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Rajono savivaldybėje – 4 defibriliatoriai
Sveikatos mokymo ir
ligų prevencijos centras
bendradarbiaudamas su
savivaldybės visuomenės
sveikatos biurais įgyvendino projektą „Sveikatos
išsaugojimo
priemonių
įgyvendinimas tikslinėse
teritorijose“.

Pasak Rokiškio rajono
savivaldybės Visuomenės
sveikatos biuro (VSB) vadovės Agnės Šapokaitės, šio
projekto dėka net 4-iose vietose atsiras defibriliatoriai.
2019-2020 m. Rokiškio
įstaigos darbuotojai ir gyventojai buvo apmokomi
teikti pirmąją pagalbą staigios mirties ištiktam žmogui, esant ūmiems širdies
ir kraujagyslių susirgimams
bei traumoms, taip pat
naudoti išorinį automatinį
defibriliatorių ir stabdyti
kraujavimą
specialiomis
priemonėmis, turniketais.
Rokiškio rajono savivaldybėje sumontuoti 3 defibriliatoriai: Rokiškio rajono
savivaldybėje, UAB „Rokiškio autobusų parke“, So-

dros ir Užimtumo tarnyboje,
Rokiškio skyriuje patalpose.
Dar vienas įrenginys artimiausiu metu bus sumontuotas Rokiškio baseine.
„Naudojantis šiais prie-

taisais, kiekvienas gali išgelbėti gyvybę. Rajono gyventojams buvo organizuoti
mokymai, kaip suteikti pirmąją pagalbą. Džiaugiamės gyventojų aktyvumu,

kuriems svarbu žinoti, kaip
elgtis ir ką daryti ištikus nelaimei“, - teigė VSB vadovė
Agnė Šapokaitė.
Tokie mokymai vyko
net 35 šalies savivaldybėse,
juos baigė 6000 Lietuvos
gyventojų. Baigusieji mokymus savanoriai užsiregistravo specialioje programoje kurioje jie prijungti prie
bendro tinklo ir per specialias mobiliąsias programėles gauna informaciją apie
netoliese nutikusią nelaimę.
Taigi jie pirmieji nuskubės
į nelaimės vietą ir suteiks
pirmąją pagalbą, o esant galimybei panaudos ir arčiausiai nelaimės vietos esantį
defibriliatorių. Kiekvienas
iš defibriliatorių yra sujungtas su greitosios medicinos
pagalbos (GMP) stotimi ir
automatiškai perduoda iškvietimo signalą medikams.
Efektyviai veikianti sistema
leis pradėti žmogų gaivinti
per minimalų galimą laikotarpį iki atvykstant profesionaliems medikams.
Rajono savivaldybės
inform.

„Rokiškio sūris“ išmokės
3,5 mln. eurų dividendų

Viena didžiausių pieno
perdirbimo įmonių „Rokiškio sūris“, pernai uždirbusi 3,329 mln. eurų grynojo pelno, už 2020 metus
išmokės 3,501 mln. eurų
dividendų, arba 10 centų
akcijai.

Sprendimas dėl dividendų priimtas penktadienį, per
„Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė „Rokiškio sūris“.
Tiek pat dividendų įmonė
išmokėjo ir pernai bei užpernai. Visas paskirstytinas
įmonės pelnas siekė 74,432
mln. eurų, iš jų 70,931 mln.
eurų perkelta į kitus finansinius metus.
Akcininkų
susirinkime
taip pat leista bendrovei įsigyti iki 10 proc. savų akcijų, taip siekiant palaikyti ir
didinti jų kainą. Savų akcijų
įsigijimui Bendrovė turi sudariusi 10,85 mln. eurų rezervą.

„Rokiškio sūrio“ grynasis
pelnas pernai buvo 35,1 proc.
mažesnis nei 2019 metais,
kai jis siekė 5,126 mln. eurų.
Bendrovės pardavimai pernai
sumenko 0,3 proc. iki 189,87
mln. eurų. „Rokiškio sūrio“
grupė pernai uždirbo 4,061
mln. eurų grynojo audituoto
konsoliduoto pelno –1 proc.
mažiau negu 2019 metais,
pardavimai smuktelėjo 0,2
proc. iki 210,829 mln. eurų.
27,21 proc. „Rokiškio sūrio“ balsų valdo „Pieno pramonės investicijų valdymas“,
24,96 proc. – Latvijos „RSU
Holding“, 19,76 proc. – bendrovės valdybos pirmininkas
Antanas Trumpa, 10 proc. –
Naujosios Zelandijos kompanija „Fonterra“. Kartu veikiantys asmenys valdo 82,17
proc. įmonės balsų.
„Rokiškio sūrio“ akcijos
kotiruojamos biržos Oficialiajame prekybos sąraše.
BNS inform.

Ties įvažiavimu į miestą
Už Panemunėlio geležinkelio stoties žiedo pametė vilkiką pasodintos 56 juodosios pušys
Šeštadienio rytą, apie 9
val. už Panemunėlio geležinkelio stoties žiedo nutiko
nelaimė – trūkus standžiajai vilkčiai, ant salelės užvažiavo tempiamas vilkikas.

Tempiamoji
transporto
priemonė buvo akivaizdžiai
apdaužytą. Ją tempė kitas vilkikas, registruotas Rusijoje ir
pažymėtas šios šalies valstybiniais numeriais. Paklaustas,
kas čia nutiko, nes mašina
buvo gerokai apdaužyta, ir,
akivaizdu, patekusi į eismo
įvykį, tempiančio vilkiko
vairuotojas lakoniškai papasakojo, kad tempiant „lopnula truba“, – trūko vamzdis,
suprask, standžioji vilktis.

O kur įvyko pats eismo
įvykis. Vairuotojas patikino,
kad ne šioje vietoje, o kažkur
pakelyje iš Daugpilio pusės.
Kadangi vilkikas užvažiavo ant salelės, iš dalies buvo

sutrikdytas eismas – kitiems
vilkikams, pienovežiams ir
kitoms didesnėms mašinoms
buvo sudėtingiau įvažiuoti į
žiedą, teko sukti į kelkraštį.
Įvykiu susidomėjo ir poli-

cijos ekipažas: paklausinėję
vairuotojus, patikrinę, ar tinkamai pažymėta įvykio vieta,
pareigūnai netrukus išvažiavo.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ

Obeliuose pašventinta naujoji kapinių dalis
Kapinių plėtra – pastarųjų
metų rajono miestų ir miestelių aktualija. Daugelis senųjų
kapinių pastaraisiais metais
buvo išplėstos. O kai kuriose
jau ir naujoji dalis baigiama
užlaidoti. Su kapinių plėtros
klausimu susidūrė ir Obeliai.
Obeliai – vienas iš trijų rajono miestų. Taigi nenuostabu,
kad ir labai didelės jo kapinės
tapo ankštos. Jau balandžio
pradžioje seniūnė Jūratė Šinkūnienė prasitarė, kad beliko
vos keletas vietų naujiems kapams. Tačiau problemų dėl to
nekilo – plėtrai pasirengta iš
anksto. O Motinos dieną Obelių šv. Onos parapijos klebonas Laimonas Nedveckas pašventino naująjį kapinių plotą.
Skirtas didelis plotas
Obelių kapinės – prie šv.

Obelių kapinių naujajai daliai skirtas nemažas plotas. Jį pašventino kunigas Laimonas Nedveckas.

Onos bažnyčios. Anksčiau tarp
šventoriaus, parapijos namų ir
kapinių dar buvo vietos pasistatyti automobiliams (kitoje
kapinių pusėje taip pat yra erdvi aikštelė). Po plėtros kapinės
visiškai priartėjo prie šventovės

tvoros. Kapinėms skirtas didžiulis plotas, jis jau paruoštas
laidoti: išvalyti želdiniai, žemė
išlyginta.
Šventinti ir atidaryti laidoti
naująją kapinių dalį reikėjo skubiai: mat jau balandžio pradžio-

je buvo likę vietos vos kelioms
naujoms kapavietėms. Kaip
sakė seniūnė, didelės problemos dėl to nekilo, nes nemažai
obeliečių savo artimuosius laidoja šeimos kapavietėse. Tačiau
plėtrai buvo pasiruošta iš anks-
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Rokiškį šiemet papuošė ne tik spalvingi gėlių žiedai ir
kompozicijos - ties įvažiavimu į miestą pasodintos net 56
juodosios pušys.
Pernai 5 šios, dekoratyvia, plačia kūgine laja išsiskiriančios pušys buvo pasodintos Tyzenhauzų alėjoje.
Planuojama šiais augalais apsodinti ir daugiau erdvių.
Rajono savivaldybės inform.

L Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

to. Liko tik naująją kapinių dalį
pašventinti.
Labai svarbu
Pagal krikščioniškąją tradiciją laidojama šventintoje žemėje.
Tai labai svarbi krikščioniškosios

kultūros ir pasaulėjautos dalis.
Todėl buvo svarbu pašventinti
naująją kapinių dalį iki tol, kol
joje prireiks pirmojo kapo. Įdomu
ir tai, kad jei įrengiamos apskritai naujos kapinės, jas paprastai
šventina vyskupas. O štai kapinių
papildomą dalį – vietos parapijos
dvasininkas. Taigi buvo sutarta, kad kapinių naujoji dalis bus
šventinama artimiausia svarbia
proga. O tokia – Motinos diena,
kai daugelis šeimų meldžiasi už
mirusias mamas, močiutes, proseneles, lanko jų kapus. Taigi, po
Motinos dienos šv. Mišių Obelių
šv. Onos parapijos klebonas L.
Nedveckas tikinčiuosius pakvietė
į trumpą, bet labai iškilmingą kapinių šventinimo ceremoniją. Ją,
kaip ir šv. Mišias, tiesiogiai transliavo „Rokiškio Sirena“.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ
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Politinė lyderystė, arba parūkykime degalinėje

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
Yra toks vertingas pastebėjimas: kai žmogus
nesugeba ar nenori spręsti savų problemų, jis ima
spręsti... svetimas. Galime
pasidžiaugti: išauginome
kaip tik va tokią politikų
kartą. Kuri elgiasi kaip
netikęs biuro planktonas:
labai myli darbus, todėl...
juos kaupia.
Geras valstybės valdymas primena žonglieriaus
pasirodymą cirke: jis, stovėdamas ant judančių vamzdelių piramidės, sugeba žogliruoti dešimtimi spalvotų
skirtingų kamuoliukų, nė
vieno nepaleisdamas iš akiračio. Mūsiškiai politikai ne
tik nesugeba kiek sudėtingesnėmis sąlygomis matyti
daugiau nei vieną problemą,
bet dar ir tą pačią vis paleidžia iš akiračio.
Jei mūsų liaudis nors
truputėlį daugiau mokytųsi
istorijos, ji, be abejo, lygindama šiuos laikus su praeitimi, suvoktų, kad, nepaisant
epidemijos, išgyvename labai neblogus laikus. Kodėl?
Štai įsivaizduokite, 1346-52
m. buboninis maras (skirtingais skaičiavimais) pražudė
50-70 proc. Europos populiacijos. Kitaip sakant, mirė
kas antras, arba du iš trijų
žmonių. O kur dar kitos ligos? Prisiminkite Diurerio
paveikslą apie keturis Apokalipsės raitelius. Jei mūsų
politikai, ypač jauni ir progresyvūs, nors katkartėmis
teiktųsi užeiti į bažnyčią,
tai ten yra tokia labai iškilmingai giedama giesmė,
Suplikacijomis vadinama.
Ji pradedama taip: „Šventas Dieve, šventas galingasis, šventas amžinasis“. Ir
pirmasis šios giesmės kreipinys yra toks: „Nuo maro,
bado, ugnies ir karo gelbėk
mus, Viešpatie“. Ir jis toks
ne veltui. Tai keturios žmoniją lydinčios pačios baisiausios nelaimės. Kurios,
tie baisieji Apokalipsės rai-

teliai, VISADA vaikšto kartu. Tai nuo seniausių amžių
pasaulį lydinti aksioma. Bet
mūsų politikai (ir ne tik Lietuvos) sumanė perrašyti istoriją. Jie daug ką dabar baigia perrašyti. Ir perrašydami
kuria didesnes problemas.
Štai prisiminkime save
prieš metus. Kovo viduryje,
esant vos keliems ar keliolikai covid-19 atvejų šalyje, buvo faktiškai uždaryta
valstybė. Buvo saugojamos
sienos. Uždaryti keli verslo sektoriai. Prisiminkime
savo pačių elgesį: kai iš
praktikos Italijoje grįžo Rokiškio technologijų, verslo ir žemės ūkio mokyklos
moksleiviai, komentatoriai
reikalavo išduoti tų jaunuolių adresus, kad organizuotų šių jų sekimui draugovės
būrius. Liaudis reikalavo
visiško šalies gyvenimo sustabdymo karantinui. Neužduodama kvailo klausimo, o
ką nedirbant galima valgyti?
Kasdienis susirgusiųjų skaičiavimas tapo nacionalinio
sporto šaka.
Šiandien gi covid-19 tapo
įprastine liga. Pagaunu save,
kad paskutinę covid-19 statistiką rajone skaičiau...
prieš gerus tris mėnesius.
Ką ta statistika keičia? Taip,
žmonės serga, kai kurie
miršta. „Juodos“ savivaldybės ir „juodi scenarijai“
nustojo gąsdinti. Gąsdina
kitkas. Kad be covid-19
problemos daugiau nieko
nebematoma. Ką reiškia karantinas? Karantinas reiškia
keturiasdešimt dienų. Tiek
sergančiųjų maru šeima
buvo užkalama namuose,
pažymėtuose baltu kryžiumi. Tik keturiasdešimt dienų. Po keturiasdešimt dienų
atverdavo duris ir paleisdavo išgyvenusiuosius į laisvę. O mūsų visuomenė karantinu gyvena daugiau nei
metus. Ir niekas negali pasakyti, kada gi vėl pradėsime
gyventi.
Covid-19 šiaip jau nėra

pati baisiausia liga pasaulyje. Yra kur kas greičiau
plintančių ir mirtingesnių.
Pavyzdžiui, Ebola. Kurios
mirtingumas ne 3, o priklausomai nuo štamo, 40-90
proc. Ir vaistų, ir vakcinos,
ir gydymo nėra. Ir senas
geras maras vis dar kasmet
parodo savo nagus. Su tuo
paprasčiau – laiku diagnozuotas, įveikiamas antibiotikais. Bet jis egzistuoja.
Ligos egzistuoja visą žmonijos gyvenimo laikotarpį.
Iki šiol žmonija mokėjo su
tu gyventi. Tik mūsų, geros
medicinos ir sotaus gyvenimo išlepintos, visuomenės
praranda tą įgūdį. Mūsų visuomenė apskritai pamiršo,
kad amžinasis gyvenimas
ir rojus nėra mūsų kasdienos kategorijos. Išlepimą
liudija ir tai, kad skaudžios
covid-19 pasekmės susiję
ir su pačia liga, ir su tuo,
kad Vakarų visuomenėse ji
užklupo „suoptimizuotos“
medicinos metu. „Beefektyvindami“ mediciną, ją
suvarė į ožio ragą taip, kad
kai prireikė net ne didelių,
o normalių jos pajėgumų,
paaiškėjo, kad jų nėra. Gydytojų epidemiologų kurį
laiką neruošė „iš principo“:
kam mėtyti lėšas. Infekcinių ligų skyrių rajono ligoninėse seniai neliko. Kaip
ir infekcinių ligų gydytojų.
Atkurti tokius, dabar jau pavadintus „covid“ skyriais,
tai ne dvidešimt lovelių atnešti. Prie tų lovelių reikia
aparatūros, paruošto personalo. Čia jau neišsiversi su
atvažiuojančiais ir keturias
paras keturiose skirtingų rajonų ligoninėse dirbančiais
gydytojais. Kodėl visa medikų bendruomenė ietimis
pasitiko buvusio ministro
Aurelijaus Verygos draudimą gydytojams važinėti
po gydymo įstaigas. Nors
žingsnis buvo logiškas, ypač
kol nebuvo skiepų: užsikrėtęs medikas infekciją galėjo
išnešioti ne po vieno, o kelių rajonų ligonines. Sužinojome, kas yra „nuotolinė“
medicina: epidemijos metu
greičiau įmanoma prisišaukti, atleiskite, egzorcistą, o
ne gydytoją. O nuotolinio
darbo priemonės strigo. Ką
bekalbėti, kad gyventojams
kurį laiką buvo neprieinami
gydytojai-konsultantai, reikalingomis apimtimis nevyko planinės operacijos.
Išvadų apie tai – jokių.
Vyriausybė nekalba, ko išmokė covid-19 epidemija,
kaip reikia keisti sveikatos
apsaugos sistemą.
Kaip jau minėjau, Apokalipsės raiteliai po vieną
žmonijos nelanko. Kitas

raitelis – badas. Dabar vadinamas ekonomine krize.
Apie šitą raitelį – mirtina
tyla. Nors suvokiama, kad
ir epidemijos, o jau tuo labiau negrabių ir neefektyvių jos valdymo priemonių
dėka, ekonominė krizė bus.
Nes negali valstybė išlaikyti nedirbančių žmonių. Kol
kas krizės efektas užšaldytas: valstybė moka prastovas, žada paramą, nors
realiai ji yra katino ašaros.
Kas yra įmonei, pavyzdžiui,
2-4 tūkst. Eur paramos? Lašas jūroje. Kas yra žmogui
257 Eur? Negana, kad už
tai išgyventi nedirbant neįmanoma, tai ir valstybei tai
didžiulė našta: šelpti darbingus žmones. Kas yra mokamos prastovos? Štai leido
lauko kavinėms atsidaryti.
Ar daug Rokiškyje atsidarė
lauko kavinių. O kodėl? Ir ne
tik dėl šalto oro. Kiekvienos
jų išlaidų liūto dalį sudaro
darbuotojų algos bei greitai
gendantys maisto produktai.
Laikyti virtuvės personalą,
padavėjus dėl kelių lankytojų, užsisakiusių po puodelį kavos? Nepamirškime,
kad kol kas neveikia esminė kavinių uždarbio sritis:
banketai, gedulingi pietūs,
svečių, renginių dalyvių
maitinimas. Atrodytų, kad
kitų ekonominių sektorių tai
nepalies. Iš tiesų ekonomika yra kaip kortų namelis:
net labai atsargiai ištraukus vieną, išjuda ir kitos.
To liudininkas yra vienas
aiškus ženklas: nekilnojamojo turto kainos. Pažiūrėkite skelbimus: ar daug šiuo
metu parduodama butų, kokios yra nuomos kainos. Ši
sritis – lakmuso popierėlis,
atspindintis
visuomenės
ekonominius lūkesčius. Pridėkime pandemijos metu
dar ryškiau išaugusią atskirtį tarp Vilniaus ir antrosios
Lietuvos: 2020 m. paskutinio ketvirčio duomenimis,
vidutinis darbo užmokestis
į rankas Vilniuje buvo 1082
Eur, mūsų savivaldybėje –
797 Eur. Taigi, vienokius ar
kitokius, didesnius ar mažesnius sunkumus visuomenė visgi pajus. Tai paprasta
istorinė ir gyvenimiška logika. Tačiau mūsų valdančioji
„bukulaurų“, istorijos besimokiusių testukais, karta to
nesupranta. Pridėkime mūsų
šaunios finansų ministrės
apsimelavimus dėl 2,2 mlrd
Eur paramos plano. Kokia
tai suma, galime pažinti lygindami. Visa trijų mėnesių
pramonės gamyba ir pardavimai Lietuvoje sudarė 6
mlrd. Eur. Tai parama būtų
vieno mėnesio visos pramonės pagamintos produkcijos
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vertė. Smulkmenėlė, ania?
Epidemija, slogus psichologinis klimatas, įtampa
dėl ekonominės situacijos
erzina visuomenę. Protingos, strategiškai mąstančios
Vyriausybės uždavinys yra
šias įtampas nuimti ar bent
nekurti naujų. O mūsiškė
ką daro? Ir taip įtemptoje
situacijoje rūko degalinėje.
Ir taip suerzintai visuomenei vos ne kasdien pameta
naujų priežasčių piktintis ir
erzeliuoti. Vienas po kito
visuomenei metami trigeriai, kurie erzintų ir ramiu,
ekonomikos kilimo laikotarpiu. Štai kad ir pensinis 72
metų amžius. Kai kurie komentatoriai rauda: taigi čia
Europos Komisija, ne mūsų
Vyriausybė siūlo. Siūlo „sudaryti sąlygas“ dirbti. Tarsi
jos dabar nebūtų sudarytos.
Štai čia ir išryškėja mūsų
„bukulaurų“ politikų branda
ir strateginis mąstymas. Pirmiausia, ne viską, ką kažkas
siūlo, būtina ištransliuoti.
Jei Europos Komisija, neduok Dieve, paskelbs, kad
Žemė – čemodano formos,
tai mūsiškiai dundukai irgi
tai iš tribūnos ištransliuos?
O jei Europos Komisija duos
užtaisytą pistoletą ir pasiūlys nusišaut, mūsiškiai irgi
tai padarys? Nes išdirgintai, pervargusiai visuomenei
pranešti žinią apie būsimą
ilginamą pensijinį amžių yra
tas pats, kaip politikui prisidėti pistoletą prie smilkinio.
Jei ši klaida būtų vienintelė, tuomet galbūt ji ir praeitų be rimtesnių pasekmių.
Bet ji viena iš daugelio didžiuliame kamuolyje. Apskritai ši Vyriausybė kaip ir
būdinga biurokratams, o ne
politikams, visiškai nejunta
visuomenės gyvenimo pulso. Jie nesuvokia, kad vienos ministerijos sekėjų tinklas Tik Toke tai dar ne visa
Lietuva.
Tik visiški „bukulaurai“
įsiutintai visuomenei galėjo
pateikti visą puokštę erzinančių siūlymų: Stambulo
konvencija,
partnerystės
įstatymas, neapykantos kalbos, o iš tiesų – cenzūros,
įvedinėjimas, virtualūs policijos patruliai, dabar dar
prisidėjo ir „Galimybių pasas“, kuris balansuoja ant
žmogaus teisių pažeidimo
ribos. Pridėkime alkoholio
kontrolės, mažų kiekių kanapių laikymo dekriminalizavimo, ir puokštę kitų šiuo
metu, be abejo, pirmaeilių ir
degančių problemų. Pridėkime švietimo problemas, artėjančius Valstybinius brandos egzaminus, kurie, jau
dabar neabejojama, atskleis
visą mūsų švietimo siste-

mos „grožį“ ir „potencialą“.
Apie švietimo reformą niekas seniai nebekalba. Žinoma, juk visuomenei svarbiau galimybės sekmadienio
vakarą prisigert, nei rūpintis
visuomenės ateitimi. Prioritetai, škia.
O visuomenė tyliai siunta. Organizuoja maršus. Kurie berniukų iš stiklinių urvelių tyliai pajuokiami. Jie
naivai tikisi, kad pavažinės
grupelė marginalų, ir praeis.
Jie nesuvokia, kad šis protestas nebus tiesiog „už šeimą“ ar už dar ką nors. Prie
jo jungsis žmonės, protestuodami apskritai prieš viską. Prieš tai, kas daugiau nei
metus kaupėsi: netinkamus,
nesavalaikius Vyriausybės
sprendimus, didėjančią takoskyrą tarp didmiesčių ir
regionų, neužtikrintą ekonominę ateitį, pasikeitusį
gyvenimo būdą, neaiškias
ateities perspektyvas.
Situacijos nepalengvina
ir nerami tarptautinė sistema: Rusijos kariuomenė prie
Ukrainos sienų, GRU lizdas
Čekijoje ir ten įvykdytas
teroro aktas. Prezidento ir
Vyriausybės pasistumdymai
dėl atstovavimo tada, kai
visiems reikia veikti išvien.
Ir nebe tik gesinti gaisrus,
nebe tik reaguoti, o veikti
strategiškai.
Politikai, tikrieji politikai, tai supranta. O tie, kurie nesuvokia skirtumo tarp
gauti valdžią, ir iš tiesų valdyti, tampa blogo valdovo,
Antikristo, ketvirtojo apokalipsės raitelio, simboliu.
Kuris savo veiksmas jungia
ir gilina visas likusias tris
nelaimes. Su šia Vyriausybe buvo siejami didžiuliai
lūkesčiai. Todėl ir nusivylimas ja bus daug didesnis.
Pirmieji ženklai yra daugiau
nei akivaizdūs. Tai rimti
skambučiai susiimti. Pirmiausia atskirti nereikšmingas problemas nuo pirmaeilių. Ir imtis pagaliau jas
spręsti. Nebe laikas žaisti
valdžią. Laikas valdyti.
To simbolis – praėjęs
Gerojo ganytojo sekmadienis. To, kuris už ganomuosius gyvybę atiduotų. Kuris
jungtų avis į vieną kaimenę,
o ne skirstytų į labiau baltas
ir ne tiek. Bet mūsų progresyvioji „bukulaurų“ Vyriausybė vietoj šv. Rašto skaito
„Šauniojo kareivio Šveiko“
nuotykius. Gera knyga. Tik
jos vienos mažoka.
Būtų gerai dar ir vieną
kitą istorinę knygą perskaityti, vieną kitą filosofijos
veikalą, šv. Raštą ir net
Konstituciją. Ir pabandyti
žinias įgyvendinti praktiškai.
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Vilkų žiaurumai: miestelio pašonėje išpjauta
per trisdešimt danielių vaikingų patelių

Nuo jaunojo ūkininko
Simono Lasio danielių aptvaro iki Žiobiškio, kaip rokiškėnai sako, „po tiesuma“
– pora kilometrų. Tiek, kad
aptvaro pašonėje vedinas
šuneliu ir dviračiu, pėsčiomis grįžta senukas kaimynas... Aplink ne dykvietės
– o sodybos, kuriose verda
gyvenimas: važinėja žemės
ūkio technika, automobiliai, amsi šunys. Atrodytų,
miestelio pašonė – labai
prasta kaimynystė vilkui.
Deja. S. Lasio danielių aptvaras nuklotas jų kruvinų žiaurumų pėdsakais. Iš
aštuoniasdešimties danielių bandos, išpjauta kone
pusė. Iš daugiau nei trijų
dešimčių vaikingų patelių, kurios šeimininkus jau
birželį turėjo pradžiuginti mažaisiais danieliukais,
gyva liko vienintelė... Įdomu, kad plėšrūnai faktiškai
nelietė patinų – papjautas
tik vienas jaunas patinas.
Nuostoliai milžiniški: viena
patelė rinkoje kainuoja ne
mažiau, kaip 300 Eur... Žala
matuojama ne tik pinigais.
Ši penkerius metus formuota banda tokia jauki, kad
gyvūnėliai turėjo ir savo
vardus, ir ėdė iš rankų...
Kas gali abejingai žiūrėti į
tysančių danielių kūnus, žinodami, kad plėšrūnas nužudė ne tik patelę, bet ir jos
neatsivestą mažylį...
Pralaužė tvirtovę
Vilkų gynėjai dažnai priekaištauja, esą avių, galvijų ir
kitų gyvūnų augintojai nepakankamai rūpinasi augintinių saugumu. Kad jų akylai
saugoma šventenybė vilkas
nepatektų į aptvarą, vilkų
gynėjai rekomenduoja tverti
kone dangų siekiančias tvoras, ir dar tiek pat jos pakasti
po žeme, kad plėšrūnas po
apačia neprasikastų. Tai šis
ūkininko aptvaras, kuriame
iki šiol 4 ha plote buvo auginama 80 danielių banda,
įtiktų ir reikliausiam kritikui.
Tvoros užtvertos ne šiaip sau,
o iš tiesų tvirtos. Tai liudija ir
faktas, kad vilkai nė nebandė po jomis kastis. O aukštis
toks, kad tokios joks plėšrūnas neperšoks. Visgi vilkas
– gudrus ir atkaklus plėšrū-

Vieta, pro kurią vilkai įsilaužė į aptvarą.

nas. Jis į aptvarą pateko pro
nedidelį griovį. Nereikia manyti, kad aptvaro tvora buvo
užtverta nesiekiant griovio
dugno. Griovį dengė metalinis tinklas. Vilkai dantimis
išdraskė ir išlankstė jo virbus.
Patekę į aptvarą, jie dvi
naktis: iš pirmadienio į antradienį, ir iš antradienio į
trečiadienį mėgavosi danielių
medžiokle.
Numylėti augintiniai
Danielių aptvaras gražus,
galima sakyti, prašmatnus, ne
šiaip sau koks tiesiog aptvertas laukas. Jame – ir pora lygumėlių palakstyti, ir kalvelė,
ir tvenkinukas ištroškusiems
atsigerti, ir jį vandeniu maitinantis griovys. Ir kelios dengtos ėdžios, loveliai. Juose
matyti gausiai paberta avižų.
Ėdžiose – gausu šieno. Prie
tvenkinio – nedidelis medelių
guotas danieliams ir nuo kaitros pasislėpti, ir ragus pasikasyti. Pašnekovai atviri: gyvūnams niekuomet netrūksta
maisto, kad jie nepradėtų dėl
jo konkuruoti. Žiemą bandą
lankė ir šėrė kasdien. Dabar –
užsuka kasdien arba kas antrą
dieną.
Akivaizdu, kad šeimininkai myli savuosius gyvūnus.
Net dabar, kone mirtinai pergąsdinti, danieliai, išgirdę
šeimininko balsą, prisileidžia
žmones gana arti. Nėra ko
stebėtis: juk jie prijaukinti,
turi vardus, ima skanėstus iš
rankų. Žmonių nebijo: šeimi-

L Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

ninkų vaikai dažnai užsuka
į aptvarą pasirinkti numestų
ragiukų, pamaitinti gyvūnų
kokiais skanėstais.
Vaikams šeiminininkai dar
nesakė apie nelaimę. Bijo reakcijos. Juk jau už kokio pusantro mėnesio būtų sulaukta
pačios gražiausios ir laukiamiausios žinios – pamatyti
danieles su mažyliais. Deja.
Geriausiu atveju pasaulį bandoje išvys tik vienas mažylis.
Kaip pasakyti, kad šiemet
mažylių nebus? Ir suaugusieji
slapta ne vieną ašarą nubraukė. Saugojo, kad vaikai nepamatytų to, ką padarė vilkai...
Ne silpnų nervų
žmonėms
Vaizdai aptvare – ne silpnų
nervų žmonėms. Jis klote nuklotas papjautomis danielėmis. Vilkai – tikri profesionalai: daugelis nužudytos vienu
grybšniu į gerklę. Keliems
gyvūnėliams išplėšti pilvai.
Vilkų puota šitos barbarybės
pavadinti negalima: bandyta
ėsti vos vieną ar du gyvūnus.
Žudyta tiesiog dėl pramogos.
Kodėl papjautos tik danielės? Atsakymas paprastas:
joms artėjo metas vestis jauniklius. Todėl jos po širdimi
nešiojo ne tik naują gyvybę,
bet ir papildomą svorį. Todėl
jos lėtesnės, apsunkusios. Ir
vilkams vaikant bandą, eiklesni patinėliai tiesiog buvo
vikresni. O pateles atskirdavo
nuo bandos, užspeisdavo prie
aptvaro tvoros, jo kampuose,

įkalnėje į kalvelę. Pora danielių lavonų rasta tvenkinuke.
Dar vienas nemalonus dalykas, dėl ko vilkai vengė danielių patinų – jų ragai. Tiesa,
labai pergyventa, ar užpuolimą atlaikė gražiausias bandos
patinas, vedlys. Mat gintis jis
neturėjo kuo – ragus numetė.
Laimė, vilkams jo nepavyko
pričiupti.
Vilkus matė ir tądien
Įdomu tai, kad vilkai faktiškai nebesislepia. Danielių
šeimininkas dar šiandien juos
matė miestelio apylinkėse.
Pora vilkų sau ramiausiai bidzeno lauku.
Kodėl vilkai išpjovė danielius? Paprastai tokias eibes jie krečia rudeniop, kai
moko vaikus medžioti. Bet
dabar vilkės arba yra tik atsivedusios jauniklius, ar paskutines savaites jų laukia. Taigi
jos užimtos motinystės rūpesčiais ir maistu rūpinasi kiti
gaujos nariai. Akivaizdu, kad
vilkai neketino ėsti danielių:
rimčiau apdraskyti vos pora.
O kiti papjauti ir numesti.
Kalbinti Žiobiškio būrelio
medžiotojai teigia, kad tokia
jau plėšrūno prigimtis. Instinktas. O danieliai aptvare –
jiems lengvas grobis. Maisto
vilkams netrūksta: stirnų pastaraisiais metais itin gausu.
Tačiau stirną laisvėje pagauti – ne tas pats, kas danielių
aptvare.
Įdomu tai, kad Žiobiškio
apylinkėse danielių auginto-
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jai laisvėje suformavo 18-kos
šių gyvūnų bandą. Ir ji nė kiek
nedidėja. Panašu, kad plėšrūnai išnaikina jauniklius.
Kiek kainuoja
danielius?
Valstybė, žinoma, skelbia,
kad iš dalies kompensuoja
vilkų padarytą žalą. Tačiau
danielių šeimininkai stebuklo
nesitiki. Nors įvykį registravo, pateikė reikiamus dokumentus.
Jie atviri: jei valstybė imtų
atlyginti ne dalį, o visą rinkos
kainą už papjautus gyvūnus,

tuomet ir į vilkų populiacijos
dydį būtų imta žiūrėti kiek atsakingiau. Dabar gi – vilkas
yra šventas, o kalta aplinka.
Kaip jau minėta, danieliaus
patelės kaina prasideda nuo
300 Eur. Gero, produktyvaus
patino – nuo 1000 Eur. Pasiskaičiuoti nesunku: papjauta
31 vaikinga patelė. Skaičiuojant jos minimalią kainą, išeitų, kad grynasis nuostolis yra
virš 9000 Eur. Ir tai neskaičiuojant pražudyto jauno patino, neatvestų jauniklių.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ
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Socialinės paramos centras įsikūrė rajono savivaldybėje

Socialinės
paramos
centro darbuotojai jau
mėnesį dirba rajono savivaldybėje,
septintajame
aukšte. Centro direktorė
Jolanta Paukštienė teigė,
kad sprendimas įsikurti
rajono savivaldybėje turi
daug privalumų: ir rajono
žmonėms paprasčiau bei
patogiau ieškoti paramos,
ir centro specialistams patogiau kontaktuoti su savivaldybės darbuotojais. O ir
informacija apie rajone teikiamas socialines paslaugas yra čia pat – savivaldybėje prie pirmojo aukšto
salės stovi interaktyvusis
ekranas, čia konsultacijas teikia centro specialistai. Ši paslauga – projekto
Bendradarbiavimas ir informacijos apie socialines
paslaugas sklaida Rokiškio mieste“ (08.6.1-ESFA-T-927 Spartesnis vietos
plėtros strategijų įgyvendinimas), kurį vykdo Socialinės paramos centras su
partneriais, dalis.
Patogesnė vieta
Anksčiau Socialinės paramos centro namais buvo
biurų pastatas Perkūno g.
5. Ši vieta – atoki, įsikūrusi
pramoninėje Rokiškio dalyje. Čia nevažiuoja viešasis
transportas. O nuo artimiausios jo stotelės – autobusų
stoties – tenka gerokai paėjėti. O juk socialinės paslaugos

Socialinės paramos centro direktorės Jolantos Paukštienės kabinete – kiekvienam matomas centro siekiamas tikslas.

visuomenei reikalingos kasdien. Taigi, dairytasi vietos,
kur patogiau įkurdinti centrą.
Kitas trūkumas – patalpos
buvo nuomojamos. Rajono
savivaldybės meras Ramūnas
Godeliauskas jau prieš gerą
pusmetį iki įkurtuvių neslėpė: ketinama centrą įkurdinti
savivaldybėje.
Taigi, Pramonės g. 5 liko
tik vienas centro specialistas,
kuris rūpinasi specialiosios
įrangos: lovų, vaikštynių,
kitų priemonių neįgaliesiems
išdavimu. Tačiau centro direktorė J. Paukštienė teigė,
kad ir jam ieškoma patalpų.
Tik jas ne taip paprasta rasti: patalpos turi būti erdvios,
sausos, patogios saugoti ir
išduoti priemones tiems, kuriems jos yra reikalingos.

Rajono savivaldybė – puiki vieta centrui. Juk kiekvenas asmuo, ištikus nelaimei,
negaliai ar dėl kitų priežasčių
ieškantis socialinės paramos,
savo kelią paprastai pradeda
nuo savivaldybės specialistų.
O dabar – ir nuo interaktyvaus ekrano, kad su konsultantų pagalba išsiaiškintų,
kokios paslaugos, kokia parama jam priklauso, ir kur jos
ieškoti.

inovatyvių veiklų.
Jų metu susipažinsite su
rajono socialinės paramos
sistema, pamatysite „iš vidaus“, kaip ji veikia, galėsite praktiškai padėti pagalbos
reikalingiems žmonėms. Taip
pat įgysite patirties talkininkaudami įvairių renginių
metu. Galbūt šios savanorystės metu apsispręsite savo
gyvenimą sieti su socialinės
apsaugos sistema? O gal pasisemsite idėjų, kurias galėsite
įgyvendinti pats ar su bičiuliais prisijungę prie esamų, ar
kurdami naujas nevyriausybines organizacijas.
Jūs galėsite dalyvauti šiose
veiklose: apmokyti rokiškė-

paslaugas. Taip pat galėsite
savanoriauti teikdami informaciją apie tai projekto dalyvių namuose, padėdami jiems
pildyti dokumentus, palydėdami iki reikiamų įstaigų. O
taip pat jūs galėsite talkinant
organizuojant įvairius projekto renginius.
Taigi, kviečiame prisijungti prie šaunios projekto komandos. Tą padaryti galima
lengvai ir paprastai.
Išsamesnė informacija teikiama ir savanoriai registruojami šiais telefonais:
8 618 05878,
8 458 31275.
„Rokškio Sirenos“
inform.

Patogu
ir gausiam kolektyvui
Socialinės paramos centro
kolektyvas – labai gausus,
jame 110 darbuotojų. Atrodytų, tokiam būriui reikėtų
mažiausiai kelių savivaldybės aukštų. Iš tiesų daugumos specialistų darbas – ne

kabinetinis. Jie teikia įvairias
paslaugas socialinės paramos
reikalingiems žmonėms. Todėl savivaldybėje specialistams pakanka kelių kabinetų
septintajame aukšte.
Kaip sakė J. Paukštienė,
dirbti patogu. Tik reikia taikytis prie savivaldybės vieno
langelio politikos, kuri turi
tam tikros specifikos. Taigi,
interesantas, kaip ir visi savivaldybės lankytojai, turi ateiti į klientų priėmimui skirtas
patalpas. Jei jis iš anksto susitaręs, tuomet pasitikti nusileidžia Socialinės paramos
centro specialistas. Jei nesusitaręs, reikiamą specialistą
pakviečia savivaldybės administracijos darbuotojai. Kaip
jau minėta, lankytojai supažindinami su galimybėmis

ieškoti informacijos apie socialines paslaugas ir paramą
interaktyviajame ekrane bei
svetainėje www.socsketis.lt.
Kitas privalumas kolektyvui: čia pat, tame pačiame
pastate yra ir pagrindiniai
bendradarbiai: Socialinės paramos ir sveikatos skyrius,
taip pat kiti savivaldybės
specialistai, taigi, kontaktuoti
tapo greičiau ir paprasčiau.
Liko ištikimi
savo vertybėms
Socialinės paramos centro
darbuotojai kartu su įkurtuvėmis į savivaldybės pastatą
atsinešė ir savo tradicijas.
Daugelio savivaldybės aukš-

tų sienas puošia parodos: tapybos, karpinių. Socialinės
paramos centro darbuotojai
savo aukšte rengs įvarių centro padalinių globotinių parodas. Štai dabar sienas puošia
Dienos centro jaunuolių paveikslų, sukurtų aplikacijų iš
gamtinių medžiagų technika,
paroda. Darbai įspūdingi.
Ir jie kiekvienam centro
lankytojui primena, dėl ko
stengiasi jo darbuotojai – ugdyti žmogaus vertę, orumą,
talentus. „Mes kitaip tiesiog
nemokėtume ir negalėtume
dirbti“, – kalbėjo J. Paukštienė.
„Rokiškio Sirenos“
inform.

Tapk įdomaus ir inovatyvaus projekto dalimi! Rokiškio muzikos mokyklos mokinės –
ti vertingos patirties, žinių nus naudotis interaktyviuoju
ir įgūdžių kviečiame jungtis ekranu, konsultuoti juos apie
dainavimo konkurso „Tau, MAMA“ prizininkės
prie šio projekto įdomių ir rajone teikiamas socialines

Socialinės paramos centras, kuris vykdo projektą
„Bendradarbiavimas ir informacijos apie socialines
paslaugas sklaida Rokiškio
mieste“ (08.6.1-ESFA-T-927
Spartesnis vietos plėtros
strategijų įgyvendinimas),
kviečia savanorius prisijungti prie šaunios ir iniciatyvios komandos.
Jei norite prasmingai ir
smagiai praleisti laiką, įgyIEŠKO DARBO

• 16 metų jaunuolis ieško daug

sugebėjimų nereikalaujančio darbo,
kaip malkų skaldymas, daiktų
pernešimas ir akmenų rinkimas.

Dirbti galiu savaitgaliais(nuo ryto
iki vakaro), arba darbo dienomis
nuo 15:30. Tel. 8 633 87 835.
Rokiškis
• Skubiai ieškau darbo. Turiu
B, B1, AM, Tr1, Tr2 kategorijos

vairuotojo pažymėjimą.
Tel. 8 695 70 337. Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo Rokiškyje
ar aplinkui. Skubiai. Galiu dirbti
salės darbuotoju prekybos centre,
pagalbiniu virtuvės darbuotoju,

Virtualus Šiaulių regiono vaikų ir jaunimo dainavimo konkursas „Tau,
MAMA“, kuris sutraukė
dalyvius iš įvairių Lietuvos
kampelių: Vilniaus, Joniškio, Kelmės, Naujosios

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 vakarais, valytojos ar
panašus darbas. Tel. 8 622 69 561.
Rokiškis
• Ieškau darbo. Man 28 m. Galiu
atlikti visokius darbus ūkyje,
statybose, skaldyti malkas ir
panašius darbus Tel. 8 614 48 387.
Rokiškis
SIŪLO DARBĄ

• Reikalingi darbuotojai mėsos

perdirbimo įmonėje: kuteruotojas
(mėsos masės gaminimas); Dešrų
gamintojas; Sandėlio darbuotojas;
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Akmenės, Šiaulių, Kuršėnų,
Radviliškio, Pakruojo.

Jame dalyvavo ir Rokiškio
Rudolfo Lymano muzikos
mokyklos ankstyvojo muzikinio ugdymo programos mo-

kinukė Milita Jasiūnaitė (I
vietos laimėtoja) ir 1 klasės
- Augustė Zizaitė (III vietos
laimėtoja).
Rudolfo Lymano
muzikos mokyklos
inform.
kaimo turizmo sodyboje.
Privalumas būtų gebėjimas gaminti,
nebijoti valymo, tvarkymosi darbų.
Tel. 8 698 20 414. Rokiškis
• Siūlome darbą miške
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
KITA

Vairuotojas. Kaina 800 Eur.
Tel. 8 686 94 750. Rokiškis
• Reikalingas elektrikas MTZ
traktoriui, pakeisti elektros
instaliaciją. Tel. 8 615 37 882.
Rokiškis
• Ieškau patikimos darbuotojos

• Lino audinį, tinkantį

užuolaidoms, ilgis 12 m, plotis
1,80 m. Kaina 5 Eur.
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Plastikines duris. Matmenys:
aukštis 220 cm, plotis 76 cm. Kaina
50 Eur. Tel. 8 676 30 362.
Rokiškis
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Nauja socialinė paslauga: konsultantų pagalba namuose – įgauna pagreitį

Viena iš projekto Bendradarbiavimas ir informacijos apie socialines
paslaugas sklaida Rokiškio
mieste“ (08.6.1-ESFA-T-927
Spartesnis vietos plėtros
strategijų įgyvendinimas),
kurį vykdo Socialinės paramos centras su partneriais,
veiklų yra gyventojų konsultavimas, tarpininkavimas bei pagalba tvarkant
dokumentus bei kitus socialinius reikalus Rokiškio
miesto gyventojams. Kaip
sekasi teikti šias paslaugas,
pasakojo konsultantė Akvilė Ingaunytė (nuotr.).
Kokios pagalbos
galima tikėtis?
Rokiškio socialinės paramos centras, vykdydamas
ES projektą „Bendradarbia-

vimas ir informacijos apie
socialines paslaugas sklaida
Rokiškio mieste“ teikia šias
paslaugas Rokiškio miesto
gyventojams:
Informuoja apie socialines
paslaugas mieste, socialinę
pagalbą, teises, galimybes ir
socialines garantijas konkrečiu atveju.
Kartu su asmeniu ir jo
šeima nagrinėja susidariusią probleminę situaciją ir
ieško sprendimo problemai
išspręsti. Paslauga teikiama
iki problemos išsprendimo
pabaigos.
Vykdo informavimo, kon-

sultavimo ir tarpininkavimo
socialinių paslaugų teikime
paslaugas gyventojo namuose.
Tarpininkauja ir visokeriopai padeda susitvarkyti
reikiamus dokumentus socialinėms pašalpoms gauti, išmokoms ar kt.
Padeda užsiregistruoti į socialines, švietimo, sveikatos
priežiūros ar kitas įstaigas.
Tarpininkauja ir palydi gyventoją iki gydymo ar kitos
įstaigos (pagal poreikį).
Teikia tarpininkavimo paslaugas su palydėjimu ir/ar pavėžėjimu (esant galimybei).

Paslauga labai svarbi
Projekto konsultantė A.
Ingaunytė apie savo patirtis
kalba optimistiškai. Pirmiausia, tokios paslaugos yra gyvybiškai svarbios. Kodėl?
Nes žmonėms, visą gyvenimą
pratusiems tvarkyti popierinius dokumentus, vaikščioti
su jais iš kabineto į kabinetą,
tiesiog labai sunku persiorientuoti prie karantino nulemto gydymo, socialinės paramos, valstybinių institucijų
nuotolinio darbo. Pašnekovė
pasakoja, kad tam žmonėms,
ypač vyresniems, trūksta ne

tik elementarių kompiuterinio
raštingumo žinių. Bet ir pasitikėjimo technologijomis,
savimi. Neretai pasitaiko,
kad žmogus geba internetu
skaityti spaudą, bendrauti socialiniuose tinkluose, bet štai
pačiam pildyti dokumentus
nedrąsu: baiminasi klaidų, ką
nors neteisingai padaryti. O
ką jau bekalbėti apie tai, kad
reikia ir ieškoti informacijos,
ir susirasti duomenis, juos
teisingai įvesti. Čia svarbus ir
išmanymas, ir greita reakcija.
Tad čia nepakenks ir papildoma pora akių, ir padrąsinantis
žodis, ir tiesiog patikinimas,
kad viskas bus gerai.
A.Ingaunytė
pastebėjo,
kad daugelis žmonių, kuriems projekto dėka buvo padėta paprasčiau susitvarkyti
kasdienius reikalus ir gauti
reikiamą pagalbą, tiesiog išsiilgę žmogiško bendravimo.
Tačiau įsileisti konsultantą į
namus, išmokti juo pasitikėti,
reikia šiokių tokių pastangų.
„Nereikia tuo stebėtis: juk
žmogus mums patiki savo
dokumentų tvarkymą, svar-

bius asmeninius duomenis“,
– pasakojo pašnekovė. Tačiau
rezultatais paslaugos gavėjai
lieka sužavėti. „Viena močiutė kelis kartus skambino
tiesiog padėkoti. Tokios akimirkos atperka visas įdėtas
pastangas“, – sakė A. Ingaunytė.
Ar į konsultantus kreipiamasi tik dėl dokumentų
tvarkymo? Tokia paslauga
yra svarbi, kaip ir konsultacijos socialinei paramai gauti.
Tarp aktualiausių paslaugų
– ir pagalba organizuojant
vizitus pas įvairių sričių gydytojus, pavėžėjimo pas juos
organizavimas, palydėjimas,
pagalba užsiregistruoti pas
odontologus, taip pat pagalba
apsipirkti, sumokėti mokesčius, įsigyti vaistų.
Dėl pagalbos socialinių
paslaugų srityje Rokiškio
miesto gyventojai kviečiami
kreiptis tel.:
+370 626 75185;
+ 370 618 05878;
+370 458 44215.
„Rokiškio Sirenos“
inform.

pius. Be jų pagalbos nebūtume išsivertę, todėl esam be
galo jiems dėkingos. Gėlės
didžiulės, žmogaus ūgio, todėl atrodo įspūdingai. Visas
procesas užtruko kelis vakarus. Vyrai grįžta po darbų, lieka namuose prižiūrėti
vaikus, o mes prie kūrybinio
darbo. Dar ir dabar pirštai
nusėti pūslėmis, nes žiedai
klijuoti karštų klijų pistoletu. Pamačius, kaip tos pagamintos gėlės atrodo lauke,
tarp didingų baltų kolonų,
apšviestų saulės spindulių,
sunku patikėti, kad vien tik
idėjos ir užsidegimo dėka,
nieko iš anksto nežinant apie
gamybą, galima padaryti.
Mus vedė didžiulis noras,
nuoširdumas ir tikėjimas. To
visiems linkiu, šios gražios
dienos proga“- šventine nuotaika ir procesu dalinosi Lina
Valotkienė.
„Sulaukusi pasiūlymo gaminti gėlių kompoziciją, net
nesudvejojusi entuziastingai
pasakiau – bandom, nors viduje kirbėjo mintis, ar tikrai
pavyks... Neslėpsiu, tikrai
buvo abejonių, bet kai susiburia šauni komanda, tai lūkesčiai pasiteisina visus 100

procentų. Džiaugiuosi suteikta galimybe prisidėti prie
pačių rankomis gamintos dovanos visoms mamytėms“ įspūdžiais dalinosi prie kompozicijos kūrimo prisijungusi
Raminta Katinienė.
Mamų klubo narė Dovilė
Jankauskaitė – Juškevičienė
sako, kad viso proceso metu
lydėjo pačios šilčiausios
emocijos. „Rezultatas tikrai
glosto širdį. Labiausiai džiugina bendrystės jausmas, jog
galima jungtis kartu, nedidelėmis grupelėmis ir taip paprastai sukurti gražius dalykus“- gerų emocijų neslepia
Dovilė.
Iš pradžių svarstyta lelijų
kompozicija papuošti Tyzenhauzų alėją, nes lelijos yra ir
vienas iš miesto istoriją kūrusių grafų Psezdeckių simbolių, bet dėl besikeičiančių oro
sąlygų, nuspręsta gėles įkomponuoti į labiau nuo vėjo
apsaugotą erdvę. Šiuo metu
kompoziciją galima apžiūrėti ir prie jos nusifotografuoti
Nepriklausomybės aikštėje,
tačiau neatmetama tikimybė
šią kompoziciją išvysti ir kitose miesto erdvėse.
Enrika PAVILONIENĖ

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

NEKILNOJAMASIS TURTAS

Gėlių kompozicija – dovana miestui Motinos dienos proga

Rokiškio mieste, Nepriklausomybės aikštėje gėlėmis papuošta dar viena erdvė. Turizmo informacijos
ir amatų centro prieigos
pasipuošė lelijų kompozicija, kurią Motinos dienos
proga sukūrė ir pačios pagamino Rokiškio mamų
klubo narės.

„Šiais metais narcizais
pražydusios miesto erdvės
įkvėpė ir mus sukurti kažką
gražaus savo miestui. Svarstėme kokią kompoziciją kurti – tulpių, narcizų, ar pasirinkti kitas gėles. Norėjome
prisiderinti prie suplanuoto
miesto erdvių apželdinimo
ir stipriai neišsiskirti. Pasidomėjome, pasikonsultavome su miesto kraštovaizdžio
specialiste Ingrida Trumpaite, kokiomis gėlėmis puošis
šiais metais mūsų miestas ir
išgirdus, jog yra planuojama
sodinti lelijas, neliko abejonių, jog lelijos būtų geriausias pasirinkimas. Vienbalsiai sutarėme, jog Motinos
diena – tinkamiausia proga,
juk esame mamų klubas“įspūdžiais dalinosi klubo
narės.

• Spaustuvą. Kaina 30 Eur.

Tel. 8 627 71 703. Dusetos
• Trifazį diskinį pjūklą (zeimerį),
skersinio pjovimo su 30 cm

Kompozicija gaminta iš
specialios medžiagos – izolono. Šios medžiagos privalumas, jog ji atspari vandeniui,
galima naudoti įvairiomis oro
sąlygomis, neturi kvapo, yra
ekologiška ir lengvai pasiduoda norint išgauti bet kokias formas.
Rokiškio mamų klubo
narė, Lina Valotkienė sako,
kad idėja kilo benaršant internete. „Sunku buvo suprasti,
iš ko tos didžiulės ir be galo
gražios kompozicijos pagamintos.
Pasiklausinėjome,

pasidairėme internete, pasižiūrėjome YouTube kanale ir
nusprendėme užsisakyti medžiagą - izoloną. Vedė azartas išmėginti, nors nei viena
klubo narė su šia medžiaga
nėra dirbusi. Ir koks didžiulis
šokas ištiko, kai pamačiau tas
neaiškias, baltos bei žalios
spalvos medžiagas ritinyje!“savo pirmuosius įspūdžius
pasakojo Lina.
Gėlių gaminimui prireikė
ne tik idėjos ir kūrybinio darbo – lapų karpymo, formavimo. Tam į pagalbą buvo pasi-

telktas ne tik statybinis fenas,
kurį paskolino Linos brolis
Justas Janulis, bet ir jo idėjos
bei fizinė pagalba. Gėlių stovai pagaminti iš cemento ir
armatūros, yra labai sunkūs.
Justas juos ne tik pagamino,
konsultavo proceso metu, bet
ir atvežė į vietą ir viską puikiai įkomponavo.
„Brolis stovus pagamino,
vėliau jau priekaboje nuvežė
į gėlių statymo vietą, vyras
Andrius atvežė į kūrybines
dirbtuves, kad galėtume priklijuoti pagamintus žiedla-

obliavimo funkcija. Kaina 260 Eur.
Tel. 8 627 71 703. Dusetos
• Sausas malkas, atraižas.
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Naują pledą dvivietei lovai.
Tel. 8 673 38 271. Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 50 vnt.
Vieneto kaina 0,70 Eur.
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 105 Eur.
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Pavėsinę. Tel. 8 604 61 511.
Rokiškis
• Medinius garažo vartus 1,9x3 m.

Tel. 8 682 31 964. Rokiškis
• Naują, medinį šulinio gaubtą.
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Visiškai naują, neišpakuotą
Voopoo Argus Gt rinkinį. Galia
160 W, baterija dedama 18650.
Komplekte: DRAG PnP kaitiklis,
PnP-VM5 0.2ohm mesh kaitinimo
galvutė 40-60 W, PnP-VM6
0.15ohm mesh kaitinimo galvutė
60-80W, Type C kabelis, Vartotojo
vadovas. Kaina 50 Eur.
Tel. 8 692 46 231. Rokiškis
• Sauskelnes suaugusiems Tena,

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

Nepriklausomas rajono laikraštis

• Geros būklės, puikiai veikiantį

kompiuterį Asus n53s. Intel core i52410m iki 2.9ghz, RAM 8 GB ,hdd
640 GB ,GeForce gt 540m 2 GB,
USB 3.0, baterija laiko valandą,
su krovikliu. Kaina galutinė.
Kaina 160 Eur. Tel. 8 619 40 309.
Rokiškis
MAISTO PRODUKTAI

• Ekologišką medų.

Tel. 8 671 89 551. Rokiškis

• 20 a sklypą Jakšto g., Rokiškyje.
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Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320.
Rokiškis
• 6,29 ha sklypą prie Sartų ežero ir
Šventosios upės ištakų, Kalbutiškių
k. Prie gero kelio, sklypas kraštinis,
galimos statybos. 1 ha kaina 6000
Eur. Tel. 8 698 55 357.
Rokiškis
• Namą Juodupėje, Ramybės g. 27.
Bendras plotas 89,99 kv. m. Namas
su mansarda. Yra ūkinis pastatas,
garažas. Žemės plotas 6,64 a.
Tel. 8 671 77 754. Rokiškis
• Pigiai, namą su ūkiniais pastatais,
0,28 arai žemės, kraštinis namas,
Panemunėlio gel.,st.. Kaina 12900
Eur. Tel. 8 614 19 157.
Rokiškis
• Sodo sklypus: 1) 9 a, kraštinis,
sukeltas kaina 2700 Eur.

Kadastriniai, Rokiškio miesto
ribose. 2) 12 a, kraštinis, yra
elektra, gyvenamasis vagonėlis su
baldais, stiklinis šiltnamis 5x10 m,
obelys, daržas, kaina 3300 Eur..
Kainos galutinės. Kaimynų nėra.
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• 3 kambarių butą Rokiškyje,
Taikos g. 3 aukštas, renovuotas
namas (renovacija išmokėta). Su
rimtu pirkėju kaina derinama.
Kaina 37000 Eur.
Tel. 8 647 18 679. Rokiškis
• 2 kambarių butą Kavoliškyje. 2
aukštas iš 4 . Kaina 15000 Eur.
Tel. 8 618 65 371. Rokiškis
• Du sodo sklypus. Yra trifazė
elektros instaliacija, vaiskrūmių.
Sodas už Miškų ūkio, pirmasis
įvažiavimas, tinka namo statybai.
Tel. 8 678 87 437. Rokiškis
• 3 kambarių butą P. Širvio g., 3 a.,
1985 m. pastatytas blokinis namas,
63,84 kv. m. medinės grindys,
langai į šiaurę ir pietus, rūsys.
Kaina 43000 Eur.
Tel. 8 672 52 715. Rokiškis
• 3 kambarių butą Sodų g.,
Rokiškyje. Antrasis aukštas,
atskiras įėjimas, plastikiniai
langai, naujai išvedžiota elektros
instaliacija, pradėtas remontas,
įvestas miesto vandentiekis.
Šildoma 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
NUOMA

• Išsinuomosiu žemę Rokiškio
rajone. Tel. 8 670 37 379.
Panevėžys

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

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

R.Barono žemėtvarkos darbų įmonė informuoja,
kad sklypo kad. Nr.7310/0001:249, esančio Aukštakalnių k., Kamajų sen., Rokiškio raj., savininkus ar
kitus suinteresuotus asmenis apie atliktus gretimo
sklypo Nr.7310/0001:205 kadastrinius matavimus.
Dėl papildomos informacijos kreiptis
į matininką Eugenijų Mikulėną.
Tel.8-458-68144, mob. 8-612-95720,
el. p. kavolzeme@parok.lt. Taikos g. 5, Rokiškis.
Rokiškio rajono savivaldybės administracija skelbia atranką į Rokiškio
rajono savivaldybės administracijos
Strateginio planavimo, investicijų ir
viešųjų pirkimų skyriaus pakaitinio
vyriausiojo specialisto viešiesiems
pirkimams (darbo vieta iki 2022-04-27) (koeficientas – 7,86 pakaitinis karjeros valstybės tarnautojas) pareigoms užimti.
Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu http://www.rokiskis.lt.
Užs. 1322

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
PASLAUGOS

• Nuo gegužės 15 d. išnuomojamas
2 kambarių butas Algirdo g. 1
aukštas, namas renovuotas. Tel. 8
615 28 891. Rokiškis
• Išsinuomočiau žemės sklypus
aplink Pandėlį. Tel. 8 627 34 750.
Rokiškis
• 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,

• Išvežame baldus (senus baldus,
sofas-lovas, spintas, spinteles
ir t. t.), statybines šiukšles

Nepriklausomas rajono laikraštis

Rokiškyje. Betono, statybinio laužo
išvežimas. Išvežame su priekaba,
patys išnešame iš butų, biurų ir

PENKTADIENIS 05.07

KETVIRTADIENIS 05.06

TREČIADIENIS 05.05
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05:15 Ponių rojus
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
21:30 Gimę tą pačią dieną

05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas,
Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka
09:45 Miuncheno
kriminalinė policija
10:35 Premjera. 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 8
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

05:15 Ponių rojus
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

pakrauname, tai patogu ir greita.
Tel. 8 613 47 050.
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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
12:22 Rytietiški saldumynai

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
12:55 Parduotas gyvenimas
21:30 Auksinis protas
22:55 Šindlerio sąrašas
02:05 Sesutės
04:00 Vartotojų kontrolė
04:55 Kaip atsiranda daiktai
05:15 Ponių rojus

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 Maištas
22:25 Vikinglotto
22:30 Maištas
23:15 Jėga ir Kenoloto
23:18 Maištas
23:50 Naktinė pamaina
00:50 Kobra 11
01:45 X mutantai
02:35 Mikė
03:25 Ką mes veikiame šešėliuose
03:55 Naktinė pamaina
04:45 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 Tarp mūsų, mergaičių
00:20 Strėlė
01:15 Klasės susitikimas.
Berniukai sugrįžta!
03:00 Volkeris, Teksaso
reindžeris
04:30 Kalnietis

06:30 Svaragini. Amžina

06:25 Akloji zona

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 Nešdintis visu greičiu
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Nešdintis visu greičiu
23:55 Naktinė pamaina
00:55 Kobra 11
01:50 X mutantai
02:40 Mikė
03:35 Ką mes veikiame
šešėliuose
04:00 Naktinė pamaina
04:50 Kobra 11
05:50 Atsargiai! Merginos

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 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios
22:30 Lietuviški svingeriai
00:25 Strėlė
01:20 Tarp mūsų, mergaičių
02:55 Volkeris, Teksaso
reindžeris
04:25 Alchemija
04:50 RETROSPEKTYVA

06:30 Svaragini. Amžina
draugystė
08:00 Volkeris, Teksaso
reindžeris
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Ponas Kūdikis
21:20 Bėgantis labirintu. Vaistai
nuo mirties
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Bėgantis labirintu. Vaistai
nuo mirties
00:20 Esminis instinktas
02:50 Nešdintis visu greičiu
04:25 X mutantai
05:15 Mikė

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
12:55 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba

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

Rokiškis
• 24 metrų teleskopiniu,
automobiliniu bokšteliu, teikiame

stogų, lietvamzdžių valymo
paslaugą, pjauname pavojingus
medžius. Naudodami specialų
šampūną plauname fasadus.
Dirbame ir aplinkiniuose rajonuose.
Tel. 8 621 65 223.
Rokiškis
• Ieškinių, procesinių dokumentų,
taikos sutarčių rengimas teismui,
įvairių prašymų, pretenzijų,
skundų rengimas. Konsultacijos,
dokumentų rengimas darbo
ginčų komisijoms. Kitos teisinės
paslaugos. Taikos g. 19, Rokiškis.
Tel. 8 693 66 229.
Rokiškis
• Atliekame apdailos darbus:
fasadų šiltinimas, gipskartonio
montavimas, dažymas, glaistymas,
plytelių klijavimas ir kiti darbai.
Tel. 8 626 99 150.
Rokiškis
• Dengiame plokščius stogus
rulonine prilydoma danga.
Suteikiame garantiją.
Tel. 8 690 27 247. Rokiškis

06:25 Vanity Fair.
Visiškai slaptai
07:20 Mano virtuvė geriausia
08:35 Šuo
09:40 Pėdsakas
10:35 Iškvietimas

15:30 Mano namai mano likimas
16:35 Labas vakaras
, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Agentė
23:20 Sala
02:05 Kaulų kolekcininkas
04:00 Lietuviški svingeriai

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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Ford Fiesta. 2006 m. -1,2 l- 55

kW. Benzinas, TA iki 2023.04.23.
Galima apžiūrėti Rokiškyje, Taikos
g.18. Tel. 8-677-67391. Kaina 1150
Eur. Tel. 8 629 50 988.
Rokiškis
• Sportinį, vokišką dviratį.
Nenaujas. Kaina 60 Eur.
Tel. 8 686 26 668. Rokiškis
• Nenaują, važiuojantį, moterišką,
rusišką dviratį. Kaina 20 Eur.
Tel. 8 686 26 668. Rokiškis
• Nenaują, važiuojantį vokišką,
sportinį dviratį jaunuoliui Aword
Comp. Kaina 40 Eur.
Tel. 8 686 26 668. Rokiškis
• Peugeot 206. 2002 m., 1.4 l,
dyzelis, 50 kW, be TA. Užsiveda,
važiuoja. Defektai kosmetiniai,
galinis tiltas bilda ir duslintuvo
bakelis kiauras. Nesupuvusi.
Kaina 250 Eur. Tel. 8 676 46 971.
Rokiškis
• VW Passat 1998 m., TDI,

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 Misija "Neįmanoma"
23:15 Keršto valanda. Atlygis
01:15 Didžiojo sprogimo teorija
01:40 CSI. Majamis
02:25 Iškvietimas

05:30 Nauja diena
06:30 Mūsų gyvūnai
07:00 Lietuvos miestai
08:00 „Paslaptys“
09:00 „Pėdsakas“
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“
11:00 „Žiedas su rubinu“

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 Varom!
21:00 Misija "Neįmanoma" 2
23:30 Misija "Neįmanoma"
01:40 Didžiojo sprogimo teorija
02:05 CSI. Majamis
02:50 Iškvietimas
03:35 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“
12:00 TV parduotuvė
18:30 Akloji zona
19:30 Amerikietiškos imtynės
21:30 Misija "Neįmanoma" 3
00:00 Misija "Neįmanoma" 2
02:20 Didžiojo sprogimo
teorija
02:40 CSI. Majamis
03:25 Iškvietimas

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“

81 kW. Ratai 4x4 Sinhro visi
varantys. TA dar metams. Variklis
geras, užsiveda, važiuoja gerai,
naujos m+s padangos, kėbule yra
kosmetinių trūkumų, saloną reikia
pavalyti, prastas akumuliatorius,
darbinis automobilis. Kaina 690
Eur. Tel. 8 695 80 146.
Anykščiai
• 200cc keturratį. Užvedamas
starteriu. Padangos geros.
Išsamesnė informacija telefonu.
Kaina 600 Eur. Tel. 8 624 13 037.
Rokiškis
• Renault Laguna 2002 m., 1,9 l,
dyzelis, be TA. Kaina 250 Eur.
Tel. 8 609 14 404. Rokiškis
• Suaugusiam skirtą, tvirtą triratį.
Kaina 350 Eur. Tel. 8 652 80 328.
Rokiškis
• VW Golf 4 1,9 l, 66 kW.
Išsamesnė informacija telefonu.
Kaina 450 Eur. Tel. 8 628 98 127.
Rokiškis
• Moterišką dviratį. Kaina 120 Eur.
Tel. 8 615 60 910. Rokiškis

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

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“
05:30 Nauja diena

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
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
04:55 Atliekų kultūra
05:20 „Reali mistika“

• Važiuojantį Renault Espace.

Kėbulo defektai. Keisčiau į garso
aparatūrą. Kaina 250 Eur.
Tel. 8 619 32 390. Rokiškis
• 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 stovėjusi garaže,
akumuliatorius keistas vasarą,
nuo tada neužvesta ir nevažiuota.
Kaina 333 Eur. Tel. 8 672 52 715.
Rokiškis
• Opel Vectra C. 1.9 l, 110 kW,
universalas, 6 begiai, juodos
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spalvos. Su TA, pakeista į naują
sankaba, sutvarkyta važiuoklė,
geras akumuliatorius, ekonomiškas,
lieti ratai. 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 nuvažiuota
2 tūkstančiai km. TA iki 2021-11.
Trūkumai: nėra akumuliatoriaus,
prastoka salono bei kėbulo
išvaizda. Kaina 390 Eur.
Tel. 8 675 47 620. 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. Pagamintas
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. Yra 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
TRANSPORTO PRIEMONIŲ
DALYS
• Renault Megane Scenic dalimis.
1998 m., 1.9 l, dyzelis, 72 kW . Tel.
8 612 48 499. Kupiškis
• Renault Trafik dalimis. 1990 m.,
su kėbulu, varomieji – galiniai
ratai, 2.1 l, dyzelis.
Tel. 8 612 48 499. Kupiškis
• Audi A4, 2004 m.
kondicionieriaus radiatorius, Volvo
S80 variklio apsaugq, VW T4
penkto bėgio dantračius, starterį,
geniaratorius. Dusetos.
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Mercedes-benz ratlankius. 5x112,
66.6, R16. Su padangomis Falken,
protektoriaus gylio likutis 5 mm.
Padangos 205/55. Kaina 80 Eur.
Tel. 8 692 91 683. Rokiškis
• VW ir kitų markių amortizatorius,
radiatorius. Kaina 10 Eur. "Tel. 8
627 71 703. Rokiškis
• Automobilines atramas. 4 vnt..
Kaina 25 Eur. Tel. 8 687 30 638.
Rokiškis
• Naujas VAZ dalis.
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• VW Passat B5 dalimis. 1.9 l, 66
kW, 1.9 l, 81 kW, 1.9 l, 85 kW.

Išsamesnė informacija telefonu.
Kaina 50 Eur. Tel. 8 682 58 004.
Rokiškis
• Žiemines padangas, 2 vnt.
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis
• 2002 m., 2 l, 74 kW., Opel Astra,
Zafira vairo kolonėle, sankabos
starterį, turbiną. Tel. 8 614 87 836.
Rokiškis
• Padangas. 235/60, R18, 4vnt. Už
visas 30 Eur. Tel. 8 612 97 912.
Rokiškis
• VW Passat B5 žibintus.
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• 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

Bet kokios būklės, sulaužytą,
neveikiančią. Tel. 8 693 04 817.
Rokiškis
RASTA\PAMESTA

• Pamestas BMW markės

automobilio raktelis su baltu
pakabuku mikrorajono Maximoje
arba prie jos. Radusiuosius prašome
paskambinti nurodytu telefonu.
Tel. 8 674 68 328. Rokiškis
• Rastas valstybinis numeris.
Tel. 8 698 33 742. Rokiškis
SODO, DARŽO TECHNIKA

• Čekišką mini traktorių Tz 4

k 14 su priekaba ir padargais:
šienapjove, kultivatoriumi, plūgais,
kaupikais, akėčiomis, buldozeriu
sniegui valyti. Važiuojantis.
Pridedame ir priekabą. Kaina 3050
Eur. Tel. 8 673 77 393.
Rokiškis
• Seną, metalinį rėmą suolui. Kaina
sutartinė. Kaina 1 Eur.
Tel. 8 613 50 089. Rokiškis

PERKA

SPORTO IR LAISVALAIKIO
PREKĖS
• Olimpines štangas, tiesią ir
lenktą. Svoris 65 kg. Stovą štangai,
suoliuką. Kaina 250 Eur.
Tel. 8 676 17 359. Rokiškis
• Nė karto nekurtą kepsninę
KAMADO RABBIT MINIPLUS.
Kaina 270 Eur. Tel. 8 686 51 338.
Rokiškis
STATYBINĖ ĮRANGA

• Įvairią pjautą statybinę medieną.
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Naudotas plytas, po 4 centus.
Tel. 8 698 76 229. Rokiškis
VAIZDO TECHNIKA

• Fotoaparatą Fed 5V, beveik
nenaudotas. Kaina 45 Eur.
Tel. 8 608 49 315. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Superkame sraiges. Atvykstame į
• Pirksiu telyčaitę nuo 5 mėn.

amžiaus. Tel. 8 676 43 327.
Rokiškis
• Perka sugedusių trimerių
rankenas, motociklo (emkos) K750
duslintuvus ir kitas dalis, tarybinių
laikų motociklininko šalmą,
akumuliatoriaus krovikli 6V ir 12V
BA-2 ar kitokį. Tel. 8 611 27 116.
Rokiškis

namus. Kaina 50 Eur.
Tel. 8 636 44 091. Rokiškis
• Perku jaučiuką ar telyčaitę nuo 2
mėn. iki metų. Tel. 8 612 95 464.
Rokiškis
• Pirkčiau įvairų nekilnojamą
turtą, pastatus, butus, namų valdos,
miško, žemės ūkio paskirties
sklypus, sodybas. Domina apleisti,
netvarkingais dokumentais, įkeisti,
su keliais bendrasavininkais.
Tel. 8 621 65 223. Rokiškis
• Perku rusišką garso techniką.

• Lenkišką dvivagę bulvių kasimo

mašiną. Tel. 8 603 04 859.
Rokiškis
• Žolės smulkintuvą, kurį pagamino
Rokiškio mašinų gamykla.
Naudotas du sezonus . Tel. 8 603 04
859. Rokiškis
• Traktorinę, lygiagretaus
važiavimo navigacija Agrokom

Marso sraigtasparnis bus naudojamas
mėnesį ilgiau nei planuota
NASA mažasis Marso sraigtasparnis galės skraidyti ilgiau nei
planuota, penktadienį pranešė misijos vadovai.

Užuot užbaigusi bandomuosius
skrydžius gegužės pradžioje JAV
kosmoso agentūra nutarė, kad kibernetinė skraidyklė „Ingenuity“
galės dar mažiausiai mėnesį žvalgyti
sunkiai įveikiamą reljefą ir padėti
parinkti maršrutą marsaeigiui „Perseverance“.
Pareigūnai šią žinią paskelbė po
mažiau nei per dviejų savaičių laikotarpį įvykusių trijų trumpų skrydžių,
atliktų 85 mln. dolerių (per 70 mln.
eurų) kainavusio eksperimentinio
drono. Vėliau buvo paskelbta apie
dar vieną gerą naujieną: „Ingenuity“,
tapęs pirmuoju virš kitos planetos
paviršiaus pakilusiu sunkesniu už
atmosferą orlaiviu, sėkmingai atliko
ketvirtąjį skrydį.
Per penktadienį surengtą skrydį
„Ingenuity“ buvo pakilęs į maždaug
5 m aukštį ir per dvi minutes sukorė 266 m atstumą – gerokai daugiau
negu per ankstesnius bandymus. Ketvirtadienį planuotas skrydis nepavyko dėl žinomos programinės įrangos
klaidos.
Maždaug po savaitės planuojama
surengti dar vieną skrydį. Tuomet 1,8
kg sveriantis sraigtasparnis persikels
į naują aikštelę, o marsaeigis galės
susitelkti į uolienų mėginių rinkimą.
„Perseverance“ ieško potencialių
senovinės gyvybės pėdsakų Jezero
krateryje, esančiame kiek šiauriau
Raudonosios planetos pusiaujo. Ši
sritis prieš milijardus metų buvo eže-

ro dugnas ir upės delta.
Sraigtasparnio valdymo komanda
NASA Reaktyvinio judėjimo laboratorijoje, įsikūrusioje Kalifornijos
valstijos mieste Pasadinoje, tikisi surengti 6-ąjį ir 7-ąjį skrydžius.
Anksčiau prognozuota, kad jų bus tik
penki, be to, jeigu viskas klosis gerai,
dronas galbūt skraidys dar ilgiau.
„Ingenuity“ patinka Marsas, –
žurnalistams sakė projekto vadovė
MiMi Aung. – Jis pakyla, ir beveik
gali pajusti jo jaučiamą laisvę.“
Kol kas misijos dėmesio centre
atsidurs „Perseverance“, rinksiantis
uolienų mėginius aplink vasario 18
dieną įvykusio nusileidimo vietą.
„Ingenuity“ į Marsą keliavo pritvirtintas prie marsaeigio dugno; abu aparatai startavo iš Kanaveralo kyšulio
Floridoje praeitą vasarą.
Misijos vadovai tikisi, kad marsaeigis pirmųjų mėginių paims liepą.
Juos tikimasi pargabenti į Žemę maždaug po dešimtmečio.
Marsaeigis toliau persiuntinės
sraigtasparnio transliuojamus duomenis ir nuotraukas, bet liausis pats
fotografuoti droną. Kad abu aparatai
galėtų palaikyti ryšį, jie turi būti ne
toliau kaip už 1 km vienas nuo kito.
Pritaikytas veikti Marso sąlygomis 30 dienų „Ingenuity“ tikriausiai
atlaikys stingdančias Marso naktis ir
skrydžius labai retoje Marso atmosferoje mažiausiai dar kelis mėnesius.
„Iš tikrųjų manome, kad jo gyvavimas bus baigtinis, – sakė MiMi
Aung. – Taigi, vyks lenktynės, kiek
šios [sraigtasparnio] detalės stebins
mus savo atsparumu.“
BNS inform.

Outbacks Lite. Rokiškis. Kaina 350
Eur. Tel. 8 682 20 385. Rokiškis
• Traktorių T-40 AM. Išsamesnė
informacija telefonu. Kaina 2400
Eur. Tel. 8 654 04 517.
Rokiškis
• Grėblio diskus. Yra 3 vnt.
Dusetos. Tel. 8 627 71 703.
Rokiškis
• Spu sėjamąjai, 24 naudotus,
tvarkingus išsėjimo vamzdelius su
noragėliais, aketėlėmis.
Tel. 8 652 80 328.
Rokiškis
• Diskinę pakabinamą šienapjovę
Vikon. 2,4 pločio. Diskinę,
prikabinamą šienapjovę Vikon. 2,81
pločio, su plaušintuvu.
Tel. 8 614 27 590. Rokiškis
• Dviejų korpusų plūgą. Kaina 160
Eur. Tel. 8 674 53 910.
Kupiškis
• Ritininį presą PRP 1,6. Kaina 400
Eur. Tel. 8 650 26 388.
Kupiškis
• Veikiantį 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.
Besiverčiantiems bulvių auginimu,
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
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Gegužės 4-oji,
antradienis,
19 savaitė
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Aštri perlinių kruopų sriuba su agurkais

LAISVALAIKIUI

Iki Naujųjų liko 241 diena
Šv. Florijonas,
Gaisrų sergėtojo diena
Latvijos Nepriklausomybės
Deklaracijos diena
Saulė teka 5.37 val.,
leidžiasi 20.56 val.
Dienos ilgumas 15.19 val.
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius
šiandien švenčia:

Darbutas, Darė, Dargailas,
Dargailė, Dargas, Floras, Florenta,
Florentas, Florentina, Florentinas,
Florijonas, Manė, Monika,
Mintautė, Silvanas, Vitalija.
Rytoj: Algandas, Angelas,
Bartvilas, Bartvilė, Barutė, Barutis,
Barvainas, Barvainė, Barvaldas,
Barvaldė, Barvyda, Barvydas,
Barvydė, Gintaras, Ieva, Sigrida,
Sigurdas.
Poryt: Benedikta, Judita, Liucija,
Liucijus, Minvyda, Minvydas,
Minvydė, Minžada, Minžadas,
Minžadė, Prudencija, Prudenta,
Prudentas, Vaidas.

Dienos citata

„Nieko neveikiantis žmogus
niekada nebūna visai laimingas;
dykūno veidą nuolat niaukia
nepasitenkinimo
ir apatijos šešėlis"
(H. Heinė).

Šiandien
pasaulio
istorijoje

1780 m. Anglijoje, Epsomo
vietovėje, įvyko pirmosios žirgų
lenktynės pusantros mylios distancijoje.
1926 m. prasidėjo pirmasis
Didžiosios Britanijos istorijoje
visuotinis streikas. Kad užtikrintų
minimalų visuomeninio gyvenimo funkcionavimą, streikininkus
darbo vietose pakeitė kariškiai
1932 m. į kalėjimą už vengimą mokėti mokesčius uždarytas
garsiausias JAV gangsteris Al
Kaponė.

Šiandien
Lietuvos
istorijoje

1918 m. Vokietija Lietuvos
Tarybai įteikė Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo dokumentą.
1996 m. popiežius Jonas
Paulius II patenkino Kauno arkivyskupo kardinolo Vincento
Sladkevičiaus atsistatydinimo
prašymą.

Post scriptum
Kur pušis išaugo,
ten ji ir graži.

Vakarų Lietuvoje surastas
mažiausiai 300 metų senumo žiedas
Kretingoje vykdant Vilniaus gatvės tyrimus, giliausiame 17-18 amžių kultūriniame sluoksnyje archeologai
aptiko unikalų radinį – manoma, vyrišką gerai išsilaikiusį žiedą, kuriame įspausta
monograma IHS.

„Manau, kad šis žiedas
primena pirmuosius Kretingoje įsikūrusius pranciškonus. Kažkas prieš 300–400
metų jį pametė, o mes atradome“, – teigė mažosios
bendrijos „Praeities tyrimų
institutas“ archeologas Jurgis
Sadauskas, anot kurio, žiedas
aptiktas maždaug metro gylyje, kur išlikęs apie 20 cm
juodos žemės sluoksnis.

J. Sadausko teigimu, tai ir
yra tas nepažeistas paviršius,
kuriuo žmonės vaikščiojo
prieš kelis šimtus metų, kai
kūrėsi Kretingos miestas.
Kretingos katalikų parapijos klebonas pranciškonas
Juozapas Marija Žukauskas
mano, kad žiedą labiau galėjo nešioti pranciškonas pasaulietis, o ne vienuolis: „Tik
šiandien matome brolius mūvint žiedus, o pirmieji pranciškonai griežtai laikėsi šv.
Pranciškaus neturto įžado ir
žiedų nenešiojo“.
Senamiesčio sluoksnyje
archeologai dar aptiko to paties laikotarpio – 17-18 amžių
– medinį samtį ir diržą.
BNS inform.

Popiežius pradeda maldų
dėl pandemijos pabaigos „maratoną“
Popiežius
Pranciškus
šeštadienį Šv. Petro bazilikoje Vatikane dalyvaujant
maždaug 150 tikinčiųjų
pradėjo mėnesį truksiantį
maldų dėl greitesnės pandemijos pabaigos „maratoną“.

Argentiniečių popiežiaus
rožinio malda Šv. Petro bazilikos Grigaliaus koplyčioje
prasidėjo visą mėnesį truksiančios kasdienės, 16 val.
Grinvičo (19 val. Lietuvos)
laiku vyksiančios transliacijos iš įvairių Švč. Mergelės
Marijos šventovių visame
pasaulyje, įskaitant Fatimos

šventovę Portugalijoje, Lurdą
Prancūzijoje, šventoves Lenkijoje, Nigerijoje, Kuboje,
Pietų Korėjoje.
Pranciškus, kuris sakė, kad
meldžiasi už „sužeistą žmoniją“, šiuos maldų renginius
užbaigs Vatikano sodų koplyčioje gegužės 31 dieną.
Gegužės mėnesį Katalikų
Bažnyčia tradiciškai skiria
Švč. Mergelei Marijai.
Dalyvaujantieji raginami
melstis, kad pasibaigtų žmoniją jau metus kankinanti
pandemija ir visi žmonės galėtų vėl sugrįžti į įprastas gyvenimo ir darbo vėžes.
BNS inform.
Eur. Tel. 8 615 55 635.
Kupiškis

AUGALAI

BALDAI

• Puikios būklės spintą. Kaina
• Vasarinius kviečius.

Tel. 8 610 17 653. Rokiškis
• Avižų-vikių mišinį. Kaina 170
Eur. Tel. 8 687 97 863.
Rokiškis
• Karpomų tujų sodinukus.
Sodinukų aukštis 1-1,1 m. Kaina 2

derinama. Kaina 200 Eur.
Tel. 8 625 30 550. Rokiškis
• Spintą. Viduje kabykla ir lentyna
drabužiams. Kaina 50 Eur.
Tel. 8 672 34 042. Rokiškis
• Kėdes. Kaina 60 Eur.
Tel. 8 672 29 449. Rokiškis
• Stalą su 6 kėdėmis. 152x100,

Ingredientai:
• 1,5 litro (vištienos arba daržovių) sultinio
• 150 gramų virtos perlinių
kruopų
• 3 (vid. dydžio) agurkai:
• 3 bulvės
• 2 morkos
• svogūnas
• 2 skiltelių česnako
• 2 aitrieji pipirai
• žiupsnelio druskaos
• žiupsnelio baltųjų pipirų
Gaminimas:
Pirmiausia sultinyje išvirkite
bulves. Per tą laiką, kol bulvės
verda, keptuvėje su šlakeliu
aliejaus pakepinkite tarkuotas morkas, susmulkintus svogūnus ir česnakus, aitriąją papriką. Tuomet sudėkite į puodą su sultiniu. Dėkite virtas perlines kruopas,
tarkuotus agurkus ir virkite dar maždaug 10 minučių. Gardinkite druska ir pipirais.

Orų prognozė gegužės 4-6 d.
Diena
Gegužės 4 d.

Debesuotumas

Temperatūra
Naktį 2
Dieną 12

Vėjas
V,
4-9 m/s

Pastabos

Gegužės 5 d.

Naktį 7
Dieną 12

PV,
6-12 m/s

Vėjuota.

Gegužės 6 d.

Naktį 5
Dieną 7

PV,
7-15 m/s

Vėjuota.

Įsigalioja privalomas gyvūnų ženklinimas mikroschemomis
Nuo šeštadienio Lietuvoje įsigaliojo privalomas
kačių, šunų ir šeškų ženklinimas mikroschemomis
bei draudimas prekiauti
gyvūnais augintiniais lauko sąlygomis ir turgavietėse.

Katės, šunys ir šeškai,
atvesti nuo privalomo ženklinimo įsigaliojimo dienos,
turės būti paženklinti ir registruoti Gyvūnų augintinių
registre per keturis mėnesius
nuo jų atvedimo, bet ne vėliau kaip iki šių gyvūnų perdavimo kitam savininkui ar

laikytojui.
Iki šios nuostatos įsigaliojimo atvesti minėti gyvūnai, kurie nėra paženklinti
mikroschemomis, turės būti
paženklinti ir registruoti Gyvūnų augintinių registre per
vienus metus – iki 2022 metų
gegužės 1 dienos, bet ne vėliau kaip iki perdavimo kitam
savininkui ar laikytojui.
Jei šie gyvūnai yra naudojami versliniam veisimui ir
bus atvesti iki šių metų gegužės 1 dienos, jie privalės būti
paženklinti mikroschemomis
ir registruoti Gyvūnų augintinių registre iki rugsėjo 1

dienos.
Už kačių, šunų ir šeškų
paženklinimą mikroschema
ir įregistravimą į Gyvūnų
augintinių registrą atsakys
jų laikytojas ar savininkas.
Seimas įtvirtino, kad
socialiai remtinų asmenų
laikomų šunų, kačių, šeškų, atvestų iki gegužės 1
dienos, ženklinimo ir registravimo išlaidos bus kompensuojamos iš valstybės ir
savivaldybių biudžetų lėšų.
Šios išlaidos bus kompensuojamos iki 2022 metų pabaigos.
BNS inform.

Į pardavėją dėl prekių grąžinimo ar keitimo
jau galima kreiptis ir žodžiu
Dėl netikusių arba tinkamos kokybės prekių keitimo ar grąžinimo pirkėjas
jau gali kreiptis į pardavėją ne tik raštu, kaip iki šiol,
bet ir žodžiu.

Tai leidžia nuo gegužės
1-osios įsigaliojančios Mažmeninės prekybos taisyklių
pataisos.
Kreipdamasis į pardavėją
vartotojas taip pat turi pateikti pirkimo kvitą ar kitą
pirkimą-pardavimą patvirti-

nantį dokumentą.
Kaip nurodo Valstybinė
vartotojų teisių apsaugos tarnyba, jeigu žodžiu kreipiantis
į pardavėją kyla ginčas, t. y.
pardavėjas atsisako tartis su
vartotoju ar priimti jo pretenzijas, į pardavėją kreipiamasi
raštu, kadangi to reikės kreipiantis dėl ginčo sprendimo į
ginčų sprendimo institucijas.
„Taigi, nepavykus su pardavėju sutarti geranoriškai ir
pageidaujant pasinaudoti neteisminiu ginčų sprendimu,

dedamas intarpas 50 cm. Kaina 320
Eur. Tel. 8 659 64 181.
Rokiškis
BUITINĖ TECHNIKA

• Nerūdijančio plieno virtuvės

kriauklę. 76/43,5 su maišytuvu

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

vartotojas turėtų kreiptis
į pardavėją raštu“, – sako
Valstybinė vartotojų teisių
apsaugos tarnyba.
Vartotojų teisių apsaugos
įstatymas numato vartotojo
pareigą, kreipiantis į vartojimo ginčus nagrinėjančias
institucijas, be kita ko, pateikti verslininko atsakymo
kopiją, o jeigu verslininko
atsakymas negautas – vartotojo kreipimosi į verslininką
kopiją.
BNS inform.
ir sifonu, pajungimo žarnelėmis.
Kaina 30 Eur. Tel. 8 623 05 235.
Rokiškis
• Automatinę skalbimo mašiną
Beko, 3,5 kg. Kaina 60 Eur.
Tel. 8 648 73 565. Rokiškis
• Hansa Diplomat elektrinę viryklę
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Astrologinė prognozė savaitei

AVINAS. Šios
savaitės pradžioje bus galimybių
išplėsti pažinčių
ratą. Visgi nelaukite tikro
draugiškumo ir supratimo
– visi rūpinsis tik savo reikalais. Gali sustiprėti noras
rizikuoti. Jeigu tai vyks finansinėje, verslo srityje, mėginkite apsidrausti. Nuo savaitės vidurio neblogai seksis
su labdara, medicina, menu,
mistika susiję reikalai. Kitokiai veiklai stigs energijos ir
racionalumo. Jeigu įmanoma,
leiskite sau atsipalaiduoti, pabūti vienumoje. Derėtų itin
saugoti sveikatą ir vengti sandėrių su sukčiais, manipuliatoriais.
JAUTIS. Savaitės pradžioje
pagrindinė
sėkmės sąlyga –
darnus
bendradarbiavimas
su kolegomis. Visgi gali būti,
kad dėl kažko teks pakovoti
– ginantis ar patiems ką nors
puolant. Kažkokia permaina
gali tiesiogiai ar netiesiogiai
jus paliesti, sutrikdyti stabilumo pojūtį. Laimei, savaitės
viduryje bendraminčių, gerbėjų toli ieškoti nereikės. Galite atverti širdį patinkančiam
žmogui, sulaukti komplimentų, padrąsinimų. Labiau
saugokite sveikatą, nes gali
paūmėti senos ligos, prikibti
pavojingas virusas.
DVYNIAI. Šią
savaitę daug bus
kalbama apie studijas, egzaminus,
užsienio naujienas, keliones, išvykusius pažįstamus.
Regis, nustebins informacija internete. Atsargiai su
nepažįstamais gerbėjais bei
nekentėjais. Jeigu dėl kažko
preliminariai buvote susitarę,
pradėję vykdyti, tai stenkitės
sėkmingai užbaigti šį procesą
ar etapą. Artėjant savaitgaliui, augs noras palaikyti gerus santykius su aplinkiniais,
rasti bendraminčių socialiniuose tinkluose ir kitur. Jeigu eisite į viešus susibūrimus,
rizikuosite pasigauti virusinę
infekciją.
VĖŽYS. Savaitės pradžioje
neskubėkite
griauti to, ką
šiuo metu turite, net jei labai norisi daug ką keisti.
Būkite atidesni su savomis
ir svetimomis vertybėmis,
dokumentais, nesugadinkite,
nepameskite. Galite šiek tiek
nusivilti, jei tikitės paramos
iš partnerių, rėmėjų. Savaitės viduryje jūs jau galite
sublizgėti ne vienoje srityje.
Ramybę gali drumsti meilės
abejonės, tačiau jas pavyks
išsklaidyti ir net susikurti romantišką atmosferą. Savaitės
pabaigoje įvairios veiklos
nesibaigs. Raskite laiko atsipalaiduoti.

LIŪTAS. Savaitės pradžioje
galite patirti aršių
oponentų išpuolių, santykių aiškinimosi,
ginčų. Nevenkite jų, tačiau
stenkitės neperžengti etiško
bendravimo rėmų, nepasiduokite provokacijoms. Derėtų labiau pasitikėti savimi
ir nepaisyti pašaipų ar kažkieno šaltumo. Svarbiausia,
kad jūsų siekiai sutaptų su
realiomis galimybėmis. Iki
savaitgalio pravartu sutvarkyti finansinius reikalus,
sudaryti draudimo sutartis
ar tarpininkauti kitiems panašiuose reikaluose. Galbūt
išsispręs senos skolos klausimas.
MERGELĖ.
Šią savaitę kai
kurių planų įgyvendinimas gali
užtrukti dėl nuo jūsų nepriklausančių aplinkybių. Galbūt gausite žinią, susijusią su
finansinėmis aktualijomis,
darbo paieškomis. Daug laiko skirsite ūkio ir įvaizdžio
sritims. Gali tekti pasirūpinti ir savo ar artimo žmogaus
sveikata. Jeigu nekaip jaučiatės, nenumokite ranka,
o atidėkite darbus ir rimtai
gydykitės. Tarpininkavimo,
partnerystės, meilės reikalai
turėtų suteikti gerų vilčių.
Svarbu rasti kompromisą,
tarpusavio supratimą, bendraujant su oponentais, konkurentais.
S VA R S T Y KLĖS. Šią savaitę galimi keblumai, susiję su
finansais, draudimu, vaikų
aktualijomis. Galbūt teks teisintis dėl neapgalvotai prisiimto ar neįvykdyto įsipareigojimo. Visgi tikėtina, kad
išsivaduosite iš sukausčiusių
abejonių ir priimsite reikalingus sprendimus. Seksis
spręsti su įsidarbinimu, persikvalifikavimu
susijusius
klausimus. Savaitgalį reikės
pasistengti, kad rastumėte
raktą į artimų žmonių širdis. Santykiai nedžiugins,
jeigu nesugebėsite susitarti
dėl šeiminių pareigų, bendro
laisvalaikio.
SKORPIONAS.
Savaitės
pradžioje dėl nervinės įtampos galite nepastebėti esminių dalykų. Verčiau nebegalvokite
apie senas moralines ar fizines sąskaitas ir nenusisukite
nuo tų, kuriems reikia jūsų
dėmesio. Labiau pasitikėkite savo jėgomis bei sėkmės
galimybe. Savaitės vidurys
palankus meilei, kūrybai,
įvairiems pristatymams, vaikų lavinimui. Suaktyvės jūsų
gerbėjai. Savaitgalį kalbos
suksis apie sveikatą, mitybą, ūkinius reikalus. Galbūt
mėginsite namuose įvesti ne-

priekaištingą tvarką, gerinti
gyvenimo sąlygas.
ŠAULYS. Savaitės pradžioje
teks paskubomis
tvarkyti įvairius
raštus, informaciją. Galimos
sankcijos dėl vėlavimo. Gali
paaiškėti, kad savo žinias,
kompetenciją jūs vertinate
geriau nei aplinkiniai. Toks
neatitikimas jus nuliūdins.
Antroje savaitės pusėje pajusite, kiek daug jums reiškia
artimi žmonės, namai, komfortas. Bendravimą šiek tiek
ribokite, kad išvengtumėte
virusų atakos. Pravartu pasidžiaugti gamta. Savaitgalį
nusimato pramogos, kurios
nemažai kainuos, bet suteiks
džiaugsmo jums arba jūsų
vaikams.
OŽIARAGIS. Šią savaitę jums ypač
rūpės turtiniai,
piniginiai reikalai, pirkiniai. Galbūt gausite pinigų
iš anksčiau atlikto darbo,
tačiau jų reikės reikalauti.
Neskubėkite pirkti ilgalaikio
vartojimo prekių. Gerų emocijų, įspūdžių turbūt sukels
dominančio asmens laiškas,
skambutis, gautas atsakymas
ar pranešimas. Nevenkite interviu teikimo, savireklamos
– tai neš naudą. Jeigu savaitgalį stengsitės atsiriboti ir
elgsitės savanaudiškai, jūsų
nesupras artimieji. Visgi atsiribojimas būtų šiek tiek geriau nei konfliktų provokavimas, barniai.
VA N D E N I S .
Šią savaitę teks
daugiau dėmesio
skirti
profesinei
veiklai, nelengviems pokalbiams. Regis, sustiprės jūsų
nepasitenkinimas viršesniais
už jus, nepakęsite nurodymų.
Pasistenkite įveikti vidinį inertiškumą, nepasitikėjimą. Jeigu
darote, ką galite ir privalote,
jūsų sąžinė turėtų būti rami.
Antroje savaitės pusėje galbūt
gausite pasiūlymą, susijusį su
verslu, nekilnojamuoju turtu,
kūrybiniu projektu. Tuomet
įsitrauksite į derybas apie atlyginimą, sutarties sąlygas, atsiskaitymus ar kt. Įsigilinkite į
keliamus reikalavimus.
ŽUVYS. Stigs
noro dirbti, bendrauti.
Galite
išgirsti
įvairių
paskalų, atsidurti intrigų taikinyje ar sunegaluoti. Susivoksite, ko jums visiškai nereikia, tačiau yra primetama.
Savaitės vidurysbus palankesnis. Energija, optimizmas,
meilė teiks sparnus, todėl lengvai sugebėsite įgyvendinti
kai kuriuos svarbius planus.
Savaitgalį derėtų mesti iš galvos rūpesčius ir pasidžiaugti
gamta, kasdienybės smulkmenomis. Tik nereikia kažko norėti per daug ir greitai.

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.

PRO MEMORIA
Kamajų seniūnija:
RIMUTĖ VASILIAUSKIENĖ 1958-03-18 - 2021-04-21

Parlamentarai grįžo prie idėjos įteisinti
1990–1991 metų laisvės gynėjo statusą
Seime grįžta prie idėjos įteisinti laisvės gynėjo
statusą, jį suteikiant asmenims, gynusiems nepriklausomybę iškart po
jos atkūrimo. Parlamentarams pateiktas antrasis
įstatymo projekto variantas – ankstesnį Seimas
buvo atmetęs kaip per
daug neaiškų ir teisiškai
nesutvarkytą.
Už naująjį projektą balsavo 89 Seimo nariai, niekas
nebuvo prieš, du susilaikė.
Toliau jį svarstys parlamento
komitetai.
„Žuvusieji pagerbti ir pri
simenami,
nukentėjusieji
pagerbti ir atlygintos žalos.
Liko pagerbti tuos, kuriems
likimas buvo dosnesnis ir
galėjo savo tarnavimu, nar
sumu ir ištverme bei ištiki
mybe savo pareigai apginti
Lietuvos laisvę ir nepriklau
somybę. Deja, per šį trijų de
šimtmečių laikotarpį dalis jų
jau iškeliavo anapilin, taip
ir nesulaukę šio įstatymo at
siradimo“, – sakė vienas iš
projekto iniciatorių buvęs
kariuomenės vadas Arvydas
Pocius.
Įstatymu siūloma laisvės
gynėjų statusą suteikti asmenims, kurie nuo 1990-ųjų
kovo 11-osios iki 1991-ųjų
rugpjūčio 21-osios „Sovietų
Sąjungos karinės agresijos
metu aktyviai dalyvavo atkuriant Lietuvos valstybingumą
ar šalinant grėsmę Lietuvos
valstybingumui ir vientisumui, įvairiomis nesmurtinio
pasipriešinimo
formomis
priešinosi agresyviems SSRS
ekonominiams ar kariniams
veiksmams“.
su orkaite. Matmenys 60x60
cm. Veikia gerai, galiu atvežti.
Kaina 110 Eur. Tel. 8 696 65 249.
Anykščiai
• Elektrinę siuvimo mašiną Čaika
134. Kaina 75 Eur. Tel. 8 695 74
290. Rokiškis
• Dujinę viryklę. Kaina 20 Eur.

Projekte išskirtos šešios
skirtingos gynėjų kategorijos:
karys savanoris, Aukščiausiosios Tarybos Apsaugos skyriaus pareigūnas, Valstybės
saugumo departamento pareigūnas, Muitinės departamento
pareigūnas, policijos pareigūnas ir Šaulių sąjungos narys.
„Pagrindinis vertinimo kri
terijus, kuris jungia šias šešias
asmenų grupes (...) – įstatymo
projekte yra aiškiai apibrėž
tas laikotarpiu nuo 1990 metų
kovo 11 dienos iki 1991 metų
rugpjūčio 21 dienos ir api
brėžtas duota priesaika Lie
tuvos valstybei iki 1991 metų
rugpjūčio 21 dienos“, – sakė
A. Pocius.
Anot projekto, laisvės gynėjo statusą asmeniui pripažintų ir atitinkamą pažymėjimą išduotų speciali komisija.
Ją sudarytų Krašto apsaugos,
Vidaus reikalų ministerijų,
Valstybės saugumo departamento, Muitinės departamento, Vadovybės apsaugos
tarnybos, Lietuvos gyventojų
genocido ir rezistencijos tyrimo centro bei Lietuvos šaulių
sąjungos atstovai.
Pasak A. Pociaus, gynėjo
statuso suteikimu asmeniui
būtų pareiškiama pagarba ir
įvertinami jo nuopelnai.
Parlamentaras tvirtino, kad
statusas nenumato jokių papildomų lengvatų jo turėtojams.
„Pareigūnai ir kariai, ku
rie į mane kreipėsi, tikrai apie
jokias lengvatas nieko neužsi
minė ir neprašė“, – sakė jis.
A. Pocius neatmetė, kad
ateityje specialus statusas galėtų būti suteikiamas ir civiliams, gynusiems nepriklausomybę.
„Rengiant šį įstatymą, dis

kusijų ir pokalbių metu ma
nęs dažnai klausdavo, o kaip
bus su civiliais asmenimis
– 1991 metų sausio įvykių
dalyviais laisvės gynėjais?
Kaip visiems žinoma, žuvu
sieji, sužeistieji ir aktyviausi
organizatoriai, gynėjai yra
apdovanoti valstybiniais ap
dovanojimais, nukentėjusie
siems ir jų šeimoms išmokė
tos kompensacijos, o Sausio
13-osios medaliu asmenys
apdovanojami iki šiol. Aš
tikrai pritariu, kad ir kitus ci
vilius asmenis reikia pagerb
ti bei įteisinti jų kaip laisvės
gynėjų statusą. Manau, kad
teisingiau būtų tai padaryti
atskiru įstatymu“, – sakė Seimo narys.
Praėjusios kadencijos Seime taip pat mėginta įteisinti
po 1990-ųjų kovo 11-osios
Lietuvos
nepriklausomybę gynusių asmenų statusą. Tuomet buvo parengti
du projektai, kuriais norėta
įsteigti Lietuvos nepriklausomybės gynėjo ir laisvės
gynėjo-kario statusus, tačiau
projektą sukritikavo teisininkai bei suinteresuotos institucijos. Jame pasigesta konkrečių aiškių kriterijų, kam
ir kokiu pagrindu gali būti
suteikti minėti statusai.
Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, Lietuvos
nepriklausomybės gynėjais
pripažįstami asmenys, žuvę
arba sužaloti 1991 metų sausio 11–13 dienomis ir po to
vykdytos SSRS agresijos bei
turintys Generalinės prokuratūros pažymas, patvirtinančias sužalojimo, padaryto
ginant Lietuvos laisvę 1991
metais, faktą.
BNS inform.

Tel. 8 673 38 271. Rokiškis

įvairios talpos, nuo 0,5 iki 3 l.
Tel. 8 698 49 967. Rokiškis
• Dovanojama 2 mėnesių katytė.
Daro į dėžutę, ėda viską.
Tel. 8 693 30 063. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanojami šuniukai.

Tel. 8 678 70 713. Rokiškis
• Galiu atiduoti naudotus
stiklainius. Turiu kelias dešimtis
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GYVULIAI, GYVŪNAI

• Vos kartą avėtus, odinius batelius.

• Triušiukų jauniklius. 14 sav. po 6

Dydis 36. Kaina 20 Eur.
Tel. 8 621 95 444. Rokiškis
• Drabužius garbingo amžiaus
moterims. Tel. 8 673 38 271.
Rokiškis
GARSO TECHNIKA

• JBL kolonėles su stiprintuvu

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

Eur. 2,5 mėn. po 10 Eur.
Tel. 8 676 30 362. Rokiškis
• Ieškome Kalifornijos triušių
patino, tinkamo kergimui. Aplink
Rokiškį, Kupiškį.
Tel. 8 624 20 809. Rokiškis
• Bekoną. Užaugintas natūraliais
pašarais. Tel. 8 607 51 525.
Kupiškis
• Mažai naudotą namelį augintiniui.
Kaina 12 Eur. Tel. 8 601 14 335.
Rokiškis
MOBILIEJI TELEFONAI

• Samsung J1 telefoną. Nestringa,
baterija laiko ilgai. Kaina 20 Eur.

Tel. 8 692 91 683. Rokiškis
• Beveik naują telefoną Poco x3
nfc 6/128 GBb. Pilnas komplektas,
garantija 21 mėn. Du dėklai. Kaina
galutinė. Kaina 140 Eur.
Tel. 8 619 40 309. Rokiškis
• 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
PRAŠO PADOVANOTI

ar rašomąjį stalą. Iš anksto dėkoju.
Tel. 8 602 21 055. Rokiškis
PREKĖS VAIKAMS

• Beveik naują, lavinamąjį kilimėlį,
pridedu savo viena pakabinamą
žaisliuką. Kaina 20 Eur.
Tel. 8 621 95 444. Rokiškis
• Labai pigiai vežimėlį, dviratuką,
čiuožyklę ir kitus mergaitiškus
daiktus. Daug daiktų ir drabužių
paprasčiausiai atiduosiu.
Tel. 8 672 52 715. Rokiškis

• Pradedanti gyvenimą jauna šeima
prašo padovanoti skalbimo mašiną,
televizorių. Iš anksto dėkojame.
Tel. 8 647 46 450. Rokiškis
• Parašau padovanoti kompiuterio

Ieškokite
prekybos centruose!

ANEKDOTAI

– Na, ir kaip mano
metodas nuo nemigos?
– Skaičiuoju. Vakar
suskaičiavau iki 367899!
– Ir užmigote?
– Ne. Jau buvo laikas
keltis.
***
Mergina klausia gydytojo
apie rankų grožį:
– Ką reikia daryti, kad
visada būtų baltos rankos?
– Nieko.
***
– Aš atsitiktinai stebėjau,
kaip odontologas krapštėsi
savo automobilyje. Tai labai
įdomu.
– O kas čia įdomaus?
– Jis pasiėmė reples ir
pasakė: „Dabar tau truputi
skaudės, bet pakentėk“.
***
– Jonai, ankščiau išeiti
iš darbo – blogas ženklas, –
įspėja vyras namo skubantį
kolegą.
– Kodėl gi?
– Tu ką, neprisimeni? Štai

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

petras praeitą savaitę ankščiau
namo išėjo ir su žmona
išsiskyrė.
***
Žmona meilinasi vyrui:
– Nagi, brangusis, pasakyk
man ką nors malonaus.
– Tu, mano akių šviesa,
piniginės tamsa...
***
Mama - dukrai:
– Tikiuosiu, tavo naujasis
vaikinas – padorus žmogus?
– Na, žinoma, mama.
Negeria, nerūko, sportuoja,
turi žmoną ir du vaikus...
***
– Specialistai sako, kad
atlyginimai Lietuvoje sparčiai
auga
– O žmonės sako, kad
neauga..
– Bet juk jie – ne
specialistai.
***
Susitinka du seniai
nesimatę draugai.
– Kur dirbi? – klausia
vienas.

– Saugume.
– Hmmm.. Tai papasakok
ką nors įdomaus.
– Apie save ar apie tave?
***
Grįžta pelė iš šokių. o
laiminga, o išsišiepus ir
pasakoja draugei:
– Kokį žiurkėną sutikau! O
grožis! O ūsai, o sparnai!!!
Drauge ir sako:
– Kvailee, čia ne žiurkėnas,
čia šikšnosparnis!
– Tu matai, o sakė lakūnas,
lakūnas!
***
Okulisto kabinete:
– Paciente, į kokią raidę aš
dabar rodau?
– Daktare, o jūs pats
apskritai kur?
***
– Kuo jūs skundžiatės?
– O jūs pats nematote,
daktare?
– Jeigu taip norite, aš
galiu pasikviesti veterinarą,
jis nustato diagnozę
neužduodamas jokių

DIREKTORIUS
Simonas Tuska
info@rokiskiosirena.lt

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

klausimų.
***
Teisėjas:
– Jūs juk turėjote pastebėti,
kad įsikišote svetimą piniginę.
– Taip, bet pinigai man
pasirodė tokie pažįstami.
***
– Tėvai, duok man dešimt
eurų, – prašo suaugęs sūnus.
– Žinai, sūnau, man atrodo,
kad tu jau pakankamai didelis,
jog nekaulytum iš manęs
smulkių, – gėdina tėvas.
– Tu kaip visuomet esi
teisus – duok šimtinę.
***
Eina žmogelis pro užšalusį
ežerą ir mato savo draugą,
besikapstantį eketėje.
– Ei, Petrai, įlūžai?
– Tai ne! Žiema užklupo
besimaudant.
***
– Ar jūs dažnai kivirčijatės
su žmona?
– Mes iš viso nesiginčijam!
–Kodėl?!
– Iš karto pereiname prie
muštynių.
***
Kalbasi du profesionalūs
fotografai.
– Pagaliau aš vedžiau.
– Sveikinu! Ar gražią
žmoną išsirinkai?
– Na, viskas nuo
apšvietimo priklauso…
***
Bedarbiai skirstomi į dvi
kategorijas:
1. tie, kuriems nepavyko
rasti darbo.
2. tie, kuriems pavyko
nerasti darbo.
***
– Kuo užsiima tavo vyras?
– Alumi.
– Gamyba ar tiekimu?
– Pirkimu ir realizacija!
***
Pirma diena po vestuvių,
žmona:
– O tu pats valgyti moki
gaminti?
Vyras:
– Pats valgyti moku,
gaminti ne.
***

Vyras-žmonai:
–Tikras vyras turi bent
kartą per mėnesį nakvoti ne
namie..
Žmona:
– Žinoma, kad kitam tikram
vyrui būtų kur nakvoti..
***
– Tikiuosiu, po remonto
namuose bus šilčiau.
– Savaime aišku, juk jau
bus vasara.
***
Mokytoja tikrina namų
darbus.
– Tiesiog neįtikima, kad
tiek klaidų gali padaryti vienas
žmogus!
– Kodėl vienas? Ne vienas,
o su tėčiu...
***
Vyras skambina draugui:
– Ką veiki?
– Žiūriu per televizorių
sunkumų kilnojimo varžybas?
– Vyrų ar moterų?
– Kol kas dar nesupratau...
***
Kalbasi du seniai nesimatę
draugai.
– Ar išsipildė bent viena
tavo vaikystės svajonė? klausia vienas.
– Taip, – atsako kitas, – kai
vaikystėje mane pešiodavo už
plaukų, svajojau būti plikas..
***
Banke:
– Ar jūs turite finansinių
problemų, kad prašote
kredito?
– Oi ne, ką jūs. Aš juk ir
finansų neturiu.
***
Praeivis - elgetai:
– Ir negėda jums gatvėje
prašyti išmaldos?
– Žinoma, būtų daug
patogiau, jei man ją atneštų į
namus.
***
– Sūnau, tu - jau didelis,
būtų pats metas ir apie karjerą
pagalvoti..
– Apie kokį karjerą?
***
Suskamba telefonas, Rageli
pakelia vaikas.
– Ar tėvelis namie? –

pasigirsta klausimas.
– Nemalonu sakyti, bet jo
nėra.
– O kodėl tau nemalonu?
– Nemėgstu meluoti.
***
Skambutis į duris. Senutės
balsas:
– Na,ir kas ten?
Nuo laiptinės aikštelės
taip pat senutės balsas:
– Tai aš, Serafima Fiokla
iš trečio aukšto!
– Kaip įrodysi?!
– Galiu pensininko
pažymėjimą parodyt. Matai?
– Ne. Durų akutės
nepasiekiu.
– O tu taburetę pastatyk.
Šiugždančių žingsnių
garsas, po to – statomos
taburetės.
– Na,matai?
Krentančios taburetės
ir kūno bildesys. Stenantis
balsas:
– Fiokla, tai tu?
– Aš,aš.
– Greitąją kviesk...
***
Skambutis į dujų avarinę
tarnybą:
– Vaikeliai, kas darosi?
Dujas ryte atsukau, ir
nedega!
– Bobule, o jūs degtuką
uždegėte?
– Oi! Tuoj uždegsiu.
***
– Alio! Techninis
skyrius?! Aš renku
slaptažodi, o rašo, kad
netinka!
– Vadinasi, renkate
neteisingai.
– Aš teisingai renku!
penkios žvaigždutės!
***
–Alio! Greitoji? Greičiau
atvažiuokit! Mano broliui
karštligė!
– O kaip jūs nustatėt?
– Jam ant peties velnias
tupi, o jis nemato!
***
– Alio, ar Petras namie?
– Taip, kol kas Petras
dar namie, bet vainikus jau
išnešė.

REKLAMOS SKYRIUS
Justina Kazlionka
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reklama@rokiskiosirena.lt
BUHALTERĖ
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