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Nauja mada – sėti javus tiesiai ant kelio

Rokiškyje sparčiai vyksta
apželdinimo darbai

2 p.

Pradėta Aušros gatvės
rekonstrukcija

3 p.

Faktas kaip blynas: javai sudygo tiesiai ant kelio. Obelių seniūnė Jūratė Šinkūnienė teigė, kad tokia veikla niekais paverčia seniūnijos pastangas saugoti
žvyrkelius.
L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Profesinės šventės proga – apie nūdienos iššūkius

2 p.
UAB „ROKIŠKIO
AUTOBUSŲ PARKAS”
UAB „Rokiškio autobusų parkas“ teritorijoje išnuomojamos vietos automobilių stovėjimui.
UAB Rokiškio autobusų parko autobusais gabenamos
siuntos į daugumą Lietuvos miestų.
Autobusų nuomos paslaugos.
Išorinė reklama ant keleivinių transporto priemonių.
Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt

Politologas Nerijus Maliukevičius teigė, kad informacinio karo taikinyje atsidūrė profesionalioji žiniasklaida.

L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

www.rokiskiosirena.lt
Nepriklausomas rajono laikraštis

Kaina 0,29 Eur
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Ilgasis savaitgalis rajono policijai buvo darbingas Rajono vaikų darželiai
Rajono policijos pareigūNors pareigūnai dažnai ti- aplankė dvidešimt tokių šeiDaug dėmesio skirta ir eisnams ilgąjį savaitgalį darbo krina paplūdimius, parkus, mų. Kaip sako rajono polici- mo saugumui. Policijai per
po truputį pilnėja
netrūko. Buvo tikrinamos tačiau ilgąjį savaitgalį patikri- jos viršininkas, padidintas dė- savaitę įkliuvo du neblaivūs
prekybos vietos, paplūdimiai, vykdoma nusikaltimų
prevencija.

Kaip „Rokiškio Sirenai“
pasakojo rajono policijos komisariato viršininkas Rimantas Čepulis, rajone savaitgalį
dirbo daugiau pareigūnų, nei
įprastai. Ilgąjį savaitgalį jie
patikrino 48 prekybos vietas:
turguje, prekybos centruose,
parduotuvėse. Buvo tikrinama, ar pirkėjai laikosi saugaus
atstumo, prekybininkai paiso
karantino reikalavimų.

nimai suintesyvinti. Daugiau
nei 40 kartų apvažiuotos rajono žmonių pamėgtos laisvalaikio leidimo gamtoje vietos,
tikrinant, ar jose nesibūriuoja
žmonės.
Pareigūnai patruliavo ir
prie kapinių: ne tik stebėdami,
kaip paisoma karantino reikalavimų, bet ir nusikaltimų prevencijai: tokiomis dienomis
paprastai prie kapinių pasitaiko vagysčių iš automobilių.
Nepamirštos ir šeimos, kuriose galima smurto artimoje
aplinkoje rizika: pareigūnai

mesys smurto prevencijai yra
viena iš sėkmingų priemonių
mažinti smurto artimoje aplinkoje skaičių, užkardyti kelią
sunkiems nusikaltimams.
Ilgojo savaitgalio metu
trisdešimt rajono gyventojų
padarė pažeidimus, už kuriuos
buvo nubausti pagal Administracinių teisės pažeidimų
kodeksą.
Du asmenys nubausti dėl
to, kad viešoje vietoje nedėvėjo apsauginių kaukių. Už
karantino reikalavimų nesilaikymą įspėti šeši asmenys.

vairuotojai ir du neblaivūs
dviratininkai.
Vairuotojai
bausti už tokius pažeidimus,
kaip saugos diržų nesegėjimas. Pro pareigūnų akis neprasprūdo ir pėsčiųjų pažeidimai, pavyzdžiui, bandymas
eiti per važiuojamąją dalį ne
perėjoje, nors ji – visai čia pat.
Ilgąjį pareigūnų darbo savaitgalį vainikavo barsukėlių
gelbėjimo operacija: pareigūnai padėjo mažiesiems žvėreliams patekti pas jų mamą.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ

Pradėta Aušros gatvės
rekonstrukcija

Iki antradienio (gegužės
5-osios) darbo dienos pabaigos buvo gauta 15 prašymų priimti vaikus į rajono darželius. Tą „Rokiškio
Sirenai“ sakė Švietimo,
kultūros ir sporto skyriaus
vyriausioji specialistė Jolita Geidanienė. Šiuo metu
jau ugdomi 9 vaikai „Ąžuoliuko“ darželyje-mokykloje ir 4 mažyliai – Juodupės
lopšelyje darželyje.

Pašnekovės
teigimu,
laisvinant karantino reikalavimus, pamažu auga ir
vaikų priežiūros darželiuose poreikis. Budinčiuoju
darželiu paskirtame „Ąžuoliuke“ yra parengtos darbui
dvi grupės, tačiau dėl nedidelio vaikų skaičiaus veikia
tik viena. Joje ugdomi ne

tik rokiškėnai, bet ir vaikas
iš Kavoliškio: esant poreikiui, pasak specialistės, iš
priemiestinių gyvenviečių
vaikai keliauja į budintįjį
darželį Rokiškyje.
Pasak pašnekovės, į darželius priimami tik tie vaikai, kurių abu tėvai dirba
nenuotoliniu būdu ir negali
pakaitomis prižiūrėti savo
atžalų. „Atvėrė duris parduotuvės, kai kuriose įmonėse
išaugo darbo apimtys, todėl
atsirado poreikis vaikų priežiūrai. Vaikus į darželį leisti
pageidauja pardavėjos, kirpėjos, vairuotojai ekspeditoriai“, – tėvelių, padavusių
prašymus dėl vaikų ugdymo
darželiuose, profesijas vardino J. Geidanienė.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ

Patikrinimo metu Rokiškio
autobusų stotyje karantino
pažeidimų nenustatyta
Rokiškėnų prašymas išgirstas: miesto centre atsiras vandens stotelė.
Rajono savivaldybės nuotr.

Rokiškėnų prašymas išgirstas:
miesto centre atsiras
vandens stotelė
Antradienį pradėta dviejų Aušros gatvės atkarpų rekonstrukcija.
Gatvės rekonstrukcijos metu, atkarpoje nuo J. Gruodžio g.
iki Kauno g. (apie 365 m) bus įrengti lietaus nuotekų inžineriniai tinklai, naujas gatvės LED apšvietimas, pėsčiųjų ir dviračių
takas, nauja gatvės asfaltbetonio danga. Darbų pabaiga planuojama spalio mėnesį.
Rajono savivaldybės inform.

Vidury dienos mieste
sulaikytas neblaivus vairuotojas

Rokiškio rajono savivaldybė, atsižvelgusi į rokiškėnų
nuomonę, nusprendė miesto centre, vienoje judriausių
vietų, jungiančių Rokiškio dvarą su miesto aikšte, pastatyti vandens stotelę.
Stotelė jau atkeliavo ir netrukus bus įrengta. Praeiviai ne
tik galės pasipildyti savo gertuves vandeniu, ar pagirdyti kartu keliaujančius augintinius, tačiau taip pat taip siekiama prisidėti prie plastiko atliekų kiekio mažinimo.
Rajono savivaldybės inform.

Lietuvos transporto saugos administracija pateikė
duomenis, jog patikrino
per 130 vietinio, tarpmiestinio ir tolimojo susisiekimo autobusų daugelyje
Lietuvos miestų. Specialistai aiškinosi, ar laikomasi
nustatytų karantino reikalavimų – užtikrinamas keleivių saugumas, atliekama
būtina dezinfekcija, laikomasi atstumų tarp keleivių,
įrengti atitvarai vairuotojams. Transporto priemonės patikrintos ir Rokiškio
autobusų stotyje.

Pasak Rokiškio autobusų
parko direktoriaus Virginijaus Matulkos, patikrinimų
metu Rokiškio stotyje, pažeidimų nustatyta nebuvo,

visi reikalavimai išlaikomi.
„Autobusuose
įrengti
atitvarai tarp vairuotojo ir
keleivių. Keleiviams draudžiama sėstis pirmose sėdimose eilėse už vairuotojo,
dezinfekcinių priemonių netrūksta. Autobusai vėdinami
ir dezinfekuojami galutinėse
stotelėse.
Keleiviai laikosi saugaus
atstumo reikalavimų, dėvi
kaukes. Nors keleivių srautai po truputį auga, važiuojančiųjų nėra daug. Šylant
orams bei švelninant karantino sąlygų reikalavimus, po
truputį daugėja gyventojų
važiuojančių priemiestiniais
maršrutais. Nemaža jų dalis juda kolektyvinių sodų
link“- teigė pašnekovas.
Enrika PAVILONIENĖ

Rokiškyje sparčiai vyksta
apželdinimo darbai

Gegužės 6 d., po pietų, Rokiškyje, Vilties g. neblaivus vyras (gim. 1971 m.) vairavo automobilį „PEUGEOT 807“.
Vairuotojui nustatytas 2,14 prom. girtumas, o už ankstesnius
pažeidimus jau buvo atimta teisė vairuoti transporto priemonę.
Panevėžio apskrities vyriausiojo
policijos komisariato inform.

Rastas apdegęs vyro kūnas

Gegužės 6 d., 10.59 val. Rokiškio r., Skemų k., gyvenamojo namo koridoriuje rastas mirusio vyro (gim. 1963 m.)
kūnas su apdegusiais drabužiais ir nudegimo žymėmis ant
kūno.
Gaisro metu name apdegė koridoriaus ir miegamojo kambario grindys. Įtariama, kad vyrą pražudė neatsargus rūkymas
lovoje.
Panevėžio apskrities vyriausiojo
policijos komisariato inform.

Ieškokite prekybos
centruose!

Per pirmuosius keturis mėnesius šalyje kilo
trečdaliu mažiau gaisrų nei pernai
Per pirmuosius keturis šių
metų mėnesius Lietuvoje kilo
trečdaliu mažiau gaisrų nei
pernai per tą patį laikotarpį,
ketvirtadienį skelbia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD).

Mažėjimą lėmė tai, kad balandį ypač sumažėjo gaisrų atvirosiose teritorijose. per keturis
mėnesius jų užfiksuota perpus
mažiau nei pernai. Per keturis
šių metų mėnesius Lietuvoje kilo

3798 gaisrai, tai 33 proc. mažiau
nei per tą patį laikotarpį pernai,
kai kilo 5672 gaisrai.Žmonių per šį
laikotarpį gaisruose žuvo daugiau:
39, kai pernai – 36. Traumų patyrė
43 gyventojai, pernai jų buvo 74.
Šiemet kilo penki gaisrai, kuriuose
žuvo po du šalies gyventojus, o 29
gaisrai nusinešė po vieną žmogaus
gyvybę. Gaisrų metu ugniagesiai
išgelbėjo 43 gyventojus, 283 pastatus, 16 transporto priemonių, 746
gyvūnus.
BNS inform.

Nepriklausomas rajono laikraštis

Rokiškyje antrą dieną iš eilės sparčiai vyksta miesto apželdinimo darbai. Nepriklausomybės aikštėje pasodinti snapučiai, gojiniai šalavijai, katžolės. Plušančius darbininkus buvo
galima sutikti Respublikos gatvėje, kur sodinami šalavijai,
rasakilos, katžolės, hortenzijos, soruolės ir snapučiai. Ateityje
visi šie augalai suaugs į vieną gražų gėlių kilimą.
„Rokiškio Sirenos“ inform.
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Nauja mada – sėti javus tiesiai ant kelio

Ūkininkas Petras Šiaučiūnas ir Obelių seniūnė Jūratė Šinkūnienė aplankė ne vieną lauką, kuriame javai pasėti iki pat kelio važiuojamosios dalies.

Ne, tai ne netyčia nutikusi nelaimė: sudygę iš kiauro
maišo išbyrėję grūdai. Obelių seniūnė Jūratė Šinkūnienė teigė, kad į klausimą,
kodėl kai ūkininkai tikslingai sėja javus iki pat važiuojamosios kelio dalies, vienas
atsakęs: „Grūdas prie grūdo
sudaro aruodą“. Tačiau toks
taupumas gadina ir taip
ne pačios geriausios būklės
žvyrkelius.
Pilietiškas ūkininkas
parodė problemas
Obelių seniūnijos ūkinininkas Petras Šiaučiūnas seniūnę
ir žiniasklaidą pasikvietė pakalbėti, kaip pats sakė, apie
kelius. Kviestųjų diskutuoti
šia tema buvo ir daugiau, tačiau ne visi galėjo atvykti.
Keliai pastaruoju metu aktuali
bėda Obeliuose. Gal vėl kur
kelią keturračių vairuotojai,
kaip prieš gerą mėnesį, išdarkė? Seniūnė neslėpė, kad tada
pamačius išniokotą prieš dieną nugreideruotą kelią, nusviro rankos. Juk kelių priežiūra

seniūnijai atsieina labai nepigiai.
Tačiau šįsyk dėl sugadintų
kelių kalti ne keturratininkai,
o P. Šiaučiūno kolegos – žemdirbiai grūdininkai. Jis nuvažiavo parodyti keletą vietų,
kur javai pasėti, galima pasakyti, ant važiuojamosios kelio
dalies.
Kolūkinio mąstymo
paveldas
P. Šiaučiūnas neslepia: tokie „kolegos“ – sovietinės kolūkių sistemos paveldas. Dėl
papildomo centimetro žemės
pasiryžę viskam. „Nes papildomi keli centimetrai kelio
žemės duos visą maišą grūdų“, – sakė pašnekovas.
Seniūnės toks vaizdas nenustebino. Kaip pati sakė,
visą praėjusią savaitę praleido
skambinėdama ūkininkams ir
asmeniškai prašydama neužarti ir neužsėti seniūnijos prie
keliukų padarytų griovelių
vandeniui nutekėti.
Mat ne vienas ir ne du
ūkininkai, kovodami dėl pa-

pildomo lopinėlio žemės,
niekais pavertė seniūnijos pastangas apsaugoti žvyrkelius.
Nes dabar lietaus vanduo
nebeturi, kur nutekėti ir visą
vasarą plaus kelią. „Skambinau ir klausiau: kodėl jūs taip
darote? Atsakymas paprastas:
grūdas prie grūdo – jau ir visas aruodas“, – sakė J. Šinkūnienė.
O seniūnijai tie papildomi grūdai – dideli nuostoliai.
Mat taip ariamas ir sėjamas
keliukas yra rimtai plaunamas
vandens. „Va vienas kelis metus šitaip prisiarinėjo keliuko
žemę, kol galop ėmė byrėti jo
šlaitas“, – sakė P. Šiaučiūnas.
Jam antrino ir seniūnė: dabar
keliai greideruojami taip, kad
jų pakraščiai būtų platinami,
vanduo turėtų kur nubėgti.
Nebe kaip anksčiau, kai buvo
nugremžiamas ir į pakraščius sustumiamas kelio žvyro
sluoksnis. Dabar keliai greideruojami taip, kad važiuojamoji kelio dalis būtų iškilesnė,
pakraščiai žemesni, kad liūties
vanduo turėtų kur nutekėti, o

ne stovėtų ant kelio balose ar
jį plautų.
Seniūnė neslėpė: ji prašė ūkininkų atkurti užartus
griovelius. Ir nesėti prie pat
važiuojamosios kelio dalies. Tačiau teisės aktuose,
reglamentuojančiuose kelių
priežiūrą, yra nemažai prieštaravimų, todėl nesutarimai
užprogramuoti.
Apsauginė zona yra,
bet ūkinė veikla
joje nedraudžiama
Problemų kyla dėl to, kad
teisės aktuose numatyta trijų
metrų apsauginė kelio zona.
Tačiau, kaip sako seniūnė,
toje zonoje ūkinė veikla nedraudžiama. Kitaip sakant,
galima drąsiai arti, akėti ir sėti
iki pat važiuojamosios kelio
dalies. Kas ir dabar yra daroma. P. Šiaučiūnas rodė ne tik į
kelią, bet ir į laukuose stovinčius elektros stulpus. „Matote, kokie apdaužyti? Kas juos
daužo? O paskui pykstama ant
elektrikų, reikalaujama keisti
stulpus, kuriuos pačių ūkinin-

L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

kų technika ir apgadino. Nes
privažiuoti bandoma centimetrų tikslumu“, – sakė jis. Ir iš
tiesų, matyti, kad prie stulpų
sėjamoji ir kita technika buvo
privažiavusi labai arti.
Kaip pakeisti šią situaciją?
Seniūnė žadėjo kreiptis į rajono savivaldybės administracijos direktorių dėl specialios
komisijos kelių būklei tirti
sudarymo, kalbėtis su rajono
ūkininkų sąjungos nariais.
„Nemanau, kad čia tik Obelių
seniūnijos bėda. Manyčiau,
kad ši problema aktuali visoms rajono seniūnijoms“, –
sakė ji.
Į kapines –
briste per laukus
Kadangi dirbama žemė
įgauna vis didesnę vertę, tai
prasideda kova, kaip įsisavinti
kiekvieną jos pėdą. Kita problema – suarti laukų keliukai,
vedantys, pavyzdžiui, į kaimo
kapinaites. Tokie keliukai egzistavo keletą dešimčių, o gal
ir šimtų metų, aišku, jokiuose
dokumentuose ir planuose ne-

Motinos dieną rokiškėnai rinkosi netradicinių gėlių žiedus
Ilgąjį savaitgalį buvo
minima Motinos diena. Sekmadienį nuo pat ryto prie
gėlių parduotuvių nusidriekė nemažos pirkėjų eilės.
Kaip vyko prekyba, kaip
sekėsi tvarkytis su pirkėjų
antplūdžiu, reguliuoti jų
srautus, kalbinome Rokiškio gėlininkus.

Mamos dienos proga pirkėjai šiais metais rinkosi netradicines gėles. Nors gėlių kaina ženkliai išaugo, puokštėms
negailėjo pinigų. Aktyviau nei
ankstesniais metais gėles užsakinėjo internetu su pristatymo į namus paslauga.
Kaip teigė „Gėlės Rokiškyje“ savininkas Vigidijus
Staigis, šiais metais sunkiau
buvo įsigyti gėlių iš tiekėjų.
Didmenininkai neturėjo gėlių
aukcionuose, todėl kaina išaugo, o paklausa viršijo pasiūlą.

Dėl Olandijoje sunaikintų gėlių plantacijų sutriko tiekimas.
Nebuvo galimybės įsigyti tiek
gėlių kiek norėjosi. Iki nematytų aukštumų pakilus rožių
kainai, gėlių pardavėjai rinkosi retesnes, šiek tiek pigesnes

gėles, o rožių įsigijo tiek, kiek
turėjo tiekėjai.
„Šiais metais pirkėjams
pasiūlėme įvairesnių gėlių
žiedų. Mūsų pastangos buvo
įvertintos. Klasikine gėle laikytą rožę šiemet be konkuren-

cijos nurungė vėdrynai, kitaip
vadinami ranunculus. Pirko
ir pavienes gėles ir puokštes.
Vienas pirkėjas gėlių puokštei
vidutiniškai skyrė 15-20 Eur.
Mamos dienai skirtų užsakymų sulaukėme jau nuo
savaitės pradžios. Kaip ir kasmet nemažai užsakymų sulaukėme iš užsienio. Gėlių galima buvo įsigyti ir „Maximos“
parduotuvės gėlių skyriuje.
Parduotuvėje pirkėjų srautus sureguliavome nesunkiai,
žmonės buvo drausmingi, laikėsi atstumo. Sunkiau buvo
turguje. Ten žmonių srautas
buvo didžiulis. Po sekmadienio prekyba visai sustojo, nes
nebeturime gėlių. Laukiame
kol atsistatys tiekimas. Viskas
priklausys nuo karantino sąlygų“- pasakojo pašnekovas.
Daivos gėlių salono savininkė Daiva Gaškienė „Rokiškio Sirenai“ pasakojo, kad

Nepriklausomas rajono laikraštis

šiais metais pirkėjai ieškojo
išskirtinių žiedų. Tarp paklausiausių gėlių buvo lauko gėlės,
levukai, bijūnai ir ranunculai.
Dėl išaugusių rožių kainos ir
sumažėjusios pasiūlos, jų užsakinėta mažai.
Mamos dienos prekyba gėlėmis prasidėjo maždaug prieš
savaitę ir tęsėsi iki sekmadienio vakaro, kol prekyboje neliko skintų gėlių. Šiais metais
sulaukta daugiau nei ankstesniais metais užsakymų internetu su prašymu gėles pristatyti į namus. Daugelis laikėsi
karantino ir mamas sveikino
nuotoliniu būdu. Vidutiniškai internetu užsakomų gėlių
puokštei pirkėjai mokėjo 1525 Eur.
„Didžioji dalis pirkėjų yra
pastovūs klientai, todėl jau
turėdami patirties iš ankstesnių metų, gėles ir jų puokštes
užsakinėjo telefonu, o atvykę į

pažymėti. Teoriškai jų vietoje
– dirbama žemė. Tad pasitaiko atvejų, kad jie ir suariami
kaip dirbama žemė. Seniūnė
pasakojo, kad neseniai pati
brido per laukus į vienas kapinaites. „Maniau, kad jos bus
mažytės, apleistos, nelankomos. Nubridau per laukus.
Žiūriu, gražiausios kapinės,
kapai sutvarkyti, prižiūrimi.
Susiskambinau su vietiniais
žmonėmis, klausiu, kaip jie
kapines lanko. Atsakymas
buvo toks: susitaria kelios šeimos, kad vienas kuris nubris
per laukus į kapines ir papuoš
visų prašiusiųjų kapus, uždegs
žvakutes“, – sakė seniūnė.
Dėl suartų keliukų kyla ir
pačių ūkininkų tarpusavio ginčų. Mat kai kurie laukai tampa
pasiekiami tik arba skrendant,
arba važiuojant per kaimynų lauką. O tada jau pasipila
skundai: seniūnijai, policijai.
Tokius ginčus, pasak seniūnės, pirmiausia sprendžia Nacionalinė žemės tarnyba.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ

parduotuvę jas galėjo atsiimti
be eilės. Šiais metais paklausa
buvo didžiulė. Sulaukėm daug
pirkėjų. Ir nors nusidriekė nemaža eilutė ir teko palaukti,
kol galės apsipirkti, žmonės
buvo kantrūs ir dėl nepatogumų nesiskundė . Dėl karantino
ribojimų į parduotuvę galėjo
užeiti po 3 pirkėjus, kiti laukė savo eilės už parduotuvės
durų. Patenkinome visų klientų poreikius, kurie ketino pasveikinti mamas, tačiau išpirko visas skintas gėles. Liko tik
šiek tiek vazoninių ir gedului,
todėl pirmadienį parduotuvę
uždariau. Buvo sutrikęs gėlių
tiekimas, bet šiandien jau galėjau pateikti užsakymą, todėl
trečiadienį turėtų atvykti nauja
gėlių siunta. Užsakinėjau gėles, kurių buvo galima įsigyti
iš tiekėjų“ - prekybos ypatybėmis dalinosi pašnekovė.
Enrika PAVILONIENĖ
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Profesinės šventės proga – apie nūdienos iššūkius

Gegužės 7-ąją „Rokiškio Sirenos“ žmonės, kaip
ir visa šalies žiniasklaida,
minėjo profesinę šventę –
Spaudos atgavimo, kalbos
ir knygos dieną. Ši diena –
puiki proga pakalbėti apie
aktualiausius šiandienos žiniasklaidai kylančius iššūkius ir jų sprendimų būdus.

Apie naujus terminus
Žiniasklaidai ne veltui
vadinama ketvirtąja valdžia.
Tačiau visuomenės suteiktą
viešumo galią ir pasitikėjimą
lydi ir atsakomybė. Atsakomybė už tai, kad visuomenę pasiektų tik patikrintos ir
patikimos žinios, kad būtų
paisoma etikos standartų.
Patikimumas, tik patikrintos
informacijos pateikimas, o ne
lenktynės, kuri žiniasklaidos
priemonė pirmoji paskelbs
abejotiną, bet labai „karštą“
naujieną, ne paspaudimų,
pasidalinimų skaičius – „Rokiškio Sirenos“ komandos
tikslas.
Tokie darbo standartai iš
esmės saugo nuo didžiulės
šių dienų problemos. Vos
prieš keletą metų Lietuvos
žiniasklaidoje atsirado naujas terminas – „melagiena“.
Melagienų, netikrų naujienų,
dezinformacijos srautas pastaruoju nuo karo Gruzijoje
2008 m. sparčiai auga, jam
kurti pasitelkiamos moderniausios priemonės. Nieko
nebestebina įsilaužimai į kai
kurių žiniasklaidos priemonių
tinklalapius, bandymai įbrukti ten vadinamąsias „melagienas“. Tai labai grubūs priešiškai nusiteikusių valstybių
veikimo būdai. Tačiau yra ir
subtilesnių priemonių, kurios
menkiau pastebimos.
Kas yra melagiena? Tai
melaginga žinia. Pavyzdžiui,
apie JAV bombonešio Lietuvoje pamestą branduolinę raketą ar NATO partnerių išniokotas Kauno žydų kapines. Ir
tokių, ir subtilesnių melagienų Lietuvos informacinėje
erdvėje pasitaiko vis daugiau.
Mokomės iš lyderių
Propaganda ir dezinformacija – nuolatos kintantis reiškinys. Jei anksčiau daugelis
„melagienų“ buvo padarytos
grubiai, ten pilna stiliaus klaidų, akivaizdu, kad jos parašytos ne lietuviškai ir išverstos
internetinėmis vertimo programomis, o nuotraukose –
grubios redagavimo klaidos,
tai pastaruoju metu kolegos
iš kai kurių atakuotų portalų
pastebi, kad melagienos yra
pateikiamos subtiliau, jas
kuria jau lietuviakalbiai rašeivos.
Kaip atpažinti propagandą, kaip nepatekti į jos spąstus, mokomės iš lyderių, ir
talkiname mokydami kitus.

Štai prieš pat karantino pradžią, kovo 9-ąją, „Rokiškio
Sirenos“ konferencijų salėje
buvo surengti Pilietinės demokratijos instituto, Pilietinio atsparumo iniciatyvos
mokymai regiono žiniasklaidai „Kaip išlaikyti šaltą protą
netikrų naujienų laikotarpiu:
skaitmeninis atsparumas ir
medijų raštingumas“. Juose
dalyvavo kolegos iš Kauno,
Utenos, Kupiškio, taip pat ir
tie „Rokiškio Sirenos“ bičiuliai, kurie su dezinformacija susiduria kasdien: kariai,
šauliai. Mokymuose apie informacijos patikimumą, jos
paieškos ir tikrinimo būdus
kalbėjo Vilniaus universiteto strateginės komunikacijos
lektorė Dalia Bankauskaitė
(nuotr.). Praktines užduotis
mokymų dalyviai sprendė su
lektoriumi iš Briuselio: mokėsi falsifikuotų nuotraukų,
žemėlapių atpažinimo būdų,
remdamiesi atviraisiaisi šaltiniais, tikrino įtartinų naujienų
šaltinius, ieškojo suklastotų
žinių, jas publikavusių tinklalapių sąsajų su propagandos
priemonėmis.
Mokymų organizatorius
kraštietis Tomas Kazulėnas
pasakojo apie naujausias
išmaniąsias
technologijas,
leidžiančias suklastoti, pavyzdžiui, vaizdo įrašą. Buvo
pateikti praktiniai pavyzdžiai, kaip konstruojama melagiena: kaip filmuojamas, redaguojamas reportažas, kiek
žmonių ir kokiomis technologijomis jį rengia.
Karantinui prasidėjus,
mokymai nenutrūko
Korona viruso epidemija,
karantinas dar labiau aktualizavo melagienų ir dezinformacijos problemą. Melagienos, nepatikrintos naujienos
pasaulyje kainavo netgi
žmonių gyvybių. Todėl ir Pilietinės demokratijos insti-

tuto bei Pilietinės atsparumo
iniciatyvos rengiami mokymai žiniasklaidai nenutrūko.
Jie dabar vyksta nuotoliniu
būdu, vaizdo konferencijų
programomis. Jie įdomūs ir
paklausūs: antai balandžio
24-ąją rengtuose mokymuose
dalyvavo 34 įvairių Lietuvos
žiniasklaidos priemonių atstovai.
Politologas Nerijus Maliukevičius susirinkusiesiems
aiškino, kodėl tokia problema yra labai aktuali. „Tai
karas prieš informaciją. Feikai, agresyvios priemonės
taikomos prieš profesionalią
žurnalistiką. Esate taikiniai.
Kyla tiesioginė grėsmė jūsų
profesijai: melas skleidžiamas pridengtas naujienos
formatu. Jums kyla iššūkis jį
demaskuoti ir dekonstruoti“,
– sakė jis. Ir problemų kyla
ne tik dėl melagienų, dezinformacijos (akivaizdžių melagingų žinių ir pramanų), bet
ir vadinamosios misinformacijos (manipuliacijos, kartais
labai subtilios, tikrais faktais
bei informacija). Politologas
pabrėžė: abiejų šių grupių
taikinys vienas – emocijos ir
jausmai, kurie įtemptoje situacijoje ir taip yra įaudrinti.
Dr. Viktoras Denisenko savo paskaitą skyrė temai „Žurnalistinis profesionalumas eroje po-tiesos“.
„Post-truth“ arba lietuviškai
„po-tiesos“ 2016 m. Oksfordo žodyno buvo išrinktas
metų žodžiu. Šis terminas
apibūdinamas taip: kai žmonių emocijos, asmeniniai įsitikinimai ir vertinimai tampa
svarbesniais už faktus. Kitaip
sakant, žmogus lieka dantimis ir nagais įsikabinęs savo
nuomonės, net jei faktai kalba ką kita. Dėl informacijos
gausos ir pertekliaus žmogus
ima formuoti savo informacinį burbulą, kuriame jis ir
gyvena, pasirinkdamas tokią

informaciją, kuri iš esmės atitinka jo poreikius.
V. Denisenko neslėpė:
Lietuva gyvena informacinio
karo sąlygomis, kurstomo kaimynės Rusijos, bandančios
prastumti į mūsų informacinę
erdvę melagienas bei sau palankius naratyvus. Ir žiniasklaida yra šio karo pirmosiose linijose. Vienas labiausiai
paplitusių veikimo metodų:
bandymas įsilaužti į patikimas žiniasklaidos priemones
ir jose išplatinti melagienas,
tikintis, kad jas „pasigaus“
kitos informacinės priemonės
ir melagiena ims sklisti sniego lavinos principu. Tačiau
Lietuvos visuomenė ir žiniasklaida yra pakankamai budri.
Kursuose dalyvavusi leidinio,
į kurio svetainę buvo keliskart
įsilaužta, atstovė aiškino, kad
būtent žiniasklaidos priemonės atvirumas bei dialogas su
skaitytojais po šių skaudžių
įvykių lėmė, kad paskutinioji
įbrukta melagiena tinklalapyje
buvo pastebėta per kelias minutes.
Buvo diskutuojama apie
informacijos tikrinimo metodus, apie įsilaužimų užkardymo galimybes.
Mokymuose –
apie kariuomenės
vaidmenį
Gegužės 8-ąją šalies žurnalistai vėl jungsis į nuotolinius mokymus. Jų tema šįsyk:
„Kaip išlaikyti šaltą protą
prieš naujienas: kariuomenės
vaidmuo krizių valdyme”.
Diskusijoje dalyvaus Lietuvos kariuomenės Strateginės
komunikacijos departamento
atstovai. Bus nagrinėjamos
šios temos: koks kariuomenės
vaidmuo krizių valdyme, kodėl ir kaip edukuoti skaitytoją, kad jis taptų sąjungininku
kovoje su dezinformacija.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ

Nepriklausomas rajono laikraštis

Gegužės 13 dieną –
kraujo donorystės akcija Rokiškyje

Vyriausybei pamažu švelninant karantino sąlygas,
Nacionalinis kraujo centras
ruošiasi išaugusiam kraujo
poreikiui. Šoktelėjimo tikimasi tuomet, kai bus atnaujintos
planinės operacijos ir gydymo
įstaigoms per karantiną išsekusių kraujo atsargų nebeužteks.

Kraujo poreikis išlieka aktualus ir karantinas Nacionalinio
kraujo centro darbo nesustabdo
– kraujo komponentai ir toliau
pristatomi gydymo įstaigoms.
Kraujo nuolat reikia neatidėliotiniems ir gyvybiškai svarbiems
atvejams – žmonėms po nelaimingų atsitikimų, traumų, nudegimų, taip pat gimdymo metu,
kraujo vėžiu ir kitomis sunkiomis ligomis sergantiems pacientams. Nacionaliniame kraujo
centre dedamos visos pastangos
sutelkti žmones, užtikrinti procesų saugumą ir visi, kurie yra
sveiki, kviečiami atvykti donorystei.
Būdami atsakingi už visų šalies gydymo įstaigų aprūpinimą
krauju, kviečiame ir labai laukiame kraujo donorų savo padaliniuose didžiuosiuose miestuose, o Rokiškio krašto donorų
lauksime gegužės 13 dieną nuo
10:00 iki 15:00 valandos Rokiškio rajono savivaldybėje.
Nacionalinio kraujo centro
medikai kraujo donorų lauks 1
aukšto salėje, įėjimas pro Civilinės metrikacijos skyrių.
Nacionalinio kraujo centro
Panevėžio filialo atstovai prašo visų planuojančių dalyvauti kraujo registruotis telefonu
8 655 43757. Donorams bus
paskiriamas laikas išvengiant
būriavimosi kraujo donorystės
patalpoje ar laukiamajame.
Esant galimybei prašome
donorų apklausos anketą at-

sispausdinti ir užpildyti prieš
atvykstant į kraujo donorystės
akciją. Anketą galite rasti čia:
http://v2.kraujodonoryste.lt/
main_menu/informacija-donorams/donoro-apklausos-anketa/
Svarbi informacija:
• Kraujo gali duoti tik visiškai
sveiki ir puikiai besijaučiantys
žmonės, turintys daugiau nei 18
metų.
• Kraujo donorystė atidedama 28 dienoms po grįžimo iš bet
kurios užsienio šalies, net jeigu
asmuo jokių peršalimo simptomų nejaučia. Šiems asmenims
užeiti į NKC patalpas ir mobilias
išvykas griežtai draudžiama.
• Kraujo donorystė atidedama 28 dienoms asmeniui, jei
jis įtaria galimai kontaktavęs su
COVID-19 užsikrėtusiais žmonėmis.
• Į kraujo centrą ir mobilias
donorystės akcijas nerekomenduojama atvykti su mažamečiais
vaikais, didelėmis žmonių grupėmis.
Aukoti kraujo net ir pandemijos metu yra sudarytos maksimaliai saugios sąlygos. NKC
nėra gydymo įstaiga, tad sergančiųjų ten nesutiksite – aukoti
kraujo prašoma tik visiškai sveikų žmonių. Be to, kraujo centre
yra atliekamas profilaktinis darbuotojų ištyrimas nuo Covid-19,
centras taip pat laikosi nustatytų
rekomendacijų, kad būtų užtikrinta maksimaliai saugi aplinka
tiek donorams, tiek darbuotojams.
NKC yra laikomasi visų Pasaulinės sveikatos organizacijos,
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Vyriausybės reikalavimų
bei rekomendacijų, siekiant užtikrinti donorų bei darbuotojų
saugumą.
Organizatorių inform.
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„Rokiškio Sirena“:
rajono naujienos
neišeinant iš namų!

Prenumeruokite laikraštį „Rokiškio Sirena“ neišeidami iš namų! Susisiekite su mumis telefonu
+370 666 76777 el. paštu reklama@rokiskiosirena.
lt ir mes viską padarysime už Jus. Laikraštį „Rokiškio Sirena“ paštininkai pristatys tiesiai į Jūsų pašto
dėžutę!
Prenumeratos kainos, užsisakant „Rokiškio Sireną“
antradieniais ir penktadieniais: 1 mėn. – 4 Eur, 3 mėn.
– 12 Eur, 6 mėn. – 24 Eur, 12 mėn – 48 Eur.
„Rokiškio Sirenos“ penktadieninio numerio prenumeratos kainos: 1 mėn. – 2 Eur, 3 mėn. – 6 Eur, 6 mėn.
– 12 Eur, 12 mėn. – 24 Eur.
Taip pat užsiprenumeruoti laikraštį galite Lietuvos
pašto skyriuose arba www.prenumeruok.lt.
Dirbame Jums ir informuojame apie svarbiausias
naujienas Rokiškyje, Lietuvoje ir pasaulyje. Jas galite
skaityti www.rokiskiosirena.lt bei Facebook profilyje.
Asmeninius skelbimus kviečiame talpinti
www.rokiskiosirena.lt svetainėje arba
susisiekti su redakcija reklama@rokiskiosirena.lt
arba telefonu +370 666 76777.

2020 m. gegužės 11 d. (pirmadienį) 14 val. nuotoliniu būdu, naudojant
telekomunikacijos priemones (vaizdo
ir garso konferenciniu ryšiu „Zoom“
platformoje), vyks neeilinis Rokiškio
rajono savivaldybės tarybos posėdis.
Tarybos posėdžio darbotvarkė skelbiama interneto svetainėje www.rokiskis.lt (žr. ,,Naujienos“).

APIE ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
KAIMO PROGRAMĄ

Kaimo programa (toliau – KP) – tai savivaldybės finansinė priemonė, kurios tikslas – siekti didesnio žemdirbių verslumo, sudaryti
palankesnes ekonomines sąlygas rajono ūkiniams ir kaime veikiantiems subjektams, juos aktyvinti, suteikti galimybę jaunimui susipažinti su žemės
ūkio veikla. Rokiškio rajono savivaldybės tarybai 2020-04-24 patvirtinus, įteisintas žvyro, panaudoto vietiniams keliams remontuoti, pirkimo išlaidų kompensavimas ūkininkams ir žemės ūkio įmonėms. Vienam pareiškėjui iš savivaldybės
Kaimo programos žvyro pirkimui kompensuoti gali būti skirta iki 500 eurų. Žvyro (0/32 frakcijos) pirkimo išlaidos gali būti kompensuojamos tokia tvarka:
1) ūkininkas ar žemės ūkio įmonė kreipiasi į vietos seniūną ir susiderina dėl
galimybių, laiko bei sąlygų žvyro paskleidimui ant vietinės reikšmės kelio;
2) prieš vykdydami darbus (ne vėliau kaip prieš 1 dieną), ūkininkas / žemės
ūkio įmonė informuoja seniūną ar seniūno įgaliotą asmenį;
3) žvyrą paskleidus ant kelio, tarp ūkininko / žemės ūkio įmonės ir seniūnijos
pasirašomas darbų perdavimo-priėmimo aktas, kuriame nurodoma: data, kelio
inv. Nr., išpilto žvyro kiekis kub. m, žvyro frakcija;
4) aukščiau išvardintus darbus atlikus, KP komisijai pateikiama: darbus atlikusio ūkininko / žemės ūkio įmonės prašymas kompensuoti žvyro pirkimo išlaidas,
darbų perdavimo-priėmimo aktas, žvyro pirkimo ir apmokėjimo už jį dokumentai, dokumentas, patvirtinantis išpilto žvyro frakciją.
Toliau lieka galioti ankstesnės KP priemonės:
1) jaunųjų ūkininkų būrelių mokyklose veiklai skatinti;
2) žemės ūkio subjektams, įsiregistravusiems Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, išimtinais atvejais (negavus paramos iš kitur) prarasto turto nuostoliams
iš dalies kompensuoti (gaisrai ir kt. nelaimės);
3) Rokiškio rajono ūkininkų asociacijų komunalinių patarnavimų ir patalpų
nuomos išlaidoms pagal Komisijos patvirtintą sąmatą padengti;
4) naujai besisteigiančių, kaime veikiančių kooperatyvų ir / ar asociacijų registravimo išlaidoms, šių organizacijų įstatų, valdymo organų perregistravimui
kompensuoti;
5) besikuriančių žemės ūkio kooperatyvų pirmų 5 metų veiklos administracinėms, projektų rengimo, patalpų nuomos ir kitoms išlaidoms kompensuoti;
6) prisidėti prie melioracijos įrengimų gerinimo:
- 40 proc. šios priemonės lėšų sumos skiriant prisidėti prie avarinių melioracijos statinių gedimų rajono gyvenvietėse remonto;
-. 60 proc. šios priemonės lėšų sumos skiriant kompensuoti ūkininkų / žemės
ūkio paskirties žemės savininkų išlaidas, patirtas šalinant melioracijos gedimus
(išskyrus griovių priežiūros darbus).
Su KP nuostatais išsamiau galite susipažinti Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje: http://old.rokiskis.lt/lt/zemes-ukis.html.
Užs. 1006
Tel. 8 600 20 842. Vilnius
• Sofą-lovą. Tel. 8 698 16 495.
Rokiškis

BALDAI

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

Užs. 1003

• Naujos Triumph liemenėlės tik

AB „Rokiškio komunalininkas“
teikiamos paslaugos:

•
lengvųjų bei krovininių transporto priemonių remonto darbų paslauga;
•
suvirinimo bei tekinimo darbų paslauga;
Teikiamas paslaugas gali užsisakyti gyventojai,
organizacijos ar įmonės paskambinę telefonu 8 698
16982, el. paštu administracija@rokom.lt, arba atvykus į AB „Rokiškio komunalininkas“ Nepriklausomybės a. 12A, Rokiškis
Užs. 1005

• Minkštą kampą Viesulas, be
Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. TS-123 „Dėl mokesčio
už pirties paslaugas nustatymo“ nustatytas naujas
pirties paslaugų įkainis:
•
vienam žmogui vienai valandai pirties paslaugų įkainis – 8,41 Eur.
•
nemokamai naudotis AB „Rokiškio komunalininkas“ pirties paslaugomis gali neįgalieji asmenys,
kuriems nustatytas 0-25 procentų nedarbingumo
lygis bei vaikai iki 10 metų amžiaus.
AB „Rokiškio komunalininkas“
Užs. 1004

miegojimo funkcijos. Kaina
negalutinė. Kaina 350 Eur.
Tel. 8 610 61 281. Rokiškis
• Lauko pavėsinę. Pavėsinė
pagaminta iš tekintų rąstelių.
Rąsteliai niekuo nepadengti.
Pagal kliento reikalavimus galime
impregnuoti ir nudažyti pavėsinę.
Pavėsinė turi stogą. Stogas
padengtas bitumine danga. Puiki
pavėsinė už prieinamą kainą. Kaina
2800 Eur. Tel. 8 682 57 282.
Šakiai
• Seną, medinį veidrodį su
raižiniais. Kaina 40 Eur.
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis
• Antikvariatą iš Indijos. Kaina 125
Eur. Tel. 8 682 31 964.

Rokiškis
• Medinę, pakabinamą spintelę.
Geros būklės. Kaina 50 Eur.
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis
• Tarybinių laikų geležinę lovą.
Kaina 25 Eur. Tel. 8 609 75 812.
Rokiškis
• Keturių durų spintą.
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Geros būklės stalą su 4 kėdėmis.
Stalas prasiilgina per vidurį. Mažai
naudotas. Kaina 120 Eur.
Tel. 8 605 98 819. Rokiškis
• Įvairius rašomuosius stalus. Kaina
20 Eur. Tel. 8 677 08 977.
Rokiškis
• Naują lovą su čiužiniu. 160x200.
Čiužinys Lono, už viską buvo
mokėta 1300 Eur. Kaina 600 Eur.

Nepriklausomas rajono laikraštis

15 Eur. Mus rasite Išparduotuvėje,
Taikos g. 19, Rokiškyje
• 42 dydžio, odinius, Caprice
firmos, juodus batelius.
Tel. 8 678 04 651. Rokiškis
• 42 dydžio, Rieker firmos, odinius
laivelius. Tel. 8 678 04 651.
Rokiškis
• 42 dydžio, smėlio spalvos,
odinius, Tamaris firmos batelius.
Kaina 25 Eur. Tel. 8 678 04 651.
Rokiškis
• Naujus, 42 dydžio, moteriškus,
odinius batus. Kaina 55 Eur.
Tel. 8 678 04 651. Rokiškis
• Vieną kartą dėvėtus CROCS
batukus. Dydis 10/11. Kaina 15
Eur. Tel. 8 615 16 534.
Rokiškis
GARSO TECHNIKA

• Labai geros būklės, automobilinį
CD grotuvą JVS KD-R711. MOSFET, WMA, MP3, AUX, USB.
50W/4. Kaina 30 Eur.
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą
Panasonic CQ-C1405N. MP3,
AUX. Kaina 20 Eur.
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• CD grotuvą Panasonic CQC7303N. Kaina 25 Eur.
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą
Kenwood KDC-4047U. MP3,
WMA, AAC, AUX, USB. 50W-4.
Kaina 20 Eur. Tel. 8 687 73 075.

Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą SONY
CDX-M600R. MP3, atverčiamas.
Dvigubas ekranas, spalvotas. Kaina
20 Eur. Tel. 8 687 73 075.
Rokiškis
GYVULIAI, GYVŪNAI

• Avis. 1,20 Eur/kg gyvo svorio. Be
numerių. Mišrūnės.
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis
• Pusės metų telyčaitę.
Tel. 8 650 97 726. Rokiškis
• Veršingą telyčią, juodos spalvos.
Kaina 700 Eur. Tel. 8 656 80 743.
Rokiškis
• Avilius su bitėmis ir labai daug
inventoriaus. Tel. 8 611 46 744.
Biržai
• Kaimiškai augintas kiaules,
kilogramo kaina 2,50 Eur.
Tel. 8 620 31 985. Rokiškis
• Virš 1 mėnesio amžiaus
paaugintus ožiukus. Kaina
sutartinė. Juodupė.
Tel. 8 695 88 765
• Angus telyčią. Veršinga. Kaina
550 Eur. Tel. 8 630 21 024.
Zarasai
IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo. Galiu dirbti ūkyje,
pjauti malkas, pjauti žolę ir visa
kita. Siūlyti ir rašyti sms.
Tel. 8 641 69 409. Kupiškis
• Ieškau bet kokio darbo, skubiai,
darbo nebijau. Tel. 8 699 28 563.
Rokiškis
• 19 metų mergina ieško darbo.
Tel. 8 608 83 486. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu dirbti
traktorininku, žemes ūkyje.
Patirties turiu. Galiu dirbti ir
statybose, Rokiškio rajone.
Tel. 8 625 34 043
• Vyras ieško darbo.
Tel. 8 622 67 426. Rokiškis
• Ieškau supirkėjos darbo. Turiu
sąlygas supirkinėti derliaus
gėrybes. Tel. 8 626 29 171.
Rokiškis
SIŪLO DARBĄ

• Ieškomas traktorininkas biokurui
traukti. Traukti su MTZ. Kainą
sutarsim. Tel. 8 604 66 711.
Rokiškis
• Ieškau, kas galėtų sumontuoti
KETAUS krosnelės kaminą
sodyboje. Reikalingas žmogus
išmanantis savo darbą, ir
kokybiškai galėtų sujungti
kaminą krosnelei. Sodyba 2 km
nuo Rokiškio. Tel. 8 665 73 361.
Rokiškis
• Skubiai reikalingas meistras
buto remontui: tapetų klijavimas,
laminato klojimas.
Tel. 8 686 29 431. Rokiškis
MAISTO PRODUKTAI

• Skanias bulves Vineta. 0,25 Eur/
kg. Tel. 8 670 06 514.
Rokiškis
• Fasuotą medų. 3 Eur/kg.
Tel. 8 458 33 083. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Puikiai veikiantį telefoną

Samsung Galaxy A10. Naudotas
pusę metų. Kaina 65 Eur.
Tel. 8 625 67 440. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilų
telefoną iPhone 5S, 16GB. Spalva
auksinė. Yra dokumentai, dėžutė,
dėkliukai. Domina keitimas. Kaina
80 Eur. Tel. 8 687 73 075.
Rokiškis
• Labai geros būklės mobilų
telefoną iPhone 6s, 32GB. Spalva
auksinė. Kroviklis. Domina
keitimas. Kaina 120 Eur.
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują mobilų
telefoną iPhone 7, 32GB. Spalva
Rose Gold. Dokumentai, dėžutė,
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dėkliukas. Domina keitimas.
Kaina 200 Eur. Tel. 8 687 73 075.
Rokiškis
• Telefoną Samsung Galaxy J3,
geros būklės. Kaina 70 Eur.
Tel. 8 624 30 118. Rokiškis
PASLAUGOS

Savivarčio paslaugos.
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis
• Gera kaina atvežame: žvyrą,
smėlį, skaldą, atsijas. Statybinio
laužo, grunto išvežimas. Vežame
mažais ir dideliais kiekiais,
padidinto pravažumo transportu.
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis
• Techninė pagalba kelyje. Avarinis
automobilių atrakinimas. Sumaišyto
kuro ištraukimas, išvalymas
ir paruošimas eksploatacijai.
Užvedimas išsikrovus
akumuliatoriui. Tel. 8 604 86 441.
Rokiškis
• Mažu traktoriumi frezuojame
žemes iki 30 cm gylio. Darome
vagas. Tel. 8 698 17 829.
Rokiškis
PERKA

STATYBINĖ ĮRANGA

• Obliavimo veleną, 30 cm pločio

• Teikiame teleskopinio krautuvo,

ekskavatorinio krautuvo (Račioko)

paslaugas. Kėlimo, kasimo,
kelmų rovimo, krovimo darbai,

stumdymo, planiravimo,lyginimo
darbai,pamatų užpylimas. Esant
reikalui teikiame birių krovinių
pervežimo paslaugas.

Tel. 8 650 23 641. Rokiškis
• Mobiliu gateriu pjaunu medieną.
Tel. 8 665 74 346. Rokiškis
• Trimeriu pjaunu žolę. Aro kaina 3
Eur. Tel. 8 686 22 897.
Rokiškis
• Atnaujiname minkštus baldus:
sofas, lovas, čiužinius, kėdes,
kampus ir kitus. Keičiame
gobeleną, eko odą. Gaminame
čiužinius. Pasiimame ir
parvežame. Kreiptis telefonu ar
atnaujinkbaldus@gmail.com.
Tel. 8 610 10 341. Rokiškis
• Automobilių, krovinių, žemės
ūkio technikos transportavimas.

Nepriklausomas rajono laikraštis

• Pirkčiau 2-4 kambarių butą

Rokiškyje, domina tik butai
reikalaujantys kapitalinio remonto,
pirmas ir penktas aukštai nedomina.
Tel. 8 646 82 607. Rokiškis
• Perku 2 rulonus šieno.
Tel. 8 628 23 751. Rokiškis

su guoliais ir diskinio pjūklo
(zeimerio) pjūklą, 50 cm. Kaina
120 Eur. Tel. 8 627 71 703.
Rokiškis
• Trifaziaus elektros variklius. 2,2
kW, 1500 aps-90 Eur. 4 kW-120
Eur. Tel. 8 627 71 703.
Rokiškis
• Akmenines girnos, nuo 50 iki 500
kg. Tel. 8 627 71 703.
Rokiškis
• Įvairių matmenų statybinę
medieną. Tel. 8 618 33 452.
Rokiškis
• Akmenis, kaina sutartinė.
Tel. 8 682 16 830. Rokiškis
• Trifazę betono maišyklę.
Reduktorius, tvirti rėmai, ratukai .
Kaina 220 Eur. Tel. 8 686 97 344.
Rokiškis
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LAISVALAIKIS

2020.05.19 9.30 val. Geležinkeliečių g.26., Rokiškio m., numatomi žemės sklypo geodeziniai matavimai. Kviečiame dalyvauti gretimo žemės sklypo
Geležinkeliečių g.25A paveldėtojus.
Matininko atliekančio matavimus adresas:
Taikos g. 5, Rokiškis; tel.8-458-68144,
mob. 8-612 95720, el. p. kavolzeme@parok.lt.
R.Barono žemėtvarkos darbų įmonė
2020 m. gegužės 15 d. 10.00 val. Rokiškio r.
sav., Rokiškio kaim. sen., Steponių k. bus ženklinamos žemės sklypų kad. Nr. 7385/0003:8 ir kad
Nr.7385/0003:9 ribos ir atliekami kadastriniai matavimai.
Kviečiame dalyvauti sodininkų bendrijos ,,Vingerinė‘ pirmininką.
Matavimus atliks matininkas R. Kadžiulis.
Tel. 867261813, el. p. karimas62@gmail.com
Informuojame, kad 2020.05.15 d. 08:30 val. bus
vykdomas žemės sklypo kad. nr. 7347/5:52, esančio Rokiškio r. Južintų sen., Kurkliečių k. ribų paženklinimas. Kviečiami šio žemės sklypo savininkai arba suinteresuoti asmenys dalyvauti žemės
sklypo ribų paženklinime prie ženklinamo žemės
sklypo.
Kadastrinius matavimus vykdo IĮ "Normeka".
Senamiesčio g. 102, Panevėžys, 868777424,
e.paštas: mantas.normeka@gmail.com

Laisvės g.13

• Įvairias naudotas duris su

staktomis ir spynomis po 20 Eur.
Tel. 8 677 08 977. Rokiškis
• Nebrūsuotas, colines lentas,
gegnes. 5/15 cm, sijas 15/15 cm.
Tel. 8 610 06 145. Rokiškis
KITA

• Skaldytas ir kaladėmis malkas.

Tel. 8 670 84 095. Rokiškis
• Inventorių bitininkystei: aviliai su
bičių šeimomis - 100 Eur. (15 vnt.).

Avilys tuščias - 40 Eur (10 vnt.).
Bičių šeimą-50 Eur. Dugneliai-8
Eur (15 vnt.). Nukliausai-8 Eur
(30vnt). Korpusai - 8 Eur (15 vnt.).
Rėmeliai be plokštelių 0,5 Eur.
Tel. 8 693 21 600. Rokiškis
• Varstotą. Kaina 70 Eur.
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis
• Audi 80 visą arba dalimis.
MTZ-50 dokumentus. Plūgus,
kultivatorių ir kitas detales. Grūdų
malūną, statinę ant ratų (gyvulių

girdymui), 2 ha miško.
Tel. 8 625 69 078. Rokiškis
• Nenaudotą, rusišką priekalą.
Kaina 250 Eur. Tel. 8 613 97 479.
Rokiškis
• Naują klausos aparatą Sound
Ganie. Kaina 35 Eur.
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Elektrinį pjūklą, nenaudotą
kriauklę, bulvių kombaino E-686
ratus, galima su rėmu ir kitos dalys.
Tel. 8 686 91 017. Rokiškis
• Suvirinimo aparatą ir galingą
akumuliatorių kroviklį. Kaina 35
Eur. Tel. 8 686 91 017.
Rokiškis
• Nestandartinių matmenų viršutinį
šulinio ritinį. Išsamesnė informacija
telefonu. Kaina sutartinė.

Tel. 8 687 58 348. Rokiškis
• Šiaudus rulonais, atvežu.
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Sausas, skaldytas malkas,
atraižas. Atvežu. Tel. 8 671 89 551.
Rokiškis
• Įvairią, pjautą, statybinę medieną.
Atvežu. Tel. 8 671 89 551.
Rokiškis
• Beržo briketų kaina su atvežimu į
jūsų kiemą 105 Eur. Uosio briketai
115 Eur, medienos granulės nuo
145 Eur. Kainos su 9 proc. PVM.
Tel. 8 646 01 050. Rokiškis
• 3,3 t skysto kuro talpyklą
pagamintą iš dujotiekio vamzdyno.
Išsivežti patiems.
Tel. 8 610 35 422. Rokiškis
• Malkas. Nebrangiai.
Tel. 8 623 06 944. Rokiškis
• Biokurą, sausos medienos.
Tel. 8 687 85 075. Rokiškis
• Mažai naudotą elektros dėžutę su
automatuku. Kaina 35 Eur.
Tel. 8 693 82 442. Rokiškis
• Malkas kaladėmis arba skaldytas.
Turim ir rąsteliais. Kaina 200 Eur.
Tel. 8 624 90 330. Rokiškis
• Juodą šalmą. Kaina 8 Eur.
Tel. 8 614 61 230. Rokiškis
• Sėklines, mišrias bulves.
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Naudotus, tekintus laiptinės

Nepriklausomas rajono laikraštis

kuoliukus. 6 dideli ir 30 mažesnių.
Kaina 30 Eur. Tel. 8 685 56 884.
Rokiškis
• Šienapjovės KS-2,1 dalgį.
Tel. 8 698 16 495. Rokiškis
• Nenaują ketaus vonią. Kaina 60
Eur. Tel. 8 685 42 153.
Rokiškis
• Stiklą 1,25/1,25/4.
Tel. 8 698 16 495. Rokiškis
• Šamotines plytas.
Tel. 8 698 16 495. Rokiškis
MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Geros būklės pianiną.

Tel. 8 683 52 532. Rokiškis
NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Sklypą gyvenamojo namo

statybai J. Tumo-Vaižganto g. 43c.

Geodeziniai matavimai atlikti.
Tel. 8 698 81 968. Rokiškis
• Sodą su vasarnamiu Juodupėje.
6,06 a žemės, šalia tvenkinys.
Tel. 8 650 33 388. Rokiškis
• 3 kambarių butą Rokiškio r.,

SEKMADIENIS 05.10

ŠEŠTADIENIS 05.09
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05:10 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:05 Daiktų istorijos
07:00 LRT radijo žinios
07:05 Proto džiunglės
07:35 Mumija Dumis ir
Achnetuto kapas
09:00 LRT radijo žinios
09:05 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite
09:30 Veranda
10:00 LRT radijo žinios
10:05 Beatos virtuvė
11:00 LRT radijo žinios
11:05 Po pamokų
11:15 Kino istorija
12:00 Gorongozos
nacionalinis parkas.
Rojaus atgimimas
13:00 Neįtikėtinos gyvūnų
draugystės
13:50 Džesika Flečer

06:00 Himnas
06:05 Gyvenimo spalvos
07:00 LRT radijo žinios
07:05 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 LRT radijo žinios
08:05 Į sveikatą!
08:30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų
pasakos. Jorindė ir
Joringelis
10:00 LRT radijo žinios
10:05 Gustavo
enciklopedija
10:30 Lietuvos
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Įstabiausios
Indonezijos salos
12:55 Gyvūnų dinastijos
13:45 Puaro
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15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų koncertas
17:30 Žinios
18:00 Langas į valdžią
18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Dainuokim kartu!
22:50 Be abejo, turbūt
00:40 Sikarijus: narkotikų karas
02:40 Europos kinas. Gyveno kartą
Uvė
04:35 Mumija Dumis ir Achnetuto
kapas

05:40 Paskutinis žmogus
Žemėje
06:30 Ančiukų istorijos
07:00 Galingieji reindžeriai.
Žvėries galia
07:30 Supermergaitės
08:00 Ančiukų istorijos
08:30 Virtuvės istorijos
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:35 Pasaulio puodai
17:30 Žinios
18:00 Duokim garo!
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Savaitė su „Dviračio
žiniomis“
21:30 Bloga mergaitė
22:30 Rožinė pantera 2
00:00 Svajonių komanda
01:50 Įstabiausios Indonezijos
salos
02:45 Gyvūnų dinastijos
03:40 Šventadienio mintys
04:10 Be abejo, turbūt

06:05 Paskutinis žmogus
Žemėje
07:00 Galingieji reindžeriai.
Žvėries galia
07:30 Supermergaitės

09:00 Skaniai ir paprastai
09:30 Tėvų darželis
10:00 Būk sveikas!
10:30 Penkių žvaigždučių būstas
11:00 Kapitonas Trumpakelnis
12:45 Gražuolė ir Sebastianas.
Nuotykiai tęsiasi
14:40 Netikra vienuolė
16:45 Ekstrasensų mūšis
18:30 TV3 žinios
19:30 galvOK
21:00 Povandeninis horizontas
23:05 Pranašas
01:00 Paskutinis raganų
medžiotojas
02:50 Povandeninis horizontas
04:40 Pasitikėjimas

07:00 Tomas ir Džeris
07:30 Saugokis meškinų
08:00 Ogis ir tarakonai
08:20 Riterių princesė Nela
08:50 Tomo ir Džerio pasakos
08:00 Ančiukų istorijos
08:30 Svajonių ūkis
09:00 La Maistas
10:00 Pasaulis pagal moteris
11:00 Svajonių sodai
12:00 Tarzanas
13:45 Gražuolė ir Sebastianas.
Draugai visam gyvenimui
15:35 Jaunavedžiai
17:25 Tai – mes
18:30 TV3 žinios
19:30 Lietuvos talentai.
Supervaikai
21:30 Olimpo apgultis
23:50 Persekiojama daktaro.
Pacientės kerštas
01:35 Karibų piratai. Salazaro
kerštas
03:45 Prezidento medžioklė
05:15 Paskutinis žmogus Žemėje
05:35 Tai – mes

06:45 Tomas ir Džeris

09:15 Beprotiškos melodijos
09:40 Bunikula
10:05 Varlių karalystė
11:55 Monte Karlas
14:10 Delfinukas Bernis
16:00 Kvailių apsauga
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Šrekas Trečiasis
21:15 Pikseliai
23:25 Kaimynai
01:15 Agentų žaidimai

06:00 Pričiupom!
07:30 Kvapų detektyvas
08:30 Pričiupom!
09:00 Sveikatos kodas
10:00 Varom!
10:30 Gyvūnai. Laukinė širdis
11:30 Spec. būrys. Išlieka
stipriausi
12:35 Pragaro viešbutis
13:30 Vanity Fair.
07:15 Saugokis meškinų
07:45 Ogis ir tarakonai
08:05 Riterių princesė Nela
08:35 Tomo ir Džerio pasakos
09:00 Beprotiškos melodijos
09:25 Bunikula
09:50 Srovės nublokšti
11:30 Beprotiškiausios melodijos.
Nuotykiai tęsiasi
13:20 Laukinių žmonių medžioklė
15:25 Laris Kraunas
17:30 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Lietuvos balsas. Vaikai
22:00 Šaunioji septyniukė
00:45 Nekviesti svečiai
02:15 Pikseliai

06:30 Baltijos galiūnų čempionatas.
Radviliškis
07:30 Kvapų detektyvas
08:30 Tauro ragas
09:00 Baltijos galiūnų komandinis

Visiškai slaptai
14:30 Ekstrasensų mūšis
17:00 Nusikaltimų tyrėjai
18:20 Kvapų detektyvas
19:30 Lietuvos balsas
22:50 Kaubojai ir ateiviai
01:05 Banga
02:45 Rokis

05:15 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi
06:00 “Brangioji, aš
perskambinsiu”
07:20 „TV Europa pristato. Vyrų
šešėlyje“
07:55 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi
09:00 Bušido ringas. Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
09:30 Krepšinio pasaulyje
10:00 Vantos lapas
10:30 Baltijos kelias
11:00 Gyvenimas
čempionatas. Žagarė
10:00 Varom!
10:30 Gyvūnai. Laukinė širdis
11:30 Spec. būrys. Išlieka stipriausi
12:35 Pragaro viešbutis
13:30 Reali mistika
14:35 Ekstrasensų mūšis
17:00 Nusikaltimų tyrėjai
18:20 Kvapų detektyvas
19:30 Pasikeisti vietomis
21:50 Narkotikų prekeiviai
23:05 Karo vilkai. Likvidatoriai VII
00:05 Kaubojai ir ateiviai
02:00 Banga

05:15 Skyrybos
06:00 „Gluchariovas“
08:00 Baltijos kelias
08:30 Kaimo akademija
09:00 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu
10:00 Šiandien kimba
11:00 Mokslo ritmu

12:00 „Kelrodė žvaigždė“
14:00 “Dvaro rūmai”
15:00 Laikykitės ten
16:00 Žinios
16:30 Mokslo ritmu
16:50 Mažos Mūsų Pergalės
17:00 Skyrybos
18:00 Žinios
18:30 „TV Europa pristato. Vyrų
šešėlyje“
19:00 „Tu esi mano“
20:00 Žinios
20:30 „Gluchariovas“
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 „Tu esi mano“
01:00 „Kelrodė žvaigždė“
02:50 „Pasaulis iš viršaus“
03:15 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi
03:55 Gyvenimas
04:35 Mokslo ritmu
04:45 Mažos Mūsų Pergalės
04:55 Krepšinio pasaulyje
05:15 Skyrybos
11:20 Mažos Mūsų Pergalės
11:30 Krepšinio pasaulyje
12:00 „Kelrodė žvaigždė“
14:00 “Dvaro rūmai”
15:00 Laikykitės ten
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Nauja diena
18:00 Žinios
18:30 „TV Europa pristato. Vyrų
šešėlyje“
19:00 „Tu esi mano“
20:00 Žinio
20:30 „Tu esi mano“
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 „Tu esi mano“
01:00 „Kelrodė žvaigždė“
02:50 „Pasaulio turgūs“
03:15 „24/7“
03:55 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi
04:35 „Pasaulio turgūs“
04:55 Kaimo akademija

ANTRADIENIS 05.12

PIRMADIENIS 05.11

Ieškokite prekybos centruose!
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas,
Lietuva
09:00 Džesika Flečer
09:50 Miuncheno
kriminalinė policija
10:35 Komisaras Reksas
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 LRT pamokėlės
13:00 Įdomiosios pamokos
tiesiogiai. Specialus
„Lietuvos tūkstantmečio
vaikų“ projektas
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Šoka Lietuva
16:40 Ponių rojus
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Vartotojų kontrolė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas

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

22:30 Dviračio žinios
23:00 Apgavikai
23:45 Klausimėlis
24:00 Komisaras Reksas
00:50 Kūrybingumo mokykla
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Daiktų istorijos
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Apgavikai
04:45 Šoka Lietuva
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

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

Istorijos, kurių
negirdėjote
22:30 Dviračio žinios
23:00 Apgavikai
23:45 Klausimėlis
24:00 Komisaras Reksas
00:50 Kūrybingumo mokykla
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Istorijos detektyvai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Apgavikai
04:45 Šoka Lietuva
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

06:25 Keršytojų komanda
06:55 Čipas ir Deilas skuba į
pagalbą
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 #IšNamų

12:00 Tikroji žvaigždė
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 #IšNamų
20:30 Prakeikti II
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Sušalusi žemė
00:05 Kaulai
01:05 APB
01:55 Rouzvudas
02:40 Pasitikėjimas
03:40 Kaulai
04:30 Grainderis
04:55 Paskutinis žmogus Žemėje
05:40 Rouzvudas

06:00 Iš širdies į širdį
07:30 Tomas ir Džeris
08:00 Volkeris, Teksaso
reindžeris
10:00 Rosenheimo policija
11:00 KK2 penktadienis

08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Nuo likimo
nepabėgsi
12:00 Tikroji žvaigždė
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Prieš srovę
20:30 Prakeikti II
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Geras žmogus
00:10 Kaulai
01:05 APB
01:55 Rouzvudas
02:45 Pasitikėjimas

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

12:10 Būrėja
13:30 Turtuolė varguolė
14:30 Našlaitės
15:30 Laukinis miestas
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Stebuklas
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Monikai reikia meilės
21:30 Žinios
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 Skola
00:45 Antrininkas
01:45 Šaunioji septyniukė
03:50 Volkeris, Teksaso
reindžeris

06:25 CSI. Majamis
07:20 Mano virtuvė geriausia
08:35 Asmens sargybinis
09:35 Pėdsakas
10:35 Kobra 11
11:35 Reali mistika
12:35 Nusivylusios namų

11:30 Būrėja
13:30 Turtuolė varguolė
14:30 Našlaitės
15:30 Laukinis miestas
16:30 Labas vakaras,
Lietuva
17:30 Stebuklas
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Monikai reikia meilės
21:30 Žinios
22:30 Apalūza
00:50 Antrininkas
01:50 Skola
03:35 Volkeris, Teksaso
reindžeris
05:05 Rosenheimo policija

06:25 CSI. Majamis
07:20 Mano virtuvė
geriausia
08:35 Asmens sargybinis
09:35 Pėdsakas
10:35 Kobra 11

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 Saugotojas
22:55 Pasikeisti vietomis
01:00 Narkotikų prekeiviai
02:00 Karo vilkai. Likvidatoriai VII
02:50 Nusivylusios namų
šeimininkės

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

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 Niekada nepasiduok 3
23:05 Saugotojas
00:50 Nusivylusios namų
šeimininkės

05.20 Nauja diena
07.00 Lietuva tiesiogiai
07.30 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu
08.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“
09.30 Vyriausybės spaudos
konferencija
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10.30 Kaimo akademija
11.00 „24/7“
12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių
12.30 Nauja diena
15.00 „Mentų karai: Kijevas.
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 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu
22.00 Lietuva tiesiogiai
22.30 Reporteris
23.30 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi
00.30 „Moterų daktaras“
01.30 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu
02.30 Lietuva tiesiogiai
03.00 „Vieno nusikaltimo istorija“
03.45 „Mentų karai: Kijevas.
Sidabrinis durklas“
04.30 „Kelrodė žvaigždė“

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
18.25 Rubrika "Renovacija iš
arčiau"
18.30 „Vieno nusikaltimo
istorija“
19.30 Lietuva tiesiogiai
20.00 Reporteris
21.00 Oponentai
22.30 Reporteris
23.30 Laikykitės ten su Andriumi
Tapinu
00.30 „Moterų daktaras“
01.30 Oponentai
03.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“
03.45 „Mentų karai: Kijevas.
Sidabrinis durklas“
04.30 „Kelrodė žvaigždė“
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Dokumentai tvarkingi. Kaina 3200
Eur. Tel. 8 685 57 120.
Rokiškis
• Gyvenamą namą kolektyviniame
sode, už miškų ūkio.
Tel. 8 686 93 166. Rokiškis
• Namo dalį Laisvės gatvėje.
Atvestos, bet nepajungtos
komunikacijos. Yra rūsys ir
pagalbinių pastatų, 2 a žemės.
Kaina 7700 Eur. Tel. 8 611 31 634.
Rokiškis
• Jaukų ir šiltą, 41,84 kv. m, dviejų
kambarių butą su rūsiu Juodupėje,
Pergalės gatvėje. Butas mūriniame
name, ketvirtame aukšte. Yra
balkonas. Šviesus, gera vieta
ir susisiekimas. Buto langai ir
balkono durys plastikiniai. Kaina
4500 Eur. Tel. 8 652 42 233.
Rokiškis
• 20 a sklypus Jakšto ir Janulionio
gatvėse. Visos komunikacijos.
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320.
Rokiškis
NUOMA

• Išnuomojamas 1 kambario butas

kaimiškojoje seniūnijoje, Šileikių
km. 15-1. Bendras plotas 74 kv. m,
gyv. plotas 43 kv. m. Yra ūkinis
pastatas, šiltnamis, nedidelis
sodelis. Kieme - šulinys. Kaina
sutartinė. Tel. 8 600 72 142.
Rokiškis
• Gerą surenkamą metalinį garažą
Galiu atvežti į vietą, surinkti.
Kaina 350 Eur. Tel. 8 687 73 343.
Ukmergė
• Namą Juodupėje su 17 arų žemės.
Namo viduje reikia remonto. Kaina
10500 Eur. Tel. 8 675 80 233
• Sodybą Kalvių kaime. Sklypo
plotas: 30 a. Medinis namas,
molinis tvartas, rūsys, garažas,
lauko virtuvė, pirtis, klėtis, didelis
sodas ir tvenkinys. Kaina 8000 Eur.
Tel. 8 620 30 974. Rokiškis
• Namą Rokiškio rajone, Obeliuose.
Yra 22 a žemės, sodas. Rami
vieta. Namui reikalingas remontas.

Rokiškio mikrorajone vienam
žmogui. Tel. 8 458 31 527.
Rokiškis
• Išnuomosiu 1 kambario butą
su baldais ir buitine technika
ilgesniam laikui. Tel. 8 620 24 515.
Rokiškis
• Išsinuomočiau ūkio paskirties
žemę. Kaina 150 Eur.
Tel. 8 606 07 881. Rokiškis
• Išsinuomosiu butą ar namą.
Siūlykite įvairius variantus.
Tel. 8 654 89 873. Rokiškis
• Nepriklausomybės aikštėje 24
(virš Swedbank) išnuomojami
kabinetai įvairiai veiklai.
Tel. 8 677 08 977. Rokiškis
• Šeima išsinuomotų butą ar namą
Rokiškyje ar Juodupėje, kurenamą
kietu kuru. Tel. 8 625 53 137.
Rokiškis
• Tvarkinga pora išsinuomotų vieno
kambario butą. Geriausia būtų su
baldais Rokiškio mieste. Kaina 99
Eur. Tel. 8 628 75 022.
Rokiškis
PREKĖS VAIKAMS

• Vežimėlį. Kaina 50 Eur.

Tel. 8 626 87 197. Rokiškis
• Mašinines kėdutes. Kaina 40 Eur.
Tel. 8 626 87 197. Kėdainiai
• Sauskelnes. 72 vienetai, 5 ir +5
dydžiai. Kaina 7 Eur.
Tel. 8 691 08 961. Rokiškis
• Geros būklės kūdikio maitinimo
kėdutę. Kaina 30 Eur.
Tel. 8 622 47 259. Anykščiai
• Dviratuką, už simbolinę kainą.
Vaikui iki 6 m. Kaina 10 Eur.
Tel. 8 671 53 562. Rokiškis
• Lego. Duplo Mikio ir Minės
gimtadienis (10597). 2-5 metų
vaikui. Yra visos detalės. Kaina 10
Eur. Tel. 8 615 43 395.
Rokiškis
• Dviračio kėdutę Hamax sleepy.
Naudota, bet geros būklės. Kaina

30 Eur. Tel. 8 650 28 445.
Rokiškis
RASTA\PAMESTA

• Pamesta raudona piniginė su

dokumentais. Radusiems pristatyti į
Maksimos apsaugos skyrių.
Tel. 8 654 38 112. Rokiškis
SODO, DARŽO TECHNIKA

• Husqvarna 340 - 200 Eur.

Husqvarna 236 - 180 Eur. Mažai
naudotos. Tel. 8 678 72 573.
Rokiškis
• Jonsered pjūklą. 2.2 kW. Iš
Švedijos. Kupiškis, galima ir paštu.
Kaina 130 Eur. Tel. 8 684 20 231.
Kupiškis
• Diskinį pjūklą Abliarka,
medžiams obliuoti.
Tel. 8 458 75 274. Rokiškis
• Labai mažai naudotą žoliapjovę.
Pirkta nauja, tvarkinga. Kaina
galima derinti. Kaina 120 Eur.
Tel. 8 602 24 241. Rokiškis
• Tvarkingą, savaeigę žoliapjovę su
krepšiu. Kaina 170 Eur.
Tel. 8 698 31 695. Rokiškis
• 2011 metų savaeigį traktoriuką
STIGA Primo reider, geros būklės,
varomi galiniai ratai, užsiveda
starteriu, naujas akumuliatorius su
2 metų garantija. Kaina 700 Eur.
Tel. 8 612 91 771. Rokiškis
• Tvarkingą traktoriuką Cub Cadet
VC 1000 RD, su vieno cilindro
dyzeliniu varikliu. Nauja sankaba,
tepalai, filtrai, 570 moto valandų,
el bunkeris, autopilotas, rankinis
stabdis. Kaina 2000 Eur.
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis

km/val, rodo pulsą, sudegintas
kalorijas, sportavimo laiką, nubėgtą
atstumą. Kaina 210 Eur.
Tel. 8 689 21 161. Rokiškis
• Naudotą Amysa treniruoklį.
8 sukimo padėtys, rodo pulsą,
sudegintas kalorijas, laiką,
važiavimo greitį ir nuvažiuotą
kelią. Kaina 80 Eur.
Tel. 8 689 21 161. Rokiškis
TRANSPORTO PRIEMONĖS

• 1997 m. VW Polo. 4 durų, 1,9 l,

dyzelis. TA iki 2022.05. Kaina 440
Eur. Tel. 8 674 92 644.
Rokiškis
• Kartus Vanagas 1 (2 vnt). 1vnt.750 Eur, ir Vanagas 2 (1 vnt) - 900
Eur. Tel. 8 686 37 924.
Rokiškis
• VW Polo. 1998 m., 1,9 l, TA
2 metams. Tvarkinga, labai
ekonomiška, 4 durų, su geruoju be
turbinos varikliu. Kaina 650 Eur.
Tel. 8 626 01 716. Rokiškis

• VW Passat. 2006 m, 1,9 l,

dyzelis, universalas, juodas. Kaina
1900 Eur. Tel. 8 621 72 973.
Rokiškis
• Mitsubishi Colt. 2005.12.29.
Dyzelis, 70 kW, TA iki 2021.09.20.
Pilka. Kaina derinama vietoje.
Tel. 8 610 29 473. Rokiškis
• Rusišką, vyrišką dviratį ir kitą
rėmą. Kaina 30 Eur.
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Rusišką, moterišką dviratį. Kaina
29 Eur. Tel. 8 625 81 278.
Rokiškis
• Moterišką dviraį. Ratai R26,
aliuminio rėmas, amortizatorius.
Kaina 85 Eur. Tel. 8 674 32 521.
Rokiškis
• 2009 m. Opel Meriva. Dyzelis.
Kaina 1700 Eur. Tel. 8 699 86 773.
Rokiškis
• Opel Signum. 2005.12.

SPORTO IR LAISVALAIKIO
PREKĖS
• Papildus . Kaina 150 Eur.
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Elektrinį bėgimo takelį.
Reguliuojamas tempas iki 12
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Tvarkingas, automatinė pavarų
dėžė. Variklis 1.9 l, CDTI, 110
kW. TA virš metų. Vasariniai ir
žieminiai ratai su padangomis.
Smulkesnė informacija telefonu.
Kaina derinama. Kaina 1900 Eur.
Tel. 8 648 84 563. Rokiškis
• VW Golf. 1995 m., raudonas.
Kaina 400 Eur. Tel. 8 683 27 149.
Rokiškis
• 2002.12 Pegueot 307.
Universalas, 2 l, dyzelinis,
mechaninė pavarų dėžė. Rida:
303500 km. Žieminių padangų
komplektas su ratlankiais. Kaina
750 Eur. Tel. 8 611 23 738.
Rokiškis
• VW Golf 4. 2000 m., 1.9 l, TDI,
TA 2 metams. Kaina 750 Eur.
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis
• Audi A4. 1995 m., 1.9 l, 66 kW,
dyzelinas, mechaninė pavarų dėžė.
TA iki 2020-10. Kaina 400 Eur.
Tel. 8 628 64 286. Rokiškis
• Motorolerį, iš po žiemos
neužsiveda. Buvo daug kas
pakeista naujomis dalimis: spynelė,
karbiuratorius, vožtuvų grandinė,
dirželis ir panašiai.
Tel. 8 602 91 455. Rokiškis
• 1997 m. Opel Corsa. 1 l,
benzinas. Kėbulas gražus, yra
smulkių defektų. TA iki 2020.12.23.
Kaina 250 Eur. Tel. 8 625 67 440.
Rokiškis
• Nenaudota, savadarbė lengvojo
automobilio priekaba be
dokumentų. Informacija telefonu.
Kaina 170 Eur. Tel. 8 686 97 344.
Rokiškis
• Suzuki Alto. 1 l , benzinas. Euro
5. 141000km. Kaina 2300 Eur.
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• 2010 m. Ford Focus. 1,6 l,
dyzelis. Kaina 2550 Eur.
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• VW Passat. 2003 m., 1,9 l, TDI.
Kaina 950 Eur. Tel. 8 685 21 400.
Rokiškis
• Labai geros būklės motorolerį
Keawai Fact Evo. 2016 m.,
Lietuvoje nuo 2019.03, 49 cc,
dvitaktis. TA iki 2021.03.
Kupiškis. Kaina negalutinė. Kaina
500 Eur. Tel. 8 684 20 231.
• VW Golf IV 2000 m., 1,9 l,
dyzelis, 4 durų. TA dar metams.
Kaina 950 Eur. Tel. 8 627 44 259.
Rokiškis
• Dviratį Pinewod x30. Dėvėtas,
21 bėgis, Shimano 26 colių ratai,
sportinis. Kaina 70 Eur.
Tel. 8 685 56 884. Rokiškis
• Opel Vectra. Universalas, 2004 m,
juodas, 2.2 l, DCTI, 114 kW. TA iki
2020.09. Važiuojantis . Kaina 620
Eur. Tel. 8 686 85 002.
Rokiškis
TRANSPORTO PRIEMONIŲ
DALYS
• Lietus ratlankius. R15, tarpai tarp
skylių 5-100. Centrinė skylė 54,
1 mm. Geros vasarinės padangos.
Kaina 140 Eur. Tel. 8 621 29 003.
Rokiškis
• Stabdžių ir galinius žibintus bei
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Gegužės 8-oji,
penktadienis,
19 savaitė

Iki Naujųjų liko 237 dienos.
Tarptautinė raudonojo
kryžiaus diena
Šv. Stanislovas,
Lietuvos muitinės įkūrimo diena
Antrojo pasaulinio karo aukų
atminimo diena
Buhalterių diena
Gegutės diena
Lietuvos įstojimo
į Europos Sąjungą diena
Saulė teka 5.26 val.,
leidžiasi 21.05 val.
Dienos ilgumas 15.39 val.
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius
šiandien švenčia:

Audrė, Džiuga, Džiugailas,
Džiugailė, Džiugenė, Džiugenis,
Džiugilas, Džiugilė, Gintautas,
Gintautė, Mykolas, Miltautas,
Miltautė, Stanislovas, Stasys.
Rytoj: Austė, Austėja, Eda, Edita,
Grigalius, Mintgailas, Mintgailė,
Pominas, Pominė, Povilas, Povilė,
Povydas, Povydė.
Poryt: Bertolda, Bertoldas,
Putinas, Sangailė, Viktorina.

Dienos citata

„Geriau vėliau negu niekad“
(Livijus).

Šiandien pasaulio
istorijoje

1429 m. baigėsi Orleano
apsuptis, kai Žanos D’Ark vadovaujama prancūzų kariuomenė
šturmu paėmė anglų fortus.
1794 m. Paryžiuje Revoliucijos konventas nukirsdino galvą
prancūzų chemikui Antuanui
Loranui Lavuazjė, monarchistui,
kuris žinomas kaip deguonies
apibūdintojas, degimo ir kvėpavimo procesų aiškintojas.
1828 m. gimė šveicaras Žanas Anri Diunanas, Raudonojo
Kryžiaus organizacijos steigėjas
bei pirmasis (1901 metais apdovanotas) Nobelio taikos premijos laureatas.

Šiandien Lietuvos
istorijoje

1919 m. pradėjo funkcionuoti Lietuvos muitinė.
1924 m. Paryžiuje Ambasadorių konferencijos nutarimu
Klaipėdos kraštas perduotas
Lietuvai.
2003 m. JAV Senatas pritarė septynių naujų narių, tarp jų
ir Lietuvos, priėmimui į NATO.

Post scriptum
Daug yra imančių,
tik mažai duodančių.
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Valstybės ir savivaldybių projektams
paskirstyta dar 345 mln. eurų
Vyriausybė
trečiadienį
paskirstė 345 mln. eurų papildomam ir skubiam ekonomikos skatinimui. Tai
antroji dalis iš Vyriausybės
skirtų 500 mln. eurų skubiems valstybės finansuojamiems projektams – pirma
155 mln. eurų dalis buvo paskirstyta prieš dvi savaites.

345 mln. eurų bus skirti šiemet įgyvendinamiems valstybės ir savivaldybių projektams
– statybų darbams, kitoms
priemonėms, susijusioms su
ekonomikos palaikymu, pranešė Finansų ministerija.
„Prioritetas buvo teikiamas
statybos darbų objektams, kurių lėšos bus panaudotos arba
kurių įgyvendinimui sutartys
su rangovais bus sudarytos iki

šių metų liepos 1 dienos. Taip
pat prioritetas buvo teikiamas
ir sveikatos apsaugos sektoriui“, – teigiama pranešime.
Daugiausia – 94 mln. eurų
skirta Švietimo, mokslo ir
sporto ministerijai, iš jų 9 mln.
eurų – studentų bendrabučių
atnaujinimui, 8 mln. eurų –
Žiemos sporto centro Kaune
statybai, daugelio mokyklų
pastatų ir infrastruktūros atnaujinimui,
52 mln. eurų skirta Sveikatos apsaugos ministerijai
įvairių ligoninių įrangai, pastatų rekonstravimui ir kitoms
reikmėms.
Energetikos
ministerijai
skirta 40 mln. eurų, iš jų 15
mln. eurų – dujų balionų daugiabučiuose pakeitimui kitais
energijos šaltiniais, 10 mln,

eurų – elektros skirstomojo
tinklo modernizavimui, 4 mln.
eurų – saulės jėgainių Visagine įrengimui.
Kultūros ministerijai skirta 45 mln. eurų, iš jų 10 mln.
eurų – Druskininkų kultūros
centro įrengimui.
Naujos kartos interneto
prieigos plėtrai (RAIN-2)
skirta 6 mln. eurų, Lietuvos
nacionalinio dramos teatro
pastato Vilniuje rekonstrukcijai – 10 mln. eurų.
Planuojama, kad visos lėšos bus panaudotos iki šių
metų pabaigos.
Naujienų agentūros BNS
informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB BNS
sutikimo draudžiama.

Britų muziejus demaskavo šimtus Mesopotamijos senienų padirbinių
Britų muziejaus ekspertai ir
muitinės pareigūnai išaiškino
šimtus padirbtų Mesopotamijos senienų, „veikiausiai“ kilusių iš Artimųjų Rytų, paskelbė
garsusis Londono muziejus.
Jo ekspertai drauge su teisėtvarkos pareigūnais įvertino
šimtus įtartinų daiktų, rastų 2019
metų liepą per patikrinimą Londono Hitrou oro uoste, ir nustatė, kad jie buvo padirbti, sakoma
antradienį paskelbtame pranešime spaudai. Tarp konfiskuotų
prekių buvo iš molio pagamintų
statulėlių, gyvūnų formos puodų
ir beveik 190 molinių lentelių su
dantiraščio įrašais. Šie daiktai
buvo rasti kruopščiai supakuoti
dviejuose konteineriuose, siųstuose privačiu adresu Britanijoje
iš Bahreino.
„Iš karto tapo aišku, kad iš-

kilo problema. Nė vienas iš tų
daiktų nebuvo seniena, – sakė
muziejus. – Lyg visi senovės
Mesopotamijos rašto pavyzdžiai būtų atsidūrę vienoje
siuntoje.“Ant kai kurių lentelių
buvo tikri ženklai, o amuletas
„be abejonės buvo sukurtas pagal tą, kuris buvo rastas Nimrude“, Irake.
Tačiau likę užrašai tebebuvo
„padriki ženklai, kai kurie išgalvoti, kai kurie užrašyti atvirkščiai – visiškas (ženklų) kratinys,
skaitant neturintis jokios prasmės“, pridūrė muziejus.
Savo dydžiu ir storiu lentelės
taip pat neatitiko originalų standartų – tai „dažna klaida pagal
nuotraukas gaminamuose padirbiniuose“.
Ekspertai sakė greitai pastebėję, kad lentelės buvo degtos
šiuolaikinėje krosnyje, jos ne-

buvo džiovinamos saulėje.
Manoma, kad šie senienų padirbiniai „veikiausiai“ atkeliavo
iš Artimųjų Rytų. „Lentelės padirbinėjamos jau daugiau nei
200 metų, [pirmieji] padirbiniai
pradėjo atsirasti anksčiau, nei
buvo iššifruotas dantiraštis“, –
nurodė muziejus. „Tačiau tai
yra pirmas atvejis, kai matome
šio konkretaus tipo padirbinius:
tai yra nauja gamybos linija,
skirta patikliai naujokų rinkai“,
– sakoma pranešime. Šios prekės iš tiesų neturi jokios vertės,
bet jos galėtų būti „ypač vertingos“, vertos tūkstančių svarų,
jeigu rinkoje būtų parduotos
kaip autentiškos. Konfiskuotus
padirbinius planuojama panaudoti „švietimo tikslais“, dalis jų
bus eksponuojama Britų muziejuje, kai jis vėl atsidarys.
BNS inform.

garsiakalbius Magnat Pioneer
Blaupunkt. Tel. 8 676 27 899.
Rokiškis
• R15/112, et50, 6.5j ratlankius su
padangomis. Kaina 130 Eur.
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Nissan Almera variklį su dėže.
Važiuojanti, 2002 m., 2,2 l, dyzelis.
Kaina 140 Eur. Tel. 8 627 71 703.
Rokiškis
• Audi 100 C4 variklį su dėže. 1994
m., 85 kW. Užsiveda, važiuoja,
variklis geras. Kaina 180 Eur.
Tel. 8 627 71 703.
Rokiškis
• 2000 m. Peugeot 306 dalimis.
Tel. 8 698 07 683. Rokiškis
• 1995 m. Nissan Terrano dalimis.
Tel. 8 698 07 683. Rokiškis
• VW Passat B5 dalimis. 1998 m.,
81 kW. Tel. 8 698 07 683.
Rokiškis
• Audi, VW ratlankius su
padangomis. 5 skylių. Kaina 50
Eur. Tel. 8 698 07 683.
Rokiškis
• Dalimis 1994m. VW Passat.
Priekinį stiklą, žibintus, galinį
dangtį ir kita. Tel. 8 614 87 836.
Rokiškis
• Lietus ratus. 225/45, R16, 5/122.
Tinka Audi, VW automobiliams.
Kaina 85 Eur. Tel. 8 650 33 384.
Rokiškis
• 2006 m. Opel Astra dalimis.
Tel. 8 699 86 773. Rokiškis
• Naujus, originalius, Žigulio
aliuminius ratlankius. R13. Kaina

40 Eur. Tel. 8 613 97 479.
Rokiškis
• 2005 m. Opel Meriva dalimis. 1,3
l, DTI, 51 kW. Tel. 8 619 11 054.
Rokiškis
• 2002 m. Opel Zafira dalimis. 2,2
l, DTI, 92 kW. Tel. 8 619 11 054.
Rokiškis
• Opel Zefira galinį kapotą. 2001
m., mėlynas. Tel. 8 648 41 007.
Rokiškis
• Gražius Mazda 6 lietus ratlankius.
205/50, R17. Kaina 150 Eur.
Tel. 8 687 73 075.
Rokiškis
• Audi A6 lietus ratlankius su
beveik naujomis padangomis.
225/50, R17, tarpas tarp skylių 112.
Kaina 200 Eur. Tel. 8 687 73 075.
Rokiškis
• Peugeot 406 dalimis.
Tel. 8 698 16 495. Rokiškis
• VW Passat B5.5 dalimis. 1.9 l,
TDI, 96 kW, 6bėgių.
Tel. 8 602 23 539. Rokiškis
• Dalimis 1998 m., Opel Vectra.
Universalas, benzinas-dujos.
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Ratus. R17, 5/114.3, tiesūs. Arba
keičiu į R17, 5/100 . Kaina 120
Eur. Tel. 8 674 56 883.
Rokiškis
• Opel ratlankius su padangomis. 4
skylių . Kaina 40 Eur.
Tel. 8 671 43 562. Rokiškis
• Padangas. 205/65, R15, C, du
vnt., M+S, geras protektorius.
Kaina 25 Eur. Tel. 8 685 75 884.

Rokiškis
• Akumuliatorių Varta 12 V, 80 Ah,
380A DIN. Naudotas 6 mėnesius,
veikia puikiai, kaip naujas. Kaina
40 Eur. Tel. 8 608 33 563.
Zarasai
• Automobilio GAZ-53 detales:
starterį, generatorių, traukių
antgalių pirštus. Tel. 8 623 43 539.
Rokiškis
• Traktorinės, keturtonės priekabos
dalis: linges, žiedą, prikabinimo
dišlių. Tel. 8 623 43 539.
Rokiškis
• Lietus ratlankius su vasarinėmis
padangomis. 225/45, R17. Atstumas
tarp centrų 100 mm. Tinka VW
Golf, Škoda Octavia. Kaina 120
Eur. Tel. 8 610 19 607.
Rokiškis
• Dalimis 1998 m. Volvo V40. 1,9
l, TD, universalas. 2000 m. Mazda
Premaxcy. 1998 m. VW Pasat, 1,9
l, 81 kW, TDI, automatinė greičių
dėžė, juodas. Tel. 8 614 87 836.
Rokiškis
• Citroen Xsara 1,9 l, TD, 66 kW
dalis. Kaina 30 Eur.
Tel. 8 630 21 024. Zarasai
VAIZDO TECHNIKA

• Automobilio video registratorių
Fhd 1080. Be atminties kortelės,
komplekte laikiklis, kamera,
maitinimo laidas. Kaina 20 Eur.
Tel. 8 625 12 233.
Rokiškis

Lietuvą pasiekė ministerijos
užsakyti 4 mln. jodo tablečių
Sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad gruodį nupirktos 4 mln. jodo tablečių pasiekė Lietuvą.

Siunta perduota Ekstremalių sveikatai situacijų
centrui, tabletes gyventojams
planuojama išdalyti prieš
paleidžiant Astravo atominę
elektrinę Baltarusijoje.
Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga teigė,
kad Lietuva turi būti pasirengusi galimoms grėsmėms.
„Džiaugiuosi, kad kalio
jodido tablečių užsakymas
saugiai atgabentas ir galėsime jas išdalinti žmonėms“,
– pranešime teigė ministras.
Pasak sveikatos apsaugos
viceministro Algirdo Šešelgio, kalio jodido tablečių
kaip vienos iš prevencinių
priemonių dalijimas gyventojams planuojamas dar prieš
Baltarusijos atominės elektrinės veiklos pradžią.
„Pirmiausia, kalio jodido tabletės bus išdalintos
30 kilometrų spinduliu nuo
Astravo atominės elektrinės

gyvenantiems Lietuvos piliečiams. Kartu bus duodami
tikslūs nurodymai, kada ir
kaip vartoti šį preparatą nelaimės atveju“, – sakė viceministras.
Anot jo, gyventojai tabletėmis bus aprūpinami bendradarbiaujant su savivaldybių administracijomis.
Tabletes už 1,3 mln. eurų
tieks bendrovė „Armila“.
Įsigyti šių tablečių nuspręsta
ruošiantis Astravo atominės
elektrinės atidarymui Baltarusijoje.
Kalio jodido tabletės apsaugo tik nuo radioaktyviojo jodo, tačiau ne nuo kitų
radioaktyviųjų
medžiagų,
kurios pasklinda aplinkoje
branduolinės avarijos atveju,
todėl jos turėtų būti vartojamos tik rekomendavus valdžios institucijoms.
Sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad kalio jodido tablečių profilaktiškai,
kai aplinkoje nėra pasklidęs
radioaktyvusis jodas, vartoti
negalima.
BNS inform.

„Facebook“ pristatė savo „aukščiausiąjį
teismą“, kuris priims sprendimus dėl turinio
Socialinis tinklas „Facebook“ pristatė pirmuosius savo
nepriklausomo „aukščiausiojo teismo“ narius, kurie priims spendimus dėl to, koks
turinys turėtų būti leidžiamas feisbuke ir instagrame.

Priežiūros taryba priims galutinius sprendimus dėl pranešimų, kurie „Facebook“ kelia
kontroversiją dėl cenzūros, dezinformacijos ar žodžio laisvės.
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Lenkiška bulvių sodinamąją,

mažai naudota 300 Eur. Vagotuvuskaupikai su priedais 150 Eur.
Tel. 8 612 56 267. Kupiškis
• Veikiantį diržinį šieno grėblį vartytuvą. Kaina 180 Eur.
Tel. 8 651 72 526. Rokiškis
• Veikiantį, lenkišką trąšų
barstytuvą. Kaina 130 Eur.
Tel. 8 651 72 526. Rokiškis
• Traktorinę, savadarbę, savivartę,
6 t priekabą su dokumentais.
Verčia į galą, hidrocilindras, 24
tonų galingumo, tvarkinga elektra.
Galima nuimti visus bortus, lieka
tiesi platforma. Kaina 3000 Eur.
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Arpą grūdams valyti, su elektriniu
varikliu. Tel. 8 458 75 274.
Rokiškis
• Trąšų barstytuvą.
Tel. 8 458 75 274. Rokiškis
• Kaušą. Naujas, su hidrauliniu
teleskopinių cilindrų, 500
Eur. Galima su Jūsų variacijų
pasirinkimu. Tel. 8 695 29 133.
Rokiškis
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Tarp 20 paskelbtų tarybos
narių yra teisininkų, žmogaus
teisių aktyvistų ir žurnalistų iš
įvairių šalių; Nobelio taikos
premijos laureatas ir buvusi
Danijos premjerė. „Facebook“
viešosios politikos direktorius
Brentas Harrisas tarybos sukūrimą apibūdino kaip „esminių
pokyčių, susijusių su kai kuriais
sunkiausiais „Facebook“ sprendimais dėl turinio, pradžią“.
BNS inform.

• Traktorinę priekabą BRIAB

S2C-20-75. Bortinė, geros
būklės. Bortų aukštis apie 1 m, su
paaukštinimais 1,50 m, veža 22 t ir
daugiau grūdų. Galima persidaryti
kitiems kroviniams vežti. Kaina
sutartinė. Ilgis 8,20 m, plotis 2,5 m.
Kaina 3800 Eur. Tel. 8 686 91 017.
Rokiškis
• Srutovežį, 3,2 tonos. Kaina
sutartinė. Tel. 8 615 19 401.
Kupiškis
• Traktorių T-40. Kaina 1700 Eur.
Tel. 8 687 19 763. Rokiškis
• 2 vnt. naudotus, T16/T25
starterius. 1vnt. Leistuvo starterį ir
1 vnt. UAZ. Pigiai. Kaina 20 Eur.
Tel. 8 611 22 383. Kaunas
• Rankinį vagojimo plūgelį.
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Traktorius Deutz faras DX -140.
Oru aušinamas, 6 cilindrų su
turbina, variklio defektas. 5500 Eur
arba keičiu į MTZ-82 uk.
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• Savivartes priekabas iš ZIL-130.
Važiuoklės su kėbulu, yra keli vnt.
Vienos kaina 750 Eur.
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• Traktorius DT-20, geros techninės
būklės. Visi mazgai veikia,
padangos geros. Kaina 950 Eur.
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• Ford traktorius iš Norvegijos.
Techninė būklė gera, 4 cilindrų
variklis. Kaina 1600 Eur.
Tel. 8 641 57 036.
Kupiškis
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Galimybė įamžinti
brangaus žmogaus atminimą
Netektis pasibeldė į jūsų artimųjų, draugų, kaimynų namus? Negalite
jų aplankyti ir užjausti asmeniškai? Mes siūlome jums pagalbą – pareikškite
užuojautą „Rokiškio Sirenos“ puslapiuose. Nuoširdaus palaikymo ir pagarbos
žodžiai visam laikui liks laikraščio puslapiuose. Siūlome šia galimybe
pasinaudoti veltui: tereikia ateiti į „Rokiškio Sirenos“ redakciją, jos reklamos
priėmimo vietas ar atsiųsti užuojautos tekstą elektroniniu paštu.
Norite įamžinti velionio atminimą, jo prasmingus darbus? „Rokiškio Sirena“
pasirengusi padėti: pagal jūsų pateiktus duomenis padėsime parašyti ir
išspausdinsime nekrologą už priimtiną kainą. Pasinaudokite galimybe pagerbti į
Amžinybę išėjusius brangius žmones.

Švelninamas karantino režimas
kariuomenėje, šauktiniai
savaitgaliais bus išleidžiami namo
Lietuvos kariuomenė trečiadienį pranešė švelninti
karantino režimą kariniuose daliniuose – planuojama
šiuo metu tarnaujančius
nuolatinės
privalomosios
pradinės kario tarnybos
karius savaitgaliais išleisti
namo, bus plečiamas karinis
rengimas.

„Jei nebus pastebėta didesnių viruso proveržių, planuojama atnaujinti karių išleidimą
į namus savaitgaliais. Kariuomenės vadovybės nuomone,
tai buvo viena iš pagrindinių
priemonių, padėjusi apsaugoti
karius ir jų šeimos narius nuo
galimo spartaus viruso plitimo“, – rašoma pranešime.
Pasak kariuomenės, atnau-

Jono Pauliaus II metai bus minimi be žmonių susibūrimų
Vyriausybė
patvirtino
Šventojo Jono Pauliaus
metų minėjimo planą. Dėl
karantino plane atsisakyta didelės dalies renginių –
visų, kurie susiję su žmonių
susibūrimu.

Kaip pranešė Vyriausybė,
šių metų gegužės 18 dieną
bus minimos 100-osios Šventojo Jono Pauliaus II gimimo
metinės, tačiau dėl karantino
atsisakyta minėjimų, diskusijų, paskaitų, parodų, švenčių,
Jono Pauliaus II vardo mokymo įstaigų, muziejų ir bibliotekų projektų.

„Plano projekte paliktos tik
tos veiklos, kurios nėra susijusios su žmonių susibūrimu“, –
skelbia Vyriausybė.
Vykdant atminimo įamžinimo veiklas numatoma išleisti
pašto ženklą, proginę monetą,
skirtą Kryžių kalnui, bus vykdoma ir virtuali akcija „Šviesos žemėlapis“.
Įgyvendinant kultūrines,
edukacines ir pažintines veiklas bus skatinamos ne pelno
siekiančių organizacijų iniciatyvos, parengtos metodinės
rekomendacijos ir pagalbinė
medžiaga švietimo darbuotojams, sukurtas virtualus marš-

rutas, skirtas Šventojo Jono
Pauliaus II piligrimų keliui,
parengta virtuali paroda Šventojo Jono Pauliaus II vizitui
Lietuvoje prisiminti, organizuojama vaizdo konferencija
su ilgamečiu Jono Pauliaus II
pagalbininku Kardinolu Stanislavu Dzivišu.
Bus sukurta ir transliuojama vaizdo užsklanda Lietuvos
televizijoje, Lietuvos televizija parodys dokumentinį filmą
„Žemyno išvaduotojas. Jonas
Paulius II ir komunizmo žlugimas“, interneto svetainėje
www.lrt.lt bus paskelbtos publikacijos apie Šventąjį Tėvą

ir jo vizitą Lietuvoje. Taip pat
numatoma parengti ir transliuoti valandėles apie Šventąjį
Joną Paulių II Lietuvos radijo
ir televizijos laidose, minint
svarbias jo biografijos datas
parengti ir transliuoti temines
laidas Marijos radijuje, ketinama sukurti laidas apie Šventojo Jono Pauliaus II bendravimą su jaunimu, supažindinti
su Šventojo Jono Pauliaus II
kūryba.
Šventasis Popiežius Jonas
Paulius II gimė 1920 metų
gegužės 18 dieną, mirė 2005
metų balandžio 2 dieną.
BNS inform.

mokestis.
„Apie 55 tūkst. įmonių patyrusių neigiamas pasekmes
dėl COVID-19 šiuo metu gali
naudotis mokestinės pagalbos
priemonėmis - iki ekstremaliosios situacijos pabaigos ir
dar du mėnesius po jos yra
atleistos nuo delspinigių, joms
nebus pradėti mokesčių išieškojimo veiksmai, mokesčius
jos gali išdėstyti be palūkanų“, – pranešime sakė VMI
Nepriemokų administravimo
departamento direktorė Irina

Gavrilova. Pasak jos, vienoms
įmonėms priemonės yra taikomos automatiškai, kitoms
– pagal prašymą.
VMI teigimu, „Sodra“
gavo 7,5 tūkst. įmonių prašymų netaikyti sankcijų – jų mokėtinos įmokos nuo karantino
pradžios siekia 92 mln. eurų.
460 įmonių jau leista atidėti
4,2 mln. eurų įmokų.
VMI yra sudariusi įmonių,
nukentėjusių nuo koronaviruso, sąrašą, jame šiuo metu
yra apie 55 tūkst. bendrovių.

Šioms įmonėms be prašymo
taikomos mokestinės pagalbos
priemonės. Inspekcija perspėja, kad neįtraukti į sąrašą ir nepateikę prašymo verslininkai
mokesčius ir socialinio draudimo įmokas turi mokėti laiku.
Kitą savaitę maždaug 23
tūkst. įmonių gaus VMI laiškus su priminimais apie 73
mln. eurų pamirštų sumokėti
mokesčių, kurių nesumokėjus
jie bus išieškomi iš įmonių
sąskaitų.
BNS inform.

VMI jau atidėjo 300 mln. eurų mokesčių
Maždaug 55 tūkst. nuo
koronaviruso nukentėjusių
įmonių pasinaudojo valstybės suteikta teise atidėti
mokesčius vėlesniam laikui
– bendra jų suma siekia apie
300 mln. eurų, pranešė Valstybinė mokesčių inspekcija
(VMI).

Daugiau kaip 227 mln.
eurų atidėta po karantino paskelbimo kovo 16 dieną, o
didžiausią jų dalį (192,9 mln.
eurų) sudaro pridėtinės vertės

jinamas karinis rengimas iki
būrio dydžio (apie 30 karių
– BNS) kariniams vienetams,
bet pratybos ir toliau bus vykdomos tik karinėse teritorijose.
Per pratybas ir toliau bus
naudojamos individualios apsaugos priemonės, laikomasi
saugaus atstumo reikalavimų.
Dalis iki šiol taikytų saugumo priemonių liks galioti
– paliekamas tik būtinas karių
ir transporto priemonių judėjimas tarp padalinių, apribotas
patekimas į dalinius ir vykdoma įeinančių asmenų kontrolė.
„Taip pat visi tiek Lietuvos, tiek NATO sąjungininkių valstybių kariai, grįžtantys ar atvykstantys į Lietuvą,

bus tiriami ir esant poreikiui
izoliuojami dėl koronaviruso
grėsmės“, – pabrėžiama kariuomenės pranešime.
Pagal Lietuvos kariuomenės Taikos meto užduočių planą, šiuo metu aktyvuoti beveik
200 karių, kurie padeda civilinėms institucijoms kovoti su
koronaviruso pandemija.
Trečiadienį
kariuomenė
pranešė dėl karantino atidedanti kitą savaitę turėjusį prasidėti šaukimą ir rezervo karių
mokymus.
Lietuvoje dėl koronaviruso
grėsmės karantinas paskelbtas
kovo 16 dieną. Trečiadienį Vyriausybė jį pratęsė iki gegužės
31 dienos, tačiau sušvelnino
režimo sąlygas.
BNS inform.

Karantino mados: Vilniuje startavo
kaukių mados savaitė
„Kūrybiškumo neuždengsi
kauke“ – tokiu šūkiu antradienį Vilniuje startavo Kaukių
mados savaitė, jos metu dizainerių sukurtos apsauginės
kaukės pristatomos daugiau
nei dvidešimtyje stendų sostinės gatvėse.

„Kiek žinau, tai yra pirmoji
kaukių mados savaitė pasaulyje”, – žurnalistams antradienį
sakė renginio organizatorė dizainerė Julia Janus, perkirpusi simbolinę atidarymo juostelę.
Dizainerių akimis, naujas
privalomas aksesuaras yra ne tik
būtinybė, bet ir nauja galimybe
saviraiškai.
Kai kurias iš demonstruojamų kaukių puošia ūsai, gyvūnų
veidai, kaukolės, kitos žiba sidabriniu kryžiumi ar perteikia
žinomus simbolius, tokius kaip
staugiantis vilkas..
Ji tikisi, kad iniciatyva susti-

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

prins ir Vilniaus tarptautinį įvaizdį.
Kaukių atranka buvo vykdoma feisbuko grupėje „Mask Your
Fashion“.
Kaukių mados savaitėje pristatomos tiek profesionalių dizainerių
sukurtos kaukės, šypseną keliantys šmaikštūs aksesuarai, taip pat
- menininkų sukurti kostiumai ir
kūriniai. Žiūrovai gali pamatyti dizainerių Roberto Kalinkino, Eglės
Onos Žiemytės, Olgos Filatovos
Kontrimienės, Rūtos Kriaučiūnaitės, Gintaro Joniko, Vidmantės
Martikonytės, juvelyrės Jūratės
Česnaitės, verslininko Manto
Juraškos, menininkų Severijos
Bružaitės, Eglės Babilaitės, Eglės
Gandos Bogdanienės, Gerdos
Liudvinavičiūtės, Giedriaus Bučo
kaukes.
S. Bružaitė į renginį Vilniuje atvyko pasipuošus buboninio maro
gydytoją menančia kauke, kurta
menininko Donato Dubausko.
BNS inform.
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Picos ir burgeriai
į namus:
8-699-60660
Orų prognozė gegužės 8-11 d.
Diena
Gegužės 8 d.

Debesuotumas

Temperatūra
Naktį 1
Dieną 14

Vėjas
V,
3-8 m/s

Naktį 6
Dieną 17

PV,
5-10 m/s

Gegužės 10 d.

Naktį 6
Dieną 18

PV,
5-10 m/s

Gegužės 11 d.

Naktį 4
Dieną 11

V,
5-10 m/s

Gegužės 9 d.

AUGALAI

Pastabos
Kai kur šalna.

• 500 kg avižų. Kaina 60 Eur.

Tel. 8 622 22 405. Rokiškis
• Grikius. Daigumas 95 proc.
Sufasuoti didmaišiais. Kaina 480
Eur. Tel. 8 687 94 271.
Rokiškis
BUITINĖ TECHNIKA

• Naują, Caravell firmos, 4

krepšelių, su stiklu, pramoninį
šaldiklį. Kaina 300 Eur.
Tel. 8 647 15 530. Rokiškis
• Svarstykles ELICOM EEP.
Naujos. Kaina 260 Eur.
Tel. 8 674 16 031. Rokiškis

• Skalbimo mašiną Samsung. Geros
būklės, su trumpo skalbimo ir ilgo
skalbimo programomis. Išsami
informacija telefonu. Kaina 120
Eur. Tel. 8 610 09 925.
Rokiškis
• Šaldytuvą. Stovi nenaudojamas.
Modelis: Samsung RB37K63632C/
EF. Viskas reguliuojama per
ekraną: apšvietimas, šaltis, kiti
niuansai. Stiklo korpusas, itin
stilingas. Mokėta buvo 890 Eur.
Kaina 400 Eur. Tel. 8 600 20 842.
Rokiškis
DOVANOJA

• Dovanojam labai gražų katinėlį

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

• 4vnt. stacionarių kompiuterių

dalims. Kaina 10 Eur.
Tel. 8 693 82 442.
Rokiškis
• Xbox one žaidimus. UFC- 15 Eur,
Project Cars-12 Eur, NBA 2017-12
Eur, NBA Live15-5 Eur, Spintires
Mudrunner- 15 Eur, Dirt Rally 2.020 Eur, Mxgp Pro- 20 Eur, Truck
Driver-20 Eur. Tel. 8 623 29 070.
Rokiškis

PRAMOGŲ KAMPELIS
ANEKDOTAI

Vaikinas su mergina eina
pro dešrainių kioską. Mergina
taria:
– O, kaip skaniai kvepia...
Vaikinas sutinka:
– Brangioji, jei nori, tai
grįždami vėl galėsime pro čia
praeiti.
***
Mirė pats seniausias
zoologijos sodo dramblys. Pro
šalį einantis žmogus išgirdo
verkiantį dramblio prižiūrėtoją
ir sako:
– Ko taip verki? Bus dar tų
dramblių.
– Aha, lengva tau kalbėti,
ne tau reikės duobę kasti.
***
– Tekėk už manęs!
– Gerai, aš sutinku.

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

Tyla.
– Brangusis, tu daugiau
nieko man nenori pasakyti?
– Net nežinau... Man atrodo,
kad aš ką tik ir taip per daug
prisišnekėjau...
***
Indėnas sumanė pasikeisti
pavardę. Aiškina savo padėtį:
– Man nepatinka mano
pavardė. Ji per ilga.
– Tai kokia ta jūsų pavardė?
– Pašautas laukinis kalnų
erelis, akmeniu krintantis iš
dangaus.
– Taip, iš tiesų pavardė
sudėtinga. Ir kokią naują
pavardė pasirinkote?
– Bum!
***
Žmona guodžiasi vyrui:

– Brangusis, aš niekaip
negaliu užmigti...
– Tai normalu. Blogis
niekada nemiega.

DIREKTORIUS
Simonas Tuska
info@rokiskiosirena.lt

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

***
Blondinė iš bankomato nori
nusiimti pinigų. Už jos stovinti
kita blondinė sako:
– Haha, aš mačiau tavo
PIN kodą - jis yra keturios
žvaigždutės!
Pirmoji atšauna:
– Klysti, jis yra 1566!
***
Vyras su žmona ateina pas
kunigą:
– Mums nusibodo gyventi
kartu, prašome mus išskirti.
Kunigas atsiverčia senovinę,
sunkiais apkaustais pagražintą
bibliją, pavarto ją, paskaito...

Paskui užverčia, užsimoja ir
kad tvos vyrui per galvą! Vėl
užsimoja ir kad tvos žmonai!
Tada klausia:
– Ar norite išsiskirti?
– Taip.
Kunigas vėl užsimoja ir kad
tvos vienam, kad tvos kitam! Ir
vėl klausia:
–Ar norite išsiskirti?
– Ttttaaip…
Ir vėl kunigas užsimoja, ir iš
visų jėgų vyrui į kaktą BUM.
Žmonai į kaktą – BUM. Vyras
neiškenčia:
– Sakykite, kiek jūs mus
trankysit?
– Kaip parašyta: „kol mirtis
jus išskirs“!
***
– Kaip išvesti suvalkietį iš
proto?
– Įleisti jį į apvalų kambarį
ir pasakyti, kad kažkur kampe
mėtosi 500 litų.
***
Mergina ir vaikinas, kartu
gyvenantys tame pačiame
name, susitinka lifte. Vaikinas
pradeda:
– Žinot... Man nepatogu tai
sakyti... Bet aš dėl jūsų praradau
ramybę, negaliu miegoti,
naktimis vaikštau po kambarį,
kaip šešėlis...
– Mmm... Na... Nežinau...
Gal geriau pakalbėkite apie tai
su mano tėčiu...
– Tai čia jis nuolat leidžia tą
idiotišką muziką?
***
Iki karantino svajojau
gyventi, kaip mano katinas. Ir
dabar manau, kad jo gyvenimas
įdomesnis, nei mano: ryte išėjo,
paryčiais grįžo.
***
Pirmoji nuotolinio darbo
REKLAMOS SKYRIUS
Justina Kazlionka
Tel. 8 666 76 777
reklama@rokiskiosirena.lt
BUHALTERĖ
Ramutė Buckuvienė
Tel. 8 618 08 915

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

taisyklė: jei kokio daikto
negali pasiekti nepakildamas
nuo sofos, vadinasi, to daikto
apskritai nereikia.
***
Lietuvos kalinių asociacija
palaiko šūkį „Sėdim namie!“
***
Barnis – santuokos techninė
apžiūra.
***
Žvėrių sueiga. Liūtaskaralius:
– Kodėl vėluojam? Aš gi
liepiau visiems susirinkti per
saulėlydį.
Žirafa:
– Tai ir susirinkom. Aš dar
matau saulės pakraštėlį.
***
Mokykloje biologijos
pamoka. Mokytoja:
– Petriuk, pateik pavyzdį,
kaip alkoholis žaloja organizmą.
– Tamsta mokytoja, aš
šiandien antrą kartą į mokyklą
tėvų nevesiu!
***
Dabar liaudis sportuoja:
užsiima agrofitnesu.
***
– Ar sunku būti katinu?
– O tu pabandyk kailinę
kepurę išlaižyt.
***
Milijardieriaus klausia:
– Koks jūsų svarbiausias
garderobo aksesuaras?
– Plaukų gumytė.
– Čia kaip?
– O va taip. Aš ja pinigų
paketus apsuku.
***
Vyrukas žirgų lenktynėse
pastatė paskutinius šeimos
pinigus už žirgą, vardu Niekšas,
ir laimėjo pusę milijono.
Žurnalistai jo klausia:

Leidėjas - UAB „Rokiškio Sirena”
Spausdina - UAB „AL grupė”
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– Kodėl pasirinkote būtent
šį žirgą?
– Žmona patarė.
– Kaip tai?
– Niekšas buvo paskutinis
jos žodis, kai sužinojo, kur aš
ruošiuosi eiti.
***
Berniukas pribėga prie
tetulės parke:
– Teta, teta, jūsų man kaip
moters reikia.
Tetulė žiūri, praradusi amą.
O berniukas paaiškina:
– Mūsų kamuolys įriedėjo į
moterų tualetą.
***
– Krizė, Buratinai, – pasakė
tėtė Karlas, ir pridūrė – dabar
gyvensi židinyje.
***
Pradinė mokykla tai tėvų
varžytuvės, kuris geriau lipdo,
piešia ir klijuoja.
***
Buratinas antrą savaitę
sėdėjo veidu į pietus. Augino
barzdą.
***
Grožio konkursą suardė
nežinomi išdykėliai: jie pavogė
dalyvių numerėlius, o be jų
žiuri nesugebėjo atskirti vienos
dalyvės nuo kitos.
***
Kaip sužinoti, kad gaidžių
peštynėse Škotijoje yra airis?
Paprastai: jis atsineš antį. Kaip
sužinoti, kad tose peštynėse
bus italas. Jis pastatys už
antį.Kaip žinoti, kad ten yra
mafija? Nes antis laimės.
***
Seras šnabžda kambarinei:
– Aplankykite mane šiąnakt
ir gausite perlų vėrinį.
– O jei ledi pamatys?
– Tuomet perlai atiteks jai.

Leidžiamas antradieniais ir
penktadieniais
Laikraščio tiražas – 882 egz.
Laikraščio elektroninės versijos
tiražas – 1816 egz.
Redakcija už skelbimų, reklamos
ir užsakomųjų straipsnių turinį
neatsako

