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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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Duoti kraujo norėjo tiek rokiškėnų, 
kad kai kurių pagalbos teko atsisakyti
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Ponai, jumis nebetiki, 
arba mums reikia naujo vado!

Kultūros centras sprendžia 
dėl repeticijų atnaujinimo, 
masinių renginių 
be liepos nebus

4 p.
Vaiva Baltrūnaitė-Kirstukienė teigė, kad pirmadienį repeticijas atnaujins dar 
ne visi Kultūros centro kolektyvai.                                 „Rokiškio Sirenos“ nuotr.

Namuose gyventojų 
uždaryti nežada

Rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos vadovas Andrius 
Burnickas teigė, kad žmonės galės lankytis paplūdimiuose. 

„Rokiškio Sirenos“ nuotr.
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Atnaujinama dalis 
maršrutų į Vilnių
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Rajono taryboje karantino priesaika: 
su kauke ir pirštinėmis

Rajono tarybos nario Karolio Baraišio (dešinėje) priesaiką priėmė VRK 
pirmininkės pavaduotojas A. Puksas.                    L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Gegužės 11-ąją, 14 val. 
buvo sušauktas neeilinis ra-
jono tarybos posėdis. Sku-
bos priežastis: Obelių vaikų 
globos namų perėmimo sa-
vivaldybės žinion klausimas. 
Dėl šios priežasties pasikeitė 
rajono tarybos sudėtis: dėl 
to, kad jo užimamos parei-
gos nebesuderinamos su 
rajono tarybos darbu, ją 
paliko „Vieningi su Ramū-
nu Godeliausku“ sąraše ra-
jono tarybos nariu išrinktas 
Obelių vaikų globos namų 
direktorius Tadas Stakėnas. 
Jį pakeitė to paties sąrašo 
atstovas, Seimo nario Rai-
mundo Martinėlio patarėjas 
Karolis Baraišys.

Nebegalėjo būti 
tarybos nariu
Rajono tarybos narys Tadas 

Stakėnas turėjo palikti tarybą. 
Kai jis buvo išrinktas, Obe-
lių vaikų globos namai buvo 
Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos žinioje. Tačiau 
prasidėjo šių namų perdavimo 
rajono savivaldybei procesas. 
Ir Obelių vaikų globos na-
mams negali vadovauti rajo-
no tarybos narys, nes būtent 
rajono taryba ir kontroliuoja 
savivaldybės žinioje esančių 
įmonių bei įstaigų veiklą. Tai-
gi, T. Stakėnas pasirinko būti 
Obelių vaikų globos namų 
direktoriumi, todėl paliko ta-
rybos nario kėdę.

Įdomi procedūra
Paprastai rajono tarybos 

narys prisiekia prieš rajono 
tarybos posėdį. Jo dalyviai ir 
stebėtojai priesaikos ceremo-
nijos metu stovi. Priesaiką 
priima Vyriausiosios rinkimų 
komisijos deleguotas atstovas.

Šįsyk priesaikos ceremo-
nija buvo įdomi. K. Baraišio 
priesaiką stebėjo rajono ta-
rybos meras Ramūnas Gode-
liauskas, ją priėmė Vyriau-
siosios rinkimų komisijos 
vadovės pavaduotojas Andrius 
Puksas. Priesaiką stebėjo ži-
niasklaidos atstovai ir Seimo 
narys Raimundas Martinėlis. 
Visi dėvėjo apsaugines kau-
kes. Ir K. Baraišys net priesai-
kos metu nenusiėmė jos.

A.Puksas, kuris naujajam 
tarybos nariui turėjo įteikti 
priesaikos tekstą pasirašyti 
ir tik dėvėjo kaukę, bet ir ap-
saugines juodas pirštines. Jis 
priminė, kad tarybos narys 
prisiekia pridėjęs ranką ant 
Konstitucijos ir pasirenka vie-
ną iš dviejų galimų priesaikos 
tekstų. Jie skiriasi vienintele 
fraze: „Tepadeda man Die-
vas“. Pirmajame priesaikos 
variante ji yra, antrajame – ne. 
K. Baraišys rinkosi pastarąjį 
variantą.

Prisiekęs naujasis tarybos 
narys ilgų kalbų nesakė, kole-
goms linkėjo rimto ir ramaus 
trejų metų darbo. Rajono 
meras Ramūnas Godeliaus-
kas jam įteikė tarybos nario 

ženkliuką. Po to K. Baraišį 
pasveikino Seimo narys R. 
Martinėlis.

Po to K. Baraišys prisijun-
gė prie rajono tarybos posė-
džio nuotoliniu būdu.

K. Baraišys yra vienas jau-
niausių tarybos narių – jam 
28-eri. Pagal išsilavinimą jis 
– istorikas, dirba Seimo nario 
R. Martinėlio patarėju, gana 
aktyviai dalyvauja visuomeni-
nėje veikloje.

Nėra daug
Paklaustas, ar dažnai tenka 

priimti įvairių rajonų savival-
dybių tarybos narių priesaiką 
karantino metu, Vyriausiosios 
rinkimų komisijos pirminin-
kės pavaduotojas A. Puksas 
prisipažino, kad jam tokia 
karantino pakoreguota prie-
saikos procedūra – pirmoji. 
Tačiau šiuo laikotarpiu jo 
kolegos yra dalyvavę tokio-
je ceremonijoje. Pašnekovas 
sakė, jog rajonų savivaldy-
bių tarybų sudėtys per metus 
daugmaž nusistovėjo, ir tary-
bų narių kaita šiuo metu nėra 
didelė.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Gegužės 15-oji – Tarptautinė šeimos diena, kuri minima  nuo 1994 metų 
Jungtinių Tautų organizacijos sprendimu.

 Gegužės 17 d. 10.00 val. Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje 
bus aukojamos šv.Mišios už  šeimas prašant Dievo palaimos.

Sveikatos apsaugos ministerija nerekomenduoja  rizikos grupei priklausan-
tiems žmonėms lankytis viešose vietose  – Šv. Mišios bus transliuojamos „Ro-
kiškio Sirenos“ FB paskyroje.

Gegužės 17 d.  12.00 val. kviečiame į pasakišką kelionę – Vilniaus miesto sa-
vivaldybės Naujosios Vilnios kultūros centro liaudiškų šokių ansamblio „Vaiva“  
miuziklą „Raganystės“, kuriame dalyvauja  ir Rokiškio krašto atstovai – Petručio-
nių šeima: Rasa Petručionienė, Dainius Petručionis, Saliutė Petručionytė. 

Miuziklo įrašą galėsite stebėti Rokiškio rajono savivaldybės ir „Rokiškio Sire-
nos“ FB paskyroje.  

Ansamblio vadovai Jurgita Plepytė ir Dainius Petručionis, miuziklo autorė ir 
režisierė Emilija Petkūnaitė.

Rokiškio rajono ligoninės Konsultacijų
ir diagnostikos skyriuje atnaujinamas
tiesioginių ambulatorinių asmens 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimas

Informuojame, kad šią 
savaitę VšĮ Rokiškio rajo-
no ligoninės Konsultacijų 
ir diagnostikos skyriuje 
atnaujinamas tiesioginių 
ambulatorinių asmens 
sveikatos priežiūros pas-
laugų teikimas.

Po tiesioginių pirminės 
asmens sveikatos priežiūros 

gydytojų konsultacijų, jiems 
telefonu susisiekus su gydy-
toju konsultantu, pacientas 
bus registruojamas gydytojo 
specialisto konsultacijai. Pa-
cientą  registruoja  pirminių 
asmens sveikatos priežiūrų 
centrų medicinos darbuotojai.

Gerbiami pacientai, Jums 
šeimos gydytojas, suderi-
nęs su gydytoju konsultantu, 

nurodys konsultacijos datą 
ir laiką.  Atvykti būtina 10  
minučių prieš konsultacijai 
paskirtą laiką.

Asmenys, tiesiogiai be-
sikreipiantys į registratūrą, 
planinei gydytojo specialis-
to konsultacijai nebus regis-
truojami.

Rajono ligoninės 
inform.

Policija išaiškino Antanašės kaime įvykdytą apiplėšimą
Rokiškio rajono policijos 

komisariato pareigūnai išsi-
aiškino, kas per Velykas api-
plėšė namą Antanašės kaime.

Balandžio 12 d., 22.00 val. 
Rokiškio r., Antanašės k., į 
namą, patekę per langą, įsi-
veržė nepažįstami vyriškiai, 
kurie grasindami, daiktu pa-
našiu į ginklą, parvertė ant 
grindų moterį (gim. 1974 m.), 

vyrą (gim. 1970 m.) ir vyrą 
(gim. 1994 m.), juos sumušė 
bei išdaužę namo langus, pa-
grobę nešiojamą kompiuterį 
ir monitorių, pasišalino.

Panevėžio AVPK Rokiškio 
r. PK pradėtas ikiteisminis ty-
rimas pagal Lietuvos Respu-
blikos Baudžiamojo kodekso 
180 str. 2 d. Už šį nusikaltimą 
baudžiama laisvės atėmimu 
iki septynerių metų.

Intensyvių Rokiškio rajo-
no policijos komisariato pa-
reigūnų veiksmų, įtariamieji 
nustatyti ir sulaikyti. Tai Za-
rasų rajono gyventojai E. M. 
(gim. 2000 m.), M. K. (gim. 
1993 m.), M. P. (gim. 1995 
m.). Jiems paskirtos kardo-
mosios priemonės. Pagrobti 
daiktai surasti.

Rokiškio rajono policijos
komisariato inform.

Prie Rokiškio ežero vyksta batutų parko įrengimo darbai
Netikėtai iškritęs snie-

gas nesutrukdė pradėtiems 
batutų parko įrengimo 
darbams prie Rokiškio 
ežero. Jau pastatyti du mo-
bilūs moduliai - sandėlis 
ir bilietų kasa. Šiuo metu 
vyksta elektros įrengimo 
darbai. Kaip teigia Rokiš-
kio baseino direktorius Vi-
talijus Jocys, artimiausio-
mis dienomis bus įvestas 
internetas, įrengtos vaizdo 
stebėjimo kameros, pasta-
tyti biotualetai.

„Darbai vyksta sklandžiai 

pagal numatytą grafiką. Kad 
tik oras nepavestų“ - nuogąs-
tavo pašnekovas. „Prie bilietų 
kasos pastato sumontuosime 
terasą. Kitą savaitę trečiadie-
nį – ketvirtadienį planuojama 
pradėti ir batutų įrengimo dar-
bus. Seniūnija atveš kvarcinio 
smėlio, sutvarkysime aplinką. 
Daug ką darom savo jėgomis, 
samdomės tik įrangą, kurios 
neturim“ - apie laukiančius 
darbus pasakojo V.Jocys.

„Paplūdimyje pastoviai 
dirbs 2-3 gelbėtojai. Ant eže-
ro įrengtas batutas vienu metu 
galės sutalpinti 50 žmonių. 

Norintys kitokių pramogų 
turės galimybę išsinuomoti 
irklentes. Kol kas turime nu-
pirkę dvi. Žiūrėsim koks bus 
poreikis, galima bus nupirkti 
ir daugiau. Planuojantys mė-
gautis saulės voniomis, galės 
išsinuomoti gultus ir kitą 
įrangą. Planuojame prekiauti 
vaisvandeniais ir ledais. La-
bai norėtume, jog veiktų ka-
vinukė. Šį klausimą dar deri-
name“ - kalbėjo pašnekovas.

Pramogų mėgėjai batutų 
parke laukiami nuo birželio 
1 dienos.

Enrika PAVILONIENĖ
Šalino ant kelio nuvirtusius medžius

Gegužės 12-ąją buvo gau-
ti 4 iškvietimai dėl nuvirtu-
sių medžių.

08:43 val. gautas praneši-
mas, kad Šlapių k., Kazliškio 
sen., ant važiuojamosios kelio 
dalies guli nuvirtęs medis, už-
tverta viena eismo juosta.

12:15 val. gautas prane-
šimas, kad Stasiūnų g., Sta-

siūnų k., Obelių sen., ant 
važiuojamosios kelio dalies 
guli nuvirtęs medis, užtverta 
viena eismo juosta.

17:11 val. gautas praneši-
mas, kad Voverynės k., Pa-
nemunėlio sen., ant važiuo-
jamosios kelio dalies guli 
nuvirtęs medis, užtverta vie-
na eismo juosta.

20:09 val. gautas prane-

šimas, kad kelyje Vyžuonos 
k. - Lukštos k. miške, ant 
važiuojamosios kelio dalies 
guli nuvirtęs medis, užtverta 
viena eismo juosta.

Priešgaisrinės apsaugos 
ir gelbėjimo 

departamento
 Rokiškio priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos 
inform.

Atnaujinama dalis maršrutų į Vilnių
Nuo 2020 m. gegužės 13 

d. atnaujinti šie maršrutai:

maršrutas Rokiškis-Alek-
sandravėlė 6.00; 12.00 val. 
(T) važiuos ketvirtadienį, o 
maršrutas Rokiškis-Obeliai 

6.40; 12.00 val. (K) – neva-
žiuos.

Atnaujinti tolimojo susisie-
kimo maršrutai Rokiškis-Vil-
nius:

iš Rokiškio AS išvyksta 
5.55 (S. nevažiuos); 8.00 val.;

iš Vilniaus AS išvyksta 
13.50 (S. nevažiuos); 14.45 
val.

Nuo 2020 m. gegužės 16 
d. atnaujinamas reisas į So-
dus 17.10 val. šeštadieniais.

Rokiškio AP inform.
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KRIMINALAI
Išgertuvės baigėsi kumščiais 
Gegužės 13  d. Rokiškyje, 
Kęstučio g., konflikto metu 
neblaivus (1,46 prom. girtumas) 
vyras (gim. 1966 m.) smurtavo 
prieš neblaivų (1,5 prom. 
girtumas) vyrą (gim. 1971 m.) 

Smurtavo prieš nepilnametę
Gegžužės 11  d. Rokiškio r., 
Kamajų sen., neblaivus (3,23 
prom. girtumas) vyras (gim. 
1974 m.) konflikto metu 
smurtavo prieš nepilnametę 
(gim. 2003 m.). Įtariamasis 
sulaikytas.

Ponai, jumis nebetiki, arba mums reikia naujo vado!
BRYDĖS

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Ką tik paskelbti „Baltijos ty-
rimų“ atliktos visuomenės ap-
klausos rezultatai: kuris lyderis 
geriausiai spręstų korona viruso 
sukeltos ekonominės krizės pro-
blemas? Lyderių trejetas impo-
zantiškas: Saulius Skvernelis, 
Ingrida Šimonytė ir Aurelijus Ve-
ryga. Viso sąraše – 19 pavardžių. 
Ministrai, politikai, visuomenės 
veikėjai. Kur kas įdomiau, ko 
nėra tame sąraše. Nėra socialde-
mokratų ir konservatorių lyde-
rių – Gintaro Palucko (jo pavar-
dę, kaip teigiama, paminėjo net 
2 respondentai, ir Gabrieliaus 
Landsbergio – jo apskritai kaip 
lyderio neįvardino joks respon-
dentas). 

Tai grėsmingas skambutis. Ypač 
artėjančių rinkimų fone. Tačiau jis 
dar grėsmingesnis, jei žvelgti į ilga-
laikę perspektyvą. Dviejų didžiau-
sių politinių partijų vadovų visuo-
menė nemato kaip lyderių, galinčių 
susidoroti su sudėtinga problema. 
Galima kaltinti visuomenės apklau-
sas netikslumu, galima piktintis, 
kad S. Skvernelis su A. Veryga pas-
kutiniuosius mėnesius faktiškai ne-
išlindo iš televizoriaus. 

Apskritai, dabartiniai politikai 
viešuosius ryšius linkę laikyti pana-
cėja visoms gyvenimo problemoms. 
Kurį laiką teko dirbti šį darbą. Bū-
siu nepopuliari, bet atvira: viešieji 
ryšiai yra tik forma. Ir jokia forma 
negelbėja, jei nėra turinio. Dauge-
lio mūsų politikų bėda ta, kad jie 

yra forma be turinio. Kostiumuoti, 
pasitempę, besišypsantys ir... nieko 
daugiau.

Kita labai skaudi Lietuvos po-
litikos problema yra informacinis 
burbulas. Anksčiau, kai buvo dau-
giau gyvo bendravimo ir mažiau 
sėdėjimo socialiniuose tinkluose, 
šis burbulas buvo ne toks akivaiz-
dus. O dabar jis matyti plika akimi. 
Informacinio burbulo esmė: dau-
gelio politikų, visuomenės veikėjų 
ir kitų „žymių asmenų“ paskyros 
aplimpa sekėjais ir komentatoriais, 
kurie linkę „žemai kloniotis“ savo 
žvaigždei. Kitaip manantieji yra 
arba užbaninami, arba siunčiami į 
Peru, arba, geriausiu atveju, išjuo-
kiami. Kai kurių burbulų adeptams 
jau ir kodiniai pavadinimai atsiran-
da, pavyzdžiui, „užingridai“. Toks 
burbulas „žvaigždei“ yra patogus: 
jame ji ryškiai žiba, kiekvienai, kad 
ir kokia akivaizdi ji būtų, kvailystei 
pritariama, oponentai negailestin-
gai virtualiai suvalgomi. Gero tono 
požymis yra „varyti“ ant varžovų, 
ir dažniausi argumentai ten yra tie, 
kurie jokioje padorioje diskusijo-
je netoleruojami, kitaip sakant, ad 
hominem – nukreipti į asmenį. Tai-
gi, šis burbulas „žvaigždei“ leidžia 
mėgautis adeptų rato meile ir šlove, 
matuojama peržiūrų, pasidalinimų ir 
patiktukų skaičiais. Kai kurie adep-
tai taip įsijaučia, kad ima „ėsti“ ne 
tik savo „žvaigždės“ varžovus, bet ir 
palaikytojus. Ryškiausias tokio dun-
dukų kanibalizmo pavyzdys buvo 
pernykščiai prezidento rinkimai, 
kur jaunoji „užingridų“ kompanija 
sugalvojo tiesiog genialų šūkį: „at-
imk iš babytės pasą“. Nedašusdami, 
kad babytės ir yra jų kandidatės rin-
kėjai, ypač provincijoje. 

O už burbulo lieka visas likęs 
pasaulis. Bėda ta, kad adeptų pa-
tiktukų paprastai neužtenka laimėti 
rinkimams. O agresyvi retorika ad 
hominem per ketverius metus įsiėdė 
tiek, kad S. Skvernelis ir A. Veryga 
turėtų nuoširdžiai padėkoti neto-
liaregiams varžovams, pažėrusiems 
tiek argumentuotos ir neargumen-
tuotos kritikos, kad galop ji tapo fo-
niniu triukšmu. Prie jos visuomenė 
taip priprato, kad net nebegirdi. 

Dar bjauriau tai, kad daugelis 
politikų, visuomenės veikėjų ko-
rona viruso epidemiją laikė puikia 

priemone nieko neveikiant sudoroti 
nekenčiamus oponentus. Bėda ta, 
kad ši priemonė nesuveikė. Kas tik 
netingėjo piešė apokaliptinius vaiz-
dus iš serijos „mes visi mirsime“. 
Primenu, kad gana optimistiniu sce-
narijumi, dabar turėjo būti korona 
viruso epidemijos pikas, su daugiau 
nei 6 tūkst. susirgusiųjų ir per 200 
mirusiųjų. Realūs skaičiai mažesni 
5 kartus. Ligoninės nebuvo perpil-
dytos, Rokiškyje esantys plaučių 
ventiliavimo aparatai nė karto ne-
buvo panaudoti korona virusu ser-
gantiesiems gydyti. Pas mus rajone 
yra vienas atvejis, besimptomis, už-
fiksuotas tik visaliaudinio patikrini-
mo metodu. Svaigti, kad šalia mūsų 
klaidžioja šimtai nežinomų infekuo-
tųjų, nėra pagrindo. Nėra nei aukšto 
sergamumo, nei mirčių padaugėji-
mo apskritai. Taigi, tie, kurie tikė-
josi, kad korona viruso epidemija 
padarys darbą, kurį iš esmės turėjo 
padaryti sveika ir gyvybinga opozi-
cija, liko tuščiomis. Šioje situacijoje 
ir S. Skvernelis, ir nekenčiamasis A. 
Veryga išjojo ant balto žirgo.

Pripiešti valdantiesiems ekono-
mikos nuostolių irgi nepavyks. Mat 
opozicija ne tik nesiūlė jokių alter-
natyvų, tai ji dar ir nuolatos triūbijo, 
kad apsaugos priemonės nepakan-
kamos, ir reikia jų griežtesnių. Ma-
tyt, ir vėl klaidingai, tikėjosi, kad jei 
jau korona virusas nesutvarkys šitos 
vyriausybės, ją pribaigs ekonominė 
krizė. Ir vėl prašovė. 

Didžioji opozicijos bėda buvo 
tai, kad jie yra forma be turinio. Jei 
šio išbandymo akivaizdoje opozici-
ja būtų pasiūliusi visiems sėstis prie 
bendro stalo, pamiršus rietenas, ir 
kartu spręsti kylančias problemas 
darbais o ne postais feisbuke, da-
lis pergalės pyrago būtų tekę ir jai. 
O dabar ji savo rankomis sukūrė 
sprogų mišinį: susimovė prognozė-
mis, per krizę ne padėjo, o trukdė, 
ir neturi jokių svertų bei pasiūlymų 
problemoms spręsti. Štai ką reiškia 
visus reikalus patikėti savieigai ir 
viešiesiems ryšiams. 

Liaudis visą šitą reikalą suprato 
labai paprastai ir pragmatiškai. Ne 
tik Lietuvoje, bet ir visame pasau-
lyje yra labai sudėtinga situacija. 
Nė viena valstybė neturėjo nei me-
dikamentų, nei skiepų, kurie yra 
vienintelė priemonė realiai išspręsti 

šią problemą. Lietuva iš sudėtin-
gos situacijos išėjo su labai mažais 
nuostoliais. Taigi, seka išvada, kad 
S. Skvernelis ir A. Veryga dirbo ir 
susitvarkė. Liaudis ir toliau supran-
ta, kad gerai nebus. Kad į šiuos rin-
kimus reikia eiti su šūkiu, su kuriuo 
Vinstonas Čerčilis laimėjo rinki-
mus: „Aš negaliu pažadėti jums nie-
ko daugiau tik kraują, sunkų triūsą, 
ašaras ir prakaitą“. De facto, taip ir 
bus. Mūsų laukia ne svaigus eko-
nominis kilimas, ne žibančios pers-
pektyvos, o sunkus darbas su šluota 
gaisravietėje. 

Mane, kaip ir daugelį pragmati-
kų, aršieji idėjiniai apkaltins meile 
žalstiečiams apskritai, ir S. Skverne-
liui su A. Veryga imtinai. Pasakysiu 
atvirai: aš už juos nebalsavau. Nuo 
to laiko, kai turiu pasą, visada bal-
savau už tą pačią politinę jėgą. Kuri 
gal ir ne visada priimdavo pačius 
populiariausius, geriausius sprendi-
mus, bet bent jau iki šios kadencijos 
turėdavo proto, išminties ir stuburo 
juos priimti. O dabar? Dabar tai iš-
virto dideliu viešųjų ryšių burbulu. 
Ir mums mažiausiai reikia gražių 
ir protingų televizijos ekranuose ir 
facebook paskyrose, mums dabar 
reikia dirbančių. Ir šito testo tradici-
nės politinės jėgos, deja, neišlaiko. 
Tiesiog jos patogiai pamiršo, kad 
be Vilniaus biurų ir madingų buti-
kų, dar yra ir provincija, su dėvėtų 
rūbų alėjomis ir naudotos buitinės 
technikos iš Vakarų prospektais. Su 
tokia ekonomine situacija, kurioje 
vidutines pajamas gaunantis asmuo 
yra net ne valstiečių, o... komunistų 
partijos rinkėjas. Ir tik jo padoru-
mas, atsakomybė ir nuoširdi meilė 
savo valstybei lemia, kad į Seimą, 
savivaldybių tarybas dar neprasimu-
ša marginalai. Tai jo padorumo dėka 
valstybei nepritrūksta karių-gynėjų 
(nors iš daugelio tų, kurie eina gin-
ti tėvynės, priešas atimtų tik aprū-
dijusią mašiną, seną kompiuterį ir 
nenaują mobilų telefoną. Didelių 
verslininkų ir politikų, kurie išties 
turi ką prarasti, vaikai tarnyba savo 
šalies labui paprastai nesivargina). 
Ir šitas žmogus, iš esmės saugantis 
savo valstybę, nuolatos giliamintiš-
kai iš aukštų tribūnų išvadinamas 
runkeliu, o iš esmės, atleiskite, dur-
niumi. 

Ir dabar nebe laikas politikams 

žarstytis kaltinimais, žaisti senų bo-
bučių ant suoliuko žaidimą „tas tų 
sakę, tas anų pasakę“. Visuomenei 
dabar yra kur kas didesnių proble-
mų, nei keliskart per savaitę vis 
neatsistatydinantis politikas. Tai 
būtų šaunus žaidimas ekonominio 
pakilimo sąlygomis. Liaudžiai da-
bar labiau rūpi ne politikų plepalai 
apie antį, troškintą vyne, patiekia-
mą Seimo valgykloje, o apie tai, ką 
jie rytoj dės į nuosavą puodą. Kuo 
poryt mokės už šildymą ir karštą 
vandenį, telefono ir interneto sąs-
kaitas, būsto paskolas. Tai juos do-
mina labiau, nei „tas tų sakę, tas anų 
pasakę“. Juolab, kad iš tradicinių 
politinių jėgų tik ir girdimi „tas tų 
sakę...“. Čia jau viešieji ryšiai nepa-
dės: formą reikia pildyti turiniu. Ir 
staigiai. Nes ant rinkėjų senos mei-
lės ir ištikimybės toli nebenujosi. Ir 
ši apklausa yra labai rimtas signalas 
– tuščiu įvaizdžiu nebetikima. Kaip 
ir amžina kritika. Ir amžinu visuo-
menės vadinimu runkeliais.

Valstiečių pergalės prieš ketve-
rius metus priežastį tiek patys po-
litikai, tiek „dvaro“ politologai ir 
apžvalgininkai nurašė tuo pačiu ar-
gumentu ad hominem – balsavo run-
keliai. Tai buvo lengvas nuospren-
dis. Indulgencija, leidusi nematyti 
esminio dalyko: valstiečiai atėjo dėl 
ankstesnių tradicinių politinių parti-
jų klaidų ir silpnybių. Dėl sėdėjimo 
informaciniuose burbuluose, savi-
mylos, pasipūtimo, nenoro ir nege-
bėjimo spręsti kasdienes valstybės 
problemas. Ketveri metai opozicijo-
je buvo ne tik rinkėjų bausmė, bet 
ir galimybė – analizuoti ne tik žals-
tiečių, bet visų pirma, savo klaidas, 
daryti išvadas ir kurti programas. Ir 
tie metai, deja, paleisti vėjais. Ir vėl 
į rinkimus einama su įvaizdžiu, bet 
ne turiniu, su epitetais, bet ne idėjo-
mis. Apklausos rodo – jumis nebeti-
kima. Jei didžiųjų politinių jėgų va-
dovų visuomenė nelaiko lyderiais, 
vadinasi, tai nėra lyderiai. 

Lyderių vakuumas jaučiamas 
visur: nuo rajonų iki aukščiausių 
valdžios ešelonų. Mūsų kalnai – po-
litinės jėgos – gimdo peles, kitaip 
sakant, madingą ir patrauklų biuro 
planktoną. Facebooko šmaikštučius. 
Tačiau ir gerovės, ir krizės atveju 
nereikia politikų-šmaikštučių, reikia 
gebančių veikti. 

Duoti kraujo norėjo tiek rokiškėnų, 
kad kai kurių pagalbos teko atsisakyti

Gegužės 13-ąją, po ilgos pertrau-
kos Rokiškyje lankosi Nacionalinio 
kraujo centro komanda. Šiuo metu 
Lietuvoje trūksta visų grupių krau-
jo, todėl esami donorai ar norintieji 
jais tapti, buvo kviečiami padėti. At-
sirado tiek norinčiųjų, kad jau gegu-
žės 12-ąją apie pietus nebeliko vietų. 
Tie, kurie negalės kraujo duoti šian-
dien, bus laukiami birželio 9-ąją.

Dėl karantino pasikeitė donorų 
priėmimo tvarka. Anksčiau kiekvie-
nas norintysis duoti kraujo, nustatytą 
dieną tiesiog galėjo ateiti į rajono sa-
vivaldybės salę, kurioje dirbdavo Na-
cionalinio kraujo centro komanda, už-

pildyti reikiamus dokumentus ir duoti 
kraujo. Dėl karantino tvarka pasikeitė: 
reikalinga išankstinė registracija nuro-
dytu telefonu, kuris buvo skelbiamas 
„Rokiškio Sirenoje“. Taip daroma dėl 
donorų saugumo: kad jie nesibūriuotų 
prie durų, o ateitų kiekvienas jam pa-
skirtu laiku.

„Rokiškio Sirenos“ žurnalistė – il-
gametė kraujo donorė, tad gegužės 
12-osios popietę paskambino šiuo 
telefonu, norėdama užsiregistruoti. 
Atsiliepęs Nacionalinio kraujo centro 
specialistas padėkojo už norą padėti ir 
atsiprašė: jau nuo pietų besikreipian-
tiems donorams teko atsakyti. Mat su-
griežtinti saugumo reikalavimai riboja 

žmonių, duodančių kraują vienu metu, 
skaičių, tuo pačiu prailgindami kraujo 
ėmimo procesą. Pašnekovo teigimu, 
per 15 min. bus galima priimti tik tris 
žmones, jiems išėjus dar skirti laiko 
dezinfekcijai. Tad centro komandos 
galimybės priimti gausų donorų būrį 
– ribotos.

Tačiau sušvelninus karantino rei-
kalavimus, Nacionalinio kraujo centro 
komanda Rokiškyje lankysis dažniau. 
Kitas jos vizitas numatytas birželio 
9-ąją, tad tą dieną ir kviečiami ateiti 
norintieji duoti kraujo, kurie to padary-
ti negalės šiandien.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Žiobiškyje vandalai suniokojo 
automobilį
Gegužės 11 d. pranešta, kad 
Rokiškio r., Žiobiškio k., 
apgadintas automobilis „Audi 
A4“, išdaužtas keleivio pusės 
priekinis stiklas, nulaužta variklio 
dangčio atidarymo rankenėlė, 
apgadinta durelių spynelė, 
apgadinta garsiakalbio apdaila, 
atlenktas stiklo rėmas, pavogti 
dveji galinių vaizdo veidrodėlių 
stiklai, akumuliatorius. Nuostolis 
– 225 eurų.

Panevėžio apskrities 
VPK inform.



Nepriklausomas rajono laikraštis

4 psl. 2020-05-15

Dėl parengto Panevėžio apskrities Rokiškio rajono 
(savivaldybės) Kamajų seniūnijos Salų kadastro vietovės 
žemės reformos žemėtvarkos projekto viešo svarstymo

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio sky-
rius (toliau ‒ Skyrius) informuoja, kad 2020-05-22 ‒ 2020-06-04, bus viešai 
svarstomas parengtas Panevėžio apskrities Rokiškio rajono (savivaldybės) Ka-
majų seniūnijos Salų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas 
(toliau ‒ Projektas). Su parengtu Projektu galima susipažinti interneto svetai-
nėje www.nzt.lt. 

Projekto autorius 2020-05-27 ir 2020-06-03 nuo 10.00 iki 15.30 val. galės 
atsakyti į iškilusius klausimus telefonu 8 618 72 018 arba 8 620 48 674.

Suinteresuoti asmenys iki 2020-06-04 savo pasiūlymus ir pretenzijas dėl Pro-
jekto Skyriui gali pateikti raštu adresu 42136 Rokiškio m., Respublikos g. 94. 

Projekto viešo svarstymo rezultatų aptarimas vyks 2020-06-18 14.00 val. Sky-
riuje, Rokiškio m., Respublikos g. 94, 703 kab.

Namuose gyventojų uždaryti nežada
Šalti orai vėlina mau-

dynių sezono pradžią. 
Tačiau jau nuo birželio 
1-osios Rokiškio ežere 
lankytojus kvies batu-
tų parkas. Šalyje kol kas 
nėra vieningų taisyklių, 
kaip gyventojams elgtis 
paplūdimiuose. Ką apie 
tai mano rajono savival-
dybės ekstremalių situaci-
jų komisijos vadovas An-
drius Burnickas?

Pašnekovo teigimu, kol 
kas vieningos tvarkos nėra. 

Jis neslepia, kad tikisi, jog 
iki birželio karantinas dar 
bus sušvelnintas. „Bet ko-
kiu atveju žmonių namuose 
neuždarysime. Tai kenktų jų 
sveikatai. Kiekvienam rei-
kia saulės, gryno oro, pagal 
galimybes ir vandens proce-
dūrų“, – sakė jis. 

Taigi, bet kokiu atveju, 
pasak A. Burnicko, vasarą 
paplūdimiai bus atviri lan-
kytojams. „Bus svarstoma 
tik dėl žmonių koncentraci-
jos, atstumų tarp poilsiauto-
jų. Galbūt dažniau pagrindi-

nius paplūdimius prižiūrės 
policija, Visuomenės svei-
katos centro specialistai“, 
– sakė Ekstremalių situacijų 
komisijos vadovas.

Pasak jo, mažiausiai pro-
blemų bus su batutų parku: 
kadangi paslauga bus moka-
ma, tai lankytojų srautas bus 
automatiškai koreguojamas.

 Daugiau dėmesio bus 
skiriama ir Velniakalnio, 
Vyžuonos, kitiems populia-
riems rajono ežerams.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Nuo gegužės 18-osios 
meno kolektyvams lei-
džiama atnaujinti repeti-
cijas. Tačiau į sales, pasak 
Rokiškio kultūros centro 
direktorės Vaivos Baltrū-
naitės-Kirstukienės, meni-
ninkams grįžti nebus taip 
paprasta.

Leidžiama, 
bet... draudžiama
„Susidūrėme su sudėtinga 

situacija: teisės aktuose gali-
ma pasiklysti: „leidžiama, bet 
draudžiama“, „draudžiama 
bet galima keisti“. Ruošia-
mės taisykles, veiklos gaires. 
Kultūros centrų asociacija 
išsiuntė Kultūros ministerijai 
prašymą išaiškinti tam tikrus 
veiklos niuansus“, – „Rokiš-
kio Sirenai“ sakė pašnekovė.

Ji teigė, kad gegužės 18 d. 
Kultūros centras jau nori pra-
dėti veiklą. Tačiau dar ne visu 
pajėgumu ir ne visi kolek-

Kultūros centras sprendžia dėl repeticijų 
atnaujinimo, masinių renginių be liepos nebus

tyvai. „Matote, pas mus yra 
nemažai kolektyvų, kuriuose 
yra senjorų. Jie priskiriami 
rizikos grupei, kuriai eiti į 
susirinkimus, susibūrimus 
nerekomenduojama. Dalis 
kolektyvų – vaikų ir jauni-
mo, kurių veikloje dalyvauja 
nepilnamečiai. Kad jie eitų į 
repeticijas, turime gauti tėvų 
sutikimą“, – apie repeticijų 
atnaujinimo problemas kal-
bėjo V. Baltrūnaitė-Kirstu-
kienė.

Ji akcentavo: jau penk-
tadienį popiet bus daugmaž 
aiški Kultūros centro naujoji 
darbo tvarka, kiek bus norin-
čiųjų ir galinčiųjų pradėti re-
peticijas.

Pašnekovė neslėpė: reiks 
keisti ir jų grafikus: patalpas 
reiks po kiekvienos repetici-
jos plauti, vėdinti.

Renginiai – tik liepą
Kultūros centro ir kitų 

meno įstaigų kolektyvai ne-
repetuoja tiesiog šaip sau. 
Dauguma jų savo progra-
mas rodo žiūrovams įvairių 
renginių metu. Kada bus 
pirmasis renginys? V. Bal-
trūnaitė-Kirstukienė mano, 
kad artimiausias įmanomas 
variantas – Valstybės diena, 
liepos 6-oji.

Ką apie tai mano rajono 
savivaldybės ekstremalių 
situacijų komisijos vadovas, 
savivaldybės administraci-
jos direktorius Andrius Bur-
nickas? Pašnekovas atviras: 
„Diskutavau su kultūros 
darbuotojais. Neslėpsiu, tie-
siai šviesiai pasakiau, kad 
apie Joninių šventės masi-
nius renginius nė nesvajotų. 
Artimiausia data, kai galbūt 
galėtų vykti koks nors masi-
nis renginys – Liepos 6-oji“, 
– sakė A. Burnickas.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rokiškio lopšelis-darželis „Varpelis„ dalyvauja metiniame „eTwinning“  
tarptautiniame projekte „Aš jaunasis mokslininkas I'm a young scientist“

Projektas prasidėjo 2019-09-
01, o jo pabaiga 2020-05-30.  
Projektas skirtas 3-7 metų am-
žiaus vaikams. STE(A)M ugdy-
mas – integralus, į kompleksiš-
ką tikrovės reiškinių pažinimą, 
pritaikymą ir problemų spren-
dimą kreipiantis mokinių gebė-
jimų ugdymą gamtos mokslų, 
matematikos, technologijų ir 
inžinerijos kontekste eksperi-
mentuojant. „Aš jaunasis moks-
lininkas I'm a young scientist“ 
projekto kūrėjos yra Rokiškio 
lopšelio-darželio „Varpelis “ 
priešmokyklinio ugdymo pe-
dagogė Albina Kasparienė ir  
kolegė iš Bulgarijos Varnos 
miesto,  lopšelio-darželio DG 
Nr.39''Prikazka''  Ekaterina 
Spasova. Projekte dalyvauja 19 
partnerių iš Lietuvos ugdymo 
įstaigų bei iš Bulgarijos ir Tur-
kijos mokyklų. Projekto tikslas 
– ugdyti mokinių kūrybiškumo, 
iniciatyvumo ir verslumo kom-
petencijas, formuoti inovacijų 
kultūrą, didinti susidomėjimą 
gamtos mokslais, technologi-

jomis, inžinerija ir matematika. 
Aktyvinti mokinių įsitraukimą į 
tyrinėjimą, kūrybinį potencia-
lą. Į kūrybinį procesą pažvelgti 
visapusiškai, integruojant visų 
mokomųjų dalykų žinias ir 
gebėjimus, įgyti pasitikėjimo 
savimi, drąsiai eksperimentuo-
ti, spręsti problemas, ieškoti, 
kaupti, tyrinėti, kurti, sisteminti 
ir pristatyti sukurtus rezultatus.

Rimutė Mateikienė dalin-

patiko temos inžinerija ir tech-
nologijos: sukurti greičiausią 
suktuką, savarankiškai surinkti 
namą pagal brėžinį, pamatyti 
judančius 3D piešinius, išban-
dyti kitas šiuolaikines techno-
logijas. Džiugu, kad projekto 
partneriai gausiai dalinosi infor-
macija, netikėtais atradimais, 
eksperimentas ir mūsų vaikai 
galėjo pasisemti idėjų, pasida-
linti savo atradimais.

Į projektą „Jaunasis moksli-
ninkas įsitraukė ir  „Drugelių“ 
grupės vaikai ir auklėtoja Nida 
Šaparnienė. Ji sako, kad  šis 
projektas atvėrė galimybes ug-
dymo procesą pagyvinti netradi-
cinėmis veiklomis: stebėjimais, 
eksperimentais, tyrinėjimais, 
bandymais. Atlikdami veiklas 
„jaunieji mokslininkai“ įgijo 
praktinių žinių: kaip dygsta ir 
auga augalai,  kaip atsiranda iš-
vestinės spalvos, kaip gaminama 
elektra, kaip pačių pagamintu 
kopijavimo aparatu kuriamas 
tekstas. Praplėtė  inžinerines ir 
technologijų panaudojimo žinias 

bei būdus. Jos nuomone, dalyva-
vimas šiame projekte skatino 
vaikų kritinį mąstymą, tinkamą 
sprendimų pasirinkimą, mokėji-
mą daryti išvadas.

Projektą įgyvendinti man 
padėjo „Pelėdžiukų„ grupės vai-
kai, kurie buvo labai aktyvūs, 
žingeidūs.  Viso projekto metu 
bendradarbiaujame ir su tėvais. 
Nors karantino metu negalime 
susitikti su vaikais, projektas 
tęsiasi. Šiuo metu tęsti projektą 
padeda vaikų tėveliai, kurie su 
dideliu noru fiksuoja, kaip vaikai 
dalyvauja veiklose, kurias mes 
jiems siunčiame. Tad šiuo sudė-
tingu laikotarpiu puikiai bendra-
darbiaujame su tėvais ir jų pa-
galba galime matyti, kaip sekasi 
vaikams. Kartu su „eTwinning“ 
projekto „Aš jaunasis moksli-
ninkas I'm a young scientist“ 
partneriais laukiame vasaros, 
kad smagiai galėtume praleisti 
laiką ir išbandyti įvairias veiklas.

Parengė priešmokyklinio 
ugdymo mokytoja 
Albina Kasparienė

damasi mintimis apie projektą 
sakė, kad projekto metu, vaikai 
susipažino su kitų šalių - pro-
jekto dalyvių miestų įžymy-
bėmis, darželių, grupių tradi-
cijomis. Jie galėjo peržiūrėti 
bendraamžių vykdytas veiklas, 
pasisemti įdomių idėjų iš vir-
tualių draugų. Viso projekto 
veiklų metu vaikai atliko daug 
eksperimentų, bandymų, pa-
naudojo antrines medžiagas, 

ugdėsi komandinio darbo įgū-
džius. Manau, kad inžinerijos 
tema buvo pati įdomiausia savo 
veiklų įvairove. Vaikai panau-
dojo įvairius matavimo būdus, 
susipažino, pratinosi naudotis 
liniuote, tikslino matavimo įgū-
džius, išbandė įvairius detalių 
jungimo būdus. Sukonstruotus 
namus galėjo panaudoti žaidy-
binėje veikloje. Ši tema turėjo 
ryšį ir su menais, nes vaikai kar-
tu su šeima kūrė Velykų zuikį, 
taip pat panaudodami įvairius 
konstravimo būdus, priemones. 
Pavyko sukurti ir judantį zuikį.

Jos nuomonei pritaria ir jos 
kolegė Kristina Gasiūnienė. 
Dalyvaudami tarptautiniame 
projekte „Aš jaunasis moksli-
ninkas“ įsitraukėme į įdomią, 
smalsumą skatinančią veiklą. 
Pedagogė pagilino žinias pro-
jektinėje veikloje, tobulino 
anglų kalbos žinias, dalinosi ir 
gavo gerosios patirties.  Vaikai 
turėjo galimybę save išbandyti 
kūryboje, atradimuose, ieško-
simuose. Labiausiai vaikams 

Lietuvos futbolo čempionatas galėtų būti 
atnaujintas gegužės 30–31 dienomis

Vyriausybei trečiadienį 
leidus nuo gegužės 30 dienos 
atnaujinti sporto varžybas 
be žiūrovų, Lietuvos futbo-
lo A lyga savo kovas galėtų 

atnaujinti gegužės 30-31 die-
nomis, sako Lietuvos futbolo 
federacijos (LFF) generalinis 
sekretorius Edgaras Stanke-
vičius.

Lietuvos futbolo A lyga, 
kovo viduryje įvedus karan-
tiną, sustabdyta sužaidus vos 
vieną turą. 

BNS inform.
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2020 M. TRAKTORIŲ, SAVAEIGIŲ VAŽIUOKLIŲ, 
KELIŲ TIESIMO MAŠINŲ IR JŲ PRIEKABŲ 

TECHNINIŲ APŽIŪRŲ GRAFIKAS
Eil.Nr. Technikos savininkai Apžiūros laikas Apžiūros vieta
1. Čedasų k. mašinų savininkai Birželio 3 d. 9.00 val. Čedasų k.
2. Panemunio k. mašinų savininkai Birželio 3 d. 11.00 val Panemunio k.
3. Suvainiškio k. mašinų savininkai Birželio 3 d. 13.00 val. Suvainiškio k.
4. Vilkolių k. mašinų savininkai Birželio 3 d. 15.00 val. Vilkolių k.
5. Antanašės k. mašinų savininkai Birželio 5 d. 9.00 val. Antanašės k.
6. Obelių m. mašinų savininkai Birželio 5 d. 11.00 val. Obelių gel. stotis ir 

prie Spirito varyklos
7. Obelių spirito varykla Birželio 5 d. 13.00 val. Prie Spirito varyklos
8. Gerkonių ž. ū. bendrovė, 

Pandėlio m. mašinų savininkai
Birželio 8 d. 9.00 val. Gerkonių ž. ū. b. 

dirbtuvės
9. Sriubiškių k. mašinų savininkai Birželio 8 d. 11.00 val. Sriubiškių dirbtuvės
10. Daupelių k. mašinų savininkai Birželio 8 d. 13.00 val. Daupelių k.
11. Lailūnų ž. ū. bendrovė, 

Lailūnų k. mašinų savininkai
Birželio 10 d. 10.00 val. Lailūnų ž. ū. b. 

dirbtuvės
12. Bučiūnų ir Gediškių k. 

mašinų savininkai
Birželio 12 d. 9.00 val. Buvusios dirbtuvės

13. Pakriaunių k. mašinų savininkai Birželio 12 d. 11.00 val. Pakriaunių dirbtuvės
14. Zarinkiškio k. mašinų savininkai Birželio 12 d. 13.00 val. Zarinkiškio k.
15. Apaščios ir Stanikūnų mašinų 

savininkai
Birželio 15 d. 9.00 val. Apaščios k.

16. Raikėnų k. mašinų savininkai Birželio 15 d. 12.00 val. Raikėnų k.
17. Puodžialaukės k. mašinų 

savininkai
Birželio 17 d. 9.00 val. Puodžialaukės k.

18. Kazliškio k. mašinų savininkai Birželio 17 d. 11.00 val. Kazliškio dirbtuvės
19. Laibgalių k. mašinų savininkai Birželio 19 d. 9.00 val. Laibgalių dirbtuvės
20. „Audrupio“ paukštynas Birželio 19 d. 11.00 val. „Audrupio“ paukštynas
21. Ragelių k. mašinų savininkai Birželio 22 d. 10.00 val. Ragelių k.
22. Aukštakalnių k. mašinų savininkai Birželio 22 d. 12.00 val. Aukštakalnių k.

ŽYMINIS MOKESTIS. Traktoriaus techninė apžiūra – 6,80 Eur., priekabos tech-
ninė apžiūra – 5,50 Eur. Mokėti į mokesčių inspekcijos sąskaitą. Įmokos kodas 
53073.

Grafike nepaminėtos įmonės ir organizacijos apžiūros laiką suderina savival-
dybės administracijos Žemės ūkio skyriuje, 606 kab., arba telefonais: (8 458) 51 
686, 8686 79 838, 8 610 61 0637.

Techninė apžiūra yra privaloma.
Technikos savininkai gali kviesti atlikti apžiūrą technikos stovėjimo vietoje. 

Papildomas mokestis – 9,90 Eur į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą.
2015 metų gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras pasira-

šė įsakymą, kuris pakeitė kai kuriuos techninių apžiūrų taisyklių punktus:
13 punktu nustatyta, jeigu mašina neatitinka techninių reikalavimų, išduoda-

ma techninės apžiūros rezultatų kortelė ir pažymima Traktorių registre; pakar-
totinę  apžiūrą reikia atlikti per mėnesį (jeigu praėjo daugiau nei mėnuo, reikia 
mokėti žyminį mokestį iš naujo);

17 punkte numatyta, kad valstybės įmonė Mašinų bandymų stotis tikrina, 
kaip laikomasi techninių apžiūrų reikalavimų.

Kiekvienu duomenų keitimo atveju privalomai keičiami seno pavyzdžio vals-
tybiniai numeriai.

Užs. 1012

2020 m. gegužės 29 d. (penktadienį) 10 val. nuotoliniu būdu, 
naudojant telekomunikacijos priemones (vaizdo ir garso konfe-
renciniu ryšiu „Zoom“ platformoje), vyks Rokiškio rajono savival-
dybės tarybos posėdis.

Tarybos posėdžio darbotvarkė skelbiama interneto svetainėje 
www.rokiskis.lt (žr. ,,Naujienos“).

Užs. 1013

„Rokiškio Sirena“: 
rajono naujienos 
neišeinant iš namų!

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

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

„Rokiškio Sirenos“ penktadieninio numerio prenu-
meratos 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 
naujienas 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.

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla kviečia bū-
simuosius mokinukus ir jų tėvelius, apsilankyti tinklapyje 
www.muzika.rokiskyje.lt bei tiesiogiai internete užpildyti 
prašymą stojimui į jūsų pasirinkto instrumento specialybę 
iki birželio 30 dienos. 

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

(solo, ansamblinis, chorinis dainavimas), liaudies (kanklės, 
akordeonas, etnomuzika), estradinės muzikos (elektro-
niniai muzikos instrumentai, gitara), pučiamųjų (trimitas, 
klarnetas, eufonija, saksofonas, trombonas, tūba, barito-
nas, fleita), ankstyvojo muzikinio ugdymo programa.

BALDAI

• Sofą-lovą ir spintą.  
Tel. 8 611 05 828. Rokiškis

• Virtuvinį kampą su natūralaus 
medžio stalu. Tel. 8 686 23 372.  
Rokiškis
• Mažai naudotą Dormeo Mirabai 
antčiužinį 4+1, 5 cm storio 
120×200 cm. Būklė puiki, trys 
komforto zonos. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 652 48 234. Rokiškis
• Didelę, geros būklės, gilią vonią. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Miegamojo baldų komplektą, 
galima pirkti ir atskirai dalimis. 

Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Stiklinį stalą ir keturias minkštas 
kėdes. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 600 30 766. Rokiškis
• Stumdomas, veidrodines spintos 
duris. Metalinis baltas rėmas, 4 
vnt., 2,25 m ilgis, 0,61 m plotis. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 670 30 834. 
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Odinę striukę, 50 dydis. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 674 32 521.  

Rokiškis
• Motociklininko kombinezoną. 
Odinis, 50 dydis. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis
• Naują kaklo grandinėlę. 60 cm 
ilgio, 0,8 cm pločio. Kaina 12 Eur. 
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Automobilines kolonėles, 2 vnt. 
Magnat 500W . Kaina 22 Eur.  
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• Žemų dažnių mašininę kolonėlę 
Blaupunkt. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 670 30 834. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Veršingą telyčią. Veršiuosis 
05.20. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 674 43 954. Rokiškis
• Triušiukus. Turiu juodų, pilkai 
rudų ir baltų. Obeliai. Perkant 
didesnį kiekį galiu atvežti. Kaina 6 
Eur. Tel. 8 676 30 362
• Šarolė aviną veislei. Kaina 130 
Eur. Tel. 8 682 42 137.  
Rokiškis
• Žalmargę veršingą telyčią. 
Veršiuosis gegužės mėn. Kaina 750 
Eur. Tel. 8 676 43 327.  
Rokiškis
• Avis. 1,20 Eur/kg gyvo svorio. Be 
numerių, dvimetės.  
Tel. 8 628 20 196. Kupiškis
• Didelį, naują namelį katinui. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 676 08 687. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Moteris ieško bet kokio darbo. 
Turi daug patirties slaugant 
senelius, prižiūrint vaikus.  
Tel. 8 648 81 102. Rokiškis
• Ieškau vairuotojo darbo (C, 
CE) kat. įmonėje, užsiimančioje 
tarptautiniais ir Lietuvoje  krovinių 
pervežimais. Darbo Europos šalyse 
patirtis – dveji metai. Siūlyti 
įvairius variantus.  
Tel. 8 646 68 336. Rokiškis
• Esu 16 m. mergina, ieškau darbo 
vasaros savaitgaliais.  
Tel. 8 606 25 510. Rokiškis
• Vyras ieško darbo.  
Tel. 8 607 58 023. Rokiškis
• Ieškau darbo vasaros sezonui. 
Nuo birželio pradžios galiu dirbti 
įvairius darbus. Tel. 8 609 08 933. 
Rokiškis
• 34 metų vyras ieško darbo. 
Domina įvairūs variantai. Turiu 
automobilį. Tel. 8 670 82 022. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingi biokuro pjovėjai, visos 
soc. garantijos, algą mokame kas 
savaitę. Tel. 8 604 66 711.  
Rokiškis
• Reikalinga anglų kalbos mokytoja 
4 klasės mokiniui.  
Tel. 8 603 03 994. Rokiškis
• Ieškomas pardavimų-reklamos 
agentas, prekybai internete. 
Privalumas: Gebėjimas dirbti 
komandoje, komunikabilumas, 
didelis privalumas patirtis 
prekyboje. Mes jums siūlome 
solidų-augantį atlyginimą. 
Norinčius dirbti ir siekti rezultatų, 
apmokome. Kaina 1500 Eur.  
Tel. 8 615 83 647. Utena
• Ieškau pagalbinio darbininko 
statybose. Darbas visoje Lietuvoje. 
Dėl atlygio ir darbo sąlygų 
skambini tel. Tel. 8 608 09 520. 
Rokiškis
• Ieškau 2-3 žmonių akmenims 
rinkti Atvykti savo transportu.  
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Planšetinį kompiuterį myTAB 8. 
Quad core 1,2ghz, 1GB RAM,8 
colių ekranas, Android 5,1. Yra 
dėžutė bei kroviklis. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 693 82 442. Rokiškis
• Stalinį kompiuterį su LCD 
monitoriumi. Procesorius Intel 3.0 
Ghz, 2GB RAM, 320 GB kietasis 
diskas. Windows 7. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 616 02 301. Rokiškis
• Stalinį kompiuterį su LCD 
monitoriumi Benq Gl950. 4GB 
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RAM, 256GB kietasis diskas. 
Windows 10. Kaina 62 Eur.  
Tel. 8 675 00 301.  
Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį Lenovo. 
Win7. Tel. 8 648 41 007.  
Rokiškis
• 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

PASLAUGOS

• Visi kasimo darbai mini 
ekskavatoriumi. Dirbame ir 
savaitgaliais. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 663 53 032.  
Rokiškis
• 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 
remonto darbus. Tel. 8 644 41 260. 
Rokiškis
• Mažu traktoriumi frezuojame 
žemes iki 30 cm gylio. Darome 
vagas. Tel. 8 698 17 829.  
Rokiškis
• Atlieku šildymo, vandentiekio, 
kanalizacijos ir kitus smulkius 
santechnikos darbus.  
Tel. 8 615 52 759.  
Rokiškis
• Gerai atlieku montavimo bei 
statybos darbus. Gipskartonio 
montavimas, plytelių klijavimas, 
laminato, parketo su click užraktu 
dėjimas, vonios kambario pilnas 
įrengimas, langų/durų montavimas, 
grindjuosčių (plintusų) klijavimas. 
Tel. 8 623 05 173.  
Rokiškis

PERKA

• Perku 3-4 kambarių butą 
(daugiabutyje) Rokiškio mieste. 
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Laisvės g.13

Rokiškio rajono savivaldybės admi-
nistracija skelbia atranką į Juridinio ir 
personalo skyriaus pakaitinio vyriau-
siojo specialisto (personalui) pareigas 
nuo 2020 m. birželio 25 d. iki grįš laiki-
nai negalintis eiti šių pareigų darbuo-

tojas, (darbuotojas pagal darbo sutartį (1 pareigybė, 
A2 lygis)), pastoviosios dalies koeficientas nuo 5,71 
iki 6,93 (pareiginės algos baziniais dydžiais, priklau-
somai nuo profesinio darbo patirties (metais).

Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savivaldy-
bės interneto svetainėje adresu http://www.rokis-
kis.lt. 

Užs. 1014

Pirmame ir paskutiniame aukšto 
nesiūlyti, geriausias variantas jei 
butui reikia remonto arba jeigu 
butas ką tik visiškai suremontuotas. 
Tel. 8 654 77 869. Rokiškis
• Perkame sraiges. Paimame iš 
namų. Tel. 8 670 37 379.  
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Nenaudotas skylėtas (tarybines) 
raudonas plytas. Yra apie 500 vnt. 

Tel. 8 675 03 048. Rokiškis
• 5 kub.m storasienę cisterną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Gegnes 5x15 150 Eur/kub.m. Yra 
1,5 kub.m. Ir gegnes 5x20 yra 1,5 
kub.m. Tel. 8 687 53 961.  
Rokiškis
• Gelžbetonines sijas. 5 vnt, 12 m 
ilgio, tinka pamatams, rampoms. 
Tel. 8 612 67 388. Rokiškis
• Naudotą šiferį. Dideli lapai, 
kaina sutartinė. Tel. 8 688 20 398. 
Rokiškis
• Senovines tekinimo stakles, yra 
priedų. Tel. 8 688 20 398.  
Rokiškis
• Įvairaus pjovimo, statybinę 
medieną. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Viengubo pjovimo lentas.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Žoliapjovę. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 687 30 638. Rokiškis

• Elektrines žoliapjoves (yra 
su krepšiu). Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Žoliapjovę-traktoriuką su žolės 
surinkimo krepšiu ir stumdomas 
žoliapjoves. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Elektrinę žoliapjovę.  
Tel. 8 686 23 372. Rokiškis
• Geros būklės, 2011 metų, savaeigį 
traktoriuką STIGA Primo rider. 
Galiniai varomieji ratai, užvedamas 
starteriu, naujas akumuliatorius su 
2 metų garantija. Kederio plotis 85 
cm. Variklis 12,5AG. Kaina 700 
Eur. Tel. 8 612 91 771.  
Rokiškis
• Traktoriuką-žoliapjovę 
McCulloch 2015 m. 12,5 variklio 
galia, 97 cm plotis. Kaina 1200 Eur. 
Tel. 8 606 12 499. Rokiškis
• Benzininius, elektrinius pjūklus 
iš Danijos. Tel. 8 621 51 352. 
Rokiškis

• Žoliapjoves iš Danijos. 51 cm, 
savaaeigės, starterinės.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Žoliapjovę. Tvarkinga, pjovimo 
plotis 51 cm. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 602 24 241. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Dviratį. Vokiškas, 3 vidinės 
pavaros, 7-12 m. vaikui. Kaina 65 
Eur. Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis

KITA

• Naują vonią. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Ąžuolines malkas. Rąsteliais, 
kaladėmis arba skaldytas, 
paruošime pagal jūsų poreikius 
ir pristatysime į vietą. Kaina 
derinama. Tel. 8 622 06 975. 
Rokiškis
• Mažai naudotą akvariumą ir 
kompresorių. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 693 82 442. Rokiškis
• Biliardo stalo rutulius. Nauji. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 681 55 002. 
Rokiškis
• Šuns būdą. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 680 50 958. Rokiškis
• Šiltnamį 3x5m. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Skaldytas malkas mažais kiekiais. 

Yra sausų, atvežu.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• 0,5 l ir 0,7 l stiklainius po 50 vnt. 
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Lapuočio malkas kaladėmis.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Šiltnamio lankus. Kaina 55 Eur. 
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• 8 kubus eglinių rąstų.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Eglinius rąstus. 6,10 m, 18 kubų. 
Tel. 8 618 36 497. Rokiškis
• Diskinius pjūklus, 2 vnt., 
nenaudoti. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 670 30 834. Rokiškis
• Laidus automobilinio garso 
stiprintuvo pajungimui, 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

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Sodybą - vienkiemį su 1 ha 
žemės. Yra ūkiniai pastatai, 
tvenkinys, didelis sodas. 6 km nuo 
Rokiškio, 3 km nuo Kavoliškio. 
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

Ieškokite  prekybos centruose!
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16 05:10 Ponių rojus 

06:00 Himnas
06:05 Daiktų istorijos
07:00 Proto džiunglės
07:25 Po pamokų
07:35 Mokytojas Keisas ir 
linksmoji klasė
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
12:00 Gorongozos 
nacionalinis parkas. 
Rojaus atgimimas
13:00 Neįtikėtinos gyvūnų 
draugystės 3
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
21:00 „EuROOPvision”. Specialus 
grupės „The Roop“ koncertas
22:00 „Europe Shine a Light 
“. Renginys skirtas 2020 m. 
„Eurovizijos“ dalyviams 
pagerbti
00:05 Aukšta klasė
01:55 Valkirija
03:55 Neįtikėtinos gyvūnų 
draugystės 3
04:40 Mokytojas Keisas ir 
linksmoji klasė

05:35 Paskutinis žmogus 
Žemėje 
06:30 Ančiukų istorijos 
07:00 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia 
07:30 Supermergaitės
08:00 Ančiukų istorijos 
08:30 Virtuvės istorijos 
09:00 Skaniai ir paprastai 

09:30 Tėvų darželis 
10:00 Būk sveikas! 
10:30 Penkių žvaigždučių 
būstas
11:00 Marlis ir aš: šuniukų 
metai
12:50 Žavios ir labai pavojingos. 
14:40 Edvardas Žirkliarankis
16:45 Ekstrasensų mūšis 
18:30 TV3 žinios
19:30 galvOK 
21:00 Širdys
23:15 Greitojo reagavimo 
būrys
01:05 Sušalusi žemė 
02:55 Geras žmogus 
04:50 APB

07:05 Tomas ir Džeris 
07:35 Saugokis meškinų 
08:05 Ogis ir tarakonai 
08:25 Riterių princesė 
Nela 

08:50 Tomo ir Džerio 
pasakos 
09:15 Beprotiškos melodijos 
09:40 Bunikula 
10:05 Varlių karalystė 2. 
Nuotykiai užšalusiame ežere
11:50 Nelydimi nepilnamečiai
13:40 Delfinukas Bernis 2
15:45 Storulis ringe
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Šrekas. Ilgai ir 
laimingai
21:20 Kartu ne savo noru
23:40 Kaimynai 2
01:20 Godzila

06:00 Pričiupom! 
07:30 Kvapų detektyvas 
08:30 Pričiupom! 
09:00 Sveikatos kodas
10:00 Varom! 
10:30 Puerto Rikas – 

Užkeikimų sala
11:30 Spec. būrys. 
Išlieka stipriausi 
12:30 Pragaro viešbutis 
13:30 Reali mistika 
14:40 Ekstrasensų mūšis 
17:20 Amžiaus nusikaltimai 
18:20 Kvapų detektyvas 
19:30 Lietuvos balsas
22:50 Viešpatavimas
01:00 Skrodimas
02:20 Rokis 2

05:15 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
06:00 „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
17:00 Skyrybos
18:00 Žinios
18:30 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“ 
19:00 „Ginkluota meiė”
20:00 Žinios
20:30 „Gluchariovas“ 
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
00:00 „Ginkluota meilė”
01:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
02:50 „Pasaulis iš viršaus“ 
03:15 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi
03:55 Gyvenimas
04:55 Krepšinio pasaulyje
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7 06:00 Himnas
06:05 Gyvenimo spalvos
07:00 LRT radijo žinios
07:05 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 LRT radijo žinios
08:05 Į sveikatą! 
08:30 Ryto suktinis
 su Zita Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų 
pasakos. Baltuolė ir 
Rožytė
10:00 LRT radijo 
žinios
10:05 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Įstabiausios 
Indonezijos salos
12:55 Gyvūnų dinastijos

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 Atostogos
00:40 Bangų nešami
02:20 Įstabiausios Indonezijos 
salos
03:15 Veranda
03:40 Šventadienio mintys
04:10 Aukšta klasė

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

08:35 Tomo ir Džerio pasakos
09:00 Obuolys ir Svogūnas 
09:30 Bunikula 
09:55 Šunų lenktynės
11:50 Pakratytas
13:40 Kaip valgyti keptus 
sliekus
15:25 Pametę galvas 
Las Vegase
17:30 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Lietuvos balsas
22:30 2 ginklai
00:40 Trise valtimi arba be irklo
02:15 Kartu ne savo noru

06:30 Baltijos galiūnų komandinis 
čempionatas. Žagarė
07:30 Kvapų detektyvas 
08:30 Tauro ragas
09:00 Galiūnai. Pasaulio rąsto 
kėlimo čempionatas. Panevėžys
10:00 Varom! 

10:30 Skujuočiai. Ieškomiausi 
pasaulio gyvūnai
11:30 Spec. būrys. 
Išlieka stipriausi 
12:35 Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal 
13:35 Reali mistika 
14:40 Ekstrasensų mūšis 
17:20 Amžiaus nusikaltimai 
18:20 Kvapų detektyvas 
19:30 Kelionė į Ameriką
21:50 Narkotikų prekeiviai 
23:00 Karo vilkai. 
Likvidatoriai VII 
23:55 Viešpatavimas
01:50 Skrodimas

05:15 Skyrybos
06:00 „Gluchariovas“ 
08:00 Baltijos kelias
08:30 Kaimo akademija
09:00 Laikykitės ten
 su Andriumi Tapinu

10:00 Šiandien kimba
11:30 Krepšinio pasaulyje 
12:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
14:00 „Dvaro rūmai” 
15:00 Laikykitės ten
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Nauja diena
18:00 Žinios
18:30 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje“ 
19:00 „Ginkluota meiė”
20:00 Žinios
20:30 Oponentai
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
00:00 „Ginkluota meiė”
01:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
02:50 „Pasaulio turgūs“ 
03:15 „24/7“
03:55 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
04:35 „Pasaulio turgūs“
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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
14:20 Laba diena, Lietuva
16:40 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
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Apgavikai  

23:45 Klausimėlis
24:00 Komisaras Reksas
00:50 Kūrybingumo mokykla
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
04:45 Šoka Lietuva
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

06:25 Keršytojų komanda
06:55 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Svajonių sodai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Nuo likimo nepabėgsi
12:00 Tikroji žvaigždė
13:00 Parduotas gyvenimas

15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 #IšNamų
20:30 Prakeikti II
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Kraujo tėvas
23:40 Kaulai
00:40 APB
01:35 Rouzvudas
02:25 Pasitikėjimas
03:30 Kaulai
04:20 Grainderis
04:45 Paskutinis žmogus Žemėje
05:30 Rouzvudas

06:20 Iš širdies į širdį
07:30 Tomas ir Džeris
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Rosenheimo policija
11:00 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 Atsargiai - moterys!
21:30 Žinios 
22:30Slaptasis agentas
00:25 Antrininkas 
01:30 2 ginklai 
03:15 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
04:45 Rosenheimo policija

06:25 CSI. Majamis
07:20 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Sudužusių žibintų gatvės
09:35 Pėdsakas
10:35 Kobra 11
11:30 Reali mistika 
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 Drakono vartai
23:25 Kelionė į Ameriką
01:30 Narkotikų prekeiviai
02:25 Karo vilkai. 
Likvidatoriai VII
03:15 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05.20 Krepšinio pasaulyje 
su V. Mačiuliu
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
12.30 Nauja diena
15.00 „Mentų karai: Kijevas. 
Operacija“ „Trojos arklys“
16.00 Reporteris
16.30 Lietuva tiesiogiai
17.00 „Kelrodė žvaigždė“
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19.30 Lietuva tiesiogiai
20.00 Reporteris
21.00 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. 
Operacija“ „Trojos arklys“ 
04.30 „Kelrodė žvaigždė“
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Džesika Flečer
09:50 Miuncheno 
kriminalinė policija  
10:35 Komisaras Reksas
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 LRT pamokėlės
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai. Specialus 
„Lietuvos tūkstantmečio 
vaikų“ projektas
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Šoka Lietuva
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

21:30 Popiežiaus šventojo Jono 
Pauliaus II 100-osioms gimimo 
metinėms. Žemyno išvaduotojas. 
Jonas Paulius II ir komunizmo 
žlugimas 
23:00 Apgavikai 
23:45 Klausimėlis
24:00 Komisaras Reksas
00:50 Kūrybingumo mokykla
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 Klausimėlis
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Apgavikai
04:45 Šoka Lietuva
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

06:25 Keršytojų komanda
06:55 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą

07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 #IšNamų
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Nuo likimo nepabėgsi
12:00 Tikroji žvaigždė
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Prieš srovę
20:30 Prakeikti II
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Ledas
23:55 Kaulai
00:55 APB
01:45 Rouzvudas
02:35 Pasitikėjimas

06:20 Iš širdies į širdį
07:30 Tomas ir Džeris 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Rosenheimo policija
11:00 Meilė gydo

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 Bus visko
21:00 Atsargiai - moterys!
21:30 Žinios
22:30 Kartuvės
00:35 Antrininkas
01:40 Slaptasis agentas
03:15 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
04:45 Rosenheimo policija

06:25 CSI. Majamis
07:20 Mano virtuvė 
geriausia 
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės
09:35 Pėdsakas

10:35 Kobra 11
11:35 Paskutinis laivas
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės
13:35 Mano virtuvė 
geriausia 
14:55 Sudužusių žibintų gatvės
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Kobra 1
18:30 CSI. Majamis
19:30 Paskutinis laivas
20:30 Pričiupom!
21:00 Blyksnis
22:55 Drakono vartai
01:05 "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
12.30 Lietuva tiesiogiai
13.00 Nauja diena
15.00 „Mentų karai: Kijevas. 
Operacija“ „Trojos arklys“ 
16.00 Reporteris
16.30 Lietuva tiesiogiai
17.00 „Kelrodė žvaigždė“
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19.30 Lietuva tiesiogiai
20.00 Reporteris
21.00 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. 
Operacija“ „Trojos arklys“
04.30 „Kelrodė žvaigždė“

08:30 Svajonių ūkis 
09:00 La Maistas
10:00 Pasaulis pagal 
moteris 
11:00 Svajonių sodai
12:00 Geležinis Vilis
14:15 Nilo perlas
16:25 Havajai 5.0 
17:25 Tai – mes
18:30 TV3 žinios
19:30 Lietuvos talentai. 
Supervaikai. Finalas
22:00 Londono apgultis
23:55 Persekiojama daktaro. 
Nakvišos košmaras
01:40 Robotų žemė
03:35 Greitojo reagavimo 
būrys

06:50 Tomas ir Džeris 
07:20 Saugokis meškinų
07:50 Ogis ir tarakonai
08:10 Riterių princesė Nela
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

Kaina 7000 Eur. Tel. 8 622 06 975. 
Rokiškis
• 1 kambario butą Rokiškyje, 
3 aukšte, Panevėžio g. Reikia 
remonto. Kaina galutinė. Kaina 
23800 Eur. Tel. 8 676 46 077. 
Rokiškis
• 1 kambario, mažagabaritinį butą 
Klaipėdoje. Tel. 8 622 98 463. 
Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties žemę. 4 
a, Kavoliškyje. Tel. 8 600 01 154. 
Rokiškis
• Sodybą su ūkiniais pastatais 
ir pasodybiniu sklypu, Sartų 
regioninio parko teritorijoje, 
Margėnų kaime. 40 a žemės. Sartų 
ežeras 300 m, rami vieta.  
Tel. 8 686 61 909. Rokiškis
• Aukštaičių gatvėje trijų kambarių 
butą, penktasis aukštas.  
Tel. 8 640 41 864. Rokiškis
• 20a  sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Sodybą - vienkiemį Steponių k. 
Graži, rami vieta. Šalia miškas, 
yra didelis tvenkinys. Posodybinis 
sklypas 0,82 ha. Iki Rokiškio 
miesto 5 km. Su rimtu pirkėju kaina 
derinama. Kaina 15000 Eur.  
Tel. 8 620 15 919. Rokiškis
• Šviesų 2 kambarių butą Jaunystės 
g. Antras aukštas, plastikiniai 
langai, šarvo durys. Didelė 9,3 
kv. m virtuvė. Išverstos sieninės 
spintos. Kaina 22800 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Keičiu namą į butą Juodupėje. 
Namas yra Juodupės sen., Pakapes 
kaime . Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 686 22 679. Rokiškis
• 45 a namų valdos žemės sklypą 
už dvaro. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 611 47 565. Rokiškis
• Beveik 9 a sklypą sodo 
teritorijoje, Rokiškio miesto ribose. 
Atokus, nedaug kaimynų, ribojasi 
su mišku, tinkamas namo statybai ir 
gyventi Tel. 8 605 26 260.  
Rokiškis
• Sodybą-vienkiemį Lydžiūnų 
k. su 3 ha žemės. Namas 
rąstinis, apkaltas plastikinėmis 
dailylentėmis, sudėti plastikiniai 
langai, viduje reikalingas pilnas 
remontas, kieme yra keletas ūkinių 
pastatų, mūrinis tvartas ir lauko 
virtuvė, yra šulinys, kūdra. Kaina 
12000 Eur. Tel. 8 620 11 203. 
Rokiškis

• Sodą su nameliu Velniakalnyje. 
Sklypo plotas 6,7 a. 2 aukštų 
mūrinis 60 kv. m namas su rūsiu. 22 
kv. m. stiklinis šiltnamis. Elektros 
instaliacija trifazė. Sklypas šviesus, 
geras privažiavimas. Kaina 11500 
Eur. Tel. 8 615 24 431.  
Rokiškis
• Kolektyvinį sodą su namuku, 
bendrijoje Saulėtekis, už Rokiškio 
ligoninės. Tel. 8 679 95 305. 
Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Kaimynystėje bus 
statomi nauji namai.  
Tel. 8 657 75 999. Rokiškis
• 2 kambarių butą Juodupėje. Liepų 
g. 9. Trys rūsiai, yra žemės. Butui 
reikia remonto. Kaina 4800 Eur. 
Tel. 8 652 75 970. Rokiškis
• 7 ha žemės, sklypas vienoje 
vietoje. Žemė Anykščių rajone, 
Svėdasų seniūnija.  
Tel. 8 652 84 778. Rokiškis
• Mišką su žeme, Vanagynės kaime. 
Viso 7,4000 ha. Tel. 8 614 45 386. 
Rokiškis
• 3 kambarių butą Zarasuose, naujai 
renovuotame name, S. Nėries 
gatvėje. 65 kv. m, 5/5 aukštas, šalia 
Iki parduotuvė, pro langą matyti 
Griežto ežeras. Kaina 20000 Eur. 
Tel. 8 698 39 241. Zarasai

NUOMA

• Šeima ieško išsinuomoti 2-3 
kambarių butą, mikrorajone.  
Tel. 8 621 52 675. Rokiškis
• Išsinuomosiu žemės sklypą.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Išnuomosiu vieno kambario butą 
Jaunystės gatvėje, 4-me aukšte.  
Tel. 8 646 10 831. Rokiškis
• Išnuomoju garažo tipo patalpas 
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

MAISTO PRODUKTAI

• Sėklines ir valgomąsias bulves, 
medų. Tel. 8 612 96 373.  
Rokiškis
• Ekologiškas, spaustas sau obuolių 
sultis. 5 l pakuotė 4 Eur.  
Tel. 8 620 36 503. Rokiškis
• Ekologiškai užaugintas 
valgomąsias bulves. Nemokamas ir 
greitas pristatymas į sutartą vietą. 
Tel. 8 683 50 716. Rokiškis
• 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

MOBILIEJI TELEFONAI

• Geros būklės mobilų telefoną 
Oppo A9 2020. Viskas veikia, yra 
dėžė. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 641 69 409. Kupiškis

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

PREKĖS VAIKAMS

• Labai geros būklės, kaip naują 
paspirtuką vaikui nuo 3 metų. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 687 73 073. 
Rokiškis
• Geros būklės vežimėlį. Naudotas, 

3 in 1. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 683 10 945. Rokiškis
• Nertus,  draugiškus mažiesiems 
žaisliukus.  Ilgis su ausytėmis 20 
cm, be ausyčių 13 cm. Galima 
skalbti skalbimo mašinoje švelniu 
režimu. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 603 95 076. Rokiškis
• Vaikštynę. Aukščio reguliavimas, 
minkštinta sėdima dalis, kad vaikas 
neužsigautų. Kaina galutinė, galiu 
siųsti. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 670 54 703. Rokiškis
• Elektrinį paspirtuką. Praktiškai 
naujas. Baterijos OK. Kroviklis. 
Kaina 95 Eur. Tel. 8 656 60 590. 
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Vaikinui reikalingas kompiuterio 
stalas su stalčiais. Gal kas turi 
nereikalingą ir galėtų padovanoti. 
Tel. 8 675 10 812. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Balandžio 30 d. iš automobilio 
pabėgo Siamo katinėlis (Jaunystės 
g. 10). Gal kas matėte arba 
priglaudėte. Nuoširdžiai dėkoju už 
suteiktą informaciją.  
Tel. 8 623 71 343. Rokiškis
• Rasti automobilio numeriai, gal 
kas pasigedo? Tel. 8 695 93 013. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Škoda Fabia, 2004.11.11, 
benzinas, Kombi AM 1,2. Važinėjo 
moteris, prižiūrėta, TA iki 

2021.05.23. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 600 30 766. Rokiškis
• Audi Allroad, 200 3m, 2,5 l, 
TDI, 132 kW. Tel. 8 607 07 292. 
Kupiškis
• 2007 m. Opel Vectra. 1.9 l, 110 
kW, universalas. Ta iki 2021.02. 
Techniškai tvarkingas, važiuoklė 
ir variklis tvarkingi, yra kėbulo 
trūkumų. El. langai ir bagažinė 
valdomi pulteliu. Pridedamas 
žieminių ratų komplektas. Yra 
antras raktas. Kaina derinama. 
Kaina 1600 Eur. Tel. 8 600 73 930. 
Rokiškis
• VW Golf. 1995 m., 1,6 l, 
benzinas. Raudona. TA iki 2022.03. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• Priekabą žoliapjovei-traktoriukui, 
japoniškam traktoriukui, lengvąjam 
automobiliui. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• 2008 m., Seat Altea Xl. 
Automobilis iš Prancūzijos, be 
korozijos, tvarkingas, ką tik atlikta 
TA. Tel. 8 628 43 910.  
Rokiškis
• 2001 m., VW Golf, hečbekas, 
1.6 l, benzinas. Tel. 8 699 19 182. 
Rokiškis
• 2004 m. Opel Astra, universalas, 
2 l, dyzelinas. Tel. 8 699 19 182. 
Rokiškis
• 2008m. Opel Astra. 1.6 l, 
benzinas, universalas.  
Tel. 8 699 19 182. Rokiškis
• 2009 m., Opel Zafira. 1.9 l, 74 
kW. Tel. 8 699 19 182.  
Rokiškis
• Opel Astra. 2010 m., 1.7 l, 81 kW, 
dyzelis, hečbekas.  
Tel. 8 699 19 182. Rokiškis
• VW Golf plus. 1.9 l, 77 kW.  
Tel. 8 699 19 182. Rokiškis
• 2000 m., VW Golf. 1.9 l, 66 
kW, hečbekas. Tel. 8 699 19 182. 
Rokiškis
• 2001 m. VW Golf. Universalas, 
1.9 l, 66 kW. Tel. 8 699 19 182. 

Rokiškis
• 2001 m. VW Polo. 1 l, benzinas, 
su TA. Tel. 8 606 46 501. 
 Rokiškis
• Bėginį dviratį pigiai.  
Tel. 8 623 39 487. Rokiškis
• Seat Toledo 1999 m., benzinas. 
Pridėsiu ratų komplektą. Kaina 600 
Eur. Tel. 8 656 34 849.  
Rokiškis
• Savivartę priekabą iš GAZ-53. 
Perdaryta į prikabinamą savivartę. 
Padangos geros, priekaba be 
dokumentų. Kaina 900 Eur.  
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• Dviratį. Ratai 28; 21 bėgis, 
aliuminis rėmas, šviesos, aukštas 
rėmas, amortizatoriai priekyje ir 
gale. Kaina 185 Eur.  
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis
• Citroen Evasion miniveną. 8 
sėdimos vietos, 2000 m., 1,9 l, 66 
kW, dyzelis. TA iki 2020.06.15. 
Kaina negalutinė. Kaina 600 Eur. 
Tel. 8 698 72 751. Rokiškis
• Mercedes Benz E320 2006 
m., 3 l, dyzelis, 165 kW. Daug 
privalumų, plačiau telefonu. Kaina 
2500 Eur. Tel. 8 626 36 907. 
Rokiškis
• 2004 m. Opel Zafira 2,2 l, 
dyzelinas, rida 182 000 km.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• VW Passat 1999 m., 1,8 l, 
benzinas/dujos (tiesioginės). TA iki 
2022.01.25. Universalas, kablys. 
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Audi A4 2001m., 1,9 l, 85 kW, 
pakeista sankaba. Kaina 800 Eur. 
Tel. 8 662 27 088. Rokiškis
• Dviratį. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 623 56 254. Rokiškis
• Seat Altea. 2007 m.,1.6 l 
benzinas, tvarkingas automobilis iš 
Vokietijos. Kaina 2550 Eur.  
Tel. 8 685 56 884. Rokiškis
• Priekabą. Tinka rąstams, šieno 
rulonams vežti. Tel. 8 612 67 388. 
Rokiškis
• Tvarkingą 1995 m. VW Passat. 
Universalas, 1,9 l, 55 kW. TA iki 
2020.11.28. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 620 67 272. Rokiškis
• 1995m. VW Golf 3, 1,9 l, TDI, 
66 kW, automatinė greičių dėžė, 2 
durų, juodas, el. langai, el. liukas, 
aliuminio lydinio ratlankiai, kablys, 
galinis spoileris, piktinti žibintai. 
Yra kėbulo defektų. TA iki 2020-
07. Kaina 399 Eur.  
Tel. 8 698 29 278. Rokiškis
• 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. 
Nėra TA. Be rūdžių. Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 614 55 406. Rokiškis
• Opel Astra 1996 m., turbo 
dyzelis, 1,7 l. Nėra TA, be rūdžių. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 614 55 406. 
Rokiškis
• Neįgaliojo vežimėlį. Atvežtas iš 
užsienio. Geros būklės.  
Tel. 8 687 27 076. Rokiškis
• Audi A4 B5. Reiki pakeisti 
galines padangas, važiuoklė gera, 



Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

10 psl. 2020-05-15

Gegužės 15-oji, 
penktadienis, 

20 savaitė
Iki Naujųjų liko 230 dienų.

Steigiamojo Seimo 
susirinkimo diena

Tarptautinė šeimos diena 
Šv. Izidorius, Sėjos pabaiga

Saulė teka 5.13 val., 
leidžiasi 21.18 val. 

Dienos ilgumas 16.05 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Algedas, Jaunutė, Izidorius, 
Sofija, Sofronija, Žygvilas, 

Žygvilė.
Rytoj: Bitė, Debora, Melita, 

Ubaldas, Vaidmantas, Vaidmantė.
Poryt: Bazilė, Gaila, Gailas, Gailė, 

Nedinga, Nerdingas, Paskalis, 
Virkanta, Virkantas, Virdvaldas.

Dienos citata
„Vienatvės neįmanoma 
užpildyti prisiminimais, 

jie ją tik pagilina“ 
(G. Floberas).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1571 m. totoriai sudegino 
Maskvą.

1767 m. Genuja pardavė 
Korsikos salą Prancūzijai.

1848 m. Paryžiuje prasidėjo 
sukilimas.

1859 m. Paryžiuje gimė 
prancūzų mokslininkas Pierre 
Curie. 1903 m. kartu su savo 
žmona Marie Curie gavo No-
belio premiją už pasiekimus 
fizikoje.

1891 – Kijeve gimė rašytojas 
Michailas Bulgakovas, romano 
„Meistras ir Margarita“ autorius.

1957 m. Didžioji Britanija su-
sprogdino pirmąją termobran-
duolinę bombą.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1920 m. įvyko Lietuvos 
Steigiamojo Seimo pirma-
sis posėdis, kuriame teisiškai 
įtvirtintas Lietuvos Respubli-
kos - su sostine Vilniumi - su-
verenitetas.

1921 m. įsteigtas Lietuvos 
tarptautinis bankas.

1944 m. Lietuvoje gesta-
pas suėmė generolą Povilą 
Plechavičių bei jo įkurtos Vie-
tinės rinktinės lyderius. Pradė-
ta likviduoti Vietinė rinktinė.

Post scriptum
Ant žemės sėdėdamas 
neturėsi kur nukristi.

su TA. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 628 98 127. Rokiškis
• Tvarkingą Hyundai Santa Fe. 
2006 m., dyzelis, juodaa, 110 kW. 
Tel. 8 688 20 398. Rokiškis
• Opel Meriva. 2009 m. Kaina 1950 
Eur. Tel. 8 685 75 884.  
Rokiškis
• Priekabą Zubrionok. Nauja TA, 
naujas draudimas, aukštinti bortai, 
tentas. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 621 08 997. Rokiškis
• VW Sharan. 2001 m. Labai geros 
būklės, 7 vietų, dyzelis, kablys, 
naujas akumuliatorius, sankabos 
komplektas, pakeista turbina. 
Kaina 1650 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Tvarkingą Seat ALhambra. 
2002.06., 85 kW. Tel. 8 688 20 398. 
Rokiškis
• Opel Corsa. 1 l., benzinas. TA iki 
naujų metų. Kaina 230 Eur.  
Tel. 8 621 08 997. Rokiškis
• 1995 m. Audi A4. 1,9 l, TDI, 66 
kW, TA pusei metų. Kaina 500 Eur. 
Tel. 8 621 08 997. Rokiškis
• Motorinį dviratį Ryga-11. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 676 43 327. 
Rokiškis
• 2004.08 Volvo S60. 2,4 l, 120 
kW, mėlyna, sedanas, dyzelis, 
mechaninė pavarų dėžė, odinis 
salonas, kablys, signalizacija, 
pridedamas originalių lietų 
ratų komplektas su žieminėmis 
padangomis. TA iki 2022-01. 
Kaina 2300 Eur. Tel. 8 650 35 818. 
Rokiškis
• Moterišką, mažai naudotą dviratį. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 677 79 571. 
Rokiškis
• Audi 80 B4. Užsivedai ir važiuoja 
gerai, bet kaista. Yra kėbulo 
defektų, TA beveik pusantrų metų . 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 622 69 514. 
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
• 2002m. 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
• Vaikišką dviratį iki 8 metų. Reikia 
pakeisti padangas. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 672 77 175. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• 2001 m. visureigį Renault Scenic 
dalimis. 4+4, 2 l, benzinas.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• 1999 m. Renault Laguna dalimis. 
Universalas, 4 durų.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• Diagnostikos įrangą automobiliui 
Elm 327. Kaina 3 Eur.  
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• R13, R14, R15, R16 padangas, 
ratus, ratlankius l.a. priekabai.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis

• Lietus ratus. R18, 5/112 . Kaina 
145 Eur. Tel. 8 683 45 294. 
Rokiškis
• Vasarines padangas.195/65, R15; 
205/55, R16; 205/60, R16.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Padangas. 195/50, R16, 2 vnt. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 645 87 075. 
Rokiškis
• A6 c6 universalo lubas, be liuko. 
Kaina derinama. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 693 32 714. Rokiškis
• Padangas 235/60 R18. 4 vnt., už 
visas 60 Eur. Tel. 8 612 97 912. 
Rokiškis
• Naujas padangas R17 225/45. 
Kaina 35 Eur/vnt.  
Tel. 8 628 12 097. Rokiškis
• Peugeot variklį. 1,6 D, 80 kW. 
Rida 130 000 km.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• 1998 m. Ford Galaxy dvi sėdynes. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Naują Sony magnetolą Škoda 
Octavia automobiliui. Kaina 55 
Eur. Tel. 8 685 21 400.  
Rokiškis
• 2003 m. VW Golf IV sankabą. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• 2008m. Opel Zafira ir 2011 m. 
Opel Astra bagažinės uždangas 
(storkes). Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• 2004 m. VW Polo 1,2 l variklį. 
Pilna komplektacija, dėžė, 
kompiuteris. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• 2004 m. VW Polo stop žibintus. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Kuro baką, nenaudotas. Kaina 
105 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Seat Arosa, VW Lupo variklį. 1,6 
l, SDI, 44 kW (plikas) su pavarų 
dėže (defektas). Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 607 62 877. Rokiškis
• Peugeot R15 skardinius 
ratlankius. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 698 78 209. Rokiškis
• Fiat Ducato 2003 m., 2,8 l, JTD. 
Visą arba dalimis.  
Tel. 8 663 53 032. Rokiškis
• Automobilio Audi A6 C6 visą 
pilną saloną. Nesuplyšęs, išplautas. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Originalius, Škoda Fabia lietus 
ratlankius su beveik naujomis 
vasarinėmis padangomis. 175x65, 
R14, 82T, 4 vnt. Tel. 8 618 65 371. 
Rokiškis
• VW Sharan oro srauto matuoklę, 
įtempėją. Tel. 8 671 75 080. 
Rokiškis
• 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

VAIZDO TECHNIKA

• Fotoaparatas GE J1050. Yra 2GB 
korta. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 693 82 442. Rokiškis
• Samsung televizorių, 66 cm 
įstrižainė. Vaizdo grotuvą su vid. 
kasetėm, audio kasetes, skenerį 
Epson. Viskas geros būklės.  
Tel. 8 624 30 118. Rokiškis
• Pigiai geros būklės televizorių 
Daewoo. Tel. 8 678 46 162. 
Rokiškis
• Veikiančius televizorius Samsung 
ir Vido. Po 20 Eur.  
Tel. 8 687 56 080. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Veikiančią, noraginę sėjamąją 
TUME 3 m. Visas kultuūas. Kaina 
299 Eur. Tel. 8 630 21 024.  
Zarasai
• Gaz 51, Gaz 53 padangas. Gaz 
66, Gaz63 ratai. Tel. 8 621 51 320. 

Rokiškis
• Trąšų barstytuvą (rusiškas), 
geros būklės, su reduktoriumi, 
pakabinamas, vieno disko.  

Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• T-150 variklį. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 650 68 045. Rokiškis
• Claas Matador Standart 
kombainą. Kaina 1200 Eur.  
Tel. 8 650 68 045. Rokiškis
• Javų kombainą Sampo360 su 
smulkintuvu. Kederis 2,5 m, su 
dokumentais. Tel. 8 626 61 092. 
Rokiškis
• Savadarbę prikabinamą prie 

traktoriaus, 2,6 m žoliapjovę-
smulkintuvą. Reikia remonto. 
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

Švelninamos karantino sąlygos: atvirose vietose 
kaukės – nebeprivalomos, restoranai atnaujins 
lankytojų aptarnavimą viduje

Vyriausybė dar labiau su-
švelnino karantino sąlygas: 
nuo ketvirtadienio lauke bus 
galima nebedėvėti kaukių, 
nuo pirmadienio restoranai 
galės atnaujinti lankytojų 
aptarnavimą viduje, o dar 
po pusantros savaitės į mo-
kyklas pradės grįžti moki-
niai.

Numatyta, kad kaukės atvi-
rose vietose lieka rekomen-
dacija, bet nėra privalomos, 
išskyrus susibūrimo vietas – 
turgavietes, viešojo transporto 
stoteles, renginius, ekskursi-
jas. Kaukes toliau reikės dė-
vėti viešose uždarose erdvėse, 
išskyrus valgant ir geriant vie-
šojo maitinimo vietose, taip 
pat sportuojant.

Taip pat nuo dviejų iki pen-
kių padidintas asmenų skai-
čius, kuriam leidžiama lanky-
tis parkuose ar kitose atvirose 
viešosiose vietose lankytis, 
išlaikant atstumą, vengiant 
tiesioginio fizinio kontakto. 
Artimieji giminaičiai ir iki šiol 
galėjo būti didesnėmis grupė-
mis.

Šie pasikeitimai įsigalioja 
iškart su Vyriausybės nutari-
mu, t. y. ketvirtadienį.

Dalis pakeitimų susiję su 
judėjimu tarp Lietuvos, Len-
kijos, Latvijos ir Estijos – iki 
šiol tarp valstybių leidus lais-
vai judėti tik šių šalių pilie-
čiams, nutarimas papildomas 
ir teisėtai šiose valstybėse 
gyvenančiais asmenimis. Taip 
pat leista į Lietuvą atvykti už-
sienio žurnalistams su užsie-

nio reikalų ministro leidimu, 
pakeitimai dėl judėjimo įsiga-
lioja nuo penktadienio.

Nutarimu dar atlaisvinta 
skrydžių leidimų tvarka – tam 
nebereikės užsienio ir susisie-
kimo reikalų ministrų leidimo, 
pakaks Lietuvos transporto 
saugos administracijos sutiki-
mo.

Taip pat nuo pirmadienio 
leidžiamas lankytojų aptarna-
vimas viešojo maitinimo įs-
taigų viduje. Dabar gali dirbti 
tik lauko kavinės, barai, resto-
ranai, taip pat galima gaminti 
maistą išsinešti.

Numatyta, kad viešojo 
maitinimo įstaigų, restoranų, 
kavinių, barų, naktinių klubų 
ir kitų pasilinksminimo vietų 
veikla leidžiama nuo 8 iki 22 
valandos. Darbo laiko riboji-
mas netaikomas aptarnaujant 
lankytojus lauke bei maistą 
pristatant. Šiomis valandomis 
taip pat leista ir lošimo namų 
(kazino) ir lošimo automatų 
salonų veikla.

Vyriausybė jau anksčiau 
buvo leidusi nuo ateinančio 
pirmadienio atnaujinti vei-
klą sporto klubams, leidžiant 
treniruotes su treneriu iki 
dešimties žmonių, individu-
alias treniruotes, o trečiadie-
nio sprendimu nuo 10 iki 5 
kv. metrų sumažino vienam 
lankytojui turintį tekti plotą. 
Analogiškai plotas vienam 
lankytojui sumažintas regi-
niams lauke.

Vyriausybės priimtu nutari-
mu leista darbą atnaujinti mo-
kykloms. Pradinukai į moky-

klas galės grįžti nuo gegužės 
25 dienos, taip pat leidžiamos 
konsultacijos abiturientams, o 
vyresniųjų klasių mokiniai – 
nuo birželio. Švietimo įstaigos 
taip pat pačios nuspręs, suderi-
nusios su steigėju ir bendruo-
mene, kokios formos ugdymą 
taikyti: nuotolinį, įprastą su 
nustatytais reikalavimais arba 
mišrų. Taip pat leidžiama at-
naujinti neformalųjį švietimą.

Nuo gegužės 30 dienos taip 
pat leidžiama atnaujinti profe-
sionalaus sporto varžybas, tik 
be žiūrovų.

Nuo gegužės 30-osios jau 
leidžiami ir renginiai tiek atvi-
rose, tiek uždarose erdvėse, 
kuomet dalyvauja ne daugiau 
kaip 30 žiūrovų ir išlaikomas 
nustatytas atstumas tarp jų. 
Vyriausybės nutarimu, analo-
giški reikalavimai bus taiko-
mi ir asmeninėms šventėms: 
nuo šios datos jos leidžiamos 
viešose atvirose ir uždarose 
erdvėse, kai dalyvauja ne dau-
giau nei 30 asmenų.“

Visuotinis karantinas Lie-
tuvoje įvestas kovo 16 dieną, 
jis pratęstas iki gegužės 31 
dienos.

Sveikatos apsaugos minis-
tras Aurelijus Veryga laikosi 
pozicijos, kad karantino reži-
mas greičiausiai bus tęsiamas 
ir po gegužės 31 dienos ir ša-
lyje išliks „ilgokai“.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti visuo-
menės informavimo priemo-
nėse bei interneto tinklala-
piuose be raštiško UAB BNS 
sutikimo draudžiama.

Elektros rinkos kaina turėtų mažėti ketvirtadaliu
Lietuvoje siekiant nuo 

liepos atpiginti elektrą bui-
tiniams vartotojams, Vals-
tybinė energetikos reguliavi-
mo taryba (VERT) spręs, ar 
daugiau kaip ketvirtadaliu 
sumažinti vieną kainos de-
damųjų – prognozuojamą 
elektros rinkos kainą.  

VERT specialistai siūlo 
antrajam šių metų pusmečiui 

nustatyti 3,731 cento už kWh 
prognozuojamą rinkos kai-
ną – 26,5 proc. mažesnę, nei 
nustatyta 2020 metams (5,076 
cento). 

Tarybos pirmininkė Inga 
Žilienė balandžio pabaigoje 
Seime sakė, kad elektra buiti-
niams vartotojams nuo liepos 
gali pigti 8,5-11,3 proc., o du-
jos – 15-22 proc.

Galutinė elektros kaina 

vartotojams turi būti patvir-
tinta iki gegužės pabaigos. Ji  
paprastai nustatoma metams, 
tačiau gali būti perskaičiuo-
jama kas pusmetį. Šįkart tai 
paskatino žemų kainų tenden-
cijos biržoje. 

Elektra buitiniams vartoto-
jams nuo šio sausio pabrango 
vidutiniškai 14,7 proc., o du-
jos pigo apie 17,9 proc.
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Registrų centras valstybei išmokės 2,8 mln. eurų dividendų
Registrų centras į valsty-

bės biudžetą perves 2,8 mln. 
eurų pelno įmoką už praėju-
sius metus. Įmonės teigimu, 
tai didžiausi iki šiol išmokėti 
dividendai.

Audituotais duomenimis, 

Registrų centro pajamos 2019 
metais siekė 42,8 mln. eurų 
ir buvo 8 proc. didesnės nei 
2018 metais, grynasis pelnas 
didėjo 2,3 karto iki 4,4 mln. 
eurų.

Šių metų rezultatai dėl 
koronaviruso pandemijos 

bus prastesni, tačiau įmonė 
ir toliau tęs Gyventojų re-
gistro modernizavimą, per-
keliant paslaugas į elektro-
ninę erdvę, vystys Juridinių 
asmenų registrą, kurs naujas 
sistemas

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

Užuojautos „Rokiškio Sirena“ laikraštyje ir interneto 
svetainėje spausdinamos nemokamai. Tekstus galite siųsti: 
el. paštu reklama@rokiskiosirena.lt Facebook žinute arba 
skambinkite +37066676777    

Dėl Stasio Malinausko mirties nuoširdžią 
užuojautą reiškiame dukrai Nijolei ir sū-

nui Jonui. 
 Taikos gatvės 1-ojo namo, 

5 laiptinės gyventojai.

Laidotuvėse galės dalyvauti neribotas skaičius 
žmonių, ilginamas šarvojimo laikas

Sveikatos apsaugos 
ministerija pranešė švel-
ninanti dėl koronavi-
ruso plitimo grėsmės 
įvestus reikalavimus lai-
dotuvėms.

Nuo šiol jose karantino 
metu galės dalyvauti neribo-
tas skaičius žmonių, tačiau 
jie turės laikytis saugaus ats-
tumo nuo aplinkinių, taip pat 
higienos taisyklių.

Be kita ko, nuo šiol bus 
galima ir organizuoti gedu-
lingus pietus viešojo maiti-
nimo įstaigose ar namuose, 
taip pat bus galima ir šarvoti 
velionį ilgiau nei keturias 
valandas, kaip buvo iki šiol.

Tai numatyta sveikatos 
apsaugos ministro Aureli-
jaus Verygos sprendime.

Šiuo sprendimu savival-
dybėms taip pat pavesta, 

tvarkant mirusiųjų nuo koro-
naviruso palaikus, pasirūpinti 
patalpomis su šaldymo įranga 
arba tokiomis, kuriose ją būtų 
galima greitai sumontuoti ir 
pritaikyti mirusiųjų laikymui.

Be kita ko, pavesta ir nu-
matyti galimybę naudoti kro-
vininį transportą su šaldymo 
įranga.

Ministerija primena, kad 
mirusiaisiais nuo koronaviru-
so laikomi tie, kuriems buvo 
diagnozuota koronaviruso in-
fekcija, pasireiškė sunki ūmi 
kvėpavimo takų infekcija ir 
nebuvo nustatyta kita mirties 
priežastis arba įtartas korona-
virusas, tačiau tyrimas jai nu-
statyti atliktas nebuvo.

Gydymo įstaigos, jeigu 
žmogus mirė joje, taip pat ar-
timieji ir kiti asmenys privalo 
informuoti laidojimo pas-
laugų teikėjus, kad žmogaus 

palaikai yra priskiriami prie 
asmenų, mirusių nuo korona-
viruso, palaikų grupės.

Jei palaikų tvarkymo metu 
nėra aišku, ar žmogus sir-
go koronavirusu, jo palaikai 
tvarkomi kaip priskiriami šiai 
grupei.

Nurodyta palaikus, priski-
riamus mirusiųjų nuo koro-
naviruso infekcijos grupei, 
šarvoti uždarame karste.

Laidojimo paslaugų tei-
kėjai privalo aprūpinti dar-
buotojus asmens apsaugos ir 
kitomis priemonėmis, reika-
lingomis teikiant laidojimo 
paslaugas pagal nurodytas 
rekomendacijas, taip pat už-
tikrinti, kad laidojimo pas-
laugų vietoje būtų galimybė 
nusiplauti rankas šiltu vande-
niu ir muilu, būtų būtinų de-
zinfekcinių priemonių.
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„Vieno tiekėjo“ pirkimai tebekelia nerimą – VPT
Viešuosiuose pirkimuose 

toliau daugėja „vieno tie-
kėjo“ konkursų, ir tai yra 
nerimą kelianti tendencija, 
teigia Viešųjų pirkimų tar-
nyba (VPT). Jos 2019 metų 
ataskaita trečiadienį prista-
tyta Vyriausybei. 

„Labai nerimą kelianti 
tendencija yra „vieno tiekė-
jo“ pirkimai. 2019 metais 
turėjome, žiūrėdami tiek į 
tarptautinius, tiek į supapras-
tintus pirkimus, labai didelį 
skaičių. Didelę dalį vieno 
tiekėjo statistikoje sudaro 
medicinos srityje vykdomi 
pirkimai, dažnai ir dėl objek-
tyvių priežasčių, dažnai tie-
siog yra prisirišimo elemen-
tai prie tam tikrų tiekėjų“, 
– Vyriausybės pasitarime 
kalbėjo laikinoji VPT vado-
vė Jovita Petkuvienė. 

Be to, anot jos, nepakan-
kamai rengiama žaliųjų pir-
kimų, pavyzdžiui, vietoj 50 
proc. jų dalis pernai tesiekė 
7 proc., o inovatyvių pirkimų 
vietoj 2 proc. buvo tik 0,02 
proc.     

„Strateginiai tikslai, kurių 
bandoma siekti viešaisiais 
pirkimais, – tai atsilikimą tu-
rime labai didelį: tiek kalbant 

apie žaliuosius pirkimus, tiek 
ir apie inovatyviuosius pirki-
mus. Jau turėtume žaliųjų pir-
kimų turėti 50 proc., bet 2019 
metais turėjome tik 7 proc., 
su inovatyviais pirkimais 
irgi lygiai taip pat: siekiame 
2 proc., o turime tiktai 0,02 
proc.“, – kalbėjo J. Petkuvie-
nė. 

Aplinkos ministrui Kęs-
tučiui Mažeikai pasiteiravus, 
ko numatoma imtis, kad re-
zultatas būtų kitoks, laikinoji 
VPT vadovė teigė, jog  žalių-
jų pirkimų ir dabar galėtų būti 
daugiau, jei pats ministras 
peržiūrėtų jų kriterijus. 

„Į Aplinkos ministeriją 
esame kreipęsi ne vieną kar-
tą, siūlydami peržiūrėti tuos 
kriterijus, kurie yra ministro 
įsakymu nustatomi. Mes tiki-
me, kad žaliųjų pirkimų Lie-
tuvoje turime daugiau negu 
yra iš tikrųjų, bet tiesiog pa-
senusi teisinė bazė neleidžia 
jų priskirti žaliesiems pirki-
mams“, – sakė J. Petkuvienė. 

Anot jos, 2019 metų vie-
šųjų pirkimų statistikoje esa-
ma ir teigiamų tendencijų, 
pavyzdžiui, dažniau taikomi 
ekonominio naudingumo kri-
terijai.

„2019 metais trumpėjo 

pirkimų procedūros, Lietuva 
Europos Sąjungos kontekste 
su pirkimų procedūrų trukme 
iš tikrųjų atrodo labai gerai. 
Trumpėjančios procedūros iš 
tikrųjų yra teigiamas turbūt 
ženklas, ypač dabar – tada, 
kai reikia greitų procedūrų ir 
greitų sprendimų ekonomi-
nės krizės atveju“, – sakė J. 
Petkuvienė. 

VPT ataskaitoje nurodo-
ma, kad vidutinė procedūrų 
trukmė pernai buvo 84 die-
nos,o 2017-2018 metais – 
103. 

Centralizuoti pirkimai 
pernai sudarė 11,4 proc. pir-
kimų vertės arba 3,8 proc. 
jų skaičiaus ir turi mažėjimo 
tendenciją. Neskelbiamų de-
rybų skaičius išaugo daugiau 
negu dvigubai – nuo 90 atve-
jų 2018 metais iki 192 pernai. 

„Vieno tiekėjo“ pirkimų 
dalis toliau didėja: 2016 me-
tais jie sudarė 42,4 proc., o 
pernai – jau 53 proc. 

2019 metais viešųjų pir-
kimų vertė siekė 6,3 mlrd. 
eurų (2018 metais – 5,2 mlrd. 
eurų) arba 13 proc. bendrojo 
vidaus produkto (BVP). Tai 
sudarė 37 proc. valdžios sek-
toriaus išlaidų.
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Apribojo medikų galimybes teikti 
planines paslaugas keliose įstaigose

Sveikatos apsaugos mi-
nistras Aurelijus Veryga 
apribojo medikų galimy-
bes teikti planines paslau-
gas keliose sveikatos prie-
žiūros įstaigose.

Pasirašytame jo kaip ope-
racijų vadovo sprendime 
nurodoma, jog asmens svei-
katos priežiūros specialistų 
darbas, jeigu jie dirba dau-
giau nei vienoje įstaigoje, 
organizuojamos ciklais kie-
kvienoje sveikatos priežiū-
ros įstaigoje.

Sprendime nurodoma, 
jog „ciklas suprantamas kaip 
einamojo mėnesio darbo 
valandų skaičių apimantis 

darbo epizodas, nepertraukia-
mai vykstantis vienoje asmens 
sveikatos priežiūros įstaigoje“. 
Jame teigiama, jog tokiu apri-
bojimu siekiama išvengti kryž-
minės taršos.

„Tai reiškia, kad jeigu žmo-
gus dirba visu etatu vienoje 
įstaigoje, tai gal jis tas visas 
valandas išdirbs per tris savai-
tes vienoje įstaigoje, o likusią 
savaitę – kitoje. Ciklas negali 
būti diena, kada iš ryto dirbi 
vienoje įstaigoje, o po pietų – 
kitoje. Ar diena, ar savaitė – ta 
kryžminė taršos prevencija yra 
labai kukli. Kad maksimaliai 
įmanomai ją sumažintume, rei-
kia susumuoti visas valandas 
ir vieną ciklą atidirbti vienoje 

įstaigoje, tada dirbti kitoje“, 
– tikino sveikatos apsaugos 
viceministrė L. Jaruševičienė.

A. Veryga ir anksčiau yra 
siūlęs, kad medikai dirbtų tik 
vienoje gydymo įstaigoje, 
siekiant taip sumažinti koro-
naviruso plitimo riziką. Ne-
sulaukęs medikų organizacijų 
pritarimo, jis tuomet įparei-
gojo medikus deklaruoti, kur 
dirba.

Siūlymas riboti darbo vie-
tų skaičių medikų bendruo-
menės anksčiau kritikuotas 
teigiant, jog mažesnės ligoni-
nės dėl tokių apribojimų gali 
likti be dirbi galinčio perso-
nalo.

BNS inform.



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

Leidžiamas antradieniais ir
penktadieniais
Laikraščio tiražas – 881 egz.
Laikraščio elektroninės versijos 
tiražas – 1816 egz.
Redakcija už skelbimų, reklamos 
ir užsakomųjų straipsnių turinį 
neatsako

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

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

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

12 psl. 2020-05-15

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Gegužės 15 d. Naktį 0

Dieną 13
PV, 
5-10 m/s

Šalna.

Gegužės 16 d. Naktį 4
Dieną 13

V,
7-15 m/s

Gegužės 17 d. Naktį 4
Dieną 13

V, 
7-15 m/s

Gegužės 18 d. Naktį 7
Dieną 15

V,
5-10 m/s
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

***
Įbėga kiškis į barą ir iš visos 

gerklės pradeda šaukti:
– Kas norit muštis?!
Atsistoja lapė ir sako:
– Aš tave kaip vaiką 

primušiu...
Ir išeina jie laukan... Po 

minutės vėl kiškis įlekia į barą:
– Ar dar yra norinčių gaut į 

galvą?!
Atsistoja vilkas:
– Aš tave tai tikrai sulupsiu...
Ir išeina jie laukan... Po 

minutės vėl įlekia kiškis:
– Yra čia kietų ar ne?!
Atsistoja meška ir sako:
– Aš tave vienu pirštu 

užmušiu...
Ir išeina jie laukan... Po 

minutės grįžta kiškis:
– Ar dar yra norinčių muštis?!
Atsistoja du šernai ir sako:
– Nu mūsų tai nenugalėsi...
Ir pasigirsta ežiuko balsas nuo 

stogo:
– Kiški, nebekviesk muštis! 

Plytos baigėsi...
***
Moteris prašo gydytojo:
– Na, pasakykite, koks aš 

gyvūnas...
– Ponia, jūs gi žmogus!
– Na, koks aš žmogus? 

Ryte keliuosi susivėlusi kaip 
avis, į darbą lekiu alkana kaip 
sakalas, įsikimbu į troleibusą 
kaip beždžionė, važiuoju juo 

kaip zuikis ir stumdausi jame 
kaip meška... Kol atvažiuoju, 
riejuosi su visais kaip kalė, išlipu 
apipešiota kaip višta, dirbu visą 
dieną kaip jautis, paskui kaip 
skalikas lakstau po parduotuves, 
apsikraunu kaip kupranugaris ir 
velkuosi namo kaip nuvarytas 
kuinas. Namie ruošdama 
vakarienę urzgiu ant vaikų kaip 
tigras, o ant kaimynų šnypščiu 
kaip gyvatė. Grįžęs iš darbo 
vyras klausia: „Katyte, valgis 
paruoštas?“ Visus pavalgydinu, 
paguldau vaikus miegoti, pati 
guluosi. Atėjęs į lovą vyras sako: 
„Pasitrauk, karve, išsidrėbei kaip 
kiaulė“. Na, argi aš žmogus, 
gydytojau?

***
Norite sutikti pavasarį 

su nauja ir visada madinga 
apranga? Kariuomenė laukia 
jūsų!

***
Naktį vyras grįžta namo ir 

nedegdamas šviesos, slenka prie 
lovos. Psigirsta žmonos balsas:

– Kiek valandų?
– Dešimt.
– O man atrodo, kad pirma 

nakties.
– Iš kur ištraukei?
– Girdėjau, kaip laikrodis 

mušė vieną kartą.
– Žinoma, juk žmonės dar 

nesukūrė laikrodžio, kuris 
muštų nulį.

Justė nelaimingu veidu sėdi 
priešais lėkštę su špinatais. 
Mama įkalbinėja:

– Jei valgysi špinatus, veido 
oda įgaus puikią spalvą.

Justė:
– Bet aš nenoriu, kad mano 

veidas pažaliuotų!
***
Ant tvoros sėdi katė ir 

katinas. Katinas pasitrina ir 
murkteli:

Orų prognozė gegužės 15-18 d.

– Brrrrrangioji, aš galėčiau už 
tave numirti!

Ji koketiškai nuleido 
blakstienas ir paklausė:

– O kiek kartų?
***
Vyriška logika:
– Sužinosiu - užmušiu.
Moteriška logika:
– Nors užmušk - sužinosiu...
***
Įeina muitininkas į traukinio 

kupė ir klausia:
– Ginklai, kontrabanda, 

narkotikai?
– Puodelį kavos, prašyčiau.
***
Penki anglai važiuoja Audi 

Quattro automobiliu ir privažiuoja 
Airijos pasienio punktą. 
Pasienietis sustabdo juos ir sako:

– Neteisėta yra vežti penkis 
žmones Quattro automobiliu. 
Quattro reiškia keturis.

Anglas sako:
– Quattro yra tik automobilio 

pavadinimas! Pažiūrėk į 
automobilio dokumentus – 
automobilis yra sukurtas vežti 
penkis žmones.

Pasienietis:
– Ne, manęs taip lengvai 

neapgausite. Quattro reiškia 
keturis. Jūsų automobilyje 
yra penki žmonės, todėl jūs 
pažeidžiate įstatymą.

Anglai jau supykę:
– Idiote tu! Pakviesk savo 

viršininką, aš noriu pakalbėti su 
protingesniu žmogumi!

Airių pasienietis atsako:
– Deja, negaliu, nes mano 

viršininkas šiuo metu užsiėmęs su 
dviem vyrukais, keliaujančiais su 
Fiat Uno.

***
Du hipsteriai etatiniai 

savanoriai pakelėje kabina plakatą 
„Stop karui keliuose! Mirtis jau 
arti! Mažink greitį, kol nevėlu!“. 
Pro juos dideliu greičiu pralekia 
sunkvežimis. Iš kabinos iškiša 
galvą vairuotojas ir grūmodamas 
kumščiu rėkia:

– Užknisote su ta savo 
socialine reklama!

Sunkvežimis dingsta už 
posūkio. Po kurio laiko pasigirsta 
didelis BUM. Vienas vyrukas 
sako kitam:

– Gal reikėjo užrašyti 
paprasčiau – „Tiltas išardytas“?

8-699-606608-699-60660

Picos ir burgeriai Picos ir burgeriai 
įį namus: namus:

AUGALAI

• Bulves sėklai. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Grikius. Tel. 8 687 79 329. 
Rokiškis
• Braškių daigus. Veislė-Rumba. 
Yra apie 80 vnt. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 617 54 414. Rokiškis
• Vasarinių kviečių sėklą (Akvilon) 

atsėlis C3. Beicuoti, kiekis apie 2 t. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 624 11 926. 
Rokiškis
• Grikių  sėklą. Tel. 8 615 37 882. 
Rokiškis
• Pigiai, ekologiškai augintas 
sėklines bulves. Tel. 8 624 64 421. 
Rokiškis
• Avižas (maišas 5 Eur), žieminius 
kviečius (maišas 7 Eur).  

Tel. 8 610 19 607. Rokiškis
• Sėklines ir valgomas pupas ir 
baltas sėklines pupeles.  
Tel. 8 627 08 628. Rokiškis
• Sėklines bulves ir avižas.  
Tel. 8 621 88 324. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Naujus benzininius ir elektrinius 

pjūklus. Tel. 8 610 77 145.  
Rokiškis
• Automatinius kavos aparatus. 
Patikrinti, sureguliuoti. Įvairūs 
modeliai. Tel. 8 610 77 145. 
Rokiškis
• Dujų balioną. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Mažai naudotą drėgmės rinktuvą. 
Tel. 8 688 20 398. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju šiferį.  
Tel. 8 600 26 446. Rokiškis
• Dovanoju labai gražius kačiukus. 
Vienas baltas ir du margi.  
Tel. 8 625 24 087.  
Rokiškis
• Dovanojame dviejų mėnesių 
šuniukus (kalytes), augs nedidukės. 
Maisteliui neišrankios, labai 
gražios ir smagios.  
Tel. 8 678 27 164. Rokiškis
• Dovanoju grynaveislę Siamo 
katytę, 1,5 mėn. Tel. 8 635 65 948. 
Rokiškis
• Dovanoju veikiantį šaldytuvą. 
Tiktų į sodą ar sodybą.  
Tel. 8 680 28 858. Rokiškis


