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Kinas automobiliuose – pasiteisinusi idėja

Rokiškio kultūros centro naujovė
– kinas automobiliuose – sudomino rokiškėnus: iki pirmojo iš keturių seansų
pradžios buvo parduota per 100 bilietų.
Palyginti, vienu metu filmą aikštelėje prie
Valstybinės mokesčių inspekcijos galėjo
žiūrėti 40-50 automobilių.
Konkuravo
su daržų sodinimu
Gegužės savaitgaliai kultūros
renginiams nepalankus laikas: mat
kovoje dėl žiūrovų dėmesio tenka varžytis su daržų ir sodų darbais
bei iškylomis. Beje, pastarosios vis
dar negalimos. Stipriu ginklu kovoje tapo ir tai, kad rokiškėnai per du
karantino mėnesius labai pasiilgo
renginių.
Kaip sakė Kultūros centro direktorės pavaduotoja Aušra Gudgalienė,
idėja žiūrėti filmus automobilyje –
nėra nauja. Ši pramoga labai paplitusi JAV, kur į kino aikšteles po atviru
dangumi suvažiuoja šimtai automobilių. Ir Lietuvoje jau plinta idėja organizuoti įvairius renginius, kuriuos
žiūrovai galėtų stebėti automobilyje:
kino filmus, koncertus. Bistrampolio
aerodrome prieš porą savaičių karo
kapelionas pulkininkas leitenantas Virginijus Veilentas aukojo šv.
Mišias, o tikintieji jose dalyvauti ir
melstis galėjo suvažiavę automobiliais.
Techninės galimybės leidžia
filmus rodyti ir dieną
Iki šiol buvo įprasta kino filmus
stebėti tamsoje, t.y. ne anksčiau nei
22 val. Tačiau į pirmąjį kino seansą
Kultūros centras pakvietė jau 17 val.
Ir didžiuliame ekrane filmas buvo
puikiai matyti. Tokį rezultatą buvo
galima pasiekti, pasak A. Gudgalienės, dėka specialaus Led ekrano. Jį
Kultūros centras išsinuomavo ir šis
ekranas atkeliavo net iš Plungės.
Kad žiūrovams būtų smagiau žiūrėti filmą, garso takelis buvo transliuojamas specialiu dažniu ir buvo
puikiai girdimas automobilinės garso
aparatūros dėka.
Kad žiūrovams būtų gerai matomas ekranas bei būtų laikomasi
karantino reikalavimų, automobilių
stovėjimo vietos aikštelėje buvo specialiai sužymėtos. Pašnekovės teigi-
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mu, vienu metu filmą galėjo žiūrėti
40-50 automobilių keleiviai.
Žiūrovų patogumui užtikrinti,
jiems talkino savanoriai, kurie patarimus rodė specialiose lentelėse. Išlipti iš automobilio savo ir aplinkinių
saugumui nebuvo leidžiama.
Susidomėjimas didelis
Pirmasis iš keturių filmų buvo
skirtas mažiesiems. Jis sulaukė nemenko susidomėjimo: jį žiūrėti atvažiavo per 20 automobilių. Juose – tėvai su įvairaus amžiaus vaikas: nuo
mažylių iki pradinukų. Vaikai, kiek
buvo matyti pro automobilių langus,
buvo susižavėję pramoga.
Kol automobiliai rikiavosi aikštelėje, tirpo bilietai į kitus seansus. O
smalsuoliai, važiuodami P. Cvirkos
gatve, sumažindavo greitį, kad galėtų
pasižiūrėti, kas gi vyksta didžiulėje
aikštelėje prie Valstybinės mokesčių
inspekcijos.

A. Gudgalienė prognozavo, kad
jei ne karantinas, tai būtų sulaukta
daug didesnio žiūrovų dėmesio. Mat
dabar dar galioja ribojimas keleivių
skaičiui automobiliuose. Jaunimui,
ypač artėjatiems prie pilnametystės,
patiems vairuoti mašiną negalima,
reiktų prašyti tėvų ar kitų suaugusiųjų pavėžėti. O tai ne visuomet patogu. Kur kas smagiau filmą būtų žiūrėti draugų kompanijoje, bet to daryti
dėl karantino negalima.
Ar nevertėtų tokius seansus tęsti
ir pasibaigus karantinui? Juk tai būtų
puiki vasaros pramoga. Ir galimybė
vietos verslui: kodėl, pavyzdžiui,
nepasiūlyti žiūrovams kokių ledų,
užkandžių ar gėrimų? „Mes labai pasiilgome jūsų ir gyvo bendravimo“, –
sakė A. Gudgalienė. Tačiau neatmeta
idėjos, kad tokie seansai vėl džiugins
rokiškėnus.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ

Į namą įsiveržę nepažįstamieji apvogė ir sumušė vyrą
Gegužės 8 dieną, apie 23.15 val.
Rokiškio r., Kriaunų k., į gyvenamąjį namą įsiveržę du nepažįstami jaunuoliai smurtavo prieš vyrą
(gim. 1974 m.) ir jį apiplėšė.

Užpuolikai sudaužė mobilųjį telefoną, nulaužė durų rankeną, pagrobė akumuliatorinį suktuką, elektrinį
gręžtuvą, du butelius degtinės, grynus pinigus. Po medikų apžiūros vy-

rui paskirtas ambulatorinis gydymas.
Nuostolis – 1031 eurų.
Panevėžio apskrities
vyriausiojo policijos
komisariato inform.

Apklausos rezultatai:
Norinčiųjų išsitirti dėl COVID-19
daugiau nei nenorinčių

Ketvirtadienį „Rokiškio Sirenos“ Feisbuko profilyje paskelbėme
apklausą. Skaitytojų klausėme: Ar atsitiktinai gavę kvietimą, vyktumėte išsitirti dėl koronaviruso?
Apklausoje dalyvavo 270 skaitytojų. 158 (59 proc.) balsavo, jog vyktų
išsitirti, 112 (41 proc.) balsavo, jog nevyktų tirtis dėl koronaviruso.
„Rokiškio Sirenos“ inform.

Užliejo kaimynų butus

Gegužės 6 d., apie 10 val. ryto priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos
gelbėtojai sulaukė pranešimo iš policijos pareigūnų, kad Juodupėje,
Tekstilininkų g., reikalinga pagalba patekti į vieną daugiabučio butą,
nes į kitus butus bėga vanduo.
Kadangi bute, kuriame įvyko vandentiekio avarija, šeimininko nebuvo,
gaisrininkams panaudojus autokopėčias pro langą buvo patekta į butą ir
įleisti policijos pareigūnai.
„Rokiškio Sirena“ inform.
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Panevėžio policija apie vagystes
iš ūkininkų: du įtariamieji buvo
jau žinomi policijai

Nepriklausomybės aikštė budinama
iš letargo miego

Panevėžio apskrities pareigūnai sulaikė šiaurės
Lietuvos ūkininkų siaubu
tapusius vagis. Tai trys Rokiškio krašto gyventojai.
Jų namuose bei slėptuvėse
rasti galimai vogti daiktai.
Nustatyti ir asmenys, pirkę
iš ūkininkų vogtus daiktus.
Ūkininkai nuostolius skaičiuoja nuo kelių iki keliolikos tūkstančių.

Apie sulaikytą gaują ketvirtadienį informavo Panevėžio apskrities VPK viršininko
pavaduotojas Mindaugas Ambraziūnas ir Panevėžio apylinkės prokuratūros vyriausiasis
prokuroras Julius Gelumbauskas.
Pasak jų, trys įtariamieji
sulaikyti gegužės 5 d., teismas trims iš jų jau skyrė suėmimą - vienas suimtas trims
mėnesiams, dar du įtariamieji
už grotų praleis mėnesį. Kartu sulaikytas ir vogtų daiktų
įsigijimu įtariamas vyras. Prokuroras nepaneigė, kad jis yra
ūkininkas.
Sulaikyta gauja įtariama
skriaudusi Rokiškio krašto
ūkininkus nuo 2018 m. Vog-

davo viską, ką rasdavo - žemdirbiai pasigesdavo brangių
žemės ūkio technikos detalių
ir įrangos, įvairių įrankių, didelių kiekių trąšų, pesticidų,
sėklų. Ūkininkams padarytos
žalos siekė nuo kelių iki keliolikos tūkstančių eurų.
Vogtus daiktus gauja laikydavo nuošaliuose vietose, apleistose daržinėse ir pan.
Sulaikytieji (32 metų J.J.
ir 22 metų U. P. bei A. J.) yra
Rokiškio rajono gyventojai.
Kratų metu įtariamųjų namuose bei slėptuvėse buvo rasta
daug galimai vogtų daiktų.

Jiems pateikti įtarimai dėl didelės vertės svetimo turto vagysčių veikiant organizuotoje
grupėje. Už tai gresia laisvės
atėmimas iki 8 metų.
Du įtariamieji jau anksčiau buvo žinomi policijai, jei
buvo teisti. Vienam teistumai
išnykę, kitam teistumai dėl
vagysčių - dar ne.
Byloje yra apie 20 vagysčių epizodų. Yra duomenų,
kad sulaikyta gauja veikė ne
tik Rokiškio r., bet ir aplinkiniuose rajonuose.
Lrytas.lt inform.
ir nuotr.

Saulės jėgainės – ant poliklinikos
ir Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos stogų

Karantino metu gerokai ištuštėjo Rokiškio
aikštės ir gatvės. Švelninant jo reikalavimus,
jau prieš porą savaičių
kavinėms leista svečius
priimti lauko terasose.
Sostinėje gerokai sušvelnintos sąlygos kavinėms
ir restoranams vaišinti
svečius lauko kavinėse
aikštėse, skveruose, gatvėse. Vilniaus pėdomis
seka ir Rokiškis: vakarykščiam rajono tarybos posėdžiui pateikti
siūlymai Už prekybą ar
paslaugų teikimą lauko
kavinėse ir išplėstose aptarnavimo vietose, prie
stacionarių viešojo maitinimo vietų nuo 2020
balandžio 26 d. iki 2020
spalio 1 d. nerinkti rinkliavos. Taip tikimasi palengvinti rajono viešojo

maitinimo įstaigų veiklą.
Dar nesulaukę rajono tarybos sprendimo, pirmieji
į Nepriklausomybės aikštę
staliukus ir sėdmaišius bei
supamuosius krėslus išnešė
„Seno grafo“ kavinės darbuotojai. Įdomi, netradicinė
lauko erdvė suformuota prie
kavinės ant šaligatvio: čia po
skėčiais išdėstyti supamieji
krėslai, netradiciškai sukomponuotos gėlės ir kiti akcentai. Kitoje gatvės pusėje, Nepriklausomybės aikštėje ant
gazono išdėstyti sėdmaišiai
ir staliukai. Čia pat ir lauko
meniu, kviečiantis skanauti
kavos, užkandžių.
„Seno grafo“ šeimininkas
Algimantas Šablinskas neslėpė: ši įdomi poilsio erdvė
sukurta būtent šiam sezonui,
o investicija atsiėjo per tūkstantį eurų.

Priimti lankytojus kavinių ir restoranų patalpose
kol kas draudžiama. Todėl
kavinės ir neskuba atverti
durų lankytojams. Rokiškyje yra vos kelios viešojo
maitinimo įstaigos, pradėjusios lauko prekybą. Pasak
rajono mero Ramūno Godeliausko, rajono tarybai teikiamas sprendimas nerinkti
rinkliavos už lauko prekybą, turėtų ne tik palengvinti
verslininkams sunkią situaciją dėl epidemijos, bet ir
pagyvinti miestą, ypač Nepriklausomybės aikštę, suteikti gyventojams galimybių kultūringam poilsiui.
Taip pat tikimasi, kad
švelninant karantiną daugės keliaujančių po Lietuvą, į Rokiškį užsuks svečiai
iš kitų Baltijos šalių.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ

Gražėja ir Salos
Rajono savivaldybė pranėšė, kad aplinkos ministro 2020 m. gegužės 7 d.
įsakymu Nr. D1-267 „Dėl
finansavimo skyrimo projektams pagal finansavimo
priemonę „Atsinaujinančių
energijos išteklių (saulės,
vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės
ir gyvenamosios (įvairių
socialinių grupių asme-

nims) paskirties pastatuose“ skirtos subsidijos iš
Klimato kaitos programos
lėšų dviems Rokiškio rajono projektams.
Pritarimo sulaukė Atsinaujinančių energijos šaltinių diegimas VšĮ Rokiškio
pirminės asmens sveikatos
priežiūros centre. Numatoma įrengti saulės jėgaines
ant Rokiškio PASPC pastato

stogo (rajono savivaldybės
nuotr.).
Taip pat lėšų skirta ir
projektui
Atsinaujinančių
energijos išteklių diegimas
Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje (M. Riomerio g. 1, Rokiškis). Numatoma įrengti saulės jėgaines
ant gimnazijos pastatų M.
Riomerio g. 1.
Rajono savivaldybės
inform.

Grūdų supirkimo kainos mažėjo
Lietuvoje šių metų balandžio pabaigoje – gegužės pradžioje grūdų supirkimo kainos mažėjo,
Tačiau grūdai vis dar
brangesni, nei prieš metus.

Grūdų supirkimo įmonės
kviečius supirko vidutiniškai
po 192,9 euro už toną – 3,8
proc. pigiau nei prieš savaitę, bet 1,8 proc. brangiau nei
prieš metus, skelbia žemės
ūkio leidinys „Agrorinka“.

Rugiai supirkti po 127,9
euro – atitinkamai 5,5 proc.
bei 15,5 proc. pigiau, kvietrugiai supirkti po 153,9 euro
– tai atitinkamai 0,3 ir 10,1
proc. mažesne kaina.
BNS inform.

Puošiama ir Salų dvaro aplinka. Šį kartą darbai vyksta prie Salų dvaro. Čia sodinamos
hortenzijos, bruneros, alūnės, notrelės ir rododendrai, kurių žiedai netrukus prasiskleis.
Rajono savivaldybės inform. ir nuotr.
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Nauja daugiafunkcė sporto salė: siekiai virsta realybe?
Rajono sportininkai jau
daugelį metų kėlė naujos
sporto salės klausimą. Mat
visos aplink Rokiškį esančios salės užkištos norinčiųjų sportuoti. Be to, rajone
trūksta kokybiškų salių
žaisti, pavyzdžiui, krepšinį, rengti jo varžybas. Mat
Kūno kultūros ir sporto
centro salė ir maža, ir gerokai pasenusi. „Rokiškio Sirena“ primena, kad planai
statyti naują sporto kompleksą buvo sieti pirmiausia
su baseino statyba: prie jo
ir turėjo iškilti nauja sporto erdvė. Apie savo sporto
salę svajojo ir Velykalnio
bendruomenė. Tačiau jau
vėlų rudenį surengtame
šios bendruomenės pasitarime su rokiškėnais dėl
teritorijos V. Lašo gatvėje
įsisavinimo, kurioje viena
iš idėjų ir buvo būtent tokios salės statyba, rajono
meras Ramūnas Godeliauskas pranešė, kad netolimoje
ateityje Rokiškyje bus statoma daugiafunkcė sporto
salė. Panašu, kad pažadai
pildosi: rajono savivaldybės tinklalapyje paskelbta,

Rokiškio baseino aplinka netrukus vėl taps statybų aikštele. „Rokiškio Sirenos“ nuotr.

kad Vyriausybė jau skyrė
100 tūkst. Eur šiam projektui. Visa jo numatoma vertė
apie 3 mln. Eur, o rajono
savivaldybei teks investuoti
30 proc. šios sumos.
Naujos sporto salės
labai reikia
Aktyviai sportuojantys rokiškėnai, ypač šaltuoju metų
laiku, neslepia: sportui pritaikytų salių rajone trūksta. Kai

kurių apkrova tokia didelė,
kad norinčiųjų sportuoti grupėms laikas gali būti skiriamas net... 22 val. Apkrova didelė, nes miesto sporto salėse
vyksta įvairių sporto šakų
treniruotės, įvairaus amžiaus
sportininkų varžybos. Kūno
kultūros ir sporto centro salė
ne tik labai užimta, bet ir nedidelė, nebeatitinkanti krepšinio varžyboms keliamų reikalavimų: vykstant rungtynėms

atsarginių žaidėjų suoliukai ir
sekretoriato staleliai yra prie
pat aikštės. Kai kurių sporto
šakų treniruotės rengiamos
Kūno kultūros ir sporto centro šaudykloje, kitų – Juozo
Tumo-Vaižganto gimnazijos
„Romuvos“ padalinio salėje. Geresnių sąlygų tuomet
tikėjosi lengvaatlečiai, sunkiaatlečiai, kitų sporto šakų
atstovai.
Iš pradžių planuota, kad

sporto salė, ledo arena ir baseinas kils kartu. Tačiau kol
kas pastatytas tik baseinas.
Kaip galimą išeitį buvo
svarstoma statyti bendruomenių poreikiams skirtą pastatą Velniakalnyje, kur jau
įkurti paplūdimio tinklinio
aikštynai bei teniso kortai.
Pastatas, planuojama, stovėtų teritorijoje tarp V. Lašo
ir Vytauto gatvių. Rudenį
buvo paskelbtas šios teritorijos tvarkymo idėjos konkursas, kuriame studentai
kūrė tokio pastato projektus.
Vykstant projektų aptarimui
su rokiškėnais, rajono meras Ramūnas Godeliauskas
paaiškino, kad daugiafunkcė
sporto salė vis dar planuojama statyti prie baseino, todėl
Velykalnio bendruomenei ir
jos talkininkams verčiau investuoti į sklypo gerbūvio
darbus ir neskubėti su pastato statyba.
Pažadai
virto projektais
Po gero pusmečio paaiškėjo, kad rajono savivaldybė
visgi gavo lėšų daugiafunkcės sporto salės statybai.

Šiems metams jau skirta 100
tūkst. Eur. Kaip teigiama savivaldybės paskyroje socialiniame tinkle facebook, salė
bus statoma ten, kur ir buvo
planuota – prie baseino.
Kaip „Rokiškio Sirenai“
teigė rajono meras Ramūnas
Godeliauskas, salės projekte numatyta, kad ją galima
jungti ir su baseinu, ir statyti kaip atskirą pastatą. Visgi
dabar labiau linkstama galvoti apie jungimą.
Šie metai skirti būsimosios salės techninės dokumentacijos bei kitų statybos
dokumentų rengimui. Ar bus
pradėti ir statybos darbai, dar
nėra aišku. Viso nauja sporto
salė, planuojama, kainuotų apie 3 mln. Eur, kurių 30
proc. prisidėtų savivaldybė.
Meras sakė, kad pirmiausia salė būtų skirta Kūno kultūros ir sporto centro auklėtinių poreikiams.
Kada būtų švenčiamos
įkurtuvės? Kol kas data nėra
aiški. Pasak mero, ji priklausys nuo valstybės skirto finansavimo.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ

Karantino švelninimas bažnyčiose: tikintieji pasiilgo sekmadienio pamaldų
Lietuvos vyskupų konferencija, atsižvelgdama į
tai, kad Vyriausybė švelnina karantino sąlygas, pakeitė nuostatas dėl pamaldų. Anksčiau buvo leista
tikintiesiems
dalyvauti
pamaldose tik šiokiadieniais, o sekmadieniais –
jungtis prie interneto ir
televizijos
transliacijų.
Šis sekmadienis buvo pirmasis nuo karantino pradžios, kai tikintiesiems
leista melstis bažnyčiose ir sekmadienį. Tačiau
karantinas neatšauktas,
ir rizikos amžiaus asmenims vis dar nerekomenduojama eiti į bažnyčią.
Todėl „Rokiškio Sirena“
sekmadieniais ir toliau tęs
tiesiogines
transliacijas
iš Rokiškio šv. apaštalo
evangelisto Mato bažnyčios. Tikinčiųjų dėmesiui
– pasikeitė šv. Mišių, o
tuo pačiu ir transliacijos
laikas: nuo šiol šv. Mišios
aukojamos 10 val.
Pasitiko
atviromis durimis
Šiokiadieniais Rokiškio
šv. apaštalo evangelisto Mato
bažnyčia jau porą savaičių
atvira tikintiesiems. Tačiau
Vyskupų konferencija melstis
parapijiečiams sekmadienio
pamaldose leido tik nuo praėjusio sekmadienio. Pasak
Rokiškio dekanato dekano
Eimanto Noviko, Rokiškio
parapija – viena paskutinių-

jų „mohikanų“, kur sekmadienio šv. Mišios aukojamos
keturis kartus: 8, 10, 12 ir 18
val. Pasak dvasininko, šiuo
metu toks pamaldų gausumas
yra labai patogus: tikintieji
gali ateiti jiems patogiu laiku
ir nėra rizikos, kad bažnyčia,
kurioje karantino metu telpa
50 žmonių, bus perpildyta.
„Rokiškio Sirenos“ duomenims sekmadienio 8 val.
šv. Mišiose dalyvavo dvi dešimtys tikinčiųjų, o 10 val.
– apie trisdešimt. Nors vietos
pakako, dauguma sėdėjo dešiniojoje bažnyčios navoje.
„Rokiškio Sirenos“ žiniomis,
maždaug po tiek tikinčiųjų
atėjo ir į kitas dekanato bažnyčias.

Rokiškio bažnyčia plačiai
atvertomis durimis skelbė
– esate laukiami. Kalbintos
moterys neslėpė: jos pasiilgo
sekmadienio pamaldų. Jos ir
po šv. Mišių pasiliko bažnyčioje sukalbėti Rožinį.
Karantino reikalavimai
vis dar galioja
Nors karantinas yra laisvesnis, jis visiškai neatšauktas. Visi, išskyrus šv. Mišias
aukojančius kunigus, turi
dėvėti kaukes. Tikintieji vietoj dvasinės, jau gali priimti
tikrąją Šv. Komuniją, kuri dalinama tikintiesiems į rankas.
Taip mažinama galima užsikrėtimo rizika. Dekanas E.
Novikas tikintiesiems primi-

nė, kad šv. Komuniją reiktų
priimti čia pat prie altoriaus,
komunikanto nederėtų nusinešti kur tolėliau.
Priimdami šv. Komuniją,
tikintieji ir be atskiro perspėjimo laikėsi saugaus atstumo,
mandagiai užleisdami vietas
vieni kitiems.
Dekanas priminė, kad įeidami ir išeidami iš maldos
namų tikintieji nesivaržydami rankas dezinfekuotų specialiu dezinfekciniu skysčiu,
padėtu prie įėjimo į bažnyčią,
aiškiai matomoje vietoje.
Dvasininkai taip pat klauso tikinčiųjų Velykinės išpažinties. Ji klausoma prieš šv.
Mišias, arba dėl išpažinties
patogesnio laiko galima susi-

Nepriklausomas rajono laikraštis

tarti asmeniškai su kunigu telefonu ar elektroniniu paštu.
Kiti Lietuvos vyskupų
konferencijos nutarimo aspektai: Krikšto ir Santuokos
sakramentai švenčiami išlaikant nustatytus atstumus
tarp žmonių; dėl giedojimo
šv. Mišių metu bei šv. Mišių
jungimo su pridėtinėmis pamaldomis sprendžia parapijų
klebonai.
Kita svarbi žinia, kurią
skelbia Lietuvos vyskupai:
pandemijos ištiktas pasaulis
paliudijo, jog žmonija yra
viena šeima. Popiežius Pranciškus kviečia gegužės 14 d.
skirti maldai už visą žmoniją,
palydint ją pasninku ir gerais darbais. Lietuvos vyskupai kreipėsi į visus Lietuvos
žmones, kviesdami įsijungti
į šią pasaulinę iniciatyvą ir
gegužės 14 dieną melstis už
visą žmoniją, maldą palydint
pasninku ir gerais darbais

Džiaugsmingesnės
šv. Mišios
Šios sekmadienio šv. Mišios buvo kitokios ir dėl to,
kad pirmą kartą nuo karantino pradžios suskambėjo
„Pulkim ant kelių“. Taip pat
į kreipinius atsakinėjo nebe
patys dvasininkai, o tikintieji.
Po šv. Mišių dekanas E. Novikas giedojo Švč. Mergelės
Marijos litaniją, tikintieji,
kad ir pro kaukes, nuoširdžiai
giedojo tradicinę gegužinių
pamaldų giesmę „Sveika,
Marija“. Jai pasibaigus, ne-

skubėjo skirstytis: klausėsi
vargonininko Justino Šapolos
atliekamo vargonų muzikos
kūrinio.
Iš pažiūros rokiškėnai
buvo dosnesni ir bažnyčios
rinkliavoje: ne vienas nepagailėjo ir dešimties eurų
kupiūros. Tiems, kurie karantino metu pildė pareigą išlaikyti bažnyčią ir jos tarnus,
dekanas E. Novikas dėkojo
asmeniškai ir kartu su bendruomene meldėsi už šiuos
geradarius.
„Rokiškio Sirenos“
tiesioginės transliacijos
tęsis viso karantino
metu
Tačiau bažnyčia duris
svetingai atveria ne visiems.
Silpnesnės sveikatos, rizikos
grupei priklausantiems asmenims vis dar rekomenduojama melstis namuose. Taip
pat ir sergantiesiems nederėtų
rizikuoti savo sveikata ir eiti į
maldos namus.
Šie žmonės kviečiami
melstis namuose, žiūrėdami
tiesioginę transliaciją „Rokiškio Sirenos“ facebook
paskyroje. Negalintieji jos
stebėti tuo laiku, kai aukojamos šv. Mišios, vaizdo įrašą netrukus po pamaldų ras
„Rokiškio Sirenos“ interneto
svetainėje www.rokiskiosirena.lt.
Šios transliacijos sulaukia
didelio tikinčiųjų dėmesio.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ
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Gegužės 13 dieną – kraujo donorystės akcija Rokiškyje
Vyriausybei
pamažu
švelninant karantino sąlygas, Nacionalinis kraujo
centras ruošiasi išaugusiam
kraujo poreikiui. Šoktelėjimo tikimasi tuomet, kai bus
atnaujintos planinės operacijos ir gydymo įstaigoms
per karantiną išsekusių
kraujo atsargų nebeužteks.
Kraujo poreikis išlieka
aktualus ir karantinas Nacionalinio kraujo centro
darbo nesustabdo – kraujo
komponentai ir toliau pristatomi gydymo įstaigoms.
Kraujo nuolat reikia neatidėliotiniems ir gyvybiškai
svarbiems atvejams – žmonėms po nelaimingų atsitikimų, traumų, nudegimų,
taip pat gimdymo metu,
kraujo vėžiu ir kitomis sunkiomis ligomis sergantiems
pacientams. Nacionaliniame kraujo centre dedamos
visos pastangos sutelkti
žmones, užtikrinti procesų
saugumą ir visi, kurie yra
sveiki, kviečiami atvykti
donorystei.

Būdami atsakingi už visų
šalies gydymo įstaigų aprūpinimą krauju, kviečiame ir
labai laukiame kraujo donorų
savo padaliniuose didžiuosiuose miestuose, o Rokiškio krašto donorų lauksime
gegužės 13 dieną nuo 10:00
iki 15:00 valandos Rokiškio
rajono savivaldybėje.
Nacionalinio kraujo centro
medikai kraujo donorų lauks

1 aukšto salėje, įėjimas pro
Civilinės metrikacijos skyrių.
Nacionalinio kraujo centro Panevėžio filialo atstovai
prašo visų planuojančių dalyvauti kraujo registruotis telefonu 8 655 43757. Donorams
bus paskiriamas laikas išvengiant būriavimosi kraujo donorystės patalpoje ar laukiamajame.
Esant galimybei prašome
donorų apklausos anketą atsispausdinti ir užpildyti prieš
atvykstant į kraujo donorystės akciją. Anketą galite rasti
čia: http://v2.kraujodonoryste.lt/main_menu/informacija-donorams/donoro-apklausos-anketa/
Svarbi informacija:
•
Kraujo gali duoti tik
visiškai sveiki ir puikiai besijaučiantys žmonės, turintys
daugiau nei 18 metų.
•
Kraujo
donorystė atidedama 28 dienoms po
grįžimo iš bet kurios užsienio
šalies, net jeigu asmuo jokių
peršalimo simptomų nejaučia.
Šiems asmenims užeiti į NKC
patalpas ir mobilias išvykas
griežtai draudžiama.
•
Kraujo donorystė atidedama 28 dienoms asmeniui,
jei jis įtaria galimai kontaktavęs su COVID-19 užsikrėtusiais žmonėmis.
•
Į kraujo centrą ir mobilias donorystės akcijas nerekomenduojama atvykti su mažamečiais vaikais, didelėmis
žmonių grupėmis.
Aukoti kraujo net ir pan-

2020 m. balandžio 23 dieną įvykęs eilinis visuotinis AB ”Rokiškio mašinų gamykla” (įm.k.
173108864, buveinės adresas Respublikos 113.Rokiškis) akcininkų susirinkimas nusprendė paskirstyti 2019 m. Bendrovės pelną ir skirti 0,06 euro dividendų vienai akcijai. Dividendai bus mokami nuo
2020 m. birželio 01 d.
Akcininkams dividendai bus išmokami Bendrovės kasoje arba pateikus prašymą, dividendai bus
pervesti į akcininko nurodytą asmeninę atsiskaitomąją sąskaitą. Dividendai apmokestinami pagal
LR numatytus įstatymus (15 proc. GPM) Prašymus
galite pateikti raštu arba elektroniniu paštu virga@rmg.lt. Tel. pasiteirauti (8-458) 33625.
Turėti asmens tapatybės dokumentą.
Gen. direktorius Rimgaudas Kilas

Užs. 1009

Kamajų parapija kviečia
tikinčiuosius atsiimti
unikalių kalendorių
demijos metu yra sudarytos
maksimaliai saugios sąlygos.
NKC nėra gydymo įstaiga,
tad sergančiųjų ten nesutiksite – aukoti kraujo prašoma
tik visiškai sveikų žmonių.
Be to, kraujo centre yra atliekamas profilaktinis darbuotojų ištyrimas nuo Covid-19,
centras taip pat laikosi nustatytų rekomendacijų, kad būtų
užtikrinta maksimaliai saugi
aplinka tiek donorams, tiek

darbuotojams.
NKC yra laikomasi visų
Pasaulinės sveikatos organizacijos, Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro,
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir
Vyriausybės reikalavimų bei
rekomendacijų, siekiant užtikrinti donorų bei darbuotojų
saugumą.
Organizatorių
inform.

Lietuva artėja meteorologinės sausros link
Lietuva prasidėjus kritulių stygiui artėja meteorologinės sausros link, praneša
Hidrometeorologijos tarnyba.

Pasak meteorologų, mažiausiai kritulių balandį sulaukė pietvakarinė Lietuvos
dalis – iki 10 proc. įprasto kritulių kiekio, todėl čia
formuojasi
meteorologinė
sausra. „Jei gegužės pirmą
dešimtadienį kritulių taip pat
sulauksime nedaug, meteorologinė sausra apims didesnę
teritoriją. Jei ir antrą dešimtadienį – galime tikėtis ir stichinės sausros susiformavimo“,
– pranešime cituojama klimatologė Viktorija Mačiulytė.
Meteorologų teigimu, kritulių stygius Lietuvoje fiksuojamas nuo kovo trečio
dešimtadienio, kuomet skirtingose stotyse iškrito iki 37
proc. įprasto kritulių kiekio.
Balandžio pradžia buvo
šiek tiek drėgnesnė, kritulių
kiekis pasiekė 96 proc. įprasto skaičiaus, ir tik Laukuvoje
viršijo normą. Balandžio paskutinės dešimt dienų buvo
sausiausios, iškrito iki 19

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

Kamajų parapija išleido unikalius kalendorius,
skirtus 2021 m. ir parapijiečiams praneša, kad juos
galima pasiimti bažnyčioje gegužės 30 d. nuo 10
iki 19 val., gegužės 31 d. nuo 10 iki 19 val., birželio
6 d. nuo 10 iki 19 val., birželio 7 d. Nuo 10 iki 12 val.
Norintieji gauti kalendorius į namus kviečiami
kreiptis: kamajuparapija@gmail.com
Taip pat primenama, kad bažnyčioje yra Kryžiaus
kelio instaliacijos, kurias galima pamatyti šeštadieniais sekmadieniais nuo 10 iki 19 val. (iki birželio 7
d. 12 val.)
Kamajų šv. Kazimiero parapijos inform.

Gesino sodo namelį
ir dūmtraukį

Gegužės 8 d., 22:54 val. gautas pranešimas, kad Skersinėje g., Juodupėje, namo koridoriuje pilna dūmų. Atvykus
gaisrininkams kamine degė suodžiai, buvo uždūmintas namo
antras aukštas. Kamine degę suodžiai užgesinti panaudojus
miltelinius gesintuvus. Kadangi kaminas buvo įtrūkęs, užkūrus krosnį, dūmai pro kamino įtrūkimus pateko į namą.
Gegužės 9 d., 19:50 val. gautas pranešimas, kad Koperatininko 2-joje g., Uljanavos kaime, dega žolė. Vėliau pranešimas buvo papildytas, jog jau dega ir sodo namelis. Atvykus
gaisrininkams degė negyvenamas sodo namelis. Gaisro metu
išdegė namo vidus ir apdegė lauko siena. Namelio savininkas
nežinomas.
Panevėžio apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos
Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos
inform.

Laibgalių kaime gaisre
žuvo vyras

Gegužės 10 dieną, apie 05.23 val. gautas pranešimas,
kad Rokiškio r., Laibgalių k. dega namas.

proc. įprasto kritulių kiekio.
Pasak V. Mačiulytės, praėjusį ir šį pavasarį kritulių stygiaus poveikį dar pastiprina
žiemos metu nesusiformavusi
sniego danga.
Sniegas pavasarį ištirpdamas prisotina dirvožemį ir
gruntinius vandenis bei su-

formuoja hidrologinį potvynį, tuo tarpu šį žiema buvo
pirma per istoriją, kai nesusidarė pastovi sniego danga
ilgiau nei kelias dienas.
„Toliau tęsiantis kritulių
stygiui, deja, sukauksime ir
hidrologinės sausros“, – prognozuoja klimatologė.

Pernai Lietuvoje dėl sausros
buvo paskelbta valstybės lygio
ekstremali situacija. 2019-ųjų
balandį kritulių kiekis irgi gerokai atsiliko nuo daugiametės
normos. Sausrai pasireiškus
aktyviosios augalų vegetacijos
metu, ji pakenkė derliui.
BNS inform.

Nepriklausomas rajono laikraštis

Atvykus gaisrininkams namas degė atvira liepsna, stogas
ir perdanga buvo sukritę. Gesinant gaisrą iš degančio namo
išnešti du dujų balionai. Gaisro metu namas sudegė visiškai.
Namas medinis, apmūrytas plytomis, stogas šiferio, vieno
aukšto.
Gaisro metu perkasinėjant gaisravietę rastas apdegęs vyro
(gim. 1963 m.) kūnas, medikai konstatavo mirtį. Gaisro priežastis nustatinėjama.
Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos
komisariato inform.
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CS MP 530 IR. USB, MP3. Kaina
20 Eur. Tel. 8 687 73 075.
Rokiškis
• CD grotuvą Panasonic CQC7303N. Kaina 25 Eur.
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą SONY
CDX-M600R. MP3, atverčiamas.
Dvigubas ekranas, spalvotas. Kaina
20 Eur. Tel. 8 687 73 075.
Rokiškis
GYVULIAI, GYVŪNAI

• Žalmargę veršingą telyčią.

Veršiuosis gegužės mėn. Kaina 750
Eur. Tel. 8 676 43 327.
Rokiškis
• Didelį, naują namelį katinui.
Kaina 15 Eur. Tel. 8 676 08 687.
Rokiškis
• Avis. 1.20 Eur/kg gyvo svorio. Be
numeriu. Mišrūnės.
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis
• Pusės metų telyčaitę.
Tel. 8 650 97 726. Rokiškis
• Veršingą telyčią, juodos spalvos.
Kaina 700 Eur. Tel. 8 656 80 743.
Rokiškis
• Avilius su bitėmis ir labai daug
inventoriaus. Tel. 8 611 46 744.
Biržai
• Kaimiškai augintas kiaules,
kilogramo kaina 2,50 Eur.
Tel. 8 620 31 985. Rokiškis
IEŠKO DARBO

• 34 metų vyras ieško darbo.

PASLAUGOS

Domina įvairūs variantai. Turiu
automobilį. Tel. 8 670 82 022.
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu dirbti ūkyje,
pjauti malkas, pjauti žolę, atlikti
kitus ūkio darbus. Siūlyti ir rašyti
sms. Tel. 8 641 69 409.
Kupiškis
• Ieškau bet kokio darbo, skubiai,
darbo nebijau. Tel. 8 699 28 563.
Rokiškis
SIŪLO DARBĄ

• Ieškau pagalbinio darbininko

remonto darbus. Tel. 8 644 41 260.
Rokiškis
• Mažu traktoriumi frezuojame
žemę iki 30c m gylio. Darome
vagas. Tel. 8 698 17 829.
Rokiškis
• Atlieku šildymo, vandentiekio,
kanalizacijos ir kitus smulkius
santechnikos darbus.
Tel. 8 615 52 759. Rokiškis
• MB „GIRIUNTA“ nuomoja
mini ekskavatorių (3,5 t) su
operatoriumi. Atlieka visus žemės
kasimo ir lyginimo darbus: pamatų
kasimas, šlaitų formavimas,
gerbūvio darbai. Kasimo kaušai 2545-60 cm ir planiravimo (vartomas)
140 cm. Savivarčio paslaugos iki
4,5 t. Tel. 8 603 77 107.
Rokiškis
• Gerai atlieku montavimo bei
statybos darbus. Gipskartonio
montavimas, plytelių klijavimas,
laminato, parketo su click užraktu
dėjimas, vonios kambario visiškas
įrengimas, langų/durų montavimas,
grindjuosčių (plintusų) klijavimas.
Tel. 8 623 05 173. Rokiškis
• Teikiame teleskopinio krautuvo,
ekskavatorinio krautuvo (Račioko)
paslaugas. Kėlimo, kasimo,
kelmų rovimo, krovimo darbai,
stumdymo, planiravimo,lyginimo
darbai,pamatų užpylimas. Esant
reikalui, teikiame birių krovinių
pervežimo paslaugas.
Tel. 8 650 23 641. Rokiškis
• Mobiliu gateriu pjaunu medieną.
Tel. 8 665 74 346. Rokiškis
PERKA

• Perkame sraiges. Paimame iš
• Retiname miškus.

Tel. 8 650 97 726. Rokiškis
• Karpome, formuojame
gyvatvores, dekoratyvinius augalus.

Genime, smulkiname šakas,
pjauname pavojingai augančius
medžius. Tel. 8 644 41 260.
Rokiškis
• Valome kaminus, krosnių angas,
atliekame santechnikos ir smulkius

namų. Tel. 8 670 37 379.
Rokiškis
• Pirkčiau 2-4 kambarių butą
Rokiškyje, domina tik butai,
kuriems reikia kapitalinio remonto,
pirmas ir penktas aukštai nedomina.
Tel. 8 646 82 607. Rokiškis

statybose. Darbas visoje Lietuvoje.
Dėl atlygio ir darbo sąlygų
skambini tel. Tel. 8 608 09 520.
Rokiškis
• Ieškau 2 - 3 žmonių akmenims
rinkti. Atvykimas su savo
transportu. Tel. 8 638 92 946.
Rokiškis
• Ieškomas traktorininkas biokurui
traukti MTZ traktoriumi. Kaina
sutarsim. Tel. 8 604 66 711.
Rokiškis
DOVANOJA

• Dovanojam labai gražų katinėlį

(Siamo). Kamajai.
Tel. 8 629 27 741. Rokiškis
• Atiduodu mėšlą, išsivežti patiems.
Tel. 8 606 24 569. Rokiškis
DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Naujos Triumph liemenėlės tik

15 Eur. Mus rasite Išparduotuvėje,
Taikos g. 19, Rokiškyje
• 42 dydžio odinius Caprice firmos
juodus batelius.
Tel. 8 678 04 651. Rokiškis
• 42 dydžio, Rieker firmos odinius
laivelius. Tel. 8 678 04 651.
Rokiškis
• 42 dydžio smėlio spalvos odinius,
Tamaris firmos batelius. Kaina 25
Eur. Tel. 8 678 04 651.
Rokiškis
• Naujus 42 dydžio moteriškus,
odinius batus. Kaina 55 Eur.
Tel. 8 678 04 651. Rokiškis
GARSO TECHNIKA

• Labai geros būklės, automobilinį
CD grotuvą JVS KD-R711. MOSFET, WMA, MP3, AUX, USB.
50W/4. Kaina 30 Eur.
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą AEG

Nepriklausomas rajono laikraštis

KITA

• Laidus automobilinio garso

stiprintuvo pajungti, du stop
žibintus, automatinę anteną
automobiliui. Tel. 8 676 27 899.
Rokiškis
• Traliuką malkoms vežti (prie
traktoriaus) ir rugius pašarui.
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis
• Pjautą medieną stogui.
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Sausas eglines malkas. Kaina 150
Eur. Tel. 8 680 49 599.
Rokiškis
• Naudotus reklaminius tentus,
statybines plokštes ir blokus.
Tel. 8 610 01 593. Rokiškis
• Įvairias malkas nedideliais
kiekiais, skaldytas. Yra sausų,
lapuotis bei spygliuotis. Kaina 60
Eur. Tel. 8 602 87 040.
Rokiškis
• Skaldytas ir kaladėmis malkas.
Tel. 8 670 84 095. Rokiškis
• Varstotą. Kaina 70 Eur.
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis
• Audi 80 visą arba dalimis.
MTZ-50 dokumentus. Plūgus,
kultivatorių ir kitas detales. Grūdų
malūną, statinę ant ratų (gyvulių
girdymui), 2 ha miško.
Tel. 8 625 69 078. Rokiškis
• Nenaudotą, rusišką priekalą.
Kaina 250 Eur. Tel. 8 613 97 479.
Rokiškis
• Naują klausos aparatą Sound
Ganie. Kaina 35 Eur.
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Elektrinį pjūklą, nenaudotą
kriauklę, bulvių kombaino E-686

ratus, galima su rėmu ir kitos dalys.
Kaina 15 Eur. Tel. 8 686 91 017.
Rokiškis
• Suvirinimo aparatą ir galingą
akumuliatorių kroviklį. Kaina 35
Eur. Tel. 8 686 91 017.
Rokiškis
• Nestandartinių matmenų
viršutinis šulinio ritinys. Dėl
išsamesnės informacijos skambinti
telefonu. Kaina sutartinė.
Tel. 8 687 58 348. Rokiškis
• Šiaudus rulonais, atvežu.
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Beržo briketų kaina su atvežimu į
jūsų kiemą 105 Eur. Uosio briketai
115 Eur, medienos granulės nuo
145 Eur. Kainos su 9 proc. PVM.
Tel. 8 646 01 050. Rokiškis
• 3,3 t skysto kuro talpyklą
pagamintą iš dujotiekio vamzdyno.
Išsivežti patiems.
Tel. 8 610 35 422. Rokiškis
• Malkas. Nebrangiai.
Tel. 8 623 06 944. Rokiškis
KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Vaizdo plokštę Asus Eah6850.

Gigabyte Radeon HD 6850 1GB
GDDR5 (256 bit), DVI, HDMI, DP.
Reikia 6 pin maitinimo. Kaina 20
Eur. Tel. 8 675 00 301.
Rokiškis
MAISTO PRODUKTAI

• Naminius kiaušinius. Esant

poreikiui atvežu i namus. Kaina 2
Eur. Tel. 8 670 06 778.
Rokiškis
• Maišą valgomųjų ir maišą
sėklinių bulvių. Bulvės didelės
ir skanios. Sėklinės su daigeliais
jau sodinimui. Atvežame i namus.
Kaina 12 Eur. Tel. 8 615 16 534.
Rokiškis
• Naminius, laisvai augančių vištų
kiaušinius. Tel. 8 608 81 355.
Rokiškis
• Skanias bulves Vineta. 0.25 cnt/
kg. Tel. 8 670 06 514.
Rokiškis
MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Sintezatorių Yamaha psr e-473.

Beveik kaip naujas, labai mažai
naudotas. Veikia puikiai. Kaina 120
Eur. Tel. 8 687 19 631.
Rokiškis
• Pianiną. Kaina 50 Eur.
Tel. 8 687 19 631. Rokiškis
MOBILIEJI TELEFONAI

• Puikiai veikiantį telefoną

Samsung Galaxy A10. Naudotas
pusė metų. Kaina 65 Eur.
Tel. 8 625 67 440. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują mobilų
telefoną iPhone 7, 32GB. Spalva
Rose Gold. Dokumentai, dėžutė,
dėkliukas. Domina keitimas.
Kaina 200 Eur. Tel. 8 687 73 075.
Rokiškis
NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Sklypą gyv. namo statybai

J. Tumo-Vaižganto g. 43c.
Geodeziniai matavimai atlikti.
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LAISVALAIKIS

Laisvės g.13

Tel. 8 698 81 968. Rokiškis
• Sodą su vasarnamiu Juodupėje.
6,06a žemės, šalia tvenkinys.
Tel. 8 650 33 388. Rokiškis
• 3 kambarių butą Rokiškio r.,
kaimiškojoje seniūnijoje, Šileikių
km. 15-1. Bendras plotas- 74 kv.
m., gyv. plotas- 43 kv. m. Yra
ūkinis pastatas, šiltnamis, nedidelis
sodelis. Kieme - šulinys. Kaina
sutartinė. Tel. 8 600 72 142.
Rokiškis
• Gerą surenkamą metalinį garažą.
Galiu atvežti į vietą, surinkti.

Kaina 350 Eur. Tel. 8 687 73 343.
Ukmergė
• Namą Juodupėje su 17 arų žemės.
Namo viduje reikia remonto. Kaina
10500 Eur. Tel. 8 675 80 233.
Rokiškis
• Sodybą Kalvių kaime. Sklypo
plotas: 30 a. Medinis namas,
molinis tvartas, rūsys, garažas,
lauko virtuvė, pirtis, klėtis, didelis
sodas ir tvenkinys. Kaina 8000 Eur.
Tel. 8 620 30 974. Rokiškis
• Namą Rokiškio rajone, Obeliuose.
Yra 22 a žemės, sodas. Rami vieta.
Namui reikia remonto. Dokumentai
tvarkingi. Kaina 3200 Eur.
Tel. 8 685 57 120. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą kolektyviniame
sode, už miškų ūkio.
Tel. 8 686 93 166. Rokiškis
• Namo dalį Laisvės gatvėje.
Atvestos, bet neprijungtos
komunikacijos. Yra rūsys ir
pagalbinių pastatų, 2a žemės.
Kaina 7700 Eur. Tel. 8 611 31 634.
Rokiškis
NUOMA

• Išnuomoju garažo tipo patalpas

su baldais ir buitine technika
ilgesniam laikui. Tel. 8 620 24 515.
Rokiškis
• Išsinuomočiau ūkio paskirties
žemę. Kaina 150 Eur.
Tel. 8 606 07 881. Rokiškis
• Išsinuomosiu butą ar namą.
Siūlykite įvairius variantus.
Tel. 8 654 89 873. Rokiškis
PREKĖS VAIKAMS

• Elektrinį paspirtuką. Praktiškai

naujas. Baterijos OK. Kroviklis.
Kaina 95 Eur. Tel. 8 656 60 590.
Rokiškis
• Vežimėlį. Kaina 50 Eur.
Tel. 8 626 87 197. Rokiškis
• Mašinines kėdutes. Kaina 40 Eur.
Tel. 8 626 87 197. Kėdainiai
• Sauskelnes. 72 vienetai, 5 ir +5
dydžiai. Kaina 7 Eur.
Tel. 8 691 08 961. Rokiškis
• Geros būklės kūdikio maitinimo
kėdutę. Kaina 30 Eur.
Tel. 8 622 47 259. Anykščiai
RASTA\PAMESTA

• Rasti automobilio numeriai, gal
9x5 m. Patalpos tinkamos veiklai
susijusiai su automobiliais (geras
apšvietimas), prekių, daiktų
sandėliavimui ar pan.
Tel. 8 644 49 927. Rokiškis
• Tvarkinga, trijų asmenų šeima
ieško išsinuomoti butą ar namo
dalį. Domina įvairus variantai.
Tel. 8 678 48 759. Rokiškis
• Tvarkinga pora išsinuomotų vieno
kambario butą. Geriausia būtų su
baldais Rokiškio mieste. Kaina 99
Eur. Tel. 8 628 75 022.

Rokiškis
• Išsinuomočiau 2-3 kambarių butą
Rokiškyje arba Laibgaliuose.
Tel. 8 646 95 191. Rokiškis
• Išnuomojamas 1 kambario butas
Rokiškio mikrorajone vienam
žmogui. Tel. 8 621 30 924.
Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti garažą
ilgesniam laikui Rokiškyje,
pirmenybė Gruodžio g.
Tel. 8 672 02 000. Rokiškis
• Išnuomosiu 1 kambario butą

Nepriklausomas rajono laikraštis

kas pasigedo? Tel. 8 695 93 013.
Rokiškis
• Pamesta raudona piniginė su
dokumentais. Radusiems pristatyti į
Maksimos apsaugos skyrių.
Tel. 8 654 38 112. Rokiškis
SODO, DARŽO TECHNIKA

• Žoliapjovę. Tvarkinga, pjovimo

plotis 51 cm. Kaina 90 Eur.
Tel. 8 602 24 241. Rokiškis
• Brigsą. Automatas, dirbęs labai
mažai, gal 30 val. Kupiškis. Kaina
1200 Eur. Tel. 8 684 20 231.

Kupiškis
• Traktoriuką-žoliapjovę Husqvarna
R111B5, paruoštas sezonui, pakeisti
tepalai, filtrai, parduodamas nes per
mažas. Kaina 1500 Eur.
Tel. 8 646 82 607. Rokiškis
• Husqvarna 340 - 200 Eur.
Husqvarna 236 - 180 Eur. Mažai
naudotos. Tel. 8 678 72 573.
Rokiškis
• Jonsered pjūklą. 2.2kW. Iš
Švedijos. Kupiškis, galima ir paštu.
Kaina 130 Eur. Tel. 8 684 20 231.
Kupiškis
• Diskinį pjūklą ir obliavimo
aparatą medžiams obliuoti.
Tel. 8 458 75 274. Rokiškis
• Labai mažai naudotą žoliapjovę.
Pirkta nauja, tvarkinga. Kaina
galima derinti. Kaina 120 Eur.
Tel. 8 602 24 241. Rokiškis
• Tvarkingą, savaeigę žoliapjovę su
krepšiu. Kaina 170 Eur.
Tel. 8 698 31 695. Rokiškis
STATYBINĖ ĮRANGA

• Įvairaus pjovimo, statybinę

medieną. Tel. 8 699 33 786.
Rokiškis
• Viengubo pjovimo lentas.
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Obliavimo veleną 30c m pločio su
guoliais ir diskinio pjūklo pjūklą 50
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas,
Lietuva
09:00 Džesika Flečer
09:50 Miuncheno
kriminalinė policija
10:35 Komisaras Reksas
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 LRT pamokėlės
13:00 Įdomiosios pamokos
tiesiogiai. Specialus
„Lietuvos tūkstantmečio
vaikų“ projektas
14:00 Žinios
16:30 Šoka Lietuva
16:40 Ponių rojus
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gyvenimo
spalvos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nepažintas meras

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas,
Lietuva
09:00 Džesika Flečer
09:50 Miuncheno
kriminalinė policija
10:35 Komisaras Reksas
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 LRT pamokėlės
13:00 Įdomiosios pamokos
tiesiogiai. Specialus
„Lietuvos tūkstantmečio
vaikų“ projektas
14:00 Žinios
16:30 Šoka Lietuva
16:40 Ponių rojus
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema
21:30 „Eurovizijos“
nugalėtojai
22:30 Dviračio žinios

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas,
Lietuva
09:00 Džesika Flečer
09:50 Miuncheno
kriminalinė policija
10:35 Komisaras Reksas
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 LRT pamokėlės
13:00 Įdomiosios pamokos
tiesiogiai. Specialus
„Lietuvos tūkstantmečio
vaikų“ projektas
14:00 Žinios
16:30 Šoka Lietuva
16:40 Ponių rojus
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Visi kalba
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
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22:30 Dviračio žinios
23:00 Apgavikai
23:45 Šoka Lietuva
24:00 Komisaras Reksas
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Apgavikai
04:45 Šoka Lietuva
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

12:00 Tikroji žvaigždė
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Gero vakaro šou
20:30 Prakeikti II
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Romo dienoraštis
00:30 Kaulai
01:25 APB
02:15 Rouzvudas
03:00 Pasitikėjimas
03:55 Kaulai
04:45 Paskutinis žmogus
Žemėje
05:35 Rouzvudas

05:20 Rouzvudas
06:25 Keršytojų komanda
06:55 Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Prieš srovę
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Nuo likimo nepabėgsi

23:00 Veisenzė. Berlyno
meilės istorija 1
23:50 Šoka Lietuva
00:05 Komisaras Reksas
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vakaras su Edita
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Veisenzė. Berlyno
meilės istorija 1
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

05:10 Paskutinis žmogus
Žemėj
05:35 Rouzvudas
06:25 Keršytojų komanda
06:55 Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Gero vakaro šou
08:55 Meilės sūkuryje

21:30 Auksinis protas
22:50 Valkirija
00:50 Ledi Makbet
02:15 Šoka Lietuva
02:30 Stop juosta
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Šventadienio mintys
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Beatos virtuvė
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

06:00 "Iš širdies į širdį"
07:30 "Tomas ir Džeris"
08:00 "Volkeris, Teksaso
reindžeris"
10:00 "Rosenheimo policija"
11:00 "Monikai reikia

10:00 Nuo likimo nepabėgsi
12:00 Tikroji žvaigždė
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Farai
20:30 Prakeikti II
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Žala
00:10 Kaulai
01:10 APB
01:55 Rouzvudas
02:50 Pasitikėjimas
03:35 Kaulai
04:25 Grainderis
04:50 Paskutinis žmogus
Žemėje
05:35 Rouzvudas

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

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 Ponas Kūdikis
21:15 Robotų žemė
23:35 Ženklai
01:40 Olimpo apgultis
03:40 Žala
05:35 Paskutinis žmogus
Žemėje

05:10 Paskutinis žmogus
Žemėje
05:35 Rouzvudas
06:25 Keršytojų komanda
06:55 Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Farai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Nuo likimo nepabėgsi

06:20 "Iš širdies į širdį"
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"

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 Dydžio (r)evoliucija
21:00 "Monikai reikia
meilės"
21:30 Žinios
22:30 Išrinktųjų medžioklė
00:45 "Antrininkas"
01:45 Apalūza
03:35 "Volkeris, Teksaso
reindžeris"
05:05 "Rosenheimo policija"

06:25 "CSI. Majamis"
07:20 "Mano virtuvė
geriausia"
08:35 "Asmens sargybinis"

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 Valanda su Rūta
21:00 "Monikai reikia
meilės"
21:30 Žinios
22:30 Džona Heksas
00:10 "Antrininkas"
01:10 Išrinktųjų medžioklė
02:55 "Volkeris, Teksaso
reindžeris"
04:25 Alchemija XVI. Mada yra
menas
04:50 RETROSPEKTYVA

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

15:30 "Laukinis miestas"
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Godzila
23:25 Zoja
01:20 Kelyje po Europą
02:45 Džona Heksas
04:00 "Volkeris, Teksaso
reindžeris"

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

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 Skiriamoji juosta
23:00 Niekada nepasiduok 3
00:50 "Nusivylusios namų
šeimininkės"

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

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 "Sudužusių žibintų
gatvės"
16:00 "Pėdsakas"
17:00 Info diena
17:30 "Kobra 11"
18:30 "CSI. Majamis"
19:30 "Paskutinis laivas"
20:30 "Pričiupom!"
21:00 Į saulę
22:55 Skiriamoji juosta
00:40 "Nusivylusios namų
šeimininkės"

05.20 Nauja diena
07.00 Lietuva tiesiogiai
07.30 Gyvenimas
08.30 „Vieno nusikaltimo
17:00 Info diena
17:30 "Kobra 11"
18:30 "CSI. Majamis"
19:30 "Amerikietiškos imtynės"
21:30 Rokis 2
23:50 Į saulę
01:30 "Nusivylusios namų
šeimininkės"

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

Nėra TA. Be rūdžių. Kaina 300 Eur.
Tel. 8 614 55 406. Rokiškis
• Opel Astra 1996 m., turbodyzelis,
1,7 l. Nėra TA, be rūdžių. Kaina
300 Eur. Tel. 8 614 55 406.
Rokiškis
• Motorinį dviratį Ryga-11.
Kaina 120 Eur. Tel. 8 676 43 327.
Rokiškis
• 2004 m. VW Bora. 1.9 l, 96 kW,
TDI. TA iki 2021.04. Užsiveda,
važiuoja ir traukia gerai, kėbulas be
rūdžių, yra kablys. Kaina derinama.
Kaina 1400 Eur. Tel. 8 631 25 562.
Rokiškis
• 2002 m. Opel Zafira 2 l, 74 kW,
raudonos spalvos, dyzelis. TA iki
2022.01. Geros būklės, odinis
salonas, užsiveda ir važiuoja,
siurblio defektas. Kaina derinama
prie automobilio. Kaina 1200 Eur.

Tel. 8 631 25 562. Rokiškis
• Dviratį paaugliui. Kaina 60 Eur.
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis
• 2004 m. Opel Zafira, dyzelis.
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Vaikišką dviratį vaikui iki 8 metų.
Reikia pakeisti padangas. Kaina 25
Eur. Tel. 8 672 77 175.
Rokiškis
• 1997 m. VW Polo. 4 durų, 1,9 l,
dyzelis. TA iki 2022.05. Kaina 440
Eur. Tel. 8 674 92 644.
Rokiškis
• Kartus Vanagas 1 (2 vnt). 1 vnt.750 Eur, ir Vanagas 2 (1 vnt) - 900
Eur. Tel. 8 686 37 924.
Rokiškis
• VW Polo. 1998 m., 1,9 l, TA
2 metams. Tvarkinga, labai
ekonomiška, 4 durų, su geruoju be
turbinos varikliu. Kaina 650 Eur.
Tel. 8 626 01 716. Rokiškis
• VW Passat. 2006 m, 1,9 l,
dyzelis, universalas, juodas. Kaina
1900 Eur. Tel. 8 621 72 973.
Rokiškis
• Mitsubishi Colt. 2005.12.29.
Dyzelis, 70 kW, TA iki 2021.09.20.
Pilka. Kaina derinama vietoje.

8 sukimo padėtys, rodu pulsą,
sudegintas kalorijas, laiką,
važiavimo greitį ir nuvažiuotą
kelią. Kaina 80 Eur.
Tel. 8 689 21 161. Rokiškis

cm. Kaina 120 Eur.
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis

• Trifazius elektros variklius. 2,2
kW, 1500 aps-90 Eur. 4 kW-120

SPORTO IR LAISVALAIKIO
PREKĖS
• Papildus. Kaina 150 Eur.
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Elektrinį bėgimo takelį.
Reguliuojamas tempas iki 12
km/val, rodo pulsą, sudegintas
kalorijas, sportavimo laiką, nubėgtą
atstumą. Kaina 210 Eur.
Tel. 8 689 21 161. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Fiat Idea 2004 m., 1,3 l, dyzelis,

be rūdžių. Kaina 650 Eur.
Tel. 8 614 55 406. Rokiškis
• Opel Astra 1995 m., turbo dyzelis.

istorija“
09.30 Vyriausybės spaudos
konferencija
10.00 Nauja diena
12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių
12.30 Lietuva tiesiogiai
13.00 Nauja diena
15.00 „Mentų karai: Kijevas.
Operacija“ „Trojos arklys“
16.00 Reporteris
17.00 „Kelrodė žvaigždė“
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“
19.30 Lietuva tiesiogiai
20.00 Reporteris
21.00 „Moterų daktaras“
22.00 Lietuva tiesiogiai
22.30 Reporteris
23.30 Skyrybos
00.30 „Moterų daktaras“
01.30 Gyvenimas
02.30 Lietuva tiesiogiai
03.00 „Vieno nusikaltimo istorija“
03.45 „Mentų karai: Kijevas.
Operacija“ „Trojos arklys“
04.30 „Kelrodė žvaigždė“
17.00 „Kelrodė žvaigždė“
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“
19.30 Baltijos kelias
20.00 Reporteris
21.00 „Moterų daktaras“
22.00 Nauja diena
22.30 Reporteris
23.00 Bušido ringas. Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
23.30 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi
00.30 „Moterų daktaras“
01.30 Skyrybos
02.30 Bušido ringas. Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
03.00 „Vieno nusikaltimo istorija“
03.45 „Mentų karai: Kijevas.
Operacija“ „Trojos arklys“
04.30 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu
05.15 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi
06.00 „Brangioji, aš
perskambinsiu”

• Naudotą Amysa treniruoklį.

Eur. Tel. 8 627 71 703.
Rokiškis
• Akmenines girnos, nuo 50 iki 500
kg. Tel. 8 627 71 703.
Rokiškis
• Įvairių matmenų statybinę
medieną. Tel. 8 618 33 452.
Rokiškis
• Akmenis, kaina sutartinė.
Tel. 8 682 16 830. Rokiškis

10.00 Nauja diena
12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių
12.30 Lietuva tiesiogiai
13.00 Nauja diena
15.00 „Mentų karai:
Kijevas. Sidabrinis
durklas“
16.00 Reporteris
17.00 „Kelrodė žvaigždė“
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“
19.30 Lietuva tiesiogiai
20.00 Reporteris
21.00 „Moterų daktaras“
22.00 Lietuva tiesiogiai
22.30 Reporteris
23.30 Gyvenimas
00.30 „Moterų daktaras“
01.30 Oponentai
03.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“
03.45 „Mentų karai:
Kijevas. Sidabrinis
durklas“
04.30 „Kelrodė žvaigždė“
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Tel. 8 610 29 473. Rokiškis
• Rusišką, vyrišką dviratį ir kitą
rėmą. Kaina 30 Eur.
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Rusišką, moterišką dviratį. Kaina
29 Eur. Tel. 8 625 81 278.
Rokiškis
• Moterišką dviraį. Ratai R26,
aliuminio rėmas, amortizatorius.
Kaina 85 Eur. Tel. 8 674 32 521.
Rokiškis
• 2009 m. Opel Meriva. Dyzelis.
Kaina 1700 Eur. Tel. 8 699 86 773.
Rokiškis
• Opel Signum. 2005.12.
Tvarkingas, automatinė pavarų
dėžė. Variklis 1.9l., CDTI, 110
kW. TA virš metų. Vasariniai ir
žieminiai ratai su padangomis.
Smulkesnės informacija telefonu.
Kaina derinama. Kaina 1900 Eur.
Tel. 8 648 84 563. Rokiškis
• VW Golf. 1995 m., raudonas.
Kaina 400 Eur. Tel. 8 683 27 149.
Rokiškis
• 2002.12 Pegueot 307.
Universalas, 2 l, dyzelinis,
mechaninė pavarų dėžė. Rida:
303500 km. Žieminių padangų
komplektas su ratlankiais. Kaina
750 Eur. Tel. 8 611 23 738.
Rokiškis
• VW Golf 4. 2000 m., 1.9 l, TDI,
TA 2 metams. Kaina 750 Eur.
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis
TRANSPORTO PRIEMONIŲ
DALYS

• VW Passat B5 dalimis. 1,9 l, 81

kW, 85 kW. Tel. 8 682 58 004.
Rokiškis
• Ratlankius su padangomis. R15,
5/112. Tinka Audi, VW ir seat
automobiliams. Kaina 130 Eur.
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Originalų Audi lietą ratą. R-17,
tik vienas. Kaina 40 Eur.
Tel. 8 646 82 607. Rokiškis
• VW Passat b6 originalius lietus
ratus. R1, 5x112, padangos
skirtingos. Kaina 160 Eur.
Tel. 8 646 82 607. Rokiškis
• Lietus ratlankius. R15, tarpai tarp

skylių 5-100. Centrinė skylė 54,
1mm. Geros vasarinės padangos.
Kaina 140 Eur. Tel. 8 621 29 003.
Rokiškis
• Stabdžių ir galinius žibintus bei
garsiakalbius Magnat Pioneer
Blaupunkt. Tel. 8 676 27 899.
Rokiškis
• Nissan Almera variklį su dėžę.
Važiuojanti, 2002 m., 2,2 l, dyzelis.
Kaina 140 Eur. Tel. 8 627 71 703.
Rokiškis
• Audi 100 C4 variklį su dėže. 1994
m., 85 kW. Užsiveda, važiuoja,
variklis geras. Kaina 180 Eur.
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• 2000 m. Peugeot 306 dalimis.
Tel. 8 698 07 683. Rokiškis
• 1995m. Nissan Terrano dalimis .
Tel. 8 698 07 683. Rokiškis
• VW Passat B5 dalimis. 1998 m.,
81 kW. Tel. 8 698 07 683.
Rokiškis
• Audi, VW ratlankius su
padangomis. 5 skylių. Kaina 50
Eur. Tel. 8 698 07 683.
Rokiškis
• Dalimis 1994m. VW Passat.
Priekinį stiklą, žibintus, galinį
dangtį ir kita. Tel. 8 614 87 836.
Rokiškis
• Lietus ratus. 225/45, R16, 5/122.
Tinka Audi, VW automobiliams.
Kaina 85 Eur. Tel. 8 650 33 384.
Rokiškis
• 2006 m. Opel Astra dalimis.
Tel. 8 699 86 773. Rokiškis
• Naujus, originalius, Žigulio
aliuminius ratlankius. R13. Kaina
40 Eur. Tel. 8 613 97 479.
Rokiškis
• 2005 m. Opel Meriva dalimis. 1,3
l, DTI, 51 kW. Tel. 8 619 11 054.
Rokiškis
• 2002 m. Opel Zafira dalimis. 2,2
l, DTI, 92 kW. Tel. 8 619 11 054.
Rokiškis
• Opel Zefira galinį kapotą. 2001
m., mėlynas. Tel. 8 648 41 007.
Rokiškis
• Gražius, Mazda 6 lietus
ratlankius. 205/50, R17. Kaina 150
Eur. Tel. 8 687 73 075.
Rokiškis
• Audi A6 lietus ratlankius su
beveik naujomis padangomis.
225/50, R17, tarpas tarp skylių 112.
Kaina 200 Eur. Tel. 8 687 73 075.
Rokiškis
• Peugeot 406 dalimis.
Tel. 8 698 16 495. Rokiškis
• VW Passat B5.5 dalimis. 1.9 l,
TDI, 96 kW, 6 bėgių.
Tel. 8 602 23 539. Rokiškis
• Dalimis 1998 m., Opel Vectra.
Universalas, benzinas-dujos.
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Ratus. R17, 5/114.3, tiesūs. Arba
keičiu į R17, 5/100. Kaina 120 Eur.
Tel. 8 674 56 883. Rokiškis
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Savadarbę prikabinamą prie

traktoriaus, 2,6 m žoliapjovęsmulkintuvą. Reikalingas remontas.
Kaina 380 Eur. Tel. 8 675 22 187.

Rokiškis
• MTZ - 80 priekinį tiltą su ratais.
Kaina 120 Eur. Tel. 8 676 43 327.
Rokiškis
• 2 korpusų tvarkingus lenkiškus
plūgus. Kaina 140 Eur.
Tel. 8 676 43 327. Rokiškis
• 2006 m. sejamąją Vaderstad rapid
super XL su įdirbimu, lyginimo
lenta, 4m pločio, su trąšomis, geri
sėjamieji ir purenamieji diskai,
dylančios detalės. Su rimtu pirkėju
kaina derinama. Kaina 13700 Eur.
Tel. 8 686 91 017. Rokiškis
• Rusišką sejalką, ruloninį presą,
6 t mėšlo kratytuvą, SMZT, T-40,
Jumz, dalimis. Yra daug visokių
dalių traktorių. Skambinkite ir
klauskite. Kaina 100 Eur.
Tel. 8 616 13 911.
Kupiškis
• Lenkiška bulvių sodinamąją,
mažai naudota 300 Eur. Vagotuvuskaupikai su priedais 150 Eur.
Tel. 8 612 56 267. Kupiškis
• Veikiantį diržinį šieno grėblį vartytuvą. Kaina 180 Eur.
Tel. 8 651 72 526.
Rokiškis
• Veikiantį, lenkišką trąšų
barstytuvą. Kaina 130 Eur.
Tel. 8 651 72 526. Rokiškis
• Traktorinę, savadarbę, savivartę,
6 t priekabą su dokumentais.
Verčia į galą, hidrocilindras, 24
tonų galingumo, tvarkinga elektra.
Galima nuimti visus bortus, lieka
tiesi platforma. Kaina 3000 Eur.
Tel. 8 674 22 216.
Rokiškis
• Arpą grūdams valyti, su elektriniu
varikliu. Tel. 8 458 75 274.
Rokiškis
• Trąšų barstytuvą.
Tel. 8 458 75 274. Rokiškis
• Kaušą. Naujas, su hidrauliniu
teleskopinių cilindrų, 500
Eur. Galima su Jūsų variacijų
pasirinkimu. Tel. 8 695 29 133.
Rokiškis
• Traktorinę priekabą BRIAB
S2C-20-75. Bortinė, geros
būklės. Bortų aukštis apie 1 m, su
paaukštinimais 1,50 m, veža 22 t
ir daugiau grūdų. Galima perdaryti
kitiems kroviniams vežti. Kaina
sutartinė. Ilgis 8,20 m, plotis 2,5 m.
Kaina 3800 Eur. Tel. 8 686 91 017.
Rokiškis
• Srutovežį, 3,2 tonos. Kaina
sutartinė. Tel. 8 615 19 401.
Kupiškis
• Traktorių T-40. Kaina 1700 Eur.
Tel. 8 687 19 763. Rokiškis
• 2 vnt. naudotus, T16/T25
starterius. 1vnt. Leistuvo starterį ir
1 vnt. UAZ. Pigiai. Kaina 20 Eur.
Tel. 8 611 22 383.
Kaunas
• Rankinį vagojimo plūgelį.
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
VAIZDO TECHNIKA

• Veikiančius televizorius Samsung
ir Vido. Po 20 Eur.
Tel. 8 687 56 080. Rokiškis

Lietuva ir Lenkija atveria sienas vykstant
darbo, verslo ar studijų reikalais
Lietuva ir Lenkija atverė valstybių sienas vykstantiesiems darbo, verslo,
studijų reikalais.

Vykstant į Lenkiją bus
būtina turėti savo kelionės
tikslą patvirtinantį dokumentą – darbo sutartį, verslo liudijimą, įmonės dokumentą,
pažymą iš Lenkijos švietimo
įstaigos apie mokymąsi joje
ir pan.
Šiuos įrodymus reikės
pateikti Lenkijos pasieniečiams, jie ir priims galutinį sprendimą dėl įleidimo į
savo šalies teritoriją.

Abiejų šalių vyriausybėms
sutarus, tokiems keliautojams
nebus taikoma privaloma 14
dienų izoliacija.
Taip pat pirmadienį Lietuvos ir Lenkijos pasienyje
pradėjo dirbti daugiau sienos
kirtimo punktų.
Į
Lietuvą jos piliečiai
lengvaisiais automobiliais iš
Lenkijos galės grįžti ir per
Lazdijų-Aradininkų
pasienio kontrolės punktą, pranešė
Valstybės sienos apsaugos tarnyba.
Iki šiol grįžti į Lietuvą
buvo galima tik per Kalvarijos
punktą.

Iki pirmadienio į Lenkiją užsieniečiai nebuvo įleidžiami.
Pagal trečiadienį priimtą
Lietuvos Vyriausybės nutarimą, nuo gegužės 11 dienos šalyje leidžiama rengti
užsienio kalbos lygio mokėjimo egzaminus stojantiems į užsienio universitetus, ribojant žmonių skaičių
ir užtikrinant socialinę distanciją.
Taip pat leidžiama atnaujinti mokymus vairuoti.
Karantinas Lietuvoje pratęstas iki gegužės 31 dienos.
BNS inform.

Vyriausybės plane – šimtai tūkstančių eurų
dvarų ir kitų lankytinų objektų remontams
Vyriausybės patvirtintame ekonomikos skatinimo
plane – šimtai tūkstančių
eurų dvarų ir kitų lankytinų objektų remontams.
Šiame plane 1,2 mln. eurų
numatyta skirti Palangos
kurhauzo medinės dalies atstatymui ir pritaikymui kultūrinei veiklai, 987 tūkst.
eurų – Plungės Mykolo
Oginskio dvaro žirgyno pritaikymui visuomenės, kultūros ir rekreacijos reikmėms.
Pusę milijono eurų ketinama skirti Vilniaus rajono

Glitiškių dvaro atnaujinimui
ir pritaikymui kultūros paslaugoms teikti bei kitoms
bendruomenės
reikmėms,
300 tūkst. eurų – Utenos rajone esančio Užpalių dvaro
remontui.
Trakų Vokės dvaro rūmų
tvarkybai numatyti 159
tūkst. eurų, Kretingos dvaro
sodybos rūmų rekonstravimui atkuriant verandą – 119
tūkst. eurų, Akmenės rajone
esančio Dabikinės dvaro sodybos rūmų pastato rekonstrukcijai – 100 tūkst. eurų.
47 tūkst. eurų taip pat

numatoma skirti Kernavėje
esančio Lizdeikos piliakalnio šiaurinio šlaito sutvarkymui, 30 tūkst. eurų – Šv.
Varvavos koplyčios Vilniuje
tvarkybai.
Vyriausybė anksčiau balandį skyrė 500 mln. eurų
skubiems valstybės finansuojamiems projektams. Šią
savaitę skirta dar 345 mln.
eurų papildomam ir skubiam
ekonomikos skatinimui.
Planuojama, kad visos
lėšos bus panaudotos iki šių
metų pabaigos.
BNS inform.

Gyventojų dujų balionų keitimui – 20 mln. eurų
Valdžia finansiškai parems buityje naudojamų
suskystintų dujų balionų
atnaujinimą ar jų atsisakymą – tam Vyriausybė skyrė
20 mln. eurų iš ekonomikos
skatinimo ir krizės padarinių švelninimo programos.

Iki 2022 metų numatoma visiškai atsisakyti nesaugių dujų
balionų daugiabučiuose, juos
pakeičiant kitais šaltiniais – šiemet tam skirta 15 mln. eurų.
„Šios lėšos bus skirtos į dau-

giabučių energetikos sistemų
– elektros arba dujų – pertvarkymą. Tai leis ne tik sparčiau
išspręsti daugiabučiuose jau
dešimtmečius nespręstas balionų naudojimo problemas, bet ir
bus ekonomikos skatinimo instrumentas ir prisidės prie darbo
vietų išlaikymo energetikos
sektoriuje, kuriame dirba 10
tūkst. žmonių“, – komentavo
Energetikos ministerija.
Lietuvoje yra 1663 daugiabučiai, kuriuose nepaisant
saugumo gyventojai iki šiol
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maistui ruošti naudoja dujų balionus. Dar 5 mln. eurų skirta
pakeisti senus dujų balionus
į saugius ir taip padėti socialiai remtiniems gyventojams.
Tokių senų, pagal sovietinius
standartus pagamintų balionų
dabar yra 200-400 tūkst.
Nuo sausio įsigaliojo griežtesnė dujų balionų naudojimo
tvarka. Jie turi būti su apsauginiais vožtuvais, apsaugančiais
balioną nuo sprogimo gaisro
metu.
BNS inform.
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Gegužės 12-oji,
antradienis,
20 savaitė

Iki Naujųjų liko 233 dienos.
Tarptautinė slaugytojų diena
Saulė teka 5.19 val.,
leidžiasi 21.13 val.
Dienos ilgumas 15.54 val.
Mėnulis – pilnatis

Savo vardadienius
šiandien švenčia:

Achilas, Nerėjas, Nerijus, Nerita,
Nerys, Nermeda, Nermedas,
Nermedė, Vaidutis, Virgailas,
Virgailė.
Rytoj: Alvyda, Alvydas, Irdangas,
Irdangė, Milda, Ofelija, Servacijus,
Servatas, Servulas, Tautmilas,
Tautmilė, Tautmina, Tautminas.
Poryt: Bonifacas, Gintaras,
Gintarė, Motiejus, Teisutis..

Dienos citata

„„Girk artimą kaip pats save. Jis
atsilygins tau tuo pačiu“
(E. Krotskis).

Šiandien
pasaulio
istorijoje

1265 m. gimė Aligjeris Dantė
– italų poetas ir politikas, italų
literatūrinės kalbos kūrėjas.
1820 m. Italijoje gimė anglė
Florens Naitingeil – slaugė ir
šiuolaikinės slaugių profesijos
pradininkė. Ji dirbo slauge Turkijoje, o Krymo karo metu – ir
Kryme.
1918 m. gimė Džulijus Rozenbergas. 1953 metais jis ir jo
žmona Etelė buvo nuteisti mirti.
Jie tapo pirmaisiais JAV piliečiais,
kuriems, nepaisant tarptautinių
protestų, buvo įvykdyta mirties
bausmė už šnipinėjimą. Jie kaltinti sovietams perdavę atominio ginklo kūrimo paslaptis.
1926 m. norvegas Roaldas
Amundsenas, italas Umbertas
Nobilė ir amerikietis Linkolnas
Elsvortas pasiekė Šiaurės ašigalį
dirižabliu.
1949 m. į Berlyną atvykus pirmajai maisto vilkstinei, oficialiai
baigėsi 11 mėnesių trukusi šio
miesto blokada. Dėl nesutarimų
su sąjungininkais Berlyno blokadą organizavo Sovietų Sąjunga.

Šiandien
Lietuvos
istorijoje

1388 m. įkurta Vilniaus vyskupijos kapitula.

Post scriptum

Besirūpindamas kitų laime
rasi ir savąją.
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Europolas: nusikalstamos organizacijos pelnosi iš koronaviruso pandemijos
Europolo atstovė Tamara
Schotte teigia, kad nors dėl
koronaviruso pandemijos
šalių ekonomikos patiria
nuosmukį, nusikaltėliai iš
šios krizės pelnosi – visoje
Europoje pastebimas išaugęs kibernetinių nusikaltimų, prekybos padirbiniais
ir tam tikros rūšies vagysčių
skaičius.
Pasak jos, nors dar yra
per anksti daryti galutines
išvadas dėl COVID-19 poveikio
nusikalstamumui,
tačiau akivaizdu, kad organizuoto nusikalstamumo
veikla visoje Europoje stipriai keičiasi.

Daugėja kibernetinių
nusikaltimų
„Kibernetiniai nusikaltėliai
itin greitai pasinaudojo esama
situacija, COVID-19 pandemijos poveikis čia yra labiausiai matomas ir didžiausio
masto, palyginus su kitomis
nusikalstamumo šakomis“, –
penktadienį Lietuvos policijos surengtoje konferencijoje
sakė T. Schotte.
Jos teigimu, pandemijos
metu itin padaugėjo įvairių
kenksmingos
programinės

įrangos įdiegimų ir duomenų
vagysčių, tačiau auga ne tik jų
skaičius, bet ir sudėtingumo
bei išmanumo lygis.
Kibernetinius
nusikaltimus ir toliau aktyviai vykdo
jau anksčiau tuo užsiėmusios
grupuotės, tačiau daugėja ir
pirmuosius žingsnius šioje
srityje žengiančių nusikaltėlių. Pasak Europolo atstovės,
daugybė anksčiau kitokius
nusikaltimus vykdžiusių asmenų ir grupuočių bando pasinaudoti situacija ir pereiti
prie kibernetinių nusikaltimų.
Tiesa, anot jos, džiugu tai, kad
nusikaltėliai neturi tam reikalingos patirties ir dėl to juos
lengviau sustabdyti.
Taip pat, pasak T. Schotte,
daugėja kibernetinių itin svarbios infrastruktūros atakų, tokių kaip ataka prieš ligoninę
Čekijoje, kai dėl nusikaltėlių
veiksmų ilgam sutriko gydymo įstaigos veikla.
Jos manymu, kibernetinių
grėsmių mastas artimiausiu
metu tik augs, nes šioje srityje veikiantys nusikaltėliai itin
dinamiškai prisitaiko prie kintančios aplinkos, o šiuo metu
kaip niekad daug žmonių,
verslų ir valdžios institucijų

naudoja įvairius skaitmeninius sprendimus savo kasdienėje veikloje.
COVID-19
pandemijos
metu Europolas taip pat pastebi išaugusį su vaikų išnaudojimų susijusių nusikaltimų
skaičių. Daugėja bandymų
pasiekti jau uždraustus puslapius, institucijoms tenka blokuoti vis daugiau susikuriančių naujai.
Anot T. Schotte, daugėja
pokalbių tarp vaikų pornografija besidalinančių asmenų,
užfiksuojama ir gerokai daugiau pranešimų apie internete
prie vaikų priekabiaujančius
asmenis.
Europolo atstovė paragino
teisėsaugą užsiimti aktyvia
prevencija ir pažadėjo visoms
Europos Sąjungos šalims birželio antrąją savaitę atsiųsti
detalų pranešimą, kuriame
bus nuodugniai išnagrinėtos
internete vaikams kylančios
grėsmės ir vaikų išnaudojimo
situacija žemyne.
Padirbinėjamos
ir vagiamos
medicininės prekės
Pasak T. Schotte, Europoje
plintant koronavirusui, viso-

Daržovių augintojai naikina pernykštį derlių
Dėl karantino uždraudus
dirbti restoranams bei kavinėms, daržovių augintojai
nebeturi kur realizuoti produkcijos, todėl dalį jos žada
sunaikinti. Žemės ūkio ministerija daržovių augintojams, skirtingai negu pieno,
kiaušinių, mėsos sektoriams,
kol kas jokios finansinės paramos nenumato.

Lietuvos daržovių augintojų asociacijai pareiškus,
kad dalį derliaus teks išmesti,
jeigu valdžia „nedarys jokių
greitų žingsnių“, Žemės ūkio
ministerijos atstovas Karolis
Anužis pasiūlė ieškoti maitinimo įstaigų, kurios paimtų
daržoves, jas atiduoti labdarai
arba pašarams.
„Turėtume ieškoti tų realizacinių taškų toje pačioje
maisto grandinėje, jeigu ne

ten, tai į labdarą kažkokį atidavimą, o trečias variantas
ieškoti, kaip pašaru daržovės
gali tapti, jeigu neatitinka
maisto reikalavimo“, – Seimo Kaimo reikalų komitete
šią savaitę teigė ministerijos
Tvarios žemės ūkio gamybos
grupės vadovas K. Anužis.
Lietuvos daržovių augintojų asociacijos valdybos pirmininkas ir 100 narių turinčio
žemės ūkio kooperatyvo „Suvalkijos daržovės“ vadovas
Martynas Laukaitis BNS informavo, kad 434 tonos burokėlių jau perduotos Atsinaujinančios energijos gamintojų
asociacijos bendrovei „Tiekesta“, kuri juos sudegins.
Pasak jo, naikinamos gendančios daržovės, kurių nenupirko klientai Europoje.
Lietuvos įmonės jų taip pat
nepriima, nes nepajėgia per-

dirbti.
„Ženklūs kiekiai lieka. Pagal tiek, kiek liko iki naujojo
sezono, matome, kad nebespėsime parduoti praėjusių metų
derliaus. Burokėliai, saugomi
ne šaldytuvuose, dar tinkami
naudojimui bus savaitę, 10
dienų, o šaldytuvuose, kurie
nėra dideli, – mėnesį“, – BNS
tvirtino M. Laukaitis.
Jo teigimu, kooperatyvo
nariai maždaug 500 hektarų plote užaugina apie 20-30
tūkst. tonų burokėlių.
Seimo Kaimo reikalų komiteto nariai konservatoriai
Rasa Petrauskienė ir Kazys
Starkevičius kreipėsi į Žemės
ūkio ministeriją, kad ji atsižvelgtų į daržovių augintojų
prašymą ir jiems skirtų paramą, pavyzdžiui, kompensaciją
už daržovių išdalinimą.
BNS inform.

Darbo rinkoje matoma atsigavimo ženklų
Praėjusią savaitę darbdaviai į darbą priėmė daugiausiai žmonių nuo karantino
pradžios, ir tai rodo tam tikrus darbo rinkos atsigavimo ženklus, pranešė pirmasis
Vyriausybės vicekancleris.

Anot Luko Savicko, šis pakilimas susijęs ne tik su mėnesio pradžios efektu, kai į
darbą įprastai priimama naujų
žmonių. „Gegužės 4-7 dienų
duomenimis, priėmimų į darbą skaičius viršijo ankstesnių
karantino savaičių rezultatus.
Toks pakilimas gali būti iš da-

lies nulemtas ir mėnesio pradžios efekto, kada tradiciškai
pradedami samdyti žmonės, tačiau vis dėlto yra ir signalų, kad
pakilimas susijęs ne tik su mėnesio pradžios efektu“, – spaudos
konferencijoje pirmadienį sakė
L. Savickas. Anot jo, gegužės
pradžioje į darbą priimta 6,6
tūkst. daugiau žmonių nei atleista. Matoma teigiama registruotų
bedarbių tendencija – praėjusią
savaitę registruotas nedarbas nukrito 0,2 procentinio punkto iki
11,3 proc., bedarbių skaičius sumažėjo daugiau nei 3 tūkst.
„Nors nedarbo lygis išlieka

aukštas ir laisvų darbo vietų
skaičius tikrai nėra gausus, tačiau pastaroji savaitė rodo ne
tik stabilumą, tačiau taip pat ir
pirmuosius pozityvius signalus“, – sakė L. Savickas.
Lietuvoje siekiant suvaldyti
koronaviruso plitimą kovo 16
dieną įvedus karantiną, registruotas nedarbas šalyje buvo
pašokęs daugiau nei 2 proc.
punktais. Kai kurie ekonomistai
sako, kad nedarbo lygis jau yra
netoli savo piko, o nedarbas neturėtų išaugti tiek, kiek išaugo
po 2008-2009 metų krizės.
BNS inform.

se šalyse daugėja prekybos
įvairiais padirbtais produktais atvejų. Dažniausiai tai
įvairios sveikatos prekės ir
asmeninės apsaugos priemonės, testai tikrintis dėl koronaviruso, apsauginės kaukės
ir kiti daiktai.
Jos teigimu, akivaizdu, kad
ši nusikalstamumo sritis yra
tampriai susijusi su koronavirusu, nes šalys, kuriose pandemija pradėjo plisti anksčiausiai ir patyrė anksčiausias bei
didžiausias tokių nusikaltimų
atakas.
Tiesa, kontrabandos keliai,
gamybos būdai ir kiti prekybos padirbtomis prekėmis
aspektai nesikeitė, kito tik pačios prekės.
Taip pat, nors sumažėjo
vagysčių iš privačių asmenų,
padaugėjo vagysčių iš įmonių ir gydymo įstaigų. Keliose šalyse fiksuotos apsaugos
priemonių vagystės, kai buvo
užgrobiami iš oro uostų jas
gabenantys vilkikai. Anot T.
Schotte, beveik neabejojama,
kad šiuos nusikaltimus vykdo
tarptautinės nusikaltėlių grupuotės, nes pavogtos prekės
kerta ne vienos valstybės sienas.

Kriminogeninė padėtis
gal dar labiau blogėti
Kalbėdama apie rekomendacijas Europos šalių teisėsaugos institucijoms Europolo
atstovė pabrėžė tarptautinio
bendradarbiavimo svarbą ir
teigė, kad „stiprios nusikalstamos organizacijos išlieka stipriomis po bet kokios krizės“.
„Mes manome, kad yra itin
svarbu dalintis informacija. Jeigu mes gausime informaciją,
mes galėsime sujungti taškus
ir aiškiai matysime, kaip veikia
organizuotos tarptautinės nusikaltėlių grupuotės“, – sakė ji.
Taip pat T. Schotte priminė,
kad 2010-aisiais, po pasaulinės
ekonominės krizės buvo aiškiai pastebimas išaugęs ekonominių ir finansinių nusikaltimų
skaičius, prekyba žmonėmis,
didėjanti korupcija.
Jos manymu, jei ekonominis nuosmukis užsitęs ir šįkart,
galima tikėtis drastiškų pokyčių kriminogeninėje situacijoje
ir jiems reikia ruoštis jau dabar.
Naujienų agentūros BNS
informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB BNS
sutikimo draudžiama.

Lietuva ketina kitąmet
pradėti diegti 5G ryšį
Vyriausybė
netrukus
svartys sparčiojo 5G ryšio
plėtros 2020-2025 metais
gaires. Anot Susisiekimo ministerijos, šis ryšys Lietuvoje
galėtų būti pradėtas diegti
jau kitais metais, o 2023 metais jis veiktų penkiuose didžiausiuose miestuose.

Anot susisiekimo ministro Jaroslavo Narkevičiaus,
Vyriausybės
sprendimas
svarbus, kad technologijos
plėtra būtų prižiūrima valstybės lygmeniu, įvertintas jos
poveikis žmonių sveikatai ir
aplinkai.
„Nors naujosios technologijos atveria platesnes galimybes ekonomikos augimui,
transporto, sveikatos priežiūros paslaugų plėtrai, daug
kam jos kelia nemažai klausimų. Todėl svarbu laipsniškas diegimas, išsamių tyrimų

rengimas ir tinkamas visuomenės informavimas“, – pranešime sakė J. Narkevičius.
Numatyti 5G plėtros etapai ir 21 priemonė. Iki 2022
metų 5G ryšys galėtų atsirasti viename didžiausių šalies
miestų, o iki 2025 metų - ne
tik miestuose, bet ir transporto koridoriuose „Via Baltica“,
„Rail Baltica“, automobilių
ir geležinkelių magistralėse,
oro ir jūrų uostuose.
Pasak J. Narkevičiaus, Lietuva siekia įgyvendinti Europos Komisijos sprendimus dėl
5G pėltros, bet siekia užtikrinti, kad proceso kontrolė išliktų
valstybės rankose.
Šiuo metu komercinės 5G
ryšio paslaugos vartotojams
yra prieinamos JAV, Pietų
Korėjoje, Kinijoje, Suomijoje, Didžiojoje Britanijoje,
Italijoje, Ispanijoje.
BNS inform.

Ketvirtadalis tikrintų vietų
neužtikrina karantino sąlygų

Ketvirtadalis tikrintų prekybos vietų neužtikrina karantino sąlygų, daugiausiai
reikalavimų nesilaiko mažos
maisto prekių parduotuvės,
nustatė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
(VMVT).

Visuomenės informavimo
dėl koronaviruso grupės vadovas Giedrius Surplys pirmadienį pranešė, kad iki gegužės 8

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

dienos VMVT iš viso patikrino
163 prekybos vietas, iš jų tris
ketvirtadalius sudarė įvairios
maisto prekių parduotuvės, apie
penktadalį – didieji prekybos
centrai, dar 7 proc. – turgavietės. Dažniausi pažeidimai – nebuvo matuojama darbuotojų
temperatūra prieš atsidarant
parduotuvėms.Daugiausia pažeidimų geografiškai – Marijampolės, Alytaus regionuose.
BNS inform.
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Astrologinė prognozė savaitei

AVINAS. Gali
tekti
pasirinkti vieną iš kelių
krypčių, priimti
svarbų sprendimą. Palankus metas savarankiškai,
individualiai veiklai. Labai
produktyvus kūrybinis laikotarpis – laikas atskleisti
glūdinčius talentus. Tikėtina
ryški nuotaikų kaita. Nestovėkite vietoje – veikite,
nešvaistykite nė minutės
tuščiai – ypač savaitės pradžioje.
JAUTIS. Gali
kilti
sunkumų
santykiuose, ypač
su priešinga lytimi, gali kamuoti nerimas dėl
baimės tapti priklausomam
nuo kito žmogaus. Darbe galimi keblūs reikalai, tačiau
iki savaitės pabaigos išaiškės
tikroji situacija. Galbūt jums
padės išmintingas kolega, ar
senas pažįstamas.
DVYNIAI.
Spręsite
asmenines,
buitines
ir šeimos problemas. Palankus metas
dovanoti, rinkti dovanas.
Savaitės viduryje gali tekti priimti svarbų sprendimą
dalykiniais, verslo klausimais. Vadovaukitės intuicija,
įsiklausykite į vidinį balsą.
Asmeniniai ir dalykiniai santykiai pareikalaus daugiau
pastangų, kantrybės ir atkaklumo.
VĖŽYS. Šeimyninius ir profesinius
klausimus
spręsite
lengvai, jeigu pavyks nekartoti praeities klaidų, nevykusių scenarijų. Gali atsinaujinti seni ryšiai, kontaktai,

santykiai. Naudingų ryšių ir
pažinčių dėka gali pagerėti
materialinė situacija.
LIŪTAS. Nestigs
energijos,
tačiau aplinkybės
stabdys,
reikės
atsipūsti. Nesistenkite atlikti
šimto darbų per vieną kartą.
Tikėtini pokyčiai asmeninėje
erdvėje. Gali pasisekti išsiderėti geresnes darbo sąlygas.
MERGELĖ.
Organizacinis talentas ir įžvalgumas leis gerokai
pasistūmėti į priekį karjeroje, pagerinti reputaciją.
Galite aktyviai prisidėti prie
bendro projekto. Jei laukiate
tinkamo momento pasikalbėti su širdies draugu svarbiu
klausimu, šios savaitės pabaiga bus itin palanki tokiai
iniciatyvai.
S VA R S T YKLĖS. Norėsite
daugiau asmeninės erdvės, tačiau
kiti žmonės ir aplinkybės
gali trukdyti – dėl to galimi
konfliktai, tad venkite ginčų ir pykčio. Šios savaitės
įvykiai gali regėtis vangūs,
tačiau būtent šiuo metu numatyti projektai gali turėti
didžiulę įtaką ateičiai, sustiprinti jūsų pozicijas. Asmeniniame gyvenime svarbiausia bus santykių tema.
SKORPIONAS.
Regis,
dažnai patiriate
stresą, turite ką
įveikti, už kažką kovoti. Pagrindinė ateinančių dienų
užduotis yra išmokti lengvai
atsiriboti nuo to, kas atitarnavę, sena ir beviltiška.

Tikėtina galimybė pakeisti
profesiją ar darbo vietą.
Š A U LY S.
Prasideda svarbus
permainų
laikotarpis, palankus susitaikymui, konfliktų sprendimui, santykių
atnaujinimui. Tinkamas laikas peržiūrėti sutartis, daryti pakeitimus projektuose,
derėtis, ieškoti visapusiškai
priimtino sprendimo.
OŽIARAGIS.
Esminė šios savaitės užduotis – sutelkti visą dėmesį
naujoms galimybėms. Palankus metas darbo sąlygoms
gerinti, gamybai atnaujinti.
Širdies reikaluose galimas sudėtingesnis periodas – verta
apmąstyti situaciją pradedant
visų pirmiausia nuo savęs,
aiškiai atskirti atsakomybės
ribas, išgryninti poreikius.
VA N D E N I S .
Savaitė gana palanki, nors planuotos derybos ar
svarbus susitarimas gali būti
atidėti vėlesnei datai. Asmeninių santykių srityje laukia
reikšmingi pokyčiai. Galite
tikėtis simpatijų asmeninių
santykių fronte – jums ir
jūsų žavesiui bus nelengva
atsispirti.
Ž U V Y S .
Svarbi šios savaitės
užduotis
– įsigilinti į save,
savo vidinį pasaulį. Būtų
prasminga aplankyti vaikystės namus ar išsiilgtas vietas,
tėviškę. Jeigu ilgą laiką planavote pradėti naują verslą,
įsigyti nekilnojamojo turto
– savaitės pradžia tam palankiausias laikas.

Santuokos ceremonija vis dar su apsaugos
kaukėmis, bet mažiau apribojimų

Vyriausybei pradėjus švelninti karantino sąlygas, Teisingumo ministerija siūlo civilinės metrikacijos įstaigoms
įvertinti naujas aplinkybes ir
palaipsniui grįžti prie įprastos paslaugų teikimo tvarkos.
Registruojant santuokas, iškilmių ceremonijoje gali dalyvauti ir daugiau negu penki
asmenys, bet tik tuo atveju,
jeigu patalpoje ar kitoje pasirinktoje vietoje galima išlaikyti saugų atstumą tarp
žmonių, bus laikomasi būtinų apsaugos nuo COVID-19
priemonių.
„Pasikliaudami mūsų žmonių
atsakomybe ir sąmoningumu,
padėjusiu suvaržyti viruso plitimą, pradedame atkurti įprastą
gyvenimą. Tačiau šie žingsniai
turi būti labai atsargūs, kad nekiltų naujų užkrato židinių. Visos
civilinės metrikacijos įstaigos
privalo laikytis bendrų asmens
apsaugos taisyklių. Įvertinus turimų patalpų plotą ar pasirinktą

Galimybė įamžinti
brangaus žmogaus atminimą
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.

Lenkijos prezidento rinkimai įvyks per 74 dienas
Lenkijos aukščiausia
rinkimų institucija pavedė parlamento pirmininkei per 14 dienų paskirti
naują prezidento rinkimų
datą.

Valstybės vadovo rinkimai Lenkijoje turėjo vykti
sekmadienį, tačiau buvo
suspenduoti, vykstant diskusijoms, kaip turėtų būti
rengiamas balsavimas per
koronaviruso pandemiją.
Rinkimai turi būti surengti
per 60 dienų po šio pranešimo, t. y., iki birželio pabaigos, rašoma Rinkimų komisijos priimtame nutarime.
Konservatyviojo sparno vyriausybė siūlė rengti
balsavimą tik paštu, tačiau
kritika šiam planui ir vidaus rietenos apsunkino
pasirengimo procesą, todėl trečiadienį vėlai vakare
buvo pranešta, kad rinkimai nukeliami.
Tai pirmasis kartas per
beveik 31 atkurtos demokratijos Lenkijoje metus,
kai neįvyko rinkimai pagal
Konstitucijoje nustatytus
terminus. Dabar parlamento pirmininkė Elzbieta Witek turi per dvi savaites paskelbti naują rinkimų datą.
Aiškindamas nutarimą

Rinkimų komisijos pirmininkas Sylwester'as Marciniakas (Silvestras Marciniakas) išreiškė viltį, kad bus
pasiektas „persilaužimas“,
leisiantis surengti „visiškai
demokratiškus, skaidrius ir
sąžiningus“ prezidento rinkimus.
Dabartinio valstybės vadovo Andrzejaus Dudos kadencija baigiasi rugpjūčio
6-ąją, ir Lenkija negali sau
leisti neturėti išrinkto prezidento praėjus tai datai, sakė
S. Marciniakas.
Anot jo, rinkimų procesas turi prasidėti iš naujo ir
kandidatai vėl turi būti registruojami.
S. Marciniakas sakė, kad
sekmadienį turėjusius įvykti rinkimus teko nukelti dėl
koronaviruso pandemijos ir
teisėkūros proceso.
Kiek anksčiau valdančiosios partijos „Įstatymas ir
teisingumas“ (PiS) lyderis
Jaroslawas Kaczynskis interviu savaitraščiui „Gazeta
Polska“ pareiškė, kad Lenkija „keičiasi į gera“, šaliai vadovaujant jo ir dviejų mažesnių politinių jėgų koalicinei
vyriausybei.
Tuo pat metu jis sakė, jog
ne paslaptis, kad koalicija
yra susiskaldžiusi.

Trijų partijų valdančioji
koalicija turi „gana radikalų sparną, taip pat labai
nuosaikų sparną“.
„Manau, trintis tarp jų
nėra naujas dalykas“, – sakė
J. Kaczynskis, kuris yra pagrindinis Lenkijos politikos
formuotojas.
Viena iš mažesniųjų koalicijos partnerių norėjo,
kad prezidento rinkimai
būtų atidėti, ir praėjusią
savaitę įspėjo, kad Seime
balsuos prieš teisės aktą,
kuris atvertų kelią surengti balsavimą paštu. Trečiadienį valdančioji koalicija
galiausiai paskelbė, kad
rinkimai bus paskelbti negaliojančiais ir bus paskirta
nauja jų data.
PiS palaikomas A. Duda
siekia būti perrinktas naujai kadencijai. Jis viešosios
nuomonės apklausose lenkia
kitus devynis kandidatus.
Valdančiosios koalicijos
partijų lyderiai praėjusį savaitgalį surengė mažiausiai
vieną skubų posėdį, tačiau
nauja rinkimų data kol kas
nepaskelbta.
Kairiojo sparno lyderiai
paragino visas opozicine
partijas trečiadienį susitikti
aptarti rinkimų klausimo.
BNS inform.

Vaikų žaidimų aikštelėse vėl gali žaisti
ne tik vienos šeimos vaikai

kitą santuokos įregistravimo vietą, jos gali savarankiškai nustatyti maksimalų iškilmių dalyvių
skaičių“, – sako teisingumo ministras Elvinas Jankevičius.
Teisingumo ministerija atkreipia dėmesį, kad, organizuojant santuokų ceremonijas,
būtina atsižvelgti į aktualias Vyriausybės nutarimo dėl karantino
paskelbimo nuostatas ir atsakingai spręsti, kiek žmonių gali
dalyvauti registruojant santuoką,
užtikrinant ne mažesnį kaip 10
kv. m ploto vienam asmeniui, ir
kokioje sutuoktinių pasirinktoje

vietoje tai gali vykti.
Pasikeitus paslaugų teikimo
tvarkai, civilinės metrikacijos
įstaiga turi nedelsdama atnaujinti viešai skelbiamą informaciją
apie šių paslaugų teikimą.
Šiuo metu santuoka registruojama tik civilinės metrikacijos
įstaigoje. Įskaitant jaunavedžius
bei liudytojus ceremonijoje gali
dalyvauti iki 5 žmonių. Tarp
ceremonijų daromos didesnės
pertraukos, kad patalpos būtų
išvėdintos ir dezinfekuojamos.
Teisingumo ministerijos
inform.

Vaikų žaidimų aikštelėse vėl gali žaisti vaikai iš
skirtingų šeimų. Nebelieka
iki šiol galiojusio draudimo vienoje vaikų žaidimų
aikštelėje žaisti daugiau
nei vienos šeimos vaikams,
kurio buvo imtasi siekiant
valdyti grėsmes dėl koronoviruso infekcijos (COVID-19) plitimo.
Šį sprendimą šiandien
pasirašė valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos
operacijų vadovas, sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga.
Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) primena, kad parkuose ir kitose

atvirose viešosiose vietose
galima lankytis ir būti ne didesnėmis nei 2 asmenų grupėmis, išskyrus artimuosius,
taip pat laikytis saugaus kontakto (didesnis nei 2 metrų
atstumas ir trumpesnis nei 15
minučių kontaktas), vengti
tiesioginio fizinio kontakto,
laikytis asmens higienos reikalavimų.
Visiems suaugusiems, taip
pat vyresniems nei 6 metų
vaikams, viešosiose vietose privaloma dėvėti nosį ir
burną dengiančias apsaugos
priemones (veido kaukes,
respiratorius ar kitas priemones), išskyrus valgant ir geriant viešojo maitinimo organizavimo vietose. Jų galima
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nedėvėti esant už gyvenamosios vietovės (miestų,
miestelių, kaimų, viensėdžių, sodininkų bendrijų)
ribų ir kai šalia nėra kitų
asmenų 20 metrų spinduliu, išskyrus artimuosius,
taip pat maudantis paviršiniuose vandens telkiniuose
ar užsiimant vandens sportu ir pramogomis. Kaukės
neprivalomos ir sportininkams, kai jie sportuoja
aukšto meistriškumo sporto pratybose.
Karantino režimo trukmė – nuo 2020 m. kovo
16 d. 00 val. iki gegužės 31
d. 24 val.
Sveikatos apsaugos
ministerijos inform.
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Picos ir burgeriai
į namus:
8-699-60660
Orų prognozė gegužės 12-14 d.
Diena
Gegužės 12 d.

Debesuotumas

Temperatūra
Naktį 1
Dieną 10

Vėjas
ŠV,
5-10 m/s

Gegužės 13 d.

Naktį -2
Dieną 8

P,
2-6 m/s

Gegužės 14 d.

Naktį 2
Dieną 9

ŠV,
6-12 m/s

AUGALAI

Pastabos
Galima šalna.

• Avižas (maišas 5 Eur), žieminius
kviečius (maišas 7 Eur).
Tel. 8 610 19 607.
Rokiškis
• Sėklines ir valgomąsias pupas ir
baltas sėklines pupeles.
Tel. 8 627 08 628. Rokiškis
• Sėklines bulves ir avižas.
Tel. 8 621 88 324. Rokiškis
• 500 kg avižų. Kaina 60 Eur.
Tel. 8 622 22 405.
Rokiškis

BALDAI

• Kampinę sofą su dviem pufais.

Geros būklės. Kaina 350 Eur.
Tel. 8 610 61 281.
Rokiškis
• Lauko pavėsinę. Pavėsinė
pagaminta iš tekintų rąstelių.
Rąsteliai niekuo nepadengti. Pagal
kliento reikalavimus, galime
impregnuoti ir nudažyti pavėsinę.
Pavėsinė turi stogą. Stogas dengtas
bitumine danga. Puiki pavėsinė už
prieinamą kainą. Kaina 2800 Eur.

Tel. 8 682 57 282.
Šakiai
• Seną, medinį veidrodį su
raižiniais. Kaina 40 Eur.
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis
• Antikvariatą iš Indijos. Kaina 125
Eur. Tel. 8 682 31 964.
Rokiškis
• Medinę, pakabinamą spintelę.
Geros būklės. Kaina 50 Eur.
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis
• Tarybinių laikų geležinę lovą.
Kaina 25 Eur. Tel. 8 609 75 812.
Rokiškis

PRAMOGŲ KAMPELIS
ANEKDOTAI

Gydytojo Petraičio
paveldėtojai jau treti metai
negali pasidalinti palikimo:
dar niekas nesugebėjo
perskaityti testamento.
***
Petras tik dabar suprato,
kodėl klijai lubų plytelėms
klijuoti vadinasi „Titanas“:
prispaudei plytelę ir laikyk
lubas kaip titanas.
***
Padavėjas klausia:
– Jums sauso vyno?
Kavinės klientas:
– Tiek jau to. Įberkite.
***
Žmona bara vyrą:

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

– Kodėl tu mano šampūnu
kojines skalbei?!
– O gal aš noriu, kad jos
būtų ilgos ir šilkinės.
***
Psichiatrinė ligoninė.
Vizituojantis gydytojas
sprendžia, kuriuos pacientus
išleisti namo. Vieno klausia:
– Kiek bus du kart du?
– 5000.
– Aišku, dar pagulėsi
mažumėlę.
Kito klausia to paties.
Ligonis atsako:
– Antradienis.
– Ir tu dar pas mus pabūsi.
To paties klausia trečio. Tas
DIREKTORIUS
Simonas Tuska
info@rokiskiosirena.lt

išpyškina:
– Keturi!
– Puiku. O kaip
suskaičiavai?
– Taigi paprasta: 5000
padalinau iš antradienio.
***
Klausimas pasakų
žinovams:
– Kodėl vilkas neėda
močiučių?
Atsakymas: „Jos ir tarp
dantų mezga“.
***
Sovietmetis. Senukas
žydas eina pro KGB pastatą ir
skaito lentelę. Joje parašyta:
„Pašaliniams įeiti griežtai
draudžiama“. Senukas
pasikasė pakaušį ir pridūrė:
– Reikia manyti, kad jei
parašytų „Prašom užeiti“, tai
čia eilė išsirikiuotų.
***
Arktinės ekspedicijos
dienoraštis: „29-ta kelionės
diena. Šiaurės ašigalio
nematyti. Vova silpnutis, iki
kelionės pabaigos tiksliai
netrauks. Nes visi likę sulipom
į roges“.
***
Mergina ėda smegenis
vaikinui:
– Ar žinai kokia šiandien
diena?!
Tas atsako:
– Aga, šiandien tiek ir tiek
dienų nuo to, kai mes tą ir aną.
***
Čiukčia ir geologas išėjo
medžioti meškos. Čiukčia
įkišo pagalį į meškos irštvą,
gerai pamakalavo. Išlindo
sužvėrėjusi meška ir vejasi
medžiotojus. Geologas
bėgdamas prisiminė, kad turi
šautuvą ir nušovė mešką.
Čiukčia kasosi paausį:
– Geologas geras šaulys,

bet kvailas žmogus. Kam tu
taip anksti iššovei? Kaip tu
ruošiesi šitą mešką iki kaimo
tempti?
***
Iš nukentėjusiojo apklausos
protokolo: „Mane mušė visi.
Netgi liudininkai“.
***
Paskutinis mados klyksmas
– tai riksmas vyro, su žmona
užėjusio į madingą butiką ir
išvydusio kainoraštį.
***
Katino dainelė: „Aš lakstau
po butą, tarsi išprotėjęs, nes
pridirbau į šlepetę žmogui
niekadėjui“.
***
– Kodėl jūsų ligoninėje
tokie augaloti ir stiprūs
sanitarai?
–Nes jie medicininį spiritą
vitaminais užkanda.
***
Mama turguje perka
kuprinę paaugliui. Ji garsiai
svarsto:
– Kažin, ar šeštokai dabar
nešioja kuprines su peliuko
Mikio atvaizdu?
Pardavėjas:
– Aišku, kad ne.
Madingiausios – šitos: su
peliuko Mikio griaučių
atvaizdu.
***
Dvi draugės aptarinėja
vienos santykius su vaikinu.
Toji klausia:
– Kažin kaip suprasti:
pirma parašo „aš palieku
tave“, o už penkių minučių:
„Atleisk, čia ne tau“.
***
Ginčytis su bokso treneriu
gali tik šaudymo treneris.
***
Profesoriaus tarnaitė:
– Pone, prie durų stovi

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

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

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

elgeta ir prašo jam ką nors
duoti.
– Duokite jam dvi
geometrijos užduotis.
***
Policininkai traukia girtą
jūreivį iš balos. Tas šaukia:
– Ne, ponai! Pirma
gelbėkite moteris ir vaikus!
***
Vandens skaitiklių patikra
suvalkiečių daugiabutyje
parodė, kad jie ne tik
nenaudoja karšto vandens,
bet jį netgi pumpuoja atgal į
vandentiekį.
***
Kalbasi dvi draugės:
– Ar taviškis vis dar geria,
lošia ir paskui mergas laksto?
– Nebe. Mes su juo rimtai
pakalbėjom. Jau savaitę
tylus ir ramus. Guli sau
reanimacijoje.
***
IT specialistas grįžo namo
po ilgos darbo dienos. Aplink
jį glaustytis ėmė katė. Ranką
palaižė. IT specialistas sako
žmonai:
– Matai, kaip užuodžia, kad
pele kvepiu.
***
Senukas ir močiutė gatvėje
laimingi bučiuojasi. Praeiviai:
– Ar jūs švenčiate auksines
vestuves?
– Ne. Mes sumokėjome
paskutinę būsto kredito
įmoką.
***
Paeivis išskyrė
besimušančius berniukus ir
juos bara:
– Argi gražu su draugu
muštis?
Vienas vaikų, šniurkšdamas
nosį, atsako:
– Tai kad mes visai ne
draugai. Mes broliai.
Leidėjas - UAB „Rokiškio Sirena”
Spausdina - UAB „AL grupė”

Skelbimai priimami:
www.rokiskiosirena.lt

UAB Zirzilė, Panevėžio g. 12-1
Rokiškis

***
Kalbama, kad Petro
sąskaitoje – apvali sumelė.
Visiškas nulis.
***
Skelbimas: „Darbui
televizijoje reikalinga
simpatiška dama, kuri
meluoja nerausdama. Darbas
– skaityti orų prognozes.
***
Mokslininkas fizikas
skundžiasi draugams:
– Aš jau seniai būčiau
perpratęs chaoso teorijos
esmę, jei ne žmona: ji
nuolatos tvarkosi.
***
Moteris pažinčių
agentūroje:
– Mano vyras turėtų
mylėti gyvūnus, pasakoti
įdomias istorijas ir manęs
nepertraukinėti.
– Ponia, jums geriausiai
tiktų televizorius.
***
Mažylis, kurį mama
išbarė, grasina:
– Jei nesiliausi mane
barusi, aš tave storą nupiešiu!
***
Pamačiusi užrašą apie
save tarpuvartėje, Andžela
neįsižeidė, o lūpdažiu prirašė
savo telefoną.
***
Ką tik vedęs sūnus klausia
tėvo:
– Kodėl mamos ir veidas
gražus, ir figūra, o mano
žmonos – tik figūra?
– Nes mes, sūnau,
susipažinome tais senais
laikais, kai žmonės
vaikščiojo be kaukių.
***
Pranešimas facebooke:
„Angelas sargas atmetė jūsų
kvietimą tapti draugu.
Leidžiamas antradieniais ir
penktadieniais
Laikraščio tiražas – 670 egz.
Laikraščio elektroninės versijos
tiražas – 1816 egz.
Redakcija už skelbimų, reklamos
ir užsakomųjų straipsnių turinį
neatsako

