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Rokiškio dvaro bravoras bus gaivinamas.
Laukiama ekspertų nuomonės
Gerbiami medicinos darbuotojai,

4 p.
Rokiškio dvaro bravoro stogą jau okupavo augmenija.

L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Pensijinis amžius iki 72-jų:
nuvarytus arklius pakasa,
arba kokio velnio aš moku
mokesčius „Sodrai“?

3 p.

Raupių kaime rastas
ir neutralizuotas
II Pasaulinio karo
81 mm artilerijos
sviedinys

Jūsų profesinės šventės proga dėkojame kiekvienam
šioje srityje dirbančiam žmogui. Pasirinkdami mediko
profesiją, prisiėmėte didžiulę atsakomybę. Suprantama,
kiek ištvermės, žinių ir kantrybės reikalauja rūpestis
žmonėmis – į Jus kreipiame viltingus žvilgsnius
prispausti ligos, Jumis pasikliaujame gydami. Kasdien
padėdami žmogui, gelbėdami gyvybes, Jūs stiprinate
valstybę.
Linkime Jums neišsenkančios dvasinės stiprybės,
puikios sveikatos ir meilės garbingai profesijai.
Rokiškio rajono savivaldybės meras
Ramūnas Godeliauskas
Rokiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas
Tadas Barauskas
Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius
Andrius Burnickas
Rokiškio rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas
Valerijus Rancevas

„Tauro rago“ laidoje – pasakojimas
apie Juodupės kleboną,
Onuškio ir Lukštų parapijų
administratorių kunigą Aivarą Kecorių

2 p.

2 p.
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Kaina 0,29 Eur
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Seniūnijų keliuose – laikini nepatogumai „Tauro rago“ laidoje – pasakojimas
apie Juodupės kleboną, Onuškio
ir Lukštų parapijų administratorių
kunigą Aivarą Kecorių
Sekmadienį, balandžio
25-ąją, BTV pasirodžiusioje laidoje „Tauro ragas“
– kunigo Aivaro Kecoriaus
mintys ir pastebėjimai apie
medžioklę.

Sakoma, kad nėra nieko
amžiniau už remonto darbus, tačiau tik ne šiuo atveju.
Rokiškio rajono seniūnijose
prasidėjo žvyrkelių atstatymo ir remonto darbai.
„Gyventojus norime įspėti dėl susiklosčiusios situacijos, kad kai kuriuose kelio

ruožuose gali būti laikinai
apsunkintas transporto priemonių judėjimas. Tokie darbai vyksta siekiant pagerinti
žvyruotų kelių būklę, atstatyti į kelkraščius nustumto
žvyro sluoksnį“, - apie laikinus nepatogumus informavo
Rokiškio rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus

pavaduotojas Valerijus Rancevas.
Darbai vykdomi etapais,
todėl visiškai sutvarkyti kelią
prireikia kelių savaičių. Prašome gyventojų kantrybės ir
supratimo.
Rajono savivaldybės
inform
ir nuotr.

atstovai.
„Augant poreikiui, pasigesta tinkamos sporto bazės, kuri užtikrintų galimybę
kokybiškai sportuoti. Todėl
nuspręsta investuoti į sporto infrastruktūros plėtrą, kad
kiekvienam suteiktume galimybę siekti pačių aukščiausių
rezultatų!“, - teigė Rokiškio
rajono meras Ramūnas Godeliauskas.

Numatoma, kad statoma sporto salė bus pritaikyta
pačioms įvairiausioms veikloms: nuo krepšinio, futbolo
iki imtynių, sunkiosios atletikos ir treniruoklių salės.
Daugiafunkcinė sporto
salė turėtų išdygti šalia Rokiškio baseino.
Rajono savivaldybės
inform.
ir vizualizacija

Dvasininkas jau šešerius
metus medžioja. Pažintis
su medžiokle, kaip jis pats
pasakojo, prasidėjo nuo šv.
Huberto, medžiotojų globėjo, statulos pašventinimo.
Dvasininkas pasakojo ir paties šventojo, realaus istorinio asmens, istoriją. Ir savo

pažintį su medžiokle. Kuri
prasidėjo ne nuo žvilgsnio pro
taikiklį. O nuo stebėjimo, pagalbos žiemą šeriant žvėris.
Kunigas kalbėjo apie tai,
koks yra krikščionynbės požiūris į medžioklę. Kuo medžiotojas skiriasi nuo tiesiog
vartotojo. Apie krikčioniškos
tausojančios medžioklės kultūrą, apie iš sovietmečio atėjusius mitus. Apie atsakomybę, būtinybę reguliuoti žvėrių
populiaciją, apie atsakingą
šūvį: atranką pagal laiką,
metus, ligas, gyvūno amžių.

„Šūvis nėra tikslas“, – pabrėžė dvasininkas. Apie tai,
kaip stiprinama populiacija, kaip tobulinamos žinios.
Apie didžiulę medžiotojo
atsakomybę: kad jis būtų pavyzdžiu kitiems. Ir apie tai,
kodėl medžioklė pavyksta
net tada, kai nebūna paleistas nė vienas šūvis...
Su laidos autoriaus Osvaldo Čalutkos leidimu „Rokiškio Sirena“ pasidalino laidos
„Tauro ragas“ vaizdo įrašu.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ

Raupių kaime rastas ir neutralizuotas
Daugiafunkcinės sporto salės statybos II Pasaulinio karo 81 mm
projektas sėkmingai stumiasi į priekį artilerijos sviedinys

Daugiafunkcinės
sporto salės statybos projektas
sėkmingai stumiasi į priekį – užbaigti projektavimo
darbai.
Nesuklysime Rokiškį pavadinę ne tik išskirtinio architektūrinio paveldo, kultūros,
bet ir aktyviai sportuojančiu
miestu, kuriame savo vietą
randa įvairiausių sporto šakų

Balandžio 22 d., 11:30 val. iš Panevėžio AVPK budinčio gautas pranešimas, kad Raupių k.,
Juodupės sen., įvedamas planas SKYDAS. Atvykus išminuotojams, II Pasaulinio karo 81 mm
artilerijos sviedinys sunaikintas vietoje.
Panevėžio VPK inform.

Maineivose neblaivus, neturintis teisės vairuoti Gyventojų lankymo
Rokiškio senelių globos namuose tvarka
vairuotojas įvažiavo į stovintį automobilį
ar antigeno testo) rezultatus;
Rokiškio senelių globos ne daugiau nei 180 dienų):
Balandžio 25-ąją maždaug 14.45 val. Maineivose (Juodupės sen.) į šalikelėje stovintį automobilį
Opel „Zafira“ įsirėžė VW
„Golf“. Jį vairavo neblaivus, teisės vairuoti neturintis asmuo. „Golf“ buvo
nedraustas, be techninės
apžiūros. Eismo įvykio
metu, pirminiais duomenimis, žmonės nenukentėjo.

Opel „Zafira“ automobilis
su prikabinta lengvajam automobiliui skirta priekabėle
stovėjo leistinoje stovėti vietoje.
Liudininkų teigimu, VW
„Golf“ automobilį vairavęs
neblaivus, teisės vairuoti
neturintis asmuo Mainevose
važiavo Čedasų kryptimi. Jis
įvažiavo į stovintį automobilį, nes nespėjo laiku pristabdyti, kad jį apvažiuotų.
Eismo įvykio metu buvo ap-

namų administracija paskelbė globotinių lankymo
tvarką. „Rokiškio Sirena“
primena, kad tokiose įstaigose gyvenančių asmenų
lankymas tapo įmanomas
Vyriausybei sušvelninus
karantino reikalavimus.

gadintas Opel „Zafira“ automobilis. Į įvykio vietą buvo
iškviesta rajono policija. Ji

tiria įvykio aplinkybes.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ

Lankantis asmuo:
1. yra paskiepytas COVID-19 vakcina (vienas iš
žemiau nurodytų dokumentų, kuriame yra ši informacija: skiepijimą vykdžiusios įstaigos pavadinimas,
skiepyto asmens vardas,
pavardė, informacija, kada
asmuo buvo pilnai paskiepytas COVID-19 vakcinos
2 dozėmis (arba 1 vakcinos
doze, jei skiepytas „Janssen“ vakcina); leidžiama
lankyti, jei po pilnos COVID-19 vakcinacijos yra
praėję ne mažiau nei 14 ir
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a. skiepijimą COVID-19
vakcina atlikusios įstaigos
išduoto lapelio kopija;
b. šeimos gydytojo išduota pažyma;
c. išrašo iš e-sveikatos
kopija (papildomos patvirtinimo žymos nereikalaujama).
2. persirgo COVID-19
liga (vienas iš žemiau nurodytų dokumentų, kuriame
yra ši informacija: sveikatos
priežiūros įstaigos pavadinimas, sirgusio asmens vardas,
pavardė, data, kada asmuo
susirgo COVID-19 liga (praėjus 20 dienų nuo sirgimo
pradžios asmuo laikomas pasveikusiu, išskyrus atvejus,
kai asmuo dėl COVID-19
ligos buvo hospitalizuotas –
tuomet pasveikimo terminas
nustatomas
individualiai)
ir/ar informacija apie teigiamo laboratorinio tyrimo
(SARS-CoV-2 PGR tyrimo

leidžiama lankyti, jei COVID-19 liga sirgęs asmuo
yra pasveikęs ir nuo sirgimo
COVID-19 liga pradžios yra
praėję ne daugiau nei 180
dienų):
a. šeimos gydytojo išduota pažyma;
b. išrašo iš e-sveikatos
kopija (papildomos patvirtinimo žymos nereikalaujama)
apie teigiamo laboratorinio
tyrimo (SARS-CoV-2 PGR
tyrimo ar antigeno testo) rezultatus.
Lankantis asmuo turi registruotis iš anksto telefonu
861834305, turėti asmens
apsaugos priemones, dezinfekuotis rankas, įeinant į įstaigą, pasimatuoti temperatūrą, pateikti reikalaujamus
dokumentus.
Senelių globos namų
administraicijos
inform.

3 psl.

2021-04-27

BRYDĖS

Pensijinis amžius iki 72-jų: nuvarytus arklius pakasa,
arba kokio velnio aš moku mokesčius „Sodrai“?

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
Ši vyriausybė turi įgimtą talentą siutinti žmones.
Apskritai mūsų politikai
piliečiams, iš kurių kišenės
jie duonytę valgo, pagarba
nepasižymi. Lyg jiems dar
būtų maža epidemijos ir
jos problemų (kurių nemažai, pripažinkime, jų
pačių ir sukurtos), sumanė
liaudį vėl paerzinti. Šįkart
labai skaudžia tema – pensijinio amžiaus.
Mano pensijinio gyvenimo lūkesčiai susiformavo
maždaug prieš dvidešimt
metų, kai studijavau Vilniaus universiteto Istorijos
fakultete. Mūsų fakultetas
pačioje senamiesčio širdyje,
o jo artimiausias kaimynas
– prezidentūra. Turistų traukos objektai, škia. Tai štai,
kai tik atšildavo orai, aplinka prisipildydavo turistų.
Jie daugiausia buvo dviejų
tipų. Pirmieji – energingos
vienuolės ar kunigo vedini
Vilniaus šventovių aplankyti atvažiavę kaimynai lenkai. Kitų autobusų duris atidarius it žirniukai pabirdavo
maži mieli seniukai ar iš
Pietų Korėjos, ar iš Japonijos. Tie maži mieli seniukai,
mūsų akimis, kokių 70 m. ir
vyresni. Keliaudavo būtinai
poromis. Išvaizda visi panašūs: šviesiomis kelnėmis,
languotais
marškinėliais,
ir damos, ir ponai būtinai
dėvėjo šviesias panamėles.
Dar vienas būtinas atributas
buvo „muilinėlė“ – fotoaparatas, kuriuo pleškindavo viską, kas pakliūdavo
į objektyvą: prezidentūrą,
katedrą, praeivius, įžūlius
senamiesčio katinus. Laimingi, šviesūs veidai, baltadantės šypsenos, energingi, entuziastingi, ištroškę
naujų įspūdžių. Ir galintys
sau tai leisti. Keliaujantys
smagiai ir patogiai. Atidir-

bę visą gyvenimą, galintys
sau leisti turiningą senatvę.
Gražu buvo pažiūrėti, kaip
senučiukai ponai tupsėdavo
apie savo ponias. Mes, studenčiokės, pusiau juokais,
pusiau rimtai vis pasvajodavome, kad sau norėtume
tokios senatvės: su savo senučiuku gerti kavą svetimos
šalies senamiesčio kavinėje ir fotografuoti ant stogo
saulėje besišildančius katinus ar prezidentūros klombų
našlaites.
O mūsų seniukai? Pradėkime nuo to, kad gana
nemažai
septyniasdešimtmečio sulaukusių ponių
svajonės gerti kavą kavinukėje su savuoju negali įgyvendinti, nes jau nebeturi
savųjų seniukų. Vidutinė
vyro gyvenimo trukmė 2019
m. Lietuvoje buvo 71,5 m, o
pernai sutrumpėjo 1,5 m. ir
buvo viso labo 70 m. Įsidėmėkime šį skaičių. Moterų
gyvenimo trukmė 2019 m.
buvo 81-eri metai, o 2020
m. sutrumpėjo metais iki
80-ies. Vyrų ir moterų gyvenimo trukmės skirtumas yra
vienas didžiausių Europoje.
Tuo tarpu daugelyje Europos šalių vyrų vidutinė gyvenimo trukmė seniai perkopė 77 m.
Pažiūrėkite į savo tėvus,
kaimynus. Žmones, kuriems
yra apie 70 metų. Ar daug jų
tokie pat energingi, kaip tie
žavūs senukai turistai? Pradėkime nuo to, kad daugelis
mūsų pensininkų tiesiog nejunta gyvenimo džiaugsmo.
Pirmiausia, dėl sveikatos.
Nereikia ir 70-ies metų.
Mano aplinkoje senatvės
pensijos pastaruoju metu
sulaukė vienas žmogus. Visi
likę mano tėvų kartos žmonės svajoja... apie priešlaikinę pensiją. Ne dėl to, kad
nenori dirbti. Štai mano artimųjų darbo stažai siekia 40

metų. Jie pensijos kaip išganymo laukė dėl sveikatos.
Priežastys paprastos: daugelis faktiškai „nebeturi“ stuburų, sąnarių. O taip, jie yra,
ir apie save primena kasdieniu nenumaldomu skausmu,
kuris prašyte prašosi saujų
tablečių.
Daugelio darbinės veiklos laikotarpio didžioji dalis praėjo kada? Teisingai,
sovietmečiu ir pirmaisiais
Nepriklausomos Lietuvos
dešimtmečiais. Kai darbų
sauga buvo arba nežinomas
dalykas, arba skirtas tik tikrintojams parodyti. Nemažai įmonių, valstybinių
įstaigų, taip yra ir dabar.
Netikite? Štai tokia graži,
moteriška specialybė kaip
medicinos seselė. O jūs sau
uždavėte nemalonų klausimą, kaip ligonis užkeliamas,
pavyzdžiui, ant operacinio
stalo. Kaip jis po operacijos
nuo jo nukeliamas į lovą?
Tai va, keltuvėliai ir kitos
priemonės yra tik filmuose.
Mažiausias tikėtinas suaugusio žmogaus svoris yra
maždaug 60 kg, o daugelis
gerokai sunkesni. Patampykit jūs keturiasdešimt metų
tokius svorius, manote, neatsilieps? Ir ne šiaip patampyti: kelti reikia taip, kad
nepakenktų operuotam žmogui. Pabandykite iš lovos
nepajudančiam žmogui kelis kartus per dieną pakeisti paklodę. Vienam žmogui
sunku. O kai skyriuje tokių
pusšimtis? Ir tai tik viena specialybė. O kur mūsų
gamybos įmonės, kuriose
šaltis, drėgmė, druska, milžiniški svoriai. Štai neseniai
vieno prekybos centro pardavėjos skundėsi dėl sunkių
dėžių. Koks buvo atsakymas? Citata iš darbo saugos
taisyklių: maždaug kelkite
daugiau kartų mažesnius
svorius ar pasikvieskite kolegas, kurių... arba tiesiog
nėra, arba jie sau priskirtas
lentynas pildo. Jei tų darbo
saugos reikalavimų kažkas
bent apytikriai bandytų laikytis, tai ten reiktų dvigubai
daugiau personalo. O kur
dar mūsų šalies įmonėse
neapskaitomi, ir, žinoma,
nemokami viršvalandžiai,
užduotys, neįrašytos pareiginėse instrukcijose? Tai
realybė.
Manote, mūsų karta bus
sveikesnė? Manote, neatsilieps darbas užsienyje fermose, braškynuose, ištisos
savaitės vilkikuose? Atsilieps. Jau atsiliepia. Ir šita
liaudis, tikitės, galės dirbti

iki 72-iejų metų?
Ir šie žmonės negalės
džiaugtis laiminga japonų
ar pietų korėjiečių pensininko senatve. Nes maži
uždarbiai šiandien reiškia
mažas pensijas rytoj. Šalies
vidutinis (į rankas) darbo
užmokestis pernai ketvirtąjį
metų ketvirtį buvo 967 Eur.
Palyginkime, Rokiškio rajone tas pats rodiklis buvo 797
Eur. Atsakykite sau atvirai
– kokios pensijos jūs galite
sau tikėtis, gaudami va tokį
užmokestį? Nepamirškime,
kad tai vidurkis – realiai
daug mažesnį užmokestį
gauna nemažai rajono dirbančiųjų. Kaip manote, kam
užteks taip sukauptos pensijos? Kelionei į Japoniją? Į
sakuras ir Fudzijamos kalną
pavėpsoti? Pasvajokit ir praeis.
Ilginant pensinį amžių,
būtina pakalbėti ir apie
kitą dalyką. Apie mokamas
įmokas „Sodrai“. Tai ne
šiaip sau mokesčiai. Mes su
valstybe sudarėme sandėrį:
mokėdami mokesčius kaupiame būsimai pensijai. Tai
štai, jei realiai tikimasi įvesti 72 m. pensinį amžių, tai
sveiko proto dabartinis keturiasdešimtmetis Lietuvos
dirbantysis vyras nuo šios
dienos turėtų kategoriškai
atsisakyti mokėti nors eurą
„Sodrai“. Kodėl? Nes pagal
dabartinę gyvenimo trukmę
yra mažiau nei 50 proc. tikimybė, kad jis tos pensijos
apskritai sulauks. Ką jau bekalbėti apie tai, kad jis bent
jau išnaudos bent didžiąją
dalį bent teoriškai savo sukauptų lėšų.
Ką reiškia „Sodros“ įmoka realiai? Štai už praėjusius
metus „Sodrai“ sumokėsiu
tiek, kiek kainuoja mano
sena svajonė – vietiniai nuotekų valymo įrenginukai sodyboje. Arba aštuoni plastikiniai langai sodybai. Arba
trys dideli polikarbonatiniai
šiltnamiai su nano danga.
Susumavus
dešimtmečio
įmokas, dabartinėmis kainomis išeitų gana padorus trijų
kambarių butas Rokiškyje.
Ne taip ir mažai, a? O šiaip
jau mano darbo stažas artėja prie dvidešimties metų. Ir
dvyliką metų, kaip ir daugelis jūsų, moku paskolą už
butą. Ir už ką aš tiek moku
„Sodrai“? Už efemerinę viltį
kad kažkada galėsiu atsiimti
mažąją dalį šių lėšų?! Mat,
tikėtina, kad po išėjimo į
pensiją 72-iejų, dar pagyvensiu metelius kitus, taip
žlugdydama „Sodros“ biu-
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džetą. Viltis durnių motina.
Žinote, kuo gerai kaupti
pensiją dar ir pensijų fonde?
Ta pensijos dalis – vienintelė paveldima dalis, ir jei
nesulaukei pensijos, tą dalį
išmoka artimiesiems. Štai
mirė pensinio amžiaus nesulaukęs vyras. Viskas, ką jis
sukaupė „Sodroje“, aišku,
nuėjo veltui. O štai banke jo
našlei išmokėjo sumą, kurios užteko sutvarkyti kapavietę. Žmogus visą gyvenimą dirbo... dėl paminkliuko.
Labai viliojanti perspektyva, ar ne, būsimieji pensininkai? Ir kas iš tiesų mūsų
laukia? Atidirbom ir į šešių
lentų namelį? Ir kuo tada
žmogus skiriasi nuo darbinio arklio? Kol gali, tol
dirba. O kai nebegali, vargšą gyvulį parduoda supirkėjams, kad jis taptų žvėrelių
fermos augintinių maistu.
Nieko, dar betrūksta, kad
eutanaziją įteisintų, ir pensijos galės suvis nemokėt.
Kitas ne mažiau svarbus
klausimas, kur garbaus amžiaus žmogui gauti darbą?
Štai šiuo metu jo ieško dvi
63-ejų mano pažįstamos.
Spėkite, kaip joms sekasi?
O kaip gali sektis, jei prieš
porą savaičių populiariame
naujienų portale skaičiau
straipsnį apie tai, kaip susirasti darbą keturiasdešimtmečiams
„iškasenoms“.
Nors iš tiesų kiekvienam
sveiko proto darbdaviui, 4050 m. darbuotojas yra pats
geidžiamiausias: jis turi ir
puikią kvalifikaciją, praturtintą ne kursų ir projekčiukų, o jau poros dešimtmečių
realios darbo patirties. Tai
vadinama žmogaus branda.
Kita vertus, kaip jau minėjau, pradėjus septintą dešimtį, žmogui jau atsiranda
vienokios ar kitokios sveikatos problemos. Ką jau kalbėti apie įžengimą į aštuntą
dešimtį? Štai mano minėtos
dvi darbo ieškančios 63-ejų
moterys jo neranda ne todėl,
kad nenori dirbti ar turi žalingų įpročių. Štai viena dar
visai neseniai bandė dirbti.
Darbdavys ją atleido. Dėl
ko? Paprasta: per metus ji
daugiau nei 90 dienų praleido turėdama nedarbingumo lapelį. Padirbs kelias
dienas – ir pas gydytoją, ar
išveža iš darbo su greitąja.
Tai kraujo spaudimas šoka
į aukštumas, tai širdies ritmas ima trikti. Kita gi negali dirbti dėl šokinėjančio
kraujo spaudimo ir sąnarių
ligų. Abiems baigėsi nedarbingumo išmokos. Neį-

galumo joms neskiria, nes,
matyt, motinai tėvynei yra
normalu, kad dirbančiam
žmogui bent kartą per savaitę į darbą kviečiama greitoji pagalba. O pensijos reiks
palaukti bent jau iki rudens.
Į priešlaikinę pensiją eiti negali, nes trūksta darbo stažo:
atsiliepė darbas puse etato,
ūkininkavimas. Faktas aiškus – iš jų darbuotojų jau
nėra. Kam kamuoti tokius
žmones? O pagalvokite sąžiningai, ką reiškia netekti
darbingumo 63-ejų, jei pensija būtų, kaip siūloma, 72iejų?
O ir ar darbdaviui reikalingi tokie darbuotojai, pas
kuriuos kas antrą dieną važiuoja greitoji pagalba? Štai
prieš porą metų Kamajuose į
gyvenamojo namo teritoriją
įvažiavo tarpmiestinis autobusas: vyresnio amžiaus
vairuotojui sustreikavo širdis. Norite tokių nuotykių
ne kartą per dvejus metus, o
nuolat? Bus. Įsivaizduojate
tarpmiestinio autobuso 72iejų metų vairuotoją?
Įsivaizduojate tokio amžiaus ugniagesį? Medicinos
seselę? Valdininką? Mokytoją, mokantį nebe savo
anūkų, bet jau proanūkių
bendraamžius? Kokie jų
darbo rezultatai? Kaip sakoma, akys mato, bet padaryt
nebeišeina?
Tai gal jau nustokime
svaigti apie tai, kad pensinis
amžius gali būti 72-eji. 72eji – puikus metas vaikščioti
su šiaurietiškomis lazdomis,
pamokymais
užknisinėti
anūkus ir proanūkius, gerti
kavą kavinukėje po sekmadienio šv. Mišių, skaityti
knygas, konstruoti laivelius,
sodininkauti, meistrauti sūpynes proanūkiams. Leiskime dieduliui su babyte
vedžioti šuniuką ir auginti
katiną ar dekoratyvines žuveles. Meškerioti. Keliauti
po pasaulį. Ar bent po Lietuvą. Bet jau nebe laikas dirbti. Jie užsidirbo bent truputį
ramaus gyvenimo, laiko sau.
Nes jo ne tiek daug ir beliko. Neverskime jo švaistyti
neproduktyviam darbui dėl
darbo. Jiems jau laikas valgyti tortą, o ne tabletes nuo
sąnarių skausmo ir kraujospūdžio. Leiskime mūsų senjorams gyventi. O valdžiai
būtų metas susimąstyti: vos
keturiasdešimtmetį peržengę, jau spėjote daugeliui
nusibosti ir daugelį užknisti.
Palikit mums bent viltį, kad
kada nors ir jūs išeisit į pensiją.
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Rokiškio dvaro bravoras bus gaivinamas. Laukiama ekspertų nuomonės
Rokiškio dvaro bravoras, liaudyje labiau žinomas „Krošinskių pilaitės“
vardu, ketinamas tvarkyti.
Avarinės būklės pastato
rekonstrucijos galimybes
įvertins ekspertai, o tada
bus sprendžiama, kaip jį
atstatyti ir kaip pritaikyti
nūdienos reikmėms.

Ne pilaitė,
bet vis tiek svarbi
Romantiška vadinamosios
„Krošinskių pilaitės“ istorija domina rokiškėnus. Kelta
įvarių jos statybos versijų.
Šio pastato ateitis buvo viena
kertinių prieš dvejus metus
vykusių Savivaldybių tarybų
rinkimų, tiksliau, mero rinkimų diskusijų temų. Iš tiesų „Krošinskių pilaitė“ yra
kaip jūrų kiaulytė: nei jūrų,
nei kiaulytė. Šis statinys sąsajų su Krošinskiais neturi.
Ir, nepaisant įdomios formos,
pilimi niekada nebuvo. Mitą,
remdamasis istoriniais šaltiniais, dekonstravo istorikas
Giedrius Kujelis. Tai – dvaro
bravoras. Pastatytas, manoma, XIX a. pradžioje.
Vieta, kurioje stovi pastatas, yra labai svarbi Rokiškio
istorijai. Čia rasti seniausią
miesto istoriją liudijantys
archeologiniai radiniai, paženklinti Krošinskių herbu –
žvakide.
Barbarų antplūdis
Griūvantis bravoro pastatas nepuošia miesto. Jį
sunaikino ne tik laikas, bet
ir sovietmečiu piktavališka
neišmanėlių veikla: per patį
pastato vidurį primūryta baltų plytų siena. Mat po II pasaulinio karo dvaro bravoras
atiteko Rokiškio tarybiniam
ūkiui, ten, kaip rašoma G.

Rokiškio dvaro bravoras net ir apgriuvęs, vis dar džiugina akį.

Kujelio ir archeologės Romos
Sungailaitės straipsnyje „Rokiškio senojo dvaro teritorija“
buvo įkurtas Rokiškio rajono
buitinis gyventojų aptarnavimo kombinatas, tiksliau –
akmens apdirbimo dirbtuvės.
Su statiniu buvo elgiamasi
barbariškai. Ne tik vidaus erdvių struktūra sugriauta. Bet
ir „patobulintas“ pats pastatas: vietoj buvusio medinių
rąstų intarpo buvo įmūrytas...
baltų plytų intarpas. Vedant
elektros instaliaciją, tiesiant
keliuką, buvo išniokota ir
pastato aplinka: seniausią
miesto istoriją menantys archeologiniai sluoksniai buvo
tiesiog perkasti ir išniokoti.
Tai akivaizdžiai buvo matyti
kasinėjimų metu. Muziejaus
žinion šis pastatas perduotas
tik 2004 m.
Kaip tinkamai
restauruoti?
Akivaizdu, kad net ir laiko bei piktavalių nuniokotas pastatas tebėra gražus.
Ir stovi jis puikioje vietoje.
Akivaizdu, kad tinkamai res-

tauravus, pritaikius nūdienos
reikmėms, šis statinys būtų
tikra miesto puošmena.
Kaip tinkamai restauruoti
pastatą, kokia turėtų būti jo
paskirtis, pasak mero Ramūno Godeliausko, yra diskusijų
objektas. Apie tai rajono savivaldybės vadovas diskutavo
su paveldosaugininkais.
Sutarta, kad pirmiausia
pastato būklę turi įvertinti
ekspertai. Tada svarbu imtis
priemonių stabdyti pastato
irimą. O jau po to būtina suformuoti idėją, kaip statinį
įveiklinti, kad jis teiktų naudą
miestui. Pasak mero, tik tuomet, kai bus apsispręsta dėl
bravoro tolesnės paskirties,
bus galima imtis renovacijos
projekto. Toks darbų eiliškumas – ne atsitiktinis. Restauruojant jau būtina žinoti, kam
pastatas skirtas, kad būtų galima deramai planuoti jo vidaus erdves.
Kol kas pasiūlymų nėra
daug. Vienas iš variantų –
kurti Aukštaitijos tautodailininkų namus. Kitas – įrengti
ten suvenyrinių čerpių dirb-

Statinyje – sovietinio barbarizmo pėdsakai: baltų plytų intarpas.

tuves. Tačiau akivaizdu, kad
vien tokiai veiklai šis pastatas
yra per erdvus.
Meras teigia, kad svarbiausia kol kas išsiaiškinti tikrąją
pastato būklę. Tada generuoti

idėjas dėl jo rekonstrukcoijos ir pritaikymo miesto reikmėms. Kiek panašiai galėtų
atsieiti restauracija, dar sunku pasakyti: tik po ekspertų
išvadų apie pastato būklę,

bus galima rengti projektus,
ieškoti finansavimo šaltinių,
sudaryti bent preliminarias
sąmatas.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ

atlieka aptvarai, elektriniai
piemenys. O žiloje senovėje
tai buvo labai svarbi profesija. Skurdi Šventosios žemės
gamta nelepino gyventojų.
Augmenija menka ir reta,
todėl nuo pat seniausių laikų ten žmonės vertėsi žemdirbyste. Avių bandos buvo
pargindinis maisto šaltinis.
Todėl ir piemuo, ganantis jas,
saugantis nuo plėšrūnų, buvo
labai svarbus.
Kunigas A. Kecorius akcentavo, kad mūsų visuomenėje susiformavusi nuostata,
kad avis yra kvailas gyvulėlis. Netgi yra posakis „avių
banda“. Iš tiesų avys elgiasi
pakankamai protingai. Vedamos jos nepaklysta, nepasimeta. Jos pažįsta ir seka
savo piemens balsą. Piemuo
kviečia jas. Todėl ir Kristaus
pamokymai apie Gerąjį ganytoją yra labai svarbūs šiandienos žmogui. Kuriam civilizacijos triukšmas užgožia

Dievo balsą.
Evangelijoje kalbama, kad
Kristus sakė esąs Gerasis ganytojas, pasirengęs už savo
avis atiduoti gyvybę. Tai nėra
tik paprastas rūpestis, globa,
ganymas. Tai gyvybės atidavimas už ganomuosius,
už ganomąjį. Ir kiekvienas
žmogus šiandien yra tarsi
tos avies kailyje. Jai, kaip ir
visai kaimenei, reikalingas
Gerasis ganytojas. Ir žinia
kiekvienam – Jėzus trokšta
kiekvienu rūpintis, išvedžioti po pačias geriausias ganyklas, kuriose apstu maisto,
vandens, kad kiekvienas būtų
pasotintas. „Ir ne medžiagiškai, ne kūniškai, o dvasiškai.
Kad būtume pagirdyti gyvuoju vandeniu ir pasotinti gyvąja duona“, – teigė kunigas
A. Kecorius. Ko reikia, kad
žmogus atsilieptų? Pažinti
Dievo balsą ir sekti juo.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ

Gerojo ganytojo sekmadienis: apie Dievo ir žmogaus santykį
Praėjusį
sekmadienį
Katalikų bažnyčia minėjo
kelias svarbias iškilmes:
Gerojo ganytojo sekmadienį, kurio metu meldžiamasi
už pašaukimus dvasininko
tarnystei bei pašvęstajam
gyvenimui, bei Pasaulinę
gyvybės dieną. „Rokiškio
Sirena“ sekmadienio šv.
Mišias transliavo iš Juodupės Švč. Aušros vartų
Dievo motinos bažnyčios.
Pamoksle kunigas Aivaras
Kecorius (nuotr.), aiškindamas Evangelijos skaitinį
apie Gerąjį ganytoją, tikinčiuosius supažindino ir su
istorinėmis Kristaus laikų
aktualijomis, kalbėjo, kuo
svarbus Ganytojo vaidmuo
ir tų dienų Šventojoje žemėje, ir nūdienos aktualijose.

Dvasininkas
akcentavo,
kad šiuo metu mūsų kraštuose piemens profesija išnykusi. Dabar jo funkciją

Nepriklausomas rajono laikraštis
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• Mercedes Benz clk200. 2000 m.,

2 l, benzinas-dujos, kompresorius
100 kW, TA iki rugsėjo. Kaina 750
Eur. Tel. 8 683 94 527.
Rokiškis
• Čekišką mini traktorių Tz 4
k 14 su priekaba ir padargais:
šienapjove, kultivatoriumi, plūgais,
kaupikais, akėčiomis, buldozeriu
sniegui valyti. Važiuojantis. Kaina
3050 Eur. Tel. 8 673 77 393.
Anykščiai
• 1997 m. VW Golf 3. 1,6 l, 55 kW,
benzinas. Kaina 270 Eur.
Tel. 8 623 05 235. Rokiškis
• Geros būklės dviratį mergaitei.
Aliuminio rėmas, 20 colių ratai,
tvarkingas ir gražus dviratukas.
Kaina 80 Eur. Tel. 8 699 41 821.
Rokiškis
• Kokybišką kalnų dviratį
Trek 6700. Shimano deore xt
komplektacija. Kaina 350 Eur.
Tel. 8 655 58 706. Rokiškis
• Eagle keturratį 200cc,
mechaninis. Vandeniu aušinamas.
Yra atbulinis bėgis. Plastikinės
detalės kaip naujos. Kaina 650 Eur.
Tel. 8 624 13 037. Rokiškis
• Įvairius užsienietiškus dviračius.
Yra ir sulakstomas.
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Mopedą su Woschod varikliu.
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• 250cc keturratį, mechaninis.
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Priekabą žoliapjovei-traktoriukui,
motoblokui, automobiliui,
japoniškam traktoriukui.
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Tvarkingą, trijų bėgių, vyrišką
dviratį. Kaina 60 Eur.
Tel. 8 605 03 189. Rokiškis
• Audi A6 C5 quattro. 2.5 l, TDI,
110 kW, 1998 m. TA galioja iki
2022 m. spalio. Kaina 1300 Eur.
Tel. 8 618 05 923. Rokiškis
• Beveik kaip naują, vokišką dviratį
X-tact1440. R24. Kaina 180 Eur.
Tel. 8 685 56 884. Rokiškis
• Savadarbę priekabą. Lengva,
talpi, 180x165x60 cm. Aliuminiai
bortai, priekis ir galas atidaromi,
paaukštinimo rėmas, tentas, UAZ
lingės, ratai 195, R14 C (aukšto
spaudimo). Techniškai tvarkinga.
Kaina galutinė - be dokumentų, su
dokumentais 750 Eur. Kaina 450
Eur. Tel. 8 625 50 918.
Rokiškis
• Audi C4 avant. 1994 m., 2,5 l,
TDI. Techniškai visiškai tvarkingas,
nesupuvęs automobilis. Važiuoklė,
variklis, kėbulas geri, viskas veikia,
TA iki 2021.10, problemų nebus,
kaina galutinė. Kaina 490 Eur.
Tel. 8 611 68 404. Rokiškis
• 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
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• 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
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
TRANSPORTO PRIEMONIŲ
DALYS
• VW Golf sankabos komplektą.
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Dalimis Renault Espace 2,1 l,
TDI ir 2,2 l, b/d. Ford Mondeo 1,8
l, TD. Opel Kadett 1,3 l, benzinas.
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Niva, Vaz 2121 ratus ir kt.
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Keturratį 110cc dalimis
(automatas). Tel. 8 621 51 320.
Rokiškis
• R13, R14, R15, R16 įvairių
matmenų padangas ir ratlankius.
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Dalimis Peugeot 306 2 l, HDI, 66
kW, 2001 m., dyzelis.
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• GAZ-53, 51 padangas, dalis.
GAZ-66 reduktorių.
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• R18 ratus nuo Audi A4 B7.
Kaina 200 Eur. Tel. 8 670 42 799.
Rokiškis
• Kuro purkštuką, tinkantį FiatDucato 2,3 l, dyzelis, 81 kW, IvecoDaily 2,3 l, dyzelis, 71 kW, 85
kW, 100 kW. Kodas 0445120011.
Tikrintas. Atitinka visus
parametrus. Analogai 0986435506.
Kaina 40 Eur. Tel. 8 636 00 696.
Rokiškis
• Bmw ratus. R16, dvi padangos
dygliuotos, dvi paprastos.
Tel. 8 602 81 716. Rokiškis
• Vasarines padangas Michelin
su ratlankiais. R15, 195/65,
protektoriaus gylis 4-5 mm. Kaina
35 Eur. Tel. 8 671 75 080.
Rokiškis
• Dvi vasarines padangas
Brigdgestone. 235/50/18, dot
15, protektoriaus gylis 6-7 mm.
Imperial, važiuotos vieną sezoną.
Kaina 100 Eur. Tel. 8 650 72 350.
Rokiškis
• Opel, R16, 5/110 ratlankius .
Kaina 120 Eur. Tel. 8 658 12 062.
Rokiškis
• R16, 5/112, Audi, Volkswagen
ratlankius su padangomis. Kaina
120 Eur. Tel. 8 658 12 062.
Rokiškis
• Opel Meriva ratlankius su
geromis padangomis. R15, 5/110 .
Kaina 120 Eur. Tel. 8 658 12 062.
Rokiškis
• Vasarines padangas. 4 vnt., R19,
225/45, Dunlop, protektoriaus gylis
apie 4 mm. Kaina 50 Eur.
Tel. 8 610 03 701. Rokiškis
• Opel Zafira galinį kapotą su stiklu
ir galinį žibintą. Tel. 8 602 35 205.
Rokiškis
• Volvo lietus ralankius. 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 po 7 mm,
kitų – 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.
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
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 įstrižainės, 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
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• SK-5 NIVA, IV. Z U atsargines

dalis, kėlimo cilindrus, padangas.
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Įvairias akėčias. Yra
sukabintuvas. Tel. 8 621 51 320.
Rokiškis
• Trifazį rusišką el. generatorių
be variklio. Tel. 8 621 51 320.
Rokiškis
• Pakabinamą rusišką trąšų
barstytuvą. Tel. 8 621 51 320.
Rokiškis
• Įvairius hidraulinius kėlimo
cilindrus, el. variklius, skyvus.
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Tvarkingą vagotuvą, ravėtuvą.
Spyruoklinė apsauga, ratukai
geri, reguliuojamas užgrėbis. Yra
akėčios. Galiu atvežti. Kaina 190
Eur. Tel. 8 695 29 133.
Kupiškis
• Mažai naudotą Rusijoje
pagamintą motobloką Neva su
visais padargais. 6.2.a.j. priekabą.
Tel. 8 615 91 250. Rokiškis
• 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
• Mini ekskavatoriaus užvažiavimą
į priekabą. Tel. 8 627 71 703.
Rokiškis
• Įvairias žemės ūkio technikos
dalis. Diskai, mažieji yra 3
vnt., spaustuvas, reduktorius,
kompresorius ir kita. Dusetos.
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis

www.rokiskiosirena.lt

qNaujienos
qSkelbimai
qVideo
ir fotogalerijos

Už mūsų ir jūsų laisvę!
Pastovių gyventojų liudijimai
apie įvykius Baltarusijoje

„Rokiškio Sirena“ tęsia pasakojimų iš pirmų lūpų apie įvykius Baltarusijoje ciklą. Šiuos
Pastovių miesto ir rajono, su kuriuo Rokiškį jungia ir bendra kunigaikščių Tyzenhauzų
paveldo gija, ir draugystės ryšiai, gyventojų pasakojimus surinko istorikas Giedrius Kujelis.

Vargu ar galėsiu dirbti

Vitalijus Pachomčikas.
43-ejų metų. Veslininkas,
treniruočių salės savininkas.

„Salę atidariau 2015-ųjų
metų vasario antrąją. Organizavau sportinius renginius,
varžybas. Viską dariau savo
lėšomis. Siekiau populiarinti
sportą, sveiką gyvenimo būdą
jaunimui. Tai buvo, galima
sakyti, viso mano gyvenimo
reikalas. Keletą metų iš eilės
dalyvavau sezono atidaryme sportiniame treniruočių
komplese „Oziorki“, rengiau
varžybas. 2016 m., įvertinus
metinius rodiklius, buvau pagerbtas „Metų verslininko“
titulu. Apdovanotas ir 2017 m.
Apdovanotas padėkomis, pagyrimo raštais už sporto plėtrą
rajone.
Per šešerius veiklos metus
savo salės įrangą pakeičiau
profesionalia, pagaminta JAV,
Ispanijoje. Dvejus metus stačiau naują salę. Viskas savo
lėšomis: nuo projekto iki paskutinės vinies. Tik jau šimtu
procentų garantuotas, kad atidaryti tos salės negalėsiu. Tai
negi atskira istorija.
Išėjau į aikštę protestuoti
prieš jėgos struktūrų savivalę. Dalvavau faktiškai visuose maršuose Minske. Buvau
ir sulaikytas. Iki šiol man
surašyti net penki protokolai
pagal 23.34 straipsnio 1 ir 3
dalis. Prokuroro įspėjimas.

Du kartus mane tikrino kovos
su ekonominiais nusikaltimais skyrius. Permatavo visas mano patalpas, netgi tas,
kurias anksčiau nuomojausi.
Gruodį atvyko Ypatingų situacijų ministerijos atstovai iš
Vitebsko, pirmasis apskrities
pavaduotojas. Jį asmeniškai
siuntė S. N. Meleškinas, šios
ministerijos vadovas Vitebsko
apskričiai. Jokių rekomendacijų dėl pažeidimų, nes jie
išties smulkūs. Iš karto įspėjimas apie uždarymą ir dokumentai į teismą. Jau buvo
du teismo posėdžiai. Šimtu
procentų esu tikras, kad garantuotai uždarys. Reikalauja,

kad būtų įrengta signalizacijos
sistema, bet ją turi gamykla
statyti, nes daugiafunkcinis
kompleksas yra jos teritorijoje
(treniruočių salė yra gamyklos
„Belit“ pastate Pastoviuose.
Bet reikalauja signalizacijos
tik iš manęs. Netgi teisėjas
juokėsi iš jų. Va tokie reikalai. Ir kratos buvo. Pretekstas
joms – esą aš aktyvai dalyvauju protestuose visoje Baltarusijos Respublikoje ir galiu
turėti literatūros, kurioje būtų
kalbama apie esamos valdžios
nuvertimą. Vienu žodžiu – esu
ypatingai pavojingas. Ir dabar
dirbti, vargu ar galėsiu.
Жыве Беларусь!“

– poedim“ („Važiuokim – pavalgykim“) atidarymą netoli
Kuropato (miškas prie Minsko,
kuriame 1937-1941 m. sovietinė valdžia sušaudė, preliminariais vertinimais 200-300 tūkst.
baltarusių). Gavau 3 bazinių
dydžių (bazinis dydis – 29 rubliai) administracinę baudą.
Tais pačiais 2018-aisiais
įstojau į Baltarusių krikščionių
demokratų partiją. Atstatėme

paminklą 1831 m. sukilėliams
Lyntupščinoje.
2020 m. su bendraminčiais
iš Pastovių dalyvavau mitinguose ir eitynėse Minske. Pastoviuose bandžiau užmegzti
dialogą su valdžia: aktyviai
dalyvavau, taip vadinamose,
dialogo platformose, kurias
rengė rajono vykdomasis komitetas. Tuomet vietinė ideologė Čaplinskaja ėmė domėtis
mano asmeniu. Inicijavau ir
pateikiau kolektyvinę užklausą Nacionalinio susirinkimo
deputatui Silčionkui (kuris
išrinktas Pastovių rajone) su
prašymu surengti susitikimą su
rinkėjais ir atsiskaityti už atliktus darbus. Deputatas atsisakę.
Ir po kelių dienų man iškėlė
baudžiamąją bylą pagal 369-ąjį
straipsnį, už buvusio vidaus reikalų ministro Karajevo įžeidimą.
Buvau priverstas skubiai
palikti Baltarusiją“.
Abi istorijas
iš rusų kalbos vertė
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ

Buvau priverstas skubiai palikti Baltarusiją
Anatolijus Lovkis:
„Kovą su sistema pradėjau 2013 m. nuo kreipimųsi į
gamtos išteklių apsaugos inspekciją dėl įstatymų pažeidimų
(neteisėti kirtimai, sąvartynai).
2014-2015 m. aktyviai protestavau dėl neteisėtos cerkvės
statybos prie Balduko ežero
(vandens apsauginės zonos teritorijoje). Buvau vienas iš gyventojų susirinkimo, sušaukto
šiuo klausimu, iniciatorių. Rinkau parašus, kad būtų nutraukta statyba, dėl šios problemos
dalyvavau teisme, daviau interviu nepriklausomai žiniasklaidai.
2018 m. kovo 25-ąją minint
Laisvės dieną buvau sulaikytas
Minske, Jakubo Kolaso aikštėje. Pasodino į „autozaką“ ir
nuvežė į rajoninį vidaus reikalų skyrių. Palaikė iki vakaro,
surašė protokolą pagal 23.34
Administraicnių teisės pažeidimų kodekso straipsnį. Bet nei
baudos, nei teismo neskyrė.
2018 m. aktyviai protestavau prieš restorano „Pojedem

Nepriklausomas rajono laikraštis
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Kviečiame Rokiškio miesto jaunimą ir senjorus
sportuoti nemokamai!
Treniruotės vyks Velniakalnyje.
Pradžia gegužės 7 d., 10 ir 14 val.
Žmonių skaičius ribotas.
Pirma treniruotė - pažintis su lėkščiasvydžiu.
Registracija ir informacija tel. +370 61193083

Projekte „Keliaukim kartu spalvotu emocijų taku“
dalyvavusios rajono mokytojos dalinasi patirtimi

Policija dalinasi penkiomis tylos taisyklėmis
Jei sąžiningai laikaisi šių
penkių tylos taisyklių, padedi palaikyti Lietuvos policijai viešąją rimtį!

1. Nedarau veiksmų, sutrikdančių viešąją rimtį patalpose, nuo vakaro iki ryto. Nekeliu triukšmo vakaro (nuo
19 val. iki 22 val.) ir nakties
(nuo 22 val. iki 7 val.) metu
gyvenamosiose
patalpose.
Darydamas namuose remon-

tą, įspėju apie tai kaimynus.
2. Nekeliu triukšmo įmonėse, įstaigose ar organizacijose,
kai tai trikdo asmenų ramybę,
poilsį ar darbą.
3. Garsiai nedainuoju, nešvilpauju, atvykęs į paplūdimius, parkus, ar kitą viešąją
vietą, laikausi poilsio režimo,
nes noriu, kad kiti pailsėtų.
4. Savo automobiliu nekeliu triukšmo kieme, kuris nepatiktų aplinkiniams. Važiuo-

damas viešuoju transportu ar
kitose viešosiose vietose garsiai negroju muzikos instrumentais, garso kolonėlėmis
ar kitomis garsą sukeliančiomis priemonėmis.
5. Būdamas gatvėse, aikštėse ar kitose viešosiose vietose, garsiai nešaukiu, nerėkauju, nekeliu jokio triukšmo,
kuris galėtų sukelti aplinkinių
žmonių nepasitenkinimą.
Panevėžio VPK inform.

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos
mokiniams ir mokytojams puikios žinios
iš tarptautinių virtualių muzikos konkursų

Balandžio 21-22 dienomis vyko virtuali išvyka į projekto „Keliaukim kartu spalvotu
emocijų taku“ konsultuojančią įstaigą – Vilniaus lopšelį-darželį „Atžalėlės“. Ne tik projekte dalyvaujantys, bet ir visi norintys rajono mokytojai turėjo galimybę Zoom platformoje
pasiklausyti Vilniaus kolegių pranešimo apie emocijas, jų išraiškas, tinkamą emocijų transliavimą į aplinką. Lektorės akcentavo, kad emocijų valdymas neturėtų tapti jų slopinimu.
„Emocijas reikia atpažinti, o tada galima kontroliuoti jų išraišką“- pabrėžė pranešėjos.
Projekte dalyvaujančios mokytojos dalinosi savo patirtimi, papasakojo ir pademonstravo kaip
joms sekėsi lavinti socialinius emocinius ikimokyklinio amžiaus vaikų įgūdžius žaidžiant su Kimochi lėlėmis, kaip vaikų socialinis emocinis intelektas buvo lavinamas panaudojant grupėse
įrengtas inovatyvias, pačių sukurtas ar surastas priemones.
Lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ inform.
AUGALAI

Tel. 8 610 44 275. Rokiškis
• Miežius Grace c3, Lauret c3
sėklai. Tel. 8 662 27 088.
Rokiškis
BUITINĖ TECHNIKA

• Naudotą, šaldytuvą Atlant.

• Raudonųjų dobilų sėklą.

Tel. 8 623 18 913. Rokiškis
• Braškių daigus. Clery ankstyva,
Elkat vid.ankstyvumo, Asia, Sibila,
Joly vid. vėlyvumo.
Tel. 8 616 86 938. Rokiškis
• Avižas. Išsamesnė informacija
telefonu. Tel. 8 616 78 320.
Rokiškis
• 2 tonas avižų. Kaina 120 Eur.

Aukštis 160 cm, plotis 60 cm.
Kaina 150 Eur. Tel. 8 609 95 179.
Rokiškis
• Bosch Maxx 4 WFC 2060
skalbimo mašiną. Naudota, be
defektų, pagaminta Vokietijoje.
Kompaktiška, telpa ir į nedidelę
vonią. Aukštis apie 87.5 cm. Plotis
apie 59.7 cm. Gylis 37.5 cm-38.5
cm. Kaina 79 Eur.
Tel. 8 623 09 495. Rokiškis
• 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

• Telyčaitę, atsivesta balandžio 11

d. Tel. 8 614 22 922.
Rokiškis
• Limuzinų veislės telyčaites. 24-26
mėn. Svoris 500-600 kg.
Tel. 8 618 36 120. Rokiškis
• 1,5 metų herefordų veislės
telyčią. Kaina sutartinė.
Tel. 8 627 08 628. Rokiškis
• Bičių šeimą su aviliu. Kaina 165
Eur. Tel. 8 608 04 630.
Rokiškis
• Stiprią bičių šeimą su aviliu.
Kaina 185 Eur. Tel. 8 617 48 490.
Rokiškis
IEŠKO DARBO

• 35 m. vyras ieško darbo. Turiu

vairuotojo pažymėjimą, automobilį.
Esu be žalingų įpročių.
Tel. 8 619 40 309. Rokiškis
• Ieškau darbo. Pjaučiau žolę
su trimeriu. Tel. 8 692 62 959.
Rokiškis
• Ieškau darbo. Gal kas turi

Balandžio 17-18 dienomis Rokiškio Rudolfo
Lymano muzikos mokyklos mokiniai puikiai
pasirodė nuotoliniame
Tarptautiniame
menų
konkurse "THE BEST"
(Berlynas,
Vokietija),
kuriame
dalyvavo 32
pasaulio šalių įvairaus
žanro atlikėjai. Dalyviai,
kaip ir daugelyje konkursų, buvo skirstomi į
amžiaus kategorijas ir
atliekamos muzikos žanro nominacijas: vokalo,
instrumentinės muzikos,
klipo ir kt.
Smuikininkė Flora Kepasiūlymų? Tel. 8 621 27 025.
Rokiškis
• Slaugytojos padėjėja ieško
papildomo darbo slaugant ligonį.
Turiu ilgalaikę ir nepriekaištingą
darbo patirtį bei rekomendacijas.
Tel. 8 681 58 849. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu dirbti salės

mundrytė
instrumentinės
muzikos nominacijoje, savo
amžiaus kategorijoje pelnė
I-ąją vietą (mokytoja Laima
Plepienė,
koncertmeisterė
Kristiana Kemundrytė). Gitaristai Justina Lašaitė ir Tijus Aleinikovas – III vietos
laimėtojai (mokytoja Rasa
Šakalienė). Mokytojos Redos
Kazlauskienės mokinės, dalyvavusios vokalo žanro nominacijose, Simona Tuskaitė
– I, Urtė Smalinskaitė – II,
Radvilė Cegelskaitė – III vietų laimėtojos (koncertmeisterė Rasa Pletaitė-Junokienė). Jauniausios mokyklos
mokinukės - vokalo žanro

nominantės: Milita Jasiūnaitė – II, Faustina Šablinskaitė
– III, Brigita Stulgaitė – V
vietos.
Urtei Smalinskaitei ši savaitė ypatingai sėkminga - ji
dalyvavo ir Ukrainoje vykusiame II tarptautiniame nuotoliniame festivalyje - konkurse „Веселкова мрія“
(„Vaivorykštės svajonė“).
Abi Urtės pateiktos dainos
kompetentingos komisijos
sprendimu buvo įvertintos I
laipsnio laureato diplomais.
Rokiškio
Rudolfo Lymano
muzikos mokyklos
inform.

darbuotoja ar kasininke, tik darbo
dienomis, 8-17 val. Greit mokausi.
Tel. 8 688 09 949. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu prižiūrėti
senyvo amžiaus žmogų. Turiu
patirties, beveik 3 metai.
Pageidautinas darbas Juodupėje.
Tel. 8 637 04 057. Rokiškis

• Ieškau darbo. Galiu prižiūrėti

senyvo amžiaus žmogų arba
slaugyti ligonį. Tel. 8 626 90 489.
Rokiškis
SIŪLO DARBĄ

• Reikalinga gėlių fasuotoja.

www.rokiskiosirena.lt
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Tel. 8 608 84 129. Rokiškis
• Iphone 11 telefoną. Viskas veikia,
yra visi dokumentai. Būklė gera.
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
NEKILNOJAMASIS TURTAS

Laisvės g.13

Kokybės vadovo/-ės / technologo/ės / maisto pramonė. Atlyginimas:
1500 Eur atskaičius mokesčius.
Darbo vieta: Vilnius / Zarasai
(pagal poreikį). CV siųsti: info@
ekko.lt. Kaina 1500 Eur.
Tel. 8 624 16 771. Vilnius
• Ramundas GM, UAB reikalinga
(-s) lentelių rūšiuotoja(-s). Darbo
vieta - Dirbtuvių g. 13, Obeliai,
Rokiškio r. Darbas pamaininis.
Darbo užmokestis – neatskaičius
mokesčių nuo 800 Eur iki 992 Eur.
Tel. Nr. 865620131.
Tel. 8 610 03 980. Rokiškis
• Ieškomas žmogus nuolatiniam
darbui, tvarkant seną sodybą,
prižiūrint aplinką.
Tel. 8 687 56 504. Vilnius
• Rokiškyje, Nepriklausomybės
a. 25 ieškomas darbuotojas
mėsos parduotuvėje, kasininkaspardavėjas, UAB Cesta. Kaina 700
Eur. Tel. 8 620 42 754.
Rokiškis
KITA
Darbas prie Kavoliškio (3 km).
Tel. 8 652 78 157. Rokiškis
• Reikalingas pagalbinis
darbuotojas kapaviečių įrengimo,
restauravimo darbams.
Tel. 8 603 62 884. Rokiškis
• Skubiai reikalimgi gipso
montuotojai darbui pietinėje
Švedijoje. Reikalinga 1 m. patirtis,
anglų k.- privalumas. Atlyginimas
– 21 000-23 000 SEK/mėn.
(neto). Suteikiamas nemokamas
apgyvendinimas, darbo automobilis
rūbai ir įrankiai. Kaina 2000 Eur.
Tel. 8 637 08 855. Rokiškis
• Ieškomas pagalbinis darbuotojas
statybose. Tik skambučiai.
Tel. 8 608 09 520. Rokiškis
• Ekko LT ieško naujo darbuotojo:

• Dvejus metus naudotus balkono

langus. Kaina 100 Eur.
Tel. 8 612 49 417. Rokiškis
• Žakardines audimo stakles, skirtas
lovatiesėms, užuolaidoms austi.
Pilna komplektacija ir mestuvai.
Staklės išardytos. Yra visos detalės.
Kaina 497 Eur. Tel. 8 673 77 393.
Anykščiai

R. Barono žemėtvarkos darbų įmonė informuoja, kad sklypo kad. Nr.7310/0002:10 esančio Bučiūnų k., Obelių sen., Rokiškio raj., savininkus ar
kitus suinteresuotus asmenis apie atliktus gretimo
sklypo Nr.7333/0002:41 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.

• Knygą Biblija vaikams. Kaina 4

Eur. Tel. 8 610 49 507.
Rokiškis
• Girines, kubilus alui gaminti,
senovinį indą taukams laikyti.
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Elektronines cigaretes.
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Centrinio šildymo katilą.
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Įvadinį skydelį (vienfazis),
skaitliukus, saugiklius,
automatėlius. Tel. 8 621 51 320.
Rokiškis
• Girninį malūną, senovinio
girninio malūno kopiją.
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Šuns būdą. Tel. 8 621 51 320.
Rokiškis
• 3 t talpos statinę. Smaluota.
Įvairias talpas nuotekoms.
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Diskinį pjūklą kreizui (zeimeriui).
Skylė 50 mm, skersmuo 80 cm .
Kaina 30 Eur. Tel. 8 620 25 947.
Rokiškis
• Žirgų mėšlą trąšai. Supakuotas
maišuose. Kaina 3 Eur.
Tel. 8 670 97 023. Rokiškis
• Vežame į namus iš sandėlio
Rokiškyje: briketai nuo 110 Eur
(mišrūs, beržas, uosis, ąžuolas);
granulės 6 mm nuo 125 Eur.
Tel. 8 646 01 050. Rokiškis
• Šieną ritiniais. Tel. 8 671 89 551.
Rokiškis
• Šiaudus ritiniais.
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Vokišką senovinį priekalą.
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Naudotus tvoros stulpelius. Ilgis
160 cm, 14 vnt. Tel. 8 615 55 734.
Rokiškis
• Tvarkingą kūjį. Tel. 8 607 18 218.
Rokiškis
• 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
skirtus 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
KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Puikios būklės itin plonu korpusu

lengvą 14 colių įstrižainės Acer
nešiojamąjį kompiuterį. Baterija
laiko labai ilgai, legalūs Windows,
komplekte kroviklis. Trūksta vieno
klavišo plastmasinės dalies, tačiau
tai naudotis netrukdo. Kaina 120
Eur. Tel. 8 677 08 977.
Rokiškis
• 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
MOBILIEJI TELEFONAI

• Telefoną Samsung. Kaina 15 Eur.

Tel. 8 673 38 271. Rokiškis
• Idealios būklės telefoną Samsung
Galaxy A70. Tik kroviklis jau
prastokai veikia, lėtai krauna. Yra
dėžutė. Kaina 80 Eur.

Nepriklausomas rajono laikraštis

• Namą Jūžintuose. Namui įsigyti

galima valstybės subsidija jaunai
šeima. Jauki medinė terasa,
suklotos betoninės trinkelės.
Erdvus, 25 a namų valdos sklypas,
suremontuotas ir jokių investicijų
nereikalaujantis 2 aukštu namas,
jaukus interjeras. Kaina 90000 Eur.
Tel. 8 699 09 606. Rokiškis
• Keičiu namą Pakapės k.,
Juodupes sen. į butą Juodupeje.
Išsamesnė informacija telefonu .
Tel. 8 656 90 592. Rokiškis
• Namą Rokiškio raj., Ilgalaukių k.
Posodybinis sklypas + 50 a žemės.
Namas parduodamas su baldais ir
buitine technika. Rami, tvarkinga
aplinka. Patogus privažiavimas.
Geras susisiekimas. Išsamesnė
informacija telefonu. Kaina 21000
Eur. Tel. 8 612 22 971.
Rokiškis
• Namą su 2 ha žemės. Namui
reikia remonto. Tel. 8 611 91 831.
Rokiškis
• Ežeringoje vietovėje, Zarasų
rajone, Antazavės kaime, sodybą.
Labai patogioje, ramioje vietoje.
Sklypas ribojasi tik su vienu
kaimynu. Medinis gyvenamasis
namas (65,59 kv. m) su 19 a namų
valda, yra ūkinis pastatas. Kaina
derinama. Kaina 14000 Eur.

Tel. 8 671 99 607. Zarasai
• Dviejų kambarių butą, 49,83 kv.
m, su rūsiu. Rokiškyje, P. Širvio g,
trečiajame aukšte iš penkių. Kaina
27000 Eur. Tel. 8 650 67 651.
Rokiškis
• Dalį komercinių patalpų Rokiškio
mieste, Respublikos g. 16.
Patalpos per 2 aukštus, yra rūsys.
Kanalizacija, vanduo, šildymas
elektros instaliacija. Domina
įvairūs keitimo variantai. Kaina
17300 Eur. Tel. 8 650 88 688.
Rokiškis
• Žemės sklypą Butkūnų k.
Plotas 7 ha, iš jo: ariamos žemės
plotas 5,28 ha. Kadastro numeris:
7333/0002:20. Kaina 18000 Eur.
Tel. 8 611 31 598. Rokiškis
• 1869 kv.m ploto grūdų sandėlį
Kariūnų k., prie Kamajų.
Vandentiekio ir nuotekų sistemos –
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 - užstatymo
plotas 62 kv. m. Išsamesnė
informacija telefonu. Kaina 19500
Eur. Tel. 8 610 27 494.
Rokiškis
• Kamajų centre, 436 kv. m
administracines patalpas. A.
Strazdo a. 7. 1 ir 2 aukštai.
Vandentiekio ir nuotekų sistemos –
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 instaliacija.
Rami vieta. Galime ir nuomoti.
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 parduoti 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, šiek tiek žemės būsimam

PENKTADIENIS 04.30

KETVIRTADIENIS 04.29

TREČIADIENIS 04.28
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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 Nacionalinė
ekspedicija
13:00 (Ne)emigrantai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena,
Lietuva
16:20 Kaip atsiranda
daiktai
16:40 Kalnų daktaras
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro
19:30 1000 pasaulio
stebuklų
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema

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 Vakaras su Edita
13:00 1000 pasaulio
stebuklų
14:00 Žinios
14:20 Laba diena,
Lietuva
16:20 Kaip atsiranda
daiktai
16:40 Kalnų daktaras
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro
19:30 (Pra)rasta karta
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Širdyje lietuvis

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 Stilius
13:00 (Pra)rasta karta
14:00 Žinios
14:20 Laba diena,
Lietuva
16:20 Kaip atsiranda
daiktai
16:40 Kalnų daktaras
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Vartotojų kontrolė
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
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21:30 Gimę tą pačią dieną
22:30 Dviračio žinios
23:00 Klanas
23:50 Įstatymas ir tvarka
00:35 Langas į valdžią
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 1000 pasaulio stebuklų
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema
04:00 Gimę tą pačią dieną
04:55 Kaip atsiranda daiktai
05:15 Ponių rojus

05:50 Atsargiai! Merginos
06:20 Transformeriai. Maskuotės
meistrai
06:45 Ančiukų istorijos
07:10 Kung fu panda.
Meistrų paslaptys
07:40 Prieš srovę
08:35 Meilės sūkuryje
09:40 Mano dukrelė
11:50 Rytietiški saldumynai
12:20 Kenoloto

22:30 Dviračio žinios
23:00 Grančesteris
23:50 Įstatymas ir tvarka
00:35 Pasivaikščiojimai
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Pra)rasta karta
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema
04:00 Vakaras su Edita
04:55 Kaip atsiranda
daiktai
05:15 Ponių rojus

05:50 Atsargiai! Merginos
06:20 Transformeriai.
Maskuotės meistrai
06:45 Ančiukų istorijos
07:10 Kung fu panda. Meistrų
paslaptys
07:40 Gero vakaro šou
08:35 Meilės sūkuryje
09:40 Mano dukrelė
11:50 Rytietiški saldumynai
12:20 Kenoloto
12:22 Rytietiški saldumynai
21:30 Auksinis protas
22:55 Ieškomas
00:45 Laiminga pabaiga
02:30 Gyventi kaime gera
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema
04:00 Vartotojų kontrolė
04:55 Kaip atsiranda
daiktai
05:15 Ponių rojus

05:50 Atsargiai! Merginos
06:20 Transformeriai. Maskuotės
meistrai
06:45 Ančiukų istorijos
07:10 Kung fu panda.
Meistrų paslaptys
07:40 Farai
08:35 Meilės sūkuryje
09:40 Mano dukrelė
11:50 Rytietiški saldumynai
12:20 Kenoloto
12:22 Rytietiški saldumynai

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, pajungti
radiatoriai. Šalia namo pamato yra
komunikacijos. Tel. 8 688 41 425.
Rokiškis
NUOMA

• Šeima su vaikais ieško buto arba
namo nuomai Rokiškio rajone,
2-3 kambarių. Iki 150 Eur. Laiku

mokėsiu nuomą ir mokesčius. Su
400, 600 Eur. depozitais nedomina.
Geriau su legalia buto nuomos
sutartimi. Tel. 8 616 27 809.

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 Gero vakaro šou
20:30 Prakeikti III
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Tamsos pakraštys
22:25 Vikinglotto
22:30 Tamsos pakraštys
23:15 Jėga ir Kenoloto
23:18 Tamsos pakraštys
00:25 Naktinė pamaina
01:20 Kobra 11
02:15 X mutantai
03:05 Mažieji genijai
03:35 Naktinė pamaina
04:25 Kobra 11
05:50 Atsargiai! Merginos

draugystė
08:00 Volkeris, Teksaso
reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Širdele mano
12:10 Būrėja
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Uždraustas vaisius
15:30 Mano namai - mano
likimas
16:35 Labas vakaras,
Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Šeškinės 20.
Giedriaus ir Džiugo šou
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios
22:30 Nežinomas
00:45 Strėlė
01:40 Stebuklas virš Hadsono
03:10 Volkeris, Teksaso reindžeris
04:40 Kalnietis

06:30 Svaragini. Amžina

06:25 Akloji zona

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 Farai
20:30 Prakeikti III
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Nesunaikinami 3
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Nesunaikinami 3
00:20 Naktinė pamaina
01:20 Kobra 11
02:20 X mutantai
03:10 Mažieji genijai
03:35 Naktinė pamaina
04:30 Kobra 11
05:50 Atsargiai! Merginos

11:00 Širdele mano
12:10 Būrėja
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Uždraustas vaisius
15:30 Mano namai - mano
likimas
16:35 Labas vakaras,
Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios
22:30 Tik nekvieskite farų!
00:40 Strėlė
01:35 Nežinomas
03:25 Volkeris, Teksaso
reindžeris
04:55 Alchemija
05:20 RETROSPEKTYVA

06:30 Svaragini. Amžina
draugystė
08:00 Volkeris, Teksaso
reindžeris
10:00 Kalnietis

06:25 Vanity Fair.
Visiškai slaptai
07:20 Mano virtuvė geriausia
08:35 Šuo
09:40 Pėdsakas

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 Ledynmetis.
Susidūrimas
21:20 Bėgantis labirintu 2
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Bėgantis labirintu 2
00:00 Patrulių zona
02:00 Apiplėšimas Beikerio
gatvėje
04:00 X mutantai
04:50 Laukinė Japonija

11:00 Širdele mano
12:10 Būrėja
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Uždraustas vaisius
15:30 Mano namai - mano
likimas
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Ištrūkęs Džango
00:15 Kobra
01:55 Tik nekvieskite farų!
03:35 Volkeris, Teksaso
reindžeris
05:05 Kalnietis

06:30 Svaragini. Amžina
draugystė
08:00 Volkeris, Teksaso
reindžeris
10:00 Kalnietis
Rokiškis
• Neatlygintinai išnuomosiu
ganymui 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
laikotarpiui. Vienam asmeniui.
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
PREKĖS VAIKAMS

• Naudotą dviračio priekabą

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
vaikams vežti. Kaina 90 Eur.
Tel. 8 682 26 469. Rokiškis
• Mažai naudotą vaikišką dviratuką.
R16, su pagalbiniais ratukais,
priekiniu krepšiu. Dviratukas
neapibrozdintas, neapdaužytas.
Rokiškio raj. Kaina 55 Eur.
Tel. 8 677 10 700. Rokiškis
• Sportinį vežimėli, geros būklės.
Kaina 90 Eur. Tel. 8 616 51 948.
Rokiškis
SODO, DARŽO TECHNIKA

• Stumdomas žoliapjoves.

Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Naują akumuliatorinį trimerį.
Kaina 68 Eur. Tel. 8 625 04 387.
Rokiškis
• Elektrinę ir benzininę žoliapjoves.
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Trimerį, šakų aukštapjovę.
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.

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 Betsafe–LKL čempionatas
21:00 Raudonasis skorpionas
23:10 Greitojo reagavimo būrys
01:30 Didžiojo sprogimo teorija
01:55 CSI. Majamis
02:40 Iškvietimas

05.30 Nauja diena
06.30 Mūsų gyvūnai
07.00 Lietuvos miestai
08.00 „Paslaptys“
09.00 „Pėdsakas“
10.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“

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 Priešas už vartų
23:40 Raudonasis skorpionas
01:50 Didžiojo sprogimo teorija
02:15 CSI. Majamis
03:00 Iškvietimas
03:45 FTB

05.30 Nauja diena
06.30 Deutsche Welle pristato:
Keliautojo dienoraštis
07.00 #NeSpaudai
08.00 „Paslaptys“
09.00 „Pėdsakas“
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“
11.00 „Žiedas su rubinu“
13:35 Mano virtuvė geriausia
14:55 Šuo
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Akloji zona
19:30 Amerikietiškos imtynės
21:30 Baudėjas. Karo zona
23:35 Priešas už vartų
02:05 Didžiojo sprogimo teorija
02:25 CSI. Majamis
03:10 Iškvietimas

11.00 „Žiedas su rubinu“
12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių
12.30 Alfa taškas
13.00 Nauja diena
14.00 „Teisingumo agentai“
15.00 „Reali mistika“
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 #NeSpaudai
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 #NeSpaudai
00.30 „Teisingumo agentai“
01.30 „Žiedas su rubinu“
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“
03.10 #NeSpaudai
03.50 Alfa taškas
04.10 Mokslo ritmu
04.25 Mūsų gyvūnai
04.50 „Reali mistika“

12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių
12.30 Alfa taškas
13.00 Nauja diena
14.00 „Teisingumo agentai“
15.00 „Reali mistika“
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Oponentai
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 Oponentai
00.30 „Teisingumo agentai“
01.30 „Žiedas su rubinu“
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“
03.10 Oponentai
03.50 Alfa taškas
04.10 Mokslo ritmu
04.25 Kaimo akademija
04.50 „Reali mistika“

05.30 Nauja diena
06.30 Deutsche Welle pristato:
Greitis
07.00 Oponentai
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
14.00 „Teisingumo agentai“
15.00 „Reali mistika“
16.00 Reporteris
16.30 Atliekų kultūra
17.00 Laisvės TV valanda
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“
19.30 Nauja diena
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“
21.30 „Žiedas su rubinu“
22.30 Reporteris
23.00 Bušido ringas. Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO KOK 2021"
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 Bušido ringas. Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO KOK 2021"
04.10 Vantos lapas
04.35 Kaimo akademija

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 deka,
mulčiuoja, manevringas, Briggs
Stratton 15.5 variklis, naujas
akumuliatorius, nauji diržai. Kaina
1550 Eur. Tel. 8 626 38 881.
Rokiškis
SPORTO IR LAISVALAIKIO
PREKĖS
• Riedučius vaikams, paaugliams.
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Svarsčius ir svarmenis.
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis

Rokiškis
• Keramikinius blokelius Keraterm
120x440x238 - 5 paletes. 450 vnt.
ir 250x375x238 - 1 paletę, 42 vnt.
Vieneto kaina - euras.
Tel. 8 611 66 088. Rokiškis
• 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
sutartinė. Tel. 8 682 16 830.
Rokiškis
• Pušinius rąstus. Nedidelis kiekis.
Kaina sutartinė. Tel. 8 682 16 830.
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Kompresorių. 220 V. Kaina 200
Eur. Tel. 8 674 92 644.

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

PASLAUGOS

• Atlieku smulkius mūrijimo darbus
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Lietuvoje pradedama laukinių
gyvūnų vakcinacija
nuo pasiutligės
Lietuvoje pradedama
pavasarinė laukinių gyvūnų vakcinacija nuo pasiutligės, pranešė Valstybinė
maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT).

Kaip ir kasmet, jaukai
su vakcina bus išmėtomi iš
orlaivių buferinėje zonoje
– pasienio teritorijose, besiribojančiose su Lenkija ir
Baltarusija.
„Jie saugūs ir nekelia pavojaus žmonių ar gyvūnų
sveikatai, tačiau gamtoje
laiką leidžiantys gyventojai
radę jauką raginami jo neliesti, nes viduje yra aštri membrana su pasiutligės vakcina,
dėl to galima susižeisti“, –
teigiama pranešime.
Jeigu leis oro sąlygos, pavasarinio etapo vakcinaciją
planuojama baigti gegužės
mėnesio pabaigoje.
Jaukas savo sudėtimi panašus į šunų ar kačių maistą,
tik jo viduje paketėlyje yra
keli lašai skysčio – tai vakcina. Vakcina sukelia gyvūno
organizmo imuninį atsaką
ir laukiniai gyvūnai – lapės,
usūriniai šunys tampa atsparūs pasiutligės sukėlėjui.

• Šventinės palapinės-paviljono
(sienelės, pertvaros ir pan,). Kaina
50 Eur. Tel. 8 640 27 317.
Rokiškis

nuoma. Palapinės dydis 5x8 m,
talpina iki 45 žmonių. Atvežame,
sumontuojame, bei po Jūsų
šventės išsivežame - montavimas/
išmontavimas, apšvietimas nemokami. Pristatymo kaina -

Pramonė Lietuvoje šiemet
padidėjo 12 proc. iki 6 mlrd. eurų

sutartinė. Kaina 90 Eur.
Tel. 8 629 42 001. Rokiškis
• Gydymas rankomis nuo
depresijos, nemigos, sąnarių
skausmų. Visų ligų nustatymas ir
jų gydymas. Tel. 8 687 33 416.
Rokiškis
• Vejų aeravimas, aeratoriaus
nuoma, tręšimas, vejų įrengimas.
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
PERKA

Pačiupinėjus jaukus, užsikrėsti pasiutlige žmogui
pavojaus nėra. Jaukų aptikus
prie gyvenamųjų namų, apie
tai būtina pranešti teritorinei
VMVT, jos specialistai atvyks jo paimti.
Anot specialistų, jei tokį
jauką netyčia rado ir suėdė
augintinis, rekomenduojama
keletą dienų stebėti jo sveikatą, pasikonsultuoti su veterinarijos gydytoju. Naminiams gyvūnams šie jaukai
taip pat nepavojingi.
VMVT laukinių gyvūnų
vakcinaciją vykdo nuo 2006
metų.
Pastaruosius dvejus metus Lietuvoje pasiutligės
atvejų nenustatyta nei laukiniams, nei naminiams gyvūnams.
„Vis dėlto atsipalaiduoti
dar negalima, nes kaimyninėse šalyse – Baltarusijoje,
Rusijos Federacijoje, Ukrainoje ir Lenkijoje pasiutligė
paplitusi tarp naminių ir laukinių gyvūnų, todėl rizika,
kad į Lietuvą užsikrėtusių
laukinių gyvūnų gali atklysti, visada išlieka“, – teigiama
VMVT pranešime.
BNS inform.

Pramonės produkcijos gamyba ir pardavimai Lietuvoje
per šių metų tris mėnesius, palyginti su praėjusių metų sausiu–
kovu, palyginamosiomis kainomis išaugo 12,3 proc. iki 6 mlrd.
eurų. Nepašalinus darbo dienų
skaičiaus įtakos, metinis pramonės augimas siekė 9,9 procento.

• Pirksiu Moskvič automobilį.

Tel. 8 615 88 335. Rokiškis
• Rokiškyje pirktume 2 kambarių
butą. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 8 638 40 484. Rokiškis

Vien kovo mėnesį mėnesį,
palyginti su vasariu, pramonės
gamyba ir pardavimai, pašalinus
sezono ir darbo dienų skaičiaus
įtaką, padidėjo 4,5 proc. iki 2,2
mlrd. eurų (nepašalinus – išaugo
16,8 proc.), pranešė Statistikos departamentas.
Kasybos ir karjerų eksploata-
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vimo bei apdirbamosios gamybos
produkcija per metus, pašalinus
darbo dienų skaičiaus įtaką, padidėjo 12,5 proc., tik apdirbamosios
gamybos produkcija – 12,6 proc.,
apdirbamosios gamybos, išskyrus
rafinuotų naftos produktų gamybą, produkcija – 14,3 procento.Per
mėnesį, pašalinus sezono ir darbo
dienų skaičiaus įtaką, rafinuotų
naftos produktų gamybos produkcija padidėjo 33,6 proc., kitų
nemetalo mineralinių produktų –
13,2 proc., kitų transporto priemonių ir įrangos gamybos – 9,9 proc.,
baldų gamybos – 7,5 proc., guminių ir plastikinių gaminių gamybos
produkcija – 4,7 procento.
BNS inform.
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Balandžio 27-oji,
antradienis,
18 savaitė
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Nekeptas šokoladinis sūrio tortas

LAISVALAIKIUI

Ingredientai:
Pagrindui:
• 300 g šokoladinių sausainių
• 150 g sviesto
Įdarui:
• 500 g mascarpone sūrio
• 200 mililitrų 35 proc. riebumo grietinėlės
• 150 g cukraus
• 20 g želatinos
Papuošimui:
• 30 g juodojo šokolado (nebūtina)

Iki Naujųjų liko 248 dienos
Medicinos darbuotojų diena
Pasaulinė grafinio dizaino diena
Saulė teka 5.52 val.,
leidžiasi 20.43 val.
Dienos ilgumas 14.51 val.
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius
šiandien švenčia:

Anastazas, Aušra, Aušrė, Aušrinė,
Aušrius, Aušrys, Gotarta, Gotartas,
Gotartė, Gotautas, Gotautė,
Sidona, Zita, Žydrė.
Rytoj: Rimgailas, Rimgailė,
Valerija, Valė, Vygandas, Vygandė,
Vyganta, Vygantas, Vygantė,
Vygas, Vytolis, Vytuolis.
Poryt: Algirdas, Augustinas,
Geidutė, Geidutis, Geidvilas,
Geidvilė, Indraja, Indrajas, Indrė,
Padravas, Rita.

Dienos citata

„Kuklumas sielai yra tas pats,
kas drovumas kūnui"
(F. Bekonas).

Šiandien pasaulio
istorijoje

1521 m. Filipinų Maktano saloje vietiniai gyventojai nužudė
portugalų keliautoją Ferdinandą
Magelaną. Jis tuo metu mėgino
pirmą kartą apkeliauti aplink pasaulį.
1945 m. sąjungininkai atmetė Vokietijos SS vado Heinricho
Himlerio pasiūlymą sudaryti
taiką ir pareikalavo besąlygiškos
Vokietijos kapituliacijos.
2005 m. didžiausias pasaulyje lėktuvas - dviaukštis "Airbus A380" sėkmingai pakilo
pirmajam skrydžiui. 800 keleivių
skraidinti galintis "Airbus A380"
nuskriejo pakilimo taku ir sėkmingai pakilo iš Tulūzoje, Prancūzijoje, esančios kompanijos
bazės.

Šiandien Lietuvos
istorijoje

1792 m. gimė generolas Antanas Gelgaudas, 1831 m. sukilimo Lietuvoje vyriausiasis vadas.
1992 m. įkurta Karinių oro
pajėgų Oro erdvės stebėjimo ir
kontrolės valdyba.
2001 m. pirmą kartą į Lietuvos teritorinius vandenis įplaukė
ir Klaipėdos jūrų uoste prisišvartavo du Vokietijos povandeniniai laivai.

Post scriptum
Nedoras žmogus
dorybės neišmokys.

Kariuomenė pasiekė rekordines
populiarumo aukštumas
Lietuvos
kariuomene
pasitiki 66,9 proc. gyventojų ir tai aukščiausias
pasiekimas per visus 22
stebėjimo metus, sako
„Vilmorus“ vadovas sociologas Vladas Gaidys.

Laikraščio „Lietuvos rytas“ šeštadienį skelbiamos
apklausos
duomenimis,
aukščiausią
pasitikėjimo
reitingą išlaiko ugniagesiai
gelbėtojai (92,5 proc.), o kariuomenė yra antra su 66,9
proc. jai pasitikėjimą deklaruojančių gyventojų.
„Lietuvos
kariuomenė
turi rekordą – per 22 metus
rezultatas 66,9 proc. palankiai vertinančių, neigiamų –

tik 10,7 proc.“, – BNS sakė
V. Gaidys.
Trečioje vietoje pagal
pasitikėjimą yra policija
(65,2 proc.), toliau – „Sodra“ (62,4 proc.) ir švietimas
(49,2 proc.).
Tradiciškai
gyventojai
mažiausiai pasitiki partijomis (8,5 proc. pasitikinčių
ir 55,2 proc. nepasitikinčių)
bei Seimu (13,9 proc. pasitikinčių ir 48,3 proc. nepasitikinčių).
Reprezentatyvią gyventojų apklausą „Vilmorus“
laikraščio „Lietuvos rytas“
užsakymu atliko balandžio
8–17 dienomis. Apklaustas
1001 Lietuvos gyventojas.
BNS inform.

Bitkoino kursas krito gerokai
žemiau 50 tūkst. JAV dolerių
Bitkoino kursas penktadienį krito gerokai žemiau
psichologiškai svarbios 50
tūkst. JAV dolerių ribos,
apetitą rizikuoti apraminus pranešimams apie JAV
valdžios planus žymiai padidinti pasiturinčių amerikiečių kapitalo prieaugio
mokestį.
„CoinDesk“ duomenimis,
bitkoino kursas iki beveik
13 valandos Lietuvos laiku
buvo nukritęs maždaug 7
proc. iki 48175 dolerių.
Populiariausia kriptovaliuta nuo anksčiau šį mėnesį
užfiksuoto absoliutaus vertės rekordo (64829 dolerių)
krito daugiau nei ketvirtadaliu. Tradiciškai rinkos nuosmukis daugiau nei 20 proc.
laikomas korekcija, o itin
nestabilaus bitkoino kurso
svyravimai daugiau nei 10
proc. nėra neįprasti.
Spaudimą
kriptovaliutų rinkai, kaip ir vertybinių
popierių rinkoms, sukėlė
pranešimai, kad JAV pre-

zidentas Joe Bidenas (Džo
Baidenas) netrukus pateiks
pasiūlymą pasiturinčių individualių investuotojų kapitalo prieaugio mokesčio tarifą
beveik padvigubinti – padidinti nuo 20 proc. iki 39,6
procento.
Akivaizdu, kad bitkoinas
jautresnis kapitalo pajamų
mokesčio pokyčiams nei
dauguma kitokių aktyvų.
Mano nuomone, reguliavimo grėsmė, tiek tiesiogiai,
tiek keičiant mokesčius,
visada buvo kriptovaliutų
Achilo kulnas“, – agentūra
„Bloomberg“ cituoja „Oanda“ analitiką Jeffrey Halley
(Džefri Helį).
Ekspertas prognozuoja,
jog bitkoino kursas artėjantį
savaitgalį arba kitą savaitę
nukris iki 42 tūkst. dolerių.
Naujienų
agentūros
BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo
priemonėse bei interneto
tinklalapiuose be raštiško
UAB BNS sutikimo draudžiama.

Gaminimas:
Želatiną užpilkite 100 ml šalto
virinto vandens ir palikite 40 60 minučių, kad išbrinktų. Pagrindui trintuvu arba mėsmale sumalkite sausainius.
Ištirpinkite sviestą, išmaišykite su sausainių trupiniais. Turi gautis biri, drėgna
masė. Sausainių masę subekitee į 24 - 26 cm skersmens torto formą nuimamais
kraštais, stipriai spausdami suformuojkite pagrindą (gerai prispauskite kraštuose). Pastatykite į šaldytuvą stingti, kol ruošite įdarą. Želatiną pakaitinkite iki užvirimo, ir nukelkite nuo viryklės (neužvirinkite). Ataušinkite. Išplakitee grietinėlę
su cukrumi, sudėkite maskarponę ir gerai išmaišykite. Supilkite ataušintą želatiną
ir viska išmaišykite iki vientisos masės. Įdarą dėkite ant torto pagrindo, tolygiai
paskirstykite. Apibarstykite tarkuotu šokoladu. Dėkite šaldytuvą 3 - 4 valandoms,
kad sustingtų. Skanaus!

Orų prognozė balandžio 27-29 d.
Diena
Debesuotumas
Balandžio 27 d.

Temperatūra
Naktį 1
Dieną 8

Vėjas
ŠV,
3-8 m/s

Balandžio 28 d.

Naktį 0
Dieną 10

V,
1-5 m/s

Balandžio 29 d.

Naktį 2
Dieną 11

R
2-6 m/s

Pastabos

Solidarizuodamasi su čekais Lietuva
išsiunčia du rusų diplomatus
Solidarizuodamasi su Čekija Lietuva išsiunčia du rusų
diplomatus, penktadienį pranešė užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis.

„Šiandien, balandžio 23 dieną, į Lietuvos Užsienio reikalų
ministeriją iškviestas Rusijos
Federacijos Lietuvoje atstovas,
jam buvo įteikta nota, skelbianti
du Rusijos Federacijos darbuotojus už veiklą, nesuderinamą
su diplomatų statusu, nepageidaujamais asmenis Lietuvoje,
nurodant jiems išvykti iš Lietuvos per septynias dienas“, –
pranešė ministras.
Anot jo, taip reiškiamas
visiškas palaikymas Čekijai.
Lietuvos ambasada Maskvoje
pažadėjo pagalbą čekams, ten
likus mažiai dirbančiųjų.
G. Landsbergis pabrėžė, kad
sprendimas išsiųsti rusų diplomatus priimtas konsultuojantis
su partneriais.

„Kiek esame informuoti, Latvija ir Estija nusprendė išsiųsti
po vieną po diplomatine priedangą dirbusį žvalgybos darbuotoją“, – sakė jis.
Ministras tvirtino apie rusų
diplomatų išsiuntimą kalbėjęs
ir su kitų Europos Sąjungos,
NATO valstybių ministrais.
„Kitos valstybėse prasideda
diskusijos apie tai, jie vylėsi,
kad galės prisidėti prie Baltijos
šalių“, – teigė G. Landsbergis.
Jis neatmetė galimybės, kad
Rusija reaguodama į Lietuvos
veiksmus iš Maskvos išsiųs
keletą Lietuvos ambasados darbuotojų.
„Tikėtina, kad Rusijos atsakas galėtų būti. (...) Jeigu Rusija
prisiimtų griežtesnį atsaką, kokį
dabar yra įpratusi daryti, kitaip
tariant, nuspręstų išsiųsti neproporcingai daugiau darbuotojų,
Lietuva pasilieka teisę pareikšti
dar vieną protestą“, – tvirtino
užsienio reikalų ministras.

Praėjusią savaitę Čekijos vyriausybė, remdamasi žvalgybos
ataskaita, pranešė, kad Rusijos karinės žvalgybos agentūra
GRU 2014 metais jos teritorijoje surengė du sprogdinimus, iš
kurių vienas pražudė du žmones
ir padarė reikšmingos materialinės žalos.
Dėl to Čekija iš šalies iš pradžių išsiuntė 18 rusų diplomatų,
kuriuos laiko slaptais agentais,
o ketvirtadienį pranešė, jog Prahą turės palikti dar 63 Rusijos
ambasados darbuotojai, kad
joje liktų dirbti tiek asmenų,
kiek čekai turi darbuotojų ambasadoje Maskvoje.
Šios šalies Vyriausybė taip
pat paprašė partnerių solidarumo
– iš ES ir NATO valstybių sostinių išsiųsti dalį Rusijos atstovybėse dirbančių galimų agentų.
Solidarumą su Čekija jau
parodė Slovakija, ji nusprendė
išsiųsti tris rusų diplomatus.
BNS inform.

Lietuvos valdžios skola
ketvirtąjį praėjusių metų ketvirtį siekė 23,1 mlrd. eurų ir
sudarė 47,3 proc. šalies bendrojo vidaus produkto (BVP)
– šis rodiklis buvo mažesnis
nei Europos Sąjungos (ES)
vidurkis, skelbia Eurostatas.

Latvijos valdžios skola
siekė 12,8 mlrd. eurų ir sudarė 43,5 proc. BVP, o Estijos
– 5 mlrd. eurų arba 18,2 proc.
BVP. Estijos valdžios skola
buvo mažiausia visoje ES.
Labiausiai prasiskolinusia
šalimi išlieka Graikija, kur

valdžios skola sudarė 205,6
proc. BVP.
Eurostato
duomenimis,
bendra ES valstybių valdžios
skola siekė 90,7 proc. BVP,
o tik euro zonos valstybėse –
98 proc. BVP.
BNS inform.

Lietuvos valdžios skolos santykis su BVP
buvo mažesnis nei vidutiniškai ES
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Astrologinė prognozė savaitei

AVINAS. Pasitikėkite tik savimi. Nesitikėkite
finansinės paramos iš aplinkinių. Antradienį
nesiimkite rizikingų darbų,
kad ir kokie perspektyvūs jie
atrodytų. Nes nesusivaldysite
ir pridarysite klaidų. Penktadienis – sėkmingų pirkinių
metas. Ši savaitė dovanos
sėkmę visuose reikaluose: ne
tik seksis, bet ir gerai jausitės,
lankys kūrybinis įkvėpimas.
Antradienį svarbu aplinkiniams pademonstruoti pasitikėjimą savo jėgomis. Pelnysite lyderio autoritetą, jūsų
nuomonę pripažins vertinga.
Ketvirtadienį
neblaškykite
dėmesio smulkioms, menkavertėms užduotims. Meilės
srityje santykiai harmonizuosis, suteikite mylimam žmogui daugiau laisvės. Bandymai kontroliuoti aplinkinius,
o ypač mylimą žmogų, bus
nesėkmingi. Sveikatos srityje
neklausykite patarėjų.
JAUTIS. Ketvirtadienį jausite
įtampą: nuojauta,
kad vadovybė kels
neįgyvendinamas užduotis,
pasirodys teisinga. Penktadienį pasieks vertinga informacija. O savaitgalį, tikėtina,
piniginę papildys ženklios
įplaukos. Savaitė bus dosni idėjomis ir pasiūlymais.
Jų nederėtų pamiršti, bet ir
įgyvendinti stačia galva nevertėtų. Gyvenimas primins
apie seną pažadą: reikia imtis
jį įgyvendinti. Jusite, kad kai
kurie draugai ima tolti. Priimkite tai ramiai: gyvenimo kelių išsiskyrimas yra normalus
dalykas. Visą savaitę būkite
punktualūs: tai leis išvengti
kvailų nesusipratimų ir smulkių nemalonumų. Savaitgalį,
panašu, gresia vienatvė. Tačiau tai tik į naudą.
DVYNIAI.
Antradienį galite
tikėtis
ženklios
pinigų
sumos.
Trečiadienis – puikus metas
tvarkyti reikalus, susijusius
su paskolomis, kreditavimu ir
draudimais. Antroje savaitės
pusėje atsiras labai pelningas
projektas ar darbo pasiūlymas. Puikus metas įgyvendinti pačias drąsiausias ir fantastiškiausias idėjas. Atrodys,
kad svajonės pildosi savaime.
Jums padės, talkins. Mylimas
žmogus sups dėmesiu, rūpesčiu, pagalba. Sulauksite daug
pagyrų, palaikymo. Būkite
mandagūs, rūpestingi artimiesiems, negailėkite jiems
patarimo, padėkite.
VĖŽYS. Susitarimai, sudaryti
antradienį ir trečiadienį, bus tvirti ir
ilgalaikiai. Finansinė situacija
palanki, bet stambesnių pirkinių
kol kas neplanuokite. Dabar geriau taupyti, nei švaistyti. Savai-

tės pradžioje venkite per didelio
krūvio darbe. Nedarykite kelių
darbų vienu metu. Susiklostys aplinkybės, kurios varžys
veiksmų laisvę, svarbi griežta
savikontrolė. Trečiadienį pradžiugins asmeninio gyvenimo
įvykiai. Penktadienį nesunkiai
laimėsite bet kokį ginčą. Ir susirasite naujų draugų. Savaitgalį
verta skirti poilsiui su šeima.
LIŪTAS. Nepamirškite laiku
apmokėti sąskaitų,
prisiminkite paskolų mokėjimo terminus ir
palūkanas. Galimi finansiniai
sunkumai. Teks daug dirbti ir
rimtai taupyti. Pirmąją savaitės pusę įtemptai dirbsite ne
tik dėl pinigų, bet siekdami
pačių išsikeltų tikslų. Antradienis bus įtempta ir emociškai sunki diena. Savaitgalį
skirkite poilsiui, jėgoms atgauti. Draugai pradžiugins
geromis žiniomis. Mylimas
žmogus, kad ir kaip besistengtų, vargiai įgyvendins
visas jūsų užgaidas. Pažvelkite į save iš šalies: ar ne per
daug reikalaujate iš kitų? O
ir ką jiems duodate mainais?
Rūpinkitės sveikata.
MERGELĖ.
Venkite
iliuzijų
ir pernelyg viliojančių pasiūlymų.
Trečiadienį kažkuo pradžiugins kolegos. Savaitgalis
– palankus metas vizitams į
parduotuves. Pasitaikys galimybių save realizuoti darbe.
Kad greičiau ir sėkmingiau
pasiektumėte savo tikslų, vertėtų sujungti savo ir kolegų
pastangas. Metas kilimui karjeros laiptais. Asmeniniame
gyvenime malonus ramybės
laikotarpis. Artimieji supras ir
palaikys jūsų siekius. Savaitgalį vertėtų praleisti toliau nuo
civilizacijos. Jūsų santykiai su
mylimuoju verti susižavėjimo:
juose tvyro ramybė ir supratimas. Vienišiams ketvirtadienį
ir penktadienį vertėtų pagalvoti apie pasimatymus.
S VA R S T Y KLĖS. Finansinė
padėtis
stabili.
Aukso kalnai, žinoma, nešviečia, bet savaitės
pabaigoje tikėtinos nedidelės
įplaukos. Verta investuoti į
kūrybinių gebėjimų lavinimą. Šią savaitę kursite tvarų
būsimų sėkmingų permainių
pagrindą. Pasinersite į darbą
ir jausitės laimingi. Jei darbų
daug, ne viskas klostosi, kaip
norite, nenusiminkite, netrukus galėsite pailsėti. Penktadienį baigsis jūsų pergyvenimai ir išbandymai. Verta
pasimėgauti bendravimu su
draugais. O štai šeštadienį
raskite laiko knygai, spektaklio vaizdo įrašui ar geram
filmui.
SKORPIONAS. Įtrauks stulbinantis
ryškių

įvykių, naudingų projektų ir
įdomių susitikimų verpetas.
Dalykinėje sferoje reikalai
klostosi tiesiog puikiai. Galite
tikėti, kad padėjote pagrindus
būsimai finansinei sėkmei.
Kartu suprasite, kokia svarbi
jūsų gyvenime ir meilės tema.
Vertinkite mylimą žmogų,
atsižvelkite į jo patarimus,
jie bus išties naudingi. Kartu
galite nuversti kalnus. Atminkite, kad sėkmingos veiklos
laidas – tvirtas užnugaris. Tik
mylimas žmogys aplink jus
kurs harmonijos atmosferą,
kuri veiks ir dalykinę aplinką.
ŠAULYS. Būkite atsargūs. Net,
atrodytų, garantuotą naudą žadantys reikalai gresia tapti klasta
ir pinklėmis. O rezultatas neatspindės ir nebus vertas įdėtų
pastangų bei sugaišto laiko.
Ketvirtadienį tikėtinos įplaukos. Šią savaitę nustebinsite
save ir kitus analitiniais gebėjimais. Dirbsite be atvangos,
bet matysite ir pastangų rezultatą. Antradienį nesidalinkite
savo planais ir idėjomis. Jei
atvirausite, kažkas juos įgyvendins be jūsų žinios. Trečiadienį sulauksite net kelių
įdomių pasiūlymų. Tik nesugalvokite visų imtis iš karto.
OŽIARAGIS.
Trečiadienį nerizikuokite niekuo,
kas susiję su svetimais pinigais. Bus gryni nuostoliai, kad ir ne dėl jūsų kaltės.
Savaitės pabaigoje jūsų idėjos
sulauks rėmėjų. Savaitgalį
verta skirti apsipirkimui. Jūsų
emocijos kunkuliuos, temdys
sveiką protą, taip kenkdamos
svarbiems reikalams. Ramybė
ir sveikas protas – štai sėkmės
receptas. Būkite taktiški, nevadovaukite net artimiems
žmonėms, nesivelkite į santykių aiškinimąsi. Kliaukitės
patarimais tų, kurie už jus vyresni ir turi daugiau patirties.
Telkitės svarbiausiems tikslams, negaiškite laiko smulkmenoms.,
VA N D E N I S .
Nuvils finansinė
situacija. Tenkinkitės tuo, ką jau
pasiekėte. Būkite lankstūs
bendraudami su kolegomis
ir vadovybe. Jūsų užsispyrimas labai pakenks. Ši savaitė
darbe bus labai aktyvi. Gali
būti, kad nutiks kažkas, kas
kardinaliai pakeis jūsų gyvenimą.
ŽUVYS. Savaitės pradžia –
pats laikas sutvarkyti įsisenėjusius popierinius
reikalus, paruošti ataskaitas.
Trečiadienį palankus metas
smulkiems pirkiniams, ypač
jei jie išties būtini. Jūsų planai grius. Tad savo dienotvarkę vertėtų peržiūrėti. Greičiausiai daug laiko spręsite
svetimas problemas.

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.
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Dėl pandemijos žmonės šiemet negali
dalyvauti miškasodyje
Lietuvoje įsibėgėja miškasodis, nors pandemija
neaplenkia ir jo – dėl saugumo reikalavimų didėja
darbų kaštai, o žmonės negali dalyvauti ir susipažinti
su medžių sodinimo svarba,
apgailestauja miškininkai.

Valstybinių miškų urėdijos (VMU) teigimu, šiemet
bus įveista ir atkurta 10 tūkst.
ha miško – miškininkai planuoja pasodinti 30 mln. vienetų sodinukų.
„Kasmet gyventojai, prisijungę prie miškasodžio,
pasodindavo net apie 400
tūkst. medelių“, – pranešime
sakė įmonės vadovas Valdas
Kaubrė.
Pirmasis šalyje šiemet
darbus pradėjo Valstybinių
miškų urėdijos Kretingos regiono padalinys, tai lemia šių

vietų klimato ir dirvožemio
specifika.
„Iš visuomenės yra „pavogta“ ta galimybė dalyvauti miškasodžio šventėje, kur
galėdavome paaiškinti apie
miškų svarbą, kodėl reikia atsodinti miškus, kodėl rūpinamės miškais (...) Piliečiai, kurie yra ilgamečiai šitos akcijos
dalyviai, tiesiog negali sodinti
dėl karantino ribojimų“, –
BNS sakė padalinio vadovas
Tomas Zaleckis.
Pasak jo, ribojimai dėl pandemijos lemia ne miškų atsodinimo mastą, – nes pajėgumai iš esmės nėra sumažėję,
– bet papildomus kaštus.
Pavyzdžiui,
rangovai,
užuot vežioję darbuotojus
vienu automobiliu, turi rinktis
dvi ar tris transporto priemones. Reikalingos ir dezinfekavimo priemonės, atstumų

laikymasis.
Dar vienas miškasodžiui
įtaką darantis veiksnys yra
orai. Pavyzdžiui, pernai Kretingos padalinys ėmė sodinti
medelius jau vasario pabaigoje, šiemet darbai vyksta
mėnesiu vėliau, komentuoja
T. Zaleckis. Tačiau šių metų
pavasariu miškininkai nesiskundžia. „Šiais metais tipinis lietuviškas pavasaris, toks
ilgas ir mums labai dėkingas
ne tik miškasodžio prasme,
bet ir gaisrų atžvilgiu, kad
temperatūra nėra aukšta:
kelios dienos šiltos, paskui
palyja (...) Mes tikrai džiaugiamės tokiu oru“, – sakė
specialistas. VMU teigimu,
urėdijos medelynuose kasmet auginama apie 95 mln.
vienetų įvairaus amžiaus ir
rūšių sodmenų.
BNS inform.

Seimas įteisino baudžiamųjų bylų tyrimą ir
nagrinėjimą nuotoliniu būdu
Seimas šią savaitę įteisino
baudžiamųjų bylų tyrimą ir
nagrinėjimą nuotoliniu būdu.
Parlamentas 106 balsais „už“
priėmė Baudžiamojo proceso
kodekso pataisas, kad ikiteisminį tyrimą būtų galima atlikti
ir baudžiamąsias bylas teismai
galėtų nagrinėti nuotoliniu būdu
– pasitelkiant informacines technologijas.
Numatyta, kad pakeitimai įsigalios nuo birželio.
Iki šiol baudžiamosiose by-

lose nuotoliniu būdu galima apklausti įtariamąjį arba liudytoją,
ekspertą, jeigu jie negali atvykti į
teismo posėdį. Tačiau nebuvo įteisinta galimybė, kad visi proceso
dalyviai dalyvautų per informacines technologijas vykstančiame teismo procese, pavyzdžiui,
vaizdo konferencijas. Teisingumo
ministerijos siūlymu taip pat įteisintas informacinių ir elektroninių
ryšių technologijų taikymas visose
baudžiamojo proceso stadijose,
atliekant ir ikiteisminį tyrimą, ir
nagrinėjant baudžiamąsias bylas.

Pagal pataisas, išimtiniais
atvejais, kai įprasta tvarka neįmanoma atlikti tyrimo, proceso
veiksmai ikiteisminio tyrimo
metu, jei yra tam tinkamos techninės galimybės, gali būti atliekami naudojant informacines ir
elektroninių ryšių technologijas.
Nuotoliniu būdu atlikti proceso veiksmus bus galima išskyrus
atvejus, kai reikia taikyti procesines prievartos priemones – laikiną sulaikymą, asmens apžiūrą,
kratą, atvesdinimą, poėmį.
BNS inform.

Lietuvai – 355 mln. eurų ES paskola darbo vietoms išsaugoti
Išsaugoti nuo koronaviruso
nukentėjusių įmonių darbuotojus Lietuvai bus skirta dar 355
mln. eurų paskola. Tam penktadienį pritarė Europos Sąjungos Taryba, pranešė Finansų
ministerija.

„Šios paskolos, suteikiamos

EK palankiomis sąlygomis, padės valstybėms narėms padengti
išlaidas, tiesiogiai susijusias su
nacionalinių užimtumo palaikymo
priemonių finansavimu. Papildomos paskolos lėšos Lietuvą turėtų
pasiekti gegužės mėnesį“, – rašoma ministerijos pranešime.
Iki šiol Lietuvai pagal priemo-

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

nę SURE jau išmokėta 602 mln.
eurų, tad bendra suma sieks 957
mln. eurų. Europos Komisija,
įvertinusi valstybių narių prašymus, pasiūlė ES Tarybai suteikti
papildomas 3,7 mlrd. eurų paskolas šešioms valstybėms narėms,
tarp jų ir Lietuvai.
BNS inform.
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BALDAI

• Baldus už simbolines kainas

parduodami. Kainas galite siūlyti
patys, taip pat išsivežti irgi reiktų
patiems - 12 km nuo Rokiškio.
Tel. 8 623 80 442.
Rokiškis
• Trumpai naudotą (1 mėn) čiužinį
nuo pragulų. Tel. 8 604 09 285.
Rokiškis
• Už simbolinę kaina miegamojo
baldų komplektą. Kainas
galite siūlyti patys, taip pat ir
išsivežti reiktų patiems - 12 km
nuovRokiškio. Tel. 8 623 80 442.
Rokiškis
• Vaikišką šviestuvą. Kaina 10 Eur.
Tel. 8 685 69 541. Rokiškis

• Tvarkingą lovą. Matmenys: 160 x
200. Yra patalynės dėžė. Išsamesnė
informacija telefonu. Kaina 249
Eur. Tel. 8 675 16 894.
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

DOVANOJA

• Už šokoladą atiduodu vaikštynę.

Tel. 8 685 69 541. Rokiškis
• 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
DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Mažai avėtus baltus batus. 5 Eur.

Nike, neoriginalius batus. 10 Eur.
Tel. 8 620 91 098. Rokiškis
• Batelius. 38 dydis. Kaina 9 Eur.
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Rūbelius berniukui, nuo 80 iki 92
cm ūgio. Yra avalynės, dydis 21-24

cm. Perkant visus rūbelius kaina 30
Eur. Atskirai kainos nuo 1 iki 5 Eur.
Tel. 8 632 92 334. Rokiškis
MAISTO PRODUKTAI

• Šviežią jaunų avelių mėsą.
Tel. 8 630 53 487. Rokiškis
• Ekologišką medų.
Tel. 8 612 95 825. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• S90kolonėlės su stiprintuvu.

Kaina galutinė. Kaina 200 Eur.
Tel. 8 603 77 107. Rokiškis

www.rokiskiosirena.lt

ANEKDOTAI

– Brangioji, ar žinai, kodėl
man žiema patinka kur kas
labiau negu vasara?
– Iš kur man žinoti?
– Nes žiemą aš didelis
ir šiltas gerasis meškis,
o vasarą – riebus ir
prakaituotas kuilys.
***
Motina priekaištauja
sūnaus mokytojai:
– Na kaip jūs galėjote
mano sūnui duoti spręsti
užduotį, kur alus - tik 42
centai? Vyras visą naktį
negalėjo užmigti...
***
Traukinyje kontrolierius
sako keleiviui:
– Jūs pirkote bilietą į
paprastą traukinį, o čia greitasis.
Keleivis:
– Man tas pats, bet jeigu
jums reikia, paprašykite
mašinisto,kad važiuotų
lėčiau...
***
Moteris sėdi restorane ir

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

sako padavėjui:
– Atnešk man tai, ką valgo
šalia esantis ponas.
Padavėjas atsako:
– Gerai, ponia.
Truputį vėliau padavėjas
prieina prie jos staliuko ir
sako:
– Ponia, man labai gaila,
bet tas ponas nesutinka
atiduoti savo porcijos.
***
Vyras krapštosi prie
skalbimo mašinos. Dešimt
minučių, dvidešimt...
Neiškentęs šaukia žmonai:
– Brangioji, klausyk, o
kokį čia skalbimo rėžimą
reikia nustatyti skalbiant
marškinėlius?
– O tu pasižiūrėk, kas ant
jų parašyta.
– „Manchester United“.
Ir ką?
***
Žmona bando išmokyti
šunį tarnauti. Vyras po kelių
nesėmingų bandymų jai sako:
– Brangioji, taip tau nieko

neišeis...
– Nieko, - atsako žmona,
- iš pradžių man ir su tavim
nekaip sekėsi.
***
Žurnalistas ima interviu
iš Afganistane tarnaujančio
snaiperio:
– Ką jaučiate, kai
taikyklyje pamatote priešą ir
paspaudžiate gaiduką?
Karys pagalvoja, mąsliu
žvilgsniu pasižiūri ir atsako:
– Atatranką.
***
Visais laikais, kiekvienoje
šeimoje moteris turi savo
atskirą kambarėlį, kur ji
ilsisi nuo vyro ir vaikų,
linksminasi... Nori – pietus
gamina, nori – indus plauna...
***
– Mielasis, gimimo dienos
proga padovanosiu tau naują
užtiesalą mūsų sofai, naują
staltiesę ir naują patalynės
komplektą.
– Tokiu atveju, mieloji,
aš tau gimimo dienos
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proga padovanosiu porą
kaklaraiščių, naują elektrinį
skustuvą ir losjoną.
***
– Brangusis, kur yra
šluota?
– O kur žadi skrist?
***
Kai yra gyvenimo prasmė,
tuomet jau didvyriški žygiai
yra beprasmiai.
***
Kažkodėl visuose
įtartinuose reikaluose ieško
Kremliaus rankos. Ir niekada
nebando ten ieškoti jo galvos.
***
Jaunas lenktynininkas
laimėjo svarbias lenktynes,
aplenkęs daugelį tituluotų
varžovų. Jis vairavo ypač
drąsiai. Po lenktynių jo klausia:
– Kaip jūs įsigudrinote
aplenkti tiek patyrusių
varžovų?
– Paprastai. Tiesiog
neveikė stabdžiai.
***
Kalbasi tėvas su sūnumi
prieš pastarojo vedybas:
– Sūneli, ar gerai pažįsti
savo būsimą žmoną? Ar ji
bent jau gaminti moka?
– Tėti, kam tai rūpi?
Pažiūrėk, kokia jos figūra...
– Atsimink, sūnau, kad
jos figūra gėrėsiesi daugų
daugiausia medaus mėnesį. O
jos virtus barščius srėbsi visą
gyvenimą.
***
– Kodėl teroristai
sprogdina lėktuvus,
traukinius, pastatus su
paprastais žmonėmis. O ne,
pavyzdžiui, politikus naikina?
– Nes teroristai visuomenei
turi kelti baimę, o ne
pasitenkinimą.
***
Klausimas iš vienos
ambasados: „Ar jūsų šalyje
yra gotikinių špilių? Ne? O
jei rasim?“
***
Vyras su žmona grybauja.
Žmona rodo didelį baltą
grybą:
– Ar jis valgomas?

– Taip, kol tu jo neišvirei.
***
Pati baisiausia bedarbystė
būna tuomet, kai nedirba
galva.
***
Drovus jaunuolis
pirmajame pasimatyme su
drąsia panele:
– Atleiskite, ar jūs jau
turėjote berniukų?
– Ne. Tik mergaites.
Nesijaudinkite, jas dabar
mano mama prižiūri.
***
Pirmasis prezidento kalbą
apie proveržį, panašu, kad
išgirdo Klumpiabalių g. 12
daugiabučio kanalizacijos
vamzdis.
***
Jei jūs manote, kad senukai
nemoka džiaugtis kaip vaikai,
vadinasi, jiems per vasarą
nepalikot anūkų. Senukai taip
džiaugiasi, kai vaikai pagaliau
parsiveža anūkus namo.
***
Pensija greit taps koviniu
apdovanojimu, suteikiamu tik
po mirties.
***
Darbas, atidėtas rytdienai,
įgauna garbingo ateities darbo
titulą.
***
Užsisakiau internetu
muilo. Dabar nuolat rodo
muilo ir taburečių reklamą.
***
Peliukas grįžta į urvą
visas šlapias, apdraskytas,
apseilėtas, perplėšta ausele. Ir
piktai sako pelienei:
– Ar dar kada nors sakysi,
kad juodos katės neša nelaimę
yra tik kvailas prietaras?
***
Ateistas tol netikėjo Dievu,
kol nebuvo jam pristatytas.
***
Rasistas –
gerai informuotas
internacionalistas.
***
Reliatyvumo teorija
suvalkietiškai: 100 Eur, apie
kuriuos nežino žmona, yra
vertesni už 900, kuriuos jai

atidavei.
***
– Kas yra smegenų
nutekėjimas?
– Tamstos atveju, tai
sloga.
***
– Kokia aš buvau kvaila,
kad už tavęs tekėjau!
– Tu matai... Man tu
taip patikai, kad aš to ir
nepastebėjau.
***
Genijus niekada
neprisipažins, kad jis genijus.
Iš savo patirties sakau.
***
Mums, programuotojams,
darbe labai padeda
priklijuojami lapukai.
Užsirašai neatidėliotinus
darbus ir priklijuoji prie
monitoriaus. Bet jie turi vieną
trūkumą - po pusės metų
nukrenta...
***
Kokia ideali mokykla?
– Uždaryta.
***
Eina girtuoklis namo
miškeliu. Jau naktis, tamsu,
beveik nieko nematyti.
Eidamas girtuoklis suklumpa
ir trenkiasi galva į medį.
Sumurma:
– Atleiskite, atsiprašau,
netyčia užkliuvau…
Paskui šiaip taip atsikelia,
eina toliau. Aišku, vėl
trenkiasi į medį:
– Oi, atleiskit…
Netyčia…
Eina toliau… Dar medis,
kitas medis, vėl medis.
Girtuoklis klupinėja,
atsiprašinėja… Galų gale
sustoja ir taria:
– Gal geriau palauksiu,
kol jūs visi praeisite...
***
Eina žvejas ir nešasi didelį
šamą, taip apie 100 kg.
Tempia - net susikuprojęs
visas. Prieš jį eina
kitas žvejas nešdamas
kibirą karosiukų ir taip
pašiepiamai klausia:
- Ką, viso labo vieną
pagavai?...
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