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Rokiškio dekanato Carito

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

Ieškokite prekybos
centruose!
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Anglijoje nužudytos rokiškietės šeimai prašoma pagalbos
Sekmadienį,
balandžio
11-ąją, policija įvardijo Rytų
Anglijos miesto parko tvenkinyje rastos negyvos moters tapatybę. Tai – jauna, iš
Rokiškio kilusi, daugiavaikė
mama. Neabejojama, kad ji
nužudyta. Sulaikytas ir įtariamasis.

Nedideliame
Brandono
miestelyje, esančiame už 20
mylių į Pietus nuo King’s Lynno, negyva moteris rasta ankstų praėjusio penktadienio rytą
– jos kūnas prieš 7 valandą pastebėtas nedideliame vandens
telkinyje vietos parke.
Pirminiais
duomenimis,
moteris yra nužudyta, tikslesnes mirties priežastis aiškinasi
ekspertai.
Sekmadienį vakare Suffolko policija patvirtino, kad
velionė – 35 metų, iš Rokiškio kilusi, Eglė Vengalienė,
gyvenusi tame pačiame Rytų
Anglijos miestelyje.

Skelbiama, kad penktadienį po pietų sulaikytas 46 metų
vyras, kuriam po apklausos

pareikšti įtarimai žmogžudyste. Jis buvo pažįstamas su
mirusiąja. Įtariamojo tapaty-

bė kol kas neatskleidžiama,
Ipswicho Magistratų teismas
leido jį sulaikyti ilgesniam
laikui.
Pradėjus tyrimą ieškomi
liudininkai, kurie galėjo matyti lietuvę paskutinėmis jos
gyvenimo dienomis.
Su didžiulį likimo smūgį
patyrusia Eglės Vengalienės
šeima dirba specialiai tokiems
atvejams apmokyti pareigūnai.
Teigiama, kad po moters
mirties našlaičiais liko 5 vaikai.
Netoli kūno radimo vietos
sekmadienį buvo padėta gėlių
ir užuojautos rašteliai.
Anglijos lietuvių bendruomenė organizuoja finansinės
pagalbos moters šeimai rinkimą – viešame skelbime tautiečių prašoma prisidėti prie palaikų pargabenimo į Lietuvą ir
laidojimo.
„Rokiškio Sirenos“
inform.

Šildymo sezonas užsitęsė: viltis – šiltesni savaitgalio orai
Daugiabučiuose jau ima
virti amžini ginčai: tie, kurie gauna kompensacijas
už šildymą, dar norėtų, kad
radiatoriai būtų šilti bent
kelias dienas, o tie, kurie už
paslaugą moka pilną kainą,
nekantriai laukia, kada gi
bus baigtas šildymo sezonas.
Šildymo sezonas baigiamas
rajono savivaldybės administracijos sprendimu. Kada
gi rokiškėnai sulauks šios
žinios, „Rokiškio Sirena“ ir
klausė savivaldybės administracijos direktoriaus Andriaus Burnicko (nuotr.).
Permainingi orai
atnešė korektyvų
Faktas kaip blynas – šildymo sezonas užsitęsė. Jei
ankstesniais metais balandis
lepino puikiais orais ir šildymo sezonas būdavo užbaigtas
jau balandžio viduryje, tai šiemet jis bus bent jau keliomis
dienomis ilgesnis. Didmiesčių
savivaldybės jau praėjusią savaitę svarstė išjungti šildymą,
tačiau dėl šalto oro nuspręsta
šį sprendimą atidėti.

Mūsų rajono savivaldybės
administracijos direktorius A.
Burnickas atviras: ir rokiškėnai nekantriai laukia šildymo
sezono pabaigos. Juolab, kad
jis yra ilgas, ir, deja, brangokas. Mat ir žiemą spustelėję
nemenki šalčiai gerokai pa-

tuštino gyventojų kišenes.
„Šilumos tiekėjams, be abejo, sezonas yra neblogas“, –
konstatavo pašnekovas. Todėl
nenuostabu, kad daugiabučių
gyventojai nekantriai laukia,
kada gi bus galima jau nebemokėti už šią paslaugą.

Be kitos savaitės –
tikrai ne
Deja, kol kas nieko paguodžiančio
savivaldybės
administracijos
direktorius
pasakyti negali. Mat pagal
galiojančią tvarką, tam, kad
būtų baigiamas šildymo sezonas, trijų parų iš eilės vidutinė
paros temperatūra turi būti ne
mažesnė kaip 10 laipsnių šilumos. „O pas mus kol kas ir vienos paros vidutinė temperatūra tiek nesiekia. Ką bekalbėti
apie trijų“, – sakė pašnekovas.
Jis mano, kad anksčiausiai
apie šildymo sezono pabaigą
bus galima diskutuoti tik kitos
savaitės pradžioje. Visa viltis
– žadami šilti savaitgalio orai.
„Stebime orų prognozes. Kol
kas pranašaujama, kad savaitgalį dienos temperatūra bus
„-niolika“ laipsnių. Jei ji tokia
bus iš tiesų ir išsilaikys ilgiau,
svarstysime baigti šildymo
sezoną“, – sakė A. Burnickas.
Taigi, sprendimas gali būti
priimtas jau pirmosiomis kitos
savaitės dienomis.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ

Žinių apie covid-19 susirgusius paskiepytuosius rajone nėra
Kaip sekasi skiepyti rajono gyventojus? To „Rokiškio Sirena“ klausė savivaldybės Ekstremalių situacijų
komisijos vadovo Andriaus
Burnicko.

Dauguma vakcinų –
„Phizer“
Kol kas skiepijimo eiga
rajone klostosi neblogai. Vakcinos neužsiguli, žmonės skiepijasi noriai. A. Burnickas neslėpė, paskiepyti būtų galima
ir daugiau žmonių, jei tik vakcinų būtų skiriama daugiau.

Rajone covid-19 sergančių skiepytų asmenų, oficialiais duomenimis, nėra.

Mat ir pajėgumų tą daryti pakanka, ir norinčiųjų netrūksta.
Gana aktyviai prašymus teikia ir didžiųjų rajono įmonių,
kuriose dirbančiųjų skaičius
viršija 100 asmenų, vadovai.
Ar yra kokių problemų dėl
skiepijimo „Astra Zeneca“

vakcina? Pašnekovas teigė,
kad ne: šios vakcinos per savaitę gaunama labai nedaug,
iki poros šimtų dozių. Ir ji suskiepijama be didesnių problemų: žmonės laukia skiepų.
Didžioji vakcinų kiekio dalis
– „Phizer“ firmos.

Kol kas
skiepyti nesusirgo
Mieste sklando gandai, kad
galbūt jau yra covid-19 užsikrėtusių asmenų, kurie užkratą gavo jau pasiskiepiję. „Mes
tokių duomenų neturime. Teoriškai tokia galimybė yra:
vakcina negarantuoja, kad 100
proc. nesusirgsite. Tačiau ji
saugo nuo sunkių ligos formų.
Skiepytis yra labai svarbu, ir
džiugu, kad rokiškėnai tai supranta“, – sakė A. Burnickas.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ
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Degė pieva ir automobilis

Balandžio 9 d., 16:35 val. gautas pranešimas, kad Kraštinės g., Uljanavos k. (Rokiškio kaimiškoji sen.) dega žolė.
Išdegė 2 a senos pievos.
Balandžio 10 d., 23:45 val. gautas pranešimas, kad Ilgalaukių k. (Rokiškio kaimiškoji sen.) atvira liepsna dega automobilis.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inform.

Pavogė kurą ir įrankius

Balandžio 11 d., 7.47 val. pranešta, kad Rokiškio r., Kirkūnėlių k., iš garažo pavogta 230 litrų žymėto dyzelinio kuro ir
įvairūs įrankiai. Nuostolis – 594,84 Eur.
Panevėžio VPK inform.

Rado galimai narkotinių medžiagų

Balandžio 13 d., apie 20.15 val. Rokiškyje, Vilties g., atliekant vyro (gim. 1989 m.) daline apžiūrą, rasti 3 vnt. folijos paketų su baltos spalvos milteliais, galimai narkotine medžiaga.
Panevėžio VPK inform.

Ieškotas jaunuolis rastas negyvas

Kovo 25-ąją dieną išėjęs iš namų ir dingęs Marius Bieliūnas balandžio 14-ąją rastas negyvas.
Jo kūnas aptiktas miške netoli Rokiškio psichiatrijos ligoninės. Rokiškio rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus
viršininkas Robertas Krasauskas patvirtino, kad šio asmens
kūnas rastas, o mirties priežastys bus nustatytos tyrimo metu.
Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Rokiškio krašto muziejaus
Skaitmeninė biblioteka

Muziejaus fondai – tikras istorijos lobynas. Muziejuje sukaupta daugiau
kaip 100 tūkst. eksponatų. Šiandien vienas iš pagrindinių uždavinių ne tik
rinkti, saugoti, tirti, restauruoti eksponatus, bet ir
supažindinti visuomenę su
itin vertingais dokumentais, fotografijomis, knygų
kolekcija ir kitomis kultūros paveldo vertybėmis,
kurios būtų pasiekiamos
per virtualią biblioteką.
2010 m. pradėta kurti
skaitmeninė biblioteka nuolat pildoma.
Skaitmeninėje bibliote-

koje iš viso yra 23 Rokiškio
grafystės dvarų bylos, jose –
apie 21 tūkst. skaitmeninių
puslapių (failų). Bibliotekoje
taip pat galima rasti Rokiškio
apskrities dokumentų, Kamajų parapijos metrikų knygų, Georgo Brauno (1541–
1622) žinomiausių pasaulio
miestų atlasą „Civitates orbis
terrarum“, išleistą 1575 m.,
Kelne (Köln), Vokietija, Sofijos Tyzenhauzaitės knygas.
Balandžio 14-ąją biblioteka papildyta Panemunėlio
parapijos 1840 m. gyventojų
sąrašu.
Rokiškio
krašto muziejaus
inform.
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Viešųjų ryšių balionėliai – ir gražūs, ir dideli, bet džiaugsmo neteikia

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

„Įvaizdis yra viskas“, –
toks nūdienos visuomenės
šūkis. It pamišę juo rūpinasi: valstybės institucijos,
įmonės, asmenys. Šimtai
kampanijų, feisbuko postų taranuoja visuomenę,
pasakodami apie gražius
ir gražesnius, šaunius ir
šaunesnius, šmaikščius ir
šmaikštesnius. Bet koks
šlamštas vyniojamas į blizgų
saldainio popierėlį. Įvaizdžiaujame, tskant. Ir mokame milžinišką kainą už tas
spalvotas, vienadienes šiukšles – tai, ką galėjome investuoti į valstybės, visuomenės
ateitį, pažiro pavasarinio
vėjo nešiojamomis smulkiomis šiukšlėmis.
Dabar svarbu atrodyti, o ne
būti. Juokiamės iš negudrių
panelių ir vaikinų, kurie savo
mylimuosius renkasi pagal
silikonų dydį ar automobilio
markę. Ir pyksta, kai gyvenimas nesusiklosto. Pykti nėra
dėl ko: kiekvienas turi, ko

norėjo. Norėjo automobilio
(ir juo simbolizuojamo pinigų
kiekio) – jį ir turi. Norėjo silikoninės kalbančios lėlės – ji
yra. O ar prie šių gėrybių dar
ir gyvas žmogus, su jo poreikiais, su jo tikslais, svajonėmis, su charakteriu, gyvenimo
būdu pridedamas – pamiršo
paklausti.
Apie tai, kiek mažai gilinamasi į esmę, parodo naujos
profesijos. Seniai į nebūtį nuėjo stilistai, garderobo, įvaizdžio formuotojai. Dabar kas
antras svajoja tapti influenseriu ar blogeriu. Kas, kad pasakyti neturi ką. Pavyzdžiui, jei
anksčiau kai kurios šeimos,
susilaukusios vaikelio, užknisdavo tik savo artimuosius
pasakojimais „o mes padarėm
kakutį“, tai dabar užknisinėjama tokių pat internetinių
bendraminčių auditorija. Norite pamatyti geras virtualias
peštynes – nereikia kelti posto
apie LGBT kokių nors skinhedų tinklalapyje. Iš moteriškių
diskusijų apie žindymą neštų

muilą ne tik virtualus policijos
patrulis, bet ir visai nevirtualus policijos ekipažas.
Dalis tokių „painfluensinimų“ perkeliami ir į visuomenės informavimo priemones skambiomis antraštėmis
„Tautkvaiša Šniurkščiasniurglytė siūlo revoliuciją jūsų
spintoje“. Tokia pat logika
sekant, namų interjerui skirtame žurnale, kainuojančiame
4 Eur, atsiranda „šiupeliuko ir
semtuvėlio“ komplektas už 70
Eur, dizainerių sukurti inkiliukai už 100 Eur ir tapetai po
239 Eur už ritinį.
Kalbama, kad feisbuko erdvėje atsirado net vištos-influenserės. Kaip sakant, koks
influenseris, tokie ir sekėjai?
Pasiskaičiuokite, kiek pastaruoju metu matėte straipsnių
apie tai, kaip reikia išsirinkti
mėsainį, batus (patiems juk neišeina, ania?), kremuką, paltuką augintiniui, ir kiek straipsnių apie tai, ką pastaruoju metu
išrado Lietuvos mokslininkai?
Kur ten mūsų matematikai, lazerių fizikos specialistai, mūsų
biotechnologai? Stebimės, kad
faktiškai nebeliko tokių specialybių, kaip epidemiologai.
Kai visuomenė taip elgiasi,
nereikia pykti, kad norinčių
tapti lazerių fizikais yra kelis
šimtus kartų mažiau, nei norinčių tapti influenseriais. Kuriame influenserių visuomenę
ir influenserių ekonomiką.
Kurdami įvaizdį ten, kur jau
seniai nėra turinio. Šiandien
skaičiau frazę apie tai, kad
estų vaikams mokykla kala
idėją – kurkite startuolius. Ko
mokomi mūsų vaikai? Kurkite
vlogą?
Bėda ta, kad visuomenė ir
jos gerovė vlogais nekuriama.

Rudolfo Lymano muzikos mokyklos mokiniai
„keliauja“ į konkursus virtualiai
Balandžio 3-4 dienomis,
Prahoje (Čekijos Respublika) vyko portalo GOLD
EUROPE
FESTIVALS
kasmet rengiamas virtualus Tarptautinis įvairių
žanrų jaunimo konkursas
– festivalis SPRING SYMPHONY-2021. Dvi dienas
trukęs renginys stebino
dalyvių gausa ir džiugino profesionalia jaunimo
atliekamų kūrinių kokybe.

Konkurse dalyvavo Rokiškio Rudolfo Lymano dainininkės. Mokytojos Rasa
Pletaitė-Junokienė
ankstyvojo ugdymo programos
jaunoji dainininkė Milita
Jasiūnaitė debiutavo tarptautinėje scenoje, Brigita
Stulgaitė ir Augustė Zizaitė
pirmosios klasės mokinės.
Visos dainininkės vokalo

žanro kategorijoje tapo III
vietos
laureatėmis. Mokytoja Reda Kazlauskienė
konkursui parengė 3 klasės
mokinę Radvilę Cegelskaitę, kuri konkurse pelnė II
laipsnio laureatės diplomą.
Balandžio 9 d. vyko X
ŽEMAIČIŲ KRAŠTO VAIKŲ IR JAUNIMO DAINŲ
VIRTUALUS KONKURSAS „SKAMBIOJI DAINA
2021” PLUNGĖJE, kuriame
dalyvavo 80 dalyvių iš 20
Lietuvos miestų ir rajonų.
Savo amžiaus kategorijoje Brigita Stulgaitė tapo III
vietos laureate, kurią parengė mokytoja Rasa Pletaitė-Junokienė. Mokytojos
Redos Kazlauskienės mokinės Radvilė Cegelskaitė
tapo II vietos laureate, Simona Tuskaitė - III vietos
laureate. Koncertmeisterė

Rasa Pletaitė-Junokienė.
Balandžio 6-11 dienomis Italijoje vyko virtualus
tarptautinis
daugiažanris
konkursas RACCONTO DI
PRIMAVERA - RAVENNA 2021, kuriame pasirodė 1600 dalyvių iš įvairių
pasaulio šalių. Renginyje
dalyvavo Rokiškio Rudolfo
Lymano muzikos mokyklos
pirmosios klasės mokinės
Brigita Stulgaitė ir Augustė Zizaitė, mokytoja Rasa
Pletaitė-Junokienė ir mokytojos Redos Kazlauskienės
mokinės Urtė Smalinskaitė bei Radvilė Cegelskaitė.
Vokalo kategorijoje visos
dainininkės tapo III vietos
laureatėmis.
Rokiškio
Rudolfo Lymano
muzikos mokyklos
inform.

Kuriama darbu, žiniomis ir talentais. „Sunkus tatai darbas
– valstybė“, – atsiduso Justino
Marcinkevičiaus Mindaugas,
lipdydamas puodą. Net puodo lipdymas sunkus darbas
(be jokios ironijos). O ką jau
kalbėti apie XXI a. žinių visuomenę. Kur takoskyros tarp
intelektualų ir influenserių sekėjų siekia jau šviesmečius:
vieni į kosmosą leidžia palydovus, kiti – į eterį postus su
gramatinėmis klaidomis apie
kremukus. Jums 26-eri ir jūs
dėstote dviejuose universitetuose? Ir dar sukūrėte įrenginį, kuris ruošiamas patentavimui? Atleiskite, kam jūs jūs
įdomus? Įdomi „lietuviškoji
Kim Kardašjan“, kuri neturi
nei išsilavinimo, nei profesijos. Bus aptarta kiekviena jos
suknelė, tatuiruotė.
Tapti astrofiziku, bionižinieriumi sunku. Ten daug
mokytis reikia. Skaičiuoti išvestines ten visokias. O mūsų
visuomenė jaunam žmogui
kala į galvą, kad vienintelis
integralo panaudojimo būdas
– išlankstyti jo forma vielą
į klozetą įmestiems raktams
žvejoti.
Pykstame dabar – antivakserių grupuotės kuriasi, supermamytės, sakinio be klaidų
neparašančios, aiškina apie
skiepų žalą. O kodėl jos negali
to daryti? Kodėl apie kremukus, apie žindymą, apie mėsainius jos gali aiškinti, o va
štai apie skiepus – ne? Jei visose kitose gyvenimo srityse
visuomenės autoritetais tapo
beraščiai „ką žvaigždės pasakys“, tai kodėl jau šitoje srityje jie staiga negali pasireikšti?
Jei kitose srityse beraštystė
šlovinama, tai kodėl šitoje sfe-

roje ji staiga tapo trūkumu?
Jei iškėlėme ant pjedestalo
tuštučius, tai ko dabar stebimės, kad jie ten yra? Keista
dar, kad koks tuštutis nesumanė sukurti blogo apie chirurgiją. „Dieve, koks jis gražus ir
mielas. Būtinai išsoperuosiu
apendicitą“, – tikriausiai taip
cyptų jo gerbėjų minia.
Mano karta svajojo, kad
žmogus atras naujus pasaulius. Dar apie kokius 2000-uosius kiekvienas kosminės
raketos skrydis buvo įvykis,
rodomas žinių laidose. Dabar
laidos rodomos apie tai, kad
kažkoks veikėjas surinko 100
tūkst. sekėjų. Anskčiau sekėjus turėjo pranašai, filosofai,
mokslininkai. Influensinimas
tapo svarbia visuomenės gyvenimo ir ekonomikos šaka.
Mes net ministrus Tik toke turime. O gyvenime?
Netikite? Štai, kad ir pastarųjų dienų įvykiai. Kol politologai kasė pakaušius stebėdami dabartinės Vyriausybės
veiklą, niekam tai nebuvo
įdomu. Niekam nebuvo įdomu nei nelogiški draudimai,
nei turinio stoka. Kol vienas
žymus nuomonės formuotojas
ėmė ir neparašė. Ir būtent jo
dėka katukams atsivėrė akys.
Absurdai? Bet mes taip
gyvename. Kai, atleiskite, vištos nuomonė svarbesnė, nei
specialisto, tai visuomenė ir
gamina... vištas. Kai būti gražiam yra daug svarbiau, nei
protingam, nėra ko stebėtis,
kad aplink visi gražūs. Turime gražius politikus. Gražią
vyriausybę. Gražius lankstinukus per rinkimus padalina.
Gražiai iš feisbukų šypsosi.
Ant nosies balandžio vidurys. Kaip mūsų ateities karta

laikys valstybinius brandos
egzaminus? O kam tai rūpi?
Kažkaip laikys. Kažkaip stos į
aukštąsias mokyklas. Kažkaip
ten mokysis. Išeis kažkokiais
„specialistais“. Valdžia galės
svarstyti, kaip optimizuoti bakalauro studijas, tarkime, iki
kokių dviejų metų. Nes realiai
šiandieninė situacija tokia ir
yra: aukštųjų mokyklų studentai be tikrų studijų praleido
pusantrų metų. Ir panašu, kad
ši parodija bus tęsiama ir toliau. Išleisime krūvas „specialistų“, kurių žinių ir įgūdžių
pakaks tik žinutėms feisbuke
rašyti.
Užauginome kartą, kuriai
viskas turi būti lengva, gražu
ir savo malonumui. Jos iliustracija – gražūs ministrai filmuojantys gražias ekskursijas
iš ministerijos koridorių. O ką
jiems daugiau veikti? Jie gi
daugiau nieko nemoka. Ir čia
mes dar turėjome iliuzijų, kad
mūsų šalis gali tapti „žinių
ekonomika“? Kokią žinutę
siunčia žinių ekonomikos ministrė-influenserė pasauliui?
„Aš naujame lazerių centre?
Aš naujoje farmacijos gamykloje? Lietuva padarė ženklų
proveržį kosminių technologijų srityje? Aš su mokslininkais, atradusiais vaistus nuo
vėžio?“. Aga, kurgi ne. Žinutė
pasauliui: „Mane išrinko. Aš
turiu ministeriją. Jėėėė!“
Ir jei manote, kad ateityje
bus geriau, tai giliai įkvėpkite
ir susimąstykite. Ar tik ne jūsų
mažius dabar per fizikos nuotolinę pamoką po stalu slepia
mobilųjį su įjungta šaudykle?
A, tiesa, kad pamatytumėt,
ką veikia mažius, pirmiausia
patiems reikia iš feisbuko su
influenseriais išlįsti.
Tel. 8 614 56 408. Rokiškis
• Rašomąjį stalą. Kaina 20 Eur.
Tel. 8 681 58 849. Rokiškis

AUGALAI

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Kaimiškai augintą kiaulę.

• Gero atsėlio bulves Vineta ir

Laura. Vasarinius kviečius, miežius.
. Tel. 8 615 78 695. Rokiškis
• Įvairių veislių bulves sodinti.
Galiu atvežti. Tel. 8 601 26 960.
Rokiškis
• Vasarinių kviečių sėklą
AKVILON, C3. Ir miežių sėklą,
TESLA C3. Tel. 8 627 34 750.
Rokiškis
• Baltažiedžio barkūno sėklą.
Tel. 8 652 59 364. Rokiškis
BALDAI

• Kampą Galvė, ištiesiamas, geros
būklės. Kaina 180 Eur.
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Tel. 8 604 09 285. Rokiškis
• Sofą-lovą su miegama funkcija
bei patalynės dėže. Miegama dalis
160×200, idealios būklės, be jokių
defektų. Kaina 150 Eur.
Tel. 8 682 31 499. Rokiškis
• Naują biuro arba tinkančią prie
rašomojo stalo kėdę. Kaina 50 Eur.
Tel. 8 686 65 674. Rokiškis
• Ištiesiamą stalą. Kaina 15 Eur.
Tel. 8 614 56 408. Rokiškis
• Sekciją. Kaina 30 Eur.
Tel. 8 614 56 408. Rokiškis
• Trivietę sofą - lovą ir du pufus.
Bendras ilgis 230, sėdimosios
dalies matmenys: ilgis - 195, plotis
- 80, miegamosios dalies: ilgis 195, plotis - 168. Sofoje yra du
dideli stalčiai/patalynės dėžės, taip
pat pufai su daiktadėžėmis. Kaina
250 Eur. Tel. 8 602 78 866.
Vilnius
• Kavos staliuką. Kaina 80 Eur.
Tel. 8 682 21 205. Rokiškis
• Dirbtinės odos sofą. Mažai
naudota. Kaina 120 Eur.
Tel. 8 685 18 977. Rokiškis
• Du fotelius. Kaina 25 Eur.

Teirautis tel. 867965202.
Tel. 8 645 32 525. Biržai
• Kalakutų šeimyną. Kalakutas ir 5
dedančios kalakutės.
Tel. 8 686 99 116. Rokiškis
• Antys. Yra 15 vnt. (2 gaigalai
ir 13 antyčių). Tel. 8 686 99 116.
Rokiškis
• Belukštes avižas.
Tel. 8 656 80 743. Vilnius
• 2 veršelių, apsėklintą karvę.
Tel. 8 678 69 488. Rokiškis
IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo, galiu skaldyti

malkas. Tel. 8 675 70 379.
Rokiškis
• Buhalterė ieško papildomo darbo
(dirbu namuose, kompiuterine
programa). Tel. 8 626 81 551.
Rokiškis
• Mergina ieško darbo. Man 30
metų. Tel. 8 692 83 959.
Rokiškis
• Vyras ieško darbo.
Tel. 8 608 28 256. Rokiškis
• Vyras ieško papildomo darbo
statybose, savaitgaliais.
Tel. 8 603 73 679. Rokiškis
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Ekologiškas drabužių valymas – moderni paslauga,
paskatinta ir asmeninės patirties
„E.V. Boutique“ rokiškėnams žinoma kaip įdomių, nestandartinių drabužių ir aksesuarų krautuvė.
Tačiau visai neseniai šalia
įėjimo į butiką atsirado
reklaminis skydelis, reklamuojantis naują paslaugą – ekologišką drabužių
valymą. Butiko šeimininkė
Eglė Vainauskaitė neslepia:
imtis naujos veiklos paskatino ir asmeninė patirtis, ir
karantino mesti iššūkiai.
Karantinas
smulkiam verslui –
rimtas išbandymas
„E.V. Boutique“ skaičiuoja
penktuosius veiklos metus. Iki
karantino verslą lydėjo sėkmė.
Rokiškėnai pamėgo nestandartiniais drabužiais ir aksesuarais prekiaujančią krautuvę. Ir
dabar, kiek atlaisvinus karantino gniaužtus, tuo metu, kai
kalbėjome su „E.V. Boutique“
šeimininke E. Vainauskaite,
parduotuvę aplankė ne vienas
pirkėjas. Viena jų, sužinojusi,
kad rengiamas straipsnis, atvirai sakė: „Mėgstu šitą parduotuvę. Nes tokių drabužių kitur
niekur nerasite“.
Tokie įvertinimai užsitarnauti ilgamečiu kruopščiu
darbu. Tačiau keletą mėnesių
„E.V. Boutique“ veikla faktiškai buvo sustabdyta. Mat
tokių nedidelių krautuvėlių
veikla leista tik prieš kelias
savaites. Internetinė prekyba
irgi ne išeitis. Mat drabužius,
aksesuarus E. Vainauskaitė
rinkosi iš Italijos, kitų Europos šalių tiekėjų. „Svarbus
kokybės ir kainos balansas“,
– akcentavo ji. Kokybiški audiniai, kokybiška furnitūra,
pasiuvimas – tokie yra prekių
atrankos kriterijai. O kaip jas
pamatyti, įsigyti, jei judėjimo
tarp Europos šalių faktiškai
nebuvo? „Mūsų tiekėjai irgi
buvo uždaryti“, – akcentavo
pašnekovė.
Svarbus ir šiltas ryšys su
klientu. Būtent tai lemia smulkiojo verslo sėkmę. E. Vainauskaitė neslepia: ji atsimena
nuolatinių pirkėjų anksčiau
įsigytas prekes, todėl gali patarti, kokius naujus drabužius
galima derinti prie jų. Kaip aksesuarais atnaujinti, pagyvinti
jau esamą garderobą. Ir klientai tai vertina.
Įdomu tai, kad „E.V. Boutique“ yra ir rokiškėnų kurtų daiktų – čia prekiaujama
„Agnetės stilius“ mezginiais
taip pat ir Vaidos Matiukaitės
rankinėmis.
Taigi, jau karantino metu
jauna verslininkė su šeima
svarstė, kaip papildyti savo
verslą, kad jis generuotų pajamas ir taptų mažiau priklausomas nuo karantino išbandymų.

Butiko šeimininkė Eglė Vainauskaitė teigė, kad ekologiškas valymas tausoja
drabužius ir ilgina jų tarnavimo laiką. Drabužių valymo paslauga puikiai
dera ir papildo butiko veiklą.

Asmeninė patirtis –
idėjos pagrindas
Ekologiško valymo paslauga – Rokiškyje naujovė. Ji iki
tol buvo prieinama tik didmiesčiuose. Kodėl „E.V. Boutique“
ėmėsi tokios nišinės veiklos?
E. Vainauskaitė neslepia:
verslo idėją pakuždėjo asmeninė patirtis. Vis daugiau žmonių
junta alergiją įvairiems produktams. Menka paslaptis, kad
skalbimo, valymo priemonės
yra vieni stipresnių alergenų.
O ką jau kalbėti apie cheminį
drabužių valymą.
Kita priežastis, kodėl buvo
imtasi šios paslaugos, koreliuoja jau su esamu verslu – kokybiškiems drabužiams svarbi
tinkama priežiūra. Netinkamas
skalbimas ir valymas gadina
audinį. O juk kiekvienas nori,
kad geras, pamėgtas daiktas
tarnautų ilgai. „Daugeliui žmonių vis labiau priimtinos idėjos
turėti ne pilną spintą nereikalingų, nenešiojamų daiktų, o
keletą kokybiškų, tarpusavyje
suderintų, ilgaamžių“, – sakė
pašnekovė.
Kinta ir visuomenės požiūris. Daugelis ima pageidauti
ekologiško maisto, ekologiškų
skalbimo priemonių. „Chemijos mūsų pasaulyje ir taip
daug. Kai kur ji tiesiog neišvengiama: ne visuomet galite

pasirinkti maistą be priedų, be
trąšų augintas daržoves. Kam
dar savo organizmą, aplinką
pildyti chemija?“ – retoriškai
klausė pašnekovė.
„E.V. Boutique“ siūlo klientams išbandyti naujos kartos ekologišką valymą, kuris
nealergizuoja, neturi stipraus
pašalinio kvapo, nedulka cheminėmis medžiagomis.
Pati valymo įranga neužima
daug vietos: speciali skalbyklė
ir džiovyklė. Tačiau dirba ji išties efektyviai: ekstriniam valymui paliktus drabužius švarius atsiimti klientai gali jau po
1-3 val., o įprastine tvarka drabužiai išvalomi per 1-3 dienas.
Valo „jautrius“ audinius
E. Vainauskaitė neslepia:
darbo netrūksta. Dabar klientai dažniausiai atneša žiemos
sezono drabužius: paltus, pūkines striukes. Taip pat skubama pasirūpinti ir pavasariniais
apdarais, pavyzdžiui, švarkais.
„Štai neseniai skambino bičiulė. Ji išskalbė pūkinę striukę.
Šlapi pūkai sušoko į gumulus.
Juos iškedenti prireiks nemažai pastangų ir laiko. Kam taip
vargti“, – sakė pašnekovė. Čia
išvalius striukę, tokių problemų nebus: ji bus tokia pat papurusi ir šilta, kaip anksčiau.
Valymo medžiagos ir tech-

nologija leidžia valyti net jautriausius audinius: vilną, šilką,
kašmyrą, mocherą. Žinoma,
išsaugomos ir audinio spalvos,
tausojamas audinys. Yra net
specialus valymo režimas...
kaklaraiščiams.
Technologijos efektyvumą
patvirtina ir ekspertai: ji sertifikuota Hohenstein institute.
Ekspertai pabrėžia: net po daugelio valymo ciklų nenublunka
spalvos, tausojamas audinys,
nepakinta gaminio matmenys.
Kiekvienai minėtų medžiagų
parenkamas skirtingas biologiškai skaidus valiklis. Speciali įranga, jos darbiniai režimai sukurti taip, kad būtų ir
efektyviai valoma, ir tausojami
audiniai.
Tačiau ar tokia tausojanti
technologija yra efektyvi? Ar
ekologiškas valymas gaili panaikinti rašalo, prakaito, riebalų, kitas sunkiai išvalomas
dėmes? E. Vainauskaitė atvira:
ekologiško valymo metu paša-
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linamos dėmės net iš staltiesių.
Pavasarinis tvarkymosi sezonas skatina pasirūpinti ir
namų patalyne. Kol kas „E.V.
Boutique“ valyti priimama tik
kūdikių ir vaikų patalynė: pagalvėlės, antklodėlės. Privalumų daug: ekologiškai išvalyta
patalynė ne tik švari: ji nedulka
valymo priemonėmis, neturi
pašalinio kvapo, nealergizuoja.
Suaugusiųjų antklodėms, apklotams valyti kol kas turima
įranga yra mažoka. Taip pat ir
namų tekstilei, pavyzdžiui, kilimams. Tačiau jei bus didelis
poreikis, galbūt bus galima pagalvoti ir apie verslo plėtrą.
Nenukirpkite etikečių
„E.V. Boutique“ turima
įranga ir priemonės leidžia
chemiškai valyti ir tuos drabužius, kuriems galimas tik sausas valymas. Tai pasiekiama
specialių tausojančių medžiagų dėka.
Dažniausias iššūkis, su ku-

riuo susiduriama, yra tai, kad
klientai labai mėgsta nukirpti
drabužio etiketę. „Suprantu,
kad etiketė dažnai yra didelė ir
nepatogi. Tačiau jei norite, kad
drabužis tarnautų ilgai, vertėtų
ją išsaugoti“, – pabrėžė pašnekovė.
Kitas iššūkis – valyti drabužius po cheminio valymo ar dezinfekcijos. Tas iššūkis taip pat
vis aktualesnis ir dažnesnis: vis
labiau populiarėja tvaraus vartojimo filosofija, kai įsigyjami
dėvėti drabužiai ir aksesuarai.
„Kokiomis medžiagomis jie
buvo apdoroti anksčiau, sudėtinga pasakyti. Taip pat sunku
prognozuoti, kaip buvo paveiktas audinys, ar jame neliko
tų medžiagų pėdsakų. Klientai dažnai atneša valyti tokius
drabužius prašydami, kad būtų
panaikintas specifinis dezinfekcinių medžiagų kvapas“, –
pasakojo E. Vainauskaitė.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ
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Atšilus orams, atsibudo ir erkės
Užkrečiamųjų ligų ir
AIDS centro (toliau – ULAC)
duomenimis, Lietuvoje erkių platinamomis ligomis
– erkiniu encefalitu (toliau
– EE) ir Laimo liga (toliau
– LL) sergama kelis kartus
dažniau nei kitose Europos
valstybėse. Šių ligų platintojos – Ixodes ricinus erkės,
plačiai paplitusios visoje šalies teritorijoje, pats didžiausias jų aktyvumo periodas
fiksuojamas balandžio ir gegužės mėnesiais, bet aktyvios
erkės išlieka iki gruodžio mėnesio.
ULAC specialistai primena – efektyviausia priemonė,
padedanti išvengti erkinio encefalito, yra skiepai. Erkinio
encefalito vakcinomis galima
skiepyti vyresnius nei 1 metų
vaikus.
Atšilus orams ir prasidėjus erkių aktyviajam periodui
rekomenduojama pagreitinta
skiepijimo nuo EE ligos schema – ši schema įvairių gamintojų vakcinoms gali būti skirtinga, ji nurodoma vakcinos
informaciniame lapelyje.
Įprastinės skiepijimo schemos pirmosios dvi dozės įskiepijamos 1–3 mėn. intervalu,
trečiosios ir sustiprinančiųjų
dozių įskiepijimo intervalai
gali būti skirtingi, jie priklauso nuo vakcinos gamintojo ir
nurodomi vakcinos informaciniame lapelyje. Po pilnos vakcinacijos (3 dozių) maždaug
98 % skiepytų asmenų susidaro apsauginis antikūnių titras.
Pradėti skiepytis rekomenduo-

jama ankstyvą pavasarį, kol
dar neprasidėjęs erkių aktyvumo sezonas.
Preliminariais ULAC duomenimis Lietuvoje 2020 m.
pirma erkinio encefalito vakcinos doze buvo paskiepyta 31
680 vaikų iki 18 m. amžiaus ir
99 984 suaugusieji (nuo 18 m.
amžiaus). Antra vakcinos doze
paskiepyta 30 250 vaikų ir 93
604 suaugusieji, trečia doze –
20 213 vaikų ir 55 814 suaugusiųjų.
Svarbu paminėti, kad 2020
m. revakcinacija atlikta 8 643
vaikams (iki 18 m.) ir 27 540
suaugusiųjų.
EE pasireiškia sunkiu galvos smegenų ar jų dangalų uždegimu, o jo simptomai neretai būna panašūs į gripo – liga
prasideda staiga, pakyla aukšta
temperatūra, gali skaudėti galvą, sąnarius, pečius, kai kuriais
atvejais gali pradėti krėsti šaltis, pykinti, viduriuoti. Inkubacinis periodas (nuo erkės
įkandimo iki pirmųjų simptomų atsiradimo) gali trukti iki
30 dienų.
Įsisiurbus erkei, virusas iš
pradžių patenka į kraujotaką
ir limfotaką – tada atsiranda
požymių, panašių į gripą. Negalavimai paprastai vargina tik
apie savaitę, o tada jie išnyksta.
Tiems, kurių organizmo gynyba sušlubuoja, prasideda antroji ligos fazė – smegenų dangalų
ar netgi smegenų uždegimas,
kuris ypač pavojingas ar net
mirtinas (kasmet Lietuvoje
miršta 1–3 asmenys).
Nuo LL skiepų nėra, todėl
pagrindinės profilaktikos prie-

monės nuo LL yra erkių įsisiurbimo bei erkių gausą mažinančios priemonės – tinkama
parkų ir poilsio vietų priežiūra,
tinkamas rūbų dėvėjimas ilsintis ar dirbant gamtoje, specialių
repelentų naudojimas bei nuolatinis savęs apžiūrėjimas ir
erkių pašalinimas.
LL būdingiausias simptomas – odos bėrimas (klaidžiojanti eritema) įkandimo ar
kitoje vietoje praėjus 1–4 savaitėms. Bėrimas būna didesnis nei 3 cm diametro ir plinta
toliau. Tačiau bėrimo gali ir
nebūti.
Sergančiajam gali skaudėti
galvą, raumenis, sąnarius, gali
kilti temperatūra, imti svaigti
galva. Kai kuriais atvejais pasireiškia nervų sistemos, sąnarių,
širdies, kraujagyslių sistemos
pažeidimo simptomai.
Jei pastebėjote įsisiurbusią
erkę, ją ištraukite. Traukite
atsargiai, kad odoje neliktų erkės galvos, o pati erkė nebūtų
sutraiškyta. Erkę suimkite kuo
arčiau odos ir truktelėkite į
viršų. Traukiant erkės sukioti
nereikia – sukiojimas padidina
tikimybę, kad galvutė nutruks.
Netepkite erkės aliejais, kremais ir pan., nes ji dar giliau
siurbsis į odą. Ištraukus erkę
būtinai dezinfekuokite įkandimo vietą. Kalendoriuje pažymėkite įvykio dieną ir save
stebėkite 30 dienų. Atsiradus
karščiavimui, raumenų/galvos
skausmui, nuovargiui, plintančiam odos paraudimui – kreipkitės į savo šeimos gydytoją.
„Rokiškio Sirenos“
inform.

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos
muzikantai puikiai pasirodė respublikiniame
klarnetininkų konkurse „Clarinetto virtuoso“
Ralandžio 10 dieną Kaišiadorių meno mokykloje
vyko I Respublikinis nuotolinis klarnetininkų konkursas „Clarinetto virtuoso“.
Konkurse dalyvavo ir Ro-

kiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos mokytojo Karolio Pratkaus 5 klarnetininkai.
Savo amžiaus B kategorijoje Airidas Uginčius ir Lukas
Martinez Gonzalez tapo II
vietos laureatais, C kategori-

joje Benas Baltrūnas tapo II
vietos laureatu, D kategorijoje
Gerda Raugaitė tapo I vietos
laureate ir Augustas Butėnas
tapo GRAND PRIX!
Rokiškio Rudolfo Lymano
muzikos mokyklos inform.

Informacija dėl vakcinacijos
nuo COVID-19

• Kviečiame visus, norinčius skiepytis 65 m. ir vyresnio amžiaus
prioritetinei grupei priklausančius gyventojus, taip pat jaunesnius kaip 65 m. asmenis, sergančius lėtinėmis ligomis, registruotis
skambinant šiais tel. nr.: 8 458 32383 ir 8 458 52912
• Kilus klausimams dėl vakcinacijos ar norint gauti konsultaciją (norint pasikonsultuoti), maloniai prašome kreiptis tel. nr.: 8 618 53085.
• Kviečiame įmones, turinčias ne mažiau 100 darbuotojų pradėti teikti sąrašus darbuotojų, kurie privalo dirbti kontaktinį darbą.
Dėl informacijos kreiptis tel. nr.: 8 640 23 672

• 35 metų vyras ieško darbo.

• UAB Ramundas GM reikalingas

Domina įvairus pasiūlymai.
Turiu vairuotojo pažymėjimą ir
automobilį. Tel. 8 619 40 309.
Rokiškis
• Trys stiprūs jaunuoliai ieško
darbo. Malkų skaldymas, akmenų
rinkimas, malkų suvežimas ir
kiti darbai. Vienam 19 metų ir du
16-mečiai. +37064170729.
Tel. 8 624 42 676. Rokiškis
• Ieškau darbo Rokiškyje.
Tel. 8 685 81 295. Rokiškis
SIŪLO DARBĄ

• Ieškau pagalbinio darbuotojo

suvirintojui, vamzdyno
montavimui, galinčio dirbti
pagal individualią veiklą. Darbas

nuolatinis. Tel. 8 630 72 587.
Rokiškis
• Reikalinga brigada perkloti
trinkeles. Kaina sutartinė.

Tel. 8 698 79 312. Rokiškis
• Reikalingas žmogus, galintis
nukarpyti apie 30 m ilgio eglių

gyvatvorę. Kaina 50 Eur.
Tel. 8 698 79 312. Rokiškis
• Ieškomas suvirintojas, darbas
statybose. Tel. 8 689 32 270.
Rokiškis
• Ieškau, kas galėtų iš skaldytų
akmenų užbaigti rūsį.
Tel. 8 698 13 122. Rokiškis
• Reikalingas galingas buldozeris
teritorijai išlyginti.
Tel. 8 687 78 182. Rokiškis
• Reikia nudažyti laiptinę, trijų
aukštų, daugiabučio namo name.
Tel. 8 686 65 674. Rokiškis
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(-a) lentelių rušiuotoja (-s). Darbo
vieta - Dirbtuvių g. 13, Obeliai,
Rokiškio r. Darbas pamaininis.
Darbo užmokestis – neatskaičius
mokesčių nuo 800 Eur iki 992
Eur. Tel. Nr. +370 61003980 arba
+370 65620131. Tel. 8 656 20 131.
Rokiškis
• Reikalingi sraigių supirkėjai,
darbas namuose. Išsamesnė
informacija telefonu.
Tel. 8 620 32 366. Rokiškis
• Nuolatiniam darbui reikalingas
patyręs mini ekskavatoriaus
operatorius, sugebantis
savarankiškai dirbti. Siūlome
geras darbo sąlygas, laiku mokamą
atlyginimą. Alga nuo 900 Eur.
Reikalavimai: darbo patirtis, C
kategorija. www.rokiskiokasyba.lt.
Tel. 8 679 19 742. Rokiškis
• UAB Ramundas GM reikalingas
(-a) vilkiko vairuotoja(s). Darbo
vieta - Dirbtuvių g. 13, Obeliai,

Užs. 1291
Rokiškio r. Darbas pamaininis.
Darbo užmokestis – neatskaičius
mokesčių nuo 960 Eur iki 1120
Eur. Tel. Nr. +370 61003980 arba
+370 65620131. Tel. 8 656 20 131.
Rokiškis
KITA

• Miltus, grūdus, traiškytus grūdus

gyvuliams. Atvežu į namus.
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• Už simbolinę kainą 3 l stiklainius.
Tel. 8 612 29 637. Rokiškis
• Ieškome grunto, žemių sklypui
suelti Rokiškyje. Tel. 8 628 93 099.
Rokiškis
• Automatikos skydo dėžę.
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50x50x26 cm. Kaina 12 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Reaktyvinės elektros energijos
skaitiklį. 380 V, 5 A . Kaina 15 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Du, trifazius elektros kirtiklius.
100 ir 250 A. Tel. 8 682 30 962.
Rokiškis
• Stalinę lempą 230 V, 13 W. Kaina
5 Eur. Tel. 8 682 30 962.
Rokiškis
• Lankstų varinį kabelį. 4x16, ilgis
4 m. Kaina 10 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
• Tarpines reles. 24 ir 230 V.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Elektros transformatorius.
230/24V – 0,05 KVA ir 230/24V –
0,1 KVA. Kaina 10 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Programines laiko reles. BЛ –
34У4 , BC – 10 – 33 230 V, 50 Hz.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Naudotus, magnetinius
leistuvus PME-211 380
/230V , 25 A , PME-121
. Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Trifazius el. automatus: AE tipo
63 A - 1 vnt, 25 A - 2 vnt. Kaina 5
Eur. Tel. 8 682 30 962.
Rokiškis
• Vienfazę centrofūgą. 160 W
galingumo. Kaina 15 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Šieną ritiniais, yra 40 ritinių.
Kaina 3 Eur. Tel. 8 645 87 229.
Rokiškis
• Pjautą medieną, pagal
pageidavimus. Tel. 8 686 93 420.
Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 50 vnt.
Vieneto kaina 0, 70 Eur.
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• 7,5 kW trifazį variklį, Zid variklį,
didžiąsias akėčias 3 vnt., trijų
korpusų plūgą. Kainos sutartinės.
Tel. 8 614 19 157.
Rokiškis
• 4 tonas kvietrugių.
Tel. 8 612 92 690. Rokiškis
• Krosnies dureles ir kitas detales.
Tel. 8 624 53 332. Rokiškis
• Pakinktus arkliui.
Tel. 8 624 53 332. Rokiškis
• Dujų balioną be vožtuvo. Kaina
10 Eur. Tel. 8 671 75 080.
Rokiškis
• Ašinį elektros variklį, 7,8 kW,
3000 apsukų. Kaina 110 Eur.
Tel. 8 682 20 385. Rokiškis
• Šieną. Tel. 8 687 79 329.
Rokiškis
• Pavėsinę. Ilgis 3,5 m, plotis 2,5
m. Išsamesnė informacija telefonu.
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis
• Pjautą statybinę medieną.
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Sausas malkas, pjautas atraižas.
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis

PASLAUGOS

• Stiklinių terasų gamyba ir

Nepriklausomas rajono laikraštis

montavimas. Stiklo turėklai, dušo
kabinos, nerūdijančio plieno
turėklai, stiklo pertvaros. Kreiptis
nurodytu telefonu arba info@
veidroteka.lt. Tel. 8 607 14 058.
Rokiškis
• Stogų dengimas, jų remontas,
kaminų mūrijimas. Skardinimo
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Laisvės g.13

R. Barono žemėtvarkos darbų įmonė informuoja, kad sklypo kad. Nr.7330/0002:122, esančio Čivylių k., Jūžintų sen., Rokiškio raj., savininkus ar
kitus suinteresuotus asmenis apie atliktus gretimo
sklypo skl. proj .Nr.300/2 kadastrinius matavimus.
Dėl papildomos informacijos kreiptis
į matininką Arūną Čeponį. Tel.8-458-68144,
mob. 8-600-54733, el. p. arunas@parok.lt.
Taikos g. 5, Rokiškis.

darbai. Karkasinių pastatų statyba.
Visi lauko apdailos darbai.
Tel. 8 695 99 901. Rokiškis
• Malkų ruošos ir aplinkos
tvarkymo paslaugos. Nedideliais
kiekiais pjaunu medžius privačiame
miške - ištraukiu, skersuoju,
skaldau, transportuoju. Taip
pat formuoju gyvatvores, geniu
vaismedžius, tvarkau aplinką - lapų
grėbimas, išvežimas.
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Naudokite ekologišką,
šiuolaikišką bei praktišką
šildymo, vėsinimo sistemą, kuri
suteiks maksimalų jaukumą Jūsų
namams. Turintiems seną katilą, ir
norintiems pakeisti į oras vanduo
padedame užpildyti APVA paraišką,
dėl finansuojamų pajamų net iki
50%. Tel. 8 605 68 654.
Rokiškis
• Valome kaminus, krosnių angas,
atliekame santechnikos ir smulkius
remonto darbus. Tel. 8 644 41 260.
Rokiškis
• Genime sodų medžius,
smulkiname šakas, karpome
gyvatvores, pjauname pavojingai
augančius medžius.
Tel. 8 644 41 260. Rokiškis
• Biologinių valymo įrenginių
August ir ko pardavimas,
montavimas, aptarnavimas.
Lauko inžinerinių tinklų įrengimas:
Lietaus nuotekos, drenažas,
vandentiekis, buitinės nuotekos.
Visi žemės kasimo, lyginimo
darbai. www.rokiskiokasyba.lt.
Tel. 8 679 19 742. Rokiškis

• Perka vasarinio rapso sėklą.

Tel. 8 615 78 695. Rokiškis
• Nupirksiu Jūsų turimus
lietuviškus litus ir centus (tiek
Smetoniškus, tiek nuo 1991 metų),
taip pat carinės Rusijos monetas
(auksines ir sidabrines). Pasiūlymus
galima siusti el. paštu lietuvos.
litai@gmail.com.
Tel. 8 673 00 274. Rokiškis
• Senas monetas, banknotus,
medalius, ordinus, ženkliukus.
Molines, medines statulėles,
ąsočius. Nuotraukas, atvirutes,
laikraščius, knygas, propagandinius
plakatus. Virdulius, žvakides,
ikonas, paveikslus. Kolekcinį
sidabrą. Senus žaislus. Kitas
senienas. Tel. 8 625 32 533.
Rokiškis
• Perku traktorių T-150 K.
Tel. 8 618 33 567. Rokiškis
• Pirktume 1-2 kambarių butą
Juodupėje. Kaina 5000 Eur.
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis

SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ ŽEMĖS SKLYPO
RIBŲ ŽENKLINIMĄ
Informuojame žemės sklypo (kad. Nr.
7301/0002:133), esančio Lingavos vs., Obelių sen.,
Rokiškio r. sav., savininko J. Ž. paveldėtojus, taip
pat, žemės sklypo (kad. Nr. 7301/0002:108), esančio Degučių II k., Obelių sen., Rokiškio r. sav., savininkę B.S. ar jos įgaliotus asmenis, kad matininkas
Tomas Pajuodis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2MM-2199), 2021 m. balandžio mėn. 30 d., nuo 1400
val. vykdys žemės sklypo (kad. Nr.: 7301/0002:137),
esančio Degučių II k., Obelių sen., Rokiškio r. sav.,
taip pat, žemės sklypo (kad. Nr.: 7301/0002:136),
esančio Lingavos vs., Obelių sen., Rokiškio r. sav.,
ribų ženklinimo darbus.
Prireikus išsamesnės informacijos,
prašome kreiptis į Tomą Pajuodį
adresu Dariaus ir Girėno g. 13, Anykščiai,
el. paštu tom.pajuodis@gmail.com
arba telefonu 869303300.
Tel. 8 615 78 695. Rokiškis
MOBILIEJI TELEFONAI

• Gerai veikiantį telefoną Samsung
Galaxy S5. Pilnas komplektas:
dėžutė, originalus kroviklis,
3 dėkliukai, dėklas-knygutė,
apsaugos stikliukai. Kaina 60 Eur.
Tel. 8 623 05 235. Rokiškis
NEKILNOJAMASIS TURTAS

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Stacionarųjį kompiuterį. MB- Msi

PERKA

• Perkame automobilius

geriausiomis kainomis. Greitai
sutvarkome dokumentus,

atsiskaitome iš karto. Perkame
auksą palankiausiomis kainomis.
Dirbame kiekvieną dieną, be
laisvadienių. Tel. 8 604 01 912.
Rokiškis

Z170aCPU- G3930RAM- 4GB.
500GB. HDD. Galiu pridėti
monitorių, 24 colių įstrižainės.
Kaina 125 Eur. Tel. 8 675 00 301.
Rokiškis
MAISTO PRODUKTAI

• Bulves Vineta, Laura.

Nepriklausomas rajono laikraštis

• Prekybinį kioską. 2x5 m,

apšiltintas, apsauginės žaliuzės,
elektra. Kaina sutartinė.
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• Garažą mikrorajone prie Norfos.
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320.

Rokiškis
• 20 a sklypą Jakšto g., Rokiškyje.
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320.
Rokiškis
• Erdvų, 65 kv. m, 3 kambarių
butą penktame aukšte, Taikos g.,
Rokiškyje. Tel. 8 675 24 736.
Rokiškis
• 20 a Skypą Radutės g. 18,
Rokiškyje. Kaina 13000 Eur.
Tel. 8 624 54 017. Rokiškis
• 12 a sodą Steponyse. Šalia upelis.
Tel. 8 654 89 478. Rokiškis
• Apmūrytą rąstinį šiltą namą
Rokiškio raj., Sriubiškyje, Lėvens
g., netoli Pandėlio miesto, 3
km (mokykla). Name įrengti 2
kambariai. Tai geras pasirinkimas
tiems, kurie nori gyventi arčiau
gamtos. Tel. 8 659 12 691.
Rokiškis
• 6 a. sodo sklypą su vaismedžiais
prie Kavoliškio. Kaina 500 Eur.
Tel. 8 611 43 550. Rokiškis
• Sodybą 7 km nuo Rokiškio link
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05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Daiktų istorijos
06:55 Išpažinimai
07:25 „Dainų dainelės“
akimirkos
07:35 Baltoji Žvaigždė
09:00 Labas rytas, Lietuva
11:00 Beatos virtuvė
11:55 Laukinė gyvūnija
12:45 Amerika iš paukščio
skrydžio. Pasakojimai apie
vandenis
13:35 Komisaras
Montalbanas. Andželikos
šypsena
15:30 Žinios
15:40 Princas Philipas.
Nepaprastas gyvenimas
16:30 Edinburgo
kunigaikščio karališkosios
aukštybės Princo Filipo
laidotuvių ceremonija.
Tiesiogiai iš Vindzoro

05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Nacionalinė
ekspedicija
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 Gyventi kaime
gera
08:30 Ryto suktinis
su Zita Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų
pasakos. Šešetas traukia
per pasaulį
10:00 Gustavo
enciklopedija
10:30 Lietuvos
tūkstantmečio vaikai
11:30 Ką veikti?!
12:00 Nepaliesta Korėja
12:55 Pusiaujas iš dangaus
13:45 Puaro
15:30 Žinios
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rūmų. 18:00 Langas į valdžią
18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Dainuok su manim
22:40 Tėčio armija
00:20 „Apolo 13“
02:35 Amerika iš paukščio
skrydžio. Pasakojimai apie
vandenis
03:25 Komisaras Montalbanas.
Andželikos šypsena
05:15 Ponių rojus

05:25 Vieniši tėvai
06:35 Kung fu panda. Meistrų
paslaptys
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga
07:30 Keista šeimynėlė
08:00 Kung fu panda. Meistrų
paslaptys
08:30 Virtuvės istorijos
09:00 Gardu Gardu
10:00 Tėvų darželis
10:30 Būk sveikas!

15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Pasivaikščiojimai.
17:00 Savaitė su „Dviračio
žiniomis“
17:30 Žinios
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Viktorija
22:15 Elžbieta
00:15 Verksnys
01:40 Tėčio armija
03:15 Klausimėlis
03:30 Puaro
05:15 Ponių rojus

06:10 Sveikatos medis
07:00 Bakuganas.
Šarvų sąjunga
07:30 Keista šeimynėlė
08:00 Kung fu panda. Meistrų
paslaptys
08:30 Svajonių ūkis

11:00 Penkių žvaigždučių būstas
11:30 Tylūs geradariai. Tvarumo
istorijos
12:00 Laukinė Japonija
12:20 Kenoloto
12:22 Laukinė Japonija
13:00 Kria-kria-keriai
14:45 Šuns kailyje
16:45 Ekstrasensų mūšis
17:20 Kenoloto
17:22 Ekstrasensų mūšis
18:30 TV3 žinios
19:30 galvOK
19:35 Eurojackpot
19:40 galvOK
21:30 Gaujų karai. Princai
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Gaujų karai. Princai
22:40 Kafarnaumas
01:10 Nesunaikinamieji
03:00 Pajūrio šlaistūnas
04:35 X mutantai

06:35 Stivenas Visata
07:20 Bunikula

09:00 Sveikata.lt
09:30 La Maistas
10:00 Pasaulis pagal moteris
11:00 Svajonių sodai
12:00 Žiurkių lenktynės
12:20 Kenoloto
12:22 Žiurkių lenktynės
14:35 Kodas: L.O. B. I. A. I.
17:20 Kenoloto
17:22 Kodas: L.O. B. I. A. I.
17:25 Tai – mes
18:30 TV3 žinios
19:30 Didysis šou burbulas
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Didysis šou burbulas
22:30 Rembo. Paskutinis kraujas
00:20 Roboto vaikas
02:30 Kafarnaumas
04:45 X mutantai

06:35 Stivenas Visata
07:20 Bunikula
07:45 Ogis ir tarakonai

07:45 Ogis ir tarakonai
08:05 Broliai meškinai. Nuotykių
ieškotojai
08:35 Tomo ir Džerio nuotykiai
09:05 Beprotiškos melodijos
09:30 Mes pačios
10:00 Sėkmės tandemas
10:30 Tomas ir Džeris. Vilis Vonka
ir šokolado fabrikas
12:05 Margi, pirmyn!
14:05 Policijos akademija 2.
Pirmoji užduotis
15:50 Nuogas ginklas 33 1/3.
Paskutinis įžeidimas
17:25 Žalia šviesa
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 SUPERKINAS Žvėrelių
maištas
21:20 Striksės
23:10 Vyras už pinigus 2. Žigolo
Europoje
00:55 Vagių karalius

Kvailiai šėlsta
07:30 Augintinių talentų šou
08:30 Kvailiai šėlsta
09:00 Sveikatos kodas
10:00 Augintinių talentų šou
10:30 Neatrasta Rusija
11:35 Vanity Fair. Visiškai slaptai
12:30 Šnipų karai
13:30 Ekstrasensų mūšis
16:00 Pavojingi kaimynai
17:00 Betsafe–LKL čempionatas
19:30 Muzikinė kaukė
22:05 10 000 metų prieš Kristų
00:15 Gatvių kovotojas
02:15 Skolų išieškotojas 2

06:00 Info komentarai s07:00

05:20 „Reali mistika“
06:00 „Paslaptys“
08:00 Kitoks pokalbis su Edvardu
Žičkumi
09:00 Bušido ringas. Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO KOK 2021"
09:30 Krepšinio pasaulyje
10:00 Vantos lapas
10:30 Deutsche Welle pristato:

08:05 Broliai meškinai.
Nuotykių ieškotojai
08:35 Tomo ir Džerio
nuotykiai
09:00 Meškiukas Padingtonas
10:50 Mis Slaptoji agentė 2.
Ginkluota ir žavinga
13:05 Prezidento duktė
15:15 Prieš pakratant kojas
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Lietuvos balsas. Vaikai
21:55 Kultūristai
00:30 Taisyklės negalioja
02:50 Striksės

Kaunas
10:00 Augintinių talentų šou
10:30 Neatrasta Rusija
11:35 Vanity Fair.
Visiškai slaptai
12:30 Šnipų karai
13:30 Ekstrasensų mūšis
16:00 Pavojingi kaimynai
17:00 Betsafe–LKL čempionatas
19:30 Mirtinas ginklas
20:30 Paskutinis laivas
22:30 Legendų biuras
23:40 Gyvi numirėliai
00:40 10 000 metų prieš Kristų
02:35 Gatvių kovotojas

06:00 Info komentarai su Arnu
Mazėčiu
07:00 Kvailiai šėlsta
07:30 STIHL Savickas Classic
2020. Panevėžys
08:30 Tauro ragas
09:00 Galiūnų pasaulio taurė 2020.

05:40 Vantos lapas
06:00 „Paslaptys“
08:00 Deutsche Welle pristato:
Greitis
08:30 Kaimo akademija
09:00 Eko virusas
09:30 Švarūs miestai

Keliautojo dienoraštis
11:00 Švarūs miestai
11:30 Inovacijų DNR
12:00 „Pėdsakas“
14:00 „Vieno nusikaltimo
istorija“
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos miestai
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 Deutsche Welle pristato:
Greitis
19:00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi
20:00 Žinios
20:30 #NeSpaudai
21:30 Oponentai
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten
00:00 „Pėdsakas“
02:00 „Vieno nusikaltimo
istorija“
03:35 Gyvenimas
04:20 Laikykitės ten
05:00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi
05:40 Vantos lapas

10:00 Krepšinio pasaulyje
10:30 Deutsche Welle pristato:
Greitis
11:00 Atliekų kultūra
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 „Pėdsakas“
14:00 „Vieno nusikaltimo istorija“
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Nauja diena
18:00 Žinios
18:30 Mūsų gyvūnai
19:00 Gyvenimas
20:00 Žinios
20:30 Laisvės TV valanda
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 „Pėdsakas“
02:00 „Vieno nusikaltimo istorija“
03:35 Atliekų kultūra
03:55 Kaimo akademija
04:20 Laikykitės ten
05:00 Kaimo akademija
05:20 Mažos Mūsų Pergalės

ANTRADIENIS 04.20

PIRMADIENIS 04.19

Ieškokite prekybos centruose!
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka
09:45 Miuncheno
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Savaitė
13:00 Beatos virtuvė
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:20 Maistas: tiesa ar
pramanas?
16:40 Kalnų daktaras
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 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Laukiniai Vakarai
prie molo

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka
09:45 Miuncheno
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Vartotojų kontrolė
13:00 Daiktų istorijos
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:20 Maistas: tiesa ar
pramanas?
16:40 Kalnų daktaras
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 Nacionalinė
ekspedicija
22:30 Dviračio žinios

23:45 Įstatymas ir tvarka
00:30 Išpažinimai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Daiktų istorijos
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema
04:00 LRT radijo žinios
04:05 LRT forumas
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas?
05:15 Ponių rojus

06:20 Transformeriai. Kibernetinė
Visata
06:45 Elena iš Avaloro
07:10 Kung fu panda. Meistrų
paslaptys
07:40 Svajonių sodai
08:35 Meilės sūkuryje
09:40 Mano dukrelė
11:50 Rytietiški saldumynai
12:20 Kenoloto
12:22 Rytietiški saldumynai
12:55 Parduotas gyvenimas
23:00 Premjera. Slėpynės
23:50 Įstatymas ir tvarka
00:30 Šventadienio mintys
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Ne)emigrantai
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas?
05:15 Ponių rojus

06:20 Transformeriai. Maskuotės
meistrai
06:45 Elena iš Avaloro
07:10 Kung fu panda. Meistrų
paslaptys
07:40 Karštai su tv3.lt
08:35 Meilės sūkuryje
09:40 Mano dukrelė
11:50 Rytietiški saldumynai
12:20 Kenoloto

15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Karštai su tv3.lt
20:30 Prakeikti III
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Paskutinis raganų
medžiotojas
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Paskutinis raganų
medžiotojas
00:05 Skubi pagalba
01:05 Kobra 11

06:30 Svaragini.
Amžina draugystė
08:00 Volkeris, Teksaso
reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Širdele mano
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Uždraustas vaisius
12:22 Rytietiški saldumynai
12:55 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Prieš srovę
20:30 Prakeikti III
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Komando
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Komando
23:50 Skubi pagalba
00:50 Kobra 11
01:50 X mutantai
02:40 Mažieji genijai

06:15 Svaragini. Amžina draugystė
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Širdele mano
13:20 Turtuolė varguolė

15:30 Mano namai mano likimas
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 Sąskaitininkas
01:00 Strėlė
01:50 Kultūristai
03:50 Volkeris, Teksaso
reindžeris

06:25 Akloji zona
07:20 Mano virtuvė geriausia
08:35 Šuo
09:40 Pėdsakas
10:35 Iškvietimas
11:35 Mentalistas
12:35 CSI. Majamis
13:35 Mano virtuvė geriausia
14:55 Šuo
16:00 Pėdsakas
14:30 Uždraustas vaisius
15:30 Mano namai - mano likimas
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios.
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios
22:30 Piktas vairuotojas
00:35 Strėlė
01:30 Sąskaitininkas
03:35 Volkeris, Teksaso reindžeris
05:05 Kalnietis

06:25 Akloji zona
07:20 Mano virtuvė geriausia
08:35 Šuo
09:40 Pėdsakas
10:35 Iškvietimas
11:35 Mentalistas
12:35 CSI. Majamis
13:35 Mano virtuvė geriausia
14:55 Šuo
16:00 Pėdsakas

17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Akloji zona
19:30 FTB
20:30 Kvailiai šėlsta
21:00 Apalūza
23:20 Mirtinas ginklas
00:20 Legendų biuras
01:25 Gyvi numirėliai
02:15 CSI. Majamis
03:00 Iškvietimas
03:45 FTB

05.30 Krepšinio pasaulyje
06.00 Bušido ringas. Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO KOK 2021"
06.30 Vantos lapas
07.00 Kaimo akademija
07.30 Mūsų gyvūnai
08.00 Eko virusas
08.30 Inovacijų DNR
09.00 „24/7“
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“
11.00 „Žiedas su rubinu“
12.00 TV parduotuvė
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Akloji zona
19:30 FTB
20:30 Kvailiai šėlsta
21:00 Griaustinio dienos
23:10 Apalūza
01:25 Didžiojo sprogimo teorija
01:50 CSI. Majamis
02:35 Iškvietimas
03:20 FTB

05.30 Nauja diena
06.30 Kaimo akademija
07.00 Laisvės TV valanda.
Laikykitės ten
08.00 „Paslaptys“
09.00 „Pėdsakas“
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“
11.00 „Žiedas su rubinu“
12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių
12.30 Alfa taškas
13.00 Nauja diena

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

12.15 Mokslo ritmu
12.30 Kaimo akademija
13.00 Nauja diena
14.00 „Teisingumo agentai“
15.00 „Reali mistika“
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Laisvės TV valanda.
Laikykitės ten
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“
21.30 „Žiedas su rubinu“
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 Laisvės TV valanda.
Laikykitės ten
00.30 „Teisingumo agentai“
01.30 „Žiedas su rubinu“
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“
03.10 Laisvės TV valanda
03.50 Alfa taškas
04.10 Mokslo ritmu
04.25 Partizanų keliais
04.50 „Reali mistika“
14.00 „Teisingumo agentai“
15.00 „Reali mistika“
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Laisvės TV valanda
18.00 Reporteris
18.25 Rubrika "Europa - tai aš"
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“
21.30 „Žiedas su rubinu“
22.30 Reporteris
22.55 Rubrika "Europa - tai aš"
23.00 Alfa taškas
23.30 Laisvės TV valanda
00.30 „Teisingumo agentai“
01.30 „Žiedas su rubinu“
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“
03.10 Laisvės TV valanda
03.50 Alfa taškas
04.10 Mokslo ritmu
04.25 „TV Europa pristato. Vyrų
šešėlyje“. Rašytoja Gabrielė
Petkevičaitė-Bitė
04.50 „Reali mistika“
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Rokiškio dekanato „Caritas“: jautrus požiūris į žmogų

Socialinės paramos centras kartu su partneriais
vykdo projektą „Bendradarbiavimas ir informacijos
apie socialines paslaugas
sklaida Rokiškio mieste“
(08.6.1-ESFA-T-927 Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas). Šio
projekto vieni partnerių
– Rokiškio dekanato Caritas organizacija. Jos veiklos
tradicijos Rokiškyje – įvairiapusės ir gilios, vienijančios tris kartas: nuo jaunimo iki žilagalvių močiučių.
Visi nekantriai laukia, kada
pandemija bus suvaldyta
tiek, kad visa apimtimi būtų
galima atnaujinti darbus: ir
Išklausymo tarnystės misiją,
ir „Šv. Mato arbatos“ įkvėptą arbatinę, ir dar daug įdomių ir smagių, artimo meilei
puoselėti skirtų veiklų.
Svarbios tradicijos
„Ar žinote, ką reiškia „Caritas“? – pokalbį pradėjo Rokiškio Caritas vedėja Dangira
Šatienė. Ir tuojau priduria –
meilė. Artimo meilė. Caritas
– labdaros organizacijos, veikiančios katalikiškuose kraštuose nuo XIX a. Lietuvoje
pirmosios organizacijos atsirado prieš pat sovietinę okupaciją. Caritas tikslai atspindi
krikščioniškąjį mokymą, kad
bendruomenė privalo rūpintis

Pernai šv. Mato atlaiduose po šv. Mišių Caritas savanorės vaišino rokiškėnus arbata ir pyragais.
L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

savo skurstančiais, vargstančiais žmonėmis. Rūpintis, tai
nereiškia vien šelpti, nors ir
materialinė parama yra labai
svarbi šios organizacijos veiklos dalis. Rūpintis reiškia ir
priimti, padėti, išklausyti. Būtent to labiausiai reikia šiandieninam žmogui. Tą pastebi
ir D. Šatienė: „Karantino metu
ypač skaudžiai pajutome bendravimo, paprasto, žmogiško,
šilto bendravimo poreikį“.
Nors, tiesą sakant, Rokiškio Caritas direktorius dekanas Eimantas Novikas bendravimo poreikį akcentavo jau
prieš keletą metų. Taip ir atsirado Caritas Išklausymo tarnystė. Kur dvasininkai, Caritas savanoriai nustatytu laiku
bendravo su žmonėmis, kurie
troško tiesiog pabendrauti,
išsipasakoti. Simboliška, kad

Žiobiškio, Buteikių k. Ūkiniai
pastatai, rūsys, pirtis. Graži
aplinka, šalia pagrindinio kelio į
Žiobiškį, šalia miškas ir upė. Kaina
7000 Eur. Tel. 8 605 70 336.
Šiauliai
• Sodybą Skirų k., Panemunėlio
sen., Rokiškio raj. Kaina 3000 Eur.
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• 3 kambarių butą Rokiškyje,
Sodų g. Antras aukštas, atskiras
įėjimas, šildomas kietuoju kuru.
Pradėtas remontas, įvestas miesto
vandentekis. Kaina 6300 Eur.
Tel. 8 673 46 003. Rokiškis
• 1 kambario butą Vilniaus g. Su
daliniais patogumais. Kaina 8000
Eur. Tel. 8 676 69 477.
Rokiškis

Rokiškyje ar Obeliuose. Kaina 100
Eur. Tel. 8 684 01 260.
Rokiškis
SODO, DARŽO TECHNIKA

• Geros būklės šiltnamį - kaina

NUOMA

• Išsinuomočiau vieno kambario

butą Rokiškyje. Kaina 100 Eur.
Tel. 8 668 63 618. Rokiškis
• Išnuomojamos patalpos su serviso
įranga K. Donelaičio g. 17a.

šiomis dienomis Išklausymo
tarnystė šventė dvejų metų jubiliejų.
Jei ne karantinas, tai bendravimo idėja būtų plėtojama
dar intensyviau. Tam pasitarnautų ir unikalus Rokiškio
šv. apaštalo evangelisto Mato
parapijos kūrinys, atspindintis
gražiausias senųjų vienuolynų ir parapijų tradicijas – šv.
Mato arbata. Kuri, kaip juokauja dekanas E. Novikas,
neskirta gydymuisi, o skirta
bendravimui. Labai gražiu
Rokiškio miesto gimtadienio
akcentu tapo pabendravimas
šventoriuje prie puodelio arbatos ir Caritas savanorių iškeptų pyragų. Planuota, kad
rokiškėnai pabendrauti po
sekmadienio šv. Mišių bus pakviesti į Carito arbatinę, deja,
projekto įgyvendinimą, pasak

Išsamesnė informacija telefonu.
Tel. 8 645 85 650. Rokiškis
• Tvarkinga 3 asmenų šeima
skubiai ieško išsinuomoti butą
ar namo dalį. Gali būti be baldų.
Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 8 678 48 759. Rokiškis
• Išnuomosiu nedidelį žemės
ūkio paskirties sklypą (0,6940
ha) Kazliškio sen., Janikūnų k.
Unikalus nr. 7343-0001-0086.
Kaina sutartinė. Tel. 8 608 49 315.
Rokiškis
• Ieškau skubiai išsinuomoti
2 kambarių butą ar namo dalį

sutartinė. 12 km už Rokiškio,
pasiimti patiems. Tel. 8 623 80 442.
Rokiškis
• Naujus stiklus šiltnamiui
(pastorinti) 160x50 cm.
Tel. 8 610 10 342. Rokiškis
• Tvarkingą stumdomą vejapjovę
Al-ko. Kaina 100 Eur.
Tel. 8 686 98 456. Rokiškis
• Grandininį pjūklą Taiga. Kaina 80
Eur. Tel. 8 627 71 703.
Rokiškis
• Mažai naudotą, mechaninę
žoliapjovę Garden. Kaina 24 Eur.
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Benzininį pjūklą.
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Tvarkingą sodo traktoriuką,
variklis 15, 5HP kojinis automatas,
peiliai, diržai, deka tvarkingi, su
surinkimo krepšiu. Kaina 1200 Eur.
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis

D. Šatienės, pakoregavo karantinas.
Gausi veikla
telkia bendruomenę
Caritas veikla Rokiškyje
gausi ir įvairialypė. Nuo dalyvavimo „Maisto banko“ akcijose, iki pagalbos vienišiems,
skurstantiems, kenčiantiems.
Parapijos Caritas vienija apie
30 savanorių: nuo jaunimo iki
žilagalvių senjorų. „Gerumas
mus vienija“ – jiems ne tik tiesiog šūkis. Tai gyvenimo būdas. Kai po šv. Mišių susirinkę
aptarti ateities planų, įvairių
kartų savanoriai atvirai diskutuoja ir kasdieniais, ir tikėjimo
klausimais, sulaukia kviestinių
svečių. Kartu mokomasi įvairių dalykų: ir pažinti tikėjimo
tiesas, ir verbas rišti.
Gerumas vienija, kai kas-

• Diskinį pjūklą (zeimerį) su 30

cm pločio obliavimo funkcija.
Kaina 260 Eur. Tel. 8 627 71 703.
Rokiškis
• Sausas gegnes. Ilgis 6 m, storis 6
cm, plotis 15 cm, 170 Eur už kubinį
metrą. Tel. 8 612 14 720.
Vilnius
• Dvejas naudotas buto duris.
Vienerios durys su stiklu. Kaina 10
Eur. Tel. 8 682 30 962.
Rokiškis
• Tašus. 15/15 cm, nebrusuotas
colines lentas. Sausą medieną.
Tel. 8 610 06 145. Rokiškis
• Obliavimo stakles Astra.
Tel. 8 650 33 386. Rokiškis
• Buitines mažai naudotas stalines
gręžimo stakles. Tel. 8 652 80 328.
Rokiškis
• Stiklinius langų blokelius.
Tel. 8 624 53 332. Rokiškis
• Blokus, plytas. Tel. 8 624 53 332.
Rokiškis
TRANSPORTO PRIEMONĖS

STATYBINĖ ĮRANGA

• Nebrangiai naudotus stiklo

blokelius 19,5x19,5 cm.
Tel. 8 674 40 825. Rokiškis
• Naujas plastikines duris 1x2,10
m. Buvo gamintos išėjimui i terasą.
Atsidaro iš kairės į dešinę ir tik su
viena rankena . Kaina 200 Eur.
Tel. 8 619 52 150. Rokiškis
• Tris neveikiančius
akumuliatorinius suktukus su
krovikliais. Kaina 25 Eur.
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis

• VW Golf 4 universalą. 2001 m.,

met kartu su bendruomenėmis, parapijos žmonėmis sėdama pinti didžiulio Žolinių
vainiko, apjuosiančio Rokiškio šv. apaštalo evangelisto
Mato bažnyčią. Kiekvienas į
jį įpina savo indėlį: kas – dovanotus darželių ir laukų žolynus, savo darbą, svajones,
bendravimą. Kiekviena įmonė, organizacija didžiuojasi ir
skaičiuoja savo nupintus vainiko metrus. O kartu juos sudėjus, ir prie Lietuvos rekordo
(ilgiausias vainikas siekė 360
m) artėjama. Ir vainikas skaičiuojamas ne tik metrais, o
bendryste, kai šalia vainikus
pinančių mamų ir močiučių,
šventoriuje šurmuliuoja vaikų
būrelis. O vainikai nepaprasti:
kasmet brandinama vis kitokia idėja, vis kitokia tema.
D. Šatienė atvira: vyresniesiems savanoriams labai svarbus bendravimas, jausmas,
kad jie reikalingi, įdomūs,
kad jie turi ką papasakoti,
ką perduoti jaunesnėms kartoms. Jaunimas kibirkščiuoja
idėjomis, energija. Štai viena
naujausių idėjų: pasirūpinti
Rokiškio senosiose kapinėse apleistais, neprižiūrimais
kapais. Nenuostabu, kad apie
veiklią komandą telkiasi gausybė bendražygių.
Tad kasmetiniai Carito
susitikimai visuomet lydimi
draugų ir bičiulių: visuomeninių organizacijų, šaulių, pareigūnų.

savanorių. Ji teikia kompleksinę pagalbą ne tik šeimoms,
ligoninėms, skurstantiesiems,
bet ir nuteistiesiems, benamiams, prekybos žmonėmis
aukoms. Caritas Rokiškyje
rūpinasi vienišais ir apleistais
žmonėmis. Kaip pasakojo D.
Šatienė, kartais žmogui reikia
ne tiek materialinės pagalbos,
kiek tiesiog pajusti, kad jis
kažkam rūpi, kažkam reikalingas. Lankomi ne tik vieniši
žmonės, senelių namų globotiniai, bet ir vyksta tarnystės
Rokiškio rajono ligoninės koplyčioje.

Parama: maistu,
drabužiais, pagalba
Lietuvoje Caritas organizacija vienija per 4 tūkst.

Kaip pasakojo pašnekovė,
prisijaukinti žmogų, kad jis atsivertų, atsikratytų dešimtmečius auginto nepasitikėjimo
kiauto, yra sudėtinga užduotis. Juk Caritas užduotis eiti
į visuomenės paribius, kurių
šešėliuose kenčia labiausiai
nuskriausti, atstumti, palaikymo ir paramos reikalingi
žmonės. Tai misija, reikalaujanti ne vienadienio gerumo,
o ilgalaikio bendravimo, kurio
metu įgyjamas pasitikėjimas,
pagarba. Kur gerumas matuojamas ne tik įdėtomis darbo
valandomis, atvežtais maisto
produktais, surinktais ir išdalintais drabužiais. Su jais dalinamas ir dėmesys, pagarba.
Tuomet žmogus atveria didžiausius savo rūpesčius. Tai
ne tik kasdienė duonos riekė.
„Buvo, kad ir dokumentus
padėjome tvarkyti, ir pas gydytojus vežėme“, – pasakojo
pašnekovė.
„Rokiškio Sirenos“
inform.

1,9 l, 74 kW. Kaina 400 Eur.
Tel. 8 606 15 080. Rokiškis
• Neblogai išlaikytą VW Golf 2.
Kėbulas neblogas, variklis geras.
Tarška granata. 1,3 l, benzinas.
Kaina 550 Eur. Tel. 8 619 32 390.
Rokiškis
• VW Golf 3. 1997 m., 1,6 l,
55 kW, benzinas, nesurūdijęs.
Kaina 300 Eur. Tel. 8 623 05 235.
Rokiškis
• Elektrinį valties variklį Minnkota
Enduro c2 30. Labai mažai
naudotas. Kaina 100 Eur.
Tel. 8 610 24 126. Rokiškis
• Opel Meriva. Techniškai
prižiūrėtas automobilis. Be
techninės apžiūros. Yra šiek tiek
rūdžių. Išsamesnė informacija
telefonu (kalbu rusiškai). Kaina
galutinė. Kaina 560 Eur.
Tel. 8 617 55 128. Rokiškis
• Geros techninės būklės
automobilį Toyota Avensis. TA
galioja iki 2022-08. Dyzelinas, 81
kW. Kaina 1050 Eur.
Tel. 8 615 37 090. Rokiškis
• Elektrinį paspirtuką Segway
ninebot es4. Naudotas. Max
greitis 30 km/val, nuvažiuojamas
atstumas 45 km, nuvažiuota 350
km. Nelankstomas machanizmas.
Kaina 300 Eur. Tel. 8 678 77 677.
Rokiškis
• Sportinį, bėginį moterišką dviratį.
Spalva - žydra, dangaus mėlynumo.
Siaura sėdynė. Dviratis naujas.
Išsamesnė informacija telefonu.
Kaina 300 Eur. Tel. 8 678 46 162.
Rokiškis
• 1999 m. Ford Galaxy, 1.9, 66
kW, pakeisti diržai, techniškai
tvarkingas. Kaina 890 Eur.

Tel. 8 687 49 303. Rokiškis
• Savadarbę priekabą su vandens
talpa (1000 litrų). Priekaba be
dokumentų. Tinka bet kokiai
transporto priemonei, turinčiai
kablį. Kaina 200 Eur.
Tel. 8 608 92 083. Rokiškis
• VW Touran. 2008 m., 2 l, 103
kW, mechaninė pavarų dėžė.
Variklis geras, dėžė gera, sankaba
gera, važiuoklėje niekas nebilda.
Yra smulkių kėbulo defektų, TA
galioja iki 2021-12. Kaina 2450
Eur. Tel. 8 608 30 483.
Rokiškis
• VW Passat B6. 2 l, TDI, 103
kW. 2006-08. TA iki 2022-03.
Rida 270000 km. Tvarkingas
automobilis. Rūdžių nėra.
Pridedami ratlankiai su vasarinėmis
padangomis ir naujos tvarkingos
lubos. Keli smulkūs kėbulo
defektai. Rankinio stabdžio klaida.
Kaina 2600 Eur. Tel. 8 696 38 718.
Rokiškis
• Nissan X-Trail. 2004 m.,100
kW,136 AG, 2,2 l, dyzelis, pavarų
dėžė - mechaninė. TA iki 2021.10
30. Automobilis yra pardavimo
aikštelėje Rokiškyje, Taikos g. 18.
Kaina 1480 Eur. Tel. 8 610 06 145.
Rokiškis
• Priekabą MAZ zubrionok.
Galiojanti TA, draudimas,
nesurūdijusi, viskas veikia. Kaina
300 Eur. Tel. 8 623 05 235.
Rokiškis
• Hyundai Getz. 2005 m., 1,3 l,
benzinas, 60 kW. TA iki 2023.04.
Galima apžiūrėti Taikos g.18,
Rokiškis. Tel.867767391. Kaina
950 Eur. Tel. 8 629 50 988.
Rokiškis
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15 savaitė

10 psl.

Lėtai kepta kiaulienos šoninė orkaitėje, apskrudusia odele

LAISVALAIKIUI

Ingredientai:
• 2 kg kiaulienos šoninės
• pusė galvos česnako
• svogūnas
• kalendros grūdeliai
• kmynai
• lauro lapai
• prieskoniai
• grūsti pipirai
• druska
•aliejus

Iki Naujųjų liko 259 dienos
Saulė teka 6.18 val.,
leidžiasi 20.22 val.
Dienos ilgumas 14.04 val.
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius
šiandien švenčia:

Algedė, Benedikta, Benediktas,
Giedrė, Giedrius, Gražvyda,
Gražvydas, Kalikstas, Ūdrys.
Rytoj: Aniceta, Anicetas, Roberta,
Robertas, Skaidra, Skaidrius.
Poryt: Apolonija, Apolonijus,
Eitvilas, Eitvilė, Eitviltas, Eitviltė,
Girmantas, Girmantė, Verneris,
Undinė, Žara.

Dienos citata

„Tas, kuris siekia keršto, turėtų
neužmiršti išsikasti
dvi duobes"
(Kinų patarlė).

Šiandien
pasaulio
istorijoje

1912 m. JAV lakūnė Harietė
Kvimbi tapo pirmąja moterimi,
perskridusia Lamanšo sąsiaurį.
1922 m. Sovietų Sąjunga ir
Vokietija pasirašė sutartį, kuria
Vokietija pripažino Sovietų Sąjungą bei buvo atnaujinti abiejų
šalių diplomatiniai ir prekybos
santykiai.
1947 m. Teksaso mieste sprogus traukiniui žuvo daugiau kaip
500 žmonių.
1948 m. Paryžiuje įkurta Europos ekonominio bendradarbiavimo organizacija (OEEC).
1972 m. į Mėnulį paleistas
amerikiečių kosminis laivas "Apollo 16".
2005 m. kardinolai sunaikino
velionio popiežiaus Jono Pauliaus
II žiedą ir antspaudą, taip simboliškai užbaigdami šio 26 metus
Bažnyčiai vadovavusio pontifiko
valdymą.

Šiandien
Lietuvos
istorijoje

1362 m. kryžiuočiai užėmė Kauno
pilį, kurią gynė Vaidoto Kęstutaičio vadovaujami kariai.
1883 m. Ignalinos rajone, Dysnoje, gimė tarpukario Lietuvos politinis
veikėjas, istorikas, pirmosios Vyriausybės vadovas profesorius Augustinas
Voldemaras. Mirė 1942 m. Maskvoje.
1989 m. Lietuvoje įsteigtas katalikiškasis moterų sambūris „Caritas".

Post scriptum
Blogam ir danguje bloga,
geram ir pekloje gera.

• Opel Zafira 2004 m., 2 l, DTI,

74kW. Rida 349092 km, TA
iki 2022 07 23 lengvo lydinio
ratlankiai. Autopilotas. Navigacija.
GPS (reikalingas CD). Klimato
kontrolė. Atstumo jutikliai.
Kablys. LCD spalvotas ekranas.
Imobilaizeris. Du raktai ir kt.
Kaina 1100 Eur. Tel. 8 615 59 223.
Rokiškis
• VW Passat 1998 m., 1,9 l,
dyzelis, 81 kW, TA iki 2022.09,
pakeisti diržai, tepalai, važiuoklė,
naujos padangos, akumuliatorius.
Ant sparnų yra rūdžių. Kaina 1050
Eur. Tel. 8 687 54 960.
Rokiškis
• Dviračius. Tel. 8 623 56 254.
Rokiškis
• Du, rusiškus tarybinių laikų
dviračius ir dvi sėdynes. Kaina 30
Eur. Tel. 8 629 15 101.
Rokiškis
TRANSPORTO PRIEMONIŲ
DALYS

• VW Golf 5 skardinius ratlankius.

Kaina 5 Eur. Tel. 8 686 98 456.
Rokiškis
• 1998 m. Audi A4 B5 1,9 l, 81
kW. Vairo kolonėlę, dėžę, sankabą,
spyruokles ir kita.
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Hidraulinio pakabos pagrindinę
traukę T-150. Tel. 8 687 89 378.
Rokiškis
• Audi A4 dalimis, benzinas-dujos.
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
• 4 vnt., Volkswagen, R15 ratus su
vasarinėmis padangomis. Padangų
likutis 4-5 mm. Kaina 100 Eur.
Tel. 8 623 91 470. Rokiškis
• VW Passat. Visą arba dalimis.
1990 m., 1,6 l., TD, gerą variklį.
Kaina 190 Eur. Tel. 8 612 67 305.
Rokiškis
• Pirelli padangas. R18, 225/45,
likutis 6 mm, 2018 m., du vnt.
Kaina už abi. Kaina 55 Eur.
Tel. 8 604 62 575. Rokiškis
• Dvi vasarines Continental
padangas. R18, 235/60. Padangos
2016 metų. Vienos likutis ~ 4,5
mm, kita ~ 3,5 mm. Kaina 20 Eur.
Tel. 8 673 00 274. Rokiškis
• Renault Clio, nuo 2000 m.
priekinį stiklą. Naujas. Kaina 55
Eur. Tel. 8 604 62 575. Rokiškis
• VW Sharan sėdynes. Dvi, pilkos,
būklė labai gera. Kaina 25 Eur.
Tel. 8 604 62 575. Rokiškis
• Lietus Skoda ratlankius. R15, tarp
centrų 112. Kaina 100 Eur.
Tel. 8 645 87 229. Rokiškis
• Magnetolą Blaupunkt Manchester
110 CD/USB/SD. Neįsijungia.
Kaina 10 Eur. Tel. 8 675 00 301.
Rokiškis
• Geros būklės originalius, R16
(112x57), lietus ratlankius su
vasarinėmis padangomis. Kaina 120
Eur. Tel. 8 695 68 560. Rokiškis
• Ratlankius. R15, 4/112. Tinka
Volkswagen, Audi, Skoda, Seat
automobiliams. Su padangomis.
205/60, R15, vasarinės. Kaina 130

Eur. Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Skardinius ratus. 175/70, R13, 4
vnt.. Tel. 8 650 33 386. Rokiškis
• Opel ratlankius. R15, 5/110,
su geromis, m+s, apynaujomis
padangomis. Kaina 130 Eur.
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Lietus ratlankius. R16, 4vnt.,
5x114,3. Tinka Toyota, Mazda
automobiliams. Kaina 40 Eur.
Tel. 8 615 36 382. Rokiškis
• Seat ir Saab lietus ratlankius.
R17, abu komplektai.
Tel. 8 662 16 294. Rokiškis
• Šieno - šiaudų rinktuvą ANTVS4.
Galima perdaryti į tralą, vežti
didmaišiams ir kt. Taip pat talpyklą,
3 kub.m. Tralas - 750 Eur. Talpykla
- 160 Eur. Rokiškio r. .
Tel. 8 617 97 266. Rokiškis
• VW Passat B5, 1,9 l., 81 kW
turbiną, vairo kolonėlę, greičių
dėžę, starterį ir kita.
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Visureigio padangas 265/70 R15
4 vnt. Kaina 50 Eur.
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• VW Sharan lengvojo lydinio
ratų komplektą su originaliomis
vasarinėmis Roadstone
padangomis, protektorius 7 mm.
Kaina 130 Eur. Tel. 8 682 20 385.
Rokiškis
• VW Sharan galinį suportą,
vasarines padangas su ratlankiais.
R15, 185/65, 5 mm. Kaina 55 Eur.
Tel. 8 671 75 080. Rokiškis
• Opel Astra, Zafira, 2003 m., 2 l.,
74 kW greičių dėžę, vairo kolonėlę,
starterį, bagažinės uždangalą.
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• R17 padangas. Kaina 150 Eur.
Tel. 8 624 27 689. Rokiškis
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Reduktorių. Kaina 20 Eur.

Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Naudotus 22, 20, 13 cm
skersmens skriemulius.
Tel. 8 682 30 962.
Rokiškis
• MTZ80 tiltą. Komplektepadangos pusėtinos, yra
patrūkinėjimų. Tel. 8 685 81 976.
Rokiškis
• Kombaino diržą.
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Traktorių T-40 AM, 1550 Eur.
T-25 variklį (280 Eur), pusrėmį,
šonines pavaras. T-40 AM variklį,
priekinį ir galinį tiltus dalimis.
Ratus su stebulėmis R16/12.

Gaminimas:
Kiaulienos šoninės marinavimas. Kiaulienos šoninę marinuosime marinatu
iš sutrintų česnakų, svogūnų, aliejaus ir
prieskonių (išskyrus lauro lapų). Šoninės
odą įpjaukite tarsi tinkleliu, kad įpjovos siektų mėsą, gerai įtrinkite marinatu, lauro lapus pakaišiokite į įpjovas. Marinuokite per visą naktį oda į viršų. Kiaulienos šoninės kepimas: Į kepimo skardą
įtieskite kepimo popierių. Šoninę kepsime taip pat oda į viršų, kad kepant riebalai varvėtų žemyn
per visus raumenų sluoksnius ir juos šitaip drėkintų, tada mėsa gausis minkšta bei sultinga. Kepkite 130 laipsnių temperatūros orkaitėje 2 valandas. Po to dar 200 laipsnių temperatūroje maždaug pusvalandį, kad odelė skaniai apskrustų. Iškepus palikite orkaitėje pailsėti. Skanaukite tiek
karštą, tiek atvėsusią, bet šalta - tobulas plonai pjaustytas užkandis su juoda duona... Skanaus!

VLKK: žodis „pederastas“ turi menkinamąją
reikšmę ir yra nevartotinas
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) Žodyno pakomisė konstatavo,
kad žodis „pederastas“ turi
menkinamąją reikšmę ir
yra nevartotinas leidyboje,
visuomenės informavimo
priemonėse, komentaruose
bei viešajame gyvenime.
„Balandžio 1 dieną Žodyno
pakomisė svarstė šio žodžio
reikšmę ir pritarė, kad būsimajame Bendrinės lietuvių kalbos
žodyne šis žodis būtų teikiamas su menkinamąja reikšme,
kadangi iki šiol įvairiuose
žodynuose ta reikšmė labai
aiškios menkinimo reikšmės
neturėjo“, – sakė VLKK pirmininkas Audrys Antanaitis.
Jis pabrėžė, kad sprendimas
nebepalieka abejonių, jog šis
žodis nebegali būti naudojamas kalbant apie homoseksualius asmenis, o pakoreguota jo
reikšmė bus artimiausiu metu
pateikta ir sudaromame Bendrinės lietuvių kalbos žodyne,
jo versija skelbiama ir internete.
„Būtent kalbant apie homoseksualius asmenis, tai jau
būtų įžeidimas ir už tai reikės
vienaip ar kitaip atsakyti“, –
sakė jis.
Savo ruožtu Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba informuoja, kad žodis yra
nebevartotinas leidyboje, visuomenės informavimo priemonėse, komentaruose ir viešajame gyvenime, o nuo šiol
žodynuose bus pažymima, kad
„pederastas“ turi menkinančią
reikšmę.
„Kontekstas yra labai svarbus. Anksčiau šis žodis neigiaTel. 8 607 48 852.
Rokiškis
• Įvairius padargus.
Tel. 8 624 53 332. Rokiškis
• 4 m kultivatorių, 3 korpusų plūgą,
melžimo aparatą, melžimo aikštelę,
300 l naują pieno aušintuvą.
Tel. 8 616 89 251. Rokiškis

mos konotacijos neturėjo, buvo
įtrauktas į žodynus, vadovėlius
ir pan. Dabar jau turi“, – teigia Bendrinės lietuvių kalbos
žodyno vyriausioji redaktorė,
Lietuvių kalbos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, VLKK
ekspertė Danutė Liutkevičienė.
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos Diskriminacijos
prevencijos ir komunikacijos
grupės vadovė Mintautė Jurkutė akcentuoja, kad terminas „pederastas“ ir jo vediniai visais
atvejais pateikiami itin neigiama konotacija – kaip niekinantys, žeminantys ir menkinantys
homoseksualius asmenis.
„Įvairių visuomenės apklausų duomenys rodo, kad LGBT
bendruomenė yra viena pažeidžiamiausių
diskriminacijos,
patyčių, neapykantos kalbos
kontekste. Todėl kalbos ekspertų
pateiktas naujasis išaiškinimas
yra laiku ir vietoje“, – sako M.
Jurkutė.
Pastarųjų metų sprendimuose Europos Žmogaus Teisių
Teismas ne kartą pabrėžė, kad
neapykantos kurstymas gali pasireikšti įžeidinėjant, šmeižiant
įvairias socialines grupes, o
diskriminacija dėl seksualinės
orientacijos yra tokia pat rimta,
kaip ir diskriminacija dėl rasės,
kilmės ar odos spalvos.
Kaip nurodo Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba, žiniasklaidos analizės bendrovė
„Mediaskopas“ oficialiuose žiniasklaidos kanaluose nuo 2015
metų iki dabar užfiksavo 688 žodžio „pederastas“ paminėjimus.
Socialinėse medijose šis žodis
tiek kartų paminimas per mėnesį, tačiau tikslias komentarų apimtis sunkiau išmatuoti.

• Javų kombainą SAMPO 410.

Darbinis plotis 3,2 m, kabina,
smulkintuvas, geros padangos.
Kaina 3850 Eur. Tel. 8 682 20 385.
Rokiškis
• Veikiantį pakabinamą purkštuvą
Jar-Met. Talpa 600 l, darbinis plotis
12 m, reguliuojamas purškimo
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„Dauguma paminėjimų žiniasklaidoje yra susiję su bylų
nagrinėjimu, kaltinimais. Tačiau „Mediaskopo“ analitikai
atkreipia dėmesį, jog kai kuriuose šaltiniuose („Laisvaslaikrastis.lt“, „Respublika.lt“) šis
žodis yra vartojamas ir tiesiog
menkinant politikus ar kitus asmenis, o ne aptariant aktualijas
ar įvykius“, – tvirtina tarnyba.
Pastaruoju metu pasipiktinimo sulaukė parlamentaro
Petro Gražulio dalyvavimas
reklaminėje akcijoje, joje politikas su kitais asmenimis šoko
pagal dainą, kurioje naudojamas ir minėto žodžio vedinys.
Lygių galimybių kontrolierė Birutė Sabatauskaitė sako
įžvelgianti galimą įmonės, taip
reklamavusios savo paslaugas,
pažeidimą.
Prieš daugiau nei penkerius
metus VLKK buvo priešingos
nuomonės – jos konsultantai
konstatavo, kad neįžvelgia neigiamo termino „pederastas“
poveikio visuomenės kalbos
kultūrai ir nekvestionuoja šio
žodžio vartojimo leidyboje,
visuomenės informavimo priemonėse, viešajame gyvenime ir
kitose srityse.
Komisijos atstovai tuomet
nurodė, kad Tarptautinių žodžių žodyne teikiama žodžio
pederastas reikšmė yra „vyras,
užsiimantis pederastija“, t.y.
„vyro lytinis santykiavimas su
nesubrendusiu jaunuoliu pro
išangę“.
Naujienų agentūros BNS
informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose
be raštiško UAB BNS sutikimo
draudžiama.
aukštis. Kaina 250 Eur.
Tel. 8 682 20 385. Rokiškis
• Tvarkingą penkių vagų vagotuvą.
Kaina 320 Eur. Tel. 8 674 53 910.
Kupiškis
• Sėjamąją, grėblį, šienapjoves.
Kainos sutartinės.
Tel. 8 614 27 590. Rokiškis
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Orų prognozė balandžio 16-19 d.
Diena
Debesuotumas
Balandžio 16 d.

Temperatūra
Naktį 6
Dieną 13

Vėjas
R,
5-10 m/s

Balandžio 17 d.

Naktį 8
Dieną 14

R,
4-9 m/s

Balandžio 18 d.

Naktį 8
Dieną 18

R,
4-9 m/s

Balandžio 19 d.

Naktį 8
Dieną 18

PR,
5-10 m/s

Pastabos

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.

Nuoširdžiai užjaučiame
Finansų skyriaus vyresniąją specialistę
Audronę Spundzevičienę
dėl dukros Eglutės tragiškos mirties.

Rokiškio rajono savivaldybės
administracija

Mirtis užpučia gyvenimą kaip žvakę, tik
niekada neištrins brangaus žmogaus atminimo.
Nuoširdžiai užjaučiame Vendinienę Janiną dėl
sesers mirties.

Kurso draugės

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

Lietuvos kariuomenei perduota 10 mln. dolerių
verta JAV parama granatsvaidžiais M72 LAW
Balandžio 14 d. – istorinė
tarptautinio bendradarbiavimo diena. Jungtinės Amerikos Valstijos Lietuvai perdavė
prieštankinių granatsvaidžių
M72 LAW, kurie bus skirti
Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų
(KASP) kariams.

Balandžio 9-osios kryžiažodžio atsakymai
Vertikaliai: Pasas. Varūna. AK. Padarinys. Kitara. Sida. Krokodilas. Adata. Alina. Uþuolaidos. Slėsnus. EAM. Sk. Kastantas. LKL. Indas. Ridikėliai. Sirija. Aura. USA. FED. Saseksai.
Horizontaliai: Pasaulinis. Adidžė. Sadauskas. Maratonas. SI. Alus. Se. NK. Astrid. Vyrai. Air.
Kaso. Dendis. Kroatija. Pūko. Smakas. Nida. Sė. Katilas. LAK. Ali. Klius. Parana. Kara. Kasa.
Aliai.
Pažymėtuose langeliuose: Salvadoras.
PREKĖS VAIKAMS

• Mažai naudotą, reguliuojamo

aukščio stalo ir kėdės komplektą.
Stalviršį galima pakreipti iki 40
laipsnių, kad būtų galima patogiau
rašyti, skaityti bei piešti, yra
stalčiukas daiktams. Kaina 55 Eur.
Tel. 8 687 16 363. Rokiškis
• Vaikišką vežimėlį, mėlynos
spalvos, žemas, geros būklės. Ir
vaikišką lovytę. Kaina 10 Eur už
viską. Tel. 8 615 72 399.
Rokiškis
• Vežimėlį Tapu Tutis 3 in 1. Su

visais priedais. Išvalytas. Kaina 150
Eur. Tel. 8 624 11 027.
Rokiškis
• Vaikišką staliuką su kėdutę. Kaina
12 Eur. Tel. 8 625 81 278.
Rokiškis
PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas turite padovanoti

nebeskaitomų, vaikiškų komiksų
žurnaliukų. Tel. 8 615 29 892.
Rokiškis
• Priimu plytų ir betono atliekas.
Tel. 8 687 78 182.
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Kovo 30 d., kalnų g. dingo

baltas katinas su ryškiai rudomis
(ryžomis) dėmėmis, segi mėlyną
antkakliuką. Šaukiamas vardu
Rikis. Mačiusius ar priglaudusius
prašau informuoti. Radusiajam
atsilyginsiu. Tel. 8 618 31 806.
Rokiškis

www.rokiskiosirena.lt

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo batalione
Vilniuje įvyko šios paramos perdavimo krašto apsaugos sistemai
ceremonija, kurioje dalyvavo
krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas, JAV ambasadorius Lietuvoje Robert S. Gilchrist,
Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Valdemaras
Rupšys, Krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos kariuomenės
vadovybės atstovai.
„Labai džiaugiuosi galėdamas
šiandien būti Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo
batalione kartu su JAV ambasadoriumi, Lietuvos kariuomenės
vadu ir Lietuvos kariais. Dėkoju
JAV – Lietuvos strateginei partnerei, už paramą vystant Lietuvos kariuomenės pajėgumus. JAV
investicijos į mūsų pajėgumų stiprinimą rodo, kad Lietuva išlieka
svarbiu JAV gynybos politikos
prioritetu“, – ceremonijoje teigė krašto apsaugos ministras A.
Anušauskas.
„Lietuvos kariuomenė bus stipri tiek, kiek bus stiprus kiekvienas Lietuvos karys. Ne tik fiziškai
ir dvasiškai, bet svarbu ir kokia
ginkluote jis aprūpintas. JAV suteikta parama lengvaisiais granatsvaidžiais reikšmingai sustiprino
teritorinės gynybos vienetus, sustiprino jų kovinį pajėgumą, kaunamąją galią ir įgalino teritorinės
gynybos pajėgas veikti užtikrin-

tai, ryžtingai ir efektyviai. JAV
parama stiprina karių savanorių
gretas, sausumos pajėgas, Lietuvos kariuomenę ir taip užtikrina
efektyvesnę gynybą bei priešo
atgrasymą,“– perdavimo ceremonijoje sakė Lietuvos kariuomenės
vadas gen. ltn. V. Rupšys.
M72 LAW granatsvaidžiai
papildys šiuo metu Lietuvos kariuomenėje pėstininkų naudojamų švediškų granatsvaidžių
Carl-Gustav ir taip pat švediškų
vienkartinių granatsvaidžių AT-4
arsenalą. M72 LAW yra mažesnio
kalibro už šiuo metu kariuomenės
naudojamus prieštankinius ginklus, taip pat turi mažesnį šūvio
nuotolį, tačiau naujieji ginklai yra
gerokai lengvesni ir kompaktiškesni, o šios charakteristikos yra
ypatingai svarbios KASP karių
naudojamai mūšio taktikai.
„Mūsų sąjungininkų amerikiečių perduota naujoji ginkluotė
smarkiai padidins karių savanorių – lengvųjų pėstininkų skyrių
ugnies galią. Naujųjų granatsvaidžių pramušamoji galia yra
pakankamai didelė, kad 200–300
metrų atstumu efektyviai naikintų
šarvuotą ir nešarvuotą techniką,

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

bunkerius ir kitus lauko inžinerinius įtvirtinimus. Dėl nedidelio
svorio ir greito paruošimo mūšiui ginklas patogus naudoti, vienas karys gali neštis daugiau nei
vieną granatsvaidį. Naujaisiais
granatsvaidžiais
aprūpinsime
pėstininkų ir žvalgų skyrius,“ –
kalbėjo KASP vadas plk. Dainius
Pašvenskas.
Pasak KASP vado, Savanorių
pajėgos rengia karius Lietuvos
Respublikos sausumos teritorijos
ginkluotai gynybai, todėl pajėgoms labai svarbu efektyvi ginkluotė ir visapusiškas karių pasirengimas. Prieštankine ginkluote
M72 LAW, kaip ir teorinėmis bei
praktinėmis žiniomis, pajėgų karius remia JAV – tai puikus abipusio bendradarbiavimo ir abipusio
pajėgų stiprinimo pavyzdys.
Granatsvaidžiai M72 LAW
patikrinti kovinėmis sąlygomis
JAV ir sąjungininkų pajėgų operacijose Irake ir Afganistane bei
kitų karinių konfliktų metu. Šiuos
ginklus naudoja apie 40 valstybių
karių – JAV, JK, Kanada, Australija, Belgija, Izraelis, Danija, Suomija ir kitos.
KAM inform.
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12 psl.
Tel. 8 687 92 017. Rokiškis
DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Juodus odinius, moteriškus,

Gorenje. Tel. 8 648 73 565.
Rokiškis
• 1914 m. pagamintą Singer
siuvimo mašiną. Koja sukama.
Geros būklės. Kaina sutartinė.
Tel. 8 682 98 409. Rokiškis
BUITINĖ TECHNIKA

• Naudotą keramikinę kriauklę

(virtuvinė). Naują vonios plautuvę
(melsva). Tel. 8 604 09 285.
Rokiškis
• Naujus ketaus radiatorius, 7
kamerų, 6 vnt. Naują vandens

šildytuvą (boilerį), 45 l talpos.
Tel. 8 610 10 342. Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną Čaika
134. Kaina 75 Eur.
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Šaldytuvą. Būklė gera. Kaina 60
Eur. Tel. 8 699 41 821.
Rokiškis
• Automatinę skalbimo mašiną

DOVANOJA

• Dovanojam naudotą šiferį, geros

būklės, tinkamas naudojimui.
Kiekis apie 100 kv. m.
Tel. 8 689 86 128.
Rokiškis
• Dovanoju šuniukus. Motina vokiečių aviganė, tėvas nežinomas.

sportinius batelius lenktu padu. 40
dydis. Kaina 42 Eur.
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Baltus odinius, moteriškus,
sportinius batelius. 38 dydis.
Vokietija. Kaina 37 Eur.
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• XL dydžio naują vyrišką paltuką.
Pirktas internetu, netiko dydis.
Kaina 15 Eur. Tel. 8 682 21 205.
Rokiškis
• 2 poras naujų batų. 44 dydis.
Kaina 30 Eur. Tel. 8 685 18 977.
Rokiškis
GARSO TECHNIKA

• Sony DVD grotuvą. Kaina 10 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Radio imtuvą VEF - 214. Kaina
10 Eur. Tel. 8 682 30 962.
Rokiškis
• Lempinį radio imtuvą Daugava.
1957 m. . Kaina 30 Eur. Tel. 8 682
30 962. Rokiškis

• Puikiai veikiantį radio

imtuvą Okean-214. Dažnius
gaudo. Nėra antenos. Kaina
40 Eur. Tel. 8 638 66 865.
Rokiškis
• Pioneer vsx-820 stiprintuvą
su USB, 3D, Ipod/Iphone ir
taip toliau. Kaina 120 Eur.
Tel. 8 647 48 020. Rokiškis
• Buitinę audio techniką:
stiprintuvus, kolonėles,
resiverius. Tel. 8 693 04 817.
Rokiškis
VAIZDO TECHNIKA

• Juostinį fotoaparatą

Zorkii-4. Kaina 40 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Televizorių su priedėliu.
Plazminis. Įstrižainė 90 cm.
Kaina 70 Eur.
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• Palydovinę anteną. 1,65 m.
skersmens. Kaina 25 Eur.
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Televizorių Šilelis SL 1434
su priedėliu. Kaina 85 Eur.
Tel. 8 695 74 290.
Rokiškis

ANEKDOTAI

Petriukas tik norėjo naujuoju dronu išgąsdinti senelį.
Po šios skraidyklės pasirodymo vietinis alkoholikas Jonas
metė gerti.
O parapijos bažnyčia jau trečią sekmadienį sausakimša.
Atsistojusi ant svarstyklių
ji suprato – ant saldainių
popierėlių užrašas „Karvutė“
yra ne pavadinimas, o
įspėjimas...
***
Civilinės metrikacijos
skyriaus darbuotoja,
sveikindama jaunavedžius:
– Vedybos į vyro gyvenimą
įneša muzikos...
Nuotakos tėvas sumurma:
– Taip. Tada išmoksti groti
antruoju smuiku.
***
Nutarė mokesčių
inspekcija patikrinti naujojo
ruso pajamas, ar jis teisingai
mokesčius moka. Ateina pas jį
ir klausia:

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

– Klausyk, Kolia, ar tu
įstengtum „Volgą“ nusipirkti?
Naujasis rusas ir sako:
– Nu jeigu Saška truputėlį
pridėtų, dar Ženia biškį... Gal ir
nusipirkčiau...
Mato inspektoriai, kad
nelabai yra ką tikrinti, ir išeina.
Jiems išeinant naujasis rusas ir
galvoja:
– Ir kokio velnio man ta
Volga su visom jos prieplaukom
ir laivais reikalinga?
***
– Ar tavo vyras dar valkiojasi
po restoranus, žaidžia kortomis
ir linksminasi su prostitutėmis?
– Ne, aš su juo rimtai
pakalbėjau – dabar jis negeria,
nerūko ir į restoranus nevaikšto.

Guli sau ramiai reanimacijoje.
***
Vyras žmonai priekaištauja:
– Kai šiaip, tai kažkas,
matote, pelių bijo. Bet kai pirkti
kailinius, pasiūtus iš graužikų,
tai visada pirmas?
***
Klausimas švietimo
ekspertui:
– Kaip manote, ar nuotolinio
mokymo metu nepablogėjo
moksleivių žinios?
– Mano manymu, daugumos
– tikrai ne.
– Kodėl taip manote?
– O kaip gali pablogėti tai,
ko nėra?
***
Permainų vėjas retai būna

DIREKTORIUS
Simonas Tuska
info@rokiskiosirena.lt

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

palankus.
***
Pavasarinis pastebėjimas
sodininkams: pernykščiai lapai
dega geriau, jei jūsų kaimynai
išdžiaustė skalbinius.
***
Mokytojas klausia Petriuko:
– Kodėl mama už tave daro
namų darbus?
– Nes tėtis neturi laiko.
***
Plėšikai tuoj pat grąžino
Gazpromo valytojos rankinę,
kai sužinojo, jog moteris plauna
ne grindis, o pinigus, ir tvarko
ne patalpas, o konkurentus.
***
Skelbimas šaltuose
provincijos kultūros namuose
viduržiemį: „Koncerte
numatomas mažųjų gulbių šokis
su žąsies oda“.
***
Fizikos fakultetas, covid-19
epidemijos pradžia. Dėstytojas
lentoje braižo brėžinį ir aiškina:
– Štai čia matote kampus:
ksi, psi ir hi.
Studendai išsibėgioja, o
paskutinysis, bėgdamas pro
duris šaukia:
– Į sveikatą, dėstytojau.
***
Jei vergas nelipa lauk iš
galeros, matyt, bus po suoliuku
kažką paslėpęs.
***
Skelbimas statybinių
medžiagų parduotuvėje: „Prieš
pirkdami dažus sienoms ir
luboms, privalote parodyti
raštišką žmonos patvirtinimą dėl
spalvos tinkamumo“.
***
Arabų šeichas iš viešbučio
skambina namo:
– Alio, čia tavo vyras. O kuri
pakėlė ragelį?
***
Degantį žvakių fabrikėlį
ugniagesiai gesino romantiškoje

aplinkoje.
***
Kaimyninėje šalyje
prezidentas įvedė blaivybės
dieną. Liaudis pasimetusi: o tai
kaip ją švęsti?
***
Grįžta Petriukas iš mokyklos.
Tėvas klausia:
– Ir kuo tėvelį pradžiuginsi?
– Niekuo. Viską, kas tave
galėtų pradžiuginti, mes dar
vakar su draugais išgėrėm.
***
Vyras ruošiasi žvejoti.
Žmona:
– Tik meškerės nepamiršk.
Va, kampe stovi.
– Neimsiu aš jos, dar
pamesiu.
***
Dvi blondinės vaikščiojo po
mišką. Viena sako:
– Žiūrėk, čia bus elnių takas.
– Nea, čia meškų takas,
sakau tau tiksliai.
Jos ginčijosi ilgai, kol
nuo bėgių jų nenubaidė
atvažiuojantis traukinys.
***
Sporto namie taisyklė: net
pats brangiausias treniruoklis
per savaitę tampa pakaba.
***
Susitinka du seniai nesimatę
draugai.
– Kur dirbi? – klausia vienas.
– Saugume.
– Hmmm.. Tai papasakok
ką nors įdomaus.
– Apie save ar apie tave?
***
– Taip, sūneli, taip! O
gerai! Drąsiau, dar žingsnelį,
dar vieną!.. Šaunuolis! Tu
gali vaikščioti! Motin, girdi,
tempk kamerą, mūsų vaikas iš
mokyklos diskotekos grįžo!
***
– Mane vakar šuo
apkandžiojo...
– Gal pasiutęs koks?

– Ne, baik tu! Pasiutusio aš
nebūčiau už uodegos tampęs!
***
Verslininko sūnus klausia
tėvo:
– Gal turi ką nors
paskaityti? Fantastikos ar
mistikos kokios nors?
– Taip, turiu vieną kūrinį.
Fantastinį, mistinį. Mūsų
buhalteris parašė. Mokesčių
inspekcijai.
***
Grįžta vyras namo iš darbo.
Ant stalo raštelis:
„Išėjau pas draugę.
Vakarienė ant viryklės.
Meškerės
kampe. Jei lydeka kainuos
daugiau kaip 5 litai, nupirk
ešerių.”
***
Skambutis naujalietuviui
telefonu:
– Jūsų vaikas pas mus.
– Kokie jūsų reikalavimai?
– Atvažiuokite kuo greičiau
darželio darbo laikas baigsis
už 10 minučių ir auklytės nori
namo.
***
„Gyvasis kampelis“ –
užrašas ant kapinių sargo
būdelės durų.
***
Teisėjas klausia
kaltinamojo:
– Kodėl jūs šovėte į kitą
medžiotoją?
– Man pasirodė, kad ten
elnias.
– Ir kada supratote, jog tai
ne elnias?
– Kada jis pradėjo šaudyti
į mane..
***
Sutuoktiniai, po 10 bendro
gyvenimo metų:
– Brangioji, nori aš
atiduosiu tau savo širdį?
– Tu man geriau nervus
gražink..

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

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

Leidžiamas antradieniais ir
penktadieniais
Laikraščio tiražas – 1087 egz.
Laikraščio elektroninės versijos
tiražas – 1940 egz.
Redakcija už skelbimų, reklamos
ir užsakomųjų straipsnių turinį
neatsako
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