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PRO MEMORIA

GENADIJ FITINGOV 
(1970 – 2020)

Genadij Fitingov gimė 1970-04-25 Rokiškyje. 1989 m. įstojo į 
Lietuvos kūno kultūros institutą, kur 1993 m. įgijo kūno kultūros 
dėstytojo kvalifikaciją. Tais pačiai metais Genadijus pradėjo dirbti 
Rokiškio sporto klube „Viktorija“ ledo ritulio treneriu. 

Pats Genadijus ledo ritulio treniruotes pradėjo lankyti dar bū-
damas ketvirtokas. Pirmasis jo treneris buvo Vytautas Šlikas. Jau 
nuo pirmųjų treniruočių Genadijus išsiskyrė iš savo bendraamžių 
darbštumu, kovingumu, mąstymu aikštėje. Tvirto charakterio žaidė-
jas išaugo iki Lietuvos čempiono ir kandidato į Lietuvos ledo ritulio 
rinktinę.

1997 m. Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centre buvo ati-
darytas ledo ritulio skyrius, kuriame ledo ritulio trenerio karjerą 
tęsė ir Genadijus. Tais pačiais metais perspektyviam treneriui su-
teikta Lietuvos sporto trenerio kvalifikacinė kategorija. 

1996 m. trenerio Genadij Fitingov auklėtiniai tapo Lietuvos jau-
nučių ledo ritulio čempionais, 1999 m. Lietuvos jaunių čempionais, 
virš dešimties kartų pasidabino sidabro ir bronzos medaliais. Tre-
neris išugdė ne vieną talentingą ledo ritulininką. Lietuvos jaunių ir 
jaunimo rinktinėse žaidė Simas Sakaitis, Igoris Baravikovas, Vasili-
jus ir Romanas Fedotovai, Daugirdas Gricius. Nacionalinei rinkti-
nei atstovavo Karolis Šlikas ir Simas Baltrūnas.

Dirbdamas treneriu Genadijus pasižymėjo reiklumu, drausmin-
gumu, noru laimėti kiekvieną susitikimą aikštėje. Tai jis skiepijo ir 
savo auklėtiniams.

Šią sunkią valandą nuoširdžią užuojautą reiškiame mirusiojo mo-
tinai, žmonai Vladislavai ir dukrai Arinai. 

Rokiškio kūno kultūros ir sporto centro bendruomenė

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

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

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

Taip pat užsiprenumeruoti laikraštį galite Lietuvos pašto sky-
riuose arba www.prenumeruok.lt.

 Dirbame Jums ir informuojame apie svarbiausias naujienas 
Rokiškyje, Lietuvoje ir pasaulyje. Jas galite skaityti www.rokiskio-
sirena.lt bei Facebook profilyje.

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

Rokiškyje baigiamas šildymo sezonas
Nuo balandžio 24-osios leista 

baigti 2019-2020 m. šildymo sezo-
ną Rokiškio rajone.

Kaip teigia Rokiškio rajono sa-
vivaldybės administracijos direk-
torius Audrius Burnickas, priimtas 
sprendimas balandžio 24 dieną šil-
dymo sezoną baigti Rokiškio rajono 
savivaldybės administracijos admi-

nistraciniuose pastatuose, Rokiškio 
rajono savivaldybės biudžetinėse ir 
viešosiose įstaigose bei savivaldy-
bės kontroliuojamose uždarosiose 
akcinėse ir akcinėse bendrovėse, iš-
skyrus sveikatos įstaigas.

Šilumos vartotojams (įskaitant 
ir daugiabučius namus), kurių da-
lininkė ar savininkė Rokiškio savi-
valdybė nėra, šildymo sezonas taip 

pat baigiamas balandžio 24 dieną. 
Šie vartotojai, nusprendę baig-
ti savo pastatų šildymą kitu laiku 
negu šildymo sezono pabaiga, apie 
sprendimą turi pranešti šilumos tie-
kėjui.

Praėjusysis 2018-2019 m. šildy-
mo sezonas baigtas taip pat  balan-
džio 24 dieną.

Enrika PAVILONIENĖ

Trečiasis užsikrėtęs korona virusu – taip pat medikas
Rokiškis buvo vienas ilgiausiai 

prieš korona viruso infekciją atsi-
laikiusių rajonų. Deja, vos per dvi 
dienas užfiksuoti net trys mūsų 
rajono gyventojai, užsikrėtę koro-
na virusu. Visi jie medikai. 

Pirmasis infekuotas asmuo buvo 
nustatytas balandžio 22 d., o du 
šiandien – balandžio 23-ąją. Tre-
čiasis užsikrėtęs asmuo – Rokiškio 
psichiatrijos ligoninės medikas.Tą 
„Rokiškio Sirenai“ patvirtino Pa-
vlius Gaigalas, Nacionalinio visuo-
menės sveikatos centro prie Sveika-
tos apsaugos ministerijos Panevėžio 
departamento Rokiškio skyriaus 
vadovas. Jis teigė, kad visi trys infe-
kuotieji neturėjo nė menkiausio įta-
rimo, kad galėtų užsikrėsti korona 

virusu. Du jų apie tai sužinojo savo 
darbo vietoje. Visi trys korona viru-
so nešiotojai yra besimptomiai. Pa-
sak pašnekovo, jų kontaktai žinomi. 
Šie asmenys, kaip ir jų šeimų nariai 
saviizoliuosis namie.

Pašnekovo teigimu, Nacionalinio 
visuomenės sveikatos centro prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos 
Panevėžio departamento Rokiškio 
skyrius apie šiuos žmones gavo in-
formaciją anksčiau, nei jie patys. 
Buvo imtasi skubių priemonių juos 
izoliuoti, nustatyti kontaktus. Di-
džiausia problema, pasak P. Gail-
galo, yra tai, kad paėmus mėginius, 
užtrunka iki keturių-penkių dienų 
sulaukti rezultatų. „O tuo laiku 
žmogus dirba savo įprastą darbą“, – 
sakė jis.

Pašnekovas užtikrino, kad situa-
cija rajone kontroliuojama. „Mūsų 
skyriaus darbas tylus ir nematomas. 
Ne taip, kaip kai kurių naujai iškep-
tų politikų-visų sričių „ekspertų“. 
Esame nematomo fronto kariai“, – 
sakė P. Gaigalas. Vien tik PASPC 
buvo nustatyta virš 120 asmenų, 
su kuriais kontaktavo viruso nešio-
tojas, rajono ligoninėje ir Rokiš-
kio psichiatrijos ligoninėje taip pat 
buvo nustatyta po kelias dešimtis 
kontaktų. Kiekvieną iš jų reikėjo 
rasti, susisiekti su juo. „Tai milži-
niškas darbas. O kur dar kiti svarbūs 
darbai“, – sakė pašnekovas.

Jis patarė gyventojams saugotis, 
vengti kontaktų, be reikalo nesilan-
kyti medicinos įstaigose.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Paneigta: ketvirtasis korona viruso nešiotojas 
Rokiškyje nenustatytas

Interneto dienraščiams paskel-
bus žinią apie ketvirtą infekuotą 
korona virusu Rokiškio gyventoją, 
„Rokiškio Sirena“ paprašė šią žinią 
patvirtinti ar paneigti tų, kurie yra 
atsakingi už epidemiologinę stebė-
seną mūsų rajone – Nacionalinio 
visuomenės sveikatos centro prie 
Sveikatos apsaugos ministerijos 
Panevėžio departamento Rokiškio 
skyriaus vadovo Pavliaus Gaigalo. 
Jis žinią kategoriškai paneigė ir pa-
aiškino: Rokiškio rajone tėra trys 
užsikrėtimo korona virusu atvejai.

Pašnekovas teigė, kad žiniasklai-
dai klausinėjant medikus, galėjo įsi-
velti „lapsus lingua“: kalbos klaida 
– kai žiniasklaida ne visai tiksliai 
suprato informaciją.

„Senelių namuose mėginiai dėl 

korona viruso imti tik vakar (trečia-
dienį), tad jų rezultatų laboratorija 
dar nespėjo pateikti. Todėl ir žinių 
apie ketvirtąjį atvejį neturime. Jos 

mus pasiekia pačius pirmuosius“, – 
paaiškino Pavlius Gaigalas.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rokiškio rajone kaip po karo – savaitgalį rasti du sprogmenys
Savaitgalį rajono laukuose už-

derėjo sprogmenų: jų nukenks-
minti Lietuvos kariuomenės išmi-
nuotojai į mūsų rajoną vyko du 
kartus.

Balandžio 25 d., 15 val. praneš-
ta, kad Rokiškio raj., Suvaizdžių 
kaime, laukuose, vykdant sėjimo 
darbus, rastas sprogmuo. 15.35 val. 
įvestas planas „SKYDAS“. Atvykus 
LK J. Vitkaus inžinerijos bataliono 
išminuotojams nustatyta, kad ras-
tasis sprogmuo - 152 mm rusiškas 
artilerijos sviedinys (II pasaulinio 
karo), kuris saugiai išgabentas ir 
sunaikintas Rokiškio rajone. 19.00 
val. planas „SKYDAS“ atšauktas.

Balandžio 26 d., 12.24 val. Rokiš-

kio r., Legiškio k., laukuose rastas 
sprogmuo. Atvykus LK J. Vitkaus 
inžinerijos bataliono išminuotojams 
nustatyta, kad, rastas sprogmuo - 
82mm antrojo pasaulinio karo mi-
nosvaidžio mina. 13.30 val. įvestas 

planas „SKYDAS“, 17.00 val. pla-
nas „SKYDAS“ atšauktas.

Panevėžio apskrities 
vyriausiojo policijos 

komisariato 
inform.

Išminavimo darbai Suvaizdžių kaime.                                                                      J. Kiburio nuotr.
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Katalikų bažnyčios plačiau praveria duris tikintiesiems. 
Sekmadienio šv. Mišios – tik nuotoliniu būdu

Praėjusį penktadienį, at-
sižvelgdama į Vyriausybės 
švelninamą karantiną, ir 
Lietuvos Vyskupų konferen-
cija priėmė sprendimus ti-
kintiesiems plačiau praverti 
šventovių duris. Tikintieji 
galės dalyvauti šv. Mišiose 
nuo pirmadienio iki šešta-
dienio (imtinai), bus dalina-
ma Komunija, tačiau sekma-
dieniais pamaldos vyks taip, 
kaip ir dabar – be tikinčiųjų, 
jie galės stebėti transliacijas 
nuotoliniu būdu. „Rokiškio 
Sirena“ primena, kad mūsų 
facebook paskyroje sekma-
dienio šv. Mišios iš Rokiš-
kio šv. apaštalo evangelisto 
Mato bažnyčios tiesiogiai 
transliuojamos kiekvieną 
sekmadienį, 9 val. Jei nega-
lėjote jų pamatyti tiesiogiai, 
tuomet žiūrėkite vaizdo įra-
šą minėtoje paskyroje arba 
svetainėje www.rokiskiosi-
rena.lt

Kas pasikeitė? 
Lietuvos Vyskupų konfe-

rencija pristatė pokyčius, ku-
rie įsigaliojo balandžio 27-ąją. 
Ganytojai skelbia:

1. Rimtas pavojus savo ar 
kitų sveikatai yra pakanka-
ma priežastis, atleidžianti nuo 
dalyvavimo šv. Mišiose se-
kmadieniais ir įsakytų švenčių 
dienomis. Ypač raginame tikin-
čiuosius, priklausančius rizikos 
grupei ar turinčius ligos simp-
tomų, nesilankyti bažnyčiose, 
taip saugant save ir kitus. Šiuo 
atveju šv. Mišias galima išklau-
syti naudojantis šiuolaikinėmis 
komunikacijomis.

Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje nuo pirmadienio iki šeštadienio dvasininkai aukos dvejas šv. 
Mišias: 9 ir 18 val.                                                                                                                        L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

2. Leidžiama aukoti šv. 
Mišias dalyvaujant tikin-
tiesiems, tačiau ribojant jų 
skaičių. Įleidžiami į bažnyčią 
tikintieji su veidą dengiančio-
mis kaukėmis, išlaikant saugų 
atstumą tarp pamaldų dalyvių 
(10 kvadratinių metrų vienam 
žmogui). Jei žmonės netelpa 
bažnyčioje, lauke esantys ti-
kintieji laikosi 2 metrų atstu-
mo vienas nuo kito. Komunija 
dalijama pirmiausia bažnyčios 
viduje, po to lauke esantiems 
tikintiesiems, prieš tai juos 
perspėjus, kad neitų vidun. 
Iki atskiro nutarimo pirmadie-
niais – šeštadieniais leidžiama 
aukoti šv. Mišias dalyvaujant 
tikintiesiems.

3. Bažnyčiose turi būti užti-
krintos higienos normos: prie 

įėjimo padėti dezinfekantai, 
apeigų metu visi, išskyrus 
celebruojantį kunigą, burną ir 
nosį turi būti pridengę kauke 
ar kitu apdangalu. Šiuo metu 
šv. Komunija dalijama tik į 
rankas. Einantieji šv. Komu-
nijos privalo laikytis saugaus 
atstumo.

4. Aukojamos negiedotinės 
šv. Mišios be pridėtinių pa-
maldų.

5. Laidotuvių apeigos atlie-
kamos tik kapinėse. Gali daly-
vauti artimiausi šeimos nariai, 
neskaitant kunigo ir laidojimo 
paslaugų personalo. Karstas 
su mirusiojo palaikais į baž-
nyčią nenešamas. Laidotuvių 
šv. Mišios gali būti aukojamos 
laidotuvių dieną arba kitu lai-
ku pagal susitarimą su arti-

maisiais.
6. Vykdydami sielovadą 

kunigai ir tikintieji visur ben-
drauja burną ir nosį prisiden-
gę kauke, imasi kitų saugumo 
priemonių.

7. Kunigams emeritams 
nepatariama aukoti šv. Mišių 
dalyvaujant tikintiesiems.

8. Kunigas, pajutęs perša-
limo simptomus, privalo savi-
izoliuotis bei apie tai pranešti 
dekanui.

9. Pandemijos metu ypač 
raginame tikinčiuosius ir ku-
nigus asmeniškai melstis, kad 
greičiau būtų pažabotas šis 
virusas, bei prašyti sveikatos 
ligoniams ir stiprybės tiems, 
kurie jais rūpinasi. Toliau tę-
siame kasdienį maldos tiltą 
20 val. Ypač šiuo metu malda 

– ne tik pareiga, bet ir mūsų 
svarbus įnašas kovoje su pan-
demija.

Transliacijos – 
tik sekmadieniais
Kaip veiks pokyčiai Ro-

kiškio šv. apaštalo evangelis-
to Mato parapijoje? Dekanas 
Eimantas Novikas paaiškino, 
kad šioje bažnyčioje pamal-
dos pirmadieniais-šešta-
dieniais bus aukojamos du 
kartus per dieną: 9 ir 18 val. 
Kadangi tikintieji jau gali 
dalyvauti šv. Mišiose as-
meniškai, tad ir transliacijų 
Rokiškio Carito paskyroje 
šiomis dienomis nebus. Baž-
nyčiose nebus giedotinių šv. 
Mišių, taip pat ir pridėtinių 
pamaldų.

Kas kita sekmadienis. Ka-
dangi sekmadienį dalyvauti 
šv. Mišiose tikintiesiems ne-
galima, tad ir toliau jos bus 
transliuojamos: „Rokiškio 
Sirenos“ facebook paskyroje, 
svetainėje www.rokiskiopa-
rapija.lt bei Rokiškio Caritas 
paskyroje. Sekmadienio šv. 
Mišių pradžia – 9 val. Kitos 
dekanato parapijos šv. Mišių 
aukojimą tikintiesiems at-
naujins, pasak dekano, savo 
nuožiūra. Po sekmadienio 
šv. Mišių buvo svarstoma, 
kaip pažymėti vietas tikintie-
siems klauptuose, kad būtų 
išlaikytas saugus atstumas 
vienas nuo kito. Tikintieji pa-
galiau galės pasigrožėti ir šv. 
Jono Pauliaus II skulptūra iš 
smėlio, pamatyti bažnyčios 
interjero naujoves: grindy-
se įrengtas specialias stiklo 

plokštes, pro kurias matyti 
ankstesnių bažnyčių pamatai.

Taip pat tikintieji kvie-
čiami kreiptis dvasinių pa-
tarnavimų į savo parapijų 
dvasininkus. Bus klausomos 
išpažintys, dalinama Komu-
nija, tik ji bus duodama ti-
kintiesiems į rankas. Taip pat 
galima dėl šv. Mišių kreiptis 
į budintį kunigą, susisiekti su 
dvasininkais ir gyvai, ir tele-
fonu, ir elektroniniu paštu.

Kitas sekmadienis – Mo-
tinos diena. Sekmadienį šv. 
Mišiose bus meldžiamasi už 
aukotojų gyvas ir mirusias 
motinas. Paaukoti galima 
bažnyčioje – ten pastatyta 
speciali aukų dėžutė. Taip 
pat aukas galima pervesti 
tiesiai į parapijos sąskaitą, 
pavedime pažymint, kokiu 
tikslu: ar bažnyčios ir jos 
tarnų išlaikymui, ar kaip 
auka už šv. Mišias, tos lėšos 
skiriamos. 

Penktadienį prasidės va-
dinamosios gegužinės pa-
maldos. Anksčiau ir rajono 
kaimuose, miesteliuose buvo 
tradicija rinktis kurio nors 
tikinčiųjų namuose: melstis 
Švč. Mergelės Marijos lita-
niją, giedoti „Sveika, Mari-
ja“. Dabar tokių susibūrimų 
organizuoti negalima. Mels-
tis derėtų leistinu metu savo 
bažnyčioje ar žiūrėti pamal-
dų transliacijas.

Dekanas perspėjo tikin-
čiuosius, ypač sergančius, 
esančius rizikos grupėje, rū-
pintis savo sveikata.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Dėkoja
Netikėtai išėjus mylimam vyrui, tė-

čiui nuoširdžiai dėkojame už pagalbą 
organizuojant laidotuves ir palydint 
į paskutinę kelionę Dainorą Juodelį. 
Padėkos žodžius tariame laidojimo na-
mams „Pas Angelę“, Rokiškio autobusų 
parko kolektyvui, Juozo Tumo-Vaižganto 
gimnazijos II d klasės auklėtojai, moks-
leiviams ir jų tėveliams, kunigui Dainiui 
Matiukui, taip pat ir draugams, kaimy-
nams, giminėms bei visiems, palaikiu-
siems mus sunkią netekties valandą.

Žmona ir dukra

Kviečia prisidėti prie unikalaus kalendoriaus leidybos
Kamajų, Duokiškio ir Salų 

parapijos kasmet pradžiugina 
tikinčiuosius unikalia dovana: 
teminiu kalendoriumi, kurio 
iliustracijos – meniški ir preci-
ziški kraštietės Odetos Tumė-
naitės-Bražėnienės karpiniai 
bei lino raižiniai. Juose – liau-
dies tradicijų įkvėpti siužetai 
aktualiomis šiandienos temo-
mis. Kalendorių planuojama 
leisti ir šiemet, tačiau tam rei-
kia geros valios žmonių para-
mos. Žinutei apie kalendorių 
pradėjus sklisti socialiniuose 
tinkluose, jau atsirado geros 
valios žmonių, pasirengusių 
padėti. Prie jų kviečiami jung-
tis visi norintieji.

 
Kalendorius labai laukiamas ti-

kinčiųjų ne tik Rokiškio dekanate, 
bet ir visoje Lietuvoje, jis iškeliau-
ja kaip dovana į užsienio šalis.

Kasmet kalendorių leisdavo 
trys Kamajų krašto parapijos. 
Tačiau šiemet dėl epidemijos 
būta dvejonių, ar kalendorius 
apskritai pasirodys: Tačiau nu-
spręsta tradiciją išlaikyti ir ka-

lendorių parengti spaudai. 
Jo tema – liturginiai sim-

boliai ir drabužiai – nėra at-
sitiktinė. Ji prieš porą metų 
parengtos ir didžiulės sėkmės 
sulaukusios parodos Kamajų 

bažnyčios koplytėlėje idėjos bei 
kitų įspūdingų kamajiškių idė-
jų tęsinys. Norintieji prisijungti 
prie kilnios misijos, kviečia-
mi paramą pervesti į sąskaitą 
LT587300010086113866, logo-

tipus siųskite adresu: kamajupa-
rapija@gmail.com.

Kalendoriuje bus paminėti 
visi aukotojai. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ 

Trūksta visų grupių kraujo
Per karantiną gerokai su-

mažėjus donorų, šiuo metu 
trūksta visų grupių kraujo, 
praneša Nacionalinis kraujo 
centras.

Pasak centro gydytojos Ie-
vos Linkevičiūtės, nors per 
karantiną planinės operacijos 
sustabdytos, kraujo poreikis 
lieka itin didelis.

„(...) kraujas reikalingas 
komplikuotų gimdymų, trau-

mų, nudegimų ir kitais sku-
biais atvejais, gelbėjant žmo-
gaus gyvybę. Taip pat derėtų 
akcentuoti, jog daug kraujo 
reikia onkologiniams ir ki-
tiems susirgimams gydyti“, 
– sakė ji.

Kraujo centras didžiuo-
siuose miestuose žada pa-
sirūpinti donorų atvežimu 
ir parvežimu, tik tam reikia 
užsiregistruoti.

BNS inform.



Nepriklausomas rajono laikraštis

4 psl. 2020-04-28

Rokiškio baseinas duris atvers tik rugsėjo 1-ąją
„Susitiksime rugsėjį“, – taip 

situaciją Rokiškio baseine apibū-
dino jo direktorius Vitalijus Jo-
cys. Pelningai ir sėkmingai dirbęs 
baseinas net ir pasibaigus karan-
tinui durų lankytojams neatvers: 
atnaujinti veiklą iki rudens būtų 
ekonomiškai netikslinga.

Direktorius sakė, kad šiuo metu 
darbuotojai išleisti atostogų. Tiems, 
kurie neturi galimybės jų gauti, įfor-
mintos prastovos. Direktorius pa-
skaičiavo, kad maksimali prastovos 
trukmė žmogui šioje įstaigoje gali 
būti maždaug trys savaitės. „Svars-
tėme visokius variantus. Pavyz-
džiui, atleisti žmones: paskaičiavo-

me, kad įspėti apie atleidimą reiktų 
prieš du mėnesius, dar būtų mokama 
dviejų mėnesių išeitinė išmoka. Ki-
taip sakant, keturi atlyginimai. Tiek 
kainuotų tą patį žmogų išlaikyti iki 
rudens, taigi nieko nesutaupytume“, 
– paaiškino pašnekovas. Atnaujinti 
veiklą vasarą, kai žmonės važiuoja 
prie jūros, ežerų, taip pat būtų ne 
pats geriausias sprendimas.

Tačiau tiek laiko be darbo ba-
seino darbuotojai nebus: jau nuo 
birželio jie tęs darbus gryname ore: 
baseinas rūpinsis birželio pradžioje 
Rokiškio ežere išdygsiančiu batutų 
parku. Jam reikės prižiūrėtojų, gel-
bėtojų, sargų.

Tiesa, dėl karantino nukentėjo 

kai kurie projektai, vykdyti baseine, 
pavyzdžiui, mankštos ir panašios 
sveikatinimo iniciatyvos. Tačiau, 
kaip sakė V. Jocys, baseinas nebuvo 
pats projektų rengėjas, jis tik parda-
vė paslaugą projektų vykdytojams. 
Be to, visi projektai buvo finansuo-
jami rajono savivaldybės lėšomis.

Atsiradusį laisvą laiką be lanky-
tojų baseinas išnaudoja paslaugų 
kokybės gerinimui. Antai neseniai 
pirtyse įrengta speciali sienelė iš 
Himalajų druskos, pasižyminti nau-
dingų savybių gausa.

Direktorius paaiškino, kad visi, 
įsigiję abonementus, juos galės iš-
naudoti rudenį.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Mieste – pavasarinis duobių 
tvarkymas

J. Biliūno gatvėje pradėti pavasariniai kelių išdaužų tvarkymo darbai.
„Rokiškio Sirenos“ nuotr.

J. Biliūno gatvės gyventojai 
džiaugiasi - pagaliau tvarkomos 
gilios gatvės išdaužos. Penktadie-
nio rytą J. Biliūno gatvėje pasi-
rodė kelininkai, pastatyti įspėja-
mieji ženklai dėl vykdomo kelio 
remonto.

Rokiškio miesto seniūnas Arū-
nas Krasauskas Rokiškio Sirenai 
komentavo, jog visame mieste jau 
kurį laiką vyksta pavasarinis ke-
lio duobių tvarkymas. Tvarkomų 
gatvių sąraše - Pramonės, Miški-
ninkų, Vilties, P. Širvio, Jaunystės, 
Perkūno, Alvyvų ir kitos miesto 
gatvės.

Kadangi šiemet žiemos beveik 
nebuvo, kelių išdaužų šiemet žy-
miai mažiau. Didesni kelių tvar-
kymo darbai numatomi nebent 
aplinkelyje, kur yra didesnis au-
tomobilių srautas ir yra skilusių 
asfalto dalių. Baigus kelių darbui 
miesto seniūnijoje, darbai persi-
kels į kitas seniūnijas.

Seniūnas nuogąstavo, jog pagal 
Kelių direkcijos vykdomą kelių 
plėtros programą, šiemet daugia-
bučių namų kiemų kelio išdaužų 
tvarkymas nenumatomas. Galimi 
tik įvažiavimų į daugiabučių kie-
mus kelių darbai.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Kavoliškyje atsiras ilgai lauktas pėsčiųjų takas

Kavoliškyje - džiugios žinios. 
Pradėtas įrenginėti ilgai lauktas 
pėsčiųjų takas. Jo statybai Rokiš-
kio rajono savivaldybės tarybos 
2020-03-27 sprendimu skirta 265 
tūkst. eurų.

Tako ilgis nuo kelio Rokiškis-Bir-
žai iki Pušų gatvės sudaro 1076 me-
trus. Pagal projektą numatoma įreng-
ti 1,5 m pločio asfaltbetonio taką su 
poilsio aikštelėmis ir autobusų susto-
jimo stotelėmis bei keleivių laukimo 
pavilijonais. Taip pat planuojama 

kad bus įrengti greičio slopinimo 
kalniukai prie sustojimo aikštelių.

Kadangi pėsčiųjų-dviračių tako 
įrengimo projekte gatvės ir tako ap-
švietimo įrengimas nebuvo numa-
tytas, planuojama kartu papildomai 
padaryti per viso tako ilgį gatvės 
apšvietimo tinklus, o patį apšvietimą 
numatoma pajungti 2021 metais. Tai 
priklausys nuo seniūnijai skiriamų 
asignavimų.

Seniūnė Dalia Janulienė, kartu su 
savivaldybės specialistais, stengia-
si organizuoti darbus taip, kad kuo 

mažesnėmis išlaidomis būtų pasiekti 
maksimalūs rezultatai. Apie apšvieti-
mo tinklų įrengimo kaštus galėsime 
informuoti gyventojus vėliau, kai 
bus atliktos visos su viešaisiais pirki-
mais susijusios procedūros.

Labai prašome gyventojų būti pa-
kantiems dėl laikinų nepatogumų, o 
važiuojančių Vilties gatve šalia vyk-
domų tako statybos darbų - būti mak-
simaliai atidiems ir laikytis saugaus 
eismo reikalavimų.

 Kavoliškio bendruomenės 
inform.

Džiugios žinios: ištyrus 
Rokiškio sveikatos priežiūros 
įstaigų darbuotojus, naujų 
COVID-19 atvejų nenustatyta

Sekmadienio vakarą Rokiškio rajono meras Ramūnas Godeliaus-
kas Feisbuke pranešė puikias naujienas - ištyrus Rokiškio sveikatos 
priežiūros įstaigų PASPC (poliklinikos) ir Ligoninės darbuotojus, už-
sikrėtusių asmenų aplinką, daugiau COVID-19 atvejų nenustatyta.

Po savaitės tyrimai bus atllikti pakartotinai. 
Taip pat meras prašė palaikymo ir atjautos susirgusiems: „Tie žmonės, 

jų šeimos nariai neturi jaustis dėl to kalti! Baisu skaityti kai kuriuos ko-
mentarus, pasisakymus, kaltinančius, smerkiančius, ieškojimus kaltų. Tai 
nesuvokiama. Būkime tolerantiški ir nepraraskime atjautos, bet kuris iš 
mūsų, bet kurią dieną gali atsidurti tokioje pat padėtyje...“- Feisbuke rašė 
meras.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Rajono savivaldybė informavo, kaip dirbs kultūros įstaigos
Rajono savivaldybė savo face-

book paskyroje paskelbė, kaip at-
einančias dvi savaites dirbs rajono 
kultūros įstaigos. Nuo balandžio 
28 d. Rokiškio rajono savivaldybės 
gyventojai ir svečiai galės lankyti 
Rokiškio kašto muziejaus ekspo-
zicijas ir pasinaudoti Rokiškio ra-
jono savivaldybės J. Keliuočio vie-
šosios bibliotekos knygų išdavimo 
paslauga.

Nors atidaromos muziejaus eks-
pozicijos, tačiau gido ir edukacijų 
paslaugos kol kas nebus teikiamos. 
Informaciją apie archyvuose ar fon-
duose saugomas vertybes įstaiga ir 
toliau teiks nuotoliniu būdu. Mu-
ziejaus filialas Kriaunose lankytojus 
priims po gegužės 11 d. Lankyto-

jai muziejuje bus aptarnaujami ne 
didesnėms nei 2 asmenų grupėms 
(išskyrus grupes, kurias sudaro šei-
mos nariai), nukreipiami tam tikrais 
maršrutais, kad vienam lankytojui 
ar šeimai tektų ne mažesnis kaip 10 
kv. m plotas ir ne mažesnis nei 2 m 
atstumas tarp asmenų ir (ar) asmenų 
grupių.

Bibliotekose lankytojai bus įlei-
džiami po vieną. Lankymosi tru-
kmė - iki 20 min. Rokiškio mieste 
dirbančioms bibliotekoms lankytojai 
turi pateikti išankstinius knygų užsa-
kymus, o filialuose- tai tik rekomen-
duojama. Knygų išdavimas miesto 
bibliotekose vyks darbo dienomis 
9-17 val., filialai seniūnijose dirbs 
savo įprastomis darbo valandomis.

Rokiškio turizmo ir amatų in-

formacijos ir koordinavimo centras 
tęs lankytojų aptarnavimą nuoto-
liniu būdu. Rokiškio kultūros cen-
tro paslaugos dar nebus teikiamos. 
Kultūros įstaigų administracija dirbs 
įprasta tvarka. Rūpimais klausimai 
galima susisiekti įstaigų interneto 
svetainėse nurodytais telefonais ar 
el. paštu.

Visose kultūros įstaigose bus pri-
valoma laikytis saugumo taisyklių: 
dėvėti nosį ir burną dengiančias ap-
saugos priemones (veido kaukes, 
respiratorius), prieš įeinant dezinfe-
kuoti rankas, laikytis bent 2 m atstu-
mo nuo aplinkinių, kosėti ar čiaudėti 
į alkūnės linkį ar nosinę. Rizikos gru-
pės asmenims paslaugomis naudotis 
nerekomenduojama.

Rajono savivaldybės inform.

Vairavo neblaivus ir neturintis 
teisių
Balandžio 25 d., 10.10 val. 
pranešta, kad Rokiškio r., 
neturintis teisės vairuoti, neblaivus 
(1,19 prom. girtumas) vyras (gim. 
1988m.), vairavo automobilį 
„VOLVO V40“.

Prisvilo puodai
Balandžio 23-sios naktį, 01:48 
val. greituoju pagalbos numeriu 
buvo gautas pranešimas, kad 

Vilties gatvės daugiabutyje, 2-jame 
aukšte sklinda dūmai, uždūmintos 
patalpos. 01:54 val. gaisrininkams 
atlikus žvalgybą paaiškėjo, kad 
viename iš butų pridegė maistas. 
Patalpos buvo išvėdintos, viskas 
baigėsi laimingai.

Panevėžio VPK ir Panevėžio 
apskrities priešgaisrinės 

gelbėjimo valdybos
Rokiškio priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos inform.

KRIMINALAI

Finansų ministerija vidaus rinkoje pasiskolino 90 mln. eurų
Penkerių metų trukmės Vyriau-

sybės vertybinių popierių (VVP) 
emisijos, iki kurios išpirkimo liko 
881 diena, papildymo aukcione 
pirmadienį obligacijų išplatinta už 
90 mln. eurų, vidutinė palūkanų 
norma buvo 0,08 procento.

Emisija pradėta platinti 2017 

metų rugsėjo 25 dieną, paskutinis jos 
papildymo aukcionas įvyko šių metų 
vasario 17 dieną - tuomet obligacijų 
parduota už 50 mln. eurų, vidutinės 
palūkanos buvo minus 0,107 procen-
to. Po aukciono bendras emisijos no-
minalus dydis pasiekė 455 mln. eurų.

BNS inform.
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BRYDĖS

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Šaldytuvas pradeda ir laimi

Televizoriaus ir kompiuterio 
kovą su šaldytuvu visada laimi 
pastarasis. Visada. Tai šventa ir 
neginčijama taisyklė. Visas ide-
ologijas, visus principus, visus 
svaičiojimus įveikia vienas, bet 
geležinis argumentas – o ką mes 
dabar valgysime?

Korona viruso epidemijos pra-
džia daugeliui buvo smagi atrak-
cija. Prisimenate, kaip facebook 
sofos riterių milijoninė kariauna 
triūbijo: visi mes mirsime. Skai-
čiavo, kad visa žmonių populia-
cija galėtų išmirti per maždaug 
26-erius metus. Ir valstybė per 
švelniai tramdo epidemiją. Reiktų 
kaip Kinijoj: aptvėrei miestus spy-
gliuota viela, sargybą pastatei ir 
pirmyn. Demokratinėse valstybėse 
vyriausybės paprastai daro tai, ko 
reikalauja liaudis. Su trimis viruso 
atvejais, liaudies reikalavimu, vy-
riausybė išjungė valstybę. Tiesiog 
išjungė. Fabrikai ėmė gaminti „į 
stalčių“: nėra kur prekių realizuoti, 
jei parduotuvės nedirba. Naudoja-
mos žaliavos, resursai, darbo jėga, 
už kurią reikia mokėti dabar. Nors 
parduosi nežinia kada, ir nežinia už 
kiek. Aišku, galima juokauti, kad, 
kaip pas mus sakoma, yra įstaty-
mas, yra ir apstatymas. Tačiau iš 
po skverno milijoninių apyvartų 
nepadarysi. Gali tiesiai iš sandė-
lio parduoti kelias prekes, bet ne 
keliasdešimt ar kelis šimtus. Stojo 
ištisi sektoriai. 

Darbuotojams sėdėti karantine 
iš pradžių buvo smagu. Ypač pir-
mąsias savaites, ypač girdint, kad 
sėdėdamas ant sofos tu gelbėji 
gyvybes. Mes išjungėme valstybę 
turėdami tris užfiksuotus atvejus, 
paleidžiame ją tuomet, kai infe-
kuotųjų skaičius artėja prie 1,5 
tūkst. Kai jau yra reali tikimybė 
pačiupinėti tą virusą rankomis. Kai 
mūsų mieste yra trys atvejai. Bū-
tent dabar jau karantinas įgyja bent 
kažkokią esmę ir prasmę. Atrody-
tų, valdžios sprendimai nelogiški. 

Logiški, kai finansų specialistų 
teigimu, viena savaitė karantino 
šalies BVP nukerta 0,5 proc. Ki-
taip sakant, žadėtoji apokalipsė 

neatėjo, populiacija neišmirė, ko-
rona per pusantro mėnesio nusine-
šė 40 su kapeikom gyvybių (žmo-
nių, žinoma, gaila. Tačiau reikia 
susitaikyti ir galvoti blaiviai: karų 
ir epidemijų be aukų nebūna: vi-
suomet yra tų, kurie krinta mūšio 
lauke), o vaistai vos per mėnesį 
tapo baisesni už ligą. Pagalvokite, 
kad 3,5-4 proc. BVP augimas jau 
yra didžiulis gėris. Drįsčiau pro-
gnozuoti, kad realiai BVP smunka 
gerokai daugiau. Tačiau kol kas to 
nėra būdų patikrinti. Ekonomistai 
jau dabar prognozuoja 7,3 proc. 
BVP smukimą. Nors realiai krizė 
dar neįsibėgėjo.

Liaudžiai iš pradžių buvo 
linksma. Juk taip smagu pasiimti 
nedarbingumo lapelį kad ir vai-
ko priežiūrai. Na, o, bet, tačiau... 
Valstybė savo pinigų neturi. Ir 
„Sodros“ biudžetas, iš kurio tie 
nedarbingumo lapeliai apmokami, 
yra kieno? „Sodros“ įmokas, ir 
labai nemažas, mokate jūs patys. 
Kitaip sakant, pasiėmėte savo pa-
čių pinigus. Nedirbate, vadinasi ir 
įplaukų į „Sodros“ biudžetą nėra. 
O kai norinčių kabinti pilnais 
šaukštais iš bliūdelio atsiranda 
gerokai daugiau, nei tą bliūdelį 
pildančių, vadinasi, bliūdelis ima 
tuštėti. Ir kad ir ką bežadėtum, iš 
tuštėjančio bliūdelio visiems so-
čiai ir už dyką neprigraibysi.

Tas smagus „bajeris“ jau buvo 
bandytas prasukti su medikų algo-
mis. Žinoma, jos yra mažos. Tris-
dešimt metų mažos. Ne vakar ir 
ne užvakar tokios pasidarė. Kelti 
jas turėjo galimybių kiekviena po-
litinė partija, kuri buvo valdžioje 
tuos trisdešimt metų. Nekėlė. Ne-
kyla klausimas, kodėl? Nes tam 
nebuvo pinigų. Ir šiandien jų tuo 
labiau nėra. Suprantu kažkieno 
norą pasirodyti geresniais ir gra-
žesniais, kai reikia kažką pažadėti. 
Aš jums irgi galiu daug ką paža-
dėti. Pažadėti nekainuoja. Klausi-
mas, kaip tuos pažadus vykdyti? 
Kai tie pažadai buvo tušti net tuo 
metu, kai ekonomika kilo. O dabar 
ekonomika čiuožia. Net ne stovi, 
o čiuožia žemyn. Todėl lipimas 
ant tribūnos su šūkiais padidinti 
atlyginimus kartais, primena liū-
dną rusišką anekdotą apie sandėrį 
dėl vagono uogienės: sukirtus ran-
komis, viena sandorio šalis nuėjo 
ieškot... uogienės, kita... pinigų. 
Visi pažadai remsis ne gera politi-
kų valia, o liūdnais skaičiukais 

Faktiškai be darbo (tikroji be-
darbystė bei nemokamos atos-
togos, prastovos), žiniasklaidos 
duomenimis, sėdi 500 tūkst. dir-
bančiųjų, grubiai, kas trečias ša-
lies dirbantysis. Jie nebemoka 
mokesčių. Juos ir jų šeimas iš-
laikyti reikia mokesčių mokėtojų 
pinigais. O kur dar visi smulkieji 
verslai? Vienas graudžiausių ka-
rantino vaizdų man buvo Obelių 
gėlių salonėlio gėlės, nuneštos į 
gretimą prekybos centrą. Kad bent 
kažkiek jų būtų galima parduoti. 

Jauno žmogaus, patikėjusio, kad 
gali kurti savo darbo vietą net ne 
Rokiškyje, o Obeliuose, liūdna si-
tuacija. Paskaičiuokime, kiek to-
kių mažučių verslų dabar yra ant 
išgyvenimo ribos? 

Karantinas švelninamas. Lei-
džiama atsidaryti parduotuvėms, 
lauko kavinukėms. Manote, prie 
jų eilės rikiuosis? Pasiskaičiuo-
kite, kiek žmonių yra atleisti iš 
darbo, sėdi prastovose, turi nedar-
bingumo lapelius. Juk jie negauna 
tokių pat pajamų, kaip prieš krizę. 
O poreikiai nepakito: pradedant 
būsto ir vartojimo kreditais, iš-
perkamąja nuoma įsigytomis pre-
kėmis. Raudonas skambutis mūsų 
ekonomikai: kas ketvirtas asmuo 
apskritai neturi santaupų: gyvena 
nuo algos iki algos ir dar kartais 
pritrūksta. Apie tai, kaip reikia 
taupyti, paaiškinkite kiekvienam, 
gaunančiam mažesnę nei vidutinė 
alga mūsų rajone (pernai IV ke-
tvirtį ji buvo 712 Eur į rankas) ir iš-
laikančiam šeimą bei mokančiam 
būsto paskolą. Ir kur tokie žmonės 
taupo? Puodelis kavos, vizitas pas 
kirpėją, gėlių puokštė, nauji batai 
ir drabužiai, kiti smulkūs pirkiniai 
jiems tampa prabanga. Tuštėjanti 
sąskaita ir tuštėjantis šaldytuvas 
prikišamai signalizuoja: įjungtas 
griežtas taupymo režimas. Atidėti 
planai ne tik pirkti kavą išsineši-
mui už pusantro euro, bet ir pla-
nai remontuoti butą, pirkti baldus, 
buitinę techniką, pakeisti naujes-
niu surūdijusį flinstounomobilį. 
Tai reiškia, kad ir karantinui pa-
sibaigus, šituose sektoriuose esan-
čių įmonių ir privatininkų laukia 
nelinksmos perspektyvos.

Darbo rinka irgi reaguoja. 
Anksčiau mūsų gelbėtojas buvo 
užsienis. Dabar ir ten situacija 
tokia pati. Stoja verslai, žmonės 
tampa nereikalingais. Ir pirmiau-
sia atleidžiami, patys supranta-
te, kokie. Apie tai, kaip pasikeitė 
mūsų gyvenimas, skaitykite kri-
minalų skiltyje: pavogė, vairavo 
girtas ir t.t. O kur dar dingę žmo-
nės, netektys... 

Ir pas mus darbo rinka keičia-
si: darbas nuotoliniu būdu parodė, 
kiek įmonėms realiai reikia dar-
buotojų. Ir retas verslas turės pra-
bangą laikyti nevisiškai apkrautus 
darbu žmones. Likusiems išaugs 
krūviai, bet ne atlyginimai. Esate 
tuo nepatenkinti – durys į lauką 
visada atviros. 

Žinoma, valstybiniam sektoriui 
kiek linksmiau: jie visada laiku 
gauna atlyginimus. Tačiau senkant 
košei bliūdelyje, greičiausiai ir šis 
sektorius sulauks reformų. Raudo-
nu aliarmo signalu dega Lietuvos 
savivaldybių asociacijos praneši-
mai apie tai, jog nebesurenkamos 
planuotos lėšos į savivaldybių 
biudžetus. Kokio dar signalo rei-
kia, kad suvoktume: pasaka baigė-
si, košės kiekis bliūdelyje katas-
trofiškai senka.

Valstybė skelbia ekonomikos 
gaivinimo planus. Kaip visada, ne 

tiems, kuriems labiausiai reikia. 
Vargu ar paramos mokant už nuo-
mą didiesiems prekybos centrams 
reikia labiau, nei paramos gėlių 
pardavėjai ar siūlų krautuvėlei. 
Didieji išgyvens. Jie turi storas 
pagalves – milijonines sąskaitas, 
brangias savininkų vilas, jachtas 
ir privačius lėktuvus. Didieji ka-
rantino ir sumažėjusių apyvartų 
laiką išnaudoja investicijoms, re-
montams. Reanimuoti reikia ma-
žiukus. Ačiū Dievui, valstybė ne-
bedaro esminės klaidos: nestabdo 
vartojimo. Nes būtent vartojimas 
yra išsigelbėjimas gėlių, siūlų, 
baldų krautuvėlėms ir kitiems 
nedideliems verslams. Tačiau ne-
reikia pamiršti: gerai nebus. Ilgai 
nebus gerai. 

Tokių nemalonių pokyčių pati-
kimiausias ženklas – situacija ten, 
kur nėra valstybės paramos, kur 
išgyventi galima tik tada, kai yra 
perteklinių lėšų, kuriomis galima 
dalintis. Vienas ryškiausių lakmu-
so popierėlių yra mūsų dekana-
to parapijų situacija. Bet kurios 
konfesijos: katalikų, stačiatikių, 
sentikių dvasininkas gyvena iš to, 
ką aukomis suneša parapijiečiai. 
Ir, kaip suprantate, tos aukos nėra 
dosnios: nė vienas dekanato ku-
nigas ar stačiatikių, sentikių dva-
sininkas teslomis nevažinėja. Net 
geriausiais laikais parapijos buvo 
ant išgyvenimo ribos. Juk ne veltui 
katalikų dvasininkai rūpinasi vi-
dutiniškai trijų parapijų sielovada, 
o stačiatikių ar sentikių – netgi ke-
lių rajonų. Ir nereikia svaigti, kad 
valstybė padarė didžiulę paslaugą, 
atleidusi dvasininkus nuo pajamų 
mokesčio. Kad tą mokestį mokėtų, 
pirmiausia reikia turėti... pajamų. 
Ir jei manote, kad trisdešimt eurų 
kas trečią dieną žmogui su vienu 
geriausių šalyje išsilavinimų yra 
dideli pinigai, tai galite manyti 
toliau.

Pamiršome dar vieną opią sfe-
rą. Apie ją apskritai vengiama 
kalbėti. Tai mūsų pensijos. Turė-
jusios tapti saugia pagalve tiems 
atvejams, kai nebegalėsime dirbti. 
O toks laikas, nepaisant amžinos 
jaunystės kulto, anksčiau ar vėliau 
ateis. Esu iš tos kartos, kuri nelin-
kusi visus kiaušinius laikyti vie-
noje pintinėlėje. Ir greta „Sodros“, 
savo pensijai lėšas kaupiu ir vieno 
banko programoje. Tiesiog tai yra 
elementari saugumo pagalvė: bū-
tent šios lėšos yra paveldimos. Jei 
kažkas man atsitiktų, tai „Sodros“ 
pinigai mirties atveju būtų tie-
siog dovana valstybei. O toji kita, 
kaupiama dalis, atitektų paveldė-
tojams. Kitaip sakant, būtent tie 
pinigai, o ne šakėmis ant vandens 
„Sodroje“ prirašyti, ir yra tikrasis 
turtas, kurį bent pačiupinėti, kad ir 
labai nemaloniu atveju, būtų gali-
ma. Tai va, šitie pinigai yra inves-
tuojami į akcijų rinkas. O jos jau 
nuo sausio dega raudonai. Įdomu, 
kas iš tų sukauptų lėšų liko? Kiek 
metų prireiks, kad vėl sukauptume 
sumą, kuri iki šių metų pradžios 

jau buvo sąskaitoje? 
O juk dar ir dabar yra tebeti-

kinčių, kad geroji valstybė suras 
genialų būdą, kaip išlaikyti šim-
tus tūkstančių nedirbančių žmo-
nių. Mes sovietmečiu buvome 
pripratinti, kad valstybė išlaikys, 
patiems galvoti nereikia. Kad kie-
kvienu tinginiu ir durniumi bus 
pasirūpinta. Kuo tai baigėsi, patys 
žinote. Ir ne tik sovietai to moki-
no. Šia gražia pasaka tiki ir nuo 
gero gyvenimo apspangusi Euro-
pa. Kurios didžiausios spręstinos 
problemos iki šiol buvo bananų 
dydis ir agurkų kreivumo laips-
nis. Pasaka baigėsi, sveiki atvykę 
į realybę. Karantinas mums pro-
ga pagaliau išmokti vieną žiaurią 
tiesą: niekas į tavo bliūdelį košės 
neįkrės ir jame maisto bus lygiai 
tiek, kiek stengsiesi ir uždirb-
si pats. Ir sėdintiems ant sofos ir 
taip gelbėjantiems pasaulį pinigus 
uždirba tie, kurie nesėdi ant so-
fos ir iš tiesų savo darbu gelbėja 
ne tik pasaulį, bet ir tuos pačius 
sofos riterius. Tačiau kai vienas 
dirbantis ant savo kupros velka 
kelis išlaikytinius, toli jis nenu-
eis. Kitaip sakant, jei žmogus ima 
nebepanešti savo kryželio, verta 
apsičiupinėti, kiek kryželių jis iš 
tiesų neša. Ir greitu laiku jau ims 
apsičiupinėti. Supras, kad valsty-
bė neturi nė euro savo pinigų. Ji 
turi tiek, kiek suneša mokesčių 
mokėtojai. Ir jei trečdalis mokes-
čių mokėtojų nieko neatneša, tam, 
kad išliktų toks pat košės lygis 
bliūdelyje, likusieji du trečdaliai 
turi nešti ir savo, ir „to draugo nuo 
sofos“ dalį. Vadinasi, dirbti teks 
daug ir sunkiai. Ilgam pamiršus 
marmurinės jautienos kepsnius 
restoranuose, keliones, organi-
nę kavą plastikiniame puodelyje. 
Viską, į ką mūsų tėvų karta žiūrė-
jo sukiodama pirštą apie smilkinį: 
į kreditus kelionėms, išperkamąja 
nuoma kas porą metų keičiamus 
automobilius, į gyvenimą kreditan 
ir tikint į visuotinį nesibaigian-
tį gerovės augimą, kitaip sakant, 
Rojų žemėje. Teks atsiprašyti bo-
bučių, iš kurių per praėjusius rin-
kimus hipsteriukai ant madingų 
paspirtukų norėjo atimti pasus. 
Teks nusilenkti tėvams: jie jau 
turi tokio virsmo patirties. Jie jau 
kartą griūvant ekonomikai liko su 
tuščiomis piniginėmis ir vaikais 
ant rankų. Jie išgyveno. Jie moka. 

Kaip matote, karantinas yra 
įvairiasluoksnis ir daugialypis. 
Kaip šimtalapio pyragas. Tik, 
skirtingai nuo pyrago, karantinas 
labai jau neskanus. Tikiuosi, tuš-
tėjantis šaldytuvas išmokys gy-
venti ne svajomis apie teisingą ir 
amžinai dosnią visuomenę, o re-
alybe. Tvirtai atsistoti ant žemės 
ir nustoti tikėti iliuzijomis, kad 
kažkas kažką duos, pakels, ypač 
krizės sąlygomis. Kad pinigai iš 
sėdėjimo ant sofos neatsiranda. Ir 
kad norint žadėti bei dalinti, pirma 
reikia kažką turėti.
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PASLAUGOS

• Mini ekskavatoriaus nuoma 
su operatoriumi, dirbame ir 
savaitgaliais. Kaina 20 Eur.  

Tel. 8 663 53 032. Rokiškis
• Mažu traktoriumi frezuojame 

žemes iki 30 cm gylio. Darome 
vagas. Tel. 8 698 17 829.  
Rokiškis
• Atliekame vidaus ir lauko 
apdailos bei kitus statybos darbus. 
Dengiame stogus. Pirties įrengimas. 
Tel. 8 603 03 994. Rokiškis

PERKA

• Išsinuomočiau ar nebrangiai 
pirkčiau 2-jų kambarių butą, gali 
būti bendrabutis. Tel. 8 675 29 775. 
Rokiškis

• Pirkčiau 2 kambarių butą 
Rokiškio mieste iki 20 000 Eur. 
Gali būti neremontuotas. Butai 4-5 
aukštuose nedomina.  
Tel. 8 643 00 795. Rokiškis
• Perka senas monetas, banknotus. 
Medalius, ordinus, ženkliukus. 
Senas nuotraukas, atvirutes, 
knygas, periodinę spaudą. 
Kariškus daiktus. Sidabro, gintaro 
dirbinius. Ąsočius, žvakides, 
varpelius, ikonas žaislus, virdulius 
(samovarus) ir kitus įvairius 
sendaikčius. Tel. 8 619 20 517. 
Rokiškis
• Perku įvairias plokštes, 
mikroschemas, tranzistorius, 
kondensatorius, reles, magnetinius 
paleidėjus, skaičiavimo-matavimo, 
telekomunikacijų techniką, 
kompiuterius, jungtis, kontaktus, 
oscilografus, dažnometrius, 
savirašius, racijas ir kt. Pasiimu iš 
namų. Tel. 8 606 84 377.  
Rokiškis
• Pirksiu 3-jų kambarių butą.  
Tel. 8 605 90 025. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Žemės paskirties sklypus, netoli 
Rokiškio (4 km): sklypo plotas 4,31 
ha, kad Nr. 7357/0008 216, našumo 

balais 36,3; kito sklypo plotas 76 
a, kad Nr. 7357/0005 66, našumo 
balais 36,1. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 689 68 944. Rokiškis
• Sodą su nameliu Saulėtekio 
bendrijoje. Yra šiltnamis, malkinė 
ir sandėliukas. Šalia du tvenkiniai, 
viename  jų galima maudytis. 
Kaina 7000 Eur. Tel. 8 628 13 967. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Panevėžio g. 
Bendras plotas 50,55 kv.m., antrasis 
aukštas, stiklintas balkonas, 
plastikiniai langai. Kaina 23000 
Eur. Tel. 8 672 49 163.  
Rokiškis
• 2 kambarių butą, pirmajame 
aukšte, Juodupėje, Liepų g. Galima 
komercinė veikla. Butas paruoštas 
remontui, todėl jį galėsite įsirengti 
pagal savo poreikius. Naujos šarvo 
durys, plastikiniai langai. Galima 
pirkti išsimokėtinai. Kaina 4999 
Eur. Tel. 8 692 70 660.  
Rokiškis
• Juodupės sen. Raišių k. 8 a sodą 
su vasarnamiu (medinis, įrengta 
palėpė, po visu namu dviejų dalių 
geras rūsys). Yra metalinio karkaso 
stiklinis šiltnamis. Galima pirkti 
išsimokėtinai. Kaina 6000 Eur.  
Tel. 8 686 67 112. Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties sklypą 
Rokiškio r., Moškėnų k. Plotas - 
5,1300 ha, iš jų naudmenys 5 ha. 
Sklypas melioruotas. Šią vasarą 
išvalytas griovys ir atstatytos 
melioracinės žiotys. Kaina 20000 
Eur. Tel. 8 615 94 974.  
Rokiškis
• Namą Rokiškyje, J. Gruodžio 
gatvėje. Erdvus bei jaukus įrengtas 
namas su 6,35 a sklypu. Statytas 
1992 m., mūrinis dviejų aukštų 
gyvenamasis namas, bendras namo 
plotas - 275,19 kv. m. Šildymas 
centrinis, kietuoju kuru. Kaina 
85000 Eur. Tel. 8 640 32 442. 
Rokiškis
• Sodybą Panemunėlio gel. stotyje. 
Tinkamą nuolatiniam gyvenimui 
arba poilsiui. Yra ūkiniai pastatai, 
šiltnamis, vaismedžiai, vaiskrūmiai. 
Kaina derinama. Kaina 6500 Eur. 
Tel. 8 680 31 951. Rokiškis
• Tvarkingą, ka tik suremontuotą, 
3 kambarių butą plytiniame name, 
Vilniaus g. Pirmas aukštas, pakeisti 
langai, durys, įstiklintas balkonas. 
Paliekame šaldytuvą ir skalbyklę. 
Kaina 28500 Eur. Tel. 8 611 23 
738. Rokiškis
• Tvarkingą garažą Šatrijos gatvėje. 
Pirmasis korpusas, pietinė pusė. 
Kaina 3200 Eur. Tel. 8 610 24 126. 
Rokiškis
• Tvarkingą, 2 kambarių butą 
Panevėžio g. Šiltas, langai į abi 
puses, ramūs kaimynai, tvarkinga 
laiptinė. Tel. 8 634 88 847. 
Rokiškis
• 12 a sodą Steponyse, šalia 
vandens telkinio. Yra neįrengtas 
mūrinis namelis su rūsiu ir 
mansarda. Kaina 6000 Eur.  
Tel. 8 606 00 546. Rokiškis
• 2 kambarių butą Rokiškyje, 
Panevėžio g. 20. 4 aukštas, butas 
ne kampinis. Reikalingas remontas. 
Kaina 22000 Eur.  
Tel. 8 655 30 550. Rokiškis

NUOMA

• Išnuomoju tvarkingą 2 kambarių 
butą Aukštaičių g.  
Tel. 8 601 57 608. Rokiškis
• Ieškau 1-2, kambarių buto 
nuomai. Tel. 8 621 37 172. 
Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti 1 kambario 
butą Pandelyje. Tel. 8 626 90 489. 
Rokiškis
• Ilgam laikotarpiui išsinuomočiau 
1 kambario butą. Tel. 8 623 18 058. 
Rokiškis
• Tvarkinga, trijų asmenų šeima 
ieško išsinuomoti butą ar namo 
dalį. Domina įvairus variantai.  
Tel. 8 678 48 759. Rokiškis
• Šeima išsinuomotų butą ar namą 
Rokiškyje, šildomą kietuoju kuru. 
Tel. 8 625 53 137. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Lavinimo kilimėlį ir gultuką. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 612 47 934. 
Rokiškis
• Mažai naudotą elektromobilį. 
Max svoris 30 kg. Nuo 3 metų. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 622 11 109. 
Rokiškis
• Labai geros būklės dviračio 
kėdutę. Mažai naudota. Kaina 32 
Eur. Tel. 8 682 26 469.  
Rokiškis
• Naudotą Kettler dviratuką. Vairas 
sukasi 360°. Reguliuojama sėdynė. 
Tvirtas. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 682 26 469. Rokiškis
• Dėvėtą dviratuką Kettler. 
Patvarus, su daiktadėže, papildomu 
šoniniu stabdžiu ir reguliuojama 
sėdyne. Stūmimo lazda lengvai 
išimama. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 682 26 469. Rokiškis
• Geros būklės mažai naudotą riedį 
su bluetooth ir LED. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 677 08 977. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Netoli Maximos, Taikos g. 
pabėgo 2 metų, raina, pilka, 
tikra, lietuviška katytė. Požymiai 
- baikšti, nes neseniai buvo 
priglausta, nėra uodegos galo ir 
vienos ausies kampučio. Mačiusius 
ar radusius labai prašome pranešti. 
Tel. 8 608 85 659. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Labai mažai naudotą žaliapjovę 
Huqsvarna. Nauja kainuoja 319 
Eur. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 612 94 783. Rokiškis
• Traktoriuką, 12.5hp. 2 peilių, 
brigsas. Pjauna 1,20 cm. Šoninis 
išmetimas. 7 pavaros, pusiau 
automatinė greičių dėžė, užsiveda 
ir dirba puikiai. Kaina negalutinė, 
derinama po apžiūros. Kaina 1000 
Eur. Tel. 8 684 20 231.  
Kupiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Mažai naudotą, inversinį stalą 
Insportline. Naudojamas stuburo 
ligų gydimui. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Tvarkingą, mažai naudotą 
spiningą Schimano Exage. 210L, 
3-14 g užmetimas. Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 687 78 329. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Nuosava saulės elektrinė.5 kW 
ir 10 kW. Saulės elektrinių parkai, 
verslo sektoriai. Tel. 8 520 01 683. 
Vilnius
• Lapuočių dailylentes.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Įvairaus pjovimo medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• 2 naudotas buto duris, vienos 
durys su stiklu. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Elektros variklius. Yra 2 vnt. 1,4 
kW ir 3 kW. Trifaziai.  



7 psl.

Nepriklausomas rajono laikraštis

LAISVALAIKIS

 2020-04-28

Laisvės g.13

2019 m. rugsėjo 16 d., 11.00 val. buvo atlieka-
mi kadastriniai matavimai žemės sklypui kad. Nr. 
7373/0003:0005, esančio Legiškio k., Panemu-
nėlio sen., Rokiškio r. sav. Prašome atsiliepti per 
10 darbo dienų gretimo žemės sklypo kad. Nr. 
7373/0003:0152 mirusio savininko J. V. paveldėto-
jus dėl žemės sklypo ribų suderinimo. 

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

tel:. 8-687-80646

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• VW Golf 3, 199 6m., benzinas, 
1,6 l, 55 kW, mėlynos spalvos. TA 
iki 2021.03. Geros būklės. Daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 490 
Eur. Tel. 8 627 42 134. 

Rokiškis 
• VW Golf. 2001 m., 1.9 l, 66 
kW, universalas iš Vokietijos. 
Geros būklės, yra TA. Lietuvoje 
nevažinėtas. Tel. 8 699 19 182. 
Rokiškis
• Opel Astra. 2004 m. 2.0 l, 
universalas. 2000 m. VW Golf, 1.9 
l, TDI, 66 kW. 2001 m., VW Golf, 
1.6 l, benzinas. Visi automobiliai su 
TA. Tel. 8 699 19 182.  
Rokiškis
• Opel Astra. 2010 m., hečbekas, 
1.7 l, dyzelinas. Opel Zafyra. 1.9 
l, dyzelinas, 2009 m. Opel Astra. 
2008 m., 1.6 l, benzinas. 2008, VW 
Golf plus. 1.9 l, dyzelinas. Opel 
Meriva, 2006 m., 1.7 l, dyzelinas. 
Tel. 8 699 19 182. Rokiškis
• Audi C4. 2,5l, dyzelis, 85 kW, 
1994 m., juoda. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 640 21 134. Rokiškis
• 2001 m. Renault Scenic. 1,9 l, 
CDTI, 75 kW. TA iki 2021.06.13. 
Kaina 455 Eur. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• Dviratį, 10-12 metų vaikui. 7 
bėgių. Reikia pasitvarkyti galinius 
stabdžius, priekiniai veikia. Kaina 
20 Eur. Galima derėtis.  
Tel. 8 673 21 317. Rokiškis
• Audi A4. 1,9 l, universalas, 
2002 m., 96 kW,  6 bėgiai, klimato 
kontrolė, važiavimo greičio 
kontrolė, šildomos sėdynės.  TA 
iki 2022 m. balandžio . Kaina 1350 
Eur. Tel. 8 698 07 683. Rokiškis
• Elektrinį dviratį BATAVUS, 

Pagamintas Olandijoje, aliuminis 
rėmas. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 621 08 997. Rokiškis
• Ford Galaxy. 1,9 l, TDI, 2000 m. 
Nauji stabdžiu diskai, kaladėlės, 
pakeisti tepalai, filtrai. Reiktų 
pasitvarkyti priekinę važiuoklę. TA 
iki 2021 pavasario. Kaina 850 Eur. 
Tel. 8 607 37 618. Rokiškis
• Labai tvarkingą Bmw 530d 
facelift. Pakaba, greičių dėžė, 
variklis ir elektronika veikia 
be priekaištu. Daug privalumų. 
Daugiau informacijos telefonu. 
Kaina 2350 Eur. Tel. 8 626 13 636. 
Rokiškis
• Traktoriaus priekabą.  
Tel. 8 678 41 146. Rokiškis
• Škoda Octavia. 1,9 l, 81 kW, 2000 
m. Tvarkingas, sėdi ir važiuoji. TA 
2 metams. Daugiau informacijos 
telefonu. Kaina derinama. Kaina 
700 Eur. Tel. 8 625 12 405. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Nesupuvusį Fiat Ducato dalimis. 
2003 m., 2,8 l. Tel. 8 663 53 032. 
Rokiškis
• Toyota Yaris dalimis. 2000 m., 
1 l, benzinas. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis

• 2004 m., Opel Zafira, 2 l, TDI ir 
Opel Zafira, 2,2 l, TDI dalimis.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• Audi A3 dalimis. 1997 m., 1,9 
l, TDI, 66 kW. Tel. 8 629 45 390. 
Rokiškis
• Audi 80 B4 dalimis. 2 l, benzinas, 
85 kW. Tel. 8 603 09 633. 
Anykščiai
• VW Passat B4 dalimis. 1,9 l, 
TDI, 66 kW. Tel. 8 603 09 633. 
Anykščiai
• Audi 80 B3 dalimis. 1,8 l, 
benzinas, 66 kW. Tel. 8 603 09 633. 
Anykščiai
• Audi 80 B4 dalimis. 1,9 l, 
TDI, 66 kW. Tel. 8 603 09 633. 
Anykščiai
• Mitsubishi Space Star dalimis. 
2005 m. Tel. 8 663 57 269. 
Rokiškis
• Naudotą VW Passat B5+  variklio 
dangtį, pilkos spalvos. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• VW Golf 4 kuro siurblį. Siurblys 
tinka Bora, Škoda Octavia, Audi 
A3, Seat. 66 ir 81 kW, variklių 
kodam AGR ALH AHF ASV AYQ. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 675 14 084. 
Rokiškis
• VW Golf 3 dalis. 1,9 l, 66 kW. 

Variklį išbandyti dar galima, 
neišimtas, trauka puiki.  
Tel. 8 603 87 554. Rokiškis
• Audi a4 b6 avant dalis. 2,5 l, 132 
kW. Tel. 8 603 87 554.  
Rokiškis
• Audi B4, 1,9 l, TDI dalimis.  
Tel. 8 603 87 554. Rokiškis
• 4 padangas. 205/55/16, 4-5 mm, 
24 Eur. Tel. 8 650 26 388.  
Kupiškis
• Lietus ratlankius, R16, BMW 
originalas. Su padangomis, tinka 
penktajam. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Tris lygius, nesubraižytus, 
nevirintus, lietus, R16 ratlankius. 
Vieno kaina 20 Eur. Ir vieną 
skardinį -10 Eur. 5 skylių, tarpai 
tarp skylių 114.30, plotis 6,5. Tinka 
Toyota Auris ir kitiems.  
Tel. 8 692 46 231. Rokiškis
• Važiuojančią Audi dalimis. 2,5 l, 
TDI, 85 kW, 1994 m.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• 1998 m. Ford Galaxy dalimis. 
1,9 l, TDI, 66 kW. Radiatorius, 
sėdynės, dinama, dangtis, starteris. 
Spalva vyšninė. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• VW Passat B5 dalimis. 1,9 l, 81 
kW,  85 kW. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Audi A6 lietus ratlankius su 
beveik naujomis padangomis. 
225/50/17. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Gražius, Mazda 6 lietus 
ratlankius. 205/50/17. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 687 73 075.  
Rokiškis

• Peugeot variklį. 1,6 l, dyzelis, 
130000 km rida. Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Benzininį variklį. 1,2 l, 94000 
km rida. Su dėže, generatoriumi ir 
kompiuteriu. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• VW Passat ratlankius su 
padangomis, R16. Ratlankiai 
nenauji. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 629 78 083. Rokiškis
• Peugeot 307 ratlankius su 
padangomis, R16. Ratlankiai ne 
nauji. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 629 78 083. Rokiškis
• Ratlankius nuo VW. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 624 96 933.  
Rokiškis
• 205/55, R16, 7 mm, vokiškas 
vasarines padangas su naujomis, 
5/112 skardomis. Kaina 130 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• R17, 5/112, Audi ratlankius . 
Kaina 130 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• 1998 m., Audi A4 dalimis. 
Sedanas, juoda spalva, benzinas, 
1,8 l. Duris, sparnus, priekinį 
kapotą ir kita. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Purkštuvus. 200, 400, 600, 800, 
1000, 1200 litrų talpos.  
Tel. 8 612 57 075. Rokiškis
• Keltuvą-krautuvą. Veikiantis, 
reikalingas nedidelis remontas. 3 
taškų pakabinimo sistema. Turi 
posūkį. Rokiškio raj. Kaina 630 
Eur. Tel. 8 695 29 133.  
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05:10 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas,
Lietuva
09:15 Įstatymas ir tvarka
10:00 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:45 Komisaras Reksas
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 LRT pamokėlės
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai. Specialus 
„Lietuvos tūkstantmečio 
vaikų“ projektas
14:00 Žinios
14:30 Euromaxx
15:00 Žinios
15:25 Atspindžiai
16:00 Žinios
16:30 Stiprūs kartu
16:40 Ponių rojus
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gyvenimo spalvos

20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nepažintas meras
22:30 Dviračio žinios
23:00 12 beždžionių
23:45 Prisikėlimo liudytojai
00:00 Komisaras Reksas 13
00:45 Stiprūs kartu
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 12 beždžionių
04:45 Stiprūs kartu
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

05:05 Paskutinis žmogus 
Žemėje
05:30 Rouzvudas 
06:25 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai

06:55 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Prieš srovę
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Normas, lokys
 iš Šiaurės 
12:00 Tikroji žvaigždė
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Gero vakaro šou
20:30 Prakeikti II 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Nakties klajūnai 
22:30 Nakties klajūnai
23:55 Kaulai
00:55 24 valandos. 
Palikimas
01:45 Rouzvudas 
02:35 Amerikiečiai 
03:30 Kaulai 
04:20 Grainderis
04:45 Paskutinis žmogus
Žemėje
05:35 Rouzvudas

06:05 Mano gyvenimo šviesa 
07:30 Tomas ir Džeris 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:00 Rosenheimo policija 
11:00 Monikai reikia meilės 
11:30 Būrėja
13:30 Turtuolė varguolė 
14:30 Našlaitės
15:30 Laukinis miestas
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Stebuklas 
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Dydžio (r)evoliucija
21:00 Monikai reikia meilės 
21:30 Žinios
22:30 Krizė - mūsų prekės 
ženklas
00:40 Antrininkas 
01:45 Sakalo akis

06:25 CSI. Majamis

07:20 Mano virtuvė 
geriausia 
08:35 Asmens sargybinis 
09:35 Pėdsakas 
10:35 Kobra 11 
11:35 Paskutinis laivas
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės 
13:35 Mano virtuvė 
geriausia 
14:55 Asmens sargybinis 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
18:30 CSI. Majamis 
19:30 Paskutinis laivas 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Snaiperis
23:00 Susidūrimas su 
Žeme
01:00 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05:20 Nauja diena
07:00 Oponentai
08:30 „Vieno nusikaltimo 

istorija“ 
09:30 Vyriausybės spaudos 
konferencija
10:00 Nauja diena
12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių
12:30 Lietuva tiesiogiai
13:00 Nauja diena
15:00 „Mentų karai: Kijevas. 
Sidabrinis durklas“ 
16:00 Reporteris
17:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19:30 Lietuva tiesiogiai
20:00 Reporteris
21:00 „Moterų daktaras“ 
22:00 Lietuva tiesiogiai
22:30 Reporteris
23:30 Gyvenimas
00:30 „Moterų daktaras“ 
01:30 Oponentai
03:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:45 „Mentų karai: Kijevas. 
Sidabrinis durklas“ 
04:30 „Kelrodė žvaigždė“ 
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05:10 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Įstatymas ir tvarka 
10:00 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:45 Komisaras Reksas
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 LRT pamokėlės
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai. Specialus 
„Lietuvos tūkstantmečio 
vaikų“ projektas
14:00 Žinios
14:30 Euromaxx
15:00 Žinios
15:25 Čia – kinas
16:00 Žinios
16:30 Stiprūs kartu
16:40 Ponių rojus
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama

21:00 Dienos tema
21:30 Pasaulio puodai
22:30 Dviračio žinios
23:00 Veisenzė. Berlyno meilės 
istorija 1
23:50 Muzikinis intarpas
00:00 Komisaras Reksas 13
00:45 Stiprūs kartu
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Veisenzė. Berlyno meilės 
istorija
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

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

07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Gero vakaro šou 
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Vidurvasario vainikas
12:00 Tikroji žvaigždė
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Farai
20:30 Prakeikti II 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Tobulas ginklas
23:45 Kaulai 
00:45 24 valandos. 
Palikimas
01:35 Rouzvudas
02:25 Amerikiečiai 
03:20 Kaulai 
04:10 Grainderis 
04:35 Paskutinis žmogus 
Žemėje
05:20 Rouzvudas

06:20 Mano gyvenimo 
šviesa

06:50 Iš širdies į širdį 
07:30 Tomas ir Džeris
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Rosenheimo policija 
11:00 Monikai reikia meilės 
11:30 Būrėj
13:30 Turtuolė varguolė 
14:30 Našlaitės 
15:30 Laukinis miestas 
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva
17:30 Stebuklas 
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:00 Monikai reikia meilės 
21:30 Žinios
22:30 Gravitacija
00:15 Antrininkas 
01:20 Krizė - mūsų prekės 
ženklas
03:05 Alchemija XVI. Mada yra 
menas
03:35 RETROSPEKTYVA

06:25 CSI. Majamis 

07:20 Mano virtuvė 
geriausia 
08:35 Asmens sargybinis 
09:35 Pėdsakas 
10:35 Kobra 11 
11:35 Paskutinis laivas 
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės 
13:35 Mano virtuvė 
geriausia 
14:55 Asmens sargybinis 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11
18:30 CSI. Majamis 
19:30 Paskutinis laivas
20:30 Pričiupom! 
21:00 Super 8
23:20 Snaiperis
01:15 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05:20 Nauja diena
07:00 Lietuva tiesiogiai
07:30 Gyvenimas
08:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 

09:30 Vyriausybės spaudos 
konferencija
10:00 Nauja diena
12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių
12:30 Lietuva tiesiogiai
13:00 Nauja diena
15:00 „Mentų karai: 
Kijevas. Sidabrinis 
durklas“ 
16:00 Reporteris
17:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19:30 Lietuva tiesiogiai
20:00 Reporteris
21:00 „Moterų daktaras“ 
22:00 Lietuva tiesiogiai
22:30 Reporteris
23:30 Skyrybos
00:30 „Moterų daktaras“ 
01:30 Gyvenimas
02:30 Lietuva tiesiogiai
03:00 „Vieno nusikaltimo i
storija“ 
03:45 „Mentų karai: Kijevas. 
Sidabrinis durklas“ 
04:30 „Kelrodė žvaigždė“
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05:10 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:05 Kas ir kodėl? 
06:35 Pasaulio puodai
07:30 Bitė Maja. Filmas
09:00 Tolyn į kosmosą
11:00 Vandenyno planeta
12:30 Geltonų plytų 
kelias. Keistuolių teatro 
muzikinis spektaklis-
pasaka
14:05 Dainuoju Lietuvą
14:20 Džesika Flečer
15:45 Stiprūs kartu
16:00 Gražiausios poetų 
dainos
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba

19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
22:50 Tulpės, meilė, 
garbė ir dviratis
00:25 Taikinys Nr. 1
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Šventadienio mintys
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Beatos virtuvė
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Visi kalba

05:20 Rouzvudas 
06:10 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą 
06:40 Ančiukų istorijos 
07:10 Supermergaitės

07:40 Kempiniukas Plačiakelnis
08:10 Nykštukas Nosis
09:55 Mėnesių valdovai
12:00 Undinėlė
13:45 Briusas Visagalis
15:50 Kūdikis už 30 
milijonų
18:30 TV3 žinios
19:30 Nerealieji 2
21:55 Piršlybos
00:10 Molės Hartlei 
egzorcizmas
02:00 Tobulas ginklas
03:30 Kūdikis už 30 
milijonų

06:20 Lukas Skruzdėliukas
07:55 Tomas ir Džeris. 
Robinas Hudas ir linksmasis 
peliukas

09:00 Tarzanas
10:50 Legendos susivienija
12:40 Maksas
14:55 Marmadukas
16:40 Keistuolis Deivas
18:30 Žinios
19:30 Trys milijonai eurų
21:20 Trenk kaip vyras
23:10 Motina!
01:25 Gravitacija

06:45 CSI. Majamis
07:40 Mano virtuvė 
geriausia 
08:50 Asmens sargybinis 
09:55 Pėdsakas 
10:55 Kobra 11 
12:00 Paskutinis laivas 
13:00 Nusivylusios namų 
šeimininkės 

14:00 Mano virtuvė 
geriausia
15:15 Tėčio dienos s
tovykla
17:05 Superbombonešis. 
Naikinti viską
19:30 Amerikietiškos imtynės
21:30 Skolos kaina
23:35 Super 8
01:40 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05:20 Nauja diena
07:00 Skyrybos
08:00 Gyvenimas
09:00 Vėjas į veidą 
13:00 Nauja diena
15:00 Grupė “Išjunk šviesą”. 
Gyvo garso koncertas
16:00 Reporteris

16:30 Lietuvos komiko 
vakaras 
18:00 Reporteris
18:30 Lietuvos komiko 
vakaras
20:00 Reporteris
20:30 Eurocup finalas 
“Lietuvos rytas-Chimki”. 2009
22:30 Reporteris
23:00 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras „BUSHIDO 
KOK 2020"
23:30 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
00:30 Lietuvos komiko 
vakaras
03:00 Skyrybos
03:45 Gyvenimas
04:30 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
05:15 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi

Kupiškis
• Naudotą arklinį plūgą, mažas 
akėčias 1 vnt, skriemulius: 22, 20, 
13 cm diametro. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Važiuojantį T-150. Kaina 2600 
Eur. Tel. 8 628 56 657.  
Rokiškis
• Kombainą Claas Matador, 2,8 m 
kederis. Tel. 8 650 97 726. 
Rokiškis
• Grėblį-vartytuvą Dobilas-3.  
Tel. 8 623 55 834. Rokiškis
• Kultivatorių T25. Skambinti po 
17 val. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 600 02 697. Rokiškis
• Rusišką trąšų barstytuvą, 
pakabinamas. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju spalvoto vaizdo 
televizorių Vido. Veikiantis.  
Tel. 8 685 86 569. Rokiškis
• Dovanoju 7 mėnesių kalytę, 
tamsi, mažo augumo.  
Tel. 8 620 63 092.  
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Tik bandytus pamatuoti 
laisvalaikio batukus. Lengvučiai, 
38 dydis, bet mažinti. Rokiškis. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 621 10 359. 
Rokiškis
• Krosinius ir dviračio šalmus.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Vyrišką švarką. Pilkas, 50 dydis. 
Kaina 9 Eur. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis
• Moterišką švarką, 46 dydis. Kaina 
8 Eur. Tel. 8 657 44 181.  
Rokiškis
• Naujas basutes su paaukštintu 
kulnu. 40 dydis. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Zomšinius batelius. Trumpi, 40 
dydis. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Šviesią striukę su gaubtu, 46 
dydis. Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Striukę su gaubtu. Ruda, 46 
dydis. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Violetinį moterišką paltą, 46 

dydis. Kaina 23 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Vaikiškus batukus - aulinukus, 
zomšiniai. 28 dydžio. Būklė labai 
gera. Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 622 98 469. Rokiškis
• Geros būklės, tamsiai mėlynos 
spalvos striukę. Rankovė 45,5 cm, 
ties pečiais 31 cm, ilgis iš nugaros 
53 cm. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 675 14 084. Rokiškis
• Naujus, guminius batus, darbinę 
avalynę. Turim įvairių variantų. 
Tel. 8 620 50 785. Rokiškis
• Naujas, gražias sukneles, įvairius 
megztinius, tampres, kelnes, 
alpakos paltukus ir megztinius, 
golfus. Tel. 8 620 50 785.  
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• AM/FM stereo tiunerį SONY ST 
– 2950F. 1976 m. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Geros būklės Xbox 360. Atrištas, 
1 pultelis. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 647 47 990.  
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Du prancūzų buldogiukus. 
Patinėliai. Amžius: 2,5 mėn. 
Paskiepyti, dehelmintizuoti 
(nukirmyti), savarankiški. Kaina 
250 Eur. Tel. 8 603 34 644. 
Rokiškis
• Dovanoju dviejų mėnesių ožiuką. 
Rokiškio rajonas. Tel. 8 610 46 476
• Ožkas su ožiukais.  
Tel. 8 620 63 092. Rokiškis
• Dovanoju mažus ėriukus.  
Tel. 8 630 55 248. Rokiškis
• Dedekles vištaites.  
Tel. 8 686 99 116. Rokiškis
• Gaidžius. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 622 23 222. Kupiškis

IEŠKO DARBO

• Vaikinas ieško bet kokio 
darbo. Turiu autokaro vairuotojo 
pažymėjimą. Tel. 8 624 29 104. 
Rokiškis
• Energinga moteris ieško darbo. 
Gali būti ir įvairūs, trumpalaikiai 
darbai. Tel. 8 620 31 695.  

Rokiškis
• Vyras ir moteris ieško darbo.  
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis
• 36 metų vyras ieško pavasarinių 
darbų lauke. Tel. 8 645 84 278. 
Rokiškis
• 20 metų vyras ieško antro 
darbo. Dirbu pamainomis (2 
dirbu, 6 laisvos). Su pasiūlymais 
skambinkite. Tel. 8 627 26 002. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu mūryti.  
Tel. 8 671 49 987. Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo statybose: 
apdailos, stogų dengimo ar 
panašiai. Domina visi variantai. 
Tel. 8 692 14 225. Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Gali 
prekiauti vaisiais, daržovėmis, 
gėlėmis. Tel. 8 620 81 862. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Esu dirbęs ūkyje, 
turiu traktorininiko pažymėjimą, 
TR1, TR2, SZ. Be žalingų įpročių. 
Tel. 8 628 98 127. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu dirbti įvairius 
darbus. Tel. 8 641 69 409.  
Kupiškis

• Ieškau darbo. Galiu rinkti 
akmenis, sukrauti malkas ir t.t.  
Tel. 8 648 14 789. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalinga moteris prižiūrėti 
močiutei, gyvenančiai šalia 
Svėdasų, Daujočių kaime. Teirautis 
telefonu. Tel. 8 629 43 856. 
Anykščiai

KITA

• Naudotą, bet puikios būklės 
plaukų garbanojimo įtaisą. Viskas 
veikia, atvežtas iš Norvegijos. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 629 81 873. 
Rokiškis
• Savadarbę priekabą ant lingių 
2x1,6 m ilgio. Galingą, nuotatinės 
srovės suvirinimo aparatą. Su 
lygintuvais, yra nusėdusi sekcija 
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akumuliatoriaus užvedimui. Trifazį, 
15 m kabelį pajungti. Automobilinį 
dujų įrangos balioną su patikra. 
Kainos sutartinės.  
Tel. 8 655 56 736. Rokiškis
• Supjautas alksnio malkas, 
kaladėlėmis. Atvežame Rokiškio 
mieste. 1 m kaina 17.5 Eur.Vežame 
mažais kiekiais, po 2 m malkų, 
pagal poreikį gali atvežti kiek 
reikia. Tel. 8 652 63 591.  
Rokiškis

• Geros būklės motociklininko 
šalmą ir išmanųjį laikrodį Lenova  
g02. Tel. 8 680 90 181.  
Rokiškis
• Rugius pašarui. Tel. 8 622 69 546. 
Rokiškis
• Naują, džinsinę medžiagą. 
Melsva, ilgis 1,30 m, plotis 1,60 m. 
Kaina 13 Eur. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis
• Naują, juodą, storą medžiagą. 
Ilgis 1,1 m, plati. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 657 44 181.  
Rokiškis
• Naują, medvilninę medžiagą. 
Nelygi, 15 m. Kaina 16 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Stiklą. Ilgis 1,2 m,  storis 4 mm, 
plotis 0,6 m. Tel. 8 657 44 191. 
Rokiškis
• Du trifazius elektros kirtiklius. 
100 ir 250 A. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• 200 l talpos metalinę statinę. 
Buvo naudojama dyzelinui laikyti. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 682 30 962. 

Rokiškis
• Bokštinės vandens siurblinės 
valdymo skydą. 380 V iki 20 A. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Naudotas nages. Kaina 56 Eur. 
Tel. 8 675 00 301. Rokiškis
• Naudotus magnetinius paleidėjus 
PME-211. 380 /230V, 25A.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Trifazius el. automatus. AE tipo, 
63A - 1 vnt, 25A - 2 vnt. Kaina 5 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Naudotus reklaminius tentus 
pakloti, uždengti ir kt. Tai pat 
naudotus blokus ir perdengimo 
plokštes. Tel. 8 610 01 593. 
Rokiškis
• Parketlentes.  
Tel. 8 614 61 230. Rokiškis
• Lauko akmenis.  
Tel. 8 614 61 230. Rokiškis
• Arklinį vežimą mediniais ratais. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Pigiai, lapuočių malkas rąsteliais. 
Tel. 8 615 37 882. Rokiškis
• Mėšlą. Atvežu. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Šiaudus rulonais. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Medienos atraižas, galiu supjauti. 
Atvežu. Tel. 8 671 89 551.  
Rokiškis
• Sausas, skaldytas malkas. Atvežu. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Nerūdijančio plieno statines. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 622 06 975. 
Rokiškis
• Malkas. Beržinės, alksninės. 
Išsivežti savu transportu. Pigiai. 
Tel. 8 627 34 342. Rokiškis
• 8 kub. m eglinių rąstų.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Sausas, skaldytas, eglines malkas. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 680 49 599. 
Rokiškis
• Malkas kaladėmis arba skaldytas. 
Turim ir rąsteliais. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 624 90 330. Rokiškis
• Statinę. 1,7 t. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 622 23 222. Kupiškis
• Įvairias lapuočių malkas. 3 metrų 
ilgio. Atvežu. Tel. 8 604 84 051. 
Rokiškis
• Juodžemį. Tel. 8 606 04 737. 
Rokiškis
• Naują kietojo kuro katilą Kalvis 
4c. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 625 45 413. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Stalinį kompiuterį. Procesorius 
E5500. 4GB RAM, 256GB kietasis 
diskas. Windows 10. Kaina 47 Eur. 
Tel. 8 675 00 301.  
Rokiškis
• Geros būklės, nešiojamąjį 
kompiuterį Asus Vivobook. Viskas 
veikia. Plonas. Baterija laiko 5-6 
val. Tel. 8 683 06 559.  
Rokiškis
• Naudotą Nvidia geforce 9800 
gtx+ vaizdo plokštę. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 672 97 055.  
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Vištų kiaušinius.  
Tel. 8 608 81 355. Rokiškis
• Sėklines bulvės Andora ir Vineta, 
20 ct/kg. Tel. 8 621 88 324. 
Rokiškis
• Avies mėsą. Tel. 8 630 53 487. 
Rokiškis
• Kepama tradicinė naminė duona, 
ant klevo lapų. Kepalo svoris apie 
5 kg. Galimas pristatymas į kitus 
miestus ir miestelius ar kaimelius. 
Kaina 14 Eur. Tel. 8 695 10 518. 
Rokiškis

• Ekologiškai augintas bulves. 35 
kg  - 10 Eur. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 683 57 655. Rokiškis
• Ekologiškai užaugintas, 
valgomąsias bulves. Nemokamai 
pristatysime į sutartą vietą.  
Tel. 8 683 50 716. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Pianiną Ryga. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 600 38 897.  
Rokiškis
• Pianiną Petrof. Kaina 500 Eur. 
Tel. 8 677 08 977.  
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Visiškai naują, laisvų rankų 
įrangą. Kaina 6 Eur.  
Tel. 8 647 48 007. Rokiškis
• Samsung telefoną. TRŪKUMAS 
– neveikia ausinukų lizdas. Kaina 
70 Eur. Tel. 8 674 54 495.  
Rokiškis

www.rokiskiosirena.lt

Pasauliui kovojant su koronavirusu, 
popiežius ragina nepamiršti kitų ligų

Pastangos kovoti su ma-
liarija privalo būti tęsiamas, 
net ir pasauliui kovojant su 
koronavirusu, pabrėžė po-
piežius Pranciškus.

Pastaruoju metu nerimau-
jama, kad pasauliui visą dė-
mesį sutelkus į kovą su ko-
ronavirusu, mažiau dėmesio 
skiriama kitoms ligoms. Todėl 
popiežius prisidėjo prie reiš-
kiančių nerimą ir sekmadienį 
pareiškė, kad „kovodami su 
koronaviruso pandemija pri-
valome ir toliau dėti pastan-
gas užkertant kelią ir gydant 
maliariją, keliančią grėsmę 
milijardams žmonių daugely-
je šalių“.

Pasaulio sveikatos organi-
zacija sako, kad yra gerokai 
sutrikusios kovos su maliari-

ja kampanijos, dėl ko mirčių 
nuo maliarijos skaičius Užsa-
chario Afrikos regione šiemet 
gali padvigubėti, lyginant su 
2018.

Vatikane ir visoje Italijo-
je galiojant dėl koronaviruso 
įvestam karantinui, popiežius 

Pranciškus, kaip jau daro kurį 
laiką, savo tradicinį sekmadie-
ninį palaiminimą suteikė per 
langą, žvelgdama į tuščią Šv. 
Petro aikštę. O jo kreipimąsi į 
tikinčiuos televizija transliavo 
iš Apaštalų rūmų.

BNS inform.

Lėšos gydytojų atlyginimams kelti įstaigas pasieks gegužę
Lėšos gydytojų atly-

ginimams kelti sveikatos 
priežiūros įstaigas pasieks 
gegužės mėnesį, skelbia 
Valstybinė ligonių kasa 
(VLK).

„Skaičiuojama, kad sveika-
tos priežiūros specialistų dar-
bo užmokesčio fondas su šių 
metų skiriamais pinigais turė-
tų didėti 17–18 procentų. Rea-
liai gydymo įstaigos papildo-
mas lėšas į savo sąskaitą jau 
turėtų gauti gegužės mėnesį, 
– pranešime cituojama VLK 
Ekonomikos departamento 
direktorė Simona Adamkevi-
čiūtė.

Pranešama, kad medikų al-
goms kelti skiriami papildomi 
130 mln. eurų iš Privalomo-
jo sveikatos draudimo fondo 
(PSDF). Dėl šio padidinimo 
Vyriausybė jau anksčiau buvo 
sutarusi su medikų profsąjun-
gomis, tik rugsėjį planuotas 
algų kėlimas dėl sudėtingos 
situacijos paankstintas.

VLK duomenimis, kad 
2019 metų rugsėjo–2020 metų 
vasario mėnesiais šalies gydy-
tojų vidutinis darbo užmokes-
tis iki mokesčių sudarė 2 755 
eurus, slaugytojų – 1 390 eu-
rus, kito sveikatos priežiūros 
paslaugas teikiančio persona-
lo – 1 226 eurus.

Su profesinėmis sąjungo-
mis buvo tariamasi, kad vidu-
tinis darbo užmokestis gydy-
tojams siektų ne mažiau kaip 
3 250 eurų, o slaugytojams – 1 
625 eurų.

VLK skelbia, kad dėl šio 
algų kėlimo baigiami rengti 
paskutiniai formalumai. Me-
dikų algos didės per sveikatos 
priežiūros paslaugų bazinių 
kainų didinimą.

Papildomos lėšos gydymo 
įstaigas turėtų pasiekti gegu-
žės antroje pusėje, kai dides-
nėmis paslaugų kainomis bus 
atsiskaitoma jau už balandį 
suteiktas paslaugas.

BNS inform.
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Balandžio 28-oji, 
antradienis, 
18 savaitė

Iki Naujųjų liko 247 dienos.
Pasaulinė darbuotojų saugos 

ir sveikatos diena
Saulė teka 5.47 val., 
leidžiasi 20.46 val. 

Dienos ilgumas 14.59 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Rimgailas, Rimgailė, Valerija, Valė, 
Vygandas, Vygandė, Vyganta, 

Vygantas, Vygantė, Vygas, Vytolis, 
Vytuolis.

Rytoj:  Algirdas, Augustinas, 
Geidutė, Geidutis, Geidvilas, 

Geidvilė, Indraja, Indrajas, Indrė, 
Padravas, Rita.

Poryt: Marijonas, Skaudmina, 
Skaudminas, Skaudminė, 

Skaudvilas, Skaudvilė, Sofija, 
Vaišmantas, Vaišmantė, Virbutas.

Dienos citata
„Stebuklas, kad stebuklais 

ir toliau tikima“ 
(F. Boitelrokas).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1789 m. iš Taičio grįžtančio 
laivo „Bounty“ įgula sukilo prieš 
kapitoną Viljamą Blajų. Išsodintam 
ant plausto kapitonui iki birželio 
14 dienos pavyko nuplaukti dau-
giau kaip 3500 mylių ir pasiekti 
Timoro salą.

1945 m. mirties bausme par-
tizanai nubaudė dieną prieš tai 
pagrobtą Italijos diktatorių Benitą 
Musolinį.

1952 m. įsigaliojus 1951 metų 
San Francisko taikos sutarčiai Ja-
ponija atgavo suverenitetą ir ne-
priklausomybę.

1969 m. rinkėjams per refe-
rendumą atmetus pasiūlymus dėl 
Vyriausybės reformos atsistatydi-
no Prancūzijos prezidentas Šarlis 
de Golis.

1989 m. hiperinfliacijos apim-
toje Argentinoje baigėsi grynieji 
pinigai.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1566 m. Bresto Seime Lie-
tuvos bajorams suteiktos visos 
Lenkijos bajorų turėtos teisės.

1939 m. Lietuvos vyrų krep-
šinio rinktinė antrą kartą tapo 
Europos čempione.

1990 m. įsteigta Vilniaus po-
licijos akademija.

Post scriptum
Ant svetimo arklio toli 

nenujosi.

Akcija „Darom“ nukeliama į rudenį, 
prasidėjo projektas „Išvalom Lietuvą“

Balandį paprastai rengta 
aplinkos tvarkymo akcija 
„Darom“ dėl karantino šie-
met perkelta į rugsėjį.

Jos organizatoriai ėmėsi 
dvejų metų projekto, kurio 
tikslas nuo šiukšlių išvalyti 
visą Lietuvą.

„Talka pavasarį nevyks. 
Planuojame, kad tokia talka, 
prie kurios esame pripratę, bus 
rudenį“, – BNS sakė„Darom“ 
projektų vadovė Ina Ingelevič.

Anot jos, preliminariai nu-
tarta, kad visuotinė talka Lie-
tuvoje vyks rugsėjo 19 dieną, 
kai rengiama pasaulinė akcija 
„Darom“. 

„Pasijusti visiems kartu 
didžiojo renginio dalimi, ma-
nau, bus visai smagu. Kvie-
sime visus dalyvauti rudenį“, 
– sakė I. Ingelevič.

Pasaulinėje aplinkos tvar-
kymo akcijoje dalyvauja per 

180 valstybių.
Pasak projektų vadovės, 

šiuo metu „Darom“ pradeda 
naują didelį projektą „Darom 
iki galo. Išvalom visą Lietu-
vą!“

„Turime įsidiegę mobiliąją 
programėlę ir kviečiame žmo-
nes žymėti šiukšlinas vietas – 
atsiųsti mums tuos duomenis, 
tada jie atsiras interaktyviame 
žemėlapyje. Dvejų metų pro-
jekto tikslas – nustatyti kuo 
daugiau taškų, apimti visą 
Lietuvos teritoriją“, – BNS 
sakė I. Ingelevič.

„Tam ieškome savanorių, 
buriame juos kiekviename 
Lietuvos mieste, kad jie padė-
tų organizuoti (užterštų vietą 
– BNS) žymėjimą savo savi-
valdybėse“, – teigė ji.

Pasak projektų vadovės, ru-
denį bus įdiegta nauja progra-
mėlės funkcija – registruotis ir 
tvarkyti konkrečią žemėlapyje 

pažymėtą užterštą teritoriją.
„Paskui projekto pabaigoje 

bus monitoringas, stebėjimas. 
Bandysime turėti gamtos pa-
trulių komandas. Jos tikrins, 
ar tame taške, kuris buvo, ar 
neatsirado vėl šiukšlių. Jeigu 
atsiranda, galvojame, kad bus 
lengviau sutvarkyti iš karto, 
nelaukiant nieko“, – aiškino I. 
Ingelevič.

„Tikimės taip padaryti 
grandiozinį išvalymą. Tam 
reikia labai daug savanorių, 
iniciatyvių žmonių“, – sakė ji.

Minėtas projektas vyks 
2020–2022 metais.

Aplinkos tvarkymo akcija 
„Darom“ Lietuvoje rengiama 
nuo 2008 metų.

Pernai joje dalyvavo apie 
100 tūkst., 2018 metais – apie 
130 tūkst. žmonių, surinkta 
atitinkamai 1000 ir 1300 tonų 
atliekų.

BNS inform.

Pirmą šių metų ketvirtį 
darbe žuvo 11 žmonių, 
30 buvo sunkiai sužaloti

Per pirmuosius tris šių 
metų mėnesius Valstybi-
nė darbo inspekcija (VDI) 
gavo 11 pranešimų apie 
mirtinus įvykius darbe, 30 
darbuotojų buvo sunkiai 
sužaloti.

Per šį laikotarpį trys dar-
buotojai žuvo eismo įvy-
kiuose, darbuotojai žuvo, per 
sandėliavimo, transportavi-
mo, pakrovimo, iškrovimo 
darbus įvyko du mirtini ir 
penki sunkūs nelaimingi at-
sitikimai.

Atliekant elektros įrenginių 
ir tinklų aptarnavimo, miško 
kirtimo, techninių priemonių, 
mechanizmų, darbo įrenginių 
aptarnavimo darbus, medie-
nos apdorojimo bei žemės 
ūkio darbus įvyko po vieną 
mirtiną nelaimingą atsitikimą, 
pranešė inspekcija.

Maždaug trečdalis mir-
tinų ir sunkių nelaimingų 
atsitikimų darbe įvyko dar-
buotojui nukritus iš aukščio. 

Tokių nelaimingų atvejų per 
tris mėnesius įvyko dešimt, 
keturi iš jų nusinešė gyvy-
bes. Dar trys žmonės darbo 
vietoje žuvo ant jų užkritus 
daiktams ir užvirtus birioms 
medžiagoms, vienas buvo 
mirtinai traumuotas veikian-
čio įrenginio.

Tiriant nelaimingų atsi-
tikimų priežastis nustatyta, 
kad apie pusę mirtinų ir sun-
kių nelaimingų atsitikimų 
lėmė darbdavio neįgyven-
dinti reikalavimai dėl saugos 
užtikrinimo. Apie ketvirtis 
nelaimingų atsitikimų darbe 
įvyko, kai atlikdami darbus 
darbuotojai nesilaikė vadovų 
duotų nurodymų.

Per tą patį laikotarpį per-
nai VDI gavo devynis pra-
nešimus apie mirtinus ir 32 
pranešimus apie sunkius ne-
laimingus atsitikimus: šiemet 
mirtinų įvykių skaičius padi-
dėjo dviem atvejais, o sunkių 
– tiek pat sumažėjo.

BNS inform.

Savivaldybėms nesurenkant mokesčių, 
dalis jų prašo valstybės paramos

Dėl koronaviruso krizės sa-
vivaldybėms šiemet nepavyks 
surinkti apie 250 mln. eurų 
planuoto gyventojų pajamų 
mokesčio (GPM), taip pat kai 
kurių kitų mokesčių, progno-
zuoja Finansų ministerija. Da-
lis miestų jau paprašė valstybės 
finansinės paramos.   

Lietuvos savivaldybių asocia-
cijos (LSA) prezidentas, Jonavos 
meras Mindaugas Sinkevičius 
pabrėžia, kad tikslūs savivaldos 
biudžetų praradimai kol kas nėra 
žinomi, tačiau centrinė valdžia 
yra pažadėjusi juos kompensuoti. 
Taip pat turėtų būti kompensuo-
tos ir išlaidos virusui suvaldyti. 

Anot Finansų ministerijos, 
nors per tris šių metų mėnesius 
GPM pajamos dar viršijo planą, 
dėl pasikeitusios ekonominės si-
tuacijos artimiausiais mėnesiais 
jos gali gerokai sumažėti.

„Bendrai į nacionalinį biu-
džetą GPM šiais metais gali būti 
surinkta apie 14,6 proc. mažiau 
nei buvo planuota. Atsižvelgiant 
į tai prognozuojama, jog visų 
savivaldybių biudžetų pajamų iš 
GPM netektys gali siekti 250,371 
mln. eurų“, – nurodė Finansų 
ministerija.Prognozuojama, kad 
vien Vilniaus savivaldybė šiemet 
negaus 48,273 mln. eurų, Kauno 
– 26,048 mln. eurų, Klaipėdos – 
14,172 mln. eurų planuoto GPM.

Anot ministerijos, savival-
dybėms yra suteikiamos trum-
palaikės paskolos, dėl jų jau 
kreipėsi Druskininkų, Vilniaus 
miesto, Zarasų, Pakruojo ir Ute-
nos rajonų savivaldybės – joms 
jau paskolinta 18,9 mln. eurų, iš 
jų išmokėta 5,9 mln. eurų. Palū-
kanos kiekvienai savivaldybei 
yra skirtingos – fiksuota metinė 
norma svyruoja nuo 0,021 iki 
0,022 procento.

Pasak LSA prezidento, paaiš-

kėjus situacijos rimtumui savival-
dybės klausė Vyriausybės, ar ne-
reikėtų ieškoti būdų susimažinti 
suplanuotas išlaidas, tačiau buvo 
patikintos, kad to daryti nereikia.

„Mums buvo pasakyta, kad 
planuotume gyvenimą taip, kaip 
esame suplanavę, o biudžeto sky-
lės, kurios tikrai atsiras dėl eko-
nomikos kritimo, bus lopomos 
trumpalaikėmis paskolomis iš 
valstybės iždo ir tos trumpalai-
kės paskolos netaps ilgalaikiais 
savivaldybių įsipareigojimais“, – 
sakė M. Sinkevičius.

Pasak jo, toks patikinimas, 
kuris yra įtvirtintas Vyriausybės 
protokoliniu sprendimu, reiškia, 
kad šių paskolų naštą prisiims 
valstybė ir jos taps valstybės 
skola. „Neaišku, kiek savivaldy-
bių norėtų skolintis iš valstybės, 
jei šios paskolos taptų ilgalai-
kiais įsipareigojimais. Greičiau 
būtų ieškoma vidinių resursų 
kur taupyti, tuo metu dabar mes 
gyvename taip, tarytum krizė 
nevyktų“, – pridūrė jis. Pasak M. 
Sinkevičiaus, savivaldybėms taip 
pat suteikta galimybė iš bankų 
pasiskolinti iki 1,5 proc. jų meti-
nio biudžeto. Tokios galimybės 
iki krizės nebuvo, todėl jis teigė 
nežinantis, kiek savivaldybių nu-
spręs ja pasinaudoti. 

Jonavos meras pabrėžė, kad 
centrinė valdžia taip pat yra pa-
žadėjusi savivaldybėms kom-
pensuoti kovos su koronavirusu 
išlaidas. „Šiuo metu žmogiškas 
pajėgas ir finansinius resursus 
metame kovai su koronavirusu 
– perkame respiratorius, kau-
kes, antbačius, dirbtinius plaučių 
ventiliavimo aparatus, nes esame 
patikinti, kad šios išlaidos bus 
kompensuotos iš valstybės biu-
džeto“, – aiškino M. Sinkevičius. 
Anot jo, LSA šią savaitę paprašė 
savivaldybių pateikti duomenis 
apie šias išlaidas. Pasak jo, skai-

čiai gali būti įspūdingi – vien 
Vilnius skelbė tam jau išleidęs 10 
mln. eurų.

Pasak jo, kol kas sunku įver-
tinti, kokie galėtų būti savivaldos 
pajamų praradimai dėl koronavi-
ruso krizės. „Esame turėję įvairių 
diskusijų su finansų ministru, ži-
noma, kad tie procentai gali būtų 
įspūdingi, biudžetai gali kentėti 
dešimtimis procentų, tačiau kon-
krečių skaičių dar nežinome“, – 
sakė LSA prezidentas.

30 mln. eurų iš Finansų mi-
nisterijos ketina skolintis Kaunas 
– šis klausimas bus svarstomas 
kitos savaitės miesto tarybos po-
sėdyje. Anot savivaldybės, 20 
mln. eurų reikia siekiant laiku iš-
mokėti darbo užmokestį iš mies-
to biudžeto finansuojamų įstaigų 
darbuotojams, 3 mln. eurų – at-
siskaityti su „Sodra“, 4 mln. eurų 
– socialinių išmokų gavėjams, 
3,9 mln. eurų – subsidijoms, 1,8 
mln. eurų – prekių ir paslaugų 
įsigijimui. Kovo pabaigoje dėl 65 
mln. eurų paskolos į Finansų mi-
nisteriją kreipėsi Vilniaus valdžia: 
darbo užmokesčiui jai reikia iki 
34 mln. eurų, 5 mln. eurų – pašal-
poms, 7 mln. eurų – subsidijoms, 
16 mln. eurų  - prekių ir paslau-
gų išlaidoms, 2,5 mln. – įvairiam 
turtui įsigyti. Dar beveik 0,5 mln. 
eurų būtų skirta socialinio draudi-
mo įmokoms. 

„Esame pasitvirtinę 65 mln. 
eurų limitą, iš kurio 15 mln. eurų 
jau pasiėmėme, o panaudojome 5 
mln. eurų“,  – BNS sakė Vilniaus 
administracijos direktorius Povi-
las Poderskis. Finansų ministerija 
patikslino, kad savivaldybė kol 
kas kreipėsi tik dėl 15 mln. eurų – 
tokiai sumai ir pasirašyta paskolos 
sutartis. Pasak P. Poderskio, šiuo 
metu dar sunku pasakyti, kokie 
galėtų būti sostinės biudžeto pra-
radimai dėl koronaviruso krizės.

BNS inform.

Lietuvos sienų kontrolė 
pratęsta iki gegužės 14 dienos

Sienų kontrolė Lietuvo-
je pratęsiama iki šių metų 
gegužės 14 dienos 18 val., 
penktadienį pranešė Vi-
daus reikalų ministerija.

„Tęsiame sienų kontro-
lę, matome, kad tuos pačius 
veiksmus, siekdami apsau-
goti savo gyventojus, tęsia 
ir mūsų kaimyninės valsty-
bės. Prekių judėjimas, kaip 
ir anksčiau nėra ribojamas, 
o mūsų pagrindinė užduotis, 
pasirūpinti žmonių saugu-
mu“, – pranešime cituojama 
vidaus reikalų ministrė Rita 
Tamašunienė.

Valstybės sienos kontrolė 
prie kaimyninių Lenkijos ir 
Latvijos respublikų pratęs-
ta tam, kad būtų užtikrintas 
draudimas į šalį atvykti užsie-
niečiams karantino laikotar-
piu. Laikina valstybės sienų 
kontrolė buvo atkurta kovo 
14-ąją.

Siekiant suvaldyti šalyje 
plintančio koronaviruso pa-
darinius, Lietuva yra uždrau-
dusi užsieniečiams atvykti 
į šalį. Užsieniečiams, kurie 
vyksta į savo gyvenamosios 
vietos valstybę, kirsti valsty-
bės sieną leidžiama.

BNS inform.

Atnaujino rekomendacijas 
darbui biuruose

Švelninant karantino sąly-
gas, Sveikatos apsaugos mi-
nisterija pirmadienį atnauji-
no rekomendacijas įstaigoms, 
organizacijoms bei įmonėms, 
kaip organizuoti darbą.

Ministerija ir toliau pataria 
darbuotojams dirbti iš namų, 
tačiau jei tai neįmanoma, viena 
esminių ministerijos rekomen-
dacijų darbdaviams – atnaujinti 
darbą biuruose etapais, kol kas 
neleisti grįžti vyresniems nei 
60-ies metų darbuotojams ar 
sergantiems lėtinėmis ligomis. 
Taip pat  raginama išlaikyti bū-
tiną 2 metrų atstumą tarp darbo 
vietų. Organizacijų vadovai 
turėtų užtikrinti, kad įstaigoje 
dirbtų tik sveiki darbuotojai, 
neturintys ūmių viršutinių kvė-
pavimo takų infekcijų, ūmių 

žarnyno infekcijų ir kitų užkre-
čiamųjų ligų požymių. Darbuo-
tojų sveikata turi būti nuolat ste-
bima.„Darbo vietos turėtų būti 
įrengtos taip, kad tarp darbo vie-
tų būtų ne mažesnis kaip 2 metrų 
atstumas arba darbo vietos turi 
būti atskirtos pertvaromis. Sie-
kiant užtikrinti, kad kuo mažiau 
darbuotojų dirbtų toje pačioje 
patalpoje, darbo vietas rekomen-
duojama įrengti posėdžių salėje, 
valgykloje, kitose iki tol nenau-
dojamose įstaigos patalpose“, – 
nurodo SAM.

Taip pat nurodoma, jog darb-
daviai turėtų apriboti darbuotojų 
kontaktą – esant būtinybei, jis 
neturėtų būti ilgesnis nei 15 mi-
nučių. Jei klientai neišvengiamai 
turi būti aptarnaujami vietoje, 
jiems privaloma užtikrinti bent 
10 kv. metrų patalpų plotą.
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

AVINAS.  Nuo 
antradienio įsivy-
raus asmeninio, 
šeimyninio gy-

venimo aktualijos, daugiau 
energijos pareikalaus buities 
rūpesčiai ir problemos. Di-
desnės sėkmės galima tikėtis 
ketvirtadienį ir penktadienį 
– aplinkybės dėliosis palan-
kiai, prireiks mažiau pastan-
gų siekiant užsibrėžtų tiks-
lų. Savaitgalį rūpės namų, 
šeimos reikalai, pareigos. 
Mėgausitės artimų žmonių 
kompanija.

JAUTIS. Sa-
vaitės pradžia 
gali atnešti ryš-
kesnių pokyčių, 

naujų idėjų ir minčių. Išaugs 
bendravimo ir mobilumo 
reikšmė – laukia naujos ga-
limybės ir iššūkiai. Daugės 
laiškų, žinučių, pokalbių, 
interesantų, seksis plėto-
ti ryšius, užmegzti naujus 
kontaktus. Ketvirtadienis ir 
penktadienis atneš didesnių 
permainų, netikėtų įvykių. 
Būkite atidūs kelyje, ypač 
vairuodami. Savaitgalis pa-
lankus, seksis įgyvendinti 
sumanymus. 

D V Y N I A I . 
Antradienis ne-
palankus tvarkyti 
reikalus, susiju-

sius su dokumentais, kontak-
tais, transportu. Savaitės vi-
duryje labiau domins darbo, 
karjeros, finansų aktualijos. 
Ketvirtadienį seksis susi-
doroti su rūpesčiai, spręsti 
problemas. Penktadienis – 
palankių pokyčių metas. Sa-
vaitgalis veiklus – tikėtinas 
didesnis užimtumas, netrūks 
reikalų. Ne laikas naujoms 
pažintims ir rimtiems spren-
dimams santykių klausimais. 

VĖŽYS. Pa-
lanki savaitės 
pradžia, ypač 
antradienis ir 

trečiadienis – seksis spręsti 
įvairius klausimus, galimos 
palankios aplinkybės, įvy-
kiai klostysis tnkamai. Pui-
kiai veiks intuicija, lydės 
gera nuotaika, sulauksite 
dėmesio ir simpatijų. Ma-
žiau palankus metas prasidės 
trečiadienio vakarą, ketvir-
tadienis – keblus, gali tekti 
susidurti su nelauktais iššū-
kiais. Savaitgalis – palankus, 
sėkmės žada būti daugiau nei 
rūpesčių. 

LIŪTAS. Sa-
vaitės pradžia – 
veiklios, sėkmin-

Astrologinė prognozė savaitei 
gos dienos, palankios priimti 
sprendimus, tvarkyti svar-
bius dokumentus, užmegz-
ti ir plėtoti ryšius. Savaitės 
viduryje vyraus kasdieniniai 
reikalai, o ryškesnių pokyčių 
galima tikėtis nuo ketvirta-
dienio. Darbo savaitės pabai-
ga atneš tiek palankių įvy-
kių, tiek sudėtingesnių– bus 
visko. Savaitgalį viskas nusi-
stovės, atgaus pusiausvyrą – 
palankus metas kruopštumo 
reikalaujantiems darbams, 
tobulėjimui, naujų įgūdžių 
lavinimui. 

M E R G E L Ė . 
Savaitės pradžia 
pareikalaus pa-
stangų – ypač an-

tradienis. Rūpės profesiniai 
iššūkiai, rūpesčiai darbe, tuo 
tarpu šeimyniniame ir namų 
gyvenime klostysis palan-
kiai. Ketvirtadienis ir penk-
tadienis gali atnešti kardina-
lių permainų, veikiausiai į 
gerąją pusę. Tai netikėtumų 
dienos – vargu ar verta joms 
planuoti tikslią dienotvarkę. 
Savaitgalis – permainingas 
įvykiais ir nuotaikomis. 

S VA R S T Y -
KLĖS. Šią savai-
tę lengviau sprę-
sis problemos, 

susijusios su transportu, 
mobilumu, ryšiais, komu-
nikacija. Atslūgs dvasinė 
įtampa – atrasite kitokį po-
žiūrį, naujus sprendimus, 
gali pasikeisti požiūris kai 
kuriais klausimais. Savai-
tės pradžia – sudėtingesnis 
metas, svarbius reikalus ge-
riausia tvarkyti pirmadienį. 
Nuo ketvirtadienio vėl sek-
sis. Savaitgalį labiau rūpės 
nuoširdus rūpestis artimais, 
nei asmeniniai interesai ar 
pramogos. 

S K O R P I O -
NAS. Palankiau-
sios dienos tęsis 
iki savaitės vidu-

rio, ypač sėkmingas – tre-
čiadienis. Iki trečiadienio 
vakaro tiesiog seksis, tuo 
tarpu ketvirtadienis pareika-
laus pastangų ir didesnio as-
meninio indėlio į sėkmę. Tai 
sudėtingiausia savaitės die-
na: galimi įvairūs iššūkiai, 
tačiau entuziazmo nesto-
kosite – gera diena spręsti 
problemas, įveikti sudėtin-
gas užduotis. Penktadienis – 
permainų diena, vėlgi daug 
pasieksite pastangomis, ini-
ciatyva, entuziazmu. Savait-
galį atsipūsite – aplinkybės 
dėliosis palankiai. 

Š A U L Y S . 
Antradienį ir tre-
čiadienį spręsite 
einamuosius klau-

simus, suksitės kasdienėje 
rutinoje. Ryškesnių pokyčių 
atneš darbo savaitės pabaiga. 
Ketvirtadienis ir penktadie-
nis – permainingos, tačiau 
sėkmingos dienos, palankios 
tiek poilsiui tiek pradėti nau-
jus darbus. Savaitgalį ilsėtis 
gali nebūti kada – suksitės 
įvykių sūkuryje, aktyviai 
veiksite. 

OŽIARAGIS. 
Savaitės pradžia 
bus sudėtinges-
nė, paskui – įsi-

važiuosite. Iki trečiadienio 
gali būti nelengva suderin-
ti darbinius ir šeimyninius 
reikalus, teks nuolat ieškoti 
kompromisų. Nuo savaitės 
vidurio ims seksis plėtoti ir 
palaikyti asmeninius ir da-
lykinius ryšius. Darbo sa-
vaitės pabaiga žada naujų 
idėjų antplūdį, tikėtinos ir 
neplanuotos išvykos, išaugęs 
mobilumas. Na, o pačios sė-
kmingiausios savaitės dienos 
laukia savaitgalį. 

VA N D E N I S. 
Antradienis – ne-
palankus san-
doriams, daly-

kiniams susitarimams. Iki 
trečiadienio daugiau dėme-
sio pareikalaus darbai na-
muose, šeimyniniai reikalai, 
o ketvirtadienis ir penktadie-
nis – intensyvios, dinamiš-
kos dienos, kupinos iššūkių. 
Gali tekti tvarkyti profesi-
nius, biurokratinius reikalus 
su valdiškomis įstaigomis, 
rimtai svarstyti, priiminėti 
svarbius sprendimus. Dau-
gės bendravimo, vizitų. Sa-
vaitgalį nusistovės kasdienis 
ritmas. 

ŽUVYS. Sa-
vaitės pradžia 
– sklandi, sė-
kminga, seksis 

asmeniniai, šeimyniniai 
reikalai, spręsis namų ūkio 
klausimai. Pati palankiausia 
diena įvairioms veikloms – 
trečiadienis. Nuo savaitės 
vidurio dalykiniai ryšiai ir 
kontaktai taps produktyves-
niais, duos apčiuopiamų re-
zultatų, seksis įgyvendinti 
sumanymus. Penktadienį ir 
visą savaitgalį didesnių pa-
stangų prireiks asmeniniuo-
se santykiuose ir dalykinėje 
partnerystėje – stenkitės su-
švelninti situaciją, venkite 
konfliktų.

PRO MEMORIA
Rokiškio kaimiškoji seniūnija:
JANINA STANKEVIČIENĖ 1929.11-09 – 2020.04.17
DAIVA ALIŠAUSKIENĖ 1973.03.13 – 2020.04.18
Kriaunų seniūnija:
GENOVAITĖ GRABECKAITĖ 1930.05.19 - 2020.04.18
Jūžintų seniūnija:
VILIUS MIKALKĖNAS 1958.08.28 – 2020.04.18
Panemunėlio seniūnija:
ONA JAGMINIENĖ 1930.06.21 – 2020.04.19
Obelių seniūnija:
AUDRIUS KONDROTAS 1959.09.28 – 2020.04.23
Kamajų seniūnija:
DANA ŠUKIENĖ 1941.12.03 – 2020.04.17
PAULINA JAGIENĖ 1937.05.18 – 2020.04.20

Bibliotekose knygos bus išduodamos 
išsinešti, skaityklų veikla – neatnaujinama

Vyriausybei švelninant 
karantino sąlygas, nuo pir-
madienio vėl pradėsiančio-
se veikti bibliotekose kny-
gas bus galima tik atsiimti 
ir grąžinti – atvirų skaity-
klų veikla nėra atnaujina-
ma, sako Kultūros minis-
terija.

„Karantinas nėra atšauk-
tas, tai yra tik jo sąlygų pa-
lengvinimo etapas. Skatinami 
skaitytojai knygas užsisakyti 
iš anksto arba atėjus į bibli-
oteką, tačiau jos palaukiant 
galbūt lauke, kol biblioteki-
ninkas ją paliks sutartoje vie-
toje, kad to fizinio kontakto 
būtų kuo mažiau“, – BNS 
sakė ministerijos atstovė Jana 
Mikulevič.„Šituo etapu su-
teikiama galimybė grąžinti 
knygas ir pasiimti knygas“, – 
pridūrė ji.

Kaip teigia J. Mikulevič, 
knygų iš lentynų patiems 
lankytojams pasiimti nebus 
galima.„Šitame etape bibli-
otekos atidaro tik savo taip 
vadinamus abonementus, o 
ne skaityklų erdves. (...) Kal-
bant apie naudojimąsi kom-
piuteriais, internetu, periodi-

nius leidinius, tai taip pat šios 
paslaugos nebus teikiamos, nes 
jos suponuoja skaityklų atida-
rymą“, – teigė ministerijos ats-
tovė.

Švelninant karantiną, nuo 
pirmadienio be bibliotekų ga-
lės pradėti veikti ir muziejai 
bei archyvai.

Anot Sveikatos apsaugos 
ministerijos, lankantis šiose įs-
taigose turės būti užtikrinama, 
kad žmonės eilėse prie kasų 
ar kitų bilietų pardavimo vie-
tų laikytųsi bent dviejų metrų 
atstumo arba juos įsigytų in-
ternetu.

Už bilietus ar kitas prekes ir 
paslaugas skatinama atsiskai-
tyti ne grynaisiais pinigais.

Be kita ko, į muziejus, bi-
bliotekas ir archyvus galės būti 
įleidžiami tik apsaugines veido 
kaukes dėvintys lankytojai, at-
vykę ne didesnėmis nei dviejų 
asmenų grupėmis, išskyrus ar-
timuosius giminaičius, įtėvius, 
įvaikius, globėjus ir rūpintojus.

Įstaigos privalės sudaryti 
tinkamas sąlygas rankų higi-
enai ir dezinfekcijai, taip pat 
turės užtikrinti, kad tarp lanky-
tojų būtų ne mažesnis nei dvie-
jų metrų atstumas, o vienam 

lankytojui skirtas ne mažesnis 
nei 10 kvadratinių metrų plo-
tas.

Perduodant daiktus, pavyz-
džiui, knygas ar dokumentus, 
nurodoma vengti tiesioginio 
kontakto – jie turėtų būti pa-
liekami ant stalo ar specialiai 
tam numatytoje vietoje.

Kaip teigia ministerija, 
audiogidams turėtų būti nau-
dojamos vienkartinės arba 
asmeninės lankytojo ausinės, 
o dažnai liečiami įrenginiai 
ir priemonės, pavyzdžiui, 3D 
akiniai, planšetės, audiogidai, 
turėtų būti nuvalomi ir dezin-
fekuojami po kiekvieno lan-
kytojo panaudojimo.

Nedezinfekuojamus įren-
ginius ir priemones naudoti 
draudžiama.

Nuo pirmadienio Lietuvo-
je su tam tikrais ribojimais 
taip pat dirbti leidžiama lauko 
kavinėms, grožio salonams, 
laisvalaikio įstaigoms, galima 
bus sportuoti lauke, tikintie-
siems duris atvers bažnyčios.

Karantinas šalyje įvestas 
kovo 16-ąją, jis šiuo metu 
pratęstas iki gegužės 11 die-
nos.

BNS inform.

MH17 teismo proceso teisėjai galės išklausyti anoniminių liudytojų parodymus
Nyderlanduose prasidėjusio 

teismo proceso dėl reisu MH17 
skridusio Malaizijos oro lini-
jų lėktuvo numušimo virš Rytų 
Ukrainos 2014 metais teisėjams 
bus leista apsvarstyti 12 anonimi-
nių liudytojų parodymus. 

Kaltinimai nužudymu šioje by-
loje pareikšti keturiems asmenims: 

rusams Igoriui Girkinui, Sergejui Du-
binskiui, Olegui Pulatovui ir Ukrainos 
piliečiui Leonidui Charčenkai.Hagos 
apygardos teismo taryba atitinkamą 
sprendimą priėmė ketvirtadienį, išna-
grinėjusi skundą, kurį pateikė vieno iš 
kaltinamųjų, ruso O. Pulatovo, advo-
katai. Jis, kaip ir likę trys kaltinamieji, 
teisme nedalyvauja. 

Skirtingai nuo kitų kaltinamųjų, 

O. Pulatovas pavedė grupei advokatų 
atstovauti jam kovo mėnesį prasidėju-
siame teismo procese. Jis tvirtina esąs 
nekaltas. 

Ši didžiulės apimties byla yra pir-
masis baudžiamasis procesas prieš as-
menis, kure įtariami prisidėję prie reisu 
MH17 skridusio Malaizijos oro linijų 
„Malaysia Airlines“ lėktuvo „Boeing 
777“ numušimo virš Ukrainos. 

Iš Amsterdamo į Kvala Lumpū-
rą 2014 metų liepos 17-ąją skridęs 
orlaivis buvo numuštas Rusijoje pa-
gaminta raketa BUK, paleista iš pro-
rusiškų separatistų kontroliuojamos 
Rytų Ukrainos teritorijos. Visi 298 
lėktuvo keleiviai ir įgulos nariai žuvo. 
Daugiau kaip du trečdaliai aukų – 196 
– buvo olandai. O. Pulatovo advoka-
tai apskundė prokurorų sprendimą 

pasitelkti 13 liudytojų, kurie parody-
mus davė anonimiškai, nes manoma, 
kad atskleidus jų tapatybes šiems 
žmonėms gali kilti pavojus. Hagos 
apygardos teismo taryba sutiko iš 
sąrašo išbraukti vieną iš anoniminių 
liudytojų.     

Tarybą sudaro teisėjai, nesusiję su 
vykstančiu bylos nagrinėjimu.  Proku-
rorai išplatintame pranešime nurodė 

esantys „patenkinti, kad taryba pri-
pažino, jog šioje byloje reikalingos 
ypatingos priemonės, atsižvelgiant 
į  didžiules grėsmes liudytojų sau-
gumui“.  I. Girkinui, S. Dubinskiui, 
O. Pulatovui ir L. Charčenkai gresia 
įkalinimas iki gyvos galvos, jei bus 
pripažinta jų kaltė. Visgi mažai tikė-
tina, kad jie būtų išduoti. 

BNS inform.
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nuotolinio mokymo laiką 
į mano darbo stažą kaip 
pedagoninį darbą ir padidinti 
pensiją“.

***
Kad nekiltų masinių 

protestų, valdžia skubiai 
turėtų įvesti akcizą šakėms ir 
kirviams.

***
„Žiedų valdovas“ – tai 

ilgokas pašto darbuotojo 
pasiaiškinimas dėl pavėluotai 
pristatyto laiško.

***
Taksi dispečeris įsidarbino 

oro uoste. Jis keleivius 
informuoja taip: „O tie, kurie 
užsisakė skrydį „Kaunas – 
Londonas“, renkasi prie antrų 
vartų. Lėktuvėlis atvyko“.

***
Kalbasi du vairavimo 

instruktoriai. Vienas pasakoja:
– Mano naujasis mokinys – 

tikras žaibas.
– Taip greitai lekia?
– Ne, jis važiuoja normaliu 

greičiu, bet vis į medį taikosi.
***

Nereikalingiausių 2020 m. 
pirkinių sąraše žieminius batus 
užtikrintai aplenkė lūpdažiai.

***
– Murki, katinėli, negi tu 

tikrai manai, kad karantine 
žmonės ima krėsti kvailystes?

– Čia ne katinas, čia 
lygintuvas.

***
Tik gavęs sąskaitą už 

komunalines paslaugas, 
supranti, kokiame 
prabangiame bute gyveni.

***
Stipri ir nepriklausoma 

katė – katė gyvenanti merginų 
bendrabutyje.

***
Netekusi kantrybės 

mokytoja antroko sąsiuvinyje 
parašė: „Petriuk, tu turi 
stengtis rašyti aiškiau, netgi 
jei nori tapti gydytoju“.

***
Suvalkietis:
– Eisiu aš geriau pas 

Petraičius į svečius. O tai, 
neduok Dieve, dar patys čia 
atsivilks.

***
Skelbimas: „Parduodu 

pripučiamą valtį. Komplekte: 
pripučiamas suolelis, 
pripučiamas irklas ir 
pripučiamas inkaras.

***
– Kur pernai 

atostogavote?
– Pirmąsias tris dienas – 

Alpėse.
– O likusias atostogas?
– Gipse.

***
Atbulinė evoliucija: 

į klubą ji atskrido kaip 
drugelis. O paršliaužė namo 
vikšrelis.

***
Žmoniją sunaikins 

ne dirbtinis intelektas, o 
natūralus  kvailumas.

***
Jei žiūrėsite televizorių 

pakankamai ilgai, tai intarpuose 
tarp reklamų galėsite sužinoti, 
kokios įdomios laidos jūsų kada 
nors laukia.

***
Geriau virtualios, nei 

ritualios paslaugos.
***

– Kaip tamstai sekėsi 
geografija? Jei pasiųsčiau, ar 
nepasiklystumėt?

***
Ilgiausios abiturientų 

išleistuvės būna už poliarinio 
rato: saulėtekio tenka laukti 
net pusmetį. 

Daktaras seselei:
– Greičiau duok 

instrumentus. Ką tik 
skambino kažkoks tipas 
ir sakė, kad mirs, jei aš 
tučtuojau neatvažiuosiu.

Seselė:
– Nusiraminkite, pone 

daktare. Šis skambutis buvo 
man...

***
Du girtuokliai kalbasi:
– Žinai, kas kartą, kai 

pareinu namo, žmona 
reikalauja, kad papūsčiau... 
Visai manimi nepasitiki...

– O tu mokykis iš manęs: 
pūsk kuo smarkiau!

8-699-606608-699-60660

Orų prognozė balandžio 28-30 d.

Picos ir burgeriaiPicos ir burgeriai
įį namus: namus:

– Ir ką?
–  Nugrius be sąmonės!

***
Kalbasi du vagys:
– Nepatikėsi, popą 

apiplėšiau.
– Aišku, kad netikiu!
– Va tau kryžius, kad 

teisybę sakau!
***

Pražydo visos gėlės, 
išsprogo medžių lapai, – 
bet man vis tiek gražiausi, 
didžiuliai tavo akys.

***
Orkestro repeticijoje, 

dirigentas burba nepatenkintas 
mušamaisiais:

– Jeigu žmogus visiškai 
negali groti jokiu instrumentu, 
jam duoda dvi lazdeles ir 
padaro būgnininku!

Iš orkestro teatrališkas 
šnibždesys:

– O jeigu žmogus ir to 
nesugeba, iš jo vieną lazdelę 
atima ir jis tampa dirigentu!

***
– Ar galiu tavo nuotrauką 

pasidėti spintoje?
– O kam?
– Kad vaikai saldainių 

neimtų.
***

Įdiegė į automobilį 
Windows operacinę sistemą. 
Važiuoja automobilis ir sustoja 
sankryžoje: per gatvę eina 
nerealaus grožio blondinė. 
Lange pasirodo užrašas: „Jei 
norite šį vaizdą išsaugoti kaip 
ekrano užsklandą - spauskite 
akseleratorių“.

***
– Alio, ar tai Saugumo 

departamento anoniminis 
telefonas?

– Taip, pilieti Petrai 
Petrauskai, mes jūsų 
klausome.

***
– Kas tavo galvai?
– Avarija. Skraidanti lėkštė.
– Iš kur dabar skraidanti 

lėkštė atsirado?
– O iš kur aš žinau, kur 

mano žmona jas perka.
***

Tardytojas klausia 
liudinininko džentelmeno:

– Kurioje rankoje 
nusikaltėlis laikė peilį?

– Kairėje.
– Kairiarankis, vadinasi?
– Nebūtinai, sere. Gal 

jis tiesiog nežino etiketo 
taisyklių.

***

Barščių pasrėbti ir pas 
kaimynę galima. Bet tam, kad 
aprėktum, jog persūdė, čia jau 
žmonos reikia.

***
Reklama meluoja! Antrą 

savaitę pilvą tepu „Fairy“, o 
riebalai niekur nedingsta.

***
Kaimyninės valstybės 

valdžia uždraudė 
gyventojams karantino metu 
lankytis miškuose, kad ten 
spontaniškai nesusiformuotų 
partizanų būriai.

***
Banda vaikšto po pievą. 

Bulius aptinka pamestą 
pirštinę.

– Damos, kuri pametėte 
liemenėlę?

***
Mokslininkai iššifravo, 

kokius garsus skleidė delfinas, 
gelbėdamas žmogų. Tai buvo 
„Paleisk peleką, bjaurybe!“

***
Kinoteatro salė. Pelė 

graužia kino juostą. Kita pelė 
jos klausia:

– Ar geras šitas filmas?
– Knyga buvo geresnė.

***
Sultono haremas. Kalbasi 

dvi jo žmonos:
– Ko tai mūsų ponas 

nelinksmas.
– Taip. Kalbama, kad 

jis nelaimingai įsimylėjo 
kaimyno haremą.

***
Gerai, kad nesipildo 

vaikystės svajonės. O tai 
važinėčiau dabar Audi „slide“ 
ir turguje pardavinėčiau 
kompiuterinių žaidimų diskus.

***
Senelės raštas „Sodrai“: 

„Prašau įtraukti anūkų 

AUGALAI

• Jurginų gumbus. Žiedai raudonu 
atspalvių. Tel. 8 648 52 703. 
Rokiškis
• Berželius ir eglutes.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Avižas, yra apie 2 t. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 610 44 275.  
Rokiškis
• Grikių ir miežių sėklą.  
Tel. 8 615 37 882. Rokiškis
• Avižas. Tel. 8 621 88 324. 
Rokiškis

• Vasarinių kviečių, miežių, grikių 
ir vasarinio rapso sėklą. Kainos 
sutartinės. Tel. 8 686 37 921. 
Rokiškis
• Vasarinius kviečius. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 618 33 568. 
Rokiškis

BALDAI

• Prabangią odinę puikios būklės 
biuro kėdę. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 677 08 977. Rokiškis
• Kampą. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 823 19 525. Rokiškis

• Staliuką. Stalviršis ąžuolinis, 
kojos Singer siuvimo mašinos.  
Tel. 8 676 27 899.  
Rokiškis
• Miegamo komplektą, galima jo 
dalis pirkti ir atskirai.  
Tel. 8 685 21 400.  
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

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


