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Rokiškio rajono gyventojams skirtos
vakcinos atiduotos Vilniui

2 p.

Mielosios mamos,
močiutės, promočiutės

Pirmasis gegužės sekmadienis kupinas šviesos ir sakralumo. Jis - Motinos - gyvybės Žemėje nešėjos diena,
apgaubta meilės, gėrio ir nuoširdumo.
Pasaulyje nėra nieko didingesnio už
žmogaus gimimą. Už viską, kas esame,
ko pasiekiame, esame dėkingi Jums.
Su Motinos diena, mūsų brangiosios.
Dievo palaimos Jums. Būkite mylimos,
sveikos ir laimingos!
LR Seimo narys
Vidmantas Kanopa

Mielos mamos,

Rokiškietis
Gvidas
Skinderis –
Lietuvos
muaythai
čempionas

2 p.

Motina - tai gyvybė, meilė ir ramybė, rūpestis ir nemiegotos naktys.
Neveltui ši ypatinga diena sutampa su pavasariu, gamtos atgimimu. Tokia
motinos esmė buvo ir bus - gyvybės nešėja.
Nuoširdžiai sveikiname visas motinas, auginančias ir auklėjančias vaikus. Širdingai linkime vidinės ramybės, sveikatos, meilės, gerumo, kuriuo
galėtumėte dalytis su savo atžalomis.
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

Rokiškio
autobusų
stotyje
įrengtas
defibriliatorius

Rokiškio
krepšininkai
gins
rajono garbę
Lietuvos
čempionate

Rokiškio autobusų
stotyje, keleivių salėje, įrengtas defibriliatorius. Ten pat rasite
ir turniketą smarkiam
kraujavimui stabdyti.

4 p.

Rokiškio AP inform.

Rokiškėnai sirgaliai jau šį šeštadienį galės
sirgti už mūsų miesto komandą Garliavoje
vyksiančiame 3x3 krepšinio Lietuvos
čempionato etape.
L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

UAB „ROKIŠKIO
AUTOBUSŲ PARKAS”
UAB „Rokiškio autobusų parkas“ teritorijoje išnuomojamos vietos automobilių stovėjimui.
UAB Rokiškio autobusų parko autobusais gabenamos
siuntos į daugumą Lietuvos miestų.
Autobusų nuomos paslaugos.
Išorinė reklama ant keleivinių transporto priemonių.
Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt
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Rokiškio rajono gyventojams skirtos
vakcinos atiduotos Vilniui
Pirmadienį
Rokiškio
ir kitų šalies savivaldybių nepasiekė didelė dalis Comirnaty (PFIZER)
vakcinos dozių. Jos buvo
atiduotos Vilniaus savivaldybei.

Anot premjerės I. Šimonytės, pirmadienį priimtas sprendimas daugiau vakcinų nuo
COVID-19 atiduoti Vilniui,
paimant jas iš kitų savivaldybių, buvo neišvengiamas,
tačiau tai papiktino savivaldybių vadovus, taip pat ir
Rokiškio rajono merą Ramūną Godeliauską. Anot mero,
gyventojai jau buvo pakviesti
skiepytis, bet dėl minėto perskirstymo jų kvietimą teko
anuliuoti.
Meras savo Facebok paskyroje pasidalino mintimis
apie šį valdžios sprendimą:
„Vakcinų dalybos pagal
posakį „skęstančiųjų gelbėjimas yra pačių skęstančiųjų
reikalas“...
Arba pirma Vilniui, o jūs
kaip nors...
Šiandien turėjome sulaukti 942 Comirnaty (PFIZER)
vakcinų. Savaime suprantama, kad žmonės jau užregistruoti, nuo rytdienos pakviesti
skiepytis....
Po pietų gauname Sveikatos apsaugos ministerijos pranešimą, kad nuspręsta kai kurioms savivaldybėms vakcinų
skaičių sumažinti ir daugiau
skirti Vilniaus miestui „dėl
sudėtingos epidemiologinės
situacijos“?!

Tokiu būdu mums liko tik
540 vakcinų savaitei... ?!
Tai reiškia iš mūsų atimtos
402 vakcinos!!
Tai reiškia, kad kažkam,
kažkaip iki ryt ryto reikės paskambinti 402 rajono gyventojams!!
Neretai turime aiškintis
žmonėms: kodėl Vilnius jau
registruoja ir skiepija 55+?!
Kodėl Vilniuje „gyvos“ eilės
o pas mus ne?! Kodėl Vilniuje gali skiepytis vos ne kas tik
nori, o pas mus ne?! Kodėl
Vilnius skiepija ir savaitgaliais o mes ne!?
Savo ruožtu LR Prezidentūra rašo raginimus aktyviau
skiepyti vyresnio amžiaus gyventojus. Tai klausimas KUO
juos skiepyti?! Iš tų likusių
540 vakcinų didžioji dalis bus
panaudota antram skiepui. O
būtent šių vakcinų ir laukia
vyresnio amžiaus žmonės.
SAM laiško pabaigoje parašyta „suprantame jums iškilusius nepatogumus dėl perskirstomų vakcinų ir už juos
atsiprašome“.
Ne tai svarbiausia, mieli
SAM vadovai!! Mes nesijaučiame ir nesame niekuo prastesni, kad gyvename ne Vilniuje!!
Kadangi pradėjau tekstą
posakiu, norėtųsi posakiu ir
užbaigti kur pasididėti tą atsiprašymą „už laikinus nepatogumus“... Deja, negaliu to
parašyti. Bet galite Jūs tai padaryti komentaruose!“
„Per šį savaitgalį gana
ženkliai suprastėjo situacija

Vilniaus regiono klasterio ligoninėse, tikrai turime mažai
reanimacijos vietų. Dėl to, kad
jų būtų, reikia stabdyti daugiau planinės pagalbos. Tai
yra blogai“, – antradienį Seime žurnalistams sakė Ingrida
Šimonytė.
„Siekdami tą įtampą sumažinti, paskyrėme tam regionui
daugiau vakcinų šią savaitę
tam, kad aplinkinės savivaldybės ir Vilnius taip pat galėtų,
kaip įmanoma daugiau žmonių paskiepyti“, – teigė ji.
Vyriausybės vadovės teigimu, anksčiau įspėti kitų savivaldybių nebuvo įmanoma,
reaguota skubiai.
„Netikėtas turbūt buvo ir
lovų užsipildymas per savaitgalį. Daug čia tų netikėtumų
su COVID-19 yra“, – sakė I.
Šimonytė.
„Bijau, kad neturime tokio
komforto, kad informuotume
prieš dvi savaites, kad bus taip
po dviejų savaičių, nes tikrai
nei vakcinų tiekimai yra pakankami, kad visos savivaldybės gautų pakankamai, nei
situacija yra linijinė, kad tikrai
žinotume, kas bus po dviejų
savaičių“, – tvirtino ji.
Sveikatos apsaugos ministerija pirmadienį pranešė, kad
dėl sudėtingos epidemiologinės situacijos Vilniaus mieste
nuspręsta perskirstyti vakcinų
siuntas ir skirti sostinės vakcinacijos centrams 44 proc. visų
gautų vakcinų, t. y. 46 tūkst.
512 dozių.
„Rokiškio Sirena“
inform.

Stačiatikiai kviečiami į Velykines pamaldas
Šį sekmadienį Rytų apeigų krikščionys – stačiatikiai
ir sentikiai – švęs Velykas.

Rokiškio ir aplinkinių rajonų stačiatikiai kviečiami į
Šv. Aleksandro Neviečio cerkvę Gedimino g. 15. Didžiojo
šeštadienio pamaldas 9 val., o
Velykų pamaldos vyks sekmadienį 7 val. Tikintieji, laikantis
karantino reikalavimų, kviečiami melstis.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ

KRIMINALAI

Gatvėje sukniubusi moteris
neišgyveno
Balandžio 22 d., apie 23
val. Rokiškyje, Taikos g.,
namo kieme, rasta moteris
be sąmonės (gim. 1966 m.).
Moteris buvo pristatyta
į gydymo įstaigą bei
paguldyta gydyti.
Balandžio 25 d., Panevėžio
respublikinėje ligoninėje
moteris mirė.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas
mirties priežasčiai nustatyti

Atsisakė tikrintis
Balandžio 27 d. apie 3.30
val. kelyje DaugpilisRokiškis-Panevėžys
63 km, automobilis
„Audi“ stabdomas
policijos pareigūnų
nestojo. Kelyje DaugpilisRokiškis-Panevėžys 69
km, automobilis buvo
sustabdytas. Automobilį
vairavo neblaivus (tikrintis
atsisakė) vyras (gim. 1976
m). Įtariamais sulaikytas.

Vairavo neblaivus
ir be teisių
Balandžio 25 d., apie
20.30 val. Rokiškyje, M.
K. Čiulionio g., patikrinti
sustabdytas automobilis
„Audi A4“, kurį vairavo
neblaivus (nustatytas
2,50 prom. girtumas) ir
neturėdamas (neįgijęs) teisės
vairuoti transporto priemones
vyras (gim. 1983 m.).
Panevėžio VPK
inform.

Šildymo sezoną baigsime... gegužę
Rajono gyventojai domisi, kada gi baigsis šildymo
sezonas. Šiemet jis rekordiškai ilgas – savivaldybės
administracijos direktorius
Andrius Burnickas teigė,
kad jį užbaigti bus galima
tik gegužės pradžioje.
„Ar aš ką nors pražiūrėjau, bet jūsų laikraštyje pasigedau savivaldybės skelbimo

apie šildymo sezono pabaigą“,
– tokio skambučio sulaukėme
iš „Rokiškio Sirenos“ skaitytojos. Teko nuraminti: su pastabumu ji problemų neturi: tokio skelbimo iki šiol nebuvo.
Ir be gegužės pradžios, kaip
sakė savivaldybės administracijos direktorius A. Burnickas,
tikrai nebus.
Baigti šildymo sezoną neleidžia šalti ir drėgni orai.

Nors orų prognozės tolydžio
gerėja, visgi šilumos dar nėra
tiek, kad būtų galima išjungti šildymą. „Kalbame ne tik
apie daugiabučius, bet ir apie
darželius, mokyklas, gydymo
įstaigas. Ir ženkliai šiltesnių
orų iki kitos savaitės niekas
nežada“, – paaiškino A. Burnickas.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ

Rokiškietis Gvidas Skinderis –
Lietuvos muaythai čempionas
Balandžio 24 dieną Panevėžyje vyko Lietuvos
Muaythai (Tailando bokso)
čempionatas. Šiame čempionate dalyvavo sportininkai
iš įvairių Lietuvos miestų.

Rokiškio kovos menų sporto klubą „Tornado“ atstovavo
Vakaris Stankevičius, Eivinas
Naumavičius ir Gvidas Skinderis (nuotr. su treneriu Genadijumi Jasinevičiumi).
Eivinas Naumavičius iškovojo antrąją vietą, Gvidas
Skinderis iškovojo pirmąją
vietą ir tapo Lietuvos muaythai čempionu.

Sportininkas, dalyvaudamas Lietuvos muaythai čempionate ir užėmęs pirmą vietą,
tampa kandidatu į jaunimo
arba suaugusiųjų muaythai

rinktinę, kuri atstovaus Lietuvą Europos arba Pasaulio
čempionate.
Sporto klubo „Tornado“
inform.

Gegužė – šeimos mėnuo.
Pažįstate ypatingą mūsų rajono šeimą?
Praneškite mums!
Gegužės mėnuo ne be
priežasties yra paskelbtas
šeimos mėnesiu – pačiomis
pirmomis dienomis sveikiname mamas, mėnesiui pasibaigus – tėčius, o pačiame
mėnesio viduryje, gegužės
15 d., yra minima Tarptautinė šeimos diena.

Šeima tai meilė, kuri yra
visa ko pradžia. Koks gražus šis žodis ir kokią didelę
reikšmę turintis kiekvieno
žmogaus gyvenime. Visais
laikais svarbiausia vertybė
buvo šeima. Visa, ką mes
turime geriausio, ką mes atsinešame į savo gyvenimą,
yra mūsų šeimų dėka. Kiekvienam ji vis kitokia, sava,
tačiau kiekvienam ji pati
brangiausia. Nepaisant greitų socialinių pokyčių, šeima
– kiekvienos visuomenės
stabilumo centras. Tėvai iš
kartos į kartą perduoda savo
puoselėjamas dvasines vertybes vaikams kaip praeities
ir ateities simbolį.
Rokiškio rajono savivaldybės Šeimos tarybos iniciatyva, bendradarbiaujant su
„Rokiškio Sirena“, nori parodyti, kiek daug talentingų,
ypatingų, šaunių, darnių šeimų gyvena Rokiškio rajone,
garsina mūsų miesto vardą.
Norime supažindinti Jus su
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šiomis šeimomis „Rokiškio
Sirenos“ laikraščio puslapiuose, pagerbti ir padėti sustiprinti šeimos vertę visuomenėje
- svarbiausią mūsų miesto,
mūsų krašto ir visos mūsų šalies pagrindą.
Galbūt Jūs pažįstate, žinote, kad mūsų Rokiškio mieste
ar rajone gyvena šauni šeima,
pasižyminti ypatingais talentais, gebėjimais – sporto,
muzikos, teatro, savanorystės,
aktyviai dalyvaujanti visuomeninėje veikloje, propaguojanti aktyvų gyvenimo būdą
ar šeima, kurią Jūs norėtume
pagerbti už tradicijų puoselėjimą, už bendruomeniškumą,
už tvirtus ryšius tarp kartų, už
sėkmingą šeimos verslą, už
stiprią šeimą, už gausią šei-

mą, globėjų šeimą, ar šeima,
švenčianti bendro gyvenimo
jubiliejų?
Jeigu pažįstate tokią šaunią šeimą, labai prašome
parašyti Rokiškio šeimos
tarybai el. paštu: rokiskioseimostaryba@gmail.com, ar
žinute Šeimos tarybos Facebook profilyje, nurodant šeimos kontaktus.
Pasidžiaukime
šiomis
šauniomis šeimomis ir padėkokime joms už vertybių
puoselėjimą.
Valstybė gali būti tik ta
tvirta, kuri savo pamatu ir
pagrindu laiko šeimas.
Rokiškio rajono
savivaldybės tarybos
Šeimos taryba
„Rokiškio Sirena“
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Seimo narys Jonas Jarutis: „Kritikuojant reikia teikti ir pasiūlymus“
Seimo narys, vienas ryškesnių opozicijos veidų, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas Jonas Jarutis pastebimas ir Seimo darbe, ir žiniasklaidoje
nuolatos matomi jo straipsniai, komentarai aktualiais politikos klausimais. Paklaustas, ar užtenka kantrybės stebėti dabartinės valdančiosios daugumos darbą, politikas neslepia: jei neturi kantrybės, politikoje nėra vietos. Tačiau natūralu, kad griežtumas ir kritika atsiranda tuomet, kai artėjama prie raudonų linijų.
Tačiau jis pabrėžia: kritikuojant reikia teikti ir pasiūlymus.
– Taigi, pirmasis klausimas apie kantrybę. Ar kartais jos nepritrūksta matant
valdančiosios
daugumos
darbą? Juolab, kad jos kritikais tapo netgi tie apžvalgininkai, kurie po rinkimų
ją gyrė.
– Politikoje turi būti kantrybė. Jei jos neturi – neik į
politiką. Visgi būna atvejų,
kai oponentai priartėja prie
neleistinų peržengti raudonų
linijų. Tada jau kyla natūralus pyktis. Tačiau Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų sąjungos
politikų pozicija tokia: jei
kritikuojame, turime teikti ir
pasiūlymus. Pakartosiu tai,
ką pasakė opozcijos lyderis
Saulius Skvernelis: „Su tokia
komanda į jūrą neplaukčiau“.
Atvirai sakau, lūkesčius turėjome didesnius.
– Ar ne pikta, kad valdančioji dauguma daro būtent tai, už ką jūsų Vyriausybę kritikavo.
– Iš tiesų pikta. Su tokiu
iššūkiu, kaip covid-19, susidūrėme pirmieji. Ankstesnės
Vyriausybės neturėjo tokio
iššūkio, ne tik pas mus, bet
ir pasaulyje nebuvo patirties,
kaip su juo susidoroti. Galbūt
klysdami, sukūrėme, kad ir
ne visai tobulą, bet veikiančią
sistemą, epidemija buvo valdoma.
– Vienas rimtesnių kaltinimų Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjungai buvo tai,
kad dėl epidemijos nenukėlėte Seimo rinkimų, aktyviai vyko jų kampanija, tuo
laikotarpiu nebuvo diegiami apribojimai...
– O kaip mes galėjome rinkimus nukelti? Juk jie skelbiami taip, kaip reikalauja
Konstitucija. Jų datą patvirtino Seimas. Jei būtume nukėlę, būtume apkaltinti valdžios
uzurpacija. Taigi, Seimo rinkimai turėjo vykti tuomet, kai
jie buvo numatyti. O ir rinkiminės kampanijos ribojimas
sunkiai derinamas su demokratiniais principais.
– Kaip vertinate dabartinės Vyriausybės veiklą valdant epidemiją?
– Pirmiausia, Vyriausybė
bijo priimti sprendimus. Juk
dabar skelbiami covid-19
atvejai, bet nutylima, kiek
tyrimų per parą atliekama.
Kodėl atvejų mažai? O ar
kas paklausia, kiek atliekama
tyrimų? Mūsų Vyriausybės
valdymo metu per dieną buvo
paimama ir po 14-15 tūkst.
mėginių. Dabar – po maždaug
9 tūkst. Faktiškai covid-19
epidemijos valdymas atiduotas Ekspertų tarybai, kuri,
veikia pagal patarlę „trys

lietuviai – penkios partijos“.
Trūksta aiškumo, žinojimo,
kokie veiksmai seks, kokius
rodiklius reikia pasiekti, kad
būtų priimamas vienoks ar
kitoks sprendimas. Kalbėkime atvirai: valdyti epidemiją
neužtenka gebėjimų, o prisipažinti apie tai niekas nenori. Taip pamažu, patyliukais,
garsiai neskelbiant eisime į
Švedijos modelį.
– Bet juk yra 130 žingsnių planas...
– Rimto ir aiškaus plano
nėra. Yra 130 žingsnių programa, kurios iš tiesų niekas
taip ir nematė. Nė vieno aiškiai įvardinto žingsnio. Sveikatos apsaugos ministro Seime gyvai nematyti. Apskritai,
aš jį gyvai mačiau tik kartą –
kai paskyrė eiti šias pareigas.
– O kaip vertinate skiepijimo nuo covid-19 proceso
organizavimą?
– Šis procesas vyksta be
jokio aiškumo. Tai vienur
skiepijami 65-erių ir vyresni,
tai peršokama prie 55-erių
ir vyresnių. Su skiepijimo
eiliškumu – politikavimai.
Skandalą dėl „AstraZeneca“
vakcinos įplieskė patys valdantieji, lygioje vietoje. Raginau kolegas: skiepykimės,
rodykime žmonėms pavyzdį.
Į mus gi žiūri rinkėjai – nesiskiepiji, vadinasi, bijai. Surinkau 44 Seimo narių parašus, kad skiepysimės. Turim

rodyti pavyzdį visuomenei.
Jei nepasieksime, kad pasiskiepytų 70 proc. Lietuvos
gyventojų, nesulauksime reikiamo skiepų efekto visuomenei. Nuliūdino ir naujausia problema dėl skiepų: jei
suplanuota skiepyti rajonų
žmones, nereikėjo jų vakcinų
staiga ir be jokio įspėjimo atiduoti sostinės gyventojams.
– O kaip ekonomikos gaivinimo planas? Ir Finansų
ministrės Gintarės Skaistės
pasisakymai vieną dieną,
kad planas yra, bet slaptas,
kitą dieną, kad reikia diskusijų... O juk kalbama apie
2,2 mlrd. Eur.
– Yra toks RRF planas,
planuojama skirti lėšų ekonomikai po covid-19 epidemijos
gaivinti. Mes nesuprantam,
ką valdantieji iki šiol darė,
visi jų veiksmai – tarsi po paklode. Jokio aiškumo, jokių
apčiuopiamų detalių.
– Ar valdančioji dauguma yra stabili? Ar Laisvės
partija ir jos kontraversiški
siūlymai neišjudins jos?
– Tokia tikimybė yra. Jei
valdančioji dauguma nesuvaldys covid-19 epidemijos.
Taip pat į Seimo Rudens sesiją nukelti kontraversiškai
vertinami Stambulo konvencijos ratifikavimo, Partnerystės įstatymo priėmimas. Jei
nebus sutarta tais klausimais,
gali būti ir skilimas. Apskri-

tai, seniai sakiau, kad stabilios valdančiosios koalicijos
turi būti sudaromos iš dviejų
partijų. Ir anksčiau, ir dabar
manau, kad „valstiečiai“ tikrai turi nemenkų galimybių
sėkmingai dirbti kartu su
konservatoriais.
– Ar valdančiosios koalicijos negelbsti tai, kad ir
opozicija yra pakankamai
susiskaldžiusi, politinės jėgos yra be ryškių lyderių?
– Na, man šiek tiek nesuprantamas socialdemokratų
elgesys. Jie tarsi „pasiklydę
vertime“, gal tai tąsa bendrų
su konservatoriais veiksmų,
matytų ankstesnėje Seimo kadencijoje. Ir dabar kai kuriais
klausimais jie kalba vienu balsu su valdančiąja dauguma.
Kvietėme socialdemokratus
jungtis į plačią opoziciją. Bet
pas juos juntama lyderystės
problema. – Lietuvoje faktiškai visos didžiosios partijos
stokoja ryškių lyderių...
– Reikia pripažinti, tokia
problema išties yra juntama.
Lyderių stoka susijusi su sovietmečio paveldu ir vis dar
visuomenėje juntamu postsovietiniu mąstymu.
– Kalbant apie lyderystę,
kokia jūsų nuomonė dėl tiesioginių mero rinkimų? Ką
manote apie Konstitucinio
teismo sprendimą?
– Manau, kad turiu teisę apie juos drąsiai kalbėti.

Nepriklausomas rajono laikraštis

Prieš kelias dienas su konservatoriumi Andriumi Kupčinsku apie tai diskutavome
televizijos laidoje. Abu esame politikai, kurie pralaimėjo
pirmuosius tiesioginius mero
rinkimus. Pralaimėjimo priežastys buvo įvairios: tarsi
nieko blogo ir nepadarėme,
tačiau jutome, kad ilgą laiką
Kupiškio rajonui vadovavusi
mūsų partija lyg ir šiek tiek
atsibodo, žmonės norėjo politikoje matyti naujus veidus.
Mano kolega A. Kupčinskas
buvo vienas pirmųjų, kurie
2019 m. pasirašė kreipimąsi į
Konstitucinį teismą.
Kalbėsiu atvirai, kai prieš
2015 m. socialdemokratai ir
darbiečiai skubėjo įteisinti
tiesioginius merų rinkimus,
nes tai buvo savo programose
įsipareigoję rinkėjams, buvo
rizikų, kad bandymas apeiti
Konstitucijos keitimą gali nepavykti. Kokios tos rizikos?
Tiesiogiai rinktiems merams
buvo suteikti didesni įgaliojimai, atiduota dalis savivaldybės administracijos direktoriaus pareigų. Domėjausi,
kaip yra kaimyninėje Lenkijoje. Ten meras yra vykdomoji valdžia. Tarsi savivaldybės
administratorius.
– Tai kaip reikėtų spręsti tiesioginių merų rinkimų
klausimą?
–
Konservatoriams,
teoriškai, jei pavyktų susitarti ir su Lietuvos valstiečių
ir žaliųjų sąjunga, galbūt ir
pavyktų pakeisti Konstituciją taip, kad tiesioginiai merų
rinkimai būtų įteisinti. Bet...
Mes turime netgi tokį terminą
„Diagnozė – konservatorius“,
kai norima sugriauti gerai
veikiančią sistemą... Ir ne pirmą kartą taip daroma. Pavyzdys – kad ir atliekų tvarkymo
įstatymo pakeitimai, kai gerai
veikusią, paprastą, lengvai
administruojamą
rinkliavą
„nuo galvos“ sugalvota keisti
painia dvinare.
– Kaip apskritai dabar
Seimas dirba nuotoliniu
būdu? Ar jo darbas efektyvus?
– Nekenčiu nuotolinio
darbo. Taip galime dirbti ir
dirbame tik iš bėdos. Ir kitose Europos šalyse nuotolinis
parlamentų darbas nebuvo
toks efektyvus ir sklandus,
kokio tikėtąsi. Kai buvo sunki epidemiologinė situacija,
iš dalies jis gelbėjo. Bet jau
turime galvoti, kad reikia
grįžti prie tiesioginio darbo
Seime.
– Su kokiomis problemomis susiduria Seimo nariai
nuotoliniuose posėdžiuose?
– Pirmiausia, su techninė-

mis. Ne visuomet yra stabilus
interneto ryšys. Ne visuomet
pavyksta prisijungti, kartais
stringa sistemos, trinka interneto ryšys ar pats kompiuteris
ima „ožiuotis“. Tos problemos atsispindi ir balsavimuose Seime. Kartais parlamentaras nebalsuoja ne todėl, kad
nedalyvauja posėdyje, o dėl
techninių nesklandumų.
– O kam patogūs Seimo
posėdžiai nuotoliniu būdu?
– Visų pirma, valdantiesiems. Posėdžio vedėjams
yra galimybė manipuliuoti:
pavyzdžiui, apsimesti, kad
nepastebėjo, kad Seimo narys
nori pasisakyti. Jiems patogu
ir dėl to, kad nuotoliniu būdu
vienas žmogus gali dalyvauti bent keliuose posėdžiuose,
susitikimuose. Nepamirškime, kad valdančiųjų turimų
balsų kiekis tik nedaug viršija
sprendimams priimti reikalingą daugumą. O nemažai
tos daugumos narių – ministrai. Gyvuose posėdžiuose jie
ne visada galėtų dalyvauti.
Formaliai dabar Seimo narys
gali dalyvauti posėdyje, net
nebūdamas Lietuvoje. štai
dabar buvo atvejų, kad į Seimo posėdį jungėsi net vizito
Ukrainoje metu.
– O ar tai nepavojinga: jungtis į posėdį iš kitos
valstybės, galbūt nesaugiu
ryšiu? Juk kalbame ne apie
naršymą internetu, o apie
valstybinės reikšmės sprendimų priėmimą...
– Be abejo, kad tokių
klausimų kyla. Ir tokio darbo patirtis rodo, kad galbūt
vertėtų kritiškiau žiūrėti ir į
elektroninį balsavimą rinkimuose. Man dėl to kyla vis
daugiau abejonių. Žinoma, jo
labai norėtų užsienyje gyvenantys lietuviai. Vienas galimų privalumų būtų didesnis
rinkėjų aktyvumas. O štai
Estijos pavyzdys rodo, kad
toks suaktyvėjimas buvo neženklus ir trumpalaikis. O ir
kitos šalys neskuba įteisinti
tokio balsavimo. Manyčiau,
kad ir mums nėra kur skubėti. Ir tikėtis, kad kiek galima
greičiau rinksimės į gyvus
Seimo posėdžius. Žinoma,
reikia saugotis, saugoti vieni
kitus, bet tas saugumas neturi peraugti į paranoją. Aš dvi
dienas Seime sėdėjau šalia
covid-19 užsikrėtusio kolegos. Saugumo priemonės atliko savo darbą: nesusirgau.
O dabar jau aš ir nemažai
kolegų esame pasiskiepiję.
Taigi, laukiu gyvų posėdžių,
kad parlamento darbas būtų
efektyvesnis.
– Dėkojame už pokalbį.
Užs. 1321
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Rokiškio krepšininkai gins rajono garbę Lietuvos čempionate

Rajono sirgaliai sulaukė puikios žinios: suburta
krepšinio komanda, kuri jau
šį šeštadienį žais pirmąsias
rungtynes 3x3 krepšinio Lietuvos čempionate. Varžybų
grafikas įtemptas: vyks šeši
etapai ir finalas „Hoptrans“
arenoje. Čempionatui suteiktas aukšto meistriškumo varžybų statusas. Elito grupėje
tarp 24 Lietuvos ir užsienio
šalių komandų išvysime ir
komandą „Rokiškis“. Varžybas sirgaliai galės stebėti Go3
televizijos transliacijų metu.
Įtemptas
varžybų grafikas
„Rokiškio Sirena“ apsilankė vienoje paskutiniųjų prieš
čempionato startą Rokiškio
komandos treniruočių Kūno

kultūros ir sporto centro salėje.
Pasirengimas vyko rimtai: žaidėjai kartu su treneriu, praeityje garsiu „Žalgirio“ komandos
ir Lietuvos rinktinės nariu,
šlifavo derinius. Komandos ir
trenerio nusiteikimas aiškus:
atiduoti jėgas siekiant kiek galima aukštesnių rezultatų.
Komandos vadovas Martynas Karaliūnas atviras: čempionate rokiškėnai nežada būti
tiesiog statistais. Keliamas
uždavinys – patekti į finalą
tarp 12-os geriausių Elito grupės komandų. Turnyras vyks
itin dideliu tempu: kiekvieną
gegužės savaitgalį bei pirmąjį
birželio savaitgalį bus sužaisti
šeši varžybų etapai. Tada, tik
po savaitės atokvėpio – finalinis etapas „Hoptrans“ arenoje.
Varžybos vyks, deja, be

žiūrovų. Tačiau sirgaliai galės
stebėti Go3 televizijos transliacijas. Taigi bent nuotoliniu
būdu bus galima sirgti už mūsų
rajoną reprezentuojančią komandą.
Pasiilgę
sportinių renginių
Rokiškio komandos dalyvavimas Lietuvos 3x3 krepšinio
čempionate – didžiulės svarbos
įvykis rajono sportiniame gyvenime. Išjudinsiantis ir krepšinio bendruomenę, ir sirgalius. O ir Rokiškio vardas bus
garsinamas tokiame svarbiame
renginyje. Ir pasiilgusiai sporto renginių rajono visuomenei
tai bus puiki proga stebėti varžybas, sirgti už savojo rajono
atstovus. Įdomu tai, kad Rokiškio vardą komanda nešios

ne tik nominaliai. Net keturi iš
šešių žaidėjų savo sportininko
kelią pradėjo Rokiškyje. Tai
Karolis Kvedaravičius, Mantas
Virbalas, Robertas Keliačius,
Arnas Juškevičius. Rajono
sporto pasaulyje gerai žinomas ir komandos legionierius
Mantas Kazlauskas, talkinęs
Pandėlio miesto komandai.
Dar vienas legionierius – Nacionalinės krepšinio lygos žaidėjo patirties turintis Mantvydas
Staniulis.
Net įprastiniais metais Rokiškio komandos dalyvavimas
tokio lygio varžybose būtų didelis įvykis. O ką jau kalbėti
apie karantino laikotarpį, kai
rajone apskritai labai mažai
sporto renginių. Todėl komandos vadovas M. Karaliūnas
neslepia: didžiulį norą žaisti
demontruoja žaidėjai, dėmesį
– sirgaliai ir rėmėjai.
Kol kas sirgaliai komandos
pasirodymą stebės transliacijų
metu. O vasarą, jei leis epidemiologinė situacija, galbūt pavyks krepšiniu pasidžiaugti ir

varžybose rajone.
Nebus statistai
Kaip teigė komandos vadovas, idėja suburti komandą kilo
jam kartu su K. Kvedaravičiumi. Ir tada ėmė apie save burti
norinčius žaisti rokiškėnus.
Komandoje galima registruoti
šešis žaidėjus, prasidėjus čempionatui bus galimi komandos
papildymai ir sudėties korekcijos. Ypač turint omenyje,
kad varžybų sparta didžiulė:
šeši etapai ir finalas faktiškai
per pusantro mėnesio. Taigi,
ekipos akiratyje, natūralu, bus
daugiau rajono krepšininkų.
Tikimasi, kad ekipa Lietuvos
čempionatuose žais ne vienerius metus, taigi ir jauniems
rajono žaidėjams bus puikiu
pavyzdžiu ir tikslu tobulėti.
M. Karaliūnas neslepia: varžybos itin aukšto lygio. Tarp 24erių komandų ne tik Lietuvos,
bet ir Vokietijos, Belgijos, pora
Latvijos ekipų. Taigi rokiškėnai
žaidėjai gaus ir tarptautinių varžybų patirties. Ir komandos va-

Pavasarinis kelių remontas: dėmesys ne pliusiukui, o kokybei

Jau dvi savaites rajono
žvyrkeliai
remontuojami
po žiemos. Ilga, šalta žiema,
vėlyvas pavasaris koregavo
darbų pradžią. Įsibėgėjęs
žvyrkelių tvarkymas kiek
kitoks nei anksčiau: ne dėl
pliusiukų popieriuose, laikino efekto, bet iš esmės. Atkuriant per ilgą laikotarpį
„nugyventus“ kelius: teisingai tvarkant jų profilį, kelio zonos griovius, šalinant
menkavertę augmeniją.

Vis siauresni ir siauresni
Rajone žvyrkelių netrūksta: priskaičiuojama apie 1600
km. Daugiausia jų Pandėlio,
Rokiškio kaimiškojoje bei
Kamajų seniūnijose. Kiekvienas jais važiuojantis į darbą,
mokyklą, ar kitais reikalais
tikisi, kad keliauti bus saugu,
patogu, komfortiška. Todėl
kiekvieną pavasarį rajono savivaldybė imasi tvarkyti šiuos
kelius. Finansine išraiška šiemetinė injekcija nėra dosni.
2019 m. valstybė Rokiškio
rajono žvyrkelių remontui
skyrė 397,2 tūkst. Eur, pernai
– net 479,7 tūkst. Eur. O šiemet... tik 183 tūkst. eur. Tiesa,
kaip sako rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus

pavaduotojas Valerijus Rancevas, yra vilties, kad pakeitus šalies įstatyminę bazę,
bus sulaukta papildomų lėšų.
Bent taip žada Susisiekimo
ministerija. Visgi lyginant
pernykštes ir šiemetines lėšas
akivaizdu, kad jų dabar skirta
mažiau nei pusė.
O atlikti darbų reikia daug.
Pagrindinis žvyrkelių priešas ir gadintojas: ilga ir gili
žiema. Pašalas padarė daug
žalos. Ji būtų mažesnė, jei
anksčiau keliai būtų buvę
tvarkomi tinkamai. Važinėjantieji žvyrkeliais pastebi,
kad po poros greideravimų
važiuoja sumuštu, pliku kelio pagrindu. O ir patys keliai
kasmet vis siaurėjo ir siaurė-

jo. Dėl neteisingos priežiūros faktiškai neliko griovių,
kelkraščių. „Todėl sutvarkyti
kelią nereiškia ant jo užpilti
žvyro ir jį nugreideruoti. Reikia kelius atkurti iš esmės“,
– pabrėžė Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Augustinas Blažys.
Užduotis –
atkurti teisingą
kelio profilį
Žvyrkelis, kaip ir bet kuris kelias, turi savo profilį.
Dėl lėšų stokos žvyrkeliai
buvo nugyventi. Važiuojantieji pastebi, kad keliai ne tik
siauresni, bet ir savo forma
primena lovį. Problema yra

ta, kad ant tokio kelio patekęs
vanduo neturi kur nubėgti. Jis
ardo kelią, graužia balas. Balos ištaškomos, kelias sunkiai
džiūna netgi esant geriems
orams. Greideruojant tokį kelią, žvyras išstumiamas nuo
važiuojamosios kelio dalies į
kelkraščius.
Per ilgą laikotarpį jis apaugo velėna, nebeliko griovių.
Jau pernai pastebėta, kad kai
kur ir javai sėjami jau vos ne
ant važiuojamosios dalies. V,
Rancevas teigė, kad anksčiau
seniūnijose krūmynai pakelėse buvo naikinami kasmet,
viešųjų darbų metu. Tačiau
tai buvo kova su vėjo malūnais: nupjauti krūmai atželdavo.

Nepriklausomas rajono laikraštis

Todėl žvyrkelius rajono
savivaldybė ima tvarkyti iš
esmės. Procesas, žinoma,
imlus ir laikui, ir lėšoms. Tačiau ir efektas bus ilgalaikis.
„Gyventojus prašome turėti
kantrybės: kelių negalime atkurti per vieną dieną“, – sakė
V. Rancevas.
Statybos ir infrastruktūros plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas A. Blažys
pabrėžė, kad atkuriant kelius
matyti, jog kitados jie buvo
teisingai suformuoti. Todėl
standartinė rajono žvyrkelio
tvarkymo eiga yra tokia: nustumiama per daugelį metų
suformuota kelio briauna, kur
įmanoma, greideriu, bet dažniausiai jau ekskavatoriumi
tenka iš naujo formuoti griovį, kelio šlaitus. Kelio aplinkoje išnaikinami menkaverčiai krūmai. Jau antrą sezoną
jie ne pjaunami, o raunami ir
smulkinami. Ir, žinoma, keliai žvyruojami.
„Su turimomis lėšomis
siekiame maksimaliai gero
rezultato. Tai investicija, nešanti didelę naudą: sutvarkius
kelius iš esmės, palengvėja jų
priežiūra. Suformavus kelio
profilį, ateinančios žiemos
padarys mažesnės žalos, rei-

dovas, ir treneris, ir žaidėjai akcentuoja: nevažiuojama tiesiog
dalyvauti. Tikslas – finalininkų
dvyliktukas.
Sulaukė ir verslo
dėmesio
Kad komanda galėtų sėkmingai žaisti, reikia ne tik
sportininkų noro, entuziazmo, meistriškumo, sirgalių
palaikymo bei dėmesio, bet
ir komandos biudžeto. Svarbu žinoti, kad visos rungtynės
bus žaidžiamos išvykose, o tai
irgi svarbus faktorius formuojant biudžetą. Taigi, komandai
talkina rėmėjai: „Rokiškio Sirena“, Kūno kultūros ir sporto
centras (kuris rūpinsis treniruočių sale ir transportu vykti į
varžybas), mineralinis vanduo
„Ūpas“ bei jo gamintoja UAB
„Lamikara“, „Rokiškio mėsinė“. Už komandos marškinėlių dizainą ir gamybą ekipa
dėkinga bičiuliams iš Latvijos,
Jekabpilio.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ

kės mažiau investicijų juos
tvarkyti“, – akcentavo A.
Blažys.
Jau pasigirdo kaltinimų,
esą žvyrkeliai ne tvarkomi,
o „gadinami“. Ypač gąsdinančiai atrodo „išartos“ šalikelės. Specialistai sako, kad,
žinoma, gali pasitaikyti ir
klaidų, ir netikslumų. Tačiau
gavus žinią apie „sugadintą“
kelią, kol kas paaiškėja, kad
jo tvarkymo procesas tik ką
prasidėjo: nuo kelkraščio
nustumta velėna. „Todėl gyventojus įspėjame apie laikinus nepatogumus ir prašome
turėti kantrybės“, – ragino V.
Rancevas.
Darbų spartai ir prioritetams daug įtakos turi ir skirtų lėšų kiekis. Kaip rašyta
straipsnio pradžioje, jų šiemet skirta vos ne tris kartus
mažiau, nei pernai. Taigi akivaizdu, kad rajono savivaldybei reikia rinktis, kuriuos
žvyrkelius tvakyti pirmiausia. Prioritetas teikiamas
tiems, kurie jungia didesnes
gyvenvietes, kuriais važinėja
mokykliniai autobusai. Sutvarkius svarbiausius, dėmesys bus skiriamas ir kitiems
žvyrkeliams.
Užs. 1320

5 psl.

2021-04-30
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

Dėl prašymų pateikimo rengiant Panevėžio apskrities
Rokiškio rajono (savivaldybės) Kazliškio seniūnijos
Kazliškio kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyrius
(toliau ‒ Skyrius) informuoja, kad 2021 m. gegužės 25 d. bus pradėtas rengti
503,6274 ha teritorijos Panevėžio apskrities Rokiškio rajono (savivaldybės) Kazliškio seniūnijos Kazliškio kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektas. Asmenys, pageidaujantys šioje kadastro vietovės teritorijoje susigrąžinti
žemę natūra, gauti nuosavybėn neatlygintinai, pirkti arba nuomoti iš valstybės,
gauti neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti žemę, iki 2021 m. gegužės 17 d. gali pateikti prašymus Skyriui. Projektavimo darbus vykdo:
Vida Einorytė (valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Panevėžio žemėtvarkos ir geodezijos skyrius, tel. 8 626 22 951. Su laisvos žemės fondo žemės
planu galima susipažinti interneto svetainėje www.nzt.lt.
Užs.1317

Verslininkams – kvietimas teikti
paraiškas paramai gauti

2021 m. gegužės 3 d. startuoja kvietimas Rokiškio rajono verslininkams teikti paraiškas paramai gauti pagal Rokiškio rajono
smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programą (toliau – Programa),
ši priemonė skirta finansiškai remti rajono smulkaus ir vidutinio verslo įsitvirtinimą, naujų darbo vietų sukūrimą, vykdyti įmonių plėtrą, darbuotojų kvalifikacijos kėlimą bei kitas verslumą skatinančias priemones.
Primename, kad rajono verslininkai gali susigrąžinti dalį lėšų už sumokėtas palūkanas, žemės, žemės nuomos ar nekilnojamojo turto mokesčio dalį,
dalyvavimo verslo parodose išlaidas, už savo ar darbuotojų kursus, atgauti
įmonės, bendrijos registravimo išlaidas, informacinių reprezentacinių leidinių
rajono mastu leidybos išlaidas ar išlaidas už įdarbintą asmenį, registruotą Užimtumo tarnybos Rokiškio skyriuje ir kt. Lėšos gali būti naudojamos Programos
nuostatuose nurodytoms paramos kryptims, paremiant rajono verslo subjektus, atitinkančius LR smulkaus ir vidutinio verslo įstatymą bei SVVPP nuostatų
reikalavimus.
Rajono smulkūs ir vidutiniai verslininkai kviečiami nuo 2021 m. gegužės 3 d.
teikti paraiškas Programos paramai gauti. Paraiškos priimamos nuo kvietimo
pradžios iki kol pakanka lėšų, skirtų Programai einamosioms lėšoms, bet ne
vėliau kaip iki 2021 m. gegužės 24 d.
Taip pat nuo 2021 m. gegužės 3 d. skelbiamas konkursas gauti subsidijai,
turintiems verslo idėją, tačiau stokojantiems finansinių galimybių ją įgyvendinti. Iki 2021 m. gegužės 24 d. laukiami paraiškų projektai dėl subsidijos verslo
idėjai įgyvendinti. Šio konkurso tikslas – skatinti kurtis naujus verslus. Pagal nustatytus kriterijus Programos vertinimo komisija atrinks geriausius verslo idėjos
projektus. Už I-ąją vietą numatyta skirti 3000 Eur parama, už II-ąją – 2000 Eur
parama, už III-ąją – 1000 Eur parama. Jei turite gerą, inovatyvią verslo idėją pildykite paraišką ir dalyvaukite subsidijos verslo idėjai konkurse bei laimėkite
piniginę paramą verslo idėjos pradžiai!
Užpildytas paraiškas su visais reikalingais dokumentais, prašome siųsti paštu
arba palikti Savivaldybės administracijos (Respublikos g. 94, Rokiškis) „viename
langelyje“ (popierinius variantus) arba, jei paraiškos ir privalomi pateikti dokumentai teikiami pasirašyti kvalifikuotu el. parašu, – siųsti juos el. paštu savivaldybe@post.rokiskis.lt, adresuojant Rokiškio rajono savivaldybės Strateginio
planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriui.
Detalesnę informaciją apie Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programą ir Subsidijos verslo idėjai konkursą, paraiškų
formas ir kitus dokumentus galite rasti rajono internetinėje svetainėje www.
rokiskis.lt skyrelyje Verslininkams/Parama-verslui arba kreipiantis į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų
pirkimų skyrių (mob. tel. 8 667 33981, el.p. a.grizeviciute@post.rokiskis.lt).
Užs. 1311
AUGALAI

• Avižų-vikių mišinį. Kaina 170

Eur. Tel. 8 687 97 863.
Rokiškis
• Karpomų tujų sodinukus.
Sodinukų aukštis 1-1.1 m. Kaina 2
Eur. Tel. 8 615 55 635.
Kupiškis

Nemokami skaitmeninio raštingumo kursai

Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje (Taikos g. 19) organizuojami nemokami skaitmeninio raštingumo mokymai norintiems tobulinti žinias ir įgūdžius.
Tema „Debesų kompiuterija bei bendradarbiavimas internete“. Mokymai vyks
gegužės 11, 12, 13 d. nuo 17.00 val. iki 19.00 val.
Registracija telefonu: 8 458 52793

Rokiškio krašto muziejaus staigmena mamoms

Sekmadienį, Motinos dieną, Rokiškio krašto muziejus nedirbs, bet visas mamas, ir ne tik, kviečiame muziejuje apsilankyti gegužės 1-ąją, Tarptautinę darbo dieną. Šią dieną muziejuje Jūsų lauksime net iki 19 valandos. Visų mamų
šeštadienį muziejuje lauks staigmena – kasoje perkant bilietą pasakykit AŠ
ESU MAMA, ir Jums bus įteikta maža dovanėlė.
Gegužės 7 dieną nuo 10 val. kviečiame į nemokamas individualias psichologo - psichoterapeuto Viliaus Grigaliūno konsultacijas. Konsultacijos
vyks Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės
sveikatos biure, Respublikos g. 94 - 704.
Būtina išankstinė registracija telefonu
8-458-52055, 8-611-24422.

• Raudonųjų ir geltonųjų,

daugiagalvių svogūnų sodinukus.
Tel. 8 627 08 628. Rokiškis
• Miežių sėklą Tesla C3. Kaina 150
Eur. Tel. 8 611 34 820.
Rokiškis
• Facelijos sėklas. Išvalytos. Turiu
apie 20 kg. Kaina 2 Eur/kg. Galiu
siųsti per paštomatus.

Nepriklausomas rajono laikraštis

Tel. 8 652 37 235. Rokiškis
• Raudonųjų dobilų sėklą.
Tel. 8 623 18 913. Rokiškis
BALDAI

• Naudotą, geros būklės sekciją su

minimaliais, pataisomais defektais.
Kaina 155 Eur. Tel. 8 677 54 746.

6 psl.
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Rokiškis
• Geros kokybės, mažai naudotą
sofq-lovą su patalynės dėže ir 2
fotelius. Kaina 235 Eur.
Tel. 8 677 54 746. Rokiškis
• Naudotą, geros būklės komodą.
1,78 m. ilgio, 0,44 m. pločio ir 0,81
m. ilgio. Kaina 95 Eur.
Tel. 8 677 54 746. Rokiškis
• Svetainės sofą-lova+čiužinys
su mažesne sofa. Gamintojas Lietuviški baldai. Matmenys:
mažesnioji sofa - ilgis 1.45 m,
plotis 0.9m, aukštis 0.84 m. Sofalova: ilgis 1.90 m, plotis 0.9 m,
aukštis 0.84 m. Kaina 200 Eur.
Tel. 8 687 52 549. Rokiškis
• Odinį komplektą 3+1+1. Reikia
pervilkti medžiagą. Kaina 100 Eur.
Tel. 8 620 31 920. Rokiškis
• Raudonus, odinius fotelius.
Vienvietis ir dvivietis. Žiobiškio
kaime. Kaina 50 Eur.
Tel. 8 696 61 155. Rokiškis
• Sekciją. Kaina galima siūlyti.
Pasiimti patiems. Kaina 50 Eur.
Tel. 8 606 14 217. Rokiškis
• Geros būklės prieškambario
komplektą. Kaina 100 Eur.
Tel. 8 682 31 499. Rokiškis
• Trumpai naudotą (1 mėn) čiužinį
nuo pragulų. Tel. 8 604 09 285.
Rokiškis
PASLAUGOS

• Dengiame plokščius stogus

Nepriklausomas rajono laikraštis
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AB „Rokiškio mašinų gamykla“
2020 m. dividendų mokėjimo tvarka

Laisvės g.13

Rokiškio rajono savivaldybės administracija skelbia atranką į Rokiškio
rajono savivaldybės administracijos
Turto valdymo ir ūkio skyriaus pakaitinio vyriausiojo specialisto (nuolatinio
darbuotojo vaiko priežiūros atostogų
laikotarpiui, koeficientas – 7, pakaitinis karjeros
valstybės tarnautojas) pareigoms užimti.
Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu http://www.rokiskis.lt.

Užs. 1319

2021 m. balandžio 12 dieną įvykęs pakartotinis
visuotinis AB ”Rokiškio mašinų gamykla” (įm .k.
173108864, buveinės adresas Respublikos 113.Rokiškis) akcininkų susirinkimas nusprendė paskirstyti
2020 m. Bendrovės pelną ir skirti 0,08 euro dividendų vienai akcijai. Dividendai bus mokami nuo
2021 m. gegužės 17 d. 13.00-15.00 val.
Akcininkams dividendai bus išmokami Bendrovės kasoje arba pateikus prašymą, dividendai bus
pervesti į akcininko nurodytą asmeninę atsiskaitomąją sąskaitą. Ryšium su įvestu pandemijos karantinu prašome registruotis tel. 8 458 33625 arba
mob. 8 663 79519. Prašymus galite pateikti raštu
(AB „Rokiškio mašinų gamykla“ adresu: Respublikos 113, LT- 42150 Rokiškis) arba elektroniniu
paštu virga@rmg.lt.
Dividendai apmokestinami pagal LR numatytus įstatymus (15 proc. GPM) Prašymus galite pateikti raštu arba elektroniniu paštu virga@rmg.lt..
Pasiteiravimui tel. (8-458) 33625 arba mob. 8 663
79519. Turėti asmens tapatybės dokumentą.
Gen. direktorius Rimgaudas Kilas

Suteikiame garantiją.
Tel. 8 690 27 247.
Rokiškis
PERKA

Visa informacija „Kreda“ grupės kredito unijoje
adresu Nepriklausomybės a. 8, Rokiškis arba tel. +370 699 49754

Tel. 8 683 21 321. Rokiškis
• Pirksiu Moskvič automobilį.
Tel. 8 615 88 335. Rokiškis

rulonine prilydoma danga.

• Perku mopedą Riga, Stella, Mini
arba Delta. Domina ir jų dalys.

Taip pat nupirkčiau Dniepr/Ural
vadinamą Emka motociklą arba jo

Nepriklausomas rajono laikraštis

dalis, dokumentus, priekabą. Taip
pat sudomintų Jawa ar panašus
motociklas. Kaina 500 Eur.

Ieškokite prekybos
centruose!

SEKMADIENIS 05.02

ŠEŠTADIENIS 05.01

2021-04-30

05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Daiktų istorijos
06:55 Išpažinimai
07:25 Auklė Makfi
09:00 Labas rytas,
Lietuva
11:00 Beatos virtuvė
12:00 Laukinė gyvūnija
12:50 Amerika iš paukščio
skrydžio. Laukiniai
Vakarai
13:40 Komisaras
Montalbanas. Balsas
naktyje
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų
koncertas
17:30 Žinios
18:00 Langas į valdžią
18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Dainuok su manim

05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Nacionalinė
ekspedicija
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 Gyventi kaime gera
08:30 Ryto suktinis
09:00 Brolių Grimų
pasakos. Kaip jaunikaitis
baimės ieškojo
10:00 Gustavo
enciklopedija
10:30 Lietuvos
tūkstantmečio vaikai
11:30 Ką veikti?!
12:00 Gamtos amžius
12:50 Tobula planeta
13:45 Puaro
15:30 Žinios
15:45 Koncertas „Jums,
mamos“
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22:40 Dvyniai
00:25 Ieškomas
02:10 Amerika iš paukščio
skrydžio. Laukiniai
Vakarai
03:00 Euromaxx
03:30 Komisaras Montalbanas.
Balsas naktyje
05:15 Ponių rojus

06:35 Kung fu panda. Meistrų
paslaptys
07:00 Bakuganas.
Šarvų sąjunga
07:30 Keista šeimynėlė
08:00 Kung fu panda. Meistrų
paslaptys
08:30 Simpsonai
09:00 Virtuvės istorijos
09:30 Skaniai ir paprastai
10:00 Tėvų darželis
10:30 Būk sveikas!
11:00 Penkių žvaigždučių būstas
11:25 Laukiniai Vakarai
12:20 Kenoloto

17:30 Žinios
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Viktorija
21:50 Mano mama
23:35 „Miestas 24“
01:25 Dvyniai
03:10 Ryto suktinis
03:35 Puaro
05:15 Ponių rojus

05:05 Mažieji genijai
06:10 Sveikatos medis
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga
07:30 Keista šeimynėlė
08:00 Kung fu panda. Meistrų
paslaptys
08:30 Svajonių ūkis
09:00 Sveikata.lt
09:30 La Maistas
10:00 Pasaulis pagal moteris
11:00 Svajonių sodai

12:22 Laukiniai Vakarai
12:35 Operacija "Riešutai" 2
14:15 Kaimynas šnipas
16:05 Veidrodėli, veidrodėli
17:20 Kenoloto
17:22 Veidrodėli, veidrodėli
18:30 TV3 žinios
19:30 galvOK
19:35 Eurojackpot
19:40 galvOK
21:30 Raudonasis žvirblis
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Raudonasis žvirblis
00:25 Pamišėlė
02:05 Nesunaikinami 3
04:15 X mutantai
05:05 Mažieji genijai

05:05 Kalnietis
06:40 Nuotykių metas
07:30 Bunikula
07:55 Ogis ir tarakonai
08:05 Broliai meškinai.
Nuotykių ieškotojai
08:35 Tomas ir Džeris

12:00 Bembis
12:20 Kenoloto
12:22 Bembis
13:35 Ir kaip ji viską suspėja?
15:30 Keistas penktadienis
17:20 Kenoloto
17:22 Keistas penktadienis
17:25 Juozas Statkevičius.
Naujausia kolekcija PAVASARIS /
VASARA 2021
18:30 TV3 žinios
19:30 Didysis šou burbulas
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Didysis šou burbulas
22:30 Gerumo stebuklas
00:45 Prezidento lėktuvo
sudužimas
02:20 Bėgantis labirintu 2
04:40 Mažieji genijai

06:35 Nuotykių metas
07:00 Bunikula
07:25 Padūkėlių lenktynės

09:05 Beprotiškos melodijos
09:30 Mes pačios
10:00 Sėkmės tandemas
10:30 Meškiukas Jogis
12:10 Auksinis kompasas
14:25 Policijos akademija 4.
Civiliai patruliai
16:15 Artūras, svajonių
milijonierius
18:30 Žinios
19:30 Nepaprastas
Žmogus-Voras
22:15 Operacija "Kas tėvas?"
00:30 Blogoms mergaitėms
viskas
02:05 Ištrūkęs Džango

06:00 Info komentarai su Arnu
Mazėčiu
07:00 Augintinių talentų šou
08:00 Kvailiai šėlsta
08:30 Augintinių talentų šou
09:00 Sveikatos kodas
10:00 Smaragdinės Malaizijos
salos

11:10 Negyvenamose salose su
Beru Grilsu
12:15 Vanity Fair.
Visiškai slaptai
13:15 Ekstrasensų mūšis
15:30 Pavojingi kaimynai
16:30 Kelias į EURO 2020
17:00 Betsafe–LKL čempionatas
19:30 Muzikinė kaukė
22:05 Zodiako sugrįžimas
00:10 Absoliutus blogis 2.
Apokalipsė
02:00 Baudėjas. Karo zona

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

07:50 Broliai meškinai. Nuotykių
ieškotojai
08:20 Tomas ir Džeris
08:50 Šaunioji beždžionė
10:40 Paskutinis Oro valdovas.
Ango legenda
12:45 Įkyruolė
14:55 Gyvenimo užrašai
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Lietuvos balsas. Vaikai
22:10 Eilinis Džo. Kerštas
00:20 Zūlanderis 2
02:20 Operacija "Kas tėvas?"

10:00 Didingoji Gvadalkivyro upė
11:10 Negyvenamose salose su
Beru Grilsu
12:15 Vanity Fair. Visiškai slaptai
13:15 Ekstrasensų mūšis
15:30 Pavojingi kaimynai
16:30 Kelias į EURO 2020
17:00 Betsafe–LKL čempionatas
19:30 Mirtinas ginklas
20:30 Paskutinis laivas
22:25 Legendų biuras
23:35 Gyvi numirėliai
00:35 Zodiako sugrįžimas
02:30 Absoliutus blogis 2.
Apokalipsė

06:00 Info komentarai su Arnu
Mazėčiu
07:00 Kvailiai šėlsta
07:30 Galiūnų varžybos Lietuva –
Latvija. Biržai
08:30 Tauro ragas
09:00 Baltijos komandinis galiūnų
čempionatas. Radviliškis

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

11:00 Švarūs miestai
11:30 Inovacijų DNR
12:00 „Pėdsakas“
14:00 „Vieno nusikaltimo
istorija“
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos miestai
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 Deutsche Welle pristato:
Greitis
19:00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi
20:00 Žinios
20:30 #NeSpaudai
21:30 Oponentai
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten.
Pokalbiai
00:00 „Pėdsakas“
02:00 „Vieno nusikaltimo
istorija“
03:35 Gyvenimas
04:20 Laikykitės ten
05:00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi
05:40 Vantos lapas
10:00 Krepšinio pasaulyje
10:30 Deutsche Welle pristato:
Greitis
11:00 Atliekų kultūra
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 „Pėdsakas“
14:00 „Vieno nusikaltimo istorija“
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Nauja diena
18:00 Žinios
18:30 Mūsų gyvūnai
19:00 Laisvės TV valanda
20:00 Žinios
20:30 Operetė Kauno pilyje
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 „Pėdsakas“
02:00 „Vieno nusikaltimo istorija“
03:35 Atliekų kultūra
03:55 Kaimo akademija
04:20 Laikykitės ten
05:00 Kaimo akademija
05:20 Mažos Mūsų Pergalės

ANTRADIENIS 05.04

PIRMADIENIS 05.03

Ieškokite prekybos centruose!
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka
09:45 Kernavės
archeologinė vietovė
09:50 Kuršių nerija
10:00 Abiejų Tautų
Respublikos Gegužės
3-iosios Konstitucijos
ir Tarpusavio įžado
akto 230-osios metinės.
Iškilmingas Lietuvos ir
Lenkijos Seimų bendras
minėjimas
11:00 Tarnauti ir ginti
12:00 Savaitė
13:00 Įdomiosios pamokos
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

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka
09:45 Miuncheno
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Vartotojų kontrolė
13:00 Daiktų istorijos
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:20 Kaip atsiranda
daiktai
16:40 Kalnų daktaras
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė
ekspedicija
22:30 Dviračio žinios

19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Laukiniai Vakarai prie molo
23:50 Įstatymas ir tvarka
00:30 Išpažinimai
01:05 Klauskite daktaro
02:05 Daiktų istorijos
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema
04:05 LRT forumas
04:55 Kaip atsiranda daiktai
05:15 Ponių rojus

06:20 Transformeriai. Maskuotės
meistrai
06:45 Ančiukų istorijos
07:10 Kung fu panda. Meistrų
paslaptys
07:40 Svajonių sodai
08:35 Meilės sūkuryje
09:40 Mano dukrelė
11:50 Rytietiški saldumynai
12:20 Kenoloto
23:00 Atpirkimo kelias
23:50 Įstatymas ir tvarka
00:30 Šventadienio mintys
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Ne)emigrantai
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema
04:05 Nacionalinė ekspedicija
04:55 Kaip atsiranda daiktai 8
05:15 Ponių rojus

06:20 Transformeriai. Maskuotės
meistrai
06:45 Ančiukų istorijos
07:10 Kung fu panda. Meistrų
paslaptys
07:40 Karštai su tv3.lt
08:35 Meilės sūkuryje
09:40 Mano dukrelė
11:50 Rytietiški saldumynai
12:20 Kenoloto
12:22 Rytietiški saldumynai

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 Karštai su tv3.lt
20:30 Prakeikti III
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Pagrobimas
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Pagrobimas
23:50 Naktinė pamaina
00:50 Kobra 11
01:45 X mutantai
02:35 Mikė
03:30 Ką mes veikiame šešėliuose
04:00 Naktinė pamaina
04:50 Kobra 11
05:50 Atsargiai! Merginos

06:30 Svaragini. Amžina draugystė
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Kalnietis
12:55 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Prieš srovę
20:30 Prakeikti III
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 12 galimybių 2. Perkrauta
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 12 galimybių 2. Perkrauta
23:50 Naktinė pamaina
00:50 Kobra 11
01:45 X mutantai
02:35 Mikė

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

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 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios
22:30 Vagių pasaulis
00:35 Strėlė
01:30 Eilinis Džo. Kerštas
03:15 Volkeris, Teksaso reindžeris
04:45 Kalnietis

06:25 Akloji zona
07:20 Mano virtuvė geriausia
08:35 Šuo
09:40 Pėdsakas
10:35 Iškvietimas
11:35 Mentalistas
12:35 CSI. Majamis
13:35 Mano virtuvė geriausia
14:55 Šuo
14:30 Uždraustas vaisius
15:30 Mano namai - mano likimas
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios
22:30 Klasės susitikimas.
Berniukai sugrįžta
00:30 Strėlė
01:25 Vagių pasaulis
03:10 Volkeris, Teksaso reindžeris
04:40 Kalnietis

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

16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Akloji zona
19:30 FTB
20:30 Kvailiai šėlsta
21:00 Keršto valanda
22:35 Mirtinas ginklas
23:35 Legendų biuras
00:50 Gyvi numirėliai
01:45 CSI. Majamis
02:30 Iškvietimas
03:10 FTB

05.30 Krepšinio pasaulyje
06.00 Bušido ringas. Tarptautinis
turnyras „BUSHIDO KOK 2021"
06.30 Vantos lapas
07.00 Kaimo akademija
07.30 Mūsų gyvūnai
08.00 Eko virusas
08.30 Inovacijų DNR
09.00 „24/7“
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“
11.00 „Žiedas su rubinu“
12.00 TV parduotuvė
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Akloji zona
19:30 FTB
20:30 Kvailiai šėlsta
21:00 Keršto valanda. Atlygis
22:55 Keršto valanda
00:30 Didžiojo sprogimo teorija
00:55 CSI. Majamis
01:50 Iškvietimas
02:35 FTB

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

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

12.15 Mokslo ritmu
12.30 Kaimo akademija
13.00 Nauja diena
14.00 „Teisingumo agentai“
15.00 „Reali mistika“
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Laisvės TV valanda.
Laikykitės ten
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“
21.30 „Žiedas su rubinu“
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 Laisvės TV valanda.
Laikykitės ten
00.30 „Teisingumo agentai“
01.30 „Žiedas su rubinu“
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“
03.10 Laisvės TV valanda.
Laikykitės ten
03.50 Alfa taškas
04.10 Mokslo ritmu
04.25 Partizanų keliais
04.50 „Reali mistika“
13.00 Nauja diena
14.00 „Teisingumo agentai“
15.00 „Reali mistika“
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Laisvės TV valanda
18.00 Reporteris
18.25 Rubrika "Europa - tai aš"
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“
21.30 „Žiedas su rubinu“
22.30 Reporteris
22.55 Rubrika "Europa - tai aš".
23.00 Alfa taškas
23.30 Laisvės TV valanda
00.30 „Teisingumo agentai“
01.30 „Žiedas su rubinu“
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“
03.10 Laisvės TV valanda
03.50 Alfa taškas
04.10 Mokslo ritmu
04.25 „TV Europa pristato. Vyrų
šešėlyje“. Lazdynų Pelėda
04.50 „Reali mistika“
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• Šieną, šiaudus ritiniais.

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Bekoną. Užaugintas natūraliais

pašarais. Tel. 8 607 51 525.
Kupiškis
• Mažai naudotą namelį augintiniui.
Kaina 12 Eur. Tel. 8 601 14 335.
Rokiškis
• 3 veršių karvę. Rokiškio raj..
Kaina 650 Eur. Tel. 8 676 51 261.
Rokiškis
• Baltą, pieninį buliuką. 2 mėn.,
pieno jam nereikia.
Tel. 8 624 70 057. Rokiškis
• Žąsis. Pora 30 Eur.
Tel. 8 652 30 601. Rokiškis
• Šešias bičių šeimas. Galima
rinktis iš devynių. Rokiškio raj.,
Kamajų sen.. Tel. 8 652 37 235.
Rokiškis
• Kaimiškus kalakučiukus. Išsiritp
balandžio 18 dieną. 3,5 Eur/vnt.
Rokiškio raj. Tel. 8 670 45 703.
Rokiškis
IEŠKO DARBO

• Ieškau bet kokio darbo Rokiškio

mieste ar aplinkui. Skubiai. Galiu
dirbti salės darbuotoju prekybos
centre, pagalbiniu virtuvės
darbuotoju, kiemsargiu, sargu ir
krovėju. Vairuotojo pažymėjimo
neturiu, laukiu tik rimtų pasiūlymų.
Kaina 700 Eur. Tel. 8 646 51 495.
Rokiškis
• Moteris ieško papildomo darbo,
kelioms valandoms. Ne kiekvieną
dieną. Tinka darbas vakarais,
valytojos ar panašiai.
Tel. 8 622 69 561. Rokiškis
• Ieškau darbo. Man 28 m. Galiu
atlikti įvairius ūkio darbus,
statybose, skaldyti malkas ir
panašiai. Tel. 8 614 48 387.
Rokiškis
• Ieškau kokio nors darbo, esu
vyras, 38 m. Tel. 8 679 36 779.
Rokiškis
• Dvi merginos, vyresnės nei 20
metų, ieško betkokio darbo. Galime
sukrauti malkas, rinkti akmenis
pas ūkininkus, išvalyti namus ar
patalpas. Siūlyti moteriškus darbus.
Tel. 8 601 67 660. Rokiškis
• 42 metų moteris ieško darbo.
Tel. 8 602 21 055. Rokiškis
• 35 m. vyras ieško darbo. Turiu
vairuotojo pažymėjimą, automobilį.
Esu be žalingų įpročių.
Tel. 8 619 40 309. Rokiškis
SIŪLO DARBĄ

pagalbiniams darbininkams.
Tel. 8 629 78 838. Rokiškis
• Ieškau, kas galėtų suvirinti pirčiai
vandens kailiuką ir pajungtų pirties
krosnį. Tel. 8 677 17 546.
Rokiškis
• Reikalingas meistras, galintis
sutvarkyti dulkių siurblį. Garantinio
apdarnavimo firma taisyti atsisakė.
Į variklį pateko drėgmės, vos
triskart naudotas. Siurblys Boch.
Kaina 50 Eur. Tel. 8 647 27 902.
Rokiškis
• Ramundas GM,UAB
reikalingas (-a) Juostinio gaterio
operatorius(-ė). Darbo vieta Dirbtuvių g. 13, Obeliai, Rokiškio
r. Darbas nuo 7:00 - 15:30. Darbo
užmokestis – neatskaičius mokesčių
nuo 1040 Eur iki 1200 Eur. Tel.
Nr.865620131. Tel. 8 610 03 980.
Rokiškis
• Ramundas GM,UAB reikalinga
(-as) lentelių rūšiuotoja(s). Darbo
vieta - Dirbtuvių g. 13, Obeliai,
Rokiškio r. Darbas pamaininis.
Darbo užmokestis – neatskaičius
mokesčių nuo 907 Eur iki 992 Eur.
Tel. Nr. 865620131.
Tel. 8 610 03 980. Rokiškis
• Ramundas GM,UAB reikalingas
(-a) pjuvenų džiovyklos operatorius
( -ė). Reikalavimai, turėti
nemažiau kaip B kategorijos
pažymėjima arba traktoriaus
vairavimo kategoriją. Darbo vieta Antanašės km., Rokiškio r.
Tel. 8 610 03 980. Rokiškis
• Ramundas GM,UAB reikalingas
(-a) padėklų remontuotoja(s).
Darbo vieta - Panemunėlio
gelž. Stotis., Rokiškio r. Darbo
laikas nuo 8:00 iki 17:00. Darbo
užmokestis – neatskaičius mokesčių
nuo 880 Eur iki 944 Eur.
Tel. Nr.865620131. Tel. 8 610 03
980. Rokiškis
• Ramundas GM,UAB reikalingas
(-a) vilkiko vairuotoja(s). Darbo
vieta - Dirbtuvių g. 13, Obeliai,
Rokiškio r. Darbas pamaininis.
Darbo užmokestis – neatskaičius
mokesčių nuo 960 Eur iki 1120 Eur.
Tel. Nr. 865620131.
Tel. 8 610 03 980. Rokiškis
• Reikalinga gėlių fasuotoja.
Darbas prie Kavoliškio (3 km).
Tel. 8 652 78 157. Rokiškis
• Reikalingas pagalbinis
darbuotojas kapaviečių įrengimo,
restauravimo darbams.
Tel. 8 603 62 884. Rokiškis

Tel. 8 609 95 180. Rokiškis
• Medienos atraižas, sausas malkas.
Tel. 8 609 95 180. Rokiškis
• Plyteles grindims ir sienoms.
Tel. 8 677 51 966. Rokiškis
• Naują, medinę pavėsinę.
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Statybinę medieną.
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Verpimo ratelį, sviesto muštuvą,
radiją, molinius ąsočius, vazas,
parafino lapės kailį, kalėdinius
žaisliukus. Tel. 8 680 90 181.
Rokiškis
• Laidus automobilio garso
aparatūrai pajungti.
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Elektrinį grilį. Kaina 40 Eur.
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Seifą. Kaina 80 Eur.
Tel. 8 698 04 622. Rokiškis
• Rankų darbo, didelį, tvirtą
narvą auginti triušiams (2 vnt.).
Atvažiuojate, pasižiūrite, pasiūlote
savo kainą ir išsivežate. Skambinti
nr: 863361721. Tel. 8 632 92 334.
Rokiškis
• Spygliuočių rąstus.
Susidomėjusius prašau užsisakyti
iš anksto. Kaina derinama
paskambinus. Tel. 8 610 79 195.
Rokiškis
• 2 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
NEKILNOJAMASIS TURTAS

KITA

Rokiškis
• Medinį arkliuką. Kaina 10 Eur.
Tel. 8 696 73 882. Rokiškis
SODO, DARŽO TECHNIKA

• Seną, metalinį rėmą suolui.

Kaina sutartinė. Tel. 8 613 50 089.
Rokiškis
• Akumuliatorinę žoliapjovę ir
trimerį. 20 V. Tel. 8 625 04 387.
Rokiškis
• Savaeigę žaliapjovę
McCULLOCH. Nauja, tik 1 kartą
naudota, priekiniai ratai varomi, yra
išmetimas į šoną, galima smulkinti,
be surinkimo dėžės. Kaina 290 Eur.
Tel. 8 616 92 745. Rokiškis
SPORTO IR LAISVALAIKIO
PREKĖS

• Nei karto nekurtą kepsninę

Tel. 8 672 52 715. Rokiškis
• 3 kambarių butą Sodų g.,
Rokiškyje. Antras aukštas,
atskiras įėjimas, plastikiniai
langai, naujai išvedžiota elektra,
pradėtas remontas, įvestas miesto
vandentiekis. Šildomas kietuoju
kuru, butui priklauso sandėliukas.
Kaina 6300 Eur. Tel. 8 673 46 003.
Rokiškis
• Dalį namo. Medinis, apmūrytas.
Kavoliškis. Kaina 4200 Eur.
Tel. 8 620 36 442. Rokiškis
• Nedidelį, 2 kambarių butą
mediniame name, Respublikos g.
18, Rokiškis. Kaina sutartinė.
Tel. 8 620 57 628. Rokiškis
• 2 kambarių butą Rokiškyje. 50,87
kv. m, kambariai į dvi puses, erdvi
virtuvė, plastikiniai langai, šarvo
durys. Butas šiltas, ne kampinis.
Visai šalia prekybos centras Iki
ir naujai statomas Lidl. Aštuntas
aukštas. Kaina 23500 Eur.
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Žemės sklypus. 2,13 ha; 0,79 ha.
1 km nuo Rokiškio, Pagrandžių
kaimas, tinkama statytis namus.
Tel. 8 601 06 825. Rokiškis
• 4,49 ha mišką Krylių k., Rokiškio
raj. Su žeme arba išsikirsti.
Tel. 8 646 99 572. Rokiškis
• Tvarkingas vyras išsinuomotų
kelioms dienoms kambarį/kitą
patogią patalpą. Tel. 8 689 50 072.
Rokiškis
• 1 kambario butą 4 aukšte. 37,77
kv. m, plastikiniai langai, šarvuotos
durys. Kaina 20500 Eur.
Tel. 8 613 83 284. Rokiškis
• 15 a namų valdos sklypą Rasų
g. Gera, rami vieta. Šalia Velniakalnis, Ąžuolynas. Netoli
- tvenkiniai, teniso kortai. Kaina
18600 Eur. Tel. 8 647 23 968.
Vilnius
• 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
NUOMA

• Pampersus suaugusiems Tena,

• Reikalingas elektrikas MTZ

traktoriui, pakeisti elektros
instaliaciją. Tel. 8 615 37 882.
Rokiškis
• Ieškau patikimos darbuotojos
kaimo turizmo sodyboje.
Privalumas būtų gebėjimas gaminti,
nebijoti valymo, tvarkymosi darbų.
Tel. 8 698 20 414. Rokiškis
• Siūlome darbą miške

dydis XL, didelis sugeriamumas.
Tel. 8 698 26 187. Rokiškis
• Senovinius kalėdinius žaisliukus.
Kaina 2 Eur. Tel. 8 673 38 271.
Rokiškis
• Naudotos šarvines lango žaliuzes.
Kaina 35 Eur. Tel. 8 613 50 089.
Rokiškis
• Beicuotus miežius. 210
kilogramų. Kviečius. 290
kilogramų. Žirnius. 510 kilogramų.
Žirniai nevalyti. Liko nuo sėjimo.
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• 3 kubų metalinę statinę.
Tel. 8 458 75 274. Rokiškis

KAMADO RABBIT MINIPLUS.
Kaina 270 Eur. Tel. 8 686 51 338.
Rokiškis
• Moteriską, tvarkingą dviratį.
Yrys bėgiai, aliuminis rėmas,
šviesos priekyje nuo rato. Krepšelis
daiktams priekyje, baltas. Kaina
150 Eur. Tel. 8 614 24 785.
Rokiškis
• Elektrinį valties variklį. 45 lbs .
Kaina 180 Eur. Tel. 8 629 47 074.
Rokiškis
STATYBINĖ ĮRANGA

• 3 ir 5 kub. m talpos cisternas.

• Išnuomojamas gyvenamas

namelis, 55 kv. m. Visos
komunikacijos: vandentiekis,
kanalizacija, elektra, dušas.
Plastikiniai langai, šarvo durys. Su
baldais. Bus išnuomojamas antroje
balandžio pusėje. Kaina sutartinė.
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• Rokiškyje, nuosavame name,
išnuomojamas antras aukštas,
viskas atskira: WC, virtuvė, 3
kambariai. Su baldais, buitine
technika. Pirmam aukšte
šeimininkai, todėl norėtume rimtų
žmonių, ramybės. Kaina 200 Eur.
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Tvarkingas, dirbantis vyras ieško
1 ar 2 kambarių buto ilgalaikei
nuomai. Kaina 150 Eur.
Tel. 8 629 22 446. Rokiškis
• Ieškomas 2-3 kambarių butas
nuomai. Geriausia mikrorajone.
Biudžetas 150-180Eur. +
mokesčiai. Tel. 8 628 82 805.
Rokiškis
• Išsinuomočiau žemės sklypą,
aplink Žiobiškio, Kazliškio k.
Moku uz 1 ha nuo 150 Eur. Už
didesnį plotą ir daugiau. Kaina 150
Eur. Tel. 8 605 48 810.
Rokiškis
• 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.
Rokiškis
PREKĖS VAIKAMS

• Labai pigiai vežimėlį, dviratuką,
• Du sodo sklypus. Yra elektra,

trifazė elektros instaliacija,
vaiskrūmių. Sodas už miškų
ūkio, pirmas įvažiavimas, tinka
namo statybai. Tel. 8 678 87 437.
Rokiškis
• 3 kambarių butą P. Širvio g., 3 a.,
1985 m. statytas blokinis namas,
63,84 kv.m, medinės grindys,
langai į šiaurę ir pietus, rūsys.
Kaina 43000 Eur.

• Išsinuomočiau žemės sklypus

aplink Pandėlį. Tel. 8 627 34 750.
Rokiškis

čiuožyklę ir kitus mergaitiškus
daiktus. Daug daiktų ir rūbų
paprasčiausiai atiduosiu.
Tel. 8 672 52 715. Rokiškis
• Mobilą auklę. Kaina 25 Eur.
Tel. 8 671 14 878. Rokiškis
• Ouinny Buzz vežimėlį. Gulimoji
dalis, sėdimoji ir kėdutė. Būklė
labai gera. Kaina 160 Eur.
Tel. 8 671 14 878. Rokiškis
• Naują Vokietijoje pagamintą
sulankstomą vežimėlį. Kaina 25
Eur. Tel. 8 670 27 742.

Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Lauko dailylentes.
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Medines duris su staktomis.
Vienos durys išimtos, 204×64 cm.
Kitos bus išimtos vėliau. Kaina 55
Eur. Tel. 8 629 15 101.
Rokiškis
• Akmens masės plytelių likutį.
60×60 cm. 4 vnt. Viena truputį
nupjauta. Kaina 22 Eur.
Tel. 8 629 15 101. Rokiškis
• Likutį akmens masės plytelių.
15 vnt. 30×30 cm. Akmenukų
imitacija. Kaina 8 Eur.
Tel. 8 629 15 101. Rokiškis
• Kompresorių. 220 V. Kaina 200
Eur. Tel. 8 674 92 644.
Rokiškis
TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Naudotą Hudora paspirtuką.

Atsilupę dažai, girgžda ratelis,
virintas vairas. Kaina 50 Eur.
Tel. 8 621 36 258. Rokiškis
• Naudotą BMX. Turi galinius
pegus. Yra problemų su stabdžiais.
Dėl kainos galima derėtis. Kaina 90
Eur. Tel. 8 621 36 258.
Rokiškis
• Bortinę, 6 tonų Zil priekabą be
dokumetų. Kaina 500 Eur.
Tel. 8 650 26 388. Kupiškis
• Citroen Xsara Picasso. Pilkos
spalvos, 2001.09, dyzelinas,
mechaninė pavarų dėžė, 66 kW,
TA pasibaigusi. Metus prastovėjusi
garaže, akumuliatorius keistas
vasarą, nuo tada nekurta ir
nevažiuota. Kaina 333 Eur.
Tel. 8 672 52 715. Rokiškis
• Opel Vectra C. 1.9 l, 110 kW,
universalas, 6 bėgiai, juodos
spalvos. Su TA, pakeista visiškai
naują sankaba, sutvarkyta
važiuoklė, geras akumuliatorius,
ekonomiškas, lieti ratlankiai.
Kaina 1700 Eur. Tel. 8 677 31 580.
Rokiškis
• Audi 80 B3. 1991 m. 1.9 l, 50
kW. Trauka gera. Pakeisti diržai,
tepalai, filtrai, naujas radiatorius.
Po paskutinės apžiūros pravažiuota
2 tūkstančiai km. TA iki 2021-11.
Iš minusų: nėra akumuliatoriaus,
prastoka salono bei kėbulo
išvaizda. Kaina 390 Eur.
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Ford Focus. Dyzelis, su TA.
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Dieviškas varškės pyragas „Angelo ašaros“

LAISVALAIKIUI

Ingredientai:
Tešlai:
• 1 stiklinė miltų
• 80 gramų sviesto
• 1 kiaušinis
• 2 šaukštai cukraus
• 1 šaukštelis kepimo miltelių
Įdarui:
• 500 gramų varškės
• 3 kiaušinių trynių
• 100 gramų grietinės
• 0.5 stiklinės cukraus
• 4 konservuoti persikai (galima nedėti)
• 1 šaukštas manų kruopų
• šiek tiek vanilės

Iki Naujųjų liko 245 dienos
Valpurgijos naktis
Tarptautinė džiazo diena
Saulė teka 5.45 val.,
leidžiasi 20.48 val.
Dienos ilgumas 15.03 val.
Mėnulis –pilnatis.

Savo vardadienius
šiandien švenčia:

Marijonas, Skaudmina,
Skaudminas, Skaudminė,
Skaudvilas, Skaudvilė, Sofija,
Vaišmantas, Vaišmantė, Virbutas.
Rytoj: Gražina, Vidmantas,
Vidmantė, Zigmantas, Zigmas,
Žilvinas, Žilvinė, Žygimantas.
Poryt: Atanazas, Eidmantas,
Eidmantė, Eidmina, Eidminas,
Eidminė, Eidotas, Eidotė, Meilė,
Sigismundas, Sigizmunda,
Sigizmundas.

Dienos citata

„Džiaugsmą pažinsi, kada
sužinosi, kas tai yra ašaros"
(Dž. Polis).

Šiandien pasaulio
istorijoje

311 m. Galerijus Valerijus
Maksimianas (Galerius Valerius
Maximianus) išleido įsaką, kuriuo
Romos imperijoje teisiškai pripažino krikščionis.
1789 m. įvyko pirmojo JAV
prezidento Džordžo Vašingtono
inauguracija.
1804 m. Didžiosios Britanijos armija per karą Suriname su
olandais pirmą kartą panaudojo
šrapnelį - artilerijos sviedinius
su distanciniu degtuvu, pripildytus rutuliukų. Ši kovos priemonė
pavadinta britų kario Henrio Šrapnelio vardu.
2008 m. Rusijos mokslininkai
patvirtina, kad du skeletai, rasti
netoli Jekaterinburgo, yra Rusijos
caro Nikolajaus II sūnaus Aleksejaus ir vienos jo seserų palaikai. Tai
buvo paskutiniai iki tol nerasti Romanovų dinastijos atstovų palaikai.

Šiandien
Lietuvos
istorijoje

1916 m. Olandijos mieste Hagoje
pasibaigė Lietuvių konferencija.
1924 m. krašto apsaugos ministro įsakymu karininkų klubas pavadintas Lietuvos karininkų ramove.
1993 m. Lietuvos ir Latvijos atstovai nutarė, kad abiejų valstybių siena
eis prieškario riba.

Post scriptum
Visi barščiai vienu vardu,
tik ne visi skanūs.

Viršui:
• 3 kiaušinių baltymai
• 5 šaukštai cukraus pudros

Kaina negalutinė. Kaina 350 Eur.
Tel. 8 621 36 133. Rokiškis
• 2004 m. Ford. Rida: 156 000 km.
2 l, 143 AG (105kW). Kuro tipas:
Benzinas. Vienatūris, durų skaičius:
4/5. Varantieji ratai: Priekiniai.
Pavarų dėžė: Mechaninė. Klimato
valdymas: Oro kondicionierius.
Spalva: Vyšninė, be defektų.
Kaina 1300 Eur. Tel. 8 633 31 774.
Rokiškis
• Minerva dviratį. Šiaulių vairo
gamyklos, 21 bėgis, naudotas bet
būklė labai gera. Kaina 120 Eur.
Tel. 8 686 24 612. Rokiškis
• Priekabą 2PTS4. Be bortų, be
dokumentų. Kaina 820 Eur.
Tel. 8 625 17 722. Kupiškis
• Naudotą elektrinį paspirtuką.
Kaina 120 Eur. Tel. 8 605 03 189.
Rokiškis
• Merida dviratį. Turi kosmetinių
trūkumų, rakinama orinė šakė,
hidrauliniai diskiniai stabdžiai.
Naujai sudėta: padangos, žvaigždės
su grandine, galinis pavarų
perjungimas, pedalai, pedalų ašis.
Kaina 300 Eur. Tel. 8 626 93 439.
Rokiškis
• Chrysler Grand Vojeger. 2002
metų, 2,5 l, dyzelis, nėra TA, yra
defektų . Kaina 500 Eur.
Tel. 8 621 72 973. Rokiškis
• VW Golf. Iš Vokietijos. Lietuvoje
neeksploatuotas. 1.9 l, TDI. 2008
m. Universalas. Nuimamas kablys.
Išsamesnė informacija telefonu.
Kaina 2550 Eur. Tel. 8 682 41 823.
Rokiškis
• Citroen Nemo. Vienatūris,
2010 m., 1.4 l, 50 kW. Dyzelis,
automatas, geros būklės . Kaina
2350 Eur. Tel. 8 658 12 062.
Rokiškis
• Peugeot 807. 2004 m., TA iki
2021.07.30. 2,2 l, 94 kW. Dyzelis.
6 bėgiai. Silpna trauka, nevaikšto
rankinio trosas. Variklis dirba
gražiai, nedūmija, užsiveda
puikiai tiek šiltas tiek šaltas.
Visa elektronika veikia. Domina
keitimas į mažesnį automobilį .
Kaina 700 Eur. Tel. 8 670 69 390.
Rokiškis
• Dviratį be bėgių. Iš Amerikos,
geros būklės. Kaina 300 Eur.
Tel. 8 603 77 107. Rokiškis
• BMW 1995 m. 1,6 l, benzinas.
TA metams. Tvarkingas, vieno
savininko, važinėja senolis,
geros m+s padangos, naujas
akumuliatorius, kėbulas geras.
Kaina 750 Eur. Tel. 8 627 05 835.
Anykščiai
• Peugeot Partner visą arba dalimis.
2,0 l., HDI. Kaina 200 Eur.
Tel. 8 621 12 973. Kupiškis
• Dviratį su pavaromis. R26. Kaina
50 Eur. Tel. 8 623 05 235.
Rokiškis
• Naujus kalnų, MTB 29, 27,5
colių, miesto 28 colių, bėginius,
moteriškus ir vyriškus, dėvėtus 24
ir 26 colių dviračius.
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Moterišką dviratį, ratai 28. Kaina

50 Eur. Tel. 8 603 03 337.
Rokiškis
• Vyrišką dviratį, ratai 28. Kaina 50
Eur. Tel. 8 603 03 337.
Rokiškis
• Tvarkingą Ford Mondeo. 2006
m., 2 l, 96 kW. TA dar beveik
2 metai. Dyzelis. Nesupuvus,
tvarkinga. Išsamesnė informacija
telefonu. Kaina derinama. Kaina
1100 Eur. Tel. 8 685 75 247.
Rokiškis
• Mercedes benz clk200. 2000 m., 2
l, benzinas-dujos, komresorius 100
kW, TA iki rugsėjo. Kaina 750 Eur.
Tel. 8 683 94 527. Rokiškis
TRANSPORTO PRIEMONIŲ
DALYS

• BMW 5 galines tilto detales.

Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Renault Clio priekinį stiklą,
naujas. Kaina sutartinė.
Tel. 8 604 62 575. Rokiškis
• Mazda 6 skardinius ratlankius.
R15. Kaina 6 Eur.
Tel. 8 604 62 575. Rokiškis
• VW Passat skardinius ratlankius.
R15, su vasarinėmis padangomis.
Kaina 10 Eur. Tel. 8 604 62 575.
Rokiškis
• Motociklo duslintuvo antgalį.
Tel. 8 656 75 102. Rokiškis
• Mazda Premaxcy dalis.
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Padangas. 175/70, R14,
2020 metų, Goodyears, visų
protektoriaus gylis 9 mm. Kaina
100 Eur. Tel. 8 658 12 062.
Rokiškis
• VW Sharan, 1.9 l, 66 kW turbiną.
Kaina 40 Eur. Tel. 8 682 58 004.
Rokiškis
• Cromodora ratlankius. R16,
5x100, 57.1 ET38 7.5J Tiesūs,
nėra vieno dangtelio, vietomis
yra smulkių kosmetinių trūkumų.
Tinka Audi A3, VW Golf 4, Subaru,
Skoda Octavia. Kaina 130 Eur.
Tel. 8 626 93 439. Rokiškis
• Lietus ratlankius. R15. Kaina už
visus. Kaina 50 Eur.
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Veikiantį valties variklį. Kaina 90
Eur. Tel. 8 674 54 495.
Rokiškis
• Lietus ratlankius. Išsamesnė
informacija telefonu. Kaina 30 Eur.
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Apardytus automobilius Peugeot,
Seat, Renault Clio, Mercedes-Benz.
Tel. 8 675 72 055. Rokiškis
• Įvairias naujas VAZ, ŽIGULI
dalis. Tel. 8 692 49 480.
Rokiškis
• Automobilių dalis. : VW Passat,
VW Golf 2, VW Golf 3, VW Golf
4, Opel Astra, universalas, 1999 m..
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Dalimis 2005 m. Opel Meriva. 1,3
l, CDTI, 55 kW. Tel. 8 619 11 054.
Rokiškis
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Ritinį presą PRP 1,6. Kaina 400
Eur. Tel. 8 650 26 388.

Gaminimas:
.Sviestą išsukti su cukrumi, įplakti kiaušinį. Įmaišyti pusę miltų ir kepimo miltelius. Suberti likusius
miltus ir išminkyti tešlą. Tešlą dedame į kepimo popieriumi išklotą formą ir, spausdami, suformuojame pagrindą ir kraštelius. 30 minučių palaikome šaldytuve. Įdarui varškę pirmiausia išmaišyti su cukrumi, tuomet su vanile, kiaušinių tryniais, grietine ir manų kruopomis. Įdarą sudėti ant
atšaldytos tešlos pagrindo. Kepti iki 180 C laipsnių įkaitintoje orkaitėje 40 minučių. Konservuotus
persikus supjaustyti skiltelėmis, nuvarvinti ir išdėlioti ant varškės sluoksnio. Viršui kiaušinių baltymus išplakti su cukrumi ir paskirstyti ant persikų. Kepti dar 10 minučių, kol viršus ima ruduoti.
Atvėsinti orkaitėje, praviromis durelėmis, o tuomet šaldytuve.

Pernai mirė beveik 5,3 tūkst. žmonių daugiau nei 2019 metais
Lietuvoje pernai mirė 43
tūkst. 547 žmonės, tai – beveik
5266 žmonėmis daugiau nei 2019
metais, prie didesnio mirčių
skaičiaus prisidėjo ir COVID-19
pandemija, trečiadienį pranešė
Higienos institutas.

Jo teigimu, vertinant mirčių
pokytį, reikia atkreipti dėmesį į
tai, kad statistikos požiūriu 2019 ir
2020 metai yra kontrastingi, todėl
norint matyti realų vaizdą reikia
skaičiuoti ketverių metų vidurkį –
Lietuvoje mirčių perviršis pernai
siekia 3771 mirtį, o 3289 mirtys
susijusios su COVID-19 liga.
2266 atvejais pagrindinė mirties priežastis – COVID-19 liga,
dar 1023 asmenys, užsikrėtę COVID-19, mirė nuo kitų ligų.
Pernai 22,8 proc. mirusių asmenų buvo jaunesni nei 65 metų,
beveik pusė (47 proc.) mirė būdami
65-84 metų, trečdalis (30,2 proc.) –
85 metų ir vyresni.
Penkios pagrindinės mirties
priežastys – kraujotakos sistemos
ligos, piktybiniai navikai, išorinės
mirties priežastys, COVID-19 liga
ir virškinimo sistemos ligos sudarė
87,6 proc. visų mirties priežasčių.
Nuo kraujotakos sistemos ligų
mirė daugiau kaip pusė – 52,7 proc.
visų mirusiųjų (9,8 proc. daugiau
negu 2019 metais), nuo piktybinių
navikų – 18,9 proc., dėl išorinių
mirties priežasčių – 5,8 proc., nuo
COVID-19 ligos – 5,2 proc. ir nuo
virškinimo sistemos ligų – 5 proc.
visų mirusiųjų.
Pernai COVID-19 dažniausiai
komplikavosi į pneumoniją (77,8
proc. mirties nuo COVID-19 atvejų, kai COVID-19 buvo pagrindinė
mirties priežastis), kvėpavimo nepakankamumą (49,7 proc.), širdies
nepakankamumą (46,6 proc.), šoką
(11,3 proc.), sepsį (9,5 proc.), dauginį organų nepakankamumą (6,5
proc.) ir inkstų nepakankamumą (6
proc.).
Nuo COVID-19 mirusių asmenų medicininiuose mirties liudijimuose dažniausiai nurodytos
kitos svarbios patologinės būklės
arba ligos, kuriomis sirgo asmuo,
yra šios: hipertenzinės ligos (31,3
proc.), lėtinė išeminė širdies liga
(24 proc.), cukrinis diabetas (16
proc.), prieširdžių virpėjimas ir
plazdėjimas bei kitos širdies arit-

mijos (15 proc.).
Pernai pagrindinės vyrų mirties
priežastys – kraujotakos sistemos ligos (45,6 proc.), piktybiniai navikai
(21,1 proc.), išorinės mirties priežastys (8,4 proc.), COVID-19 liga (5,6
proc.) ir virškinimo sistemos ligos
(5,5 proc.).
Tarp kraujotakos sistemos ligų
(9715 mirčių) vyravo išeminės širdies ligos (63,9 proc. visų vyrų mirčių nuo kraujotakos sistemos ligų)
ir smegenų kraujagyslių ligos (19,1
proc.). Nuo piktybinių navikų mirė
4508 vyrai.
Trachėjos, bronchų ir plaučių
piktybiniai navikai sudarė 21,1
proc., priešinės liaukos – 11,9 proc.,
skrandžio – 7,7 proc. mirusiųjų nuo
piktybinių navikų vyrų mirties priežasčių. Nuo trachėjos, bronchų ir
plaučių piktybinių navikų mirė 3,4
karto daugiau vyrų negu moterų.
Iš 1792 dėl išorinių mirties priežasčių mirusių vyrų 57,6 proc. mirė
dėl nelaimingų atsitikimų (įvykus
transporto įvykiui, nukritus, paskendus, sušalus, atsitiktiniai apsinuodijus), 26,6 proc. – dėl savižudybių.
69,6 proc. mirusiųjų amžius iki 65
metų. Šios mirties priežastys 2,5
karto dažnesnės tarp vyrų.
Nuo COVID-19 ligos mirė 1189
vyrai. 22,5 proc. mirusiųjų nuo šios
ligos amžius nesiekė 65 m., daugiau
nei trys ketvirtadaliai jų (77,5 proc.)
– vyresni nei 65 metų.
Nuo virškinimo sistemos ligų
mirė 1166 vyrai (24,5 proc. – nuo
kepenų cirozės ir fibrozės, 17,8 proc.
– nuo alkoholinės kepenų ligos).
Vyrų, mirusių nuo virškinimo sistemos ligų, skaičius, lyginant su 2019
metais, padidėjo 15,3 proc.
2020 metais dažniausios moterų
mirties priežastys – kraujotakos sistemos ligos (59,5 proc.), piktybiniai
navikai (16,7 proc.), COVID-19 liga
(4,8 proc.), virškinimo sistemos ligos (4,5 proc.) ir išorinės mirties
priežastys (3,2 proc.).
Tarp kraujotakos sistemos ligų
(13225 mirtys) vyravo išeminės
širdies ligos (60,5 proc. visų moterų mirčių nuo kraujotakos sistemos ligų), smegenų kraujagyslių
ligos (25,5 proc.) ir hipertenzinės
ligos (7,8 proc.), kurių, palyginti
su 2019 metais, padaugėjo beveik
56 proc.
Dažniausia mirties priežastis tarp
3702 nuo piktybinių navikų mirusių
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moterų – krūties (15,1 proc.), kasos
(7,7 proc.), trachėjos, bronchų ir
plaučių (7,5 proc.) bei kiaušidžių
(7,1 proc.) piktybiniai navikai. Palyginti su 2019 metais, pernai nuo
kiaušidžių piktybinių navikų mirė
18,5 proc. daugiau moterų. Trečioje vietoje moterų mirties priežasčių
struktūroje – COVID-19 liga. Nuo
jos mirė 1077 moterys. 12,4 proc.
jų amžius nesiekė 65 metų, 87,6
proc. – vyresnės nei 65 metų. Ketvirtoji pagrindinė moterų mirties
priežastis – virškinimo sistemos
ligos. Nuo jų mirusių 994 moterų
dažniausia mirties priežastis – lėtinės kepenų ligos.
Dėl išorinių mirties priežasčių
mirusių 714 moterų didžiausia dalis (57,1 proc.) mirė dėl nelaimingų
atsitikimų, kiek mažiau nei penktadalis – nusižudė (16,5 proc.). Daugiau nei trečdalis (37,4 proc.) moterų mirė nesulaukusios 65 metų
amžiaus.
Pernai mirė 9810 darbingo amžiaus gyventojų (16-64 metų amžiaus), iš kurių 72,1 proc. – vyrai,
27,9 proc. – moterys.
Didžioji dalis darbingo amžiaus
vyrų mirė nuo išeminių širdies ligų
(18,3 proc.), virškinimo organų
piktybinių navikų (7 proc.) ir kepenų ligų (6,4 proc.). Darbingo amžiaus moterys dažniausiai mirdavo
nuo išeminių širdies ligų (10,7
proc.), moters lytinų organų piktybinių navikų (8,7 proc.) ir kepenų
ligų (8,6 proc.).
Nuo 2014 metų stebėtas 1-17
metų amžiaus mirusių vaikų skaičiaus mažėjimas. Pernai šis skaičius
vėl šiek tiek padidėjo (dviem vaikų
mirtimis) – iš viso mirė 79 vaikai (51
berniukas ir 28 mergaitės).
Dažniausios šio amžiaus vaikų
mirties priežastys – išorinės (40,5
proc.), taip pat piktybiniai navikai
(17,7 proc.) ir nervų sistemos ligos
(13,9 proc.). Dėl išorinių mirties
priežasčių mirė 32 vaikai (22 berniukai ir 10 mergaičių) – 15,8 proc.
mažiau nei 2019 metais.
Pernai mirė 70 kūdikių (vaikų
iki vienerių metų). Palyginti su 2019
metais, tai – 20 kūdikių mažiau. Iš
viso mirė 40 berniukų ir 30 mergaičių. Pagrindinės kūdikių mirties
priežastys – perinatalinio laikotarpio ligos (42,9 proc.) ir įgimtos formavimosi ydos (31,4 proc.).
BNS inform.

2021-04-30

11 psl.

Orų prognozė balandžio 30-gegužės 3 d.
Diena
Debesuotumas
Balandžio 30 d.

Temperatūra
Naktį 7
Dieną 12

Vėjas
ŠV,
3-8 m/s

Gegužės 1 d.

Naktį 0
Dieną 13

V,
1-5 m/s

Gegužės 2 d.

Naktį 2
Dieną 14

Š,
5-10 m/s

Gehužės 3 d.

Naktį 8
Dieną 11

Š,
5-10 m/s

Pastabos

Galimybė įamžinti
brangaus žmogaus atminimą
Netektis pasibeldė į jūsų artimųjų, draugų, kaimynų namus? Negalite
jų aplankyti ir užjausti asmeniškai? Mes siūlome jums pagalbą – pareikškite
užuojautą „Rokiškio Sirenos“ puslapiuose. Nuoširdaus palaikymo ir pagarbos
žodžiai visam laikui liks laikraščio puslapiuose. Siūlome šia galimybe
pasinaudoti veltui: tereikia ateiti į „Rokiškio Sirenos“ redakciją, jos reklamos
priėmimo vietas ar atsiųsti užuojautos tekstą elektroniniu paštu.
Norite įamžinti velionio atminimą, jo prasmingus darbus? „Rokiškio Sirena“
pasirengusi padėti: pagal jūsų pateiktus duomenis padėsime parašyti ir
išspausdinsime nekrologą už priimtiną kainą. Pasinaudokite galimybe pagerbti į
Amžinybę išėjusius brangius žmones.

Mirė „Apollo 11“ skrydžio į Mėnulį narys M. Collinsas

Amerikietis astronautas
Michaelas Collinsas, dalyvavęs 1969 metais surengtoje „Apollo 11“ misijoje,
per kurią žmonės pirmąkart
išsilaipino Mėnulyje, trečiadienį mirė, pralaimėjęs kovą
su vėžiu, pranešė jo šeima.

Kosmoso veteranui buvo
90 metų.
„Mike'as gyvenimo iššūkius visuomet pasitikdavo
kilniai ir kukliai. Šį, savo paskutinįjį iššūkį, jis sutiko lygiai
taip pat“, – sakoma žinutėje,
paskelbtoje M. Collinso artimųjų jo oficialiojoje „Twitter“
paskyroje.
Per „Apollo 11“ skrydį,
kuriame taip pat dalyvavo
astronautai Neilas Armstrongas ir Buzzas Aldrinas, M.
Collinsas liko orbitoje aplink
Mėnulį skriejusiame erdvėlaivio modulyje. Jis palaikė ryšį
su valdymo centru ir teikdavo
atnaujintą informaciją apie er-

dvėlaivio padėtį.
Iš šios misijos narių tebegyvena tik 91-erių B. Aldrinas. Pirmasis ant Mėnulio

paviršiaus žengęs N. Armstrongas mirė 2012 metų rugpjūtį, būdamas 82-ejų.
BNS inform.

Prezidentas ordinu apdovanojo 44 motinas ir globėjas
Prezidentas
Gitanas
Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo Motinos dienos
proga ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu
apdovanojo 44 motinas ir
globėjas.

Balandžio 23-osios kryžiažodžio atsakymai
Vertikaliai: Žiupsnelis. Šarka. Obliavimas. Utena. Reklaminė. Bendras. Ni. Užgaida. Aidi.
Siautė. Gamta. Gesintuvai. Plonas. Eurai. Es. Teisei. Ant. Narsa. Leis. Praėjau. Au.
Horizontaliai: Šaulys. „Opel“. Riebus. Lie. Nežinosi. Žabanga. Nes. Daugai. Rites. Pabradės.
Ar. Lesa. Iena. Neik. Onutė. Alfa. Tr. Lova. Iguana. Im. Daviau. Minima. Ani. Tiesa. Pusė. Sau.
Pažymėtuose langeliuose: Padangė.

Kupiškis
• Dirbantį mėšlo kratytuvą ROU 6.
Kaina 900 Eur. Tel. 8 650 26 388.
Kupiškis
• 2015 m. traktorių John Deere
5100 m., pirktas naujas. Labai
mažai naudotas, 700 motovalandų,

aptarnautas tik Dojuj. Kaina 38000
Eur. Tel. 8 674 22 216.
Rokiškis
• Naudotą bulvių rūšiuotuvą
Rolmet. Naudotas tik 5 metus,
pirktas naujas, būklė puiki, yra
sietai, viskas kas eina su nauju.
Verčiantis bulvėmis sakyčiau, kad
būtinas prietaisas. Kaina 3100 Eur.
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• 400 litrų, 12 metrų purkštuvą, 200
Eur, ir tralą 200 Eur.
Tel. 8 652 06 737. Rokiškis
• Gerą lenkišką trąšų barstytuvą.

Kaina 130 Eur. Tel. 8 625 17 722.
Kupiškis
• Grėblį-vartytuvą GVR-3
(Dobilas). Kaina 570 Eur.
Tel. 8 625 17 722. Kupiškis
• Gerą rotacinę šienapjovę, galiu
atvežti. Kaina 370 Eur.
Tel. 8 625 17 722. Kupiškis
• Chemikalų purkštuvą. 12 m.
pločio, 400 l talpos.
Tel. 8 458 75 274. Rokiškis
• Vieno rotoriaus vartituvą Dobilas.
Kaina 750 Eur. Tel. 8 662 27 088.
Rokiškis

Dėl epidemiologinės situacijos šiemet iškilmingą mamų
apdovanojimo
ceremoniją
Prezidentūros rūmuose keičia asmeniniai apdovanotųjų
sveikinimai, pranešė Prezidentūra.
Mamoms ir globėjoms apdovanojimus išvežios į namus

ir asmeniškai įteiks prezidento
patarėjai.
Mamos iš visų Lietuvos regionų apdovanotos nuopelnus
motinystei ir globai, atsakingumą, pasiaukojimą, įkvepiantį pavyzdį savo bendruomenei ir visai visuomenei.
Pasak G. Nausėdos, apdovanodama ypatingai nusipelniusias mamas, valstybė
išreiškia pagarbą ir dėkingumą visoms motinoms ir globėjoms.
Šiemet Motinos dienos
proga apdovanojamos ne tik
daugiavaikės mamos, bet ir

globėjos. Šalies vadovas prieš
metus inicijavo Valstybės apdovanojimų įstatymo pataisas,
kuriomis sudaromos galimybės valstybės apdovanojimu
įvertinti ir įmotes, tėvus, įtėvius, globėjus ar rūpintojus
už jų nuopelnus motinystei,
tėvystei, globai ar rūpybai.
Nuopelnų motinystei, tėvystei, globai ar rūpybai kriterijus papildė atsakingos,
sąmoningos ir pozityvios tėvystės ugdymas bendruomenėje globojant vaikus, kuriems
paskirta globa ar rūpyba.
BNS inform.

UEFA leis „Euro 2020“ rinktinėms registruoti
daugiau futbolininkų

Šiemet
vykstančiame
Europos futbolo čempionate rinktinėms bus leidžiama
registruoti iki 26 futbolininkų. Iki šiol komandos registruodavo 23 žaidėjus.

Tokį pakeitimą inicijavo
UEFA nacionalinių rinktinių komitetas. Manoma, kad
UEFA jį patvirtins dar iki šios
savaitės pabaigos.

Toks sprendimas priimtas
dėl perpildyto šio sezono tvarkaraščio. Dauguma Europos
futbolo klubų susiduria su didžiulėmis traumų ir dėl COVID-19 pandemijos išretėjusių gretų problemomis. Tokiu
sprendimu norima rinktinių
treneriams suteikti daugiau
laisvės ir sumažinti krūvį futbolininkams.
24 stipriausių žemyno ko-
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mandų kovos prasidės birželio 11-ąją ir vyks mėnesį.
UEFA jau anksčiau buvo
nusprendusi, kad komandoms čempionate bus leidžiama naudoti penkis keitimus.
Naujienų agentūros BNS
informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB BNS
sutikimo draudžiama.
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Daro į dėžutę, ėda viską.
Tel. 8 693 30 063. Rokiškis
• Dovanoju lovą. Tel. 8 682 21 205.
Rokiškis
GARSO TECHNIKA

• Jbl kolonėles su stiprintuvu

BUITINĖ TECHNIKA

• Dujinę viryklę . Kaina 20 Eur.
Tel. 8 673 38 271. Rokiškis
• Šaldytuvą Snaigė su atskiru
šaldikliu. Kaina 30 Eur.
Tel. 8 680 47 230. Rokiškis

• Naudotą, šaldytuvą Atlant.

Aukštis 160 cm, plotis 60 cm.
Kaina 150 Eur. Tel. 8 609 95 179.
Rokiškis
DOVANOJA

• Dovanojama 2 mėnesių katytė.

Yamaha. Kaina 200 Eur.
Tel. 8 693 04 817.
Rokiškis
• Naują automobilio 1 din
multimediją, universali. Kaina 150
Eur. Tel. 8 629 40 888.
Rokiškis
• Geros būklės, daniškas garso
kolonėles Jamo e850. Kaina 105
Eur. Tel. 8 647 48 020.
Rokiškis
• Garso kolonėles automobiliui.
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą
Kenwood. Kaina 10 Eur.
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• S90 radiotechniką. Kolonėlės
su stiprintuvu. Kaina galutinė.
Kaina 200 Eur. Tel. 8 603 77 107.
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Drabužius garbingo amžiaus

moterims. Tel. 8 673 38 271.
Rokiškis
• Mažai nešiotus baltus batus. 5
Eur. Nike, neoriginalius batus. 10
Eur. Tel. 8 620 91 098.
Rokiškis
KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Naudotą Playstation 3. Viskas

veikia, laidai yra, nėra tik pultelių
su žaidimais . Kaina 25 Eur.
Tel. 8 695 77 125. Rokiškis
MAISTO PRODUKTAI

• Ekologiškai augintų kalakutų

skerdieną. Kaina prieinama
kiekvienam. Tel. 8 693 53 871.
Rokiškis
MOBILIEJI TELEFONAI

• Naują Redmi Note 10, 4/128 GB.
Žalias. Kaina 185 Eur.
Tel. 8 601 14 335. Rokiškis

• Naują Redmi Note 10, 4/64
GB. Žalias. Kaina 155 Eur.
Tel. 8 601 14 335. Rokiškis
• Naują Redmi Note 10. 4/64
GB. Baltas. Kaina 155 Eur.
Tel. 8 601 14 335. Rokiškis
• Huawei p20. Puikiai
veikiantį, geros būklės,
komplekte greito įkrovimo
kroviklis ir USB laidas.
Kaina galutinė. Versija
4/64gb. Kaina 80 Eur.
Tel. 8 619 40 309. Rokiškis
PRAŠO PADOVANOTI

• Parašau padovanoti

kompiuterio ar rašomąjį stalą.
Iš anksto dėkoju.
Tel. 8 602 21 055. Rokiškis
RASTA\PAMESTA

• Rastas valstybinis numeris.
Tel. 8 698 33 742. Rokiškis

www.rokiskiosirena.lt

ANEKDOTAI

– Kodėl blondinė tyliai
sėlina pro vaistinę?
– Kad migdomųjų
nepažadintų.
***
Dėl karantino dabar
visiems liepė sėdėti
namuose. Sėdėjau sėdėjau,
pagalvojau, o kas gi mane
mato? Ir atsiguliau.
***
– Brangusis, aš panaši į
idealią moterį?
– Oi, tu kažkas daugiau,
nei ideali moteris!
– Ir kiek gi daugiau?
– Na, kokiais 60
kilogramų.
***
Tėtis sako Petriukui:
– Tu ką, rūkai?! Taigi aš
tavo amžiuje... Hm... Tiek to,
rūkyk...
***
Žvejoja naujasis rusas:

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

meškerė auksinė, ritė auksinė,
valas ir tas auksinis. Pagauna
jis auksinę žuvelę, mažą kaip
visada.
– Kam man ji, jei ant kaklo
grandinė ir ta sunkesnė.
Ir paleidžia. Žuvelė išnėrusi
ir sako:
– O kur norai?
Naujasis rusas:
– Sakyk ir plauk
nenervinus...
***
Vaikų darželis. Auklėtoja:
– O dabar, vaikučiai, mes
visi choru pasikartosim, kokie
tie negražūs žodžiai, kurių
niekada ir niekam negalima
sakyti.
***
Petraitis vis mėgdavo
pažiūrėti savo vestuvių vaizdo
įrašą. Tik iš kitos pusės:
jis numauna žiedą, sėda į
automobolį ir išlekia.

***
Ponia su savuoju nuėjo
į brangią krautuvę. Kol ji
matuojasi sukneles, vyrukas
nuobodžiauja. Galop ji išlenda
iš matavimosi kabinos ir
klausia:
– Siaura?
Vyrukas, nepakeldamas
akių, klausia:
– Suknelė ar matavimosi
kabina?
***
Politikas į musę panašus
ne tik tuo, kad abu galima
pritrenkti laikraščiu. Dar
panašūs ir tuo, kad kuo garsiau
zvimbia, tuo labiau norisi
pritvoti.
***
Žmonės, kurie kelias dienas
nesirodo facebooke, yra
priklausomi nuo tikrovės.
***
Aš blogus darbus darau

DIREKTORIUS
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info@rokiskiosirena.lt

ŽURNALISTĖ
DIZAINERĖ-MAKETUOTOJA
Lina Dūdaitė-Kralikienė
Tel. 8 672 36 089
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gerai.
***
Tai, ką sutinki, vertini
priklausomai nuo aplinkybių.
Štai žiūrėdamas į mešką cirke,
gali mirti iš juoko. O štai
sutikęs mešką miške...
***
– Brangusis, man galvą
skauda!
– Matyt smegenys auga.
***
– Petrai, žiūrėk, mūsų
kaimynas salotose miega.
– Džiaugtumeisi, nors
kažkam tos tavo sveikuoliškos
salotos patiko.
***
Merginos pilve gyvena
drugeliai, kurie reikalauja
meilės. Moters pilve,
tikriausiai, gyvena kandys,
kurios reikalauja kailinių.
***
Darbas kilnina žmogų ir
turtina darbdavį.
***
– Mes šioms pareigoms
ieškome atsakingo žmogaus.
– Tuomet aš tikrai tinku!
Ankstesniame darbe, kas
benutiktų, aš už viską buvau
atsakingas.
***
Entuziazmo ir kovinės
dvasios kiekis yra tiesiogiai
proporcingas atstumui nuo
karo veiksmų zonos.
***
Oras visiškai sugedo.
Paskambinau į avarinę
sinoptikų tarnybą, laukiu, kol
pataisys.
***
– Ar tu girdėjai, Petrą
pasodino. Už kyšį.
– Ir kiek davė?
– Penkerius metus.
– Gaila, tik gyventi pradėjo.
Vedė, vaikeliui du metukai.
– O vaiką už ką pasodino?
***
Mokytoja giria:

– Petriuk, puikus rašinys.
Tik kodėl jis nebaigtas?
– Nes tėtis į darbą jau
vėlavo.
***
Instruktorius
parašiutininkas lėktuve:
– Taip, pirmas eina! Antras
eina! Trečias eina! Ir parašiutų
nepamirštam, nepamirštam.
***
Būrėja pranašauja
suvalkiečiui:
– Aš matau puikų namą,
gražią moterį už ferario vairo.
– O kur aš?
– Aš matau jus, į visa tai
žiūrintį pro tvorą.
***
– Šveicarija, tikriausiai, yra
labai gera šalis.
– Kodėl taip manai?
– Pas juos net ant vėliavos
pliusas nupieštas.
***
Eina Raudonkepuraitė
mišku. Staiga iš už krūmo
išlenda vilko snukis. Vilkas:
– Mergyt, tu pas močiutę
eini?
– Pas močiutę.
– O krepšiuke – pyragėliai?
– Pyragėliai.
– O jie į popierines
servetėles suvynioti?
– Suvynioti.
– Tai va, išvyniok ir paduok
servetėles.
***
Talentai pasireiškia tuomet,
kai pinigai baigiasi.
***
Stiuardesė kreipiasi į
keleivį:
– Nežinau, kaip tai nutiko,
bet jūsų žmona liko oro uoste.
– Kokia laimė! O tai
maniau, kad aš apkurtau.
***
Zoologijos sode pasklido
gandas, kad pabėgo sargas. Ir
kažkodėl liūtai tokie tylūs...
***
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Sumokėjau mokesčius ir
miegu ramiai. Ant suoliuko.
***
Pardavėjas keičia
nešiojamojo kompiuterio
kainą. Nuo 2.5 tūkst iki 2
tūkst. Eur.
Pirkėjas klausia:
– O kodėl jis taip atpigo?
– Velykinės nuolaidos
baigėsi.
***
Universiteto dėstytojas,
senas matematikas, klausia
studentų:
– Va, kai aš nusisuku į
lentą, jūs, tikriausiai, man
liežuvį rodote.
– Na, ką jūs, profesoriau...
– O va aš jums rodau...
***
– Aš taip myliu gamtą...
– Nepaisant to, ką ji su
tavim padarė.
***
Covido skyriuje seselė
be žado žiūri į elektroninį
termometrą, kuris rodo 65
laipsnius. Ligonis:
– Nesijaudinkit jūs taip.
Aš ką tik jūsų termometru
arbatą maišiau.
***
Homeras perskaitė 100
knygų ir parašė vieną. O va
influenserei užteko perskaityti
kremuko etiketę.
***
Nei gėdos, nei sąžinės.
Nieko nereikalingo.
***
Kiekvienas IT specialistas
žino, kad baisiausias virusas
sėdi prieš monitorių.
***
Naująjį lietuvį sustabdė
policija.
– Ir kur jūs, ponas,
skubate? Jūs lėkėte 120
km/h. Mūsų kamera
užfiksavo.
– Lėtai ta kamera pas jus
filmuoja. Aš lėčiau 150 km/h
nevažinėju.

Leidžiamas antradieniais ir
penktadieniais
Laikraščio tiražas – 1088 egz.
Laikraščio elektroninės versijos
tiražas – 1946 egz.
Redakcija už skelbimų, reklamos
ir užsakomųjų straipsnių turinį
neatsako

