Nepriklausomas rajono laikraštis

2021 m. gegužės 7 d., penktadienis Nr. 35 (811)

Išsipildė didžiausias inžinierių košmaras –
didelė dalis griaunamo pastato
nekontroliuojamai krito žemyn

Rokiškio rajone patvirtintas
paukščių gripas

2 p.

Vilnius daro skiepų šou,
o mūsų rajone faktiškai
stojo rizikos grupių
2 p.
skiepijimas
Rokiškio priešgaisrinė
gelbėjimo tarnyba
kviečia dalyvauti akcijoje
3 p.

2 p.

Rokiškietis santechnikas Svajūnas vąšeliu kuria šedevrus:
nunerti rankinuką – vienas malonumas

Rokiškio rajone vyko
akcijos „Garažiukas“
5 p.
reidas

4 p.
UAB „ROKIŠKIO
AUTOBUSŲ PARKAS”
UAB „Rokiškio autobusų parkas“ teritorijoje išnuomojamos vietos automobilių stovėjimui.
UAB Rokiškio autobusų parko autobusais gabenamos
siuntos į daugumą Lietuvos miestų.
Autobusų nuomos paslaugos.
Išorinė reklama ant keleivinių transporto priemonių.
Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt
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Vilnius daro skiepų šou, o mūsų rajone faktiškai stojo
rizikos grupių skiepijimas
Paskutinioji idea fix iš
skiepų serijos yra siūlymas
skiepijimo punktus atidaryti... bažnyčiose. Kol valdžia
„piarinasi“, rajone darosi
nebejuokinga.
Praėjusią
savaitę atimtos vakcinos, o
šią, jei tikėti valdžia, visam
rajonui bus skirta 800 dozių
„Pfiser“ vakcinos. Kaip sako
meras Ramūnas Godeliauskas, jei ir vėl neatims. Iš tų
800 net 700 dozių bus skirta antrajam skiepui. Todėl
faktiškai bus nepasistūmėta
vakcinuoti tuos vyresnius
nei 65 m. rajono gyventojus, kurie norėjo skiepytis
būtent „Pfiser“ vakcina. O
tuo tarpu Vilniuje skiepijami 45 metų ir vyresni asmenys. „Vilnius darosi šou, o
ant Lietuvos regionų visiems
nusispjauti“, – žodžių į vatą
nevyniojo meras. Tiesa, planuojama, kad bus gauta dar
1100 dozių „AstraZeneca“
vakcinos, bet ja labiau skiepijasi didelių įmonių personalas, jaunesni asmenys.
Kokios dar bažnyčios,
jei skiepų užtenka
tik trims dienoms
per savaitę?!
Rajono meras R. Godeliauskas, paklaustas, kaip
vertina tai, kad sostinėje pradėti skiepyti 45 m. ir vyresni
asmenys, kai tuo tarpu rajone
dar nebaigti skiepyti vyresni
nei 65-erių ir rizikos grupėms
priklausantys žmonės, kurie
pageidavo skiepytis „Phizer“
vakcina, nevynioja žodžių į
vatą. „Vilnius darosi šou visų
mūsų sąskaita“, – atvirai sakė

tenka skiepijimui antrąjį kartą, naujai paskiepytųjų vyresnio amžaus ir rizikos grupių
žmonių skaičius rajone stoja.
Ne dėl to, kad žmonės nenori
skiepytis. Jie laukia. Tik štai
skiepytis nėra kuo.
„AstraZeneca“ irgi išnaudojamos visos dozės, jei jų
būtų skiriama daugiau, jos
irgi negulėtų sandėliuojamos.
Pasak mero, prioritetas yra didelių įmonių kolektyvų skiepijimas, kuriuose, kaip parodė
praktika, buvo ligos židiniai.

jis. Meras pabrėžė dar vieną
niuansą: tuomet, kai praėjusią
savaitę iš mūsų rajono buvo
atimta per 400 dozių „Phizer“
vakcinos, buvo ir kita, ne tiek
skambi žinia. „Vilnius paskelbė, kad sostinėje bus skiepijami ne tik Vilniaus gyventojai.
Bet visi norintieji. Žinau, kad
ir iš Rokiškio žmonės, nelaukdami eilės, registruojasi skiepytis Vilniuje“, – sakė meras.
Kam verkti, kad trūksta vakcinų, ir sostinėje skiepyti visos
Lietuvos gyventojus. Juk vos
prieš kelias savaites net pas
gydytoją į sostinę buvo problematiška nuvykti dėl karantino
kontrolės, dabar gi, epidemiologiškai „degančioje“ sostinėje kviečiama apsilankyti kone
visa Lietuva? Kognityviniai
disonansai? „Politika. Matyt,
Vilnius siekia atrodyti geriau,
pateikti gražesnius besiskiepijančių skaičiukus. Tik kieno

sąskaita? Klausimas, ar begalioja valstybės nustatyti prioritetai, lieka atviras. Nes Vilnius skiepija, ką nori, ir kaip
nori“, – sakė meras.
Jam tik juoką kelia siūlymai skiepyti žmones bažnyčiose. Kam? Jei tos vakcinos,
kurios duodamos Rokiškio rajonui savaitei, suskiepijamos
per tris dienas. Gydymo įstaigos dvi darbo dienas neturi
kuo skiepyti pacientų. Tai kam
dar reikalingi papildomi skiepų punktai. Ne mažiau juokingi ir siūlymai rengti agitacijos
skiepytis kampanijas. „Pas
mus trūksta skiepų. Norinčiųjų skiepytis pilna, tik skiepų
duokite“, – sakė meras.
„AstraZeneca“ –
didesniems įmonių
kolektyvams
Kaip jau minėta, kadangi
liūto dalis „Pfizer“ vakcinos

Apie tikrąją „meilę“
regionams
Kaip turi jaustis rokiškėnai, kai sostinė jau skiepija
vyresnius nei 45 m. žmones,
o pas mus ir vyresni nebaigti
skiepyti. Ir praėjusią savaitę
juk iš Rokiškio rajono gyventojų buvo atimta galimybė
skiepytis ne „AstraZeneca“, o
būtent laukiamuoju „Phizer“.
Iškalbingas faktas: iš 46 tūkst.
praėjusią savaitę paskiepytų
vilniečių net 20 tūkst. buvo
paskiepyti... iš regionų paimta
vakcina. Rajono žmonės užduoda teisėtą klausimą: „Ar
tik Vilniuje gyvena žmonės,
o mes ką – šuniukai?“ Rajono meras R. Godeliauskas
atviras: taip manyti gyventojai turi pagrindo. „Gal po to,
kas įvyko, jau reiktų nustoti
meluoti apie regionų svarbą ir
dėmesį jiems“, – sako meras.
Kada Rokiškyje bus masiškai skiepijami vyresni nei 45
metų žmonės, klausimas lieka
atviras...
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ

Rokiškio priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba
kviečia dalyvauti akcijoje

Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos Panevėžio priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Rokiškio priešgaisrinė
gelbėjimo tarnyba (toliau
– PAGD prie VRM Panevėžio PGV Rokiškio PGT)
kviečia nuo šių metų gegužės ketvirtos dienos visus
Rokiškio rajono gyventojus prisidėti prie Rokiškio
rajone gyvenančių garbaus
amžiaus žmonių saugesnio

gyvenimo.

Jei pažįstate ar žinote garbaus amžiaus žmones, kurie
gyvena vieni ir pageidautų,
kad butų įvertinta jų busto
priešgaisrinė būklė bei suteikta konsultacija prašome
suteikti informaciją apie tokius asmenis (adresas, kontaktinis telefonas).
Šią informaciją galite
suteikti elektroniniu paštu
rokiskis.pgt@vpgt.lt arba
telefono numeriu (8 458)

71 492). Telefonu skambinti darbo dienomis nuo
15 val. 30 min. iki 16 val.
30 min.
Dalyvaujantys šioje akcijoje turės galimybę gauti
dovanų autonominį dūmų
signalizatorių (liaudiškai vadinamų „dūmų detektorių“).
Dėl riboto kiekio autonominių dūmų signalizatorių
(liaudiškai vadinamų „dūmų
detektorių“) laimėtojai bus
išrinkti atsitiktine tvarka ir
PAGD prie VRM Panevėžio

PGV Rokiškio PGT pareigūnai nuvykę įrengs šiuos
autonominius dūmų signalizatorius.
Akcija vyks nuo šių metų
gegužės 4 d. (Šv. Florijono,
Gaisrų sergėtojo dienos) iki
šių metų gegužės 21 d.
Priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo
departamento
Rokiškio
priešgaisrinės
gelbėjimo tarnybos
inform.

Akcija „Darom“ kviečia tvarkyti Laisvės kovų vietas

Rajono savivaldybės svetainėje patalpinta žinutė,
kuria kviečiama prisidėti
seniūnijų seniūnus ir visą
visuomenę prie akcijos „Darom“ gegužės 7-8 d. darbų
mūsų krašte. Atšilus orams
kviečiame keliauti į gamtą,
į mišką, parką, žaliąsias er-

dves ir aplankyti bei švarinti
laisvės kovotojų, paminklinių, atminimo vietų teritorijas. Nepamirškite kartu
pasiiti ir šiukšlių maišo.

Gegužės 17 d. minima
partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės

vienybės diena. Žinome, kad
paminklinių vietų aplinkos
tvarkymas bei priežIūra vykdomi be akcijų ir pakvietimų, bet gal būt ši žinutė, primins tas vietas, kurias įdomu
aplankyti bei sutvarkyti.
Rajono savivaldybės puslapyje pateiktas tvarkytinų

vietų sąrašas, kuriame yra
51 pozicija. Sąraše – ir gerai
žinomos atmintinos vietos, ir
daug objektų, pažįstamų tik
rajono istorijos žinovams.
Todėl tokių vietų tvarkymas
būtų proga praplėsti akiratį.
„Rokiškio Sirenos“
inform.
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Echoskopija

q Pilvo organų, inkstų, šlapimo pūslės,
prostatos
q Krūtų, sąnarių
q Kaklo kraujagyslių
q Kojų arterijų, venų kraujotakos
q Nervų, pleuros ertmės, limfmazgių

IĮ „MedSem“, Panevėžio g. 16 A, Rokiškis
Tel. (8-676) 40903

Rokiškio rajone patvirtintas
paukščių gripas
Gegužės 4 d. Rokiškio rajono savivaldybės
Ekstremalių situacijų komisijos posėdis, kuriame
nagrinėta iš Valstybinės
maisto ir veterinarijos
tarnybos Panevėžio departamento Rokiškio skyriaus gauta informacija,
kad 2021 m. gegužės 1 d.
iš Nacionalinio maisto ir
veterinarijos rizikos vertinimo instituto gautas
Tyrimų protokolas, kuriuo patvirtinama, kad
Rokiškio r., sav., Obelių
gyventojo ūkyje laikomiems 3 savaičių amžiaus
kalakučiukams nustatytas
paukščių gripo sukėlėjas.
Komisija situaciją pripažino ekstremaliu įvykiu.
Ūkyje nugaišinti likę laikomi
paukščiai ir saugiai sunaikinti, paimti nugaišintų paukščių patvirtinamieji mėginiai,
atlikta pirminė paukščių laikymo patalpų dezinfekcija,
pradėtas epizootinis židinio
tyrimas.
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Panevėžio departamento Rokiškio
skyrius informuoja paukščių
laikytojus, kad kilus net menkiausiam įtarimui, kad laikomi naminiai paukščiai serga
(tapo apatiški, nustojo lesti,
gerti, atsirado pamėlynavimų
barzdelių, skiauterių srityse, patinimų kaklo ar galvos
srityje) arba staiga nugaišo,
stabdant ligos plitimą, labai
svarbu imtis šių veiksmų:
nedelsiant
informuoti

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Panevėžio
departamento Rokiškio skyrių telefonu 8 698 41375,
arba pranešti visą parą veikiančia nemokama VMVT
telefono linija tel. 8 800 40
403, arba informuoti Jus aptarnaujantį privatų veterinarijos gydytoją;
neužkasti gaišenų neinformavus VMVT, nes didelio
patogeniškumo paukščių gripo protrūkio atveju daugelio
rūšių naminių paukščių gaištamumas labai didelis;
sulaukti VMVT nurodymų, inspektoriai jus informuos apie reikiamus atlikti
veiksmus. Atvykę jie paims
gaišenų mėginius paukščių
gripo tyrimams atlikti bei
suteiks reikiamą informaciją,
atsakys į iškilusius klausimus;
patvirtinus
užsikrėtimą
laikymo vietoje, VMVT organizuos saugų paukščių nugaišinimą, bus atlikta tinkama dezinfekcija bei nurodyti
tolimesni veiksmai;
paukščių gripo virusas
gali būti pernešamas mechaniškai ant rūbų, apavo ar
transporto priemonių, todėl
įtarus ligą privalu nesilankyti pas kaimyną, kuris laiko
paukščius. Netoli paukščių
fermų gyvenantys žmonės ir
jų šeimų nariai taip pat privalo vengti kontaktų su augintojais, kurių paukščiai užsikrėtę
ar įtariami sergant paukščių
gripu.
Rajono savivaldybės
inform.

Degė ūkinis pastatas,
elektros pastotė
Balandžio 30 d., 10:08 val. gautas pranešimas, kad
Vaidlėnų k. (Rokiškio k. sen.) dega ūkinis pastatas, viduje gyvuliai. Atvykus ugniagesiams, iš pastato antro
aukšto, kur sudėtas šienas, rūko dūmai. Išvesta iš pastato
15 avių ir 2 veršeliai.
Gegužės 3 d., 05:58 val. gautas pranešimas, kad
Rokiškyje, Birutės g., dega elektros pastotė. Atvykus
ugniagesiams, iš pastotės rūko dūmai. Atidarius pastotę,
degė kabelio mova.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos
inform.
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Išsipildė didžiausias inžinierių košmaras – didelė dalis
griaunamo pastato nekontroliuojamai krito žemyn

Gegužės 3 dieną apie
12valandą Rokiškio mikrorajoną sudrebino garsus
trenksmas. Išsipildė didžiausias inžinierių košmaras- didelė dalis griaunamo

pastato nekontroliuojamai
krito žemyn, kliudydama
greta esančią statybinių prekių parduotuvę „Sabavilis“.
Parduotuvėje

pramušta

skylė, sugadinta laikančioji
sąrama. Laimė, parduotuvės darbuotojai nenukentėjo, tačiau prasitarė, kad jautė
nelaimę, tad rizikos zonoje
esančioje parduotuvės pusėje

Puikūs rajono lengvaatlečių startai

stengėsi nebūti. Po nelaimės
parduotuvė buvo uždaryta,
vyksta skubus padarinių šalinimas.
„Rokiškio Sirenos“
inform.

Rokiškio jaunieji lengvatlečiai metikai, nepaisydami visų šiemet sportininkams tekusių išbandymų,
demonstruoja puikius rezultatus. Rokiškėnai kaip
lygūs su lygiais varžosi su
didžiųjų Lietuvos miestų
sportininkais ir pasiekia
įspūdingų laimėjimų ne tik
asmeninėse, bet ir komandinėje įskaitoje. Alytuje
vykusiame Lietuvos ilgųjų
metimų čempionate Rokiškio ekipa buvo klasifikuotas
pirmojoje grupėje, kurioje varžosi didžiųjų miestų
komandos. Ir joje iškovojo trečiąją vietą, surinkusi
tiek pat taškų, kiek Vilniaus
sportininkai. Šiems antrąją
vietą lėmė didesnis aukštesnių vietų skaičius.

Taigi, komandinėje įskaitoje nugalėjo Kauno jaunieji
lengvaatlečiai, savo miestui
pelnę 140 taškų. Vilniečiai ir
rokiškėnai surinko po lygiai
– 125 taškus. Antrąją vietą
Vilniui lėmė tai, kad sostinės
komandoje buvo iškovotos
dvi antrosios vietos, o Rokiškio – viena. Palyginti: ketvirtąją vietą surinkę varžybų
šeimininkai alytiškiai gavo tik
82 taškus, panevėžiečiai – 59,
šiauliečiai – 38, o Klaipėda –
31 tašką. Tai akivaizdžiai liudija, kokio pajėgumo yra jaunieji mūsų rajono auklėtiniai.
Komandos rezultatus pristatęs treneris Valentinas
Čereška džiaugėsi, kad šalies čempiono titulą iškovojo
net penki jaunieji rokiškėnai.
Apie pasirengimo varžyboms

Jaunutės kūjo metimo rungties nugaletoja ir prizininkės (iš kairės) antrosios vietos laimėtoja Karina Dementjeva,
nugalėtoja – Gabija Marčiulionytė ir trečiąją vietą iškovojusi Brigita Backe.
V. Čereškos nuotr.

lygį liudija ir asmeninių rekordų gausa. Kūjo metimo
sektoriuje jaunučių grupėje
visą nugalėtojų pakylą okupavo Rokiškio sportininkės.
Pirmąją vietą iškovojo Gabija
Marčiulionytė, trijų kg kūjį
nuskraidinusi 44,12 m. Tai
asmeninis V. Čereškos auklėtinės rekordas. Antrąją vietą
iškovojo taip pat V. Čereškos
auklėtinė Karina Dementjeva, kurios rezultatas – 41,52
m – yra asmeninis rekordas.
Asmeninį rekordą pasiekė ir
trečiosios vietos laimėtoja
Brigita Backe. Ši trenerio Rimanto Šinkūno auklėtinė kūjį

numetė 38,61 m.
Disko metimo sektoriuje
jaunučių grupėje pirmąją vietą
iškovojo Aurėja Streikutė, 750
g diską nuskraidinusi 37,18 m.
ir pasiekusi asmeninį rekordą.
Merginos trenerė – Ina Nagelė. Bronzą šioje rungtyje iškovojo Orinta Navikaitė, kuri
įrankį numetė 26,41 m. Šios
sportininkės trenerė taip pat
I. Nagelė. Ieties metimo sektoriuje sužibėjo šios trenerės
auklėtinė O. Navikaitė, ietį
nuskraidinusi 46,04 m.
Jaunių grupėje pirmąją vietą kūjo metimo sektoriuje iškovojo R. Šinkūno auklėtinis

Justas Meilus. Jo rezultatas –
47,40 m – asmeninis rekordas.
O trečiąją vietą iškovojo Eitvidas Turčinskas, kuris įrankį
numetė 38,28 m. Šį sportininką treniruoja J. Radžius ir R.
Šinkūnas. Disko metimo sektoriuje nenugalima buvo Paulina Stuglytė, kurią treniruoja
tas pats trenerių duetas. Ji diską nuskraidino 46,36 m. Kūjo
metimo sektoriuje jaunių grupėje trečiąją vietą iškovojo
trenerio V. Čereškos auklėtinė
Rugilė Mikalajūnaitė, įrankį
numetusi 47,36 m.
Lina DŪDAITĖKRALIKIENĖ

trinio banko vadovas Gediminas
Šimkus.Investuojant turimą auksą,
pelningiausi buvo 2016 metai, kai
palūkanos siekė 2,02 mln. eurų.
2017 metais jos smuko iki 0,91
mln. eurų, 2018 metais – iki 0,34
mln. eurų, o 2019 metais paaugo iki

0,73 mln. eurų. Auksas 2019 metais
brango 21 proc., o pernai –14 procentų.
Tuo tarpu LB investicinio portfelio grąža pernai siekė 2 procentus.
BNS inform.

Lietuvos banko aukso investicijų grąža pernai buvo 0,3 proc.
Lietuvos banko (LB) valdomo
5,8 tonos aukso portfelio, kurio
vertė siekia 297 mln. eurų, investicijų grąža 2020 metais sudarė
0,27 procento. 2020 metais aukso
investicijų uždarbis sudarė apie
800 tūkst. eurų.

„Aukso atsargos ne tik laikomos, bet ir investuojamos, skolinamos ir leidžia uždirbti tam tikrą
grąžą, kuri paskutiniais metais yra
apie 0,27 proc.“ – Seimo Biudžeto
ir finansų komitetui pristatydamas
LB investavimo apžvalgą teigė cen-
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Šią vasarą Rokiškyje
AB „Panevėžio energija“
tęs šilumos tinklų rekonstukciją
Centralizuotai šilumą
vartotojams tiekianti AB
„Panevėžio
energija“,
pasibaigus šildymo sezonui tęs praėjusiais metais pradėtus vykdyti du
Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir bendrovės lėšomis bendrai
finansuojamus šilumos
tiekimo tinklų rekonstravimo projektus Panevėžyje ir kituose bendrovės regiono savivaldybių
rajonuose.

Atnaujinti
vamzdynai
didins šilumos perdavimo
efektyvumą – mažės šilumos
tiekimo nuostoliai tinkluose,
bus taupomi energetiniai ištekliai, kartu mažės ir aplinkos tarša. Nauji, pramoniniu
būdu izoliuoti vamzdynai
pagerins šilumos tiekimo
patikimumą
vartotojams,
mažės sutrikimų galimybė
šildymo sezono metu. Investicijos į šilumos tinklų
rekonstravimą turės įtakos
visiems regiono savivaldybių centralizuoto šilumos
tiekimo vartotojams, nes
šilumos kaina nustatoma visiems vienoda.
Praėjusiais metais vykdyto ES parama remiamo projekto „AB „Panevėžio energija“ šilumos tinklų rajonų
šilumos tinklų rekonstravimas“ metu šilumos vamzdynai buvo pakeisti Pasvalyje
ir Kėdainiuose. Netrukus
darbai prasidės Rokiškyje,
bus rekonstruojama apie
1150 metrų ilgio šilumos
vamzdynų Nepriklausomybės a., Respublikos, Vyšnių,
J. Gruodžio, Aušros gatvių
atkarpose. Įgyvendinant projektą, šią vasarą bus atnauji-

nami apie 1400 metrų ilgio
šilumos vamzdynai Zarasuose ir Kupiškyje.
Iki šių metų pabaigos pagal AB „Panevėžio energija“
investicinį planą numatyta
atlikti apie 400 m ilgio šilumos tinklų rekonstravimą
Jaunystės g., P. Širvio g. Rokiškyje. Planuojant vamzdynų atnaujinimo darbus Rokiškio mieste, bendrovė jau
pasirašė sutartį su rangovu
dėl techninio projekto ruošimo Taikos g. (apie 700 m).
Šią vasarą bus atnaujinti
1200 metrų ilgio centralizuotai tiekiamos šilumos vamzdynai, tęsiant ES parama
finansuojamo projekto „Šilumos tinklų rekonstravimas
Panevėžio mieste“ įgyvendinimą. Vykdant bendrovės
investicinį planą, 2300 metrų
vamzdynų planuojama pakeisti Kėdainiuose, Panevėžio, Pasvalio, Kupiškio rajonuose.
Visi šilumos tiekimo
vamzdynų
rekonstravimo
darbai susiję su laikinu karšto
vandens tiekimo sustabdymu
vartotojams. Apie numatomus karšto vandens tiekimo
sustabdymus vartotojai bus
informuojami prieš dešimt
dienų, kiekvieno namo gyventojai bus įspėjami pranešimais, kurie bus skelbiami
kiekvieno namo laiptinėje.
AB „Panevėžio energija“
iš anksto atsiprašo gyventojų ir sieks, kad projektus
vykdantys rangovai darbus
suplanuotų taip, kad karštas
vanduo būtų nutraukiamas
kuo trumpesniam laikotarpiui ir kuo mažiau gyventojų
patirtų nepatogumų.
Rajono savivaldybės
inform.

Verslininkai
jau gali teikti
paraiškas paramai

Rajono savivaldybė informavo, kad nuo gegužės 3 d.
startuoja kvietimas Rokiškio rajono verslininkams teikti
paraiškas paramai gauti pagal Rokiškio rajono smulkaus
ir vidutinio verslo plėtros programą.
Ši priemonė skirta finansiškai remti rajono smulkaus ir vidutinio verslo įsitvirtinimą, naujų darbo vietų sukūrimą, vykdyti įmonių plėtrą, darbuotojų kvalifikacijos kėlimą bei kitas
verslumą skatinančias priemones.
Paramai skirta 70 tūkst. Eur.
Rajono savivaldybės inform.

Degė žolė

Gegužės 4 d., 19:36 val. gautas pranešimas, kad Aukštakalnių kaime, Kamajų g., dega namas. Atvykus ugniagesiams, gaisro požymių nesimatė. Atliekant žvalgybą surasta
3x2 m plote deganti žolė. Panaudojus parankines priemones
gaisras buvo užgesintas.
Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inform.
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Rokiškietis santechnikas Svajūnas vąšeliu kuria šedevrus: nunerti rankinuką – vienas malonumas
Rokiškyje gyvenantis kultūristas neigia sportininkus
supančius stereotipus. Vyras
neria krepšius bei kuprines,
gamina emblemas, tačiau
per karantiną raminančią ir
širdžiai mielą veiklą suradęs
Svajūnas Šaknys sako, kad
jos atsisakyti neplanuoja ir
pandemijai pasibaigus.
Įdomi pramoga
Nors didžiąją laiko dalį iš
Svajūno atima sportas, vyras
dar dirba santechniku, o nėrimą vąšeliu vadina pramoga ir
atsipalaidavimo forma. Vyras
sako, kad potraukį rankdarbiams turėjo nuo vaikystės,
nors šeimoje tuo daugiau niekas neužsiima.
Vis dėlto tą paaiškinti, sako
rokiškietis, galima paprastai.
„Yra toks potraukis ir tiek.
Paprastai sakant, aš pats esu
skulptorius savo kūno, kad būtų
forma, kad varžyboms pasiruoščiau, taip ir gyvenime pritaikai tam tikrus sprendimus.
Tie patys krepšiai, kuprinės. Net santechnikoje sprendimus reikia daryti tokius, kad
žmogui būtų patogiau, komfortiškiau, ir ten reikia pagalvoti bei sukonstruoti. Visur
reikia šiek tiek meniškos prigimties, tiek sporte, tiek rankinių kūrime, tiek darbe, tiek
tiesiog gyvenime“, – pasakoja
Svajūnas.
Rankos neria pačios
Nerimą kultūristas atrado
visai netikėtai. Nors jį visada
domino rankdarbiai, jis pasakoja tiesiog nusprendęs išbandyti kažką naujo. „Sugalvojau
kažką naujo išbandyti, internete pasižiūrėjau, pabandžiau,
žiūriu, kad puikiai gaunasi“, –
atskleidžia Svajūnas.
Veiklos, prasidėjus ka-

tūristo gaminami krepšiai
atlaiko ir didesnį svorį. Jie
gaminami ne iš siūlų, o iš specialių virvių. Pasak jo, virvės
yra tvirtesnės ir net prikrovus
krepšį iki viršaus, jis neplyštų.
„Turime specializuotą parduotuvę, prekiaujančią virvėmis, jų yra įvairių spalvų. Pabandžiau, gavosi, pagalvojau,
kodėl gi ne“, – juokdamasis
sako vyras.

rantinui, norėjosi ir dėl kitos
priežasties. Kultūrizmu užsiimantis vyras pasakoja, kad
ruošiantis varžyboms ir laikantis griežtos dietos mintys
vis sukasi apie maistą, todėl
tiesiog reikėjo veiklos, kuri
padėtų susikoncentruoti kitur.
Svajūnas sako, kad vieną
rankinę ar kuprinę nunerti
užtrunka nuo 2 iki 4 valandų,
tačiau, kaip sako rokiškietis,
rankos neria pačios:
„Pasiimi ir rankos pačios
daro, pasižiūri kartas nuo karto, kad akies nepraleistum, bet
šiaip gaunasi natūraliai.“
Dabar vyras yra pagaminęs
jau 16 gaminių, tačiau nerimo pamiršti neplanuoja ir karantinui pasibaigus. Nors vėl
veikiančios sporto salės atims
daugiau laisvo laiko, Svajūnas
sako turintis dar daug idėjų.
„Norėčiau tęsti, neapleisti,
tai ir gražu, ir įdomu. Kas kart

vis kažką naujo norisi padaryti. Dabar daugiausia gaminu
rankines, kuprines, bet noriu
pabandyti nunerti padėkliukus
lėkštėms, puodeliams.
Galvoju ir apie krepšius
gyvūnams, naminei žiurkei,
katei ar šuniui, dėžutės daiktams susidėti. Idėjų tikrai esu
kupinas, darai gaminius ir jos
savaime ateina“, – sako kultūristas.
Mielai nertų
ir užsakymus
Dabar kultūristo nerti gaminiai keliauja artimiesiems,
draugams bei pažįstamiems.
Nors Svajūnas sako, kad kol
kas tai labiau pramoga ir hobis, neslepia džiaugsmo, kai
artimieji jo sukurtus gaminius
naudoja. „Kol kas tai daugiau
kaip pramoga, bet man, kaip
to daikto kūrėjui, labai gražu
ir džiugu, kai rankines matau

ant draugių pečių“, – neslepia
vyras.
Svajūnas sako, kad mielai
priimtų ir užsakymus, o papildomai uždirbtus pinigus investuotų į sportinę įrangą bei
kitus kultūrizmui reikalingus
daiktus. Jis neatmeta ir idėjos
gaminti krepšius sportininkams.
„Veikla įdomi, tai džiaug-

čiausi, jei užsakymų gaučiau.
Malonu būtų, jei mano darbais pasipuoštų moteris ar
vyras, jei per petį užsimetęs,
kad ir į sportą keliaujant sportinius drabužius susimestų.
Džiaugčiausi, jei mano sprendimais, mano darbais, žmonės
pasinaudotų. Man tai teiktų
džiaugsmą“, – atvirauja vyras.
Svarbu paminėti, kad kul-

Sulaukia nuostabos
Vyras neslepia, kad jo naujas pomėgis nustebino ir jo
artimuosius. „Tikrai susilaukiau nuostabos, klausia, iš kur
idėjos, fantazija. Daug kam
keista, kaip vyras daro tokius
darbus, nes tikrai neįprasta“, –
sako kultūristas.
Svajūnas paneigia ir mitą,
kad kultūristams „galvoje tik
svarmenys, geležys ir vištiena
su ryžiais.“ Jis primena, kad
kultūrizmas reikalauja daug
jėgų, režimo ir kontrolės, ir,
kaip ir nerime, kultūrizme
svarbiausia kantrybė.
„Tikrai nėra taip, kad mintyse tik svarmenys. Gal aš
kaip tik sakyčiau, kad žmogus
kūrybiškas, nes nėra lengvas
procesas save keisti“, – sako
Svajūnas.
O kūrybiškumas pasireiškia ne tik kultūrizme ar nerime, tačiau ir emblemose.
„Emblemoms turiu atitinkamą mašiną. Sukuriam failą, jį
apdorojam, įdedam į mašiną
ir emblemą išspaudžiame ant
medžiagos gabalėlio.
Spalvas pasirenki pagal
nuotaiką, o jas prisisiūti galima ant džinsų, striukės, marškinėlių, rankšluosčių, galima
ir raktų pakabuką pasidaryti,
čia jau fantazijos reikalas“, –
pasakoja Svajūnas.
TV3.lt inform.

Informacinės sistemos apie socialines paslaugas dėka padėti artimam žmogui galite nė neišeidami iš namų

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, dėka sukurta
vieninga informacinė sistema
apie visas Rokiškio rajone teikiamas socialines paslaugas.
Su ja susipažinti galima adresu www.socsketis.lt. Ši sistema
svarbi ne tik rajono gyventojams, bet ir jų artimiesiems
kituose Lietuvos miestuose ir
užsienyje. Mat nė neišeinant iš
namų galima sėkmingai rasti
ir suorganizuoti reikiamą soci-

lėktuvų skrydžiai. Tačiau tokios
problemos buvo iki šiol. Dabar,
kad padėtumėte savo artimiesiems, nebereikia važiuoti šimtus
ar tūkstančius kilometrų. Nebereikia klausti pažįstamų, minti
valstybinių institucijų slenksčių.
Visa informacija pasiekiama vienu mygtuko paspaudimu. Tereikia interneto naršyklėje surinkti
www.socsketis.lt.

alinę pagalbą rajone gyvenantiems neįgaliesiems, senjorams,
ar kitiems asmenims, kuriems
reikia socialinių paslaugų.
Mažina didelius atstumus
Gyvename visuomenėje, kurioje migracija į didmiesčius, užsienio šalis yra įprastinis dalykas.
Ieškodami geresnių sąlygų dirbti

ir gyventi, norėdami pažinti pasaulį, žmonės vyksta iš rajonų į
didmiesčius, emigruoja, svečiose
šalyse kuria savo šeimas, namus.
Tai normalus, visame pasaulyje
paplitęs procesas.
Tačiau atstumai nenutraukia
šeimos ryšių, noro ir pareigos rūpintis mūsų rajone likusiais artimaisiais. Tačiau būnant didmies-

tyje, ar svečioje šalyje, buvo ne
taip paprasta surasti galimybių
padėti. Juk per minutę neatlėksi,
kad ieškodamas pagalbos kartu
padėtum minti kelių valdiškų
kabinetų slenksčius. O ir atlėkti
ne taip paprasta: sudėtinga epidemiologinė situacija kartais per
kelias valandas pakeičia planus:
uždaromos sienos, atšaukiami

Nepriklausomas rajono laikraštis

Rasite visą reikiamą
informaciją
Svetainė
www.socsketis.lt
buvo sukurta išsamiai pristatyti
Rokiškio rajone teikiamas socialines paslaugas. Čia lengvai rasite
visą prieinamą informaciją. Neišeidami iš namų galėsite surasti
transportą pavėžėti artimą žmogų
į gydymo įstaigą, pasirūpinti pagalbinėmis priemonėmis neįgaliesiems, sužinoti apie priklausančias lengvatas, pasirūpinti,
kad, jei priklauso tokia paslauga,

jūsų artimu žmogumi pasirūpintų
lankomosios priežiūros specialistas. Išvardinti pavyzdžiai – tik
labai menka dalis tų socialinių
paslaugų, kurios šiuo metu teikiamos mūsų rajone.
Svetainėje – informacija ne
tik apie paramą materialinėmis,
finansinėmis priemonėmis, paslaugomis. Tai ir žinios apie prieinamą sociokultūrinę veiklą, turiningą laisvalaikį, sporto, kitokio
užimtumo galimybes, socialinio
laisvalaikio erdves įvairaus amžiaus grupėms. Ir visa ši informacija pasiekiama vienu mygtuko
paspaudimu. Dar niekados nebuvo taip paprasta rasti reikiamas
žinias, suorganizuoti pagalbą.
Ir tam nebereikia vykti į mūsų
rajoną, valandų valandas gaišti
ieškant reikiamos informacijos.
Pasinaudokite svetainės www.
socsketis.lt teikiamomis galimybėmis.
„Rokiškio Sirenos“ inform.
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INFORMACIJA APIE PRADEDAMĄ RENGTI
PANEVĖŽIO APSKRITIES ROKIŠKIO RAJONO (SAVIVALDYBĖS)
JŪŽINTŲ SENIŪNIJOS LAIBGALIŲ KADASTRO VIETOVĖS
ŽEMĖS REFORMOS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTĄ
(PASKELBIMAS SPAUDOJE)

Dėl prašymų pateikimo rengiant Panevėžio apskrities
Rokiškio rajono (savivaldybės) Jūžintų seniūnijos
Laibgalių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyrius
(toliau ‒ Skyrius) informuoja, kad 2021 m. gegužės 28 d. bus pradėtas rengti 565,622 ha teritorijos Panevėžio apskrities Rokiškio rajono (savivaldybės)
Jūžintų seniūnijos Laibgalių kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos
projektas. Asmenys, pageidaujantys šioje kadastro vietovės teritorijoje susigrąžinti žemę natūra, gauti nuosavybėn neatlygintinai, pirkti arba nuomoti iš
valstybės, gauti neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti žemę, iki
2021 m. gegužės 20 d. gali pateikti prašymus Skyriui. Projektavimo darbus
vykdo Valerjana Stomienė (VĮ Valstybės žemės fondo Geodezijos, žemėtvarkos
ir teritorijų planavimo, tel.: 8 612 21931). Su laisvos žemės fondo žemės planu
galima susipažinti interneto svetainėje www.nzt.lt arba Skyriuje, P. Cvirkos g.
7, 42163 Rokiškis, darbo dienomis nuo I-IV 8.00 iki 17.00 val., V-8.00-15.45 val.

Rokiškio rajone vyko akcijos „Garažiukas“ reidas
Aplinkos apsaugos departamento
Kupiškio
aplinkos apsaugos inspekcijos pareigūnai kartu
su Valstybinės mokesčių
inspekcijos ir Valstybinės
darbo inspekcijos specialistais vykdė akcijos „Garažiukas“ reidą Rokiškio
rajone.

Aplinkosaugininkai patikrino automobilių remonto
veiklą atliekančius asmenis ir
neeksploatuojamų transporto
priemonių ardytojus. Nustatyta atliekų sudarymo apskaitos
pažeidimų ir išaiškintas nelegalus automobilių ardytojas.
„Per akciją „Garažiukas“
mes tikriname, ar fiziniai asmenys ir ūkio subjektai, užsiimantys eksploatuoti netinkamų transporto priemonių
ardymo veikla, laikosi aplinkosauginių teisės aktų reikalavimų.
Ne mažiau svarbus tokią
veiklą vykdančių asmenų
konsultavimas, bet jei prireikia, skiriame administracines
baudas. Akcijos tikslas, kad
sumažėtų aplinkos teršimas
netinkamomis naudoti autotransporto priemonių atliekomis ir kad tokio pobūdžio
veikla būtų vykdoma teisėtai“,
– teigia Kupiškio aplinkos apsaugos inspekcijos pareigūnė
Danutė Baronienė.
Per reidą Kupiškio aplinkosaugininkai patikrino transporto priemonių techninės
priežiūros ir remonto servisus
Jūžintų seniūnijoje Laibgalių
kaime, Rokiškio kaimiškojoje
AUGALAI

• Jurginų gumbus.

Tel. 8 627 08 628. Rokiškis
• Braškių daigus. Tel. 8 624 89 717.
Rokiškis
• Grikių sėklą. Tel. 8 610 12 318.
Rokiškis

seniūnijoje ir Bajorų kaime.
Nustatyta, kad automobilių
remontas vykdomas reikalavimus atitinkančiose dirbtuvėse.
Tačiau automobilių remontininkai nevykdo atliekų susidarymo apskaitos Vieningoje
gaminių, pakuočių ir atliekų
apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS).
Dviejuose autoservisuose
buvo nustatyti du atliekų susidarymo apskaitos pažeidimai,
šiems veiklos vykdytojams
bus surašyti administracinio
nusižengimo protokolai.
Už atliekų apskaitos netvarkymą arba netinkamą
tvarkymą Administracinių nusižengimų kodeksas numato
įspėjimą arba baudą iki 430
eurų.
Valstybinės mokesčių inspekcijos specialistai viename
autoservise nustatė komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos
pažeidimą už autotransporto
priemonių priėmimo remontui
paraiškų nepildymą. Už tai asmeniui gresia bauda iki 1 100
eurų.
Didžiausią rūpestį aplinkosaugininkams ir visuomenei
kelia nelegalūs eksploatuoti
netinkamų transporto priemonių ardytojai.
Bajoriškių kaime buvo
rastas ardytojas, savo kiemą
pavertęs automobilių dalių ir
atliekų aikštele.
Po visą daugiabučio namo
bei ūkinio pastato teritoriją
buvo išdėstyti ardomi ir dar
neišardyti nebevažiuojantys
automobiliai ir jų dalys: apie
100 padangų, 200 litrų nau-

dotų tepalų, automobilių varikliai, sėdynės, plastikinės automobilių dalys, automobilių
stiklai, gumos ir kitos smulkios atliekos.
Asmuo aplinkosaugos pareigūnams nepateikė nei automobilių įsigijimo, nei su veikla susijusių dokumentų.
Pagal Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių
tvarkymo taisykles ENTP gali
surinkti ir apdoroti tik apdorojimo įmonės, turinčios leidimą, kuriame apibrėžtos ENTP
surinkimo ir apdorojimo sąlygos.
Pagal Atliekų tvarkymo
taisykles atliekų apdorojimo veikla gali verstis įmonė,
atitinkanti Atliekų tvarkymo
įstatyme atliekas apdorojančioms įmonėms nustatytus
reikalavimus ir užregistruota
Registro tvarkymo taisyklėse
nustatyta tvarka.
Asmeniui, užsiimančiam
nelegalia ENTP apdorojimo
veikla, gresia administracinė
bauda iki 850 eurų.
Taip pat už ūkinės ar kitokios veiklos vykdymą, objektų naudojimą neturint Lietuvos Respublikos aplinkos
apsaugos įstatyme ar kituose
aplinkos apsaugą ar gamtos
išteklių naudojimą reglamentuojančiuose teisės aktuose
nustatyto leidimo asmeniui
gresia bauda iki 560 eurų.
Be to, pažeidėjui aplinkosaugininkai davė privalomąjį
nurodymą atliekas perduoti
atliekų tvarkytojams.
Aplinkos apsaugos
departamento inform.

• Kaktusą. Kaina 5 Eur.

Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Įvairių veislių bulves sodinimui.
Nemokamas ir greitas pristatymas
visame Rokiškio raj.
Tel. 8 684 14 283.
BUITINĖ TECHNIKA

• Du šaldiklius (dėžes), 200 ir 500 l
talpos. Kaina 100 Eur.
Tel. 8 620 25 960. Rokiškis
• Gerai veikiantį elektrinį

momentinį vandens šildytuvą,
maišytuvą. Kaina 25 Eur.
Tel. 8 623 05 235. Rokiškis
BALDAI

• Vonią. Kaina 30 Eur.

Tel. 8 614 56 408. Rokiškis
• Staliuką. Stalviršis ąžuolo, kojos
Singer siuvimo mašinos. Kaina 110
Eur. Tel. 8 676 27 899.
Rokiškis
IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo. Galiu dirbti

statybose, ūkyje ar miške. Domina
įvairus pasiūlymai. Pirmenybė
būtų siūlantiems apgyvendinti,
nes nevairuoju. Tel. 8 692 07 403.
Rokiškis
• 39 metų vyras ieško darbo. Siūlyti
įvairius variantus. Tel. 8 602 21
055. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu prižiūrėti
senyvo amžiaus žmogų Rokiškio
mieste. Tel. 8 622 41 168.
SIŪLO DARBĄ

• UAB Lašų duona siūlo nuolatinį
darbą kepyklos darbuotojui.

Nepriklausomas rajono laikraštis

Slenkantis darbo grafikas. Darbo
užmokestis prieš mokesčius
800-1100 Eur. Reikalavimai darbštumas, atsakingumas. Kreiptis
telefonu arba el.paštu: kokybe@
lasai.lt. Tel. 8 682 47 852.
• Ieškomi miško darbininkai,
pagalbiniai ir pjūklininkai.
Paimame iš namų ir pervežame
namo. Išsamesnė informacija
telefonu. Tel. 8 645 97 589.
Rokiškis
• Skubiai reikalingi medžio
apdirbėjai darbui Švedijoje.
Tel. 8 629 97 089. Rokiškis
• Reikalingas darbuotojas, mokantis
pjauti pjūklu. Galime apgyvendinti.
Tel. 8 675 70 379. Rokiškis
• Reikalingi miško-biokuro kirtėjai.
Tel. 8 676 04 166. Rokiškis
• Ieškomi nauji darbuotojai,
sezoniniam darbui pildyti
automobilių kondicionierius.
Apmokysime dirbti, darbas
nėra sunkus, alga sutartinė.
Reikalingas B kategorijos
vairuotojo pažymėjimas. Išsamesnė
informacija telefonu.
Tel. 8 606 11 409. Rokiškis
• Reikalinga buhalterė, gebanti
tvarkyti kelių įmonių buhalterinę
apskaitą nuo pirminių iki finansinių
ataskaitų pateikimo. Atlyginimas
nuo 1000 Eur. Tel. 8 615 86 093.
Rokiškis
• Darbui lentpjūvėje Rokiškyje
reikalingas darbininkas.
Tel. 8 606 10 353.
KITA

• Senovinius žaislus. Po 4 Eur.

Tel. 8 605 05 560. Rokiškis
• Molinį indą su dangčiu. Kaina 15
Eur. Tel. 8 605 05 560.
Rokiškis
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• Kareivišką rankinę. Kaina 40 Eur.
Tel. 8 605 05 560. Rokiškis
• Puikiai veikiantį A3/A4
kopijavimo aparatą Konica Minolta
bizhub 282. Dvipusis kopijavimas,
spausdinimas, skenavimas,
prijungimas prie interneto/tinklo.
Parduodu, nes įsigijau spalvotą.
Kaina 250 Eur. Tel. 8 687 47 330.
Rokiškis
• Vandens siurblį Lowara.
Galingas, trifazis. Kaina 150 Eur.
Tel. 8 629 33 087. Rokiškis
• Naudotus glazūruotus koklius.
Tel. 8 623 43 539. Rokiškis
• Arklinį vežimą guminiais ratais.
Su pakinktais. Kaina 110 Eur.
Tel. 8 610 17 627. Rokiškis
• Sausas malkas, atraižas.
Tel. 8 609 95 180. Rokiškis
• Rankų darbo lėkštę (nenaudota).
Vaisiams ar kitoms reikmėms.
Kaina 15 Eur. Tel. 8 610 49 507.
Rokiškis
• Poilsinius kuponus 4 asmenims,
dviems dienoms Palangoje. Galioja
iki liepos 1 d. Tel. 8 615 32 501.
Rokiškis
• Seifą. Išsinešti patiems. Kaina
120 Eur. Tel. 8 697 59 320.
Rokiškis
• Buitinį dujų balioną. Kaina 20
Eur. Tel. 8 600 52 867.
Rokiškis
• Mažai naudotą narvelį papūgai.
Kaina 20 Eur. Tel. 8 686 26 668.
Rokiškis
• Ne naują, bet puikiai atrodantį
šviestuvą. Kaina 20 Eur.
Tel. 8 625 34 274. Rokiškis
• Keturias medines vidaus duris.
Dvejos, 60 cm varsčia. Kitos 80
cm varsčia. Yra apvadai, staktos.
Vienos 80 cm su stiklais. Mažesnės
po 20 Eur, didesnės po 30 Eur.
Spalva visų vienoda.
Tel. 8 611 71 133. Rokiškis
• 2 metus naudotus 3 dalių,
plastikinius balkono langus su
naujais roletais kiekviename lange.
2 langai atidaromi. Rėmo ilgis 270
cm, aukštis 160 cm. Kaina 99 Eur.
Tel. 8 612 49 417. Rokiškis
• Žieminius česnakus maistui ir
sėklai. Tel. 8 696 09 281.
Rokiškis
• Svarstykles (platforminės,
mechaninės), sveria iki 500 kg.
Skambinti po 17 val.
Tel. 8 640 92 444. Rokiškis
• Bidonus. Tel. 8 640 92 444.
Rokiškis
• Avižas. Yra apie 2 t.

Tel. 8 618 71 775. Rokiškis
• Apvalią medieną rąstais. Pušis,
eglė. Tel. 8 621 95 192.
Rokiškis
• Ekologiškus rugius. Kiekis 400500 kg. Tel. 8 620 31 156.
Rokiškis
PASLAUGOS

Nepriklausomas rajono laikraštis
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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

Laisvės g.13

BA-2 ar kitokį.
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Superkame sraiges. Atvykstame į
namus. Tel. 8 636 44 091.
Rokiškis
MOBILIEJI TELEFONAI

2021-05-15 d. Legiškio k. Panemunėlio sen.,
Rokiškio r. sav. bus vykdomi žemės sklypo kad.
Nr. 7373/0005:51 geodeziniai matavimai. Kviečiame dalyvauti gretimo žemės sklypo kad.
Nr.7373/0005:36, esančio Legiškio k., paveldėtojus.
Matininko, atliekančio matavimus, adresas
J. Gruodžio 38 B., Rokiškis
Tel. Nr. 8 672 61813,
el.p. karimas62@gmail.com

• Samsung Galaxy S7 Edge. Viskas

veikia tinkamai. Kaina 100 Eur.
Tel. 8 697 41 092. Rokiškis
• Redmi Note 8. 4/64 GB. Baltas,
idealios būklės. Kaina 120 Eur.
Tel. 8 601 14 335. Rokiškis
• Naują telefoną S30U. Dviejų SIM
kortelių. Baterija: 5800mah+ 256
GB, mikro SD kortelė + silikoninis
dėklas (skaidrus) + telefono
kroviklis, ausinės. Kaina 300 Eur.
Tel. 8 625 59 183. Rokiškis
• Veikiantį iPhone 7. Kaina 100
Eur. Tel. 8 674 54 495.
Rokiškis
• Gerai veikiantį telefoną Samsung
J4 plius. 2018 m. Skilęs, naudotis
netrukdo. Kaina 45 Eur.
Tel. 8 623 05 235. Rokiškis
NEKILNOJAMASIS TURTAS

PERKA

• Sodą už miškų ūkio, 6 a, mūrinis

• 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 kroviklį 6V ir 12V

namelis, mūrinis ūkinis pastatas
su pirtimi, stiklinis šiltnamis.
Kaina 5500 Eur. Tel. 8 676 32 459.
Rokiškis
• 2 kambarių butą Aukštaičių g.,

Nepriklausomas rajono laikraštis

pirmas aukštas, remontuotinas.
Kaina 22500 Eur. Tel. 8 676 32
459. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą Pakriaunių
kaime, Rokiškio r. Namas mūrinis,
vieno aukšto su mansarda. Bendras
plotas 115.29 kv. m. Name yra 3
šviesūs, erdvūs kambariai, jauki
virtuvė. Mansardoje įrengti dar
2 gyvenami kambariai. Šildymas
centrinis. Kaina 13500 Eur.
Tel. 8 603 16 492.
• 3 kambarių, 65,88 kv. m butą
Tekstilininkų g., Juodupėje. Butas
yra 1 aukšte iš 5, 1980 m. statytame

mūriniame name. Butas tvarkingas.
Paliekami baldai ir buitinė
technika. Kaina 13500 Eur.
Tel. 8 677 13 564.
• 6,83 ha žemės ūkio paskirties
sklypą, esantį Kalučiškių k., Južintų
sen., Rokiškio r. Žemės naudmenų
našumo balas yra 25.7. Šis žemės
sklypas suformuotas atlikus
preliminarius matavimus. Kaina
23500 Eur. Tel. 8 675 75 369.
• Rokiškyje, Respublikos gatvėje,
namo dalį su 4 a žemės sklypu.
Namui reikia remonto. Priklauso
1/2 dalis rąstinio gyvenamojo namo
ir garažas. Atskiras įėjimas. Kaina
20000 Eur. Tel. 8 608 39 567.
• Mūrinį namą su mansarda
Obeliuose, Rokiškio raj. Namas
statytas 1978 m. Kaina 28000 Eur.
Tel. 8 679 76 044.
• Namo dalį Rokiškyje, Statybos
g. Priklauso 1/2 dalis mūrinio
gyvenamojo namo, ūkinis pastatas,
du garažai ir šiltnamis. 3 a žemės.
Namo dalis išsidėsčiusi antrajame
namo aukšte, turinti atskirą iėjimą.
Kaina 32000 Eur.
Tel. 8 678 75 239.
• Namo dalį Rokiškyje, Aušros g.
Priklauso 1/2 dalis gyvenamojo
namo, 1/2 ūkinio pastato, garažas,
šiltnamis ir 3,4 a žemės sklypas.
Kaina 28500 Eur.
Tel. 8 678 72 157.
• Gyvenamąjį namą Strazdelio g.,
Rokiškiyje. Kaina 32500 Eur.
Tel. 8 646 36 702.
• Alsuojančią ramybe kaimo
sodybą Šilagalio k., Rokiškio r.
Kaina 24000 Eur.
Tel. 8 608 39 583.
• Sodybą su žeme, 4 ha. Gražioje
vietoje, Baršėnų k., (Kriaunų sen.).
Kaina derinama. Kaina 26000 Eur.
Tel. 8 698 72 786.
• Žemės sklypą Obelių sen.,
Šileikių k. Plotas 12,5 ha. Kaina
sutartinė. Tel. (8-614) 68251, (8682) 24680. Tel. 8 614 68 251.
• Rokiškyje, Vilties g., 2 kambarių
butą. Bendras plotas 37 kv. m.
Plastikiniai langai, balkonas,
atskiras miegamasis, virtuvė
sujungta su svetaine, tualetas
kartu su vonia. Su visais baldais ir
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05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Daiktų istorijos
06:55 Klausimėlis
07:10 Auklė Makfi ir
Didysis Sprogimas
09:00 Labas rytas, Lietuva
11:00 Beatos virtuvė
11:55 Laukinė gyvūnija
12:45 Didžioji Britanija iš
paukščio skrydžio
13:40 Komisaras
Montalbanas. Šviesos
ašmenys
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų
koncertas
17:30 Žinios
18:00 Langas į valdžią
18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Dainuok su manim
22:40 Vaikų darželio

05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Nacionalinė
ekspedicija
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 Gyventi kaime gera
08:30 Ryto suktinis su Zita
Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų
pasakos. Druskos princesė
10:00 Gustavo
enciklopedija
10:30 Lietuvos
tūkstantmečio vaikai
11:25 Susipažink su mano
pasauliu
11:50 Gamtos amžius
12:45 Pasaulio
dokumentika. Tobula
planeta
13:45 Puaro
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policininkas
00:30 Bilietas į Mėnulį
02:30 Didžioji Britanija iš
paukščio skrydžio
03:25 Komisaras Montalbanas.
Šviesos ašmeny
05:15 Ponių rojus

05:15 Mikė
06:35 Kung fu panda.
Meistrų paslaptys
07:00 Bakuganas.
Šarvų sąjunga
07:30 Keista šeimynėlė
08:00 Kung fu panda. Meistrų
paslaptys
08:30 Simpsonai
09:00 Virtuvės istorijos
09:30 Skaniai ir paprastai
10:00 Tėvų darželis
10:30 Būk sveikas!
11:00 Penkių žvaigždučių
būstas
11:30 Laukiniai Vakarai
12:20 Kenoloto

15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Europos diena
17:30 Žinios
18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Premjera. Viktorija
21:50 Moters portretas
00:15 Šindlerio sąrašas
03:30 Puaro
05:15 Ponių rojus

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

12:22 Laukiniai Vakarai
12:35 Gražuolė ir Sebastianas.
Nuotykiai tęsiasi
14:30 Nuotykių ieškotojas.
Midos skrynelės prakeiksmas
16:45 Ekstrasensų mūšis
17:20 Kenoloto
17:22 Ekstrasensų mūšis
18:30 TV3 žinios
19:30 galvOK
19:35 Eurojackpot
19:40 galvOK
21:30 Mumbajaus viešbutis
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Mumbajaus viešbutis
23:55 Valstybės paslaptis
02:05 Maištas
03:40 12 galimybių 2. Perkrauta

06:25 Nuotykių metas
07:15 Bunikula
07:40 Padūkėlių lenktynės
08:05 Broliai meškinai.
Nuotykių ieškotojai
08:35 Tomas ir Džeris

11:00 Svajonių sodai
12:00 Sraigė ir banginis
12:20 Kenoloto
12:22 Sraigė ir banginis
12:30 Netikra vienuolė 2
14:55 Paveldėtojai
17:20 Kenoloto
17:22 Paveldėtojai
17:25 Tai – mes
18:30 TV3 žinios
19:30 Didysis šou burbulas
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Didysis šou burbulas
22:30 Transporteris. Visu greičiu
00:15 Prezidento lėktuvo
sudužimas
02:00 Bėgantis labirintu. Vaistai
nuo mirties

06:15 Nuotykių metas
07:05 Bunikula
07:30 Padūkėlių lenktynės
07:55 Broliai meškinai. Nuotykių

09:05 Beprotiškos melodijos
09:30 Mes pačios
10:00 Sėkmės tandemas
10:30 Madagaskaras
12:05 Ciucikas
13:50 Policijos akademija 5.
Užduotis Majamio pakrantėje
15:35 Keista porelė 2
17:25 Žalia šviesa
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Nepaprastas Žmogus-Voras
2
22:15 Laisvo elgesio tėvai
00:10 Uošvio tvirtovė
02:10 Agentė

06:00 Info komentarai
su Arnu Mazėčiu
07:00 Kvailiai šėlsta
08:00 Nepaprastos žmogaus
galimybės
09:00 Sveikatos kodas
10:00 Kolibriai – žėrintys
pasiuntiniai

ieškotojai
08:25 Lego Betmenas. Filmas
10:30 Spidas Reiseris
13:10 Turi mylėti šunis
15:15 Seni bambekliai 2
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Lietuvos balsas. Vaikai
22:10 xXx. Ksanderio Keidžo
sugrįžimas
00:20 Holivudo žmogžudysčių
skyrius
02:35 Laisvo elgesio tėvai

06:00 Info komentarai su Arnu
Mazėčiu
07:00 Varom!
07:30 Baltijos komandinis galiūnų
čempionatas. Radviliškis
08:30 Tauro ragas
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato
I etapas. Žagarė, Joniškio raj.
10:00 Lūšies šuolis

11:10 Negyvenamose salose
su Beru Grilsu
12:15 Vanity Fair.
Visiškai slaptai
13:15 Ekstrasensų mūšis
15:30 Pavojingi kaimynai
16:30 Kelias į EURO 2020
17:00 Betsafe–LKL čempionatas
19:30 Muzikinė kaukė.
Geriausieji
22:05 Neįmanoma misija.
Šmėklos protokolas
00:45 Absoliutus blogis.
Vendeta
02:35 Misija "Neįmanoma" 3

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

11:10 Negyvenamose salose su
Beru Grilsu
12:05 Vanity Fair. Visiškai slaptai
13:05 Ekstrasensų mūšis
15:25 Pavojingi kaimynai
16:30 Kelias į EURO 2020
17:00 Nusikaltimų tyrėjai
19:30 Mirtinas ginklas
20:30 Paskutinis laivas
22:30 Legendų biuras
23:40 Sostų karai
00:45 Neįmanoma misija.
Šmėklos protokolas
03:00 Absoliutus blogis.
Vendeta

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

Keliautojo dienoraštis
11:00 Švarūs miestai
11:30 Inovacijų DNR
12:00 „Pėdsakas“
14:00 „Vieno nusikaltimo
istorija“
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos miestai
17:25 „Žuvėdros”
18:00 Žinios
18:30 Deutsche Welle pristato:
Greitis
19:00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi
20:00 Žinios
20:30 #NeSpaudai
21:30 Oponentai
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 „Pėdsakas“
02:00 „Vieno nusikaltimo
istorija“
03:35 Gyvenimas
04:20 Laikykitės ten
05:00 Kitoks pokalbis su
Edvardu Žičkumi
05:40 Vantos lapas
10:00 Krepšinio pasaulyje
10:30 Deutsche Welle pristato:
Greitis
11:00 Atliekų kultūra
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 „Pėdsakas“
14:00 „Vieno nusikaltimo istorija“
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Nauja diena
18:00 Žinios
18:30 Mūsų gyvūnai
19:00 Gyvenimas
20:00 Žinios
20:30 Laisvės TV valanda
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 „Pėdsakas“
02:00 „Vieno nusikaltimo istorija“
03:35 Atliekų kultūra
03:55 Kaimo akademija
04:20 Laikykitės ten
05:00 Kaimo akademija
05:20 Mažos Mūsų Pergalės

ANTRADIENIS 05.11

PIRMADIENIS 05.10

Ieškokite prekybos centruose!
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas,
Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka
09:45 Miuncheno
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Savaitė
13:00 Beatos virtuvė
14:00 Žinios
14:20 Laba diena,
Lietuva
16:20 Kaip atsiranda
daiktai
16:40 Kalnų daktaras
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Laukiniai Vakarai

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? TV
žaidimas
12:00 Vartotojų kontrolė
13:00 Daiktų istorijos
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:20 Kaip atsiranda
daiktai
16:40 Kalnų daktaras
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė

prie molo
23:45 Įstatymas ir tvarka
00:30 Išpažinimai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Daiktų istorijos
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema
04:00 LRT radijo žinios
04:05 LRT forumas
04:55 Kaip atsiranda daiktai
05:15 Ponių rojus

06:20 Transformeriai. Maskuotės
meistrai
06:45 Ančiukų istorijos
07:10 Kung fu panda.
Meistrų paslaptys
07:40 Svajonių sodai
08:35 Meilės sūkuryje
09:40 Mano dukrelė
11:50 Rytietiški saldumynai
12:20 Kenoloto
12:22 Rytietiški saldumynai
12:55 Parduotas gyvenimas
ekspedicija
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Atpirkimo kelias
23:55 Įstatymas ir tvarka
00:35 Šventadienio mintys
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Ne)emigrantai
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija
04:55 Kaip atsiranda daiktai
05:15 Ponių rojus

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

15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Karštai su tv3.lt
20:30 Prakeikti III
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Šešios kulkos
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Šešios kulkos
00:15 Naktinė pamaina
01:15 Kobra 11
02:10 X mutantai

mano likimas
16:35 Labas vakaras,
Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios
22:30 Ben-Huras
00:55 Strėlė
01:50 xXx. Ksanderio Keidžo
sugrįžimas
03:30 Volkeris, Teksaso
reindžeris
05:00 Kalnietis

06:30 Svaragini. Amžina
draugystė
08:00 Volkeris, Teksaso
reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Širdele mano
12:10 Būrėja
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Uždraustas vaisius
15:30 Mano namai -

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

12:20 Kenoloto
12:22 Rytietiški saldumynai
12:55 Tik tu – mano meilė
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Prieš srovę
20:30 Prakeikti III
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Patruliai
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Patruliai
00:05 Naktinė pamaina
01:10 Kobra 11
02:05 X mutantai
02:55 Mikė

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 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios
22:30 Bušvikas
00:25 Strėlė
01:25 Ben-Huras
03:25 Volkeris, Teksaso reindžeris
05:00 Kalnietis

06:30 Svaragini. Amžina draugystė
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Širdele mano

06:25 Vanity Fair. Visiškai slaptai
07:20 Mano virtuvė geriausia
08:30 Šuo
09:40 Pėdsakas
10:35 Iškvietimas
11:35 Mentalistas
12:35 CSI. Majamis
13:35 Mano virtuvė geriausia

16:00 "Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 "Mentalistas
18:30 Betsafe–LKL čempionatas.
Tiesioginė transliacija
21:00 Taiklus šūvis
23:10 "Mirtinas ginklas
00:10 "Legendų biuras
01:15 "Sostų karai
02:15 "CSI. Majamis
03:00 "Iškvietimas

05.30 Krepšinio pasaulyje
06.00 Bušido ringas.
Tarptautinis turnyras „
BUSHIDO KOK 2021"
06.30 Vantos lapas
07.00 Kaimo akademija
07.30 Mūsų gyvūnai
08.00 Eko virusas
08.30 Inovacijų DNR
09.00 „24/7“
10.00 „Vieno nusikaltimo
istorija“
11.00 „Žiedas su rubinu“
12.00 TV parduotuvė
14:55 Šuo
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Akloji zona
19:30 FTB
20:30 Pričiupom!
21:00 Mirtinas smūgis
22:55 Taiklus šūvis
01:00 Didžiojo sprogimo teorija
01:25 CSI. Majamis
02:15 Iškvietimas
03:00 FTB

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

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

12.15 Mokslo ritmu
12.30 Kaimo akademija
13.00 Nauja diena
14.00 „Teisingumo agentai“
15.00 „Reali mistika“
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Laisvės TV valanda.
Laikykitės ten
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“
21.30 „Žiedas su rubinu“
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 Laisvės TV valanda.
Laikykitės ten
00.30 „Teisingumo agentai“
01.30 „Žiedas su rubinu“
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“
03.10 Laisvės TV valanda.
Laikykitės ten
03.50 Alfa taškas
04.10 Mokslo ritmu
04.25 Partizanų keliais
04.50 „Reali mistika“
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 Laisvės TV valanda
18.00 Reporteris
18.25 Rubrika "Europa - tai aš"
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“
21.30 „Žiedas su rubinu“
22.30 Reporteris
22.55 Rubrika "Europa - tai aš"
23.00 Alfa taškas
23.30 Laisvės TV valanda
00.30 „Teisingumo agentai“
01.30 „Žiedas su rubinu“
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“
03.10 Laisvės TV valanda
03.50 Alfa taškas
04.10 Mokslo ritmu
04.25 Laisvės TV valanda
04.50 „Reali mistika“
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buitine technika. Kaina 25000 Eur.
Tel. 8 601 07 920, 8 677 63965.
• Skubiai, nebrangiai sodybąvienkiemį gyventi, Juodupės sen.
36 a žemės, daug ūkinių pastatų.
Tel. 8 624 29 578.
• Namą su mansarda. Yra visos
galimybės plėstis. Žemės sklypas
12, 8 a. Priestatas - garažas.
Patogi vieta. Netoli poliklinika,
parduotuvės. Kaina sutartinė.
Galime parduoti ir keisti į dviejų
kambarių butą su jūsų priemoka.
Tel. 8 672 71 711. Rokiškis
• Sodo sklypą su mediniu, 2 aukštų
namu. SB Kooperatininkas, 49,62
kv. m naudingo ploto. Yra trifazė
elektros instaliacija, židinys, rūsys,
pagalbinis patatas-garažas. Žemės
- 0,06 ha. Aplinka, namo išorė
reikalauja darbščių rankų, namukas
gyvenamas vasarą.
Tel. 8 622 15 778. Rokiškis
• Sodybą Obeliuose, Rokiškio raj.
4 kambariai ir virtuvė. Gyvenamas
plotas 93 kv. m, namų valda 15 a.
Ūkinis pastatas, šulinys. Galima
įrengti 2 aukštą. Kaina 6500 Eur.
Tel. 8 675 24 546.
• Sodą Juodupės seniūnijoje,
Raišių k. Sklypo dydis 6 a, yra
šulinys, rūsys ir šioks toks namelis.
Skambinti telefonu.
Tel. 8 624 61 684.
• 3 kambarių butą, blokiniame
name, Širvio g., 13, Rokiškyje. 3
aukštas. Kaina 43000 Eur.
Tel. 8 612 25 588.
• Sodą už miškų urėdijos. 6 a
žemės. Padaryti geodeziniai
matavimai. Kaina 11000 Eur.
Tel. 8 676 02 679. Rokiškis
• 2 kambarių butą Vilties g.,
Rokiškyje. 50,25 kv. m. Butas 5
aukšte. Statybos metai – 1986.
Namas renovuotas 2020 m. Butui
priklauso 3,5 kv. m rūsys. Kaina
30000 Eur, derinama.
Tel. 8 696 38 718.
NUOMA

• Ieškau žemės nuomai Rokiškio

rajone. Tel. 8 625 06 841.
• Išsinuomočiau garažą ilgam
laikui, Rokiškyje arba Kavoliškyje.
Pliusas, jei būtų duobė ir elektra.
Bet tinka ir be duobės. Kaina 50
Eur. Tel. 8 645 18 937.
• 33 metų vyras su lengva negalia
skubiai ieško išsinuomoti 1
kambario butą su baldais ir buitine
technika iki 100 Eur.
Tel. 8 646 51 495. Rokiškis
• Šeima išsinuomotų 2-3 kambarių
butą ilgesniam laikui. Domina

arčiau centro. Tel. 8 632 92 334.
Rokiškis
• Išsinuomočiau dirbamą žemę.
Žiobiškio, Rokiškio, Kavoliškio,
Kazliškio apylinkėse. Kaina
sutartinė. Tel. 8 615 29 342.
PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas padovanotų naudoto
šiferio. Iš anksto dėkojame.
Tel. 8 648 13 013. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Trimerį. Kaina 60 Eur.

Tel. 8 648 73 565. Rokiškis
• Stihl pjūklą. Naudotas, bet būklė
gera, veikia puikiai. Kaina 200 Eur.
Tel. 8 625 12 405. Rokiškis
STATYBINĖ ĮRANGA

• Elektrinius suktukus.

Neveikiantys. Kaina 10 Eur.
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Nenaudotas silikatines plytas.
Pasiimti patiems. Kaina 25 Eur.
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Naują įrankių rinkinį Boxer. 186
vnt., su lagaminu. Kaina 160 Eur.
Tel. 8 623 05 235. Rokiškis
• Suktuką. Kaina 40 Eur.
Tel. 8 674 54 495. Rokiškis
• Statybinę pastatomą kėlimo
platformą. Elektrinė, iki 15 m
aukščio. Kaina 2000 Eur.
Tel. 8 682 19 984. Rokiškis
TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Audi A6 2000 m., universalas,

81 kW, sidabrinės spalvos, pačiu
kantriausiu varikliu. Visi diržai,
tepalai ir filtrai neseniai keisti,
važiuoklė tvarkinga, TV įdėtas su
aparatūra, iš viso kainavo 400 Eur,
TA ilgam. Kaina 1350 Eur.
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• BMW X3 2004 m., 3 l, 150
kW varikliu. Panorama, odinės
šildomos sėdynės, sport multi
vairas, hifi muzika, TA dvejiems
metams. Kaina 3150 Eur.
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• BMW 320 2 l, 110 kW, M PAKET
universalas, juoda spalva. Geros
būklės, daug privalumų! Kaina
2150 Eur. Tel. 8 604 01 912.
Rokiškis
• 2007 m. Volvo R - DESIGN
SPORT riboto leidimo su
mechanine 6 bėgių greičių dėže,
136 kW. Būklė labai gera, viskas
pakeista, važiuoja nepriekaištingai.
Mėlynas skydelis, oda kombinuota,
DVD - NAVI, užsilenkiantys
veidrodėliai, parkavimo davikliai ir
t.t. Kaina 8450 Eur.
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• VW Passat. 1994 m., 1,9 l, 66
kW, TDI. Tvarkinga, darbinė,
vieno savininko. Kuriasi, traukia,
važiuoja gerai, geros padangos,
važiuoklė tvarkinga, yra stogo
laikikliai, el. liukas, kablys, TA
beveik 3 savaitėms, draudimas.
TA daug investicijų nereikės.
Kaina 390 Eur. Tel. 8 611 68 404.
Anykščiai
• Dviratį. Ratai 28, amortizatoriai.
Kaina 220 Eur. Tel. 8 659 64 181.
Rokiškis
• Volvo S60. Benzinas-dujos,
2,4 l, 2001 m., 103 kW. Nauja
TA iki 2023-04-27, dujų baliono
patikra iki 2024-03-28. Sutvarkyta
važiuoklė, keisti stabilizatoriai,
priekinis šarnyras, galinių stabdžių
žarnelės, atliktas ratų suvedimas,
amortizatoriai visi. Kaina 1650 Eur.
Tel. 8 672 86 975. Kupiškis
• Dviratį, tinkantį paauglei. Ratai
24. Kaina 80 Eur.
Tel. 8 698 02 820. Rokiškis
• Moterišką dviratį. Važiuojantis.
Kaina 20 Eur. Tel. 8 628 04 434.
Rokiškis

• 2005 m. VW Touran, su

patikimiausiu 1,9 l. TDI, 77 kW
varikliu. TA yra. Kėbulas švarus.
Automatinė, patikima DSG DĖŽĖ.
Sidabrinė spalva. Kaina 2200 Eur.
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Audi A6 C5 quattro. 2,5 l, TDI,
110 kW, 1998 m. TA galioja iki
2022-10. Kaina 1000 Eur. Tel. 8
618 05 923. Rokiškis
• Dvi priekabas vežti ritiniams ir
vieną gyvuliams pervežti.
Tel. 8 662 27 088. Rokiškis
• Audi 80. TA iki 2022 m.,
benzinas, geros būklės, 1992 m.,
spalva mėlyna. Kaina 450 Eur.
Tel. 8 625 79 544. Rokiškis
TRANSPORTO PRIEMONIŲ
DALYS
• Seat Toledo dalimis. Kėbulo dalys
pigiau. Tel. 8 623 24 274. Rokiškis
• Dalimis 1998 m. VW Passat B5.
1,9 l, 81 kW, universalas, spalva
žalia. Tel. 8 614 87 836.
Rokiškis
• 235/70 R15, geras padangas
Scorpion. Dar yra Audi A2
lieti ratlankiai su vasarinėmis
padangomis. 50 Eur.
Tel. 8 686 68 087. Rokiškis
• Padangas. 4 vnt., M+S, 175/65
R14, protektoriaus gylis 5 mm.
Kaina 20 Eur. Tel. 8 685 06 891.
Rokiškis
• Audi A4 B5 lietus ratus su
padangomis. R15 195/65,
protektoriaus gylis 5-6 mm.
Kaina 120 Eur. Tel. 8 607 01 199.
Rokiškis
• R16 Audi ratlankius. Originalūs,
5/112. Kaina 120 Eur.
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Traktoriaus kablį. Kaina 20 Eur.
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Audi B4 dalimis. Benzinas,
sedanas. Tel. 8 608 04 003.
Rokiškis
• BMW R17 IS 37 ratlankius su
padangomis, 225/50. Kaina 250
Eur. Tel. 8 658 12 062.
Rokiškis
• Renault Megane Scenic dalimis.
1998 m., 1,9 l, dyzelis, 72 kW.
Tel. 8 612 48 499. Kupiškis
• Peugeot 307 dalimis. Universalas,
2003 m., 2 l, DCI, 79 kW. VW Golf
4 dalimis. 2002 m., 1,9 l, TDI, 85
kW, 6 pavaros. Kaina 100 Eur.
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Audi A4, 2004 m.
kondicionieriaus radiatorius, Volvo
S80 variklio apsaugq, VW T4
penkto bėgio dantračius, starterį,
geniaratorius. Dusetos.
Tel. 8 627 71 703.
ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Vilniuje duris atvėrė Nacionalinio muziejaus
padalinys – Istorijų namai
Vilniuje duris atvėrė
Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinys – Istorijų
namai.

Kaip pranešė muziejus,
Istorijų namai įsikūrė viename buvusių carinių kareivinių komplekso pastate Tado
Kosciuškos gatvėje, šalia
kito neseniai atidaryto padalinio – buvusios areštinės.
Žadama, kad tai bus parodų erdvė, kurioje „istorija
pristatoma ne tik kaip fiksuota praeitis, bet ir kaip
mūsų visų apmąstoma ir tebekuriama realybė“.
Vasario pabaigoje Nacionalinio muziejaus direktorė
Rūta Kačkutė BNS teigė,
kad šiame padalinyje bus
siekiama „paprasta kalba“
pristatyti mokslinius tyri-

laikų akėčios BZT-1 ir 2 vnt.
Naudotų BZS-1. Taip pat rusiškų
plūgų dalis. Tel. 8 616 35 640.
Zarasai
• Geros būklės priekabos kablį
traktoriui T-40, komplekte su
naujais kaiščiais. Tel. 8 616 35 640.
Zarasai
• Savadarbį traktorių su
dokumentais, padargais. Kaina
2000 Eur. Tel. 8 675 13 781.
Kupiškis
• Čekišką mini traktorių Tz 4
k 14 su padargais: šienapjove,
kultivatoriumi, plūgais, kaupikais,
akėčiomis, buldozeriu sniegui
valyti. Važiuojantis. Pridedame ir
priekabą. Kaina 2200 Eur.
Tel. 8 673 77 393.
Rokiškis
• 4 cilindrų Perkins variklį. Visą
arba dalimis. Tel. 8 624 62 178.
Rokiškis
• Traktorinės rusiškos šienapjovės
dalgius. Tel. 8 623 43 539.

kariu, nei vykstant Antrajam
pasauliniam karui, kai čia
šeimininkavo vokiečių kareiviai.
Iš dabar turimų duomenų
žinoma tik tai, kad apytikriai
iki 1950 metais šie pastatai
tebepriklausė karinei žinybai, taip pat nėra tiksliai žinoma, kada pastatas atiteko
Vilniaus miesto vykdomajam komitetui ir čia nuspręsta čia įkurti mokyklą-internatą.
Kompleksas prieš beveik
tris dešimtmečius perduotas Nacionaliniam muziejui.
Šiuo metu be atidaromų Istorijų namų čia dar įsikūrusios
Nacionalinio muziejaus Etninės kultūros ir antropologijos
rinkinių skyrius ir eksponatų
saugyklos.
BNS inform.

tiksliai, kada pilietybė buvo
atkurta I. Brazdeikiui, tačiau
sprendimas buvo priimtas per
pastarąsias kelias savaites.
Sausio 1-ąją įsigaliojo įstatymas, išplečiantis dvigubos
pilietybės atvejus. Dvi pilietybes gali turėti žmonės, kurie
gimdami įgijo Lietuvos pilietybę, o kitos valstybės pilietybę
įgijo būdami nepilnamečiai.
Iki tol teisę į daugybinę
pilietybę turėjo tik tie vaikai,
kurie Lietuvos ir kitos valstybės pilietybę įgydavo gimimu.
Įgiję daugybinę pilietybę
iki 18 metų, tokie asmenys ją

išlaikys ir sulaukę pilnametystės. Jeigu, gimimu įgiję Lietuvos pilietybę, vaikai jos vėliau
neteko, jie Lietuvos pilietybę
gali susigrąžinti.
22 metų lietuvių kilmės
kanadiečių krepšininkas gimė
Kaune, tačiau būdamas trejų
su tėvais emigravo į JAV, vėliau persikėlė į Kanadą ir įgavo šios šalies pilietybę.
Šiuo metu krepšininkas atstovauja NBA lygos „Orlando
Magic“ klubui, su kuriuo praėjusią savaitę sudarė 10 dienų
sutartį.
BNS inform.

nacionalinės svarbos kultūros
renginių iniciatyvas. Jis kviečia
savivaldybes „aktyviai naudotis
šia proga“.
Iniciatyva „Lietuvos kultūros sostinė“ atsirado Vilniui
ruošiantis tapti Europos kultūros sostine, tačiau nuo 2008
metų veikia kaip savarankiškas
kasmetis projektas, skatinantis Lietuvos regionų gyventojų
kultūrinį aktyvumą ir kūrybingumą, plėtojantis kultūrą ir
meną, kūrybines iniciatyvas,
partnerystę bei kultūros prieinamumą, įtraukiantis į kultūros
procesus bendruomenę, verslą,
mecenatus, jaunimą.
Per projekto metus remiami
nauji arba stiprinami tradiciniai

renginiai, festivaliai savivaldybėse, rengiamos parodos,
išleidžiamos knygos, sudaromi
nauji kultūrinio turizmo maršrutai, sukuriami dokumentiniai
pažintiniai filmai, atnaujinami
vietos kultūros objektai ir kt.
Kasmet Lietuvos kultūros
sostinės vardą pelnęs miestas
rengia kultūros sostinės metų
atidarymo ir uždarymo ceremonijas, kuriose perduodamas
šio projekto simbolis – gintaro
medis.
Pirmąja Lietuvos kultūros
sostine 2008 metais tapo Zarasai. Šiemet šis titulas priklauso
Neringai, kuri kitąmet jį perduos Alytui.
BNS inform.

Krepšininkui I. Brazdeikiui atkurta Lietuvos pilietybė
Lietuvių kilmės krepšininkui Ignui Brazdeikiui
buvo atkurta Lietuvos pilietybė, informavo Migracijos
departamento vadovė Evelina Gudzinskaitė.

„Jam buvo atkurta pilietybė, nes po sausio pirmos
dienos įsigaliojo pakeitimai,
pagal kuriuos vaikai, jeigu jie
gimė Lietuvos piliečiais ir po
to įgijo kitos valstybės pilietybę, jie dabar gali išsaugoti
abi pilietybes“, – sakė E. Gudzinskaitė.
Ji sakė negalinti pasakyti

Miestai kviečiami pretenduoti į 2023-2025 metų
kultūros sostines
Savivaldybės kviečiamos
siūlyti miestus pretendentus
tapti 2023, 2024 ir 2025 metų
Lietuvos kultūros sostinėmis.

• Akėčias. Visiškai naujos, senų

mus, parodos bus orientuojamos į visą šeimą.
Per metus ketinama surengti dvi ar tris kintamas parodas.
Čia taip pat planuojama atidaryti kavinę, kieme galės vykti
įvairūs kultūriniai renginiai.
„Pradėsime nuo parodos
apie Egipto mumijas. Apie tas
Egipto mumijas, kurios yra
saugomos Lietuvoje, pasakosime apie tai, kaip jos čia atsirado, kas tai per mumijos“,
– tuomet teigė ji.
Kultūros paveldu pripažintas pastatas rekonstruotas ir
pritaikytas muziejaus veiklai
daugiau nei per dešimtmetį,
darbai kainavo apie 9,5 mln.
eurų.
Pasak muziejaus, kareivinės šioje vietoje iškilo apie
1880-uosius, komplekso karinė paskirtis nekito nei tarpu-

Kaip pranešė Kultūros ministerija, paraiškų bus laukiama iki birželio 7 dienos, tuomet gautas paraiškas svarstys
ir pasiūlymus ministrui teiks
ekspertų komisija. Lietuvos
kultūros sostinės titulą gali
gauti bet kuris Lietuvos miestas.
Kultūros viceministro Albino Vilčinsko teigimu, šio vardo suteikimas, kaip liudija patirtis, skatina Lietuvos miestų
ir miestelių kultūrinį pagyvėjimą, regiono kultūrinę plėtrą,
Rokiškis
• Tvarkingą japonišką traktoriuką
Yanmar F20. Komplekte plūgas ir
freza. Jūžintai. Kaina 2800 Eur.
Tel. 8 604 36 830.
• Mėšlo kratytuvą. 6 t talpos, yra
defektų. Kaina 450 Eur.
Tel. 8 621 12 973. Kupiškis
• Bulvių kasamąją. Kaina 300 Eur.
Tel. 8 682 20 526. Rokiškis
• Priekabą su dokumentais.
Kaina 850 Eur. Tel. 8 682 20 526.
Rokiškis

• Big Bagu krautuvą-keltuvą.

Yra šakės palėtėms, šieno, šiaudų
ritiniams. Jos išsukamos. Kablys
nuimamas. Yra užkabinimai
rąstams. Cilindras tvarkingas. Yra
užkabinimas priekabai. Išsisuka.
Kaina 550 Eur. Tel. 8 695 29 133.
Kupiškis
• Čekišką mini traktorių Tz 4k 14.
Yra kultivatorius, freza, kaupikas,
žoliapjovė - segmentinė. Kaina
2000 Eur. Tel. 8 612 91 771.
Rokiškis

www.rokiskiosirena.lt
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Gegužės 7-oji,
penktadienis,
19 savaitė
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Cepelinai apgavikai

LAISVALAIKIUI

Ingredientai:
Tešlai:
• 600 g bulvių (5 – 6 vidutinės bulvės),
• 0,5 svogūno (apie 60 g),
• apie 50 g fermentinio sūrio,
• 1 kiaušinio,
• druskos,
• maltų juodųjų pipirų.
Įdarui:
• 170 g grybų,
• 60 g rūkytos šoninės,
• 30 g svogūno,
• saujelės džiūvėsėlių,
• druskos,
• pipirų,

Iki Naujųjų liko 238 dienos
Spaudos atgavimo, kalbos
ir knygos diena
Saulė teka 5.30 val.,
leidžiasi 21.02 val.
Dienos ilgumas 15.32 val.
Mėnulis –delčia.

Savo vardadienius
šiandien švenčia:

Butautas, Butautė, Butenė,
Butenis, Butė, Butys, Būtė, Būtys,
Dana, Danė, Danutė, Doma,
Domė, Domicėlė, Domicė.
Rytoj: Audrė, Džiuga, Džiugailas,
Džiugailė, Džiugenė, Džiugenis,
Džiugilas, Džiugilė, Gintautas,
Gintautė, Mykolas, Miltautas,
Miltautė, Stanislovas, Stasys.
Poryt: Austė, Austėja, Eda, Edita,
Grigalius, Mintgailas, Mintgailė,
Pominas, Pominė, Povilas, Povilė,
Povydas, Povydė.

Dienos citata

„Vėjas ir žiaurūs žodžiai abu vienodai įpučia ugnį"
(H. Štilė).

Šiandien
pasaulio
istorijoje

1915 m. Vokietijos povandeninis laivas, prisidėdamas prie
Pirmojo pasaulinio karo pradžios,
paskandino britų lainerį "Lusitania" - žuvo 1198 žmonės. Šis
išpuolis paskatino JAV įsitraukti į
Pirmąjį pasaulinį karą.
1928 m. amžiaus riba, nuo
kurios Didžiojoje Britanijoje leidžiama balsuoti moterims, sumažinta nuo 30 iki 21 metų.
1945 m. Vokietijos ginkluotųjų pajėgų kapituliacijos dokumentą generolo Eizenhauerio
štabe Reimse pasirašė Vokietijos
generalinio štabo viršininkas generolas Jodlis.
2001 m. 35 metus Brazilijoje
nuo teisingumo slapstęsis Ronis
Bigsas (Ronnie Biggs), kuris 1963
metais Didžiojoje Britanijoje dalyvavo vadinamajame „Didžiajame
traukinio apiplėšime“, savo noru
grįžo į tėvynę ir pasidavė policijai.

Šiandien
Lietuvos
istorijoje

1904 m. panaikintas lietuviškos
spaudos lotyniškais rašmenimis draudimas.
1937 m. Rygoje Lietuvos vyrų
krepšinio rinktinė tapo Europos čempione.

Post scriptum

Nesnausi, ir pagrabe gausi.

Vokietijoje dėl COVID-19
antrus metus iš eilės atšaukiamas
alaus festivalis „Oktoberfest“
Garsusis Vokietijos alaus
festivalis „Oktoberfest“ dėl
koronaviruso pandemijos
atšaukiamas antrus metus
iš eilės, pranešė Bavarijos
žemės premjeras Markusas
Soederis.

„Klasikinėse alaus palapinėse didžiuosiuose festivaliuose socialinio atstumo, kaukių

ir kitų priemonių praktiškai
neįmanoma įgyvendinti“, –
sakė jis po derybų su Miuncheno meru Dieteriu Reiteriu.
„Oktoberfest“, paprastai kasmet vykstantis nuo rugsėjo
pabaigos iki spalio pradžios,
vėliausią kartą buvo atšauktas
pernai, o prieš tai – per Antrąjį
pasaulinį karą.
BNS inform.

Aplinkos apsaugos departamentas
primena, kokiais atvejais galite genėti
ir šalinti želdinius
Aplinkos apsaugos departamentas skatina žmones būti
budrius ir atsargius nuosavame sklype, privačioje valdoje
genėjant ir šalinant želdinius
ir įsitikinti, kad minimi želdiniai, medžiai, krūmai nėra
saugotini.

„Svarbu atkreipti dėmesį,
kad saugotinų medžių genėjimo ar šalinimo darbai gali būti
vykdomi tik turint savivaldybės
leidimą“, – teigia Panevėžio
valdybos Biržų aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkė Elona Pipiraitė.
Pagal Saugotinų medžių ir
krūmų kirtimo, persodinimo
ar kitokio pašalinimo atvejų,
šių darbų vykdymo ir leidimų
šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo
tvarkos aprašo 3 p. reikalavimus saugotinų medžių ir krūmų
kirtimo, persodinimo ar kitokio
pašalinimo, genėjimo darbus
gali vykdyti žemės ar želdynų ir
želdinių savininkas ar valdytojas, taip pat šios Tvarkos numatytais atvejais prašymą pateikęs
kitas fizinis ar juridinis asmuo,
gavęs savivaldybės leidimą
saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio
pašalinimo, genėjimo darbams.
Norint sužinoti, ar jūsų privačioje žemėje augantis želdinys yra saugotinas ir jam

reikalingas nustatyta tvarka
išduotas leidimas, reikia vadovautis nutarimu Dėl kriterijų,
pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio
paskirties žemėje, priskiriami
saugotiniems, patvirtinimo ir
medžių ir krūmų priskyrimo
saugotiniems.
„Saugotiniems priskiriami
medžiai, kurie pagal augimo
vietą, rūšį ir matmenis atitinka
Vyriausybės patvirtintus kriterijus, taip pat dendrologiniu, ekologiniu bei estetiniu požiūriu
vertingi kultūros paveldui bei
kraštovaizdžiui, atitinkantieji
aplinkos ministro nustatytus
kriterijus ir savivaldybės institucijos sprendimu paskelbti
saugotinais“, – teigia E. Pipiraitė. Be to, šiuo metu galioja
ir medžių genėjimo ribojimai:
draudžiama medžius kirsti ir
genėti intensyviausiu laukinių
paukščių veisimosi laikotarpiu,
nuo kovo 15 d. iki rugpjūčio 1
d., išskyrus atvejus, kai medžiai
kelia grėsmę žmonių gyvybei,
sveikatai, turtui, saugiam eismui, saugiam elektros energijos, šilumos, dujų, naftos ir jos
produktų tiekimo atnaujinimui
ir kt. Draudimas genėti netaikomas, jei genimos ne didesnės
kaip 5 cm skersmens (pjūvio
vietoje) šakos.
Aplinkos apsaugos
departamento inform.

• 2 skiltelių česnako (galima ir nedėti).
• pagardinimui krapų.
Padažui:
• sviesto,
• grietinės (galite pagardinti grybų sultiniu (kubeliais).
Gaminimas:
Pirmiausia kubeliais supjaustykite šoninę ir svogūnus, sutarkuokite smulkiai ar sukapokite česnako skiltelę (jeigu dėsite), padruskinkite, papipirinkite, pakepinkite. Palikite vėsti. Į pravėsusią
masę įmaišykite džiūvėsėlius. Bulves nuskuskite, nuplaukite, sutarkuokite burokine tarka. Lengvai
ranka nuspauskite skystį, įtarkuokite svogūną, įmuškite kiaušinį, įtarkuokite sūrį, druskinkite, pipirinkite. Imkite maistinės plėvelės, tieskite ant stalviršio ar ant lentelės. Ant maistinės plėvelės
dėkite trečdalį bulvių tarkių. Truputį paplokite. Imkite trečdalį grybų masės, dėkite į centrą „bulvių
paplotėlio“. Suimkite maistinės plėvelės galus, formuokite paspausdami kukulius ir dėkite į kepimo indą. Kepkite iki 180 C įkaitintoje orkaitėje apie 1 val. Geriausia būtų, jei apie 40 – 45 minutes
keptumėte cepelinus pridengę, o tik paskui, padidintumėte orkaitės kaitrą iki 200 C ir keptumėte
tol, kol cepelinai apgavikai apskrus. Užpilkite cepelinus apgavikus padažiuku, pabarstykite smulkintais krapais ir tiekite.

„Lufthansa“ padengs lėktuvus ryklių odos savybes
imituojančia plėvele

Vokietijos oro linijų grupė „Lufthansa“ pranešė planuojanti savo krovininius
lėktuvus padengti plėvele,
imituojančia ryklių odos savybes, siekdama užtikrinti
efektyvesnį degalų naudojimą ir sumažinti anglies dioksido išmetimą.

Vykdydama bendrą projektą su Vokietijos chemijos milžine BASF, „Lufthansa“ nuo
2022 metų padengs naujai sukurta plėvele „AeroSHARK“
dešimt krovininių orlaivių
„Boeing 777“.
Bendrovė skaičiuoja, kad ši
priemonė oro pasipriešinimą
sumažins „daugiau nei procentu“, o tai savo ruožtu leis
sutaupyti apie 3,7 tūkst. tonų
reaktyvinio kuro per metus bei
sumažinti orlaivių parko iš-

metamą anglies dioksido kiekį
beveik 11,7 tonų, sakoma bendrovių pranešime.
Toks kiekis „atitiks 48 atskirus krovininius skrydžius iš
Frankfurto į Šanchajų“.
Ryklių oda yra su nedideliais grioveliais, kurie sumažina turbulentinį tekėjimą ir jo
sukeliamą pasipriešinimą, taip
sumažindami paviršiaus pasipriešinimą greitai judant.
Šis reiškinys dešimtmečius
žavėjo mokslininkus įvairiausiose srityse, pradedant
kariniais tikslais, aviacija ir
aeronautika, ir baigiant maudymosi kostiumėlių technologijomis.
„Naujoviška ryklio odos
technologija leis mums padėti „Lufthansa“ siekti tvarumo
tikslų ir padaryti aviacijos
pramonę šiek tiek ekologiš-

kesnę“, – kalbėjo BASF dangų skyriaus vadovas Dirkas
Bremmas.
Visgi tiesioginis šios priemonės poveikis „Lufthansa“
anglies pėdsakui greičiausiai
bus tik lašas jūroje, atsižvelgiant į tai, kad „Lufthansa“
krovinių skyrius 2020 metais
išmetė beveik 4 mln. tonų anglies dioksido.
Visa „Lufthansa“ grupė
siekia iki 2030 metų perpus
sumažinti išmetamo anglies
dioksido kiekį, palyginti su
2019 metais.
Grupė išmetė daugiau nei
11 mln. tonų anglies dioksido 2020 metais, palyginti su
33 milijonais tonų 2019-aisiais, kai COVID-19 dar
nebuvo paveikusi kelionių
pramonės.
BNS inform.

Balandis buvo 1,3 laipsnio vėsesnis nei įprastai
Šių metų balandžio mėnuo Lietuvoje buvo vėsesnis nei įprastai, teigia klimatologai.

Jų duomenimis, vidutinė
balandžio oro temperatūra
buvo 5,9 laipsnio šilumos,
tai yra 1,3 laipsnio vėsiau
nei standartinė klimato norma.
Didžiausias
nuokrypis
nuo daugiametės normos
– apie 1,5 laipsnio – registruotas pietvakarinėje Lietuvoje, mažiausias – iki 1
laipsnio – pajūryje ir šiaurės
rytiniame šalies pakraštyje.
Anot
Hidrometeorolo-

gijos tarnybos pranešimo,
šilčiausias balandis buvo
2000-aisiais, tuomet jo vidutinė temperatūra siekė
10,8 laipsnio šilumos. Šalčiausias – 1981 metais, kai
buvo 3,6 laipsnio šilumos.
Aukščiausia – 21,5 laipsnio šilumos – mėnesio oro
temperatūra registruota 11
dieną Alytuje, šalčiausia
buvo taip pat 11 dieną, kai
Akmenėje ir Mažeikiuose
termometrai rodė 5 laipsnius šalčio.
Anot klimatologų, šiemetinis balandis buvo kontrastingas, pasitaikė, kad per
vieną dieną praėjo visi ketu-
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ri metų laikai.
„(...) buvo dienų, kai orai
kardinaliai keitėsi kelis kartus per vieną valandą! Tomis dienomis fiksuotas tiek
lietus, tiek šlapias sniegas,
tiek sniego kruopos. Tarp
kritulių debesų protarpiais
pašildanti saulė suteikdavo
šiek tiek šilumos ir sukeldavo garavimą. Vietomis
užfiksuota ir perkūnija“, –
teigiama pranešime.
Naujienų agentūros BNS
informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB BNS
sutikimo draudžiama.
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Orų prognozė gegužės 7-10 d.
Diena
Gegužės 7 d.

Debesuotumas

Temperatūra
Naktį 5
Dieną 11

Vėjas
PV,
3-8 m/s

Gegužės 8 d.

Naktį 4
Dieną 10

ŠV,
6-12 m/s

Gegužės 9 d.

Naktį 1
Dieną 14

P,
5-10 m/s

Gegužės 10 d.

Naktį 10
Dieną 23

P,
5-10 m/s

Pastabos

Vietomis šalna.

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.

Gyventojai saulės elektrinėms ir katilams
prašo 23 mln. eurų
Saulės elektrinėms įrengti arba seniems šildymo katilams pakeisti gyventojai
prašo beveik 23 mln. eurų
paramos – daugiau nei buvo
numatyta, pranešė Energetikos ministerija.

Pasak jos, įvertinus visas
paraiškas bus sudaryti rezervinių projektų sąrašai, į juos

įtrauktos paraiškos finansavimą gaus radus papildomą finansavimą.
Per 5,1 tūkst. paraiškų pateikė gyventojai, norintys
įsirengti nedidelės galios (iki
10 kilovatų) saulės elektrines
arba jas įsigyti iš elektrinių
parko, – tam skirta 12 mln.
eurų paramos. Dar 3,3 tūkst.
paraiškų pateikė žmonės, no-

rintys pasikeisti senus šildymo
katilus (beveik 9,3 mln. eurų).
Praėjusiais metais saulės
elektrinėms įsirengti arba įsigyti buvo skirta 30,2 mln.
eurų, o seniams katilams pasikeisti – 13,8 mln. eurų.
Liepą planuojama skelbti
dar vieną kvietimą tokiai pat
paramai.
BNS inform.

mento direktorė Stasė Aliukonytė-Šnirienė.
Pasak jos, iki antradienio
491 tūkst. gyventojų jau pervesta 129 mln. eurų – 46 mln.
eurų daugiau nei prieš metus.
Be to, rekordiškai daug žmonių šiemet pasinaudojo GPM
lengvata – daugiau nei 1 mln.
deklaravo 261 mln. eurų grąžintiną GPM sumą.
Iš 46 tūkst. patikrintų deklaracijų su GPM permoka 24
proc. (apie 11 tūkst.) nustatyti
neatitikimai, todėl jie turės patikslinti dokumentą. Dar 213
tūkst. gyventojų deklaravo 228
mln. eurų mokėtiną GPM sumą.
Be to, 78 tūkst. žmonių
deklaravo turtą, o 486 tūkst.
skyrė dalį sumokėto pajamų

mokesčio (GPM) paramai.
Už 2020 metus pajamas
turėjo deklaruoti 267 tūkst. individualia veikla užsiimančių
gyventojų, iš jų 225 tūkst. (84
proc.) jau deklaravo 61 mln.
eurų mokėtino GPM.
Didžiausia dalis permokas
susigrąžins už gyvybės draudimo įmokas – 269 tūkst. (41
mln. eurų), 48 tūkst. – už būsto
kreditą (3,6 mln. eurų) bei 43
tūkst. – už studijų išlaidas (11
mln. eurų).
VMI duomenimis, GPM
lengvatomis už automobilio,
būsto remonto ir auklių paslaugas pasinaudojo 26 tūkst.
žmonių, deklaravę 3,7 mln.
eurų grąžintino mokesčio.
BNS inform.

afrikinio kiaulių maro.
Tuo metu žemės ūkio produkcijos kainas lems ne tik
besikeičiančios kuro kainos,
derliaus prognozės, bet ir darbo
jėga, nes kai kurių šalių žemės
ūkyje dirbo daug migrantų, kurių judėjimas dabar yra apsunkintas, o ten, kur dirba vietiniai,
vyksta pandemijos pikas, – Indijoje, Afrikoje, Pietų Amerikoje.
P. Čepkausko teigimu, prekybos tinklai jaus spaudimą
didinti darbuotojų atlyginimus,
nes atsigaunant viešbučių, viešojo maitinimo verslui, darbuotojai migruos į labiau apmokamas vietas.
„Aišku, prekybos tinklai,
bandydami prisivilioti pirkėjus, darys gilesnes trumpalaikes
kainų nuolaidas, perkėlinės pirkėjų dėmesį į kitas vertes – žaidimus (jau dabar matome, kad
pasipylė automobiliai ir kitokie
prizai), pridėtinės vertės pro-

duktus“, – teigė P. Čepkauskas.
Pigiausias krepšelis toliau
lieka „Maximoje“, kur jo kaina
didėjo 0,57 euro iki 51,8 euro.
Antroje vietoje „Norfa“ – 1,03
euro iki 53,3 euro, trečioje vietoje – „Iki“, kur jo vertė smuko
0,17 euro iki 53,4 euro.
Toliau rikiuojasi „Lidl“ (mažėjo 0,31 euro iki 54,4 euro),
„Rimi“ (didėjo 1,37 euro iki
57,3 euro), „E-Rimi“ (mažėjo
0,51 euro iki 57,3 euro) ir „Barbora“ (didėjo 1,91 euro iki 61,3
euro).
Populiarių ir gerai žinomų
pricer.lt produktų vidutinio
krepšelio kainos per mėnesį kilo
2,7 proc. (1,06 euro), o per metus – 2,1 proc. (0,81 euro).
Iš pricer.lt stebimų 52 prekių
kainų brango 14, o pigo – 34.
Labiausiai brango juoda duona,
saulėgrąžų aliejus, malta kava,
pomidorų sultys, „Dvaro“ pienas, broilerių ketvirčiai.
BNS inform.

VMI: pajamas deklaravo daugiau nei 1,35 mln. gyventojų

Pasibaigus 2020 metų
gyventojų pajamų deklaravimui, deklaracijas laiku
pateikė daugiau nei 1,35
mln. žmonių, iš jų 87 proc.
tai padarė savarankiškai,
skelbia Valstybinė mokesčių
inspekcija (VMI).

„Šiais metais pajamų deklaravimas buvo iš tiesų neeilinis: gyventojams pajamų
deklaravimo vedlys buvo pasiekiamas nuo metų pradžios,
paskelbėme anksčiausią ir
pirmąjį nuotolinį pajamų deklaravimą VMI istorijoje, taip
pat kaip niekada anksti pradėjome grąžinti GPM permokas“, – pranešime teigė VMI
Mokestinių prievolių departa-

Pigiausių maisto produktų krepšelis balandį brango
Vidutinis pigiausių maisto
produktų krepšelis Lietuvos
parduotuvėse per mėnesį pabrango, bet buvo pigesnis nei
prieš metus, rodo kainas stebinčio portalo pricer.lt analizė.

Balandžio 30-osios kryžiažodžio atsakymai
Vertikaliai: Pikų. Artūras. LVA. Danutė. Še. Skardos. Šekeliai. Aistros. Kerpa. Tiesios.
Kriauklė. TV. KK. Pailso. Istorikai. Dog. Dar. Air. Anakonda. Ita. Gali. SMS. Adresas.
Horizontaliai: Garsai. Kad. Rio. Kūdra. Ilgai. Radijas. Panos. Uodas. Sustok. Akm. Liros. Plėšotės. Esi. Tada. Kiek. AD. Ekstra. Šleivi. Bleiro. Kais. Apskaita. Dalia. Kiras.
Pažymėtuose langeliuose: Nominalas.

„SpaceX“ erdvėlaivio „Starship“ prototipas
sėkmingai nusileido po bandomojo skrydžio

JAV bendrovės „SpaceX“ kuriamo erdvėlaivio
„Starship“ prototipas trečiadienį buvo pirmąkart
sėkmingai nutupdytas bazėje Teksaso valstijoje po
keturių ankstesnių aparatų
nesėkmingų bandymų, pasibaigusių sprogimais.

Bandomojo skrydžio sėkmė yra didžiulis laimėjimas
bendrovei, siekiančiai savo erdvėlaiviais skraidinti žmones į
Mėnulį ir Marsą.
„Starship“
nusileidimas
nominalus!“ – per „Twitter“
parašė „SpaceX“ įkūrėjas Elonas Muskas, triumfuodamas po

keturių ankstesnių nesėkmių.
Kosminių skrydžių terminologija „nominalus“ reiškia
„normalus“.
Džiaugsmą temdė tik nedidelis gaisras, kilęs ties 50 metrų aukščio raketos SN15 pagrindu tuojau po nusileidimo.
BNS inform.

Balandį, palyginti su kovu,
krepšelis brango 1 proc. (0,56
euro), bet palyginti su pernai
balandžiu, jis atpigo 7,1 proc.
(4,3 euro) iki 55,6 euro.
„Nors kainų lygis vis dar nežymiai mažesnis nei praeitais
metais, matosi užtikrinta augimo tendencija. Kiek stiprus bus
bendras augimas, priklausys
nuo situacijos“, – pranešime
teigė pricer.lt maisto krypties
vadovas Petras Čepkauskas.
Anot jo, auga vištienos,
kiaulienos kainos. Mėsos kainų augimą skatins besikeičianti
situacija eksporto rinkose, jos
poreikis viešajame maitinime
ir situacija dėl paukščių gripo,
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• Dovanojame ne plokščią

televizorių (lempinis, Philips)
su pulteliu. Tel. 8 612 95 720.
Rokiškis
• Dovanojame sekciją, išsinešti
ir išsivežti patiems - 12 km už
Rokiškio. Tel. 8 623 80 442.
• Dovanoju sekciją, vaiko kambario
baldus. Tel. 8 618 36 372.
Rokiškis
DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Dvi striukes. Viena šviesi,
DOVANOJA

• Gal kam reikia malkų (obelys
ir liepos). Išsipjauti ir išsivežti
patiems. Tel. 8 686 29 431.
Rokiškis

žieminė. Kita tamsesnė, vasarinė,
abi M (42) dydžio. Kaina 20 Eur.
Tel. 8 683 30 327. Rokiškis
• Siuvimo audinius. Turiu įvairių.
Tel. 8 673 38 271. Rokiškis
• Naujas pinigines. Kaina 8 Eur.

Tel. 8 678 05 029. Rokiškis
• Naujas kuprines. Kaina visų po
18 Eur. Tinka tiek suaugusiems,
tiek jaunimui. Tel. 8 678 05 029.
Rokiškis
• Naujus rankinukus. Turiu daug ir
visokių. Kaina nuo 15 Eur iki 30
Eur. Tel. 8 678 05 029.
Rokiškis
GYVULIAI, GYVŪNAI

• 4 Siamo kačiukus, už mėnesio

galės keliauti į naujus namus.
Kaina 40 Eur. Tel. 8 687 19 631.
Rokiškis
• Melžiamą karvę. Galima rinktis iš
dviejų. Tel. 8 624 54 217.
Rokiškis
• Naudotus bičių avilius. Kaina 40

Eur. Tel. 8 600 52 867.
Rokiškis
• Sufolkų veislės aviną. 2020 m.
gimimo. Su kilmės dokumentais.
Rokiškio raj. Kainą su rimtu pirkėju
galima truputį paderinti. Kaina 300
Eur. Tel. 8 620 55 813.
PREKĖS VAIKAMS

• Keturratį vaikui. Tinka iki 5

metų. Su krovikliu. Defektai –
kosmetiniai, važinėtas kaime.
Tel. 8 618 71 775. Rokiškis
• Mažai važinėtą balansinį
dviratuką. Kaina 25 Eur.
Tel. 8 621 52 675. Rokiškis
• Vežimėlį. Yra gulimoji ir sėdimoji
padėtys, kaina 25 Eur.
Tel. 8 621 52 675. Rokiškis

ANEKDOTAI

Žmona - vyrui:
– Gal gali atnešti iš mano
stalčiaus tinklines kojines?
– O tinklelis turi būti
smulkesnis ar stambesnis?
– O koks man skirtumas
– svarbu, kad svogūnai
neiškristų.
***
Treneris guodžia
pralaimėjusį boksininką:
– O vis dėl to trečiame
raunde tu savo priešininką
kaip reikiant įbauginai.
– Kuo jau taip?
Jam pasirodė, kad jis tave
užmušė.
***
Ateina vyriškis pas
ortopedą. Nusiauna batus.
Ortopedas prisėda šalia,
susiraukia ir sako:
– Žinote, jūsų kojos
siaubingai smirda!
– Žinau, daktare, man tą
patį terapeutas sakė, tik aš
norėjau specialisto
nuomonę išklausyti…
***
Kalbasi draugės:

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

– Įdomu, ar verta darytis
plastinę operaciją pas chirurgą,
kurio laukiamasis iškabinėtas
Pikaso reprodukcijomis?
***
Ligoninėje:
– Sesele, man atrodo, jūs
šiandien ne ta koja iš lovos
išlipote...
– Kodėl gi?
– Jūs apsiavusi daktaro
šliurėmis!
***
Pas ūkininką iš laukų
pradėjo dingti arbūzai. Tas
neapsikentęs pakabino
lentelę: „Viename arbūze –
žiurkių nuodai“. Kitą dieną
ateina prie lauko – mato
visi arbūzai vietoje, tik ant
lentelės prierašas: „Dabar jau
dviejuose“.
***
– Mirties išvadą, kurią
jums daviau, reikia perrašyti,
– kreipiasi į seselę chirurginio
skyriaus vedėjas.
– O kas negerai?
– Mažas nesusipratimas,
Aš ją paskubomis parašiau

ir netyčia grafoje „Mirties
priežastis“ įrašiau savo
pavardę ir pareigas.
***
Dantistas:
– Nesijaudinkite, aš jūsų
skaudamą dantį ištrauksiu per
minutę.
Pacientas:
– Ir kiek man tai kainuos?
– 100 dolerių.
– Už minutę darbo?!
– Jei norit, aš galiu jį traukti
valandą.
***
Keli vyrukai kalbasi:
– Kvailiausias nusikaltimas
– tai nuvaryti troleibusą.
– Ne, tramvajų nuvaryt –
dar kvailiau.
– Cha! Visų kvailiausia
būtų nuvaryti metro traukinį!
Vienas, iki tol tylėjęs,
įsiterpia:
– Ponai! Ar jūs kada nors
bandėte nuvaryti liftą?
***
„Lietuviškas“ trijų
žvaigždučių brendis parodoje
užėmė pirmą vietą, o penkių

DIREKTORIUS
Simonas Tuska
info@rokiskiosirena.lt

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

žvaigždučių negavo jokios
prizinės vietos.
– Kaip gi taip atsitiko? –
klausia žurnalistai gamintojų.
– Patys stebimės – juk iš
vienos statinės pylėm!
***
Susitinka du draugai.
Vienas pasakoja:
– Įsivaizduoji, vakar išeinu
į kiemą, žiūriu tryse vieną
muša ..
– Nu ir ką? Padėjai?
– Jo, padėjau, gerai ten mes
keturiese jį sulupom!
***
Kalbasi du draugai:
– Mano žmona kažkur
perskaitė, kad reikia kuo
mažiau vartoti virtų ir keptų
produktų.
– Aha, manoji irgi tingi prie
viryklės stovėti.
***
Būna juk taip:
Banko klientas:
– Norėčiau pakalbėti su
banko vadovu
– Deja, jo nėra.
– Bet aš jį mačiau per
langą.
– Gali būti. Bet jis jus
pirmiau pamatė.
***
Skelbimas laiptinėje:
„Mielos namo gyventojos,
rinkitės meilužius iš to paties
namo, o tai grįžus, nėr kur
mašinų statyti“.
***
Kad vairavimo pamokos
jau neblogai išmoktos,
supranti, kai parduotuvėj
praleidi vežimėlį, judantį iš
dešinės.
***
Sraigė viduržiemį lipa į
vyšnią. Paukštis nustebęs
klausia:
– Ką čia darai?
– Lipu uogų…
– Bet juk jų dar nėra.
– Kol aš pasieksiu viršų.
***
Senolis atšventė šimtmečio
jubiliejų. Televizijos
korespondentas domisi:
– Kaip jūs sulaukėte tokio
garbaus amžiaus?

– Bijau, kad tą galėsiu jums
papasakoti tik po trijų dienų:
mat dabar kaip tik tariuosi su
dviem reklamos firmomis –
viena reklamuoja vaistus, o
kita alkoholį...
***
Vaistinėje. Ateina žmogelis
ir sako:
– Naktimis pas mane pelės
žaidžia futbolą. Ar galit duoti
vaistų?
Vaistininkas atsako:
– Turiu tokių vienų, bet
juos reikia gerti kas dieną.
– O ar aš galiu šiandien dar
negerti?
– O kodėl?
– Todėl, kad šiandien
finalas.
***
Grįžta kartą ūkininkas
namo ir prašo žmonos:
– Duok 20 eurų!
Žmona:
– Neduosiu! Vėl grįši girtas
kaip tapkė.
Kitą dieną žmona pamato,
kad kieme dingo visos žąsys.
Įbega į namus, o ten vyras guli
girtut girtutėlis. Žmona griebia
jį už pakarpos, purto ir šaukia:
– Girtuokli, kvaily, kur
žąsys dingo? Gal pragėrei?
– Nieko as nepragėriau.
Žasys į Pietus išskrido, o jei ir
rytoj 20 eurų neduosi – ožkos į
kalnus išeis.
***
Mokytojas aiškina
nepažangiam mokiniui:
– Jei ir toliau taip mokysies,
tavo tėvui pradės augti žili
plaukai!..
– Įsivaizduoju, kaip jis
apsidžiaugs – juk dabar yra
visiškai plikas.
***
Pusryčiaudamas vyras,
kaip įprasta, skaito laikraštį, o
žmona paduoda kavą. Nurijęs
pirmą gurkšnelį, susierzinęs
vyras sušunka:
– Juk žinai, kad nemėgstu
kavos su cukrum!
– Žinau. Bet aš labai
norėjau išgirsti tavo balsą.
***
Buto šeimininkas klausia

svečio:
– Nori išgirsti kalbantį
laikrodį?
– Noriu
Šeimininkas paima plytą ir
daužo į sieną.
Balsas už sienos:
– Dieve mano! Trečia
valanda nakties!
***
- Sveikas, brangusis, ką
veiki?
– Guliu lovoje, bandau
užmigti. O tu?
– O aš sėdžiu bare už
tavo nugaros, žiūriu kaip tu
muistaisi ir negali užmigti...
***
Tik ką gavusi vairuotojo
pažymėjimą, moteris pirmą
kartą važiuoja viena. Staiga
kažkas barkšteli. Ji sustojo,
apžiūrėjo mašiną ir rado po
ja kažkokį surūdijusį metalinį
daiktą. Įsidėjo jį į mašiną ir
grįžo namo. Vyras apžiūrėjo
mašiną, tarė:
– Nieko baisaus, brangioji.
Bet kanalizacijos groteles
turėsi nuvežti atgal ir padėti
į vietą.
***
Kalbasi du draugeliai.
Žinai, yra puikus
pakaitalas internetui.
Ir koks?
– Išeik į kiemą, prieik prie
ant siuliuko sėdinčių bobučių
ir pasakyk: „Na, senos
tarkos, kaip laikotės?“ Tada
tau ir įvertinimą pasakys ir
komentarų pridės, o pavymui
dar ir statusą nurodys.
***
Uošvė išeina iš kambario
ir skundžiasi:
– Visą naktį uodai
kandžiojo. Ryte atsibudau
– Visa pagalvė kraujuota.
Žentas:
– Čia dėl to, kad juos po to
pykino!
***
Bažnyčioje kunigas
aiškina jaunavedžiui:
- Į klausimą „Ar sutinkate
vesti šią moterį?“ reikia
atsakyti „Sutinku“, o ne „Kas
bus, tas bus“.

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