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Tiesiogiai rinkti merai – didesnis dėmesys visuomenės lūkesčiams ir skaidrumas
Konstitucinis
teismas
pateikė išaiškinimą: tiesioginiai merų rinkimai
prieštarauja Konstitucijai.
Atsibudo pačiu laiku: mūsų
rajone kadenciją įpusėjo
jau antrasis tiesiogiai rinktas meras. Kadangi po tokio
išaiškinimo kyla natūrali
grėsmė merų darbo legitimumui, Konstitucinis teismas priėmė „saliamonišką“
sprendimą: nusprendė, kad
sprendimas pripažinti tiesioginius merų rinkimus
prieštaraujančiais Konstitucijai įsigalios... 2023 m.
gegužės 3 d. „Rokiškio Sirena“ klausė dabartinio mero
Ramūno Godeliausko bei
ankstesniojo – Antano Vagonio, ką jie mano apie tokį
Konstitucinio teismo sprendimą.

Ką nusprendė
Konstitucinis teismas
„Pažymėtina, kad teisės
požiūriu tiesioginiai merų
rinkimai, kai jį rinktų savivaldybės bendruomenė, yra
įmanomi tik pakeitus Konstituciją“, – pareiškė teismas. Šis
KT nutarimas įsigalios 2023
metų gegužės 3 dieną, tai yra
baigiantis dabar išrinktų merų
kadencijai.
„Tai reiškia, kad 2019
metų (ir paskesniuose) rinkimuose išrinkti savivaldybių merai galės vykdyti savo
pareigas iki savo kadencijos
pabaigos. Tačiau 2023 metais tiesioginiai savivaldybių
merų rinkimai bus įmanomi
tik tuo atveju, jeigu iki tol
bus padarytos atitinkamos
Konstitucijos 119 straipsnio
pataisos“, – pažymėjo teis-

mas. KT taip pat pabrėžė, kad
nagrinėdamas šią bylą, jis nesprendė tiesioginių merų rinkimų tikslingumo klausimo.
Šio teismo pirmininko
Dainiaus Žalimo teigimu,
Konstitucinis Teismas nagrinėjo tik teisės klausimus.
„Tokio kaip mero Konstitucijoje nėra, yra savivaldybių
tarybų nariai, jie renkami,
o visi savivaldybių tarybų
nariai yra lygūs. Akivaizdu,
kad nustatytas keistas būdas,
kada vienas iš savivaldybės
tarybos narių padaromas jos
vadovu ir renkamas atskirai
nuo kitų. Jau tuo savaime
pažeistas lygių savivaldybių
tarybų narių teisių principas“,
– žurnalistams sakė D. Žalimas. „Kitas dalykas – jam
suteikiami papildomi įgaliojimai. Nežinau, ką reiškia savivaldybės vadovas, tokio kaip
savivaldybės vadovo Konstitucijoje irgi nėra. Konstitucijoje yra tik savivaldybių
tarybos ir vykdomosios institucijos, kurios formuoja tos
pačios tarybos“, – teigė jis.
Konstitucijoje, anot KT,
yra įtvirtintas lygus ir vienodas mandatas visiems išrinktiems politikams, nepaisant
to, kaip jie išrinkti, ir jokių
išimčių nėra numatyta. „Savivaldybių tarybų nariai negali
būti nelygūs savo konstituciniu statusu“, – teigė D. Žalimas. Anot jo, pagal Konstituciją, kiekvienas savivaldybės
tarybos narys atstovauja visai
atitinkamai teritorinei bendruomenei, visi jie yra lygūs,
turi turėti vienodas galimybes dalyvauti tarybos darbe,
vienodas teises būti išrinkti į
pareigas savivaldybės tarybo-

je, lygią balso teisę priimant
savivaldybės tarybos sprendimus.
KT taip pat akcentavo, kad
savivaldybių tarybų nariams
negali būti suteikti vykdomųjų institucijų įgaliojimai.
„Dėl išskirtinio išrinkimo į
pareigas būdo ir įstatymų suteiktų specifinių savarankiškų
įgaliojimų meras, nors ir būdamas savivaldybės tarybos
narys, kartu yra Konstitucijoje
nenumatyta savivaldybės institucija, kuri nėra nei atstovaujamoji institucija (savivaldybės taryba), nei savivaldybės
tarybos sprendimu sudaroma
vykdomoji ar kitokia institucija“, – teigiama nutarime.
Anot jo, pagrindiniam šalies įstatymui prieštarauja ir
įstatymuose įtvirtintas reikalavimas, kad į mero pareigas
gali kandidatuoti tik Lietuvos
pilietis, tuo metu kitiems tarybos nariams toks reikalavimas
nekeliamas. „Visiems savivaldybių tarybų nariams reikalavimai turi būti vienodi“, – pabrėžė KT pirmininkas.
KT teigimu, Konstitucija
taip pat garantuoja demokratinį principą, jog vienasmenė valdžia turi būti ribojama.
Anot teismo, įvedus tiesiogiai
renkamą vienasmenę instituciją, pavyzdžiui mero, turėtų
būti nustatyta, kiek kadencijų
tas pats asmuo gali eiti tokias
renkamas pareigas.
„Tai vienas iš kertinių demokratijos principų (...). Būtent kadencijų skaičiaus ribojimas asmenims, kurie eina
vadinamąsias
vienasmenes
pareigas, pavyzdžiui, valstybės vadovo, būtinas siekiant
išvengti valdžios koncentra-

cijos to paties asmens rankose
ilgą laiką“, – tvirtino D. Žalimas. Merų kadencijų riboti nereikėtų tuo atveju, jei jį
rinktų savivaldybių tarybos ir
jis neturėtų vykdomosios valdžios funkcijų.
Šioje byloje paskelbta atskiroji teisėjos Danutės Jočienės nuomonė. Ji pareiškė nesutinkanti, kad dėl dabartinio
teisinio reguliavimo netobulumų reikėtų keisti Konstituciją,
norint merus rinkti tiesiogiai.
Pasak teisėjos, KT nurodytos
spragos ir nukrypimai gali būti
išspręsti pataisant įstatymus.
Dėl tiesioginių merų rinkimų
į KT buvo kreipęsi 46 praėjusios kadencijos parlamentarai,
daugiausia – konservatoriai,
tačiau tarp pasirašiusiųjų buvo
ir keli liberalai, „darbiečiai“,
buvę „tvarkiečiai“.
Jie kėlė klausimą, ar buvo
galima Lietuvoje įteisinti tiesioginius merų rinkimus nepakeitus Konstitucijos.
Seimo nariams kilo abejonių, ar skirtingas mero ir
savivaldybės tarybos narių
rinkimo būdas, išskirtinė ir
plati tiesiogiai išrinkto mero
kompetencija, iš dalies įsiterpianti į savivaldos vykdomosios institucijos kompetenciją,
neprieštarauja Konstitucijoje
įtvirtintai vienpakopei savivaldos sistemai.
Jų teigimu, Konstitucija
nediferencijuoja tarybos narių, o atvirkščiai, – įtvirtina
visiems vienodą teisinį reguliavimą. Tiesioginiai merų
rinkimai Lietuvoje įvesti 2015
metais. Savivaldybių merai
jau du kartus rinkti tiesiogiai.
Anksčiau merus rinkdavo savivaldybių tarybos.

niškų, rytietiškų prieskonių ir
jų mišinių. Taip pat ir paragauti
gruziniškų chačiapurių, pyragėlių su mėsa, kitų skanėstų.
Be skanėstų pirkėjams buvo
siūloma ir odos, galanterijos
dirbinių, taip pat įvairių buitinių
valiklių.
Prekybininkai džiaugiasi,
kad rokiškėnai juos priėma sve-

tingai: pirkėjų netrūko. Vieni
skanavo siūlomus mėsos gaminius, kiti pirko nemenko pyrago
dydžio chačiapurius, kiti rinkosi pyragus, šimtalapius, sausainius.
Pardavėjai muge džiaugėsi
dėl kelių priežasčių. Pirmiausia,
tai ir jiems, ir klientams būdas
vėl susitikti. Žinoma, pirkėjų

srautai Taikos gatvės turgelyje
toli gražu ne tokie, kaip ankstesnėse mugėse Nepriklausomybės aikštėje. Tačiau prekyba
vis tiek vyko ganėtinai smagiai.
Pardavėjai neslėpė, kad ir antrąją mugės dieną į Rokiškį vyko
noriai.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ

Rokiškyje šurmuliavo pirmoji šiemet mugė
Sušvelnėjus
karantino
reikalavimams, rokiškėnus
pradžiugino pirmoji šiemet
mugė. Palapinių miestelis išdygo ne įprastinėje vietoje –
Nepriklausomybės aikštėje, o
Taikos gatvės turgelyje.

Rokiškyje, Taikos gatvės
turgelyje, šurmuliavo pirmoji
šiais metais mugė. Į ją suvažiavo prekybininkai iš įvairių šalies miestų. Daugelis jų – gerai
pažįstami rokiškėnams. Todėl
pirkėjai nepraleido progos paragauti jau pamėgtų gaminių:
rūkytų lašinukų ir dešrų, pyragų ir sausainių, meduoliukų ir
didžiulių morengų, latviškų saldainių „Karvutė“, paragauti latviškų sūrių. Norintiesiems ezgotiškesnių skonių: trapučiai iš
avinžirnių, kitos įdomybės. Rytietiškų skanėstų taip pat gausu:
ir įvarių rūšių chalva, ir kitokie
rytietiški gardumynai, akį traukiantys spalvomis, o nosį džiuginantys įvairiausių vaisių aromatais. Norintieji patys sukurti
rytietišką atmosferą virtuvėje,
gali įsigyti įvairiausių gruzi-
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Demokratija
ar dvylikos
„draugelių“ valdžia?
Paklausti, ką mano apie
Konstitucinio teismo sprendimą, ir ankstesnis, pirmasis
tiesiogai rinktas, rajono meras
Antanas Vagonis, ir dabartinis
meras Ramūnas Godeliauskas
iš esmės sutaria: tai žingsnis
tolyn nuo demokratijos. „Mes
dabar tik pradedame po truputį pajusti tikrąją demokratiją.
Žmonės turi savo pačių rinktą
merą. Kurio darbus gali vertinti, reikalauti jo atsakomybės. Jei mes norime grįžti ten,
kur yra Putinas su Lukašenka,
tai čia žingsnis ta kryptimi“, –
sprendimą vertino A. Vagonis.
Tai, kad merų tiesioginiai rinkimai neatitinka Konstitucijos
normų, tai juk Konstituciją
galima taisyti, jei ji neatitinka
visuomenės poreikių.
Rajono meras R. Godeliauskas akcentavo, kad tiesioginiai merų rinkimai yra
tiesiog daug skaidresni, naudingesni visuomenei. Mat
dabar norint tapti meru, reikia
pelnyti ne 12 rajono tarybos
„draugelių“ (rajono taryboje
anksčiau meras buvo renkamas paprastąja dauguma iš
rajono tarybos narių. Rokiškio
rajono taryboje yra 25 nariai,
vadinasi, norint tapti meru,
reikėjo 12 tarybos narių pritarimo, o tryliktasis balsas –
paties kandidato). „Ne kartą
mačiau kaip per naktį keitėsi
kandidatų į merus pavardės“,
– sakė R. Godeliauskas.
Ir buvęs, ir esamas rajono
vadovai akcentavo, kad ankstesnė tvarka buvo naudinga
atskiriems
„partinukams“.
„Meras turėjo tarnauti tiems

dvylikai „draugų“. Už postus, sutartis, kažkokius avansus“, – sakė R. Godeliauskas.
Tą patį sakė ir A. Vagonis:
jis užsiminė, kad tam tikros
grupelės tada galėjo diktuoti
merui, kaip jam elgtis. „Buvo
deklaruojama, kad meras dirba rajonui, o realiai – 25-iems
rajono tarybos nariams“, –
sakė jis.
Rajono žmonių
balsas kur kas svaresnis
Abu pašnekovai akcentavo,
kad rajono žmonių tiesiogiai
išrinktas meras turi visai kitą
statusą ir galią, nei rajono tarybos rinktas. Tai, kad šį žmogų
pasirinko, juo pasitikėjo ne keli
politikai, o dauguma rinkėjų,
svarus argumentas. Ir merui
iš pareigų pašalinti dabar jau
neužtenka „naktinių suokalbių“: procedūra yra rimta ir
sudėtinga. O rajono meras ir
savivaldybės taryba turi ieškoti
bendrų darbo krypčių, kompromisų iš abiejų pusių.
R. Godeliauskas neatmeta
galimybės, kad būtent tokie:
savarankiški, rajonų visuomenėms tarnaujantys ir joms
atskaitingi merai kai kam yra
labai neparankūs, mat prarandama galia, įtaka, kitos gėrybės.
Abu pašnekovai akcentavo ir tai, kad pasikeitė mero
atsakomybės pobūdis. Dabar
jis atsakingas ne keliems politikams, o rajono žmonėms.
Tai rajono žmonės sprendžia,
ar meras bus perrinktas, todėl
darbas tapo skaidresnis, viešesnis. „Dirbu rajono žmonėms yra ne šūkis, o kasdienybė“, – sakė R. Godeliauskas.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ
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Konstitucinis teismas paskelbė verdiktą – tiesioginiai
merų rinkimai prieštarauja
Konstitucijai. Panašu, kad
mūsų visos trys valdžios:
įstatymų leidžiamoji, vykdomoji ir teisminė, kurios
turėtų viena kitą kontroliuoti, vienu metu ne tik pasiekė
dugną, bet ir iš apačios joms
dar kažkas pabeldė. Viena
aišku: jos turi nuostabų talentą erzinti visuomenę pačiu netinkamiausiu metu.
Elgiasi taip, kaip mano močiutė mėgdavo sakyti: „Brisiau Brisiau, sa sa sa, te supuvus kilbasa“.

Konstitucinio
teismo
sprendimas tikriausiai atspindi įstatymo raidę. O įstatymo
dvasia nervingai rūko kamputyje. Nes kurmiarausio pločio
akiračio politikai, teisininkai,
biurokratai seniai ją pamiršo.
Įstatymo dvasia – toks bjaurus, sunkiai apčiuopiamas
daiktas. Jam pajusti neužtenka
būti vieno universitetų „bukulauru“ (naujadaras, dabartinės
Vyriausybės dėka vis labiau
įsigalintis visuomenėje). Neužtenka graužti įstatymus,
skaityti protingų dėdžių parašytas knygeles. Įstatymo dvasia reiškia suprasti ne sausą
raidę, o kaip vienoks ar kitoks
sprendimas gali atsirasti visuomenėje, kokias trumpalaikes ir ilgalaikes pasekmes jis
gali sukelti žmonių gyvenime.

Tam reikia šio to daugiau, nei
užsivilkti mantiją. Tam reikia to, ko šiandien labiausiai
trūksta mūsų visuomenėje ir
politikoje – strateginio mąstymo.
Šis sprendimas, kuris, beje,
yra nekvestionuojamas ir
vykdomas, juokingas keletu
aspektų. Pirmiausia, teisėjai
gerai supranta jo trumpalaikes
pasekmes. O jos sako, kad iš
neteisės negali gimti teisė. Ir
automatiškai kyla rajonų tarybų priimtų sprendimų legitimumo klausimas. Taigi, jei jau
konstatuota, kad merai išrinkti
pažeidžiant pagrindinį šalies
įstatymą, logiškas žingsnis
būtų koks? Teisingai. Paleidžiamos visos rajonų tarybos,
merai tampai laikinai einančiais pareigas ir skelbiami pirmalaikiai Savivaldybių tarybų
rinkimai. Tačiau toks žingsnis,
vadinkime daiktus savaisiais
vardais, dabar valdžioje esančioms politinėms jėgoms yra
visiškai nenaudingas. Kaip
jūs manote, kokios politinės
jėgos pirmiausia gautų į skudurus tokiuose rinkimuose?
Todėl priimtas „saliamoniškas“ sprendimas: Konstitucinio teismo nutarimas dėl to,
kad tiesioginiai merų rinkimai
prieštarauja Konstitucijai, įsigalios... 2023 m. gegužės 3 d.
Žodžiu, merai išrinkti kaip ir
neteisėtai, bet neteisėtais jie
taps 2023 m. gegužės 3 d. Ir
2023 m. kovo mėnesį turėtų

būti rengiami nauji Savivaldybių tarybų rinkimai. Pagal
šį paskelbtą, bet neįsigaliojusį (ir 2023 m. kovo mėn. vis
dar negaliosiantį) sprendimą,
teoriškai tiesiogiai merus
galėtume rinkti trečią kartą.
Logika kur?! Įstatymo dvasia
kur? Tai jei nenorėjote skelbti
tokio sprendimo, tai ir Konstituciniame teisme šio klausimo svarstymą reikėjo atidėti
iki 2023 m. gegužės 3 d. Kad
niekam nekiltų klausimo dėl
priimamų sprendimų teisėtumo. Ir visi: politologai, žiniasklaida tyli uodegas pabrukę.
Visiems va šitaip gerai.
O kodėl gerai? Nors turėtų
būti labai negerai. Nes derinant teismų sprendimus pagal
politines aktualijas galimai
pažeidžiamas vienas esminių
šiuolaikinės
demokratinės
valstybės principų – valdžių
atskyrimo principas. Kai įstatymų leidžiamoji, vykdomoji
ir teisminė valdžios privalo
kontroliuoti viena kitą. O šitas
kepurės nukėlimas: „sprendimas įsigalios 2023 m. gegužės
3 d.“ yra reveransas kam?
Pasižiūrėkime, kas pasirašė kreipimąsi į Konstitucinį
teismą 2019 m. rugsėjo 27ąją? Dauguma – tuometinei
Tėvynės Sąjungos–Lietuvos
krikščionių demokratų frakcijai priklausantys Seimo
nariai, dar keli „tvarkiečiai“,
„darbiečiai“,
„socdemai“.
Dabar sudėliokime datas: tiesioginiai merų rinkimai buvo
pirmą kartą surengti 2015 m.
Kodėl niekas tada nesikreipė? Kodėl tada visiems buvo
gerai? Primenu, kad 2019 m.
kovą įvyko antrieji Savivaldybių tarybų rinkimai, kuriuose
buvo tiesiogiai renkami merai.
Vadinasi, po ketverių metų
Seimo narių grupelė pagal
principą „atsibudo numiręs
perst“ sugalvojo, kad reikia
dėl to kreiptis į Konstitucinį
teismą. Taigi, išvada peršasi
savaime: kažkam tiesioginių
merų rinkimų sistema yra labai nepatogi.
Ir tą galima suprasti iš to,
ką patys politikai sunkiai
maskuoja. Problema yra ta,

kad kai kuriuose rajonuose, ir
netgi didmiesčiuose rinkimus
vis laimi „ne tie“. Kas tie ne
tie? Vieni dar bando it figos
lapeliu prisidengti terminais
„karaliukai“, „carai“. Kiti
nesislapsto ir tiesiai šviesiai
įvardija pavardes: R. Malinauskas, V. Matijošaitis, Ž.
Pinskuvienė. Politikai, kurie
mūsų besiformuojančiam politiko-biurokratiniui „isteblišmentui“ yra kaip, atleiskite,
rakštis subinėj. Mūsų „tradicinės“, „geros ir teisingos“ politinės jėgos tiesiog nesugeba
jų įveikti pagal dabar galiojančias taisykles. Todėl reikia
keisti ne savo darbą, ne ieškoti
naujų, gabių, talentingų lyderių, siūlyti darbus ir idėjas,
o imti ir pakeisti... žaidimo
taisykles. Nes taip lengviau.
Nes būtų šalyje taika ir gerovė, bet va „durni rinkėjai“ vis
išrenka ne tuos. Nes kai valdžioje buvo „tie“, kauniečiai
pavasarį gatvių duobėse tulpes ir hiacintus sodino. Dabar
nebesodina. Ir ne dėl to, kad
duobė – netinkama klomba
gėlytėms. Duobių sumažėjo.
Ir ne vienetais, o kartais. Todėl
ir renka „misterį krabą“, o ne
tuos, kuriuos mero poste nori
matyti siaurakelniai stiklinių
urvelių gyventojai. Nes, matote, tik „durnas rinkėjas“ gali
džiaugtis, kad nebelaužoma
važiuoklė duobėse.
Šis „durnų rinkėjų“ leitmotyvas skamba jau senokai.
Na, tikri parazitai tie rinkėjai:
tai jie valstiečius į Seimą, tai
pinskuvienes į merus, tai G.
Nausėdą į prezidentus išrinko.
Kieno ten vajus prieš Prezidento rinkimus buvo „atimk
pasą iš babytės“? Ar tik ne
„užingridų“?
Apie tai, kaip „skauda“ tokie merai, rodo ir faktas, kad
netgi kai kurie žiniasklaidos
atstovai, tiesa, dar tik privačiuose postuose, skundžiasi,
kad derėtų merams įvesti riboto kadencijų skaičiaus taisyklę. Ei, mieli kolegos, ne
nuo to pradedam. O gal geriau
būtų įvesti tokią taisyklę pirmiausia Seimo nariams. Nes
kai kurie ten, Seime, panašu,

Juodupės ir Rokiškio kaimiškojoje
seniūnijose – karių pratybos
Balandžio 23-25 dienomis vyks Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 506-osios pėstininkų kuopos pratybos.
Pratybų veiksmai bus vykdomi Apūniškio, Želtoniškio,
Vingerynės, Kurkliečių bei Plunksnočių miškuose bei jų apylinkėse. Seniūnijų keliais važiuos karinis transportas, judės
kariai. Pratybų metu bus naudojami ginklai, imitaciniai šaudmenys bei garsiniai ir dūminiai užtaisai. Pratybų veiksmai
bus vykdomi ir nakties metu.
Visą informaciją apie pratybas teikia 506-osios pėstininkų kuopos vadas kapitonas Sergejus Afanasjevas, tel. (8686)79554.
„Rokiškio Sirenos“ inform.

Nepriklausomas rajono laikraštis

jau apsigyveno.
Ir kaip gražiai koreliuoja šis
Konstitucinio teismo sprendimas su dabar jau aiškiai girdimais siūlymais keisti Seimo
rinkimų mišrią sistemą, atsisakant vienmandačių apygardų. Nes kai balsuojama pagal
sąrašus, tendencijos vienos.
O kai balsuojama vienmandatėse, pirštais nerodysime kurios politinės jėgos, netgi nepaisant bendrųjų tendencijų,
gauna į skudurus. Kaip vaikai
smėlio dėžėje – nepavyko kastuvėliu prilupti Petriuko, einu,
pasiskųsiu mamai, ji Petriuką
nubaus.
Ankstesnioji merų rinkimo tvarka buvo labai naudinga pačioms tradicinėms
politinėms jėgoms. Ne kartą
ir ne du teko dirbti rinkimų
naktį, kai dar bebaigiant balsus skaičiuoti, savivaldybės
kabinetuose jau rinkosi partinukai ir siuntė delegacijas
aukštu aukščiau ar žemiau,
tartis dėl būsimos koalicijos.
Ne rajono žmonių balsas tada
lėmė, kas vadovaus rajonui.
Lėmė susitarimai, „auksiniai
balsai“. Ne už dyką duodami.
Pusiau oficialiai buvo žinoma,
į kurią partiją reikia stoti, kad
galėtumei tapti kad ir kokios
nors valdiškos įstaigėlės specialistu (net ne vadovu). Visas
valstybinis sektorius, it sūris
pelėsio grybiena, buvo peraugęs partinių ryšių gijomis.
Ir visiems buvo patogu. Visi
tylėjo, kai į ožio ragą buvo
varomos valstybinės įstaigos,
nes joms vadovavo žmonės
iš „teisingų partijų“. Niekas
nekvestionavo vykdomų projektų kokybės. Visiems buvo
gerai. Merai keitėsi kaip kojinės. Ach, nedarysi taip, kaip
dvylika draugelių liepia, lėksi
kaip kamštis.
Politikų noras grįžti prie
senųjų biurokratinių žaidimų
rodo keletą pavojingų tendencijų. Šiek tiek ne į temą, bet to
puikus pavyzdys yra Ekspertų
taryba prie Vyriausybės. Niekieno nerinkti, niekam neatsakingi asmenys sprendžia, kaip
valstybė ir visuomenė gyvens
karantino laikotarpiu. Visuo-

menės išrinkti politikai tik
oriai linkčioja galvomis „specialistai žino geriau“ ir įgarsina jų sprendimus. Apskritai,
ne kartą jau rašiau, kad didžiulis paradoksas, bet mūsų politikai jau paniškai bijo rinkėjų.
Juk ir dabartinis Konstitucinio
teismo sprendimas iš esmės
ką reiškia? Vėlgi grįžimą į tą
situaciją, kai ne rinkėjai, ne
valstybės suverenas, o tam
tikra grupė žmonių: politikų,
ekspertų, biurokratų „žino geriau“, ko tautai reikia. To puiki
iliustracija yra premjerės frazė: jei nepatinka ši valdžia, po
ketverių metų galėsite išsirinti
kitą. O dabar, tuos ketverius
metus be jokios balso teisės
turime stebėti, kaip aukštyn
kojomis verčiama valstybė?
Ką reiškia „Durnų rinkėjų“, „Atimk pasą iš babytės“
naratyvai: ar mūsų visuomenės tam tikra dalis mano, kad
tauta, visuomenė, rinkėjai yra
protiškai neįgalūs teisingai
pasirinkti? Mieli politikai, teisės specialistai, gal jau nustokite vieną kartą mums movę,
atleiskite, pampersus. Tai
mes, o ne jūs, savo rankomis
kuriame valstybės gerovę. Ši
valstybė yra mūsų, o ne saujelės politikų reikalas. Ar mūsų
pareiga tik mokesčius mokėti? Ne, mielieji. Kas moka
pinigus, tas ir užsako muziką.
Tiesioginiai rinkimai yra viena iš atskaitomybės visuomenei formų. Ir jei jų nelaimite,
vadinasi, per mažai stengiatės.
Kokios visų jūsų, mieli politikai, pastangos, rodo „pamišęs spausdintuvas“ Seime.
Kai kepami tokios kokybės
įstatymai, kurie po septynerių
metų pripažįstami prieštaraujančiais Konstitucijai. Kaip to
nematė ne tik įstatymus teikę
Seimo nariai, bet ir jų suderinamumą su Konstitucija bei
kitais teisės aktais tikrinę Seimo, ministerijų teisininkai?
Kokie jie yra specialistai?
Kiek „bukulaurų“ ten sukišta?
Gal pirma susitvarkykite savo
ministerijas,
kontroliuokite
savo pavaldinių darbą. Tada
norint laimėti žaidimą, nebereiks keisti jo taisyklių.

Rokiškio
rajono
savivaldybės
administracija skelbia konkursą
į Rokiškio rajono savivaldybės
administracijos
Strateginio
planavimo, investicijų ir viešųjų
pirkimų
skyriaus
vyriausiojo
specialisto (koeficientas – 8,30, karjeros valstybės
tarnautojo) pareigoms užimti.
Išsamesnė
informacija
Rokiškio
rajono
savivaldybės interneto svetainėje adresu http://
www.rokiskis.lt.
Užs.1303

www.rokiskiosirena.lt
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Didžiulis žolės gaisras išsprendė Rokiškio kraštovaizdžio problemas?
Pirmadienį,
balandžio
19-ąją apie 17 val. kilo didžiulis gaisras dykvietėje
tarp Pandėlio gatvės garažų
ir aplinkkelio. Išdegė didžiulis žolės plotas. Tikslias
gaisro priežastis nustatys
ugniagesiai, tačiau liudininkai įtaria, kad kažkas itin
vėjuotą dieną padegė sausų šakų ir šiukšlių krūvą,
o įsisisukęs vėjas kibirkštis
išnešiojo po pernykštę sudžiūvusią žolę. Akimirksniu užsiliepsnojo didžiulis
plotas. Žolę apie valandą
gesino trys ugniagesių brigados: dvi Rokiškio ir Laibgalių.

Gaisro pradžia, liudininkų teigimu, buvo ant kalno,
netoli senųjų Pandėlio g. garažų. Vos per keletą minučių
ugnies liežuviai nubėgo sausa
žole laukais ir beveik pasiekė aplinkkelį, Topolių gatvę.
Šiame didžiuliame plyname
plote anksčiau buvo miesto
gyventojų daržai. Tačiau pasikeitus gyvenimo sąlygoms,
beliko vos keli dirbami sklypeliai. Plotas pamažu užžėlė
nešienaujama žole, menkaverčiais krūmais. Pastaruoju
metu jame gyveno mažiausiai
dvi stirnos, dvi gervių šeimynos, lapė. Apie šį plotą ir jo
tvarkymo perspektyvas „Rokiškio Sirena“ rašė prieš porą
savaičių.
Ugniagesiai atvyko greitai. Tačiau suvaldyti gaisrą

didžiuliame plote prireikė
nemažai pastangų. Juolab,
kad šiame plote vietomis
dar ir labai šlapia, todėl vienas ugniagesių automobilis
netgi ėmė klimpti. Gaisras
buvo suvaldytas jau netoli
aplinkkelio, beveik pasiekus
Topolių gatvėje esantį tvenkinį. Tam, kad nekiltų pavojus
pravažiuojantiems automo-

biliams ir ugniagesiams būtų
patogiau pasiekti gaisravietę, policijos pareigūnai kurį
laiką neleido važiuoti automobiliams Pagojės gatve:
Pandėlio ir Topolių gatves
jungiančiu žvyrkeliu.
Kaip pasakojo liudininkai,
Topolių gatvės gyventojai,
apie 17 val. namuose pajuto
dūmų kvapą. „Patikrinome:

Rajono savivaldybėje jau veikia
naujas liftas
Nauja ir sena, sovietmetis ir modernumas – tokius
dalykus dabar gali palyginti rajono savivaldybės
lankytojai. Mat šią savaitę pradėjo veikti pirmasis
naujas liftas. Jis ne tik modernus, bet ir pritaikytas
neįgaliesiems. Kilti ir leistis
juo – paprasta ir patogu.
Pradėjus veikti naujajam,
išjungtas ir ardomas likęs
senasis liftas. Jis irgi bus
pakeistas nauju.

Rajono
savivaldybės
administracijos direktorius
Andrius Burnickas kalba
atvirai: senieji liftai, skaičiuojantys jau gerą ketvirtą
dešimtį metų, prašyte prašėsi
būti pakeisti. Jais ir važinėti
buvo nesaugu: nuolatos strigdavo, kaip jis sako „N“ kartų per savaitę, taigi nuolatos
reikėjo juos remontuoti. Tokie remontai jokios apčiuopiamos naudos nedavė, lėšos
buvo eikvojamos tik tam, kad
tie liftai apskritai važiuotų.
Todėl ir buvo nuspręsta, kad
paeiliui bus pakeisti abu savivaldybės liftai. Pasak paš-

Skirtumai tarp seno ir naujo – akivaizdūs.

nekovo, investicijos į naujus
liftus buvo būtinos vien dėl
saugumo.
O ir prieš lankytojus, svečius buvo nepatogu: estetinis
vaizdas buvo, švelniai tariant,
ne koks. Be to, ir neįgaliųjų
vežimėliai į senuosius liftus
netilpo. Taigi neįgaliam žmogui pasiekti reikiamus valdžios atstovų ir savivaldybės
specialistų kabinetus buvo
nemenka problema.
Naujas liftas – ne pirma
naujovė rajono savivaldy-

L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

bėje. Neseniai moderniomis
slankiojamomis buvo pakeistos abejos laukujos durys.
Savivaldybės administracijos
direktorius neslepia: visam
savivaldybės pastatui reiktų
renovacijos. Tik ji kainuotų
daugiau nei milijoną eurų.
„Kol turime nerenovuotų mokyklų, darželių, prabangos
renovuoti savivaldybę negalime sau leisti“, – sakė Andrius
Burnickas.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ

namuose niekas nedega. Išėjome į lauką, o ten jau nuo
garažų link mūsų vėjas pūtė
didžiulius dūmų tumulus.
Matėsi ir dideli liepsnų liežuviai. Netrukus pro dūmus
pamatėme
žybčiojančius
ugniagesių automobilių švyturėlius“, – pasakojo gaisro
liudininkė. Gyventojai neslėpė, kad gaisrui artėjant prie

aplinkkelio, buvo neramu, ar
ugnis nepasieks ir privačių
namų. Mat stiprus vėjas kaip
tik pūtė į jų pusę.
Netrukus Topolių gatvėje
ėmė rinktis aplinkinių gatvių
gyventojai. Jie kalbėjo, kad
negražu nelamės metu juokauti, bet gaisras išsprendė
kelis metus akis badžiusias
kraštovaizdžio
problemas.
„Juokavome, kad sugaudysime stirnas bei ištisai rėkaujančias gerves, ir paleisime

prie savivaldybės. Lai pasidžiaugia mūsų gyvūnijos
pasauliu. Neprireikė“, – kalbėjo žmonės. Jie svarstė, ar
pavyko nuo ugnies išsigelbėti
laukinės miesto faunos atstovams. „Netgi tvenkinyje perinčios antys labai išsigando
ugnies ir dūmų: jos tai kilo,
tai vėl leidosi į tvenkinį“, –
pasakojo liudininkai.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ

Policija atkreipia dėmesį į fiksuojamus
motociklininkų pažeidimus

Šylant orams į kelius ir
miestų gatves išrieda vis
daugiau motociklų. Šią
savaitę patruliuoti motociklais pradėjo ir Kelių policijos pareigūnai – eismo
saugumui kontroliuoti ir
pažeidėjams tramdyti pareigūnai šalyje turi daugiau nei 30 motociklų.
Dažniausiai policijos fiksuojami motociklininkų pažeidimai yra leistino greičio
viršijimas, pavojingo ar chuliganiško vairavimo atvejai,
posūkių signalų nerodymas.
Policijos pareigūnai primena, kad leistiną greitį
daugiau nei 30 km/h viršijantiems motociklininkams
gresia bauda nuo 120 iki 550
AUGALAI

• 2 tonas avižų. Kaina 120 Eur.
Tel. 8 610 44 275. Rokiškis
• Miežius Grace c3, Lauret c3,
sėklai. Tel. 8 662 27 088.
Rokiškis

Nepriklausomas rajono laikraštis

eurų ir teisės vairuoti praradimas nuo trijų mėnesių iki
pusantrų metų. Už pavojingą
vairavimą gali būti skiriama
bauda nuo 170 iki 230 eurų, o
už chuliganišką – nuo 450 iki
550 eurų.
Motociklais važinėti ypač
mėgstama vakarais ir savaitgaliais, todėl sulaukiama nemažai gyventojų skundų dėl
motociklų keliamo triukšmo.
Tikrinti, ar motociklo skleidžiamas triukšmas viršija nustatytą normą, žadama intensyviai – pernai tam pradėtas
naudoti mobilusis triukšmo
lygio matuoklis. O už šį pažeidimą bauda gali siekti nuo
50 iki 300 eurų, taip pat yra
anuliuojamas motociklo privalomosios techninės apžiū-

• Braškių daigus. Yra šios veislės:
Rumba, Allegro, Azija, Sonata,
Faith, Malvina, Remontantinė Mara de Bois. Tel. 8 603 45 547.
Rokiškis
• Jurginų ir kardelių gumbus.
Tel. 8 696 09 281.
Rokiškis
• Vasarinių kviečių sėklą Akvilon
C4, miežių sėkla Podarek C4.
Tel. 8 602 53 232.
Rokiškis

ros galiojimas.
Didelis dėmesys bus skiriamas ir motorolerių, dviračių, paspirtukų eismo saugumui, bei vairuotojų blaivumo
kontrolei. Be to, pareigūnai
atkreipia dėmesį, kad motoroleriais dažniausiai važinėja
jauni, tik pradedantys eisme
dalyvauti vairuotojai. Todėl
visus eismo dalyvius – automobilių, motociklų, motorolerių vairuotojus, dviratininkus ir pėsčiuosius – ragina
būti atidesniais ir tolerantiškesniais. Bendro tikslo – kad
skaudžių nelaimių keliuose
būtų kuo mažiau – pasiekti,
pasak pareigūnų, galima tik
bendromis pajėgomis.
„Rokiškio Sirenos“
inform.
BALDAI

• Nedaug naudotą, gerai išlaikytą,

5 psl.

2021-04-23
ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS
2020 M. LAPKRIČIO 5 D. ĮSAKYMO NR. AV-1140
„DĖL APVALIOSIOS MEDIENOS GABENIMO IR EISMO
RIBOJIMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
2021 m. balandžio 19 d. Nr. AV-360
Rokiškis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio
8 dalies 2 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi:
1. Pripažįstu netekusiu galios Rokiškio rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2020 m. lapkričio 5 d. įsakymą Nr. AV-1140 „Dėl apvaliosios
medienos gabenimo ir eismo ribojimo“.
2. P a v e d u Bendrajam skyriui paskelbti šį įsakymą spaudoje ir savivaldybės
interneto svetainėje www.rokiskis.lt.
3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2021 m. balandžio 20 d.
Įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių
ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui adresu: Respublikos g.
62, Panevėžys, Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų
nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.
Administracijos direktorius
Andrius Burnickas

Užs.1297

Balandžio 30 d. (penktadienį) 10 val. šaukiamas Rokiškio rajono
savivaldybės tarybos posėdis. Posėdis vyks nuotoliniu būdu,
fiziškai nedalyvaujant savivaldybės tarybos nariams, naudojant
telekomunikacijos priemones (vaizdo ir garso konferenciniu ryšiu
„Zoom“ platformoje).
Tarybos posėdžio darbotvarkė skelbiama interneto svetainėje
www.rokiskis.lt (žr. ,,Naujienos“).
Užs.1296

KRIMINALAI

Savaitgalio gaisrai ir
nelaimės
Balandžio 16 d., 11:51 val.
gautas pranešimas, kad
Mičiūnų k., Pandėlio sen.,
asmuo iškasė karo laikų
sprogmenį. Paaiškėjo, jog
rastas 82 mm II-ojo Pasaulinio
karo laikų minosvaidžio
sviedinys. Atvykę J. Vitkaus
inžinerijos išminuotojai
sprogmenį sunaikino vietoje.
Balandžio 17 d., 13:54 val.
gautas pranešimas, kad
Kriaunų k., Sartų g. dega
ražiena.
Balandžio 18 d., 12:41 val.
gautas pranešimas, kad
ilgo plauko kilimą. Spalva šviesiai
pilka. Matmenys: ilgis 200 cm,
plotis 140 cm. Pagamintas iš
polipropileno. Tinka alergiškiems
žmonėms, Ilgaamžis, Lengva
priežiūra. Kaina 52 Eur.
Tel. 8 623 09 495.
Rokiškis
• Biuro spintą. 235/108/80 (gylis).
Sudaro 3 tokios dalys, iš viso ilgis
324. Išsirinkti patiems. Kaina 150
Eur. Tel. 8 697 59 320.
Rokiškis
• Naudotą, medinį staliuką. Kaina
20 Eur. Tel. 8 650 28 445.
Rokiškis
• Tvirtas metalines lentynas. Tinka
į garažą ar rūsį. Kaina 30 Eur.
Tel. 8 656 51 800. Rokiškis
• Sekciją. Naudota, gana geros
būklės. Kaina 60 Eur.
Tel. 8 677 35 265.
Rokiškis
• Mažai naudotą jaunuolio baldų
komplektą: rašomasis stalas,
prie stalo stalčius ir spintelė
kanceliarinėms reikmėms susidėti.
Virš stalo lentynėlės. Spinta su

Ilgalaukių k. dega sausa žolė.
Balandžio 18 13:21 val.
gautas pranešimas, kad Kraštų
k. degė padangos..

Gelbėjo tvoroje
įstrigusią moterį
Balandžio 19 d., 05:38 val.
gautas pranešimas, kad
Pagrandžių k. prie vartelių
rėkauja moteris, galimai
negali ištraukti kojos iš
tvoros. Atvykus ugniagesiams
gelbėtojams, moters koja
buvo įstrigusi tarp tvoros
vartelių. Gelbėtojai sukėlė
vartelius ir pilietės koja buvo
ištraukta.
5 skyriais. Taip pat pakabinamų
drabužių spinta. Tel. 8 672 34 042.
Rokiškis
• Čiužinį Lonas. Dvipusis. Didelis.
200×220 cm, aukštis 22 cm.
Kietesnė pusė ir minkštesnė. Viršus
nuimamas, galima skalbti. Mažai
naudotas. Kaina 250 Eur.
Tel. 8 612 23 040.
Rokiškis
• Ąžuolo-uosio stalą su 2 suolais,
150 cm ilgio, nedažyti.
Tel. 8 643 33 201. Rokiškis
• Lovą. Kaina 40 Eur.
Tel. 8 614 56 408. Rokiškis
• Mėlyną odinę trivietę sofą kartu
su dviviete sofa. Iš natūralios odos.
Kaina 300 Eur. Tel. 8 613 50 089.
Rokiškis
• Naudotą svetainės kampą su
miegama dalimi. Pasiimti patiems.
Išsamesnė informacija telefonu.
Kaina 200 Eur. Tel. 8 600 76 682.
Rokiškis
• Tvarkingą sekciją ir staliuką.
Nenauji, bet prižiūrėti. Sekcija 55
Eur, staliukas 25 Eur.
Tel. 8 617 54 414. Rokiškis

Sulaikytas neblaivus
keturračio vairuotojas
Balandžio 20 d., 17.15 val.
Rokiškio r., Panemunėlio
glž. st., neblaivus (2,72
prom.), neturėdamas
teisės vairuoti šios rūšies
transporto priemonės, vyras
(gim. 1983 m.) vairavo,
neregistruotą, nedraustą,
be techninės apžiūros,
be valstybinių numerių,
keturratį motociklą.

Panevėžio VPK ir
Rokiškio priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos
inform.

BUITINĖ TECHNIKA

• Skalbimo mašiną Electrolux

EW6F448BU. Talpa 1-8 kg. Pirkta
2020 m. spalį, su garantiniais
dokumentais. Veikia puikiai.
Kaina 300 Eur. Tel. 8 681 58 849.
Rokiškis
GYVULIAI, GYVŪNAI

• Paaugintus broilerius.

Tel. 8 686 99 116. Rokiškis
• 4 mėnesių, žalmargę karvytę.
Tel. 8 678 69 488. Rokiškis
• Jauniklę juodgalvę avytę. Kaina
45 Eur.. Tel. 8 624 54 217.
Rokiškis

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Rokiškio regioninis padalinys 2021 m. balandžio - gegužės mėn., nenukirstu mišku (išsikirsti patiems) be aukciono
planuoja parduoti pavienius malkinius medžius (ir pavienius padarinius
sausuolius vėjavartas, vėjalaužas) šiose girininkijose:

Girininkijos
pavadinimas

Kv.Nr.

Juodupės

39

Obelių

Numatomas
apytikslis
parduodamos
likvidinės
medienos kiekis,
m3

Pagal medžių rūšis, m3

1

9,8

9,8

135

7

12,96

5,79

Obelių

131

3

9,62

9,62

Obelių

129

28

14,07

darbuotoja ar kasoje. Galiu dirbti
tik darbo dienomis, 8.00-17.00.
Greit mokausi. Tel. 8 688 09 949.
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu prižiūrėti
senyvo amžiaus žmogų. Turiu
patirties, beveik 3 metai. Geriau

Eglė

Uosis

Pušis

7,17
0,66

13,41

būtų Juodupėje. Tel. 8 637 04 057.
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu prižiūrėti
senyvo amžiaus žmogų arba
slaugyti ligonį. Tel. 8 626 90 489.
Rokiškis
• 39 metų vyras ieško darbo.
Tel. 8 602 21 055. Rokiškis
SIŪLO DARBĄ

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo. Galiu dirbti salės

Skl.Nr.

• Ieškomas žmogus nuolatiniam

darbui, tvarkant seną sodybą,
prižiūrint aplinką.
Tel. 8 687 56 504. Vilnius
• Rokiškyje, Nepriklausomybės
a. 25 ieškomas darbuotojas
mėsos parduotuvėje, kasininkas-

Nepriklausomas rajono laikraštis

pardavėjas, UAB Cesta. Kaina 700
Eur. Tel. 8 620 42 754.
Rokiškis
• Reikalingas pagalbinis
darbuotojas (darbas prie statybų).
Tel. 8 606 26 744. Rokiškis
• Ramundas GM,UAB
reikalinga(-s) pjuvenų džiovyklos
operatorius ( -ė). Darbo vieta Antanašės k., Rokiškio r. Darbo

užmokestis – neatskaičius mokesčių
nuo 960 Eur iki 1120 Eur. Tel.
865620131. Tel. 8 610 03 980.
Rokiškis
• Ramundas GM, UAB
reikalinga(-s) padėklų
remontuotoja(-s). Darbo vieta -
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Panemunėlio gelž. stotis., Rokiškio
r. Darbo laikas nuo 8:00 iki 17:00.
Darbo užmokestis – neatskaičius
mokesčių nuo 880 Eur iki 944 Eur.
Tel. 865620131. Tel. 8 610 03 980.
Rokiškis
• Ramundas GM, UAB
reikalinga(-s) padėklų surinkėja(-s).
Darbo vieta - Panemunėlio gelž.
stotis., Rokiškio raj. Darbo
laikas nuo 8:00 iki 17:00. Darbo
užmokestis – neatskaičius mokesčių
nuo 880 Eur iki 944 Eur.
Tel. 865620131. Tel. 8 610 03 980.
Rokiškis
• Siūlomas darbas miškovežio
vairuotojui. Tel. 8 687 33 067.
Rokiškis
• Rokiškio rajone esančiai
žemės ūkio bendrovei reikalingi
santechnikai ir sargai.
Tel. 8 650 97 726. Rokiškis
KITA

• Įvairias lapuočių malkas, 3 m

ilgio. Atvežame miškavežiu.
Tel. 8 604 84 051. Rokiškis
• Akvariumą. 450 l talpos. Be
dangčio. ZOO parduotuvė,
Panevėžio g. 12 ( rūsyje po Zirzile)
. Kaina 200 Eur. Tel. 8 656 51 800.
Rokiškis
• Kokybiškus šienainio ritinius.
Pakrauname. Kaina 15 Eur.
Tel. 8 615 29 342. Rokiškis
• Rankinį laikrodį Retox. Kaina 20
Eur. Tel. 8 676 27 899.
Rokiškis
• Hidraulinį keltuvą, montuojamą
prie traktoriaus. Pakėlimo aukštis 6
m. Tel. 8 686 93 420.

Rokiškis
• Plūgą, kaupikus, galvijams rišti
kuoliukus, grandines.
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Vienfazį, trifazį virinimo aparatą
su ventiliatoriumi. Kaina 100 Eur.
Tel. 8 608 57 109. Rokiškis
• Naudotus, plastikinius langus.
Tel. 8 600 26 446. Rokiškis
• Diskinį pjūklą (zeimeriui).
Skersmuo 620 mm, skylė 50 mm.
Kaina 30 Eur. Tel. 8 612 95 825.
Rokiškis
• Buitines svarstykles. Sveria iki
500 kg. Kaina 40 Eur.
Tel. 8 612 95 825. Rokiškis
• Trifazį grūdų malūną. Kaina
sutartinė. Tel. 8 624 29 578.
Rokiškis
• Elektrinį pjūklą (zeimerį).
Tel. 8 698 04 622. Rokiškis
• Grūdų džiovinimo ventiliatorių.
Tel. 8 698 04 622. Rokiškis
• Šiltnamio lankus.

Tel. 8 620 16 002. Rokiškis
• Čiužinį nuo pragulų su
kompresoriumi. Staliuką maistui
pasidėti. Dubens pagalvėlę nuo
pragulų. Tel. 8 610 33 406.
Rokiškis
• Statinę. 3 kub. m talpos. Tinka
kurui laikyti ar kanalizacijai.
Rokiškis. Kaina 150 Eur.
Tel. 8 682 20 385. Rokiškis
PASLAUGOS

• Gydymas rankomis nuo

depresijos, nemigos, sąnarių
skausmų. Visų ligų nustatymas ir
jų gydymas. Tel. 8 687 33 416.
Rokiškis
• Vejų aeravimas, aeratoriaus

Nepriklausomas rajono laikraštis

nuoma, tręšimas, vejų įrengimas.
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Laisvės g.13

R. Barono žemėtvarkos darbų įmonė informuoja,
kad sklypo kad. Nr.7305/0001:225 esančio
Antanašės k., Obelių sen., Rokiškio raj., savininkus
ar kitus suinteresuotus asmenis apie atliktus
gretimo sklypo Nr.7305/0001:520 kadastrinius
matavimus.
Dėl papildomos informacijos kreiptis
į matininką Justiną Keliuotį. Tel.8-458-68144,
mob. 8-683-55319, el. p. j.keliuotis@gmail.com.
Taikos g. 5, Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

fasadų šiltinimas, gipskartonio
montavimas, dažymas, glaistymas,
plytelių klijavimas ir kiti darbai.
Tel. 8 626 99 150. Rokiškis
PERKA

• Dalį komercinių patalpų Rokiškje,

Tel. 8 687 23 627. Rokiškis
• Stogų dengimas ir skardinimas.
Stogų ir fasadų dengimas klasikine
danga dvigubo valco technologija.
Tel. 8 652 63 591. Rokiškis

• Rokiškio mieste, pirktume 2
• Atliekame apdailos darbus:

kambarių butą. Siūlyti įvairius
variantus. Tel. 8 638 40 484.

Rokiškis
• Perka antikvarinius daiktus,
sendaikčius, militaristiką,
senus dokumentus, nuotraukas,
apdovanojimus, pinigus.

Nepriklausomas rajono laikraštis

Tel. 8 610 21 765.
Rokiškis

Respublikos g. 16. Patalpos
dviejuose aukštuose, yra rūsys.
Kanalizacija, vanduo, šildymas
elektra. Domina įvairūs keitimo
variantai. Kaina 17300 Eur.
Tel. 8 650 88 688. Rokiškis
• 1869 kv.m ploto grūdų sandėlį
Kariūnų k., prie Kamajų. Vanduo ir
nuotekų sistema – vietinės. Kaina
10000 Eur. Tel. 8 687 41 112.
Rokiškis
• Pusę gyvenamojo namo (1
aukštas). 44,75 kv. m ploto,
garažas 16,72 kv. m, rūsys 10,78
kv. m, ūkinis pastatas - užstaytmo
plotas 62 kv. m. Išsamesnė
informacija telefonu. Kaina 19500
Eur. Tel. 8 610 27 494.
Rokiškis
• Kamajų 436 kv. m
administracines patalpas. Strazdo a.

SEKMADIENIS 04.25
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05:05 Dizaino
dokumentika
05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Daiktų istorijos
06:55 Išpažinimai
07:20 K-9
09:00 Labas rytas,
Lietuva
11:00 Beatos virtuvė
11:55 Laukinė gyvūnija
12:45 Amerika iš paukščio
skrydžio. Pietų valstijos
13:35 Komisaras
Montalbanas. Veidrodžių
žaismas
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

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. Trys plunksnos
10:00 Gustavo
enciklopedija
10:30 Lietuvos
tūkstantmečio vaikai
11:30 Ką veikti?!
11:55 Gamtos amžius
12:50 Tobula planeta
13:50 Puaro
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
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21:00 Dainuok su manim
22:40 Premjera. Paukšteli, spruk
00:30 Šimtas kelių iki grabo lentos
02:25 Amerika iš paukščio
skrydžio. Pietų valstijos
03:20 Komisaras Montalbanas.
Veidrodžių žaismas
05:15 Ponių rojus

05:10 Mažieji genijai
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!
11:00 Penkių žvaigždučių būstas
11:30 Tylūs geradariai. Tvarumo
istorijos
12:00 Laukinė Japonija

16:30 Pasivaikščiojimai
17:00 Savaitė su „Dviračio
žiniomis“
17:30 Žinios
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Premjera. Viktorija
21:50 Elžbieta: aukso amžius
23:45 Oro uostas 1975
01:30 Paukšteli, spruk
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
09:00 Sveikata.lt
09:30 La Maistas

12:20 Kenoloto
12:22 Laukinė Japonija
13:05 Hortonas
14:50 Stebuklinga žaislų
krautuvėlė
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 Lenktynininkė
ir gangsteris
01:15 Nesunaikinami 2
02:55 Pirmas nužudymas
04:45 Tai – mes

06:40
06:55
07:20
07:45

Stivenas Visata
Nuotykių metas
Bunikula
Ogis ir tarakonai

10:00 Pasaulis pagal moteris
11:00 Svajonių sodai
12:00 Zogas
12:20 Kenoloto
12:22 Zogas
12:25 Oskaras
14:50 Kodas: L.O.B.I.A.I.
Paslapčių knyga
17:20 Kenoloto
17:22 Kodas: L.O.B.I.A.I.
Paslapčių knyga
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 Operacija Hunter Killer
00:50 Bėgantis labirintu
02:50 Gailestis

06:50 Nuotykių metas
07:15 Bunikula
07:40 Ogis ir tarakonai

08:05 Broliai meškinai.
Nuotykių ieškotojai
08:35 Tomas ir Džeris
09:05 Beprotiškos melodijos
09:30 Mes pačios
10:00 Sėkmės tandemas
10:30 Titanų žygis į Holivudą
12:05 Turtuolis Ričis
13:55 Policijos akademija 3. Vėl
apmokymuose
15:35 Džekas ir Džilė
17:25 Žalia šviesa
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Katės ir Šunys 3.
Letenėlės, vienykitės!
21:15 Pikseliai
23:25 Pagirių žaidynės
01:05 Paguoda

06:00 Info komentarai
su Arnu Mazėčiu
07:00 Kvailiai šėlsta
07:30 Augintinių talentų šou
08:30 Kvailiai šėlsta

08:00 Broliai meškinai. Nuotykių
ieškotojai
08:30 Mano draugas delfinas 2
10:35 Ieškokit Gudručio!
12:50 Laukiniai laukiniai vakarai
15:00 Sugrįžęs iš praeities
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Lietuvos balsas. Vaikai
22:10 Eilinis Džo. Kobros
prisikėlimas
00:30 Kiečiausi Spartos vyrai
02:10 Pikseliai

06:00 Info komentarai su Arnu
Mazėčiu
07:00 Kvailiai šėlsta
07:30 Galiūnų pasaulio taurė 2020.
Kaunas
08:30 Tauro ragas
09:00 Galiūnų varžybos
Lietuva – Latvija. Biržai
10:00 Augintinių talentų šou

09:00 Sveikatos koda
10:00 Augintinių talentų šou
10:30 Neatrasta Rusija
11:35 Negyvenamose salose su
Beru Grilsu
12:35 Vanity Fair.
Visiškai slaptai
13:30 Ekstrasensų mūšis
16:00 Pavojingi kaimynai
17:00 Betsafe–LKL čempionatas
19:30 Muzikinė kaukė
22:05 Gangsterių medžiotojai
00:20 Absoliutus blogis
02:15 Baudėjas

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:
Keliautojo dienoraštis

10:30 Neatrasta Rusija
11:35 Negyvenamose
salose su Beru Grilsu
12:35 Vanity Fair.
Visiškai slaptai
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
23:45 Gyvi numirėliai
00:45 Gangsterių medžiotojai
02:50 Absoliutus blogis

05:40 Vantos lapas
06:00 „Paslaptys“
08:00 Deutsche Welle pristato:
Keliautojo dienoraštis
08:30 Kaimo akademija
09:00 Eko virusas
09:30 Švarūs miestai
10:00 Krepšinio pasaulyje

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.
Pokalbiai
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

10:30 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 „Černobylis. Juodoji
gėlelė“
18:00 Žinios
18:30 „Černobylis. Juodoji
gėlelė“
20:00 Žinios
20:30 „Černobylis. Juodoji
gėlelė“
22:30 Žinios
23:00 „24/7“
00:00 „Pėdsakas“
02:00 „Vieno nusikaltimo istorija“
03:35 Atliekų kultūra
03:55 Kaimo akademija
04:20 „24/7“
05:00 Kaimo akademija
05:20 Mažos Mūsų Pergalės

ANTRADIENIS 04.27

PIRMADIENIS 04.26

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.
Maskuotės meistrai
06:45 Ančiukų istorijos
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 Slėpynės
24:00 Įstatymas ir tvarka
00:40 Šventadienio mintys
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 Ančiukų istorijos
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
12:22 Rytietiški saldumynai

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 Trys įtemptos dienos
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Trys įtemptos dienos
00:40 Kobra 11
01:40 X mutantai
02:30 Mažieji genijai

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 Besivaikantys mirtį
00:50 Strėlė
01:45 Eilinis Džo. Kobros
prisikėlimas
03:30 Volkeris, Teksaso
reindžeris
05:00 Kalnietis

06:30 Svaragini.
Amžina draugystė
08:00 Volkeris, Teksaso
reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Širdele mano
12:10 Būrėja
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Uždraustas vaisius

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

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 Apiplėšimas Beikerio gatvėje
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Apiplėšimas Beikerio gatvėje
00:10 Naktinė pamaina
01:10 Kobra 11
02:10 X mutantai

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 Stebuklas virš Hadsono
00:25 Strėlė
01:25 Besivaikantys mirtį
03:10 Volkeris, Teksaso reindžeris
04:40 Kalnietis

06:30 Svaragini. Amžina draugystė
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Širdele mano
12:10 Būrėja
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Uždraustas vaisius

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

16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Akloji zona
19:30 FTB
20:30 Kvailiai šėlsta
21:00 Kerštas
23:15 Mirtinas ginklas
00:15 Legendų biuras
01:25 Gyvi numirėliai
02:15 CSI. Majamis
03:00 Iškvietimas
03:50 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“
17:30 Mentalistas
18:30 Akloji zona
19:30 FTB
20:30 Kvailiai šėlsta
21:00 Greitojo reagavimo būrys
(S.W.A.T.)
23:20 Kerštas
01:30 Didžiojo sprogimo teorija
01:55 CSI. Majamis
02:40 Iškvietimas
03:25 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

12.00 TV parduotuvė
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
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
00.30 „Teisingumo agentai“
01.30 „Žiedas su rubinu“
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“
03.10 Laisvės TV valanda.
Laikykitės ten
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“. Marija PečkauskaitėŠatrijos Ragana
04.50 „Reali mistika“

2021-04-23

9 psl.

Rokiškio rajone steigiamas
Juodymų pelkės draustinis
Lietuvoje atsiras dar
vienas draustinis, apimantis Rokiškio rajone esančią
Juodymų pelkę, kurį valstybė ateityje įtrauks į Europos ekologinį tinklą „Natura
2000“.
Juodymų pelkė plyti Rokiškio kaimiškojoje ir Pandėlio seniūnijose, patenka į Ribickio, Ginočių ir Kebelių
kaimų teritoriją. Juodymai
driekiasi Neretos ir Vyžuonos
upių vandenskyroje, Vakarų
aukštaičių plynaukštėje.
245,5 ha ploto apimančio
telmologinio draustinio statusu siekiama išsaugoti šioje
natūralioje ekosistemoje aptinkamas Europos Bendrijos
svarbos natūralias buveines,
saugomas rūšis, patį pelkės
unikalumą. Tai bus 54-asis
7. 1 ir 2 aukštai. Vanduo ir nuotekų
sistema miesto. Kaina 15000 Eur.
Tel. 8 687 41 112. Rokiškis
• 3,79 ha žemės ūkio paskirties
sklypą Rokiškio kaimiškoji sen.,
Žiobiškio apylinkė, Raišių k., šalia
upės Beržiena. Sklypo unikalus
nr.: 7397-0002-0054. Sklypo
koordinatės: 56.035395, 25.437612.
Kaina 11000 Eur.
Tel. 8 618 45 288. Rokiškis
• Tik 5 km nuo Rokiškio, 24
a sodo sklypą prie tvenkinio.
Sklypas Steponių kaime. Adresas:
Vingerinės g. 4 - oji 6 ir 8. Sode
pasodinta obelų, kriaušių. Kaina
5000 Eur. Tel. 8 687 41 112.
Vilnius
• Sodą Steponyse. Yra medinis
namukas, elektros intaliacija. Rami
vieta. Galima ir nuomotis.
Tel. 8 685 86 234. Rokiškis
• Rokiškyje, Uljanavos soduose
namą. 125 kv. m, 7,06 a sklypas.
Elektros instaliacija, šulinys.
Dalinė apdaila. Pora minučių iki
Rokiškio centro. Kaina 18900 Eur.
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Mūrinį namą Skemų gyvenvietėje.
Kaina 20000 Eur. Tel. 8 601 74
631. Rokiškis
• Ruošiamas pardavimui butas
- 2 aukštų renovuotame name,
Kavoliškyje. Plotas 70 kv. m. Rūsys
10 kv. m. Papildomas rūsys 20
kv. m, galima skirti laisvalaikiui,
pomėgiams, darbams. Kaina 25000
Eur. Tel. 8 698 17 829.
Rokiškis
• 1 kambario butą. 35 kv. m,
pirmame aukšte, Širvio g.
Tel. 8 618 34 066. Rokiškis
• 3 kambarių butą Panevėžio g. 5
aukštas. Kaina 33000 Eur.
Tel. 8 682 44 877. Rokiškis
• 53,67 kv. m, 2 kambarių butą. 2
aukšte iš 2, tvarkingame Kriaunų
centre. Šarvo durys, plastikiniai
langai, viskas šalia. Seniūnija,
dvi parduotuvės, med. punktas ir
laisvalaikio centriukas. Netoli yra
ežerai, truputis žemės būsimam
daržui. Kaina 8000 Eur.
Tel. 8 623 50 597. Rokiškis
• 6 a. sodą Kavoliškio k., Rokiškio
raj. Tel. 8 685 67 703.
Rokiškis
• Rokiškio centre namo dalį (31 kv.
m), Respublikos g. 13-1. Namas
šildomas kietuoju kuru, prijungti
radiatoriai. Šalia namo pamato yra
komunikacijos. Tel. 8 688 41 425.
Rokiškis
• Ieškote namų Rokiškyje? Siūlau
puikų pasirinkimą - Topolių g. 42
erdvų namą su garažu, stikliniu
šiltnamiu, kitais kiemo statiniais.
Pastatų išorė ir aplinka idealiai
sutvarkyti. Kaimynai draugiški ir
tvarkingi. Kaina sutartinė.
Tel. 8 698 24 625. Rokiškis

Lietuvoje saugomas šlapynės
draustinis.
Dvi įmonės steigiamo
draustinio vietoje norėjo išgauti durpes, tačiau Aplinkos
apsaugos agentūra, atlikusi
planuojamos ūkinės veiklos
poveikio aplinkai vertinimo
procedūras, durpių telkinio
naudoti neleido: kasyba neabejotinai pakenktų saugomų
rūšių natūralioms buveinėms.
„Lietuvių tautosakoje aprašytos pelkės buvo beveik išnaikintos sovietams pradėjus
masinę melioraciją. Hektaras
po hektaro atkuriame pelkes
steigdami draustinius ir taip
padedame atsigauti bioįvairovei bei mažiname klimato kaitą sukeliantį šiltnamio efektą:
pelkėse puikiai jaučiai ir retos
rūšys, ir pačios pelkės veikia
kaip sandarūs anglies sandė-

liai“, – sako aplinkos ministras Simonas Gentvilas.
Rokiškio rajone esančioje
Juodymų pelkėje aptikta 18
saugomų rūšių: įvairialapė
usnis, juodasis gandras, vapsvaėdis, vištvanagis, mažasis
erelis rėksnys, sketsakalis,
tetervinas, kurtinys, žvirblinė
pelėda, pilkoji meleta, juodoji meleta, pilkoji gervė, mažoji musinukė, lūšis, baltasis
kiškis, šermuonėlis, pelkinis
satyras ir tamsioji šaškytė. Iš
minėtų rūšių 15 įrašytos į Lietuvos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą.
Tarp jų išsiskiria ypač saugomas pelkinis satyras, poledynmečio reliktinė rūšis,
būdinga aukštapelkėms su sumedėjusia augalija.
„Rokiškio Sirenos“
inform.

• Tris namų valdos sklypus po 24 a,

Yra atskiras įėjimas. Kaina 20000
Eur. Tel. 8 675 75 369.
Rokiškis
• Mūrinį namą su mansarda
Obeliuose, Rokiškio raj. Kaina
27500 Eur. Tel. 8 608 39 567.
Rokiškis
• Mūrinį namą Suvainiškio k.,
Rokiškio r. Namas pastatytas 1988
m., vieno aukšto su mansarda.
Kaina 14000 Eur.
Tel. 8 679 76 044. Rokiškis
• Sodybą su 2,2 ha žemės sklypu
ant kalvos, ežerų apsupta, Baršėnų
k., Kriaunų sen., Rokiškio r.. Kaina
11000 Eur. Tel. 8 678 72 157.
Rokiškis
• Namo dalį Rokiškyje, Aušros
gatvėje. Kaina 27500 Eur.
Tel. 8 646 36 702. Rokiškis
• 2 kambarių butą Juodupėje.
Pirmas aukštas. Išsamesnė
informacija telefonu. Kaina 5500
Eur. Tel. 8 600 98 909.
Rokiškis

Serapiniškio k. Kaina 297 Eur.
Tel. 8 611 31 645. Rokiškis
• 4 kambarių butą. Butas su dviem
balkonais, antrame aukšte. Atskiras
rūsys. Namas mūrinis, numatyta
renovacija. Adresas: Vilniaus g.
12a - 3. Patogi vieta, apie 400 m iki
Nepriklausomybės aikštės.
Tel. 8 698 43 885. Rokiškis
• Sodą su nameliu. Yra 2 sklypai
po 6 a bendrijoje Ramunė. Viename
sklype namelis, kitame galima
statyti namą. Šalia Steponių
autobusų stotelė. Sodas ribojasi
su vieno kaimyno sklypu, kitoje
pusėje upelis ir miškas. Aplinka
ekologiška, graži, yra kūdra.
Tel. 8 458 51 395. Rokiškis
• Erdvų 54 kv. m butą Juodupėje,
antrame aukšte, Liepų g. Su
įsiklintu balkonu. Butas labai šiltas.
Lieka dalis baldų. Reikia remonto.
Kaina 8500 Eur. Tel. 8 600 98 909.
Rokiškis
• 120 kv. m gyvenamąjį namą su
ūkiniais pastatais Rokiškio raj.,
Laibgaliu gyvenvietėje. Sklypo
plotas 20 a. Namo viduje reikia
remonto. Kaina derinama. Kaina
15000 Eur. Tel. 8 671 07 133.
Rokiškis
• 12 a sodą Steponyse. Šalia upelis.
Tel. 8 654 89 478. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą Kamajuose.
Kaina 17500 Eur.
Tel. 8 678 72 157. Rokiškis
• Mūrinį namą su mansarda Ragelių
k., Rokiškio raj. Kaina 14000 Eur.
Tel. 8 675 75 369. Rokiškis
• Sklypą su projektu namui ir nauju
garažu. Kaina 15000 Eur.
Tel. 8 608 39 567. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą Pakriaunių k.,
Rokiškio r. Namas mūrinis, vieno
aukšto su mansarda. Kaina 13500
Eur. Tel. 8 679 76 044.
Rokiškis
• Mūrinį namą su mansarda
Antanašės k., Rokiškio raj. Kaina
21500 Eur. Tel. 8 675 75 369.
Rokiškis
• 3 kambarių, 65,88 kv. m butą
Tekstilininkų g., Juodupės
miestelyje. Butas yra 1 aukšte iš 5.
Kaina 14000 Eur.
Tel. 8 678 72 157. Rokiškis
• Alsuojančią ramybe kaimo
sodybą Šilagalio k. Rokiškio
r. Sodybai priklauso didžiulis
ūkinis pastatas, du šiltnamiai,
lauko virtuvėlė, lauko tualetas,
medinės supynės, 7 bičių aviliai su
šeimynomis. Kaina 23000 Eur.
Tel. 8 608 39 583. Rokiškis
• 6,83 ha žemės ūkio paskirties
sklypą Kalučiškių k., Južintų sen.,
Rokiškio r. Kaina 22000 Eur.
Tel. 8 646 36 702. Rokiškis
• Namo dalį su 4 a žemės sklypu
Rokiškio mieste, Respublikos g.

NUOMA

J. Tūbelio progimnazijos bendruomenė
įgyvendino diskusijų Forumo idėją

Balandžio 21 dieną Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijoje istorinis įvykis – įgyvendinta diskusijų
Forumo idėja.
Forumo tikslas – informuoti apie mokykloje vykstančius procesus, keistis
nuomonėmis, dalintis idėjomis, diskutuoti, debatuoti, aktyvinti progimnazijos
moksleivių įsijungimą į mokyklos gyvenimą ir veiklą,
pasisemti žinių ir patirties.
Pirmąkart vykusiame susitikime dalyvavo progim-

nazijos Mokinių Tarybos nariai, klasių seniūnai, mokytojų
atstovai, mokyklos vadovai ir
svečias, buvęs J. Tūbelio gimnazijos auklėtinis, savo laiku
aktyviai besireiškęs mokyklos
bendruomenės veiklose, buvęs
Mokinių Tarybos prezidentas
ir dabar sėkmingai savo karjeros laiptais kopiantis žurnalistas bei sporto komentatorius,
Rytis Kazlauskas.
Susipažinę su Ryčiu, mokyklos bendruomenė diskutavo apie nuotolinio mokymo
iššūkius, pačio svečio darbo
patirtis, pasiekimus, apie dar

Tūbelio gimnazijos aktyvių
mokinių veiklą, idėjas ir rengiamas „tualetinio popieriaus
gavimo“ akcijas.
Pirmas „foruminis“ blynas
tikrai neprisvilęs! Diskusijų popietė praėjo puikiai ir
sklandžiai!
Mokyklos bendruomenė
dėkinga Ryčiui už galimybę
artimiau su juo susipažinti,
dėkinga ir už naujas patirtis, patarimus, drąsinimus
bei paskatinimus siekti savo
tikslų.
J. Tūbelio progimnazijos
inform.

Rokiškis

sutartinė. Tel. 8 682 16 830.
Rokiškis
• Pušinius rąstus. Nedidelis kiekis.
Kaina sutartinė. Tel. 8 682 16 830.
Rokiškis
• Hilti įrankius. Kaina 50 Eur.
Tel. 8 674 54 495. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Trimerį, šakų aukštapjovę.

ar nusišienauti 10 ha žemės sklypą
Kurklaičių k.. Tel. 8 679 95 305.
Rokiškis
• Išsinuomočiau virtuvės patalpas.
Tel. 8 681 41 553. Rokiškis
• Išsinuomosiu žemės ūkio
paskirties žemę. Tel. 8 605 26 260.
Rokiškis
• Išsinuomočiau butą ilgesniam
laikui. Vienam žmogui.
Tel. 8 693 88 750. Rokiškis
• Išsinuomosiu arba pirksiu žemę
Rokiškio rajone. Tel. 8 616 78 570.
Rokiškis
• Patikimas, be įsiskolinimų,
dirbantis ūkininkas, išsinuomotų
žemę Obelių seniūnijoje, grūdinių
kultūrų auginimui. Nuomos
mokesčius moku laiku, galiu iš
anksto sumokėti nuompinigius.
Kaina 100 Eur. Tel. 8 623 90 422.
Rokiškis
• Geroje vietoje išnuomojama
darbo vieta kirpėjai. Karantino
metu bus taikoma 50 proc. nuomos
kainos nuolaida. Tel. 8 612 94 783.
Rokiškis
• Išsinuomočiau žemes ūkio
paskirties žemę, domina 5 ha ir
didesni plotai. Kaina 250 Eur.
Tel. 8 615 40 488. Rokiškis
• Jauna šeima išsinuomotų
1-2 kambarių butą su baldais,
ilgalaikiai nuomai.
Tel. 8 603 29 420. Rokiškis

Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Naudotą, nedidelę žoliapjovę traktoriuką McCulloch M95-66X.
Kaina 500 Eur. Tel. 8 650 72 350.
Rokiškis
• Stumdomą, mechaninę žoliapjovę.
Kaina 15 Eur. Tel. 8 627 71 703.
Rokiškis
• Elektrinį trimerį. Kaina 35 Eur.
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Žoliapjovę Husqvarna Rider
970. Trijų peilių, 103 cm dėka,
mulciuoja, manevringas, Briggs
Stratton 15.5 variklis, naujas
akumuliatorius, nauji diržai. Kaina
1550 Eur. Tel. 8 626 38 881.
Rokiškis
• Tvarkingą MTD traktoriuką
su 13 hp varikliu. Peiliai, diržai,
akumuliatorius nauji, pakeisti
tepalai, pavarų dėžė mechaninė,
dėka tvarkinga, be rudžių. Kaina
750 Eur. Tel. 8 674 53 910.
Kupiškis
STATYBINĖ ĮRANGA

PREKĖS VAIKAMS

• Sportinį vežimėli, geros būklės.
Kaina 90 Eur. Tel. 8 616 51 948.
Rokiškis
RASTA\PAMESTA

• Neatlygintinai išnuomosiu ganyti

• Rasti Milgintos Virbalienės

raktas ir kortelė. Tel. 8 621 17 498.

• Rankenas, spynas, kampukus ir

kita. Dusetos. Tel. 8 627 71 703.
Rokiškis
• Sausas, 4 ir 5 cm storio lentas .
Tel. 8 682 16 830. Rokiškis
• Įvairaus dydžio akmenis. Kaina

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• 2005 m. Nissan Terrano. Rida:

213 168 km. Variklis: 2664 kub.
cm, 125 AG (92kW). Kuro tipas:
dyzelinas, visureigis. Pavarų dėžė:
mechaninė. Vairo padėtis: kairėje.
TA iki: 2021.12. Taršos mokestis:
420 Eur. Kaina 2500 Eur.
Tel. 8 693 21 600. Rokiškis
• Hyundai Tiburon. 2001 m., 2 l,
benzinas, automatinė greičių dėžė.
TA iki 2023.04.10.
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Tvarkingą Ford Galaxy. Dyzelis,
1,9 l. Kaina 1000 Eur.
Tel. 8 686 93 421. Rokiškis
• VW Bora (Golf). 2001 m.,
universalas, 1.9 l, TDI, 85 kW. TA
iki 2023.04.17. Pakeistas tepalas,
diržai. Geros techninės būklės,
salonas idealus, kaip naujas. Kaina
1200 Eur. Tel. 8 624 39 429.
Rokiškis
• Audi A3. 2001 m., 1.9 l, TDI, 66
kW. 4 durų, daudimas. Kaina 690
Eur. Tel. 8 629 45 390.
Rokiškis
• Volkswagen Passat. Sedanas,
2001 m., benzinas, 1.6 l, 75 kW. TA
iki 2022.06. Kaina 900 Eur.
Tel. 8 678 35 339. Rokiškis
• Mitsubishi Colt. 2005 m.,
benzinas, 1124 cm - 55 kW. TA
iki 2021.12.07. Galima apžiūrėti
Taikos g. 18, Rokiškis. Automobilių
švara. Tel. 867767391. Kaina 900
Eur. Tel. 8 629 50 988.
Rokiškis
• Bmw 5. Gan pilnos
komplektacijos, su naujesniu
varikliu, 120 kW. Iš Vokietijos.
Kaina 1850 Eur. Tel. 8 603 58 741.
Rokiškis
• Nesertifikuotą, savadarbę
priekabą. Tel. 8 698 04 622.
Rokiškis
• Suzuki S×4wd Mt D. 2007 metų,
1.9 l, 88 kW. TA iki 2023.04,
dyzelinas. Kablys, vasarinių ratų
komplektas. Tel.867767391.
Galima apžiūrėti Rokiškyje, Taikos

2021-04-23

Balandžio 23-oji,
penktadienis,
17 savaitė
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Guliašo sriuba su kiauliena

LAISVALAIKIUI

Iki Naujųjų liko 252 dienos
Jorė, Jurginės, Ganiklio diena
Pasaulinė knygos
ir autorinių teisių diena
Anglų kalbos diena
Saulė teka 6.01 val.,
leidžiasi 20.35 val.
Dienos ilgumas 14.34 val.
Mėnulis –priešpilnis.

Savo vardadienius
šiandien švenčia:

Adalberta, Adalbertas,
Albrechtas, Daugas, Daugauda,
Daugaudas, Juras, Jurga, Jurgis,
Jurgita, Vaitiekus, Vyga, Vygailas,
Vygailė.
Rytoj: Egbertas, Ervina, Ervinas,
Fida, Fidelija, Fidelis, Fidentas,
Fidė, Gražvyda, Gražvydas,
Kantmina, Kantminas, Kantminė,
Kantrimas, Kantrimė, Kantvainas,
Kantvainė, Viltrūda.
Poryt: Morkus, Oskaras, Tolys,
Tolmantas, Tolmantė, Vygandas,
Žadgailas, Žadgailė, Žadmantas,
Žadmantė, Žadmina, Žadminas,
Žadminė.

Dienos citata

„Gyvenimas nenumatė
padaryti iš mūsų tobulybės.
Tobulybių vieta muziejuje"
(E. M. Remarkas).

Šiandien pasaulio
istorijoje

1949 m. Chiang Kai Shek vadovaujama Gomindano vyriausybė, Kinijos pilietiniame kare
pralaimėdama komunistams, iš
Pekino pasitraukė į Kantoną (Guangdžou), metų pabaigoje – į JAV
karinio laivyno saugomą Taivaną,
kur įsitvirtino ir įkūrė Kinijos Respubliką.
1975 m. Libane prasidėjo
krikščionių falangistų ir palestiniečių konfliktas, peraugęs į pilietinį karą, kuris truko iki 1990 m.

Šiandien Lietuvos
istorijoje

1794 m. Tado Kosciuškos vadovaujami sukilėliai užėmė Vilnių.
1922 m. įvyko pirmosios oficialios
krepšinio rungtynės Lietuvoje. Ši diena laikoma Lietuvos krepšinio gimimo
diena.
1937 m. Kaune atidaryti Lietuvos
karininkų ramovės reprezentaciniai
rūmai.
1946 m. priimta Lietuvos partizanų deklaracija, skelbusi Lietuvos valstybingumo atkūrimo principus.

Post scriptum
Lengvai įgytas –
dar greičiau prarytas.

g.18. Automobilių švara. Kaina
2250 Eur. Tel. 8 629 50 988.
Rokiškis
• VW Polo. 2001 m., 1,4 l, 44
kW, benzinas. TA iki 2023.03.
Viskas veikia, sėdi ir važiuoji. Yra
smulkių kėbulo defektų, važiavimui
netrukdo. Galima apžiūrėti Taikos
g.18, Rokiškis. Tel. 8-677-67391.
Kaina 499 Eur. Tel. 8 629 50 988.
Rokiškis
• Važiuojantį dviratį. Kaina 15 Eur.
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• Dviratį. Kaina 60 Eur.
Tel. 8 674 54 495. Rokiškis
• Važiuojantį dviratį. Kaina 60 Eur.
Tel. 8 674 54 495. Rokiškis
• 1996 m. VW Golf 3. 1,6 l,
benzinas, TA 2 metams, važiuoja
gerai. Kaina 420 Eur.
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• VW Passat B4. 1994 m., TDI,
dyzelinas. Yra keletas smulkių
defektų, bet jie važiavimui
netrukdo. TA iki 2022.08. Rida
359000 km. Diržai keisti prieš
40000 km, geros žiemines
padangos (2 m. naudotos).
Išsamesnė informacija telefonu,
kaina šiek tiek derinama. Kaina 520
Eur. Tel. 8 692 83 961.
Rokiškis
• Dviratį. Kaina 50 Eur.
Tel. 8 682 21 205. Rokiškis
• Audi A4 B5 sedanas. 1,6 l,
benzinas, tiesioginės dujų sistema,
nauja TA. Kaina 690 Eur.
Tel. 8 623 05 235. Rokiškis
• Tvarkingą Nissan X-Trail. 100
kW, 2,2 l, 2003 m. Tvarkingai
atlikta TA, galioja iki 2023 m.
Kaina 2200 Eur. Tel. 8 601 92 716.
Kupiškis
• Labai tvarkingą VW Golf 5 plus.
2010 m., iš Vokietijos.
Tel. 8 699 19 182. Rokiškis
• VW Golf 5 iš Vokietijos. 1.4 l,
benzinas, 2008 m.
Tel. 8 699 19 182. Rokiškis
• Volkswagen Caddy. 1.6 l,
benzinas, iš Vokietijos, keleivinis,
2008 m.. Tel. 8 699 19 182.
Rokiškis
• Opel Vectra. 2007 m., iš
Prancūzijos. Hečbekas, 1.9 l, 88
kW . Tel. 8 699 19 182.
Rokiškis
• Audi A3. Važiuoja puikiai,
rankinis stabdis laiko, važiuoklė ir
variklis be defektų. 1.6 l, benzinas.
Kaina 450 Eur. Tel. 8 519 32 390.
Rokiškis
• Mercedes-benz a190. Neužsiveda,
ilgai stovėjęs. Kaina 280 Eur.
Tel. 8 619 32 390. Rokiškis
• Ford Focus. Su TA, automatinė
pavarų dėžė, 2 l, benzinas, yra
katalizatorius. Užvažiavo ant
šaligatvio, sistema nepaduoda kuro.
Skilęs priekinis stiklas ir bamperis.
Kaina 400 Eur. Tel. 8 619 32 390.
Rokiškis
• Audi 80. Ilgai stovėjusi, variklis
sunkiai veikia, reikia tikrinti kuro
sistemą. Kaina 250 Eur.
Tel. 8 619 32 390. Rokiškis

• Opel Omega. Ilgai stovėjusi,

reikia keisti filtrus, netolygiai
veikia variklis. Kaina 350 Eur.
Tel. 8 619 32 390. Rokiškis
• VW Passat B5 +. Geros būklės.
Odinis rekaro salonas, originali,
didelė multimedija, puikios
padangos, gražus kėbulas. TA
galioja. 2.5 l, reikia keisti variklio
vožtuvo šlangelę. Labai prižiūrėtas
automobilis. Kaina 700 Eur.
Tel. 8 619 32 390. Rokiškis
• Audi A4 B6. 2 l, 96 kW,
benzinas-dujos, kėbulas labai
geros būklės, važiuokle idealios
būklės, visa elektra veikia puikiai,
autopilotas, kablys ir t.t Variklio
defektas, tačiau variklis užsiveda
ir automobilis važiuoja. Išsamesnė
informacija telefonu. Kaina 1000
Eur. Tel. 8 647 88 088.
Rokiškis
• Audi A3. 1.9 l, dyzelis. TA
dvejiems metams. 1998 m..
Kaina 850 Eur. Tel. 8 677 83 385.
Rokiškis
• Naudotus dviračius: paaugliui 45 Eur, rusiškas, moteriškas - 120
Eur. Tel. 8 624 70 057.
Rokiškis
• Volkswagen Polo. Sedanas, 1.4 l,
benzinas, keturių durų, automatinė
pavarų dėžė, 2005 m., spalva tamsiai pilka. Kaina 2100 Eur.
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Geros būklės dviratį su
pavaromis. R26. Kaina 60 Eur.
Tel. 8 623 05 235. Rokiškis
TRANSPORTO PRIEMONIŲ
DALYS

• Opel Zafira galinį kapotą su stiklu
ir galinį žibintą. Tel. 8 602 35 205.
Rokiškis
• Volvo lietus ratus. R16.
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Skardinius ratlankius. R16, nuo
VW Touran. Tel. 8 683 06 559.
Rokiškis
• Akumuliatorius. 62 Ah, 74 Ah, 80
Ah. Patikrinti. Kaina 30 Eur.
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Audi, R16 ratus su padangomis.
Geros būklės. Tel. 8 683 06 559.
Rokiškis
• Audi ratlankius. R17, 5/112.
Kaina 220 Eur. Tel. 8 658 12 062.
Rokiškis
• VW, Audi ir kitų automobilių
duslintuvus. Dusetos.
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Dunlop padangas. 195/65, R15,
protektoriaus gylis dviejų - 7 mm,
kitosų dviejų po 5 mm. 4 vnt..
Kaina 50 Eur. Tel. 8 686 98 456.
Rokiškis
• 2007 m., Audi A4, lietus
ratlankius su vasarinėmis
padangomis. 235/45, R17.
Protektoriaus gylis 4 mm. Kaina
100 Eur. Tel. 8 612 81 356.
Rokiškis
• Opel, R16, 5/110 ratlankius su
padangomis. Kaina 100 Eur.
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• 195/65, R15, vasarines padangas.

Ingredientai:
• 3 vidutinio dydžio svogūnai
• 2 skiltelės česnako
•1 aštrusis pipiras
• 1 saldžioji paprika
• 500 gramų kiaulienos sprandinės
• 1 arbatinis šaukštelis paprikos miltelių
• 1 arbatinis šaukštelis aštriosios paprikos miltelių
• 1 arbatinis šaukštelis džiovintų čiobrelių
• 1,5 l jautienos sultinio
•2 valgomųjų šaukštų kapotos petražolės
•1 arbatinis šaukštelis raudonojo
vyno acto
• 2 smulkiai pjaustyti pomidorai
• 1 šaukštas pomidorų pastos
• 300 gramų bulvių
• druskos, juodųjų pipirų, aliejaus

Gaminimas:
Iš pradžių aliejuje pakepinkite susmulkintus svogūnus, česnakus, papriką bei aštrųjį pipirą kol
suminkštės. Daržoves suberkite į puodą, kuriame virsite sriubą. Tuomet kiaulieną supjaustykite
gana stambiais kubeliais bei apkepkite, suberikite paprikos, aštriųjų pipirų miltelius, čiobrelius ir
baikite kepti, kol gražiai apskrus. Mėsą sudėkite į puodą su daržovėmis, įpilkite stiklinę sultinio
bei virkite, kol nugaruos pusė skysčio. Po to sudėkite petražoles, actą, pomidorus ir pomidorų
pastą, taip pat pagardinkite pagal savo skonį druska ir pipirais. Supilkite likusį sultinį (mėsa bei
daržovės turi būti sultinyje). Virkite ant mažos ugnies maždaug 90 minučių. Jeigu skystis labai
nugaravo – papildykite. Paskui sudėkite stambiai supjaustytas bulves – kai jos išvirs, guliašas jau
bus paruoštas.

Per karantiną sumažėjo įvaikinimų skaičius –
iš viso pernai įvaikinta 80 vaikų
Per karantiną Lietuvoje
sumažėjo įvaikinimų skaičius – pernai iš viso įvaikinta 80 vaikų, kai ankstesniais
metais į namus gyventi iškeliaudavo apie pusantro šimto
vaikų.

Statistikos departamento
duomenimis, praėjusiais metais Lietuvos piliečiai įvaikino
51 vaiką, užsieniečiai – 29.
2019 metais Lietuvos ir užsienio piliečių buvo įvaikinti
108 vaikai, 2018 metais – 159,
2017 metais – 139, 2016 metais – 157, pranešė Statistikos
departamentas.
Įtėvių laukia gerokai daugiau vaikų. Vien tik pernai
galimų įvaikinti vaikų sąrašą
papildė 239 įvairaus amžiaus
nepilnamečiai, o iš viso praėjusių metų pabaigoje įtėvių ir
naujų namų laukė 1027 vaikai.
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
tikina, kad įvaikinimo procedūros dėl karantino nesustojo,
per visą pandemiją vyko ir
tarptautinio įvaikinimo procedūros.
Tarnybai vadovaujanti Ilma
Skuodienė sako, kad įvaikinimų skaičius sumažėjo ne
tik dėl pandemijos, bet ir kitų
priežasčių – mažėja įvaikinimo laukiančių mažų vaikų,
kuriuos labiausiai nori įvaikinti Lietuvos šeimos.
„Lietuvos šeimos dažniausiai nori įvaikinti vaiką iki trijų
metų. Bet nuo 2019 metų perpus sumažėjo ir toliau mažėja
galimų įvaikinti vaikų nuo 3
mėnesių iki 3–4 metų amžiaus

skaičius. Todėl laikotarpis laukiant pasiūlymo įvaikinti šios
amžiaus grupės vaiką smarkiai
ilgėja“, – sako I. Skuodienė.
Jos teigimu, įvaikinimų skaičiaus mažėjimui įtakos taip pat
turi ir didėjantis socialinių paslaugų bei pagalbos biologinei
šeimai prieinamumas. „Dėl to
mažiau vaikų praranda savo
šeimas ir daugiau vaikų sugrįžta
į pasikeitusias šeimas“, – kalbėjo I. Skuodienė.
Tarnyba atkreipia dėmesį,
kad sunkiausia įtėvius tiek Lietuvoje, tiek užsienyje rasti vyresnio amžiaus vaikams, vienos
šeimos broliams ir seserims.
Įtėvių šeimas sunku surasti ir
vaikams, turintiems sveikatos
problemų ar specialiųjų poreikių.
Kaip rodo Statistikos departamento skelbiami duomenys,
daugiausia Lietuvos piliečių
pernai įvaikintų vaikų buvo iki
ketverių metų amžiaus. Tokio
amžiaus vaikų įvaikinta 34.
Ketverių–šešerių metų amžiaus vaikų pernai buvo įvaikinta aštuoni, septynerių–devynerių metų – šeši, 10–14 metų
– du, o vyresnių – vienas.
Pasak Statistikos departamento pranešimo, užsienio
piliečiai nesibaimina įvaikinti
ir vyresnių vaikų. Iš 29 pernai
užsieniečių įvaikintų vaikų 11
buvo
septynerių–devynerių
metų, septyni – nuo ketverių iki
šešerių metų amžiaus.
Pasak I. Skuodienės, pirmiausia tėvų globos netekusiam
vaikui ieškoma šeimos, galinčios pasirūpinti juo Lietuvoje.
„Įvaikinimas arba globa Lietu-
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voje visuomet yra prioritetas.
Praėjusiais metais norinčių
įvaikinti Lietuvos piliečių sąraše buvo 141 šeima. Dauguma
jų siekia įvaikinti geros sveikatos ar minimalių ir išgydomų
sveikatos sutrikimų turintį vaiką iki ketverių metų“, – sakė
tarnybos vadovė.
Į norinčių įvaikinti asmenų,
kurių nuolatinė gyvenamoji
vieta yra užsienio valstybėje,
sąrašą pernai buvo įrašyta 13
užsienio piliečių šeimų.
Visoms užsieniečių poroms
pasiūlyta įsivaikinti specialiųjų poreikių turinčius vaikus.
Tarnybos teigimu, į užsienį
išvyksta sunkiai išgydomų ar
nepagydomų sveikatos sutrikimų turintys vaikai, vyresni nei
septynerių metų amžiaus. Užsieniečiams siūloma įvaikinti
ne mažiau nei tris vaikus – brolius bei seseris.
Įvaikių Lietuvoje dažniausiai dairosi Italijos šeimos. Pernai lietuvius įvaikino 19 italų
šeimų. Ankstesniais metais
Lietuvos piliečių įtėviais tapo
22 italų šeimos.
Statistikos departamento
duomenimis, valstybinėse įstaigose globojamus vaikus pernai įsivaikino penkios Kanados
piliečių šeimos, taip pat – trys
šeimos iš Jungtinių Amerikos
Valstijų ir dvi iš Švedijos.
Lietuvoje naujus namus
tėvų globos netekę vaikai dažniausiai randa vilniečių šeimose. Pernai tokių buvo 17.
Kaune pernai buvo įvaikinta
12 vaikų, Klaipėdos apskrityje
– šeši.
BNS inform.
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Orų prognozė balandžio 23-26 d.
Diena
Debesuotumas
Balandžio 23 d.

Temperatūra
Naktį 2
Dieną 7

Vėjas
V,
5-10 m/s

Balandžio 24 d.

Naktį 1
Dieną 6

V,
6-12 m/s

Balandžio 25 d.

Naktį 1
Dieną 5

V,
4-9 m/s

Balandžio 26 d.

Naktį 1
Dieną 7

ŠV,
4-9 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.
Dviejų protektoriaus gylis 7,8 mm,
kitų 6,7 mm. Kaina 75 Eur.
Tel. 8 695 68 560. Rokiškis
• Dalimis 2002 m., Opel Zafira.
DTI. Tel. 8 619 11 054.
Rokiškis
• Lietus ratlankius su padangomis.
Bmw, R16. Tel. 8 676 27 899.
Rokiškis
• VW, lengvojo lydinio ratų
komplektą su originaliomis,
vasarinėmis Roadastone
padangomis. 195/65, R15.
Rokiškis. Kaina 130 Eur.
Tel. 8 682 20 385. Rokiškis
• Vasarines padangas. 4 vnt., R19,
225/45, Dunlop, protektoriaus gylis
apie 4 mm . Kaina 50 Eur.
Tel. 8 610 03 701. Rokiškis
• 2 l, dyzelinį Nissan variklį ir
greičių dėžę. Tel. 8 660 52 637.
Rokiškis
VAIZDO TECHNIKA

• Puikios būklės televizorių

Panasonic. 70 cm įstrižainės. Kaina
50 Eur. Tel. 8 686 55 113.
Rokiškis
• 14 kanalų skaitmeninį imtuvą
Gala. Tel. 8 602 35 205.
Rokiškis
• 14 kanalų, skaitmeninį imtuvą TV
Star. Tel. 8 602 35 205. Rokiškis
• Televizorių Vido. Plonas, 20 colių
ekranas, su pulteliu.
Tel. 8 602 35 205. Rokiškis
• Televizorių Samsung. 54 cm
įstrižainė, su pulteliu, kineskopinis.
Tel. 8 602 35 205. Rokiškis
• Gerai veikiantį televizorių
Shivaki. 81 cm įstrižainės. Kaina
85 Eur. Tel. 8 623 05 235.
Rokiškis
• Vaizdo kamerą Reolink Rlc511w. Maksimali filmavimo raiška:
2560 x 1920. Raiška: 5 Mpix.
Sąsajos: Wi-Fi 2.4 GHz, 5 GHz,
RJ45, Micro SD. Net neišpakuota.
Kaina 100 Eur. Tel. 8 675 00 301.
Rokiškis
• Keičiu naują Samsung ultra,
HD, smart, 139 cm įstrižainės
televizorių į automobilį. Išsamesnė
informacija telefonu. Kaina 370
Eur. Tel. 8 605 33 586.
Rokiškis

Balandžio 16-osios kryžiažodžio atsakymai
Vertikaliai: Bėk. „Audi“. Sukilo. Grafa. Lesykla. Vonia. Kapitono. Narsto. Kris. Omaras. Tro.
Rišk. Ropės. Adam. Visada. Al. Brist. „Armonika“. Tesėjo. DK. Supamas. Rankos.
Horizontaliai: Rūbas. Vagonai. Urna. Švies. Dairykis. Rifas. Stop. Tora. Komoda. Sula. Aparta.
Kepurė. Mes. Visi. Astos. Lytis. Nėr. Moko. Azija. LNK. Kon. Aorta. Irma. Do. Klauso. Liks.
Pažymėtuose langeliuose: Atokvėpis.
2020 m., Firestone, apynaujos, su
naujais ratlankiais. Galima pirkti ir
be ratlankių. Kaina 120 Eur.
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• R16, Audi ratlankius su
padangomis. 150 Eur. R16,
Volkswagen ratlankius su
padangomis. 250 Eur.
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• 4, Peugeot ratlankiu su
padangomis. 14,-165-65. T
el. 8 605 25 460. Rokiškis
• Lietus ratlankius. Buvo uždėti
Audi 80. Tel. 8 604 61 511.
Rokiškis
• VW Golf IV 2002 m., 1,9 l, TDI,

85 kW, 6 pavarų, dalimis. Ford
Galaxy 2002 m., 1,9 l, TDI, 85kW,
6 pavaros, TA iki 2021-04-26, kaina
600 Eur, galima ir dalimis.
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Padangas 16 col, 205/55,
vasarinės, 4 vnt. Protektoriaus gylis
5-6 mm. Yra ir universalių M+S.
Kaina 50 Eur. Tel. 8 624 39 429.
Rokiškis
• Opel lengvo lydinio ratlankius
R15, 4×100, 35× 45, 56,1. Kaina
80 Eur. Tel. 8 698 72 754.
Rokiškis
• Padangas. 245/55, R17.
Protektoriaus gykis 4 mm.

Tel. 8 606 14 217. Rokiškis
• 215/55, R17, Mishelin padangas.
Protektoriaus gylis 4 mm. Kaina 40
Eur. Tel. 8 606 14 217.
Rokiškis
• Ford lietus ratus. 4 skylių su
vasarinėmis padangomis 195/60
R15. Protektoriaus gylis 6 mm.
Komplekto kaina (4 vnt.) 50 Eur.
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• Continental vasarines padangas.
225/50, R16, dviejų protektoriaus
gylis 6 mm, kitų dviejų – 5 mm.
Kaina 70 Eur. Tel. 8 693 96 487.
Rokiškis
• M+s padangas. 225/45, R17.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Savadarbį traktoriuką su

hidraulika, padargais. Yra plūgas,
kultivatorius, vagotuvas. Be
dokumentų. Kaina 1000 Eur.
Tel. 8 650 30 705.
Rokiškis
• Tvarkingą, mažai naudotą bulvių
kasamąją. Vienos vagos. Kaina 650
Eur. Tel. 8 674 53 910.
Kupiškis
• Mažai naudotą motobloką Neva
su visais padargais ir 6.2.a.j.
priekabą. Tel. 8 615 91 250
• Mini ekskavatoriaus užvažiavimą
į priekabą. Tel. 8 627 71 703.
Rokiškis
• Įvairias Z.U.T dalis. Diskai,
mažieji yra 3 vnt., spaustuvas,
reduktorius, kompresorius ir
kita. Dusetos. Tel. 8 627 71 703.
Rokiškis
• MTZ-50 priekinį tiltą. Kaina
negalutinė . Kaina 200 Eur.
Tel. 8 646 73 322. Rokiškis

Matematikos žinių patikrinime
abiturientų vidurkis siekė tik 40 proc.
Balandžio viduryje surengtame matematikos žinių patikrinime abiturientų vidurkis
siekė tik 40 proc. iš visų galimų taškų, informavo Švietimo,
mokslo ir sporto ministerija.

Pasak ministerijos, elektroniniame žinių patikrinime balandžio 12–13 dienomis dalyvavo
14 tūkst. arba 80 proc. valstybinį
matematikos brandos egzaminą
pasirinkusių studentų – iš viso
egzaminą pasirinko 16,7 tūkst.
abiturientų.
Atlikus testą, mokiniams buvo
suteikta informacija ne tik apie
surinktus jų taškus, bet ir apie galimą uždavinių sprendimo būdą,
ir sritis, kuriose jiems dar reikia
stiprinti savo žinias.
„Daugiausia taškų surinko
vienas procentas dalyvavusių mokinių. Tai patvirtina daugiametę
matematikos brandos egzamino
rezultatų tendenciją. Tačiau vidutiniškai surinktų taškų vidurkis – 40
proc. nuo galimų – rodo, kad vis tik
reikia skirti laiko atidžiau pasireng-

ti brandos egzaminui“, – sakoma
ministerijos pranešime.
Iš viso patikrinime buvo galima surinkti 22 balus, BNS informavo ministerija.
Pasak ministerijos, rezultatai
rodo, jog „pasirengti egzaminui
reikėtų stipriau, išnaudojant ir papildomų konsultacijų galimybes“.
Joms numatyta beveik 400 tūkst.
eurų, konsultacijoms leidžiama
skirti ir lėšas, numatytas sunkumų
dėl nuotolinio mokymo patiriantiems moksleiviams – tam suplanuota dar 1,3 mln. eurų.
Mokyklos šią savaitę gaus apibendrintas mokinių rezultatų ataskaitas pagal tematikos ir gebėjimų
pjūvius, taip pat ir apie kiekvieną
uždavinį.
Ministerija tikisi, kad ši informacija padės ruošiantis brandos
egzaminui, skiriant tikslingas užduotis ir aiškinant jų sprendimo
būdus.
Matematikos valstybinis brandos egzaminas vyks birželio 18
dieną.
BNS inform.

Europos Superlyga po visų 6 Anglijos
klubų pasitraukimo ieškos naujos formos
Europos Superlyga anksti trečiadienį paskelbė, kad ieškos naujos formos po visų šešių Anglijos
futbolo klubų pasitraukimo.

„Atsižvelgdami į dabartines
aplinkybes, iš naujo svarstysime tinkamiausius žingsnius šiam projektui
performuoti“, – sakoma Superlygos
pareiškime. 12 stipriausių Europos
futbolo klubų pirmadienį paskelbė
apie naujai kuriamą Europos Superlygą. Šeši šių klubų yra iš Anglijos,
bet visi jie vėliau paskelbė pasitraukiantys. Paskutinis vėlai antradienį
tai padarė „Chelsea“.
„Chelsea“ gerbėjai anksčiau
antradienį buvo susirinkę prie klubo stadiono Londone „Stamford
Bridge“ protestuoti, bet pasirodžius
naujienoms apie klubo pasitraukimą
ėmė džiūgauti.
Kiek anksčiau pasitraukus

• Maz V6, V8 variklius. Geros

būklės, pilnos komplektacijos,
galimybę pristatyti į vietą. Taip pat
turime dalių. Tel. 8 682 77 421.
Rokiškis
• Naują purkštuvą, pakabinamas,
darbinis plotis 12 m, talpa 400 l,
ir šieną. Išsamesnė informacija
telefonu. Tel. 8 624 71 884.
Rokiškis
• Sėjamąją Nordsten. Darbinis
plotis 3 m., elektrinės technologinės
vėžios, nauji prikabinimo kaiščiai.
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„Manchester United“, „Liverpool“,
„Arsenal“, „Tottenham“ ir „Manchester City“, Superlygoje lieka šeši
klubai: „Real Madrid“, „Barcelona“,
„Atletico Madrid“, „AC Milan“, „Inter Milan“ ir „Juventus“.
Reakcija į Superlygą buvo pikta;
politikai ir futbolo pareigūnai grasino
imtis teisinių veiksmų prieš vadinamąjį purvinąjį tuziną. Šiems klubams
buvo pasakyta, kad jie gali netekti
teisės žaisti nacionaliniuose ir Europos čempionatuose.
Europos Komisijos pirmininkės
pavaduotojas Margaritis Schinas,
kuruojantis „europietiško gyvenimo
būdo apsaugos“ sritį, pirmadienį
pasmerkdamas 12 Europos futbolo
klubų planus kurti atskirą Europos
Superlygą, sakė: „Privalome ginti
vertybinį Europos sporto modelį, pagrįstą įvairove ir įtraukimu.“
BNS inform.
Kaina 650 Eur. Tel. 8 630 61 751.
Rokiškis
• Ritininį presą. Pandėlys. Kaina
1200 Eur. Tel. 8 689 76 415.
Rokiškis
• Savadarbį traktorių su
dokumentais. T-25 variklis, GAZ
51 tiltas, ratai - GAZ 66, gale
hidraulika, padargai, traliukas.
Kaina 2200 Eur. Tel. 8 675 13 781.
Kupiškis
• Hidraulines žarnas.
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis

2021-04-23

12 psl.
DOVANOJA

• Dovanoju plytas. Pasiimti ir

pasikrauti patiems. Netoli Pandėlio.
Tel. 8 615 11 207. Rokiškis
• Dovanoju medienos atraižas, gal
tiktų kūrenimui. Išsivežti patiems.
Tel. 8 682 34 607. Rokiškis
• Dovanoju virtuvinį kampą ir sofą.
Tel. 8 673 38 271. Rokiškis
• Dovanoju drabužius berniukui
(apie 146 cm), mergaitei (apie 120
cm). Basutės mergaitei - 28 dydis..
Tel. 8 604 14 777. Rokiškis
DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Puikios būklės 23 d. Crocs
basutes. Kaina 12 Eur.
Tel. 8 670 54 703. Rokiškis

• Daug naujų, dėvėtų drabužėlių

mergaitei. 116-122-128 ūgio.
Norėčiau parduoti visus kartu,
drabužėliai tikrai šiuolaikiški ir visi
gražūs, du maišai. Kaina 30 Eur.
Tel. 8 603 60 522. Rokiškis
GARSO TECHNIKA

• Panasonic muzikinį centrą. Viskas
puikiai veikia, dedami 5 CD. Kaina
20 Eur. Tel. 8 692 77 076.
Rokiškis
• Gerai veikiantį muzikinį centrą
SONY. CD, FM, USB, Ipad,
Iphone. Kaina 65 Eur.
Tel. 8 623 05 235. Rokiškis
KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Monitorių Acer. 46 cm įstrižainės.

Tel. 8 602 35 205. Rokiškis
• Stacionarųjį kompiuterį su
monitoriumi. 7 Windows.
Tel. 8 602 35 205. Rokiškis
• Mažai naudotą Lenovo
nešiojamąjį kompiuterį. Viskas
veikia. Kaina 250 Eur.
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
MAISTO PRODUKTAI

• Ekologišką medų.

Tel. 8 612 95 825. Rokiškis
• Sėklines bulves. Vineta, Karaliene
anna, Pilkutes, Soraja, Brigita.
Sėlynės k. 1kg/30cnt.
Tel. 8 615 53 934. Rokiškis
• Klasikiniai biskvitiniai tortai, 1
kg - 9 Eur. 3D tortai, 1 kg - 7 Eur.
Tel. 8 624 55 670. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Iphone 11 telefoną. Viskas veikia,
yra visi dokumentai. Būklė gera.
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Gerai veikiantį telefoną Samsung
J4 plus. Skilęs, naudotis netrukdo.
Kaina 45 Eur. Tel. 8 623 05 235.
Rokiškis
MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Rankų darbo gitarą Jose Ribera

HG 80. Sugrojusi apie 1000
akordų, neseniai pakeistos stygos.
3 metalinės, 3 nailoninės. Puiki
gitara tiek pradedančiajam, tiek
įgudusiam. Kaina 120 Eur.
Tel. 8 604 93 464.
Rokiškis

ANEKDOTAI

Pacientas skundžiasi
gydytojui, kad jam pastoviai
skauda galvą. Gydytojas:
– Geriate?
– Niekada gyvenime!
– Rūkote?
– Net nebandžiau.
– O kaip dėl moterų?
–Apsaugok, Viešpatie! Net
negalvoju apie jas.
– Tai jūs, pone, esat šventas
žmogus! Turbūt Jums, galvą
aureolė spaudžia...
***
Pardavėja klausia
mergaitės:
– Tau tikrai mama liepė
nupirkti 4 kilogramus
saldainių ir 200 gramų bulvių?
***
– Girdėjau, vakar su žmona
susimušei?
– Taip, bet ji paskui ant
kelių atsiklaupusi manęs
atsiprašinėjo.
– Ir ką ji sakė?
– Lįsk iš po lovos, kvaily!
***
Naujasis rusas rodo
draugui savo paveikslų
galeriją. Draugas sustoja prie
vieno paveikslo ir sužavėtas
sušunka:
– Stebuklas! Šis paveikslas,
neabejotinai, yra Rembranto.
– Rembranto arba Ferrari.
– Kaip tai?
– Tą pačią dieną pirkau ir
paveikslą, ir mašiną. Neturėjau
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laiko išsiaiškinti, kuriam už ką
sumokėjau...
***
Pakelia sunkią galvą Jėzus
po paskutinės vakarienės, mato
– visi apaštalai išlūžę, vyno
prilaistyta, asočių pridaužyta...
Pakelia galvą ir Petras:
– Oi, kaip gerti noriu...
Jėzus:
– Palauk, tuoj paduosiu
vandens.
Petras:
– Na jau ne. Prie vandens tu
gal geriau nebesiliesk...
***
Močiutė skrybėlių
parduotuvėje nusižiūri ypač
prašmatnų modelį.
– Su ja jūs iš karto
atjaunėjote 20 metų, - giria
pardavėja.
Anūkas močiutei:
– Tada jos nepirk. Neteksi
pensijos.
***
– Dėstytojau, ką manote apie
studentes, gausiai naudojančias
kosmetiką?
– Man jos patinka, nes
gavusios blogą pažymį,
nepradeda žliumbti.
***
Prieš mirtį vienas žmogelis
paprašė, kad pakviestų jo
gydytoją ir advokatą, ir kad
jie atsistotų iš abiejų jo lovos
pusių. Abu ateina. Gydytojas
neištveria ir klausia:

– O kodėl tu mus čia
pasistatei?
– Aš noriu mirti kaip Jėzus
Kristus, tarp dviejų plėšikų, –
paaiškino žmogelis.
***
Vyrukas geria bare ir
guodžiasi draugeliui:
– Žmona man neištikima...
– Iš kur žinai?
– Vakar nenakvojo namie.
Sakė, kad nakvos pas geriausią
draugę, atseit egzaminams
ruošiasi...
– Na, tai gal taip ir buvo?
– Nė velnio, pas tą draugę
nakvojau aš, jos ten nebuvo.
***
– Ar nenorėtum atostogų
praleisti Anglijoje?
– Norėti tai norėčiau, bet
tas kairysis eismas man labai
nepatinka... Aš prieš kelias
dienas jį išbandžiau Savanorių
prospekte - ne, tai ne man!
***
Dzūkas ir suvalkietis
buvo pakviesti į vestuves.
Jų vietos už vestuvinio stalo
buvo šalia ir jie ėmė kalbėti
apie vestuvines dovanas
jaunavedžiams.
– Aš atvežiau arbatos
servizą dvylikai asmenų, –
kukliai prisipažino dzūkas.
– O aš, – išdidžiai
pareiškė suvalkietis, –
atgabenau arbatos sietelį su
aštuoniasdešimt aštuoniomis
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skylutėmis.
***
– Ką daro suvalkietis, kai
jam šalta?
– Pasiima žvakę.
– O ką daro, kai jam labai
labai šalta?
– Užsidega žvakę.
***
Kartą Dievas įkiša į maišą
suvalkietį, žemaitį ir dzūką.
Užrišo ir gerai su lazda išmušė.
Paskui maišą atrišo. Pirmas
iššoka dzūkelis, už kepurės
ir pabėga. Suvalkietis išlipa
užpakalį kasydamasis ir stovi
prie maišo. Na, o žemaitis
pasilieka maiše. Dievas
nustebęs ir klausia žemaičio:
–Ko gi tu tam maiše tūnai?
–Ogi, Dievuli, kas mane čia
įkišo, tas tegul ir ištraukia.
–Na, – klausia suvalkiečio, –
o ko tu prie maišo stovi?
– Ogi laukiu, Dievuli, kol
žemaitis išlips iš maišo.
Dievas ir klausia:
– O kas tau iš to?
– Ogi tada, Dievuli, aš tą
maišą galėsiu pasiimti.
***
Į svečius pas suvalkiečius
užsuka kaimynas. Prie durų
urgzdamas jį pasitinka didelis
buldogas.
– Užeik, užeik, - kviečia
šeimininkas.
– Kaimyne, ar tas šuo
nesikandžioja?
– Mums patiems įdomu, dar
tik antrą dieną jį turime...
***
Vilniuje, gidas grupei
turistų rodo vietines įžymybes.
– Štai matote ta duobę, išdidžiai mostelėjęs ranka į
nemažą duobę, parodo gidas, Ją išmušė pusės tonos bomba.
– O kas paliko šią duobę? staiga parodo į penkiaaukščio
namo dydžio duobę vienas
turistas.
– A, šitą, - nusivilia gidas,
- tai čia suvalkiečiui į kurmio
urvą įkrito 3 kapeikos, tai jis tą
duobę plikomis rankomis...
***
Suvalkietis padovanojo
draugui vestuvėms katiną.

Draugai klausia:
- O tu neturėjai draugui
padovanoti kokio nors gero
daikto?
– Turėjau, žinoma, ir turiu.
Tačiau daiktas – ne katinas,
atgal pats nesugrįš...
***
Suvalkiečiai neperka
konservų. Jūs ir vėl paklausite
kodėl? Atsakymas: ogi, todėl,
kad tara nesuperkama...
***
Stomatologo kabinete:
– Oi... Panašu, kad jums
ištraukiau ne tą dantį... Dabar
reikės traukti dar vieną...
– Kokia laimė, daktare, kad
jūs ne okulistas!
***
– Sakykit, gydytojau, ar jums
visada pavyksta ištraukti dantį
be skausmo?
– Deja, ne! Vakar aš
išsinarinau ranką!
***
Daktare, patarkite, kaip
galėčiau suliesėti?
– Kasdien valgykite tik
juoduosius ikrus?
– Ar jūs įsivaizduojate, kiek
reikia uždirbti?
– Būtent. Kol uždirbsite –
suliesėsite...
***
Pareina girtas vyras namo,
krapštosi prie durų...
Žmona:
– Petrai, čia tu?
– ???
– Petrai?
– ???
Ryte pradaro duris-Petras ant
kilimėlio miega...
– Juk klausiau, ko neatsakei,barasi žmona...
Vyras:
– Aš juk tau galva lingavau...
***
Močiutė stomatologo
kabinete. Stomotologas klausia:
– Kokį dantų šepetėlį
naudojate?
– Paprastą.
– O kodėl ne „Colgate“?
Jis išvalo dantis net sunkiai
pasiekiamose vietose.
– Daktarėli, tai kad aš neturiu
dantų sunkiai pasiekiamose

vietose.
***
Vyras pas gydytoją
skundžiasi:
– Dvidešimt metų su žmona
gyvenam, o vaikų nėra. Ir ko
tik nedarėm...
– Bet gi aš patarinėjau
žmonai nuvažiuoti pasigydyti
į žinomą kurortą, - sako
gydytojas.
– Buvome mes ten, visus du
mėnesius...
– O aš Jūsų ten nesiunčiau!
***
Kalbasi dvi moteriškės:
– Žinai, aš iš darbo
skambinau vyrui, nes jis –
namuose, jam laisvadienis.
Į mano klausimą: „Ką
veiki?“, jis atsakė: „Dirbu
tavo darbą!“ Tai šaunuolis,
apsidžiaugiau: galvojau
vakarienę man gamina ir
grindis plauna. Grįžtu, o jis,
niekšas, saldainius ryja!
***
Susitikau šiandien senai
matytą draugę o ta ir klausia:
–Tai ką įdomaus taviškis
išradingasis kompiuteristas
padovanojo per valentinkę?
– Matai tą raudoną
„mersą“?
– Šitą?! Nieko sau...
– Tai va. Aš gavau lygiai
tokios pačios spalvos, širdelės
formos USB atmintinę!
***
– Ar daug broko naujame
daugiabutyje radote?
– Kol kas tik vieną trūkumą.
– Tikrai šaunu! O kokį?
- Niekaip laukujų durų
atidaryti neišeina.
***
Tėvas guldo dukrytę
miegoti. Po pusės valandos
mama įkiša pro duris galvą
į kambarį ir pašnibždomis
klausia:
– Na, kaip? Miega?
– Taip, mamyte, miega.
***
Okulisto kabinete:
– Paciente, į kokią raidę aš
dabar rodau?
– Daktare, o jūs pats
apskritai kur?
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