Tu esi mano“
20.00 Žinios
20.30 „Gluchariovas“ 
21.30 „Gluchariovas“
22.30 Žinios
23.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00.00 „Tu esi mano“ 
01.00 „Kelrodė žvaigždė“ 
02.50 „Pasaulis iš viršaus“ 
03.15 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi
03.55 Gyvenimas
04.35 Mokslo ritmu
04.45 Mažos Mūsų Pergalės
04.55 Krepšinio pasaulyje
05.15 Skyrybos
06.00 „Gluchariovas“
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6 06:00 Himnas
06:05 Nacionalinė 
ekspedicija
07:00 LRT radijo žinios
07:05 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 LRT radijo žinios
08:05 Į sveikatą! Programa 
apie sveiką gyvenimo būdą
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų 
pasakos. Prašoktos 
kurpaitės
10:00 LRT radijo žinios
10:05 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Įstabiausios 
Indonezijos salos

12:50 Slėpiningi Amazonės miškai
13:45 Puaro
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:35 Pasaulio puodai
17:30 Žinios
18:00 Duokim garo!
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
21:30 Bloga mergaitė
22:30 Marija Terezė 
00:15 10 tūkstančių šventųjų 
02:00 Slėpiningi Amazonės miškai
03:00 Gyvenimo simfonijos 
sūkuryje
03:40 Šventadienio mintys
04:10 Draugo kailyje

07:00 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia 
07:30 Supermergaitės

09:05 Beprotiškos melodijos 
09:35 Bunikula 
10:00 Linksmosios pėdutės 2
11:50 Džesikos Darling sąrašiukas
13:30 Naujokė
15:35 Prekybos centro kietuolis. 
Las Vegas
17:30 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Lietuvos balsas. Vaikai
21:45 Šnipas iš U.N.C.L.E.
00:05 Savaitė be žmonų
02:00 Ilgas pasivažinėjimas 2

06:30 Galiūnai. Europos dvejetų 
taurė. Lazdijai
07:30 Kvapų detektyvas 
08:30 Tauro ragas
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato 
etapas. Alytus
10:00 Varom! 
10:30 Ginkluoti gyvūnai
11:30 Negyvenamose salose su 

Beru Grilsu 
12:30 Pragaro viešbutis 
13:30 Vanity Fair. 
Visiškai slaptai 
14:30 Ekstrasensų mūšis 
17:00 Nusikaltimų tyrėjai 
18:20 Kvapų detektyvas 
19:30 Džekas ir Džilė
21:25 Narkotikų prekeiviai 
22:40 Karo vilkai. 
Likvidatoriai VII 
23:40 Rizikinga erzinti 
diedukus 2
01:45 Kartą Meksikoje

07.00 „Gluchariovas“ 
08.00 Baltijos kelias
08.30 Kaimo akademija
09.00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
10.00 Šiandien kimba
11.00 Mokslo ritmu
11.20 Mažos Mūsų Pergalės

11.30 Krepšinio pasaulyje su V. 
Mačiuliu
12.00 „Kelrodė žvaigždė“
14.00 „Dvaro rūmai” 
15.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
16.00 Žinios
16.30 „24/7“
17.30 Nauja diena
18.00 Žinios
18.30 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“
19.00 „Tu esi mano“
20.00 Žinios
20.30 Oponentai
21.30 „24/7“
22.30 Žinios
23.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00.00 „Tu esi mano“ 
01.00 „Kelrodė žvaigždė“
02.50 „Pasaulio turgūs“ 
03.15 „24/7“
03.55 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
04.35 „Pasaulio turgūs“
04.55 Kaimo akademija

PI
R

M
A

D
IE

N
IS

 0
4.

27

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:15 Įstatymas ir tvarka 
10:00 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:45 Komisaras Reksas 
13
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 LRT pamokėlės
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai. Specialus 
„Lietuvos tūkstantmečio 
vaikų“ projektas
14:00 Žinios
14:30 Euromaxx
15:00 Žinios
15:25 7 Kauno dienos
16:00 Žinios
16:30 Stiprūs kartu
16:40 Premjera. Ponių 
rojus
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro

19:30 Vartotojų kontrolė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:29 Loterija „Jėga“
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Apgavikai 1 
23:45 Klausimėlis
24:00 Komisaras Reksas 13
00:45 Stiprūs kartu
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Daiktų istorijos
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 Apgavikai 1
04:45 Stiprūs kartu
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai

06:55 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Svajonių sodai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Nerealieji
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 #IšNamų
20:30 Prakeikti II
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Paskutinis krikštatėvis 
Džonas Gotis
00:10 Kaulai
01:10 24 valandos. Palikimas
02:00 Rouzvudas
02:50 Amerikiečiai

06:05 "Mano gyvenimo šviesa"
07:30 "Tomas ir Džeris"  
08:00 "Volkeris, Teksaso 

reindžeris"
10:00 "Rosenheimo policija" 
10:55 KK2 penktadienis
12:10 "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 Nuo... Iki...
21:00 "Monikai reikia meilės"
21:30 Žinios
22:30 Užpuolikai
00:40 "Kortų namelis"
01:45 Šnipas iš U.N.C.L.E.

06:25 "CSI. Majamis"
07:20 "Mano virtuvė geriausia" 
08:35 "Asmens sargybinis"
09:35 "Pėdsakas" 
10:35 "Kobra 11" 
11:35 "Vanity Fair. Visiškai slaptai"  
12:35 "Nusivylusios namų 

šeimininkės" 
13:35 "Mano virtuvė geriausia"  
14:55 "Asmens sargybinis" 
16:00 "Pėdsakas"
17:00 Info diena
17:30 "Kobra 11" 
18:30 "CSI. Majamis" 
19:30 "Paskutinis laivas" 
20:30 "Pričiupom!"  
21:00  2:22 
22:55 Džekas ir Džilė 
00:50 "Narkotikų prekeiviai" 
01:50 "Karo vilkai. Likvidatoriai VII" 
02:35 "Nusivylusios namų 
šeimininkės"

05.20 Krepšinio pasaulyje
06.00 Šiandien kimba
07.00 Nauja diena
07.30 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
08.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
09.30 Vyriausybės spaudos 
konferencija
10.00 Mokslo ritmu

10.30 Kaimo akademija
11.00 „24/7“
12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių. Laisvės TV laida
12.30 Nauja diena
15.00 „Mentų karai: Kijevas. 
Užmušti blogį“ 
16.00 Reporteris
17.00 „Kelrodė žvaigždė“
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“
19.30 Lietuva tiesiogiai
20.00 Reporteris
21.00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
22.00 Lietuva tiesiogiai
22.30 Reporteris
23.30 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
00.30 „Moterų daktaras“ 
01.30 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
02.30 Lietuva tiesiogiai
03.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03.45 „Mentų karai: Kijevas. 
Užmušti blogį“
04.30 „Kelrodė žvaigždė“
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:15 Įstatymas ir tvarka 
10:00 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:45 Komisaras Reksas 1 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 LRT pamokėlės
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai. Specialus 
„Lietuvos tūkstantmečio 
vaikų“ projektas
14:00 Žinios
14:30 Euromaxx
15:00 Žinios
15:25 Veranda
16:00 Žinios
16:30 Stiprūs kartu
16:40 Ponių rojus
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama

21:00 Dienos tema
21:29 Loterija „Jėga“
21:30 Redde, quod debes. 
Nepriklausomybės kovos
22:30 Dviračio žinios
23:00 Apgavikai 1 
23:45 Klausimėlis
24:00 Komisaras Reksas 13
00:45 Stiprūs kartu
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Istorijos detektyvai
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 Apgavikai 1 
04:45 Stiprūs kartu
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

05:20 Rouzvudas 
06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai

06:55 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 #IšNamų 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Karingoji gražuolė 
Vendė Vu 
12:00 Tikroji žvaigždė 1
13:00 Parduotas gyvenimas 
15:00 Simpsonai.
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Prieš srovę.
20:30 Prakeikti II 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Žmonijos biuras
23:55 Kaulai 
00:50 24 valandos. 
Palikimas 
01:45 Rouzvudas 
02:30 Amerikiečiai 
03:25 Kaulai 
04:20 Grainderis 
04:45 Paskutinis žmogus 
Žemėje.
05:30 Rouzvudas

06:05 "Mano gyvenimo šviesa"
07:30 "Tomas ir Džeris" 
08:00 "Volkeris, Teksaso reindžeris" 
10:00 "Rosenheimo policija" 
11:00 "Monikai reikia meilės"
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 Bus visko
21:00 "Monikai reikia meilės"
21:30 Žinios 
22:30 Sakalo akis
00:50 "Kortų namelis"
01:50 Užpuolikai

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

08:35 "Asmens sargybinis" 
09:35 "Pėdsakas" 
10:35 "Kobra 11" 
11:35 "Paskutinis laivas"
12:35 "Nusivylusios namų 
šeimininkės" 
13:35 "Mano virtuvė
 geriausia"  
14:55 "Asmens sargybinis" 
16:00 "Pėdsakas" 
17:00 Info diena
17:30 "Kobra 11" 
18:30 "CSI. Majamis" 
19:30 "Paskutinis laivas" 
20:30 "Pričiupom!"  
21:00 Susidūrimas su Žeme
22:55 2:22 
00:55 "Nusivylusios namų 
šeimininkės"

05.20 Nauja diena
07.00 Lietuva tiesiogiai
07.30 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
08.30 „Vieno nusikaltimo  

istorija“ 
09.30 Vyriausybės spaudos 
konferencija
10.00 Nauja diena
12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių.  
Laisvės TV laida
12.30 Lietuva tiesiogiai
13.00 Nauja diena
15.00 „Mentų karai: Kijevas. 
Užmušti blogį“
16.00 Reporteris
17.00 „Kelrodė žvaigždė“
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19.30 Lietuva tiesiogiai
20.00 Reporteris
21.00 Oponentai
22.30 Reporteris
23.30 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
00.30 „Moterų daktaras“
01.30 Oponentai
03.00 „Vieno nusikaltimo istorija“
03.45 „Mentų karai: Kijevas. 
Užmušti blogį“
04.30 „Kelrodė žvaigždė“

08:00 Ančiukų istorijos 
08:30 Svajonių ūkis 
09:00 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal moteris 
11:00 Svajonių sodai 
12:00 Normas, lokys iš
 Šiaurės
13:50 Kosmoso kariai
15:40 Karštos galvos! 2
17:25 Tai - mes 
18:30 TV3 žinios
19:30 Lietuvos talentai. 
Supervaikai 
21:30 Ties riba
23:35 Geležinkelio tigrai
02:00 Karibų piratai. Ant keistų 
bangų

06:45 Tomas ir Džeris 
07:15 Saugokis meškinų 
07:45 Ogis ir tarakonai 
08:05 Riterių princesė Nela 
08:35 Tomo ir Džerio pasakos
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

ieško išsinuomoti butą ar namo 
dalį. Domina įvairus variantai.  
Tel. 8 678 48 759. Rokiškis
• Šeima išsinuomotų butą ar namą 
Rokiškyje, šildomą kietuoju kuru. 
Tel. 8 625 53 137. Rokiškis
• Tik vienam asmeniui, be 
žalingų įpročių išnuomojamas 
geras 2 kambarių butas su visais 
patogumais ir baldais.  
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• Šeima ieško išsinuomoti 2-3 
kamb. butą mikrorajone. 
Tel. 8 621 52 675. Rokiškis
• Ieškau buto, ilgalaikei nuomai 
Rokiškio mieste. Tel. 8 621 39 657. 
Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju žurnalus Stilius.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Dovanoju mažus ėriukus.  
Tel. 8 630 55 248. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas turi ir gali padovanoti jau 
nebereikalinga vaikštuką. Iš anksto 
ačiū. Tel. 8 621 27 025.  
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Mažai naudotą elektromobilį. 
Max svoris 30 kg. Nuo 3 metų. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 622 11 109. 
Rokiškis
• Labai geros būklės dviračio 
kėdutę. Mažai naudota. Kaina 32 
Eur. Tel. 8 682 26 469.  
Rokiškis
• Naudotą Kettler dviratuką. Vairas 
sukasi 360°. Reguliuojama sėdynė. 
Tvirtas. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 682 26 469. Rokiškis
• Naudotą dviratuką Kettler. 
Patvarus, su daiktadėže, papildomu 
šoniniu stabdžiu ir reguliuojama 
sėdyne. Stūmimo lazda lengvai 
išimama. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 682 26 469. Rokiškis
• Geros būklės mažai naudotą riedį 
su bluetooth ir LED. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 677 08 977. Rokiškis
• Puikios būklės maitinimo kėdutę 
Mila. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 665 02 789. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Miliūnų miške rastas Peugeot 
automobilio raktelis.  
Tel. 8 608 18 181. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Naudotą žaliapjovę. Pakeistas 
peilis, veikia puikiai. Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 612 94 783. Rokiškis
• Traktoriuką, 12.5hp. 2 peilių, 
brigsas. Pjauna 1,20 cm. Šoninis 
išmetimas. 7 pavaros, pusiau 
automatinė greičių dėžė, užsiveda, 
dirba puikiai. Kaina negalutinė, 
derinama po apžiūros. Kupiškis. 
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 684 20 231. 
Kupiškis
• Rankinį plūgą. Reguliuojamas 
plotis. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 647 18 412. Rokiškis
• Labai mažai naudotą kultivatorių 
HONDA. Kaina 630 Eur.  
Tel. 8 612 94 783. Rokiškis
• Žoliapjovę-traktoriuką, su dėže 
žolei ir paprastas, stumdomas 
žoliapjoves. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Savaeigę žoliapjovę  
McCULLOCH. 2,1 kW, darbinis 
plotis 56 cm., priekiniai varomi 
ratai. Naudota tik 1 kartą išbandyti. 
Viskas veikia, galingas variklis. 
Kaina 290 Eur. Tel. 8 612 94 820. 
Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Tvarkingą, mažai naudotą 
spiningą Schimano Exage. 210L, 
3-14 g. užmetimas. Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 687 78 329. Rokiškis
• Svarsčius (giras)  ir svarmenis 
(hantelius). Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Elektros variklius. Yra 2 vnt. 1,4 
kW ir 3 kW. Trifaziai.  

Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Diskinį pjūklą (zeimerį )su 
obliavimo funkcija. Be el. variklio. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• Įvairaus pjovimo medieną.  
Tel. 8 618 33 452. Rokiškis
• Naują tiesinį pjūklą.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Sausas, 4-5cm storio lentas. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 682 16 830. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Labai tvarkingą Bmw 530d 
facelift. Pakaba, greičių dėžė, 
variklis ir elektronika veikia 
be priekaištų. Daug privalumų. 
Daugiau informacijos telefonu. 
Kaina 2350 Eur. Tel. 8 626 13 636. 
Rokiškis
• Traktoriaus priekabą.  
Tel. 8 678 41 146. Rokiškis
• Škoda Octavia. 1,9 l, 81 kW, 2000 
m. Tvarkingas, sėdi ir važiuoji. 
TA dvejiems metams. Daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 
derinama. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 625 12 405. Rokiškis
• VW Passat b6. 2005 m., 1,9 l, 
TDI, 77 kW. TA iki 2021.09. Rašyti 
sms, kaina derinama. Domina ir 
keitimas. Kaina 2100 Eur.  
Tel. 8 641 59 884. Rokiškis
• Dviračius. Pigiai.  
Tel. 8 682 76 679. Rokiškis
• Bmx dviratį. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis
• Seat Toledo. 1998 m., juodas, 
TDI, 19 cm3, 81 kW. Labai geras 
variklis, neveikia kondicionierius ir 
centrinis užraktas, TA iki 2020-
05-15, reikia remontuoti priekinę 
važiuoklę. Yra atsarginių ratų 
komplektas su lietais ratlankiais. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 687 84 872. 
Rokiškis
• Lengvojo automobilio priekabą. 
Nėra dokumentų. Kaina 550 Eur. 
Tel. 8 618 13 396. Rokiškis
• Įvairius dviračius. Yra naujas, 
vyriškas, rusiškas.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Keturratį 250 cc.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Keturratį 110 cc dalimis. 
Automatinė greičių dėžė. 
 Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Priekaba žoliapjovei, traktoriukui, 
japoniškam traktoriukui, 
motoblokui, automobiliui.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis

• Seat Toledo. 2006 m., 1,9 l, 77 
kW, TA iki 2001.04. Užsiveda, 
važiuoja bei trauka gera. Kėbulas 
be rūdžių. Važiuoklė tvarkinga. 
Salonas gražus. Pakeista sankaba 
į vienmasę. Geros padangos. 2 
užvedimo raktai. Kaina 1250 Eur. 
Tel. 8 600 65 951. Kupiškis
• Toyota Corolla Verso. 2002 m., 2 
l, 66 kW. Techniškai tvarkinga. TA 
iki 2021.04.08. Kaina 900 Eur.  
Tel. 8 600 65 951. Kupiškis
• Peugeot 307. 2001 m., TA iki 
2021.04. Yra kablys. Trūkęs stiklas 
ir išdužęs langelis keleivio pusėje. 
Pakeistos kaladėlės ir galiniai 
diskai . Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 608 84 129. Rokiškis
• Dviratį APOLLO. 6 bėgiai, ratai 
R28, naujas. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis
• Skoda Octavia. 2001 m., 1,9 l, 
TDI, 81 kW, iš Vokietijos. Pakeisti 
diržai, tepalai, naujas kuro siurblys, 
rida 230 km. Kaina 1550 Eur.  
Tel. 8 699 84 023. Rokiškis
• Vokišką dviratį. 3 bėgiai, spyna, 
lieti aliumininiai ratlankiai. Kaina 
55 Eur. Tel. 8 674 32 521.  
Rokiškis
• Opel Meriva. 2009 m., 1,7 l, 
dyzelis. Tel. 8 699 86 773.  
Rokiškis
• Opel Vectra. 2 l, 74 kW, 2000 m., 
TA 2 metams. Likusi informacija 
telefonu. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 677 67 391. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Važiuojančią Audi dalimis. 2,5 l, 
TDI, 85 kW, 1994 m.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• 1998 m. Ford Galaxy dalimis. 
1,9 l, TDI, 66 kW. Radiatorius, 
sėdynės, dinama, dangtis, starteris. 
Spalva vyšninė. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• VW Passat B5 dalimis. 1,9 l, 81 
kW,  85 kW. Tel. 8 682 58 004. 
Rokiškis
• Audi A6 lietus ratlankius su 
beveik naujomis padangomis. 
225/50/17. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Gražius, Mazda 6 lietus 
ratlankius. 205/50/17. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 687 73 075.  
Rokiškis
• Peugeot variklį. 1,6 l, dyzelis, 
130000 km rida. Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Benzininį variklį. 1,2 l, 94000 
km rida. Su dėže, generatoriumi ir 
kompiuteriu. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• VW Passat ratlankius su 
padangomis, R16. Ratlankiai 
nenauji. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 629 78 083. Rokiškis
• Peugeot 307 ratlankius su 
padangomis, R16. Ratlankiai ne 
nauji. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 629 78 083. Rokiškis
• Ratlankius VW. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 624 96 933. Rokiškis
• 205/55, R16, 7 mm, vokiškas 
vasarines padangas su naujomis, 
5/112 skardomis. Kaina 130 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• R17, 5/112, Audi ratlankius . 
Kaina 130 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• 1998 m., Audi A4 dalimis. 
Sedanas, juoda spalva, benzinas, 
1,8 l. Duris, sparnus, priekinį 
kapotą ir kita. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Fiat Ducato aliuminią priekabą, 
posparnius, galinius stabdžius, 
panelę. Kaina 260 Eur.  
Tel. 8 687 16 351. Rokiškis
• Ratlankius. R19, 5/114, ET40, 
8,5J. Kaina 220 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• 195/6, R15 ratus su geromis 
padangomis.Tinka VW ir Audi. 
Kaina 90 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• 2000 m. Opel Astra ir Opel Zafira 
dalimis. 2 l, 74 kW. Yra greičių 
dėžė, granatos, sankaba, starteris, 
dinama, duslintuvas, kuro siurbys,  
ir kita. Tel. 8 614 87 836.  
Rokiškis
• 4 vnt. vasararinių padangų. 
195/65, R15, 2018 m., Continental. 

Kaina 20 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Vasarinės premium klasės 
padangas Michelin. 205/60, R16, 
2016 m., 4 vnt. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 687 30 638. Rokiškis
• NIVA, Vaz 2121 dalis, ratus.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• GAZ-53, 51 padangas, dalis.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Įvairiu matmenų ratlankius su 
padangomis. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Ratus Audi B3, B4, Ford Galaxy, 
VW Passat, Peugeot, Renault, 
Skoda. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Audi 80 B4 avant,1,9l, 66kW.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Renault Espace 1994 m., 2,1 l, 
TDI. Ford Mondeo, 1,8 l, TD ir 
Opel Kadett. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Forn Mondeo dalimis. 1995 m., 
1,8 l, TDI, universalas.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Peugeot 306, 2 HDI, 66 kW, 
Važiuoklė tinka Xsara Pikaso.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• Opel Zafira galinį kapotą su 
stiklu. 2001 m., mėlynas.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
•  Vasarines Dunlop padangas. R19, 
255/40. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 624 81 899. Utena
• R14, 185/65, m+s padangas, dar 
turiu 175/75. Kaina 39 Eur.  
Tel. 8 624 81 488. Anykščiai
• Opel Zafira dalimis. 2 l, TDI, 
2001 m. Tel. 8 618 60 281. 
Rokiškis
• Ratus. R15, 185/65, tinka Audi 
80. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 615 65 652. Rokiškis
• Dalimis Renault Megane Scenic 
2000 m., 1,9 l, 72 kW. Variklio 
defektas. Tel. 8 603 57 016. 
Rokiškis
• 245/45, R17, apynaujas, vasarines 
padangas . Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Vasarines, vokiškas padangas. 
2016 m., 7 mm, 205/55, R16. Kaina 
25 Eur. Tel. 8 685 75 884.  
Rokiškis
• Toyota RAW 4 ratlankius 
su originaliomis vasarinėmis 
padangomis. 5/114, R16. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 685 75 884.  
Rokiškis
• Maz V8 variklį. Buvęs Kraz 
krane. Geros būklės, galima 
užvesti, bei pristatyti į reikiamą 
vietą. Kupiškis. Kaina 1600 Eur. 
Tel. 8 682 77 421. Kupiškis
• Naujas automobilių, motociklų, 
agro industrines, sunkvežimių 
padangas. Nemokamai pristatome 
visoje Lietuvoje.  
Tel. 8 700 88 778.  
Rokiškis
• Ratų gaubtus. R15. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 686 98 456. Rokiškis
• Lietus ratus. R15, 5/114, 3. Vidus 
67,1. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 686 98 456. Rokiškis
• Skardinius ratlankius. 5/ 112/57,1. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 686 98 456. 
Rokiškis
• Lietus ratlankius. 4/108, R15. 
Buvo uždėta AUDI 80 B4. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 621 08 997.  
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Kombainą Claas Matador, 2,8 m 
kederis. Tel. 8 650 97 726.  
Rokiškis
• Grėblį-vartytuvą Dobilas-3.  
Tel. 8 623 55 834. Rokiškis
• Kultivatorių T25. Skambinti po 
17val. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 600 02 697.  
Rokiškis
• Rusišką trąšų barstytuvą, 
pakabinamas. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Priekabą 2PTS4 dalimis (mažoji). 
Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Tvarkingą, dirbantį  T-40 am. 
Kaina 2500 Eur. Tel. 8 623 20 906. 
Rokiškis

AUGALAI

• Grikių ir miežių sėklą.  
Tel. 8 615 37 882. Rokiškis
• Avižas. Tel. 8 621 88 324. 
Rokiškis
• Vasarinių kviečių, miežių, grikių 
ir vasarinio rapso sėklą. Kainos 
sutartinės. Tel. 8 686 37 921. 
Rokiškis
• Vasarinius kviečius. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 618 33 568. 
Rokiškis
• Avižas sėklai, kviečius pašarams. 
Tel. 8 699 41 881. Rokiškis
• Smaragdines tujas. 35-40 cm - 
1,3 Eur, 50-60 cm - 1,6 Eur, 70-80 
cm - 2,7-3Eur. Tel. 8 677 15 010. 
Rokiškis
• Miežių sėklą Avalon C ll.  
Tel. 8 615 30 051. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Penkias kompiuterio kolonėles ir 
subwooferį su stiprintuvu. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 621 08 997.  
Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą SONY 
CDX-M600R. MP3, atverčiamas. 
Dvigubas ekranas, spalvotas. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 687 73 075.  
Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą  PLUS2 
P2-3030. MP3. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą 
Kenwood KDC-4047U. MP3, 
WMA, AAC, AUX, USB. 50W-4. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• CD grotuvą Panasonic CQ-
C7303N. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą 
Panasonic CQ-C1405N. MP3, 
AUX. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą AEG 
CS MP 530 IR. USB, MP3. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 687 73 075.  
Rokiškis
• Labai geros būklės, automobilinį 
CD grotuvą JVS KD-R711. MOS-
FET, WMA, MP3, AUX, USB. 
50W/4. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 687 73 075.  
Rokiškis
• 1000 W JBL žemų dažnių 
kolonėlę su 1000 W Crunch 
stiprintuvu. Viskas veikia tinkamai. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 693 96 487. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Moteris ieško darbo. Gali 
prekiauti vaisiais, daržovėmis, 
gėlėmis. Tel. 8 620 81 862. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Esu dirbęs ūkyje, 
turiu traktorininko teises, TR1, 
TR2, SZ. Be žalingų įpročių.  
Tel. 8 628 98 127. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu dirbti įvairius 
darbus. Tel. 8 641 69 409.  
Kupiškis
• Ieškau darbo. Galiu rinkti 
akmenis, sukrauti malkas ir t.t.  
Tel. 8 648 14 789. Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo. Turintys 
pasiūlymų skambinkite. Tel. 8 645 
84 278. Rokiškis
• Ieškau traktorininko darbo, turiu 
patirties žemės ūkyje. TR1, TR2, 
B kategorijos. Tel. 8 625 34 043. 
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
• Ieškau vairuotojo darbo. 95 
kodas, vairuotojo tachografo 
kortelė. 2 metu patirtis dirbant 
Europoje su vilkikais ir tentinėmis 
puspriekabėmis. Tel. 8 646 68 336. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingas darbininkas ūkio 
darbams Rokiškio rajone.  
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Balandžio 24-oji, 
penktadienis, 

17 savaitė
Iki Naujųjų liko 251 diena.

Tarptautinė jaunimo 
solidarumo diena 

DNR diena 
Šuns dienaSaulė teka 5.56 val., 

leidžiasi 20.39 val. 
Dienos ilgumas 14.43 val. 

Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Egbertas, Ervina, Ervinas, Fida, 
Fidelija, Fidelis, Fidentas, Fidė, 

Gražvyda, Gražvydas, Kantmina, 
Kantminas, Kantminė, Kantrimas, 
Kantrimė, Kantvainas, Kantvainė, 

Viltrūda.
Rytoj: Morkus, Oskaras, Tolys, 

Tolmantas, Tolmantė, Vygandas, 
Žadgailas, Žadgailė, Žadmantas, 
Žadmantė, Žadmina, Žadminas, 

Žadminė.
Poryt: Dargailė, Gailenė, 

Gailenis, Klaudija, Klaudijus, 
Marcelinas, Sandinga, 

Sandingas, Selma, Selmas.

Dienos citata
„Bailys – pavojingiausias 

žmogus, jo labiausiai 
verta bijoti“ (L. Bernė).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1792 m. Klodas Žozefas 
Ružė de Lislis sukūrė „Marselie-
tę“, vėliau tapusią Prancūzijos 
nacionaliniu himnu.

1856 m. gimė prancūzų vals-
tybės veikėjas ir armijos marša-
las Filipas Petenas. Po pergalės 
prie Verdeno tapęs nacionaliniu 
didvyriu jis suteršė savo vardą 
per Antrąjį pasaulinį karą, padė-
damas sukurti Viši kolaborantų 
vyriausybę.

1945 m. JAV armija išvadavo 
Dachau koncentracijos stovyklą.

1950 m. susivienijus jorda-
niečių okupuotai Palestinai ir 
Transjordano Karalystei atsirado 
Jordanijos valstybė.

2005 m. per Benedikto XVI 
pontifikato inauguracijos mišias 
Romos Šv. Petro aikštėje popie-
žiui buvo įteikti jo valdžios žen-
klai - Žvejo žiedas ir palijus.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

2001 m. Seimas ratifikavo 
Lietuvos ir Pasaulio prekybos 
organizacijos sutartis. Lietuva 
tapo 141-ąja šios organizaci-
jos nare.

Post scriptum
Auksas kreivais keliais 

vaikštinėja.

Mobiliųjų komandų specialistai: „Dirbdami su šeima išnaudojame visas galimybes“
Jau daugiau kaip mėne-

sį besitęsiantis karantinas 
daugelį tarnybų privertė 
dirbti nuotoliniu būdu, 
ieškoti alternatyvių ben-
dravimo, konsultavimo 
priemonių, o susitikimus 
su klientais perkelti į elek-
troninę erdvę. Tokiu prin-
cipu paslaugas šeimoms, 
išgyvenančioms krizę, 
teikia ir Panevėžio apskri-
ties vaiko teisių apsaugos 
skyriaus (VTAS) mobilio-
sios komandos (MK) spe-
cialistai.

„Karantino laikotarpiu į 
savo darbą turime žiūrėti itin 
lanksčiai, o krizę patiriančiai 
šeimai – tiek suaugusiems, 
tiek vaikams – suteikti visas 
būtinas paslaugas ir pagalbą. 
Tam išnaudojame visas ga-
limybes“, – sako Panevėžio 
apskrities VTAS MK socia-
linė darbuotoja Monika Vasi-
liauskaitė.

MK darbas šiuo metu 
vyksta nuotoliniu būdu. Kli-
entai konsultuojami telefonu, 
bendraujama mobiliosiomis 
programėlėmis, susitikimus 
pakeitė nuotoliniai vaizdo 
pokalbiai. Kaip sako MK spe-

cialistė, dirbanti su priklauso-
mybę turinčiais asmenimis ar 
jų šeimos nariais Jolita Tre-
pekienė, nors situacija nėra 
įprasta, tačiau savo funkcijas 
MK atlieka: siekiama išsa-
miai susipažinti su šeimos 
problemomis, užtikrinti efek-
tyviausią pagalbą šeimai bei 
motyvuoti tėvus keisti gy-
venimo būdą, tam, kad būtų 
užtikrintos geriausios sąlygos 
vaikams augti ir ugdytis.

„Turėjome atvejį, kai teko 

organizuoti vaiko susitikimą 
su tėvu. Be kitų savo funkcijų 
turėjome užtikrinti ir tai, kad 
būtų laikomasi visų karantino 
metu nustatytų taisyklių: dė-
vėti medicininę kaukę, vien-
kartines pirštines bei laikytis 
saugaus atstumo. Tai buvo 
iššūkis, tačiau kartu šis susi-
tikimas davė daug naudos ir 
padėjo sudėlioti tolimesnius 
veiksmus, kaip bus organi-
zuojama pagalba šeimai“, 
– darbo karantino metu spe-

cifiką aiškina MK socialinė 
darbuotoja.

MK pagal poreikį vyksta ir 
į vaiko laikinąją gyvenamąją 
vietą bei teikia pagalbą ka-
rantino metu. Jeigu poreikio 
vykti į vietą nėra, tada kon-
sultacijos teikiamos nuotoli-
niu būdu.

MK specialistams sprendi-
mų tenka ieškoti ne tik dirbant 
su krizę patiriančia šeima, bet 
ir organizuojant pagalbą jai. 
Svarbus ne tik vaiko teisių 
apsaugos specialistų, bet ir 
socialinių partnerių atsakin-
gas požiūris į pagalbos šei-
mai teikimą karantino metu. 
„Bendradarbiaujant su socia-
linių paslaugų centrais, mūsų 
klientams nuotolinėmis ryšio 
priemonėmis teikiamos psi-
chologo konsultacijos, o jei-
gu yra poreikis, sudaryta ga-
limybė organizuoti ir tėvystės 
įgūdžių ugdymo mokymus/
konsultacijas, naudojantis 
įvairiomis telekomunikacijos 
priemonėmis“, – sako M. Va-
siliauskaitė. 

Kai kuri pagalba suaugu-
siems šeimos nariams šiuo 
metu neteikiama, tad MK 
specialistės sako, turinčios 
numatyti ne tik šiuo metu, bet 

ir ateityje reikalingą pagalbą 
šeimai. „Teikiant rekomen-
dacijas atvejo vadybininkui 
svarbu numatyti tolimesnius 
veiksmus, kurių bus ima-
masi, kai baigsis karantinas. 
Galbūt, klientas pirmą kartą 
pasiryžo gydytis nuo priklau-
somybės alkoholiui, o šiai 
dienai tokios galimybės nėra, 
todėl svarbu jį palaikyti, pa-
dėti išlaukti karantino pabai-
gos, neprarasti motyvacijos ir 
įgyvendinti užsibrėžtus tiks-
lus,“ – sako MK specialistė, 
dirbanti su priklausomybę tu-
rinčiais asmenimis ar jų šei-
mos nariais.

Nors MK dirba su visa šei-
ma, tačiau svarbiausia – vai-
kas ir pagalba jam, tad vaiko 
nuomonės išklausymui ski-
riamas ypatingas dėmesys ir 
ieškoma lanksčiausių būdų su 
juo bendrauti.

Priminsime, kad MK dar-
bą su šeima pradeda, kai joje 
augančiam vaikui nustatomas 
vaiko apsaugos poreikis ir 
taikoma laikinoji priežiūra, 
taip pat, kai nustačius vaiko 
apsaugos poreikį, vaikas lai-
kinai apgyvendinamas fizinio 
asmens šeimoje.

Rūta KARČIAUSKIENĖ

Prasideda antrasis gyventojų pajamų deklaravimo etapas
Visi gyventojai jau gali 

deklaruoti 2019-ųjų paja-
mas. Dėl koronaviruso pa-
skelbto karantino šiemet 
deklaravimo pradžia vėluo-
ja maždaug mėnesį.  

Valstybinė mokesčių ins-
pekcija (VMI) šiemet pa-
rengė 2,3 mln. preliminarių 
deklaracijų, iš kurių apie 
1,7 mln. yra užpildytos, to-
dėl jas reikės tik peržiūrėti 
ir pateikti.

VMI Mokestinių prievolių 
departamento direktorė Stasė 
Aliukonytė-Šnirienė pabrė-
žia, kad deklaruoti pajamas 
šiemet bus paprasčiau. 

„Mokesčių inspekcija 
šiemet deklaravimą atvėrė 
su nauja sistema, su vedliu, 

ankstesnių deklaracijų mes 
nebeteiksime ir nebematysi-
me e. deklaravimo sistemoje, 
viską padarysime atsakydami 
į klausimą po klausimo pa-
teiktoje medžiagoje kiekvie-
nam“, – spaudos konferenci-
joje sakė ji. 

S. Aliukonytė-Šnirienė 
pabrėžia, kad visa pagalba 
žmonėms teikiama nuotoliniu 
būdu, telefonu.

Kaip ir anksčiau, susi-
grąžinti dalį pajamų mokes-
čio gali žmonės, mokantys 
įmokas į pensijų fondus,  už 
mokslą, gyvybės draudimą. 

„Tačiau šiemet už 2019 
metais patirtas išlaidas už 
būsto, automobilių remontą 
ar mažamečių vaikų priežiū-
rą taip pat galės susigrąžinti 

atitinkamas pinigų sumas“, – 
teigė S. Aliukonytė-Šnirienė. 

Nuo šių metų teikti pa-
jamų deklaracijas turi ir 
gyventojai, kurių metinių 
pajamų suma viršijo 120 vi-
dutinio darbo užmokesčio 
sumą, užsiimantys individu-
alia veikla, žmonės, kuriems 
buvo pritaikytas per didelis 
neapmokestinamųjų pajamų 
dydis (NPD), pernai pardavę 
mažiau nei trejus metus tu-
rėtą automobilį, mažiau nei 
10 metų turėtą nekilnojamąjį 
turtą, gavę daugiau kaip 2,5 
tūkst. eurų vertės dovanų ne 
iš šeimos narių ar artimųjų, 
taip pat gavę daugiau nei 500 
eurų palūkanų. 

Deklaravimas šiemet 
vyksta dviem etapais: nuo 

balandžio 15 dienos gali de-
klaruoti savarankiškai dir-
bantys gyventojai (jie jau pa-
teikė 23 tūkst. deklaracijų), 
o nuo balandžio 22-osios – 
likusieji, kuriems privaloma 
deklaruoti.

Jei žmonės, kurių veikla 
buvo apribota dėl koronavi-
ruso, nespės laiku pateikti 
deklaracijų, VMI dar du mė-
nesius po ekstremalios situ-
acijos pabaigos iš jų neišieš-
kos delspinigių. 

Paprastai deklaravimas 
prasidėdavo apie kovo vidurį, 
o baigdavosi gegužės 4 die-
ną. Šiemet jis baigsis liepos 
1 dieną.

Pasak VMI atstovės, turto 
deklaracijas valstybės tarnau-
tojai ir atitinkamas pareigas 

einantys asmenys ir jų su-
tuoktiniai privalo pateikti iki 
gegužės 4 dienos, jiems ter-
minas nenukeltas.

Iki liepos 1 dienos tai pat 
bus galima teikti prašymus 
skirti iki 1,2 proc. pajamų 
mokesčio organizacijoms ir 
meno kūrėjams, politinėms 
partijoms bei profsąjungoms 
– iki 0,6 procento.

Tuo metu gyventojų paja-
mų mokesčio (GPM) grąžini-
mo terminas nesikeičia – gy-
ventojams, kurie bus teisingai 
užpildę deklaracijas, GPM 
permokos bus grąžintos iki 
liepos 31 dienos. 

Šiemet, kaip ir kasmet, pa-
jamas deklaruos daugiau kaip 
milijonas gyventojų.

BNS inform.

Platinama melaginga žinia apie NATO karių išvedimą iš Lietuvos
Krašto apsaugos ministe-

rija antradienį pranešė sulau-
kusi melagingos žinios, kurio-
je rašoma apie NATO karių 
išvedimą iš Lietuvos.

Ministerijos teigimu, antra-
dienio pavakarę krašto apsau-
gos ministras Raimundas Ka-
roblis el. paštu gavo suklastotą 
NATO generalinio sekretoriaus 
Jenso Stoltenbergo laišką, ku-
riame pranešama apie neva pri-
imtą sprendimą išvesti iš Lietu-
vos NATO karius.

„Tai dar vienas iš daugelio 
bandymų pandemijos krizę 
paversti ir saugumo krize. Me-
lagienomis kaip ši siekiama 
pasėti nepasitikėjimą Aljanso 
partneriais ir NATO vienybe", 

– ministerijos pranešime teigė 
krašto apsaugos ministras Rai-
mundas Karoblis.   

Ministerijos teigia, kad 
analogišką žinią, pirminiais 
duomenimis, gavo ir Lietuvos 
žiniasklaida, institucijos bei 
adresatai pagrindinėje NATO 
būstinėje Briuselyje. Lietu-
vos kariuomenės Strateginės 
komunikacijos departamento 
duomenimis, nuoseklūs ban-
dymai skleisti dezinformaciją, 
išnaudojant pandemijos krizę, 
stebimi jau porą mėnesių.

„Skleistos melagienos apie 
neva konoravirusu apsikrėtusį 
Lietuvoje dislokuotą JAV karį 
ar Krašto apsaugos ministe-
rijos neva išreikštą ketinimą 
nestabdyti tarptautinių karinių 

pratybų“, – rašoma ministerijos 
pranešime.Jame teigiama, kad 
nuo vasario 1-osios užfiksuoti 
807 klaidinančios informacijos 
apie COVID-19 atvejai.  Jie 
buvo skleidžiami rusų, anglų ir 
lietuvių kalbomis. Daugiausia 
atvejų – beveik du trečdaliai – 
fiksuoti rusų kalba.

Dažniausiai informaciniai 
incidentai būna tiesiogiai susiję 
su viruso suvaldymo Lietuvoje 
ir kitose ES šalyse temomis arba 
netiesiogiai ne tiesiogiai susiję 
su kitomis temomis – išnau-
dojant koronaviruso kontekstą 
neigiamos informacijos žinu-
tėms prieš Lietuvos strateginės 
reikšmės klausimus skleisti.
Pastaruoju metu, ministerijos 
teigimu, ypač išaugo informa-

cinių incidentų, kurių taikinys 
NATO.„Deja, bet koronaviruso 
krizė ne tik nesumažino saugu-
mo grėsmių Europoje, bet ir su-
darė sąlygas jas didinti. Apie tai 
kalbėjomės tiek su NATO, tiek 
su ES gynybos ministrais, tad 
klausimo svarbą supranta ir jau-
čia visos valstybės“, – sakė R. 
Karoblis. „Negalime leisti, kad 
ši krizė pakenktų ilgalaikiams 
valstybių gynybos tikslams, tad 
atvejai kaip šis tik dar kartą įro-
do, jog ir toliau turime skirti de-
ramą dėmesį gynybos stiprini-
mui – tiek konvenciniams, tiek 
kibernetiniams pajėgumams“, 
– pridūrė krašto apsaugos mi-
nistras.Lietuvos kariuomenės 
Strateginės komunikacijos de-
partamento analitikai šia tema 

išskiria kelias grupes domi-
nuojančių naratyvų.„Vienas jų 
teigia, kad neva NATO paskir-
tis yra pasikeitusi ir dabartinis 
jo egzistavimas kelia grėsmę 
pačioms šios organizacijos na-
rėms. Skleidžiama melaginga 
informacija apie nepriimtiną 
sąjungininkų karių elgesį viešo-
siose vietose, dėl to protestuo-
jančius Lietuvos piliečius“, – 
rašoma ministerijos pranešime.

„Taip pat teigiama, jog vietoj 
to, kad kovotų su COVID-19, 
NATO neva pinigus skiria bran-
duolinei ginkluotei, ko pasekoje 
aukomis taptų Europos, taip pat ir 
Lietuvos piliečiai. NATO taip pat 
tendencingai kaltinamas „anti-ru-
siška“ retorika“, – teigiama jame.

BNS inform.
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

Ieškokite prekybos 
centruose!

Tel. 8 687 42 915. Rokiškis
• Nuolatiniam darbui Vilniuje 
reikalingas plytelių klojėjas ir 
vidaus apdailininkas su savo 
įrankiais. Glaistymas, dažymas, 
gipso ir osb sukimas. Dirbame su 
patentais. Alga pagal susitarimą už 
atliktus darbus. Kaina 2000 Eur. 
Tel. 8 604 74 745. Rokiškis
• Reikalingas dviračių meistras 
nepilnai darbo savaitei. Gali 
būti antraeilininkas, moksleivis, 
studentas, pensininkas, žmogus 
turintis negalią. Tel. 8 611 27 116. 
Rokiškis
• Ieškoma pagyvenusi moteris, kuri 
galėtų kartu gyventi ir prižiūrėti 
senyvo amžiaus moterį.  
Tel. 8 610 79 195. Rokiškis
• Ieškomi automechanikai su 
patirtimi. Rokiškis.  
Tel. 8 696 38 718. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Dedekles vištaites.  
Tel. 8 686 99 116. Rokiškis
• Gaidžius. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 622 23 222. Kupiškis
• Ramią, gerą, ką tik 
apsiveršiavusią karvę.  
Tel. 8 672 92 384. Rokiškis
• Dvi puikiai peržiemojusias, 
prižiūrėtas, dideles bičių šeimas 
su aviliais. Bitutės nepiktos ir 
darbščios. Didesnis avilys - 90 Eur, 
mažesnis - 70 Eur.  
Tel. 8 698 14 507. Rokiškis

KITA

• Pigiai, lapuočių malkas rąsteliais. 
Tel. 8 615 37 882. Rokiškis
• Ekologiškus rugius bei avižas. 
Atvežu. Tel. 8 671 89 551.  
Rokiškis
• Mėšlą. Atvežu. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis

• Šiaudus rulonais. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Įvairią, pjautą statybinę medieną. 
Atvežu. Tel. 8 671 89 551.  
Rokiškis
• Medienos atraižas, galiu supjauti. 
Atvežu. Tel. 8 671 89 551.  
Rokiškis
• Sausas, skaldytas malkas. Atvežu. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Nerūdijančio plieno statines. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 622 06 975. 
Rokiškis
• Malkas. Beržinės, alksninės. 
Išsivežti savu transportu. Pigiai. 
Tel. 8 627 34 342. Rokiškis
• 8 kubinius metrus eglinių rąstų. 
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Sausas, skaldytas, eglines malkas. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 680 49 599. 
Rokiškis
• Malkas kaladėmis arba skaldytas. 
Turim ir rąsteliais. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 624 90 330. Rokiškis
• Statinę. 1,7 t. Kaina 250 Eur.  

Tel. 8 622 23 222. Kupiškis
• Įvairias lapuočių malkas. 3 metrų 
ilgio. Atvežu. Tel. 8 604 84 051. 
Rokiškis
• Juodžemį. Tel. 8 606 04 737. 
Rokiškis
• Naują kieto kuro katilą Kalvis 4c. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 625 45 413. 
Rokiškis
• Suvirinimo aparatą. Pusiau 
automatinis, virina ir dujomis, 
naujas. Rašyti sms. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 641 59 884. Rokiškis
• Geros būklės, mažai naudotą, ne 
kinietišką riedį. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 676 08 687. Rokiškis
• Šiltnamį 3x5 . Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Stiklinius indus vynui ar sultims. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Trifazį el. generatorių, be 
variklio, rusiškas.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Grūdų malūnus. Plaktukinis, 
trifazis ir girninis, senovinis, su 
dideliu ratu. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Sausas malkas mažais kiekiais. 
Atvežu. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Tena sauskelnes. L dydžio, 
pakuotėje 28vnt. Tel. 8 626 41 324. 
Rokiškis
• Malkas. Skaldytas ir atraižomis . 
Tel. 8 670 84 095. Rokiškis
• Apysauses, skaldytas, mišrias 
malkas. Tel. 8 610 17 664.  
Rokiškis
• Naudotas grindų lentas Placid Sir. 
Ilgos. Tel. 8 610 17 664.  
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Sėklines bulvės Andora ir Vineta, 
20 ct/kg. Tel. 8 621 88 324. 
Rokiškis
• Avies mėsą. Tel. 8 630 53 487. 

Rokiškis
• Kepama tradicinė naminė duona, 
ant klevo lapų. Kepalo svoris apie 
5 kg. Galimas pristatymas į kitus 
miestus ir miestelius ar kaimelius. 
Kaina 14 Eur. Tel. 8 695 10 518. 
Rokiškis
• Ekologiškai augintas bulves. 35 
kg - 10 Eur. Tel. 8 683 57 655. 
Rokiškis
• Ekologiškai užaugintas, 
valgomąsias bulves. Nemokamai 
pristatysime į sutartą vietą.  

Tel. 8 683 50 716. Rokiškis
• Bičių pikį. Galingiausias bičių 
ginklas Jūsų kovose su virusais ir 
kitais mikroorganizmais. 100 g - 8 
Eur. Kaina 8 Eur. Tel. 8 611 68 512. 
Rokiškis
• Valgomas, dideles bulves.  
Tel. 8 674 40 687. Rokiškis
• Fasuotą medų po 3 Eur /kg. 
Rokiškis. Tel. 8 458 33 083. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Visiškai naują laisvų rankų 
įrangą. Kaina 6 Eur.  
Tel. 8 647 48 007. Rokiškis
• Samsung telefoną. Trūkumas –  
neveikia ausinukų lizdas. Kaina 70 
Eur. Tel. 8 674 54 495.  
Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
mobilųjį telefoną iPhone 7, 32GB. 
Spalva Rose Gold. Dokumentai, 
dėžutė, dėkliukas. Domina 
keitimas. Kaina 200 Eur.  

Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilų 
telefoną iPhone 6s, 32GB. Spalva 
auksinė. Kroviklis. Domina 
keitimas. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 687 73 075.  
Rokiškis
• Labai geros būklės mobilų 
telefoną iPhone 6s, 16GB. Spalva 
sidabrine. Pakrovėjas, dėkliukai. 
Domina keitimas. Kaina 110 Eur. 
Tel. 8 687 73 075.  
Rokiškis
• Labai geros būklės mobilų 
telefoną iPhone 5S, 16GB. Spalva 
auksinė. Yra dokumentai, dėžutė, 
dėkliukai. Domina keitimas. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 687 73 075.  
Rokiškis

Prasideda 20-oji Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė
Šalyje prasidėjo dvide-

šimtoji Nacionalinė Lietu-
vos bibliotekų savaitė.

„Ši Lietuvos bibliotekų sa-
vaitė tikrai neeilinė, nes dėl 
karantino bibliotekos dirba 
nuotoliniu būdu, todėl ir ren-
giniai persikelia į virtualią er-
dvę. Per šią savaitę bibliotekų 
socialiniuose tinkluose vyks 
knygų pristatymai, bus trans-
liuojami bibliotekų bičiulių 
prisiminimai ir sveikinimai, 
pateikiami įdomiausi faktai iš 
bibliotekų istorijos“, – BNS 
sakė Lietuvos bibliotekinin-
kų draugijos pirmininkė Joli-
ta Steponaitienė.

„Taip pat bus rengiamos 
virtualios parodos, literatūri-
nių kūrinių skaitymai. Visus 
žmones kviečiame dalyvauti 
akcijoje „Koduota knygos 

žinutė“, o jaunuosius biblio-
tekininkus – dalintis savo vi-
zijomis, kaip bibliotekos tu-
rėtų atrodyti po dvidešimties 
metų“, – pridūrė ji.

Anot J. Steponaitienės, 
ketvirtadienį 10 val. šalies 
bibliotekų socialinių tinklų 
paskyrose bus transliuojama 
šventinė renginio atidarymo 
laida, kurioje bus paskelbti 
geriausi metų bibliotekinin-
kai, juos sveikins prezidentas 
Gintanas Nausėda, kultūros 
ministras Mindaugas Kviet-
kauskas, apie bibliotekų ateitį 
bus kalbamasi su Lietuvos 
nacionalinės bibliotekos 
direktoriumi Renaldu Gu-
dausku.

Kaip teigia Lietuvos bi-
bliotekininkų draugijos pir-
mininkė, Lietuvos bibliote-
kos „per 20 metų nuėjo ilgą 

kelią“.
„Modernėjo bibliotekų 

pastatai ir bibliotekų paslau-
gos, daugėjo kokybiškų, 
įtraukiančių renginių. Bibli-
otekų specialistai įgijo nau-
jų įgūdžių, leidžiančių kurti 
įvairius virtualius produktus 
– elektroninių informacijos 
šaltinių portalus, kraštotyros 
svetaines, edukacinius žai-
dimus. Lietuvos bibliotekos 
taip pat prisidėjo ugdant vi-
suomenės, ypač socialiai jau-
triausių jos grupių, kompiute-
rinį raštingumą“, – sakė ji.

Pasak J. Steponaitienės, 
Nacionalinė Lietuvos bibli-
otekų savaitė visada prasi-
deda balandžio 23-iąją, nes 
UNESCO šią dieną yra pa-
skelbusi Pasauline knygos ir 
autorinių teisių diena.

BNS inform.

JAV užfiksuoti du kačių užsikrėtimo 
naujuoju koronavirusu atvejai

 Niujorko valstijoje ofi-
cialiai patvirtinti du nami-
nių kačių užsikrėtimo nau-
ju koronavirusu atvejai.

Tai yra pirmieji Jungtinė-
se Valstijoje SARS-CoV-2 
viruso perdavimo naminiams 
gyvūnams atvejai, praneša 
„Associated Press“, remda-
masi JAV žemės ūkio depar-
tamento ir Federalinių ligų 
kontrolės ir prevencijos cen-
trų atstovais.

Skelbiama, kad dvi katės, 
esančios skirtingose Niujor-

ko valstijos vietose, užsikrėtė 
nuo savininkų ar kaimynų, 
jiems pasireiškia „lengvi kvė-
pavimo takų ligos simpto-
mai“.

„Mes nenorime, kad žmo-
nės panikuotų. Mes nenori-
me, kad žmonės bijotų au-
gintinių“, – sakė Federalinių 

ligų kontrolės ir prevencijos 
centro atstovė Casey Barton 
Beiravish.

Tačiau tarnyba rekomen-
duoja šalies gyventojams 
koronaviruso pandemijos 
metu vengti savo augintinių 
tiesioginių kontaktų tiek su 
kitų augintiniais, tiek ir su jų 
šeimininkais.

Anksčiau Niujorko zoo-
logijos sode buvo patvirtinti 
keli tigrų ir liūtų užsikrėti-
mo naujuoju koronavirusu 
atvejai.

BNS inform.
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MUZIKOS INSTRUMENTAI

ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

– Po kiek nafta?
– Nemokamai!
– O ko taip brangiai?

***
Skambutis į reanimaciją:
– Ar jūsų pacientas Petraitis 

dar gyvas?
– Dar ne!

***
Nepaverskite savo gyvenimo 

knygos į skundų...
***

Jei kondensuotą pieną 
pirksite ne skardinėmis, o 
pakeliais, yra tikimybė, kad 
vieną gražią dieną gersite 
majonezu balintą kavą.

***
Vienas senbernis giriasi 

kitam:
– Susiradau pagaliau draugę!
– Graži?
– Ne tas žodis!
– Baisi?
– O čia jau tas žodis.

***
Ėjo trečia karantino savaitė. 

Uošvienė primušė robotą-
dulkių siurblį už tai, kad jis 
drįso sutvarkyti kambarius be 
eilės.

***
Net patį neramiausią rajoną 

galima saugiai pereiti. Svarbu 
tik kuo garsiau kosėti.

***
Sofos riterių ordino veteraną 

galima pažinti pagal randus nuo 
pagalvės. 

***
Vyro gyvenimas – kaip 

zebras: tamsi juosta, šviesi 
juosta. Moters – kaip zoologijos 
sodas: ožys, briedis, asilas.

***
Mažylis atėjo pas tėtį į darbą. 

Už sienos vyrukai šaukia:
– Dar po šimtą gramų!

Mažylis, nustebęs:
– Tėti, o čia dėdės geria?
Tėvas visas išraudęs ir 

išsigandęs, kad mažius mamai 
nepapasakotų:

– Ne, vaikeli. Už sienos 
nykštukai sunkumus kilnoja.

***
Blondinė pasakoja draugei: 
– Susiradau vaikiną: gražų, 

protingą, ištikimą. Buvau tokia 
laiminga!

Brunetė draugė prideda:
– Kol gražus nesužinojo 

apie protingą, o protingas – 
apie ištikimą.

***
Policininkas sustabdo 

blondinę. Ji klausia:
– Aš per greitai važiavau?
Pareigūnas:
– Ne, ponia. Per žemai 

skridote.
***

Kalbasi rusas, amerikietis 
ir prancūzas. Apie žmonas. 
Prancūzas:

– Mano žmona liekna it 
gazelė.

Amerikietis:
– Mano žmona meili it 

katytė.
Rusas:
– Mano irgi kažkoks 

gyvulys. Tik koks, 
neprisimenu.

***
– Atiduokite vaiką į darželį. 

Nors porai savaičių.
– O kodėl?
– Kad turėtumėte ką 

pasakyti svečiams, kai jie 
paklaus, iš kur jis išmoko tų 
bjaurių žodžių.

***
Baisiausia – tai moteris 

vampyrė. Ji dažosi be 
veidrodžio.

Kuo skiriasi pesimistas nuo 
optimisto? Kai pesimistas iš 
skalbimo mašinos ištraukia 
daugybę išskalbtų kojinių, jis 
galvoja: „O velnias, vienos 
trūksta...“ 

Tuo metu optimistas: „O 
geras, viena atsarginė kojinė!“

***
– Kiek vaikų jūs 

norėtumėte?
– Keturių.
– O kaip dėl penkto?
– Jokiu būdu! Aš kažkur 

skaičiau, kad kas penktas 
pasaulyje gimstantis vaikas – 
kinas.

***
– Dar vienas žodis ir 

aš išeisiu gyventi pas savo 
mamą! - gatvėje šaukia įtūžusi 

Orų prognozė balandžio 24-27 d.

žmona.
– Taksi! - atsako vyras.

***
Susirašinėjimas 

trumposiomis žinutėmis tarp 
mamos ir paauglės dukros:

– Mamyte, tu greit griši? 
Pasiilgau...

– Nespėsit, grįšiu už 5 min. 
Linkėjimai vaikinui...

***
– Iš kur tu esi?
– Iš Makedonijos.
– O kur yra Makedonija?
– Pusfinalyje.

***
Tarpukaris, degtinės 

parduotuvė. Užeina į ją tipiškas 
inteligentas: ožio barzdelė, 
katiliukas, peteliškė, pensnė. 
Prieina prie pardavėjo ir sako:

– Sakykit, gerbiamasai, 
gi kodėl prasta degtinaite 
prekiaujat?

– Kaipgi, ponas, kodėl 
bloga? – pasimetęs sako 
savininkas. – Viskas šviežia, 
pačių geriausių gamintojų! Nei 
vienas klientas iki šiol nebuvo 
skundęsis!

– Na kaipgi, vat aš anądien, 
pirkau pas jus tris butelaičius, 
tai išragavau aš juos, ir, atleiskit 
už vulgarumą, supykino...

***
Sutuoktiniai keliauja po 

kalnus.
– Kaip nuostabu, brangusis, 

– šaukia ji, – pažvelk į slėnį ten, 
apačioje!

– Nesuprantu tavęs, – 
dūsauja jis. – Tai kam tempei 

mane į viršų?
***

Skamba telefonas. Ragelį 
pakelia trijų dukterų tėvas ir 
girdi:

– Tai tu, mano varlyte?
– Ne, tai varlyno 

šeimininkas...
***

Tikybos pamoka. Mokytoja 
vaikų klausia:

– Kas nori keliauti į rojų?
Visi pakelia rankas, o 

Petriukas atsistoja ir sako:
– Man mama liepė grįžt 

namo po pamokų.
***

– Kaip tai mano pinigai 
netikri?! Argi nematote: notaro 
patvirtinta, kad kopija – tikra.

***
Tik kaimyninės šalies 

paplūdimiuose įrengiamos 
dvi plūdurų eilės: pirmoji – už 
kurios negalima plaukti, antroji 
– nu tikrai, būkit žmonės, 
nereikia.

***
Močiutė Barbora priekurtė, 

todėl taip pagarsino šv. Mišių 
transliaciją, kad kaimynas 
girtuoklis Petras vos nemirė iš 
baimės. Mat pagalvojo, kad čia 
jo laidotuvių šv. Mišios.

***
Pirkėjas klausia pardavėjo:
– Ar jūsų automobilis 

užsiveda per didelius šalčius. 
Pavyzdžiui, kai yra trisdešimt 
laipsnių šalčio?

Pardavėjas:
– Negaliu pasakyt. Esant 

tokiai temperatūrai, jo durys 
prišąla taip, kad neatplėši.

***
Velykos – tai metas, kai 

kiaušiniais giriasi moterys.
***

8-699-606608-699-60660

Picos ir burgeriai Picos ir burgeriai 
įį namus: namus:

BALDAI

• Miegamo komplektą, galima 
pirkti ir atskirai. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Geros būklės sofa-lova Lauksva. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 665 02 789. 
Rokiškis
• Sofą-lovą ir dviejų durų spintą. 
Tel. 8 611 05 828. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Beveik nenaudotą langų valymo 
robotą. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 677 08 977. Rokiškis
• Šaldiklį. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis

• Elektrinę viryklę su grill funkcija. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Dulkių siurblį MIELE. Kaina 85 
Eur. Tel. 8 612 43 362.  
Rokiškis
• Nenaudotą, elektrinį vandens 
šildytuvą (boilerį). Talpa 100 l. 
Kaina negalutinė. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 610 46 476. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Naujus, guminius batus, darbinę 
avalynę. Turim įvairių variantų. 
Tel. 8 620 50 785. Rokiškis
• Naujas, gražias sukneles, įvairius 
megztinius, tampres, kelnes, 
alpakos paltukus ir megztinius, 

golfus. Tel. 8 620 50 785.  
Rokiškis
• Gerą, vyrišką striukę. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 693 82 442.  
Rokiškis
• Naujus batelius berniukui, 34 
dydis. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 623 96 132. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Nešiojamą kompiuterį Samsung. 
Led ekranas, 15,06. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis

• Pianiną Petrof. Kaina 500 Eur. 
Tel. 8 677 08 977. Rokiškis


