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Nuo birželio vakcina nuo covid-19 – 
kiekvienam norinčiajam: ar pakaks pajėgumų?

Nuo gegužės 31-osios bus 
skiepijami visi norintieji, 
vyresni nei 16 metų. Ta žinia 
buvo pranešta tiesioginia-
me susitikime su Sveikatos 
apsaugos ministru Arūnu 
Dulkiu.

Žinia, be abejo, džiugi-
nanti. Meras pateikė ir nuo-
trauką, kurioje paaiškinama, 
kaip vyks vakcinacija: nuo 
gegužės dešimtosios, kitaip 
sakant, jau nuo pirmadienio 
skiepijami visi 55 m. ir vy-
resni asmenys. Nuo gegužės 
17-osios – vyresni nei 45 m., 
nuo gegužės 24-osios – visi 
35 m. ir vyresni asmenys. O 
nuo gegužės 31-osios – visi 
asmenys nuo 16 m.

Planai, aišku, gražūs. Bet 
kokia reali situacija? Visų 
pirma, ar per savaitę rajone 
įmanoma paskiepyti dešim-
ties metų amžiaus grupes. 
Kiek tai būtų žmonių?

 Rokiškio rajono savival-
dybėje, kaip teigia Statistikos 

departamentas, metų pradžio-
je buvo 27 511 gyventojų. Kad 
nebūtų nukrypta nuo grafiko, 
bent jau pastarosiomis savai-
tėmis reikės didelių kiekių 
vakcinų. Jei tikėti statistika, 
tai 60-64 m. amžiaus grupėje 
rajone yra 1129 asmenys, 55-
59 m. grupėje –1143 asmenys. 
Taigi, kitai savaitei bent te-
oriškai reiktų 2272 vakcinų. 
Žinoma, reiktų atmesti tuos, 
kurie pakliuvo ir pasiskiepijo 
kaip tam tikrų profesijų atsto-
vai, ar kaip asmenys, turintys 
lėtinių ligų.

Nuo gegužės 17 d. iki 24 d. 
reiktų paskiepyti: 1192 asme-
nis, priklausančius 50-54 m. 
amžiaus grupei, ir 1023 asme-
nis, kuriems yra 45-49 metai. 
Taigi, viso 2215 asmenų.

Nuo gegužės 24 d. iki 31 d. 
skiepijamų asmenų skaičius 
mažės ženkliai. Mat statistika 
akivaizdžiai rodo, kokio am-
žiaus rajono gyventojų gru-
pes labiausiai paveikė vidinė 
ir išorinė migracija. 40-45 m. 

asmenų rajone yra 669, o 35-
39 m. – 456. Taigi, viso, skai-
čiuoti 1125 vakcinos dozes.

O toliau, nuo gegužės 
31-osios liktų 149 šešiolikme-
čiai, 122 septyniolikmečiai, 
117 aštuoniolikmečių, 159 
devyniolikmečiai, 124 dvi-
dešimtmečiai, 156 asmenys, 
sulaukę 21-erių, 133 23-erių, 
160 24-ejų, 149-25-erių, 152 
26-erių, 162 27-erių, 181 28-
rių, 104 29-erių, ir 485 30-34-
erių metų rajono gyventojai.

Ar pavyks išklaikyti to-
kius skiepijimo tempus? Ar 
pakaks vakcinos? Juk rei-
kia atsižvelgti ir į tai, kad be 
naujai skiepijamųjų, dar reiks 
skiepyti ir tuos, kurie gaus jau 
antrąją vakcinos dozę? Dėl 
vakcinų kiekio rajono meras 
gūžčioja pečiais: „Ministeri-
joje sakė, kad aprūpins“. O 
dėl rajono gydymo įstaigų pa-
jėgumų skiepyti? „Norintieji 
skiepytis, turėtų registruotis 
bendrojoje sistemoje. Tie, ku-
rie nespės pasiskiepyti su savo 

amžiaus grupe, bus skiepijami 
ir vėliau“, – aiškino meras. 

Jis sakė, kad dėka apdai-
rios rajono skiepijimo stra-
tegijos, kai dėmesys buvo 
skirtas didžiausioms rajono 
įmonėms, įstaigoms, ne tik 
paskiepyta nemažai įvairaus 
amžiaus asmenų, bet ir už-
kirstas kelias ligos plitimui. 
Todėl mūsų rajonas dabarti-
nėje situacijoje laikosi kaip 
vienas geriausių.

Įdomu tai, kad „AstraZe-
neca“ jau skiepijami ir gero-
kai jaunesni, nei 55 m. žmo-
nės. „Mūsų nuostata tokia: nė 
viena vakcinos dozė negali 
užsigulėti. Jei yra galimybių, 
skiepytis kviečiami tie, kurie 
užsiregistravo iš anksto“, – 
sakė meras.

„Rokiškio Sirena“ prime-
na, kad registraciją skiepytis 
Pirminės asmens sveikatos 
priežiūros centras paskelbė 
sausio pradžioje.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Nužudytos Anglijoje 
rokiškietės vaikai gyvens 
Lietuvoje

Balandžio pradžioje 
Rytų Anglijoje nužudytos 
rokiškietės atžalos perduo-
tos artimiesiems Lietuvoje. 

Eglė Vengalienė (35 m.) 
rasta negyva balandžio 9-os-
ios ryte, Brandono miestelio 
parke jos kūną pastebėjo 
praeiviai. Pradėtas tyrimas 
dėl žmogžudystės, pagrin-
dinis įtariamasis yra jos su-
tuoktinis Andrius Vengalis 
(46 m.), kuris šiuo metu yra 
suimtas.

Po šios nelaimės našlai-
čiais liko 5 vaikai.

Jungtinės Karalystės lie-

tuvių bendruomenė pranešė, 
kad visos atžalos perduotos 
Eglės Vengalienės brolio ir 
mamos globai Lietuvoje.

Teigiama, kad įprastai 
tokios procedūros Anglijoje 
užtrunka, tačiau šiuo atveju 
įvyko per rekordiškai trumpą 
laikotarpį dėl sklandaus pa-
reigūnų darbo, žmogiškumo 
ir atjautos.

Bendruomenė taip pat pa-
dėkojo JK lietuviams ne tik 
už emocinę, bet ir finansinę 
paramą, kuri nelaimės ištiktai 
šeimai bus labai reikalinga.

„Rokiškio Sirenos“
inform.

Naujam maudynių 
sezonui – naujas tiltas

Rokiškio ežero pakrantės atnaujinimo darbai įgauna 
pagreitį – pernai įrengtas batutų parkas, neseniai į paplū-
dimį atvežtas plautas kvarcinis smėlis, planuojama įrengti 
ir daugiau vandens pramogų – vandenlenčių parką.

 
„Vietoj morališkai ir fiziškai pasenusio tilto jau netrukus 

bus įrengtas naujas, šiuolaikiškas „U“ raidės formos tiltas, ku-
ris išsiskirs savo funkcionalumu - bus galimybė jį apeiti, o til-
to forma užtikrins didesnį mažų vaikų saugumą besimaudant 
krante, sudarant uždarą zoną“, - informavo Rokiškio miesto 
seniūnas Arūnas Krasauskas.

Rajono savivaldybės inform.

Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje – 
pirmasis šiemet krikštas ir rokiškėnų noras 
pasaldinti sunkiai besiverčiančių žmonių gyvenimą

„Rokiškio Sirena“ tęsia 
sekmadienio šv. Mišių trans-
liacijas iš Rokiškio dekanato 
bažnyčių. Šįsyk lankėmės 
Rokiškio šv. apaštalo evan-
gelisto Mato bažnyčioje. 
Sekmadienis parapijai buvo 
džiugus dėl kelių dalykų: 
šeštadienį bažnyčioje buvo 
pakrikštytas pirmasis šiemet 
kūdikis, o „Maisto banko“ 
akcijos metu, kurioje daly-
vavo „Caritas“ savanoriai, 
buvo surinkta daugiau nei 
300 vienetų ilgai negendan-
čių maisto produktų labiau-
siai nepasiturintiems rajono 
gyventojams. Įdomu tai, kad 
rokiškėnai nusprendė pasal-
dinti šių žmonių gyvenimą 
tiesiogine prasme: daugiau-
sia paaukota... cukraus.

Daugėja gerų žinių
Lietuvos katalikų bažnyčia 

vis dar gyvena karantino sąly-
gomis. Vis dar ribojamas žmo-
nių skaičius pamaldose, galioja 
kiti karantino ribojimai. Tačiau 
yra ir vilties teikiančių ženklų. 
Žinoma, kitais, nekarantini-
niais metais būtų keista, kad 
pirmojo krikšto sulaukta pra-
ėjus beveik metams įpusėjus. 
Tačiau dabar, kai visuomenės 
ir Bažnyčios gyvenimą ribo-
ja karantinas, ši žinia džiugi 
ir teikia vilties. Pirmasis šiais 
metais pakrikštytas mažylis – 
Nikas Kornelijus. Simboliška, 
kad vienas jo vardų – Korne-
lijus – buvo minimas sekma-
dienio šv. Rašto skaitiniuose. 
Dekanas Eimantas Novikas 
pusiau juokais, pusiau rimtai 

priminė: ir Rokiškio bažny-
čioje galima krikštyti, ir kvietė 
rokiškėnus, kad jei jų šeimose 
atsirastų mažylių, kreiptis.

Dekanas taip pat priminė, 
kad vis dar metas atlikti Vely-
kinę išpažintį. Ir tikintieji kvie-
čiami neužmiršti šios svarbios 
sielai pareigos. Išpažintį atlikti 
dabar kur kas paprasčiau, nei 
prieš mėnesį-kitą: bažnyčioje 
kasdien vyksta viešos pamal-
dos, prieš jas dvasininkai klau-
so išpažinčių. Jis ragino susi-
taikyti su Dievu.

Kaip rokiškėnai 
gyvenimą saldino
Kita džiugi žinia – „Carito“ 

savanorių veiklos suintensy-
vėjimas. Sekmadienį melstasi 

ir už šiuos veiklius parapijos 
žmones. Džiugino ir tai, kad į 
šv. Mišias jų susirinko gausus 
būrys, visos pasipuošusiomis 
raudonomis „Caritas“ ženklu 
paženklintomis liemenėmis. 
Dekanas E. Novikas pasi-
džiaugė, kad veriasi daugiau 
galimybių labdaringai vei-
klai. Štai šį savaitgalį visoje 
šalyje vyko „Maisto banko“ 
pavasarinė akcija, kurios metu 
įvairiuose prekybos centruo-
se buvo galima nupirkti ir 
savanoriams palikti ilgai ne-
gendančių maisto produktų. 
Tradiciškai šioje akcijoje sa-
vanoriauja Rokiškio dekanato 
„Caritas“ žmonės. Kaip sakė 
dekanas, visi surinkti produk-
tai atiteks mūsų rajono sunkiai 

besiverčiantiems žmonėms. 
O jų surinkta išties nemažai 
– per 300 vienetų. Įdomu, kad 
daugelis geradarių aukojo... 
cukraus. 

Vėl ir vėl apie... 
tą patį
Savo pamokslą dekanas E. 

Novikas pradėjo pasakojimu 
apie ateistą. Kuris kas kelis 
metus besilankydamas bažny-
čioje, nepastebėjo jokių nau-
jovių: ten kalbama vėl ir vėl 
apie tą patį – meilę. Dekanas 
ragino ieškoti tų dalykų, kurie 
teikia žmogui džiaugsmo. Bū-
tent tai ir liudija, kad žmogus 
yra teisingame kelyje. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rokiškio dekanato dekanas Eimantas Novikas pranešė keletą džiugių parapijos gyvenimo žinių.
Linos Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Plėšrių žuvų nuo šiol galima 
sugauti mažiau

 Siekiant apsaugoti plėšriąsias žuvis, nuo šeštadienio 
įsigalioja jų žvejybos ribojimai, pranešė Aplinkos minis-
terija. 

Įsigaliojus naujoms Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisy-
klėms, vienos žvejybos metu leidžiama paimti po dvi lydekas, ster-
kus, marguosius upėtakius, kiršlius, tris vėgėles, o bendras šių žuvų 
skaičius negali viršyti penkių. Kitų žuvų leidžiama sugauti tiek pat, 
kiek iki šiol. Pasak ministerijos, dar viena naujovė – pavyzdžiui, 
lydekas draudžiama gaudyti nuo vasario 1 dienos iki balandžio 30 
dienos, sterkus – nuo kovo 1 dienos iki gegužės 31 dienos. 

BNS inform.
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BRYDĖS

Kai priežastys painiojamos su pasekmėmis

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
Dar V. Šekspyras rašė: 

„Jei katino nėra namuos, pri-
vis pelių visuos kampuos“. 
Už poros savaičių bus Šeimos 
maršas. Koks jis bus, žinoma, 
diskusijų objektas. Bet faktas, 
kad bus. Jo nesustabdysi jau 
niekuo: nei pajuoka interneto 
svetainėse, nei tyla ir ignora-
vimu. Valdantieji prisižaidė. 
Šeimos maršas atsirado ly-
gioje vietoje ir ant dabartinės 
valdžios, politinių lyderių, ir, 
pripažinkime, mieli kolegos, 
ant rimtų žiniasklaidos klaidų.

Esu bjaurus padaras: mėgstu 
pranašauti, ir pranašystės pil-
dosi. Ir ne dėl to, kad turėčiau 
kažkokių antgamtinių gebėjimų. 
Tiesiog žinios ir patirtis duoda 
savo. Prisimenate, jau pernai 
pavasarį rašiau, kad didžiosios 
šalies partijos į rinkimus atei-
na be lyderių. Kad yra visiškas 
idėjų vakuumas ir politinės 
kampanijos yra grįstos ne realia 
politika, o viešųjų ryšių, atleis-
kite, skiedalais. Visa tai veikė, 
kol tos partijos tupėjo opozicijo-
je, ir visas jų darbas buvo, kaip 
mažam šuniukui kabintis į tuo-
metinės Vyriausybės pakinklius 
ir garsiai viauksėti paspirtiems. 
Tačiau viauksėti viena, o dirbti 
yra kas kita.

Antroji didelė bėda, apie ku-
rią irgi ne kartą rašiau, yra tai, 
kad politinė sistema Lietuvoje 
devalvuota taip, jog netgi di-
džiosios partijos neturi politikų 
apskritai. Jau nekalbant apie ky-
lančius, perspektyvius lyderius. 
Jau net savivaldybių tarybose, 
kad ir didžiuliai kai kurių parti-
jų sąrašai, būna, sakykim tiesiai 
šviesiai, „iš bėdos“, nuo seklios 
pelkės faktiškai nugraibius ne 
tik stambesnius, garsiau ir tvir-
čiau kurkiančius varlius, varliu-
kus, bet ir visą maurą, su dėlė-
mis ir buožgalviais. Prakračius 
sąrašus, paprastojo braukymo 
būdu, paaiškėtų, kad jame yra 
penki-dešimt asmenų su preten-
zija tapti kad ir savivaldybinio 
lygmens politiku. Respublikinio 
– kol kas nė vieno. Apsigraiby-
kime: kiek Rokiškis pastaruoju 
metu politinėms partijoms davė 
lyderių? Nė vieno. Pažiūrėkim į 
paskutiniuosius rinkimus Seimo 
vienmandatėje apygardoje. Ne-

buvo nė vieno lyderio, visi kan-
didatai tik „iš bėdos“, ir vienas 
buvo išrinktas ne todėl, kad jis 
yra kažkuo žymiai geresnis už 
kitus, bet tik todėl, kad vis tiek 
kažką reikėjo išrinkti.

Politinės partijos atsidūrė 
visuomenės pasitikėjimo reitin-
go dugne ir įstrigo jame ilgam. 
Anksčiau kurį laiką jos buvo 
pildomos jaunais žmonėmis tik 
dėl to, kad kitaip provincijoje 
daugmaž padoresnio valdiško 
darbo buvo neįmanoma gauti. 
Pasižiūrėkite, visi darželių va-
dovai, mokyklų direktoriai, gy-
dymo, kultūros įstaigų vadovai 
buvo „partinukai“. O dabar, kai 
į valstybės tarnybą, valstybines 
institucijas priimama konkurso 
būdu, o ir valstybės tarnyba dėl 
mažų atlyginimų pasidarė ne-
konkurencinga, eiti į partijas ne-
bėra jokio reikalo. Taigi, senieji 
partijų vedliai eina į pensiją arba 
į Europos parlamentą, palikdami 
postus jauniems, šmaikštiems, 
bet, deja, nei taktinio, nei stra-
teginio mąstymo neturintiems 
žmonėms. O tai politikams yra 
būtinos savybės. Apie tai, kad 
politinės partijos neturi lyderių, 
liudija faktai. Socdemai be gal-
vos, konservatorių lyderis juo 
tapo kitiems atsiėmus kandida-
tūras. Ir mažesnės partijos neturi 
ryškių vadovų.

Tą liudija šios kadencijos 
Seimo ir Vyriausybės veikla, 
kuri yra, įvardinkime daiktus ti-
kraisiais vardais, vienas didelis 
nesusipratimas, suvytas iš dau-
gybės mažų kasdienių nesusi-
pratimų ir kliurkų. Žiūrint į jos 
veiklą, atrodo, kad Vyriausybės 
uždavinys kasdien iškrėsti ką 
nors tokio, kas įsiutintų visuo-
menę. Ypač šioje srityje pasi-
žymi koalicijos trečias brolis... 
poetas Laisvės partija.

Dar prieš gerus pusę metų 
niekas nė neprognozavo, kad 
susiklostys šitokia bjauri situ-
acija. Politikai, meinstryminė 
žiniasklaida ir dalis visuomenės 
spirgėjo laukdami naujų rinki-
mų. Kuriuose bus nušluoti žals-
tiečiai. Visų jų bendromis pa-
stangomis atrodė, kad didžiausia 
Lietuvos problema yra būtent 
žalstiečiai. Ir perfrazavus garsią 
dainą, suplėšius juos į gabalus, 
kaip kolorado vabalus, bulvės 

vėl žydės, ir mylimam kolūky-
je, atleiskite, valstybėje, pakėlę 
žemės ūkį, dainuosim iš širdies. 
Bet pakeitus valstiečius lauktas 
rojus neatėjo. Atvirkščiai, vietoj 
rojaus gavome degantį cirką ant 
ratų. Aišku, liaudžiai kurį laiką 
buvo įdomu pavėpsoti į dėdes 
balerinų sijonais, „moksliškai 
pagrįstas“ (čia citata iš jos lanks-
tinuko) politikes. Bet, galop re-
ginys nusibodo. Ir atėjo laikas 
spręsti kasdienes problemas.

Štai žalstiečiai liaudį, jei ti-
kėtume viešąja opinija, gąsdino 
draudimas. Koks buvo konser-
vatorių ir visų spalvų liberalų 
pažadas? Šalin draudimus! O 
gavome ką? Buvo kalbama apie 
ekonomikos gaivinimą? Tai kur 
gi tas labai labai slaptas, paskui 
jau beveik viešas, o dar vėliau 
– ir neegzistuojantis 2,2 mlrd. 
Eur injekcijos į ekonomiką 
planas? Paaiškinkite populia-
riai, kada vaikai pagaliau grįš 
į mokyklas? Kur 130 žingsnių 
pandemijai suvaldyti? Vietoj 
jų praėjusią savaitę iš provin-
cijos runkelių nukomunizdino 
skiepus Vilniui. O ką, stiklinių 
urvelių urviažmogiams reikia 
labiau. Lai jie linksminasi klu-
buose ir baruose. O jūs, provin-
cijoje, ir tiesiogine, ir perkeltine 
prasme... užsipypinkit grabais. 
O kur dar Stambulo konvenci-
ja, kur partnerystės įstatymas. 
Kai prezidentas, kuriam nusibo-
do šitas politinis cirkas, metė iš 
rankovės kozirius – visuomenės 
apklausas – ir politikai, ir kai 
kurie žiniasklaidos atstovai ėmė 
klykti: „daugima klysta“. Laba 
diena, Lietuva. Mažiau Stam-
bulo konvencijas laižę, pirma 
Konstituciją pasiskaitykite, kam 
priklauso suverenitetas. Kas yra 
tikrasis šalies vadovas? Tauta. 
Tačiau toks požiūris nestebi-
na: politikų mes neturime. Tą 
rodo ir Seimo rinkimų politinė 
kampanija: kiek jų atvažiavo 
susitikti su Rokiškio rinkėjais? 
Mes turime krūvą įvairių rangų 
biurokratų, kurie priprato būti 
niekam neatskaitingi ir nesukti 
galvos dėl pasėkmių. Viskas, ką 
jie moka, tai protingais veidais 
krėsti vieną kvailystę po kitos. 
Nes biurokratui, skirtingai nuo 
politiko, strateguoti nereikia. Jo 
darbas – tiksliai vykdyti parei-
gines instrukcijas. Ir jie vykdo. 
Žinote, kas yra japoniškas strei-
kas? Tai tokia streiko forma, kai 
viršininko nurodymai vykdomi 
paraidžiui, išjungus sveiką protą. 
Tą dabar ir matome.

Tai, kad valdžioje turime, 
deja, ne politikus, o asmenis, 
neturinčius nė menkiausios 
kruopelytės strateginio mąsty-
mo, rodo faktas, kad partnerys-
tės įstatymo pataisas į žinias-
klaidą jie išmetė... akurat likus 
dviems savaitėms iki to Šeimų 
maršo. Kaip sakant, visuomenė 
dar per mažai sukusyta, paerzin-
kime dar. Panašu, kad bandoma 
valdyti pagal romėnų principą 
„divide et impera“, skaldyk ir 
valdyk. Skaldyti kol kas seka-
si labai gerai, o štai valdyti... 

nelabai. Pandemija atnešė vi-
suomenei didelius įvairių sričių 
iššūkius. Į pandemiją atėjome 
su labai silpna, praradusia vi-
suomenės pasitikėjimą politine 
sistema, su silpnais, lyderystės 
savybių neturinčiais politikais ir 
dabar srebiame to rezultatus. Ir 
priešlaikiniai rinkimai ar kokia 
kita priemonė čia nepadės. Sil-
pna ne viena ar kelios partijos, 
silpna visa sistema. Ir nėra po-
žymių, kad artimiausiais metais 
ji stiprės. Nėra resursų. Pridėki-
me kasmet silpstančią švietimo 
sistemą, kuri flūdina kasmet sil-
pnesnius „moksliškai įrodytus“ 
politikus-bukulaurus, tokius pat 
valstybės tarnautojus, tokius pat 
žiniasklaidos darbuotojus, ir ką 
turime?

Kita esminė problema yra 
ta, kad pusės Lietuvos rinkėjų 
realiai niekas neatstovauja. Jie 
neina į rinkimus ne dėl to, kad 
tingi, ne dėl to, kad runkeliai. 
Tiesiog nė viena politinė jėga 
nei supranta, nei tuo labiau ban-
do spręsti jų problemų. Šiuose 
Seimo rinkimuose dalyvavo be-
veik 48 proc. rinkėjų. Kur likę 
52 proc.? Šių žmonių neliko 
niekur. Jie – objektas šmaikš-
tučių patyčioms. Jie, surinkę 
360 tūkst. parašų, nes netenkino 
vieno politiko veikla, buvo vie-
šai iškvailinti tiek politikų, tiek 
meinstryminės žiniasklaidos. 
Ir, o stebukle, kokia staigmena: 
išjuokus jų parašus, ėmėsi kitos 
protesto priemonės. Ir dabar tu-
rime, ką turime.

Postūmio neduoda ir toly-
džio silpnėjanti šalies žinias-
klaida. Didysis naujienų strau-
tas formuojamas iš aktualijų ir 
žvaigždžių gyvenimo. Tiek vi-
suomeninis transliuotojas, tiek 
kiti portalai užuot analizavę 
situaciją, ėmė veltis į ideolo-
ginius karus. Pamiršdami savo 
tiesioginę pareigą – informuoti 
ir suteikti platformą visuomenės 
diskusijoms. Jei žiniasklaida 
leidžia sau teigti, kad visuome-
nė, iš kurios mes visi valgome 
duoną (mūsų darbdavys yra 
ne reklaminiai-propagandiniai 
viešinimo projekčiukai, o skai-
tytojas) klysta, nenuostabu, kad 
visuomenė iš ten balsuoja ko-
jomis. Vedantieji lyderiai išėjo 
į patreon platformas, kurdami 
stiprų mokamą turinį. Tuo pa-
neigdami mitą, kad mokamo 
turinio niekas nenori pirkti.

Paklauskite, kiek jūsų bičiu-
lių žiūri televizorių? Mes savąjį 
išjungėm prieš šešerius metus. 
Nepasigedom. Futbolą ar snu-
kerį galima ir internetu pažiūrėt. 
Žiniasklaida vis dar neprisitaiko 
prie skaitmeninio amžiaus reali-
jų, kad sukurti alternatyvią infor-
macinę platformą dabar yra labai 
lengva ir paprasta. Ir tas nuomo-
nių spektras, kuris neatsispindi 
meinstryme dėl savicenzūros, 
baimės prarasti projektų pinigus, 
išeina į youtube ir socialinių tin-
klų erdves.

Taigi, susumuokime, ką mes 
turime. Daugiau nei 52 proc. 
visuomenės, kurios iš esmės 

netenkina jokia šiandieninė po-
litinė jėga. Už koaliciją, kuri 
valdo šalį, įvairiais skaičiavi-
mais, balsavo... 18 proc. balso 
teisę turinčių piliečių. Vienas 
penktadalis, optimistiškiausiais 
vertinimais. Ryški mažuma. 
Silpnėjanti žiniasklaida skatina 
visuomenę ieškoti ir pačiai kurti 
alternatyvius informacijos šalti-
nius. Visuomenė yra sukiršinta ir 
supriešinta. Vyriausybė yra sil-
pna, ir valdančios, ir opozicinės 
partijos yra silpnos, be lyderių ir 
praradę autoritetą. Šalyje siaučia 
pandemija ir tik laiko klausimas, 
kada pajusime jos ekonomines 
pasekmes. Visos keturios val-
džios su visuomene bendrauja 
pono-baudžiauninko algoritmu: 
geras ponas atlaidžiai žiūri į ne-
progresyvius vyžotus tamsuo-
lius. Kur visa tai veda?

Teisingai, kaistančioje situa-
cijoje betrūksta, kad kas mestų 
degtuką. Šeimų maršas – tai dar 
mažiausia iš visų galimų blo-
gybių. Didysis šiandienos žur-
nalistų, politikos apžvalgininkų 
uždavinys ir tikslas, atrodo, yra 
skaičiuoti Lekstučių ir kitų mar-
ginalinių veikėjų tankį Šeimos 
maršo organizatorių susirinki-
mo kvadratiniame metre. Viena 
vertus, tai labai paprasta. Eilinį 
kartą nurašyti, kad čia „durnių“ 
ir „vatnykų“ darbas, ir neanali-
zuoti priežasčių, kaip buvo pri-
eita iki tokios situacijos. Niekas 
nesiginčija, tarp daugybės maršo 
organizatorių yra ir tokių, ir to-
kių. Būtų keista, jei nebūtų. Ir jei 
mūsų didžioji kaimynė nepasi-
naudotų šia susiklosčiusia situa-
cija, ji būtų daugiau nei kvaila. O 
ji nėra kvaila. Bet reikia suvok-
ti, kad priežastys Šeimų maršui 
atsirasti yra ne Lekstučiai ir ne 
Rusija. Tai yra rimta Lietuvos 
politinės sistemos krizė.

Didžiausia šio maršo ir kitų 
panašių renginių reikšmė yra 
ta, kad tie 52 proc. piliečių (gal 
keliais procentais daugiau ar 
mažiau, bet tai nekeičia esmės) 
grįžta į pilietinės visuomenės 
lauką. Jie konsoliduojasi. Jie 
nebėra pavieniai, tylūs ir pasy-
vūs. Įsiaudrinusi Vyriausybė ir 
Seimas peržengė ribas, kurios 
privertė iš tylios, anoniminius 
komentarus rašinėjančios, iš-
skaidytų individų aibės burtis į 
grupes ginti savo interesų. Vals-
tybė jiems numynė nuospaudas, 
ir tylėti jie nebeketina. Grįžta 
įsiutinti, nepatogūs, ir, kaip ma-
tome, ne su tais vadais, kurių 
norėtume. Nes „tie“ ne tik kad 
neturi, bet ir nenori nieko tiems 
žmonėms pasakyti. Blogiausia, 
kad tradicinės politinės jėgos, 
neatliepdamos jų interesų, ne-
gerbdamos, ignoruodamos ir 
niekindamos šių žmonių nuomo-
nę, dabar yra praradę galimybę 
su jais kalbėtis. Su jais prarado 
galimybę kalbėtis ir meinstrymi-
nė žiniasklaida, kuri nuomonių ir 
diskusijų sklaidos lauką pakeitė 
idelogijų arena, o ignoruodama, 
ar dar blogiau, žemindama tuos 
tyliosios daugumos žmones, iš-
grūdo juos iš savo informacinio 

lauko.  Nubrukdama juos į pari-
bius, į pilkųjų veikėjų zoną.

Kad ir kiek mes bekalbėtume 
apie propagandą, apie informa-
cinius karus, vis turime užduoti 
klausimą, o kas yra mūsų audi-
torija? Mūsų auditorija neturi 
būti vien tik tie, kurie gerai iš-
manome tuos pavojus, kuriuos 
vienija bendri tikslai ir pažiūros. 
Persiskaičiuoti savuosius neturi 
būti mūsų tikslas. Mūsų audito-
rija turi būti tie 52 proc., iškritę 
iš pilietinės visuomenės veiklos 
lauko. Tik ar mūsų siunčiamos 
žinios juos bepasiekia, jiems yra 
įdomios? Ar jie jau gyvena kita-
me informaciniame lauke ir iki 
jų protų ir širdžių vis sunkiau be-
prisibelsti? Tai mūsų visų rimtos 
ir labai skaudžios klaidos.

Nereikia baimintis Lekstu-
čių ir Tomkų. Jie seniai mušta 
ir niekam neįdomi korta. Ga-
liu drąsiai teigti, kad 90 proc. 
žmonių, kurie išvažiuos į tuos 
maršus, nė girdėti negirdėjo, 
kas tie tokie. Jie važiuoja ne dėl 
tų veikėjų. Jiems vienodai dzin, 
kas tiems maršams vadovauja. 
Tie, kurie dalyvaus tose važiuo-
tynėse, nebenori būti tyliąja, 
nuolatos ponų iš Vilniaus stikli-
nių urvelių niekinama, klystan-
čia dauguma. Jie yra dauguma. 
Jei neišmoksime jų girdėti, jei 
nesėsime su jais prie vieno po-
kalbių stalo, jei negesinsime 
didžiulių takoskyrų, atsiradusių 
visuomenėje, mes pralaimėsime 
tuos žmones. Tradicinė politika, 
tradicinė meinstryminė žinias-
klaida nebeturi jiems ką duoti. 
O šventa vieta tuščia nebūna. 
Pasidarykime išvadas, kol už 
mus jų nepadarė kiti.

Kokia išeitis? Pradėti gerbti 
ir girdėti tuos žmones. Gesinti 
gaisrus. Pasakyti aiškiai: kol 
situacija nenurims, nebus svars-
tomi jokie kontraversiški įsta-
tymai. Jokie. Politikai pagaliau 
turi suvokti, kad visuomenė, 
o ne grupė „ekspertų“ nustato 
savo gyvenimo taisykles. Tik 
taip jos būna galiojančios ir 
visiems priimtinos. Apie pa-
vojus kalbėsime atvirai: ir apie 
Stambulo konvencijos esamas 
ar menamas povandenines sro-
ves kalbėsime tiesiai šviesiai. 
Ir apie partnerystės įstatymą. 
Gerbdami vieni kitus, neban-
dydami apgaule ar buka prie-
varta prakišinėti to, ko nepriima 
visuomenė. Ir kontraversiškų 
klausimų imsimės laiku ir vie-
toje, tada, kai nurims aistros. 
Ir diskusijos nebus, kaip dabar, 
penki vienos pusės ideologai ir 
žurnalistas, jiems padavinėjan-
tis kamuolius. Reikia tikrų dis-
kusijų. Su oponentais, su nuo-
monių įvairove. Be įžeidimų, 
be kaltinimų. Mažinti susiprie-
šinimą, girdėti vieni kitus. Tik 
taip grąžinsime valstybę į res 
publica – bendras reikalas – sri-
tį. Tik taip tuos žmones įtrauksi-
me į bendrą informacinį lauką. 
Nustokite nuo savo stiklinių ur-
velių jiems rodyti plikus užpa-
kalius, ir gal po kurio laiko tie 
žmonės ims jus girdėti.
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PERKA

• Perku sovietinę garso techniką.  
Stiprintuvus, kolonėles, plokštelių 
grotuvus ir jų dalis. Bet kokios 
būklės,  sulaužytus, neveikiančius. 

Tel. 8 693 04 817. Rokiškis
• Ieškau pirkti Moskvitch 
automobilį. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 615 88 335. Rokiškis
• Pirksiu tvarkingą 2-3 kambarių 
butą Rokiškyje, 1 arba 2 aukšte. 
Pageidautina arčiau centro.  
Tel. 8 652 20 001. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas galėtų padovanoti 
suaugusį, trumpo plauko šunį? 
Reikia, kad sutartų su vaiku.  
Tel. 8 692 91 243. Rokiškis
• Gal kas padovanotų naudoto 
šiferio. Iš anksto dėkojame.  
Tel. 8 648 13 013. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Keturratį vaikui. Tinka vaikams 
iki penkerių metų. Su krovikliu. 
Defektai kosmetiniai, važinėtas 
kaime. Kaina 9 Eur.  
Tel. 8 618 71 775. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Naują trimerį. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis
• Naudotą, veikiančią sodo 
techniką. Pirmenybė suteikiama 
perkant techniką visą kartu. 
Nurodyta kaina tik perkant viską iš 
karto. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 698 03 364. Rokiškis
• Tvarkingą sodo traktoriuką. 2010 
m., variklis 12,5 hp, mechaninė 
pavarų dėžė, deka tvarkinga, 
peiliai nauji, pjovimo plotis 107. 
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Medžio pjovimo obliavimo 
stakles. Vienfazės, be priedų. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 615 60 910. 
Rokiškis
• Gelžbetoninę perdengimo plokštę 
1,5x6,2 m. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Naudotas silikatines bei skylėtas 
plytas. Kaina 0,08 Eur/vnt.  
Tel. 8 698 29 278.  
Rokiškis
• Įvairaus pjovimo statybinę 
medieną. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Plyteles grindims ir sienoms. 
Kaina 1 Eur. Tel. 8 677 51 966. 
Rokiškis
• Stihl pjūklą. Naudotas, bet būklė 
gera, veikia puikiai. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 625 12 405.  
Rokiškis
• Elektrinus suktukus. 
Neveikiantys. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 676 27 899.  
Rokiškis
• Naują įrankių rinkinį  Boxer. 186 
vnt., su lagaminu. Kaina 160 Eur. 
Tel. 8 623 05 235.  
Rokiškis

Iš Rokiškio kilusi Laima stebina visus: 
jos gaminti desertai atima žadą

Įspūdingus vaisius bei 
daržoves primenančius de-
sertus gaminanti iš Rokiš-
kio kilusi Laima Vizbarie-
nė sako, kad į darbą įdeda 
visą savo širdį. Lietuvoje 
kepinių veiklą Laima vyk-
do vos 5 mėnesius, tačiau 
jau nebespėja priimti visų 
užsakymų ir nors karanti-
nas daugelį vargina, Lai-
ma sako, kad tai – geriau-
sias jos laikas.

Susidomėti paskatino
sesė
Susidomėti desertų ga-

myba Laimą paskatino sesė, 
socialiniame tinkle „Insta-
gram“ parodžiusi prancū-
ziškus desertus. Ji pasako-
ja, kad išskirtinės išvaizdos 
desertai ją sužavėjo iškart, 
o kelionė į saldų kepinių pa-
saulį prasidėjo nuo sesės ir 
mamos dovanos. „Iš jų ga-
vau man labai vertingą do-
vaną – kursus į „macarons“ 
gamybą ir prancūzišką kon-
diteriją. Greitai sugalvojau 
lengvai įsimenamą pavadi-
nimą Laima Cakes ir pradė-
jau savo darbus“, – pasakoja 
kaunietė.

Ji sako, kad palaikymo 
ir pagalbos iš visos šeimos 
susilaukia ir dabar. „Šeima 
sako, tu tik kepk“, – juokiasi 
Laima. Kai moteris pradėjo 
gaminti desertus, ji dar gy-
veno Didžiojoje Britanijoje, 
o ten gyvenantys lietuviai 
buvo pirmieji turėję galimy-
bę paragauti Laimos kepinių. 
„Esu jiems labai dėkinga, 
turėjau nuostabų ryšį su de-
sertų užsakovais ir, jų dėka, 
darbo“, – sako Laima.

Užsienyje Laima turėjo 
ir kitą darbą, tačiau didė-
jant užsakymų skaičiui ji 
nusprendė visą laiką skirti 
desertams. „Karantinas man 
– pats geriausias laikas. Esu 
optimistė, ir, kai prasidėjo 
spėliojimai, kad bus blogai, 
aš sau pasakiau: o dabar bus 
mano geriausias laikas. Taip 
ir buvo“, – prisimena pašne-
kovė.

Gaminti grįžo į Lietuvą
Laima pasakoja, kad vei-

klą vykdyti Lietuvoje pradėjo 
praėjusių metų gruodį, tačiau 
visam laikui į tėvynę sugrįžo 
tik spalio mėnesį. Moteris pa-
sakoja, kad įkvėpimo visada 
atranda po naujų mokymų, 
kuriuose įgauna ne tik žinių, 
tačiau ir motyvacijos. Negana 
to, kursus moteris nusprendė 
organizuoti ir pati. „Nors Lie-
tuvoje dirbu tik penkis mėne-
sius, jei norėčiau registruoti 
visus užsakymus, kuriuos 
gaunu, turėčiau priimti kelis 
darbuotojus į savo komandą, 
todėl apsisprendžiau, kad po 
karantino atlaisvinimų orga-
nizuosiu individualius išskir-
tinių desertų gamybos moky-
mus ir dalinsiuosi patirtimi“, 
– sako Laima.

Toks žmonių susidomėji-
mas kaunietės kuriamais de-
sertais, sako Laima, stebinti 
neturėtų – ji pirmoji Lietuvo-
je kurianti tokio pobūdžio de-
sertus. „Esu kruopšti, desertai 
ir vaisiai yra mano „arkliu-
kas“, jie ir pakerėjo lietuvai-
čius. Esu pirmoji Lietuvoje, 
gaminanti tokius desertus ir, 
ko gero, kol kas vienintelė – 
tokį jų skaičių“, – su šypsena 
sako moteris.

Moters desertai tikrai 
įspūdingi – kai kuriuos sun-
ku atskirti nuo tikrų vaisių. 
Šiuo metu Laima gamina net 
19 rūšių desertų, primenan-
čių vaisius. „Tokių desertų 

mano kolekcijoje yra net 
19: greipfrutas, žalioji citri-
na, lazdyno riešutas, citrina, 
kriaušė, braškė, apelsinas, 
kokoso riešutas, avokadas, 
juodoji citrina, abrikosas, 
bananas, burata, pasiflora, 
vyšnia, mėlynė, mandarinas, 
obuolys, pistacijų riešutas.

Desertai yra skulptūruoja-
mi, jie rankomis išformuoja-
mi iš, galima sakyti, burbulo, 
o jiems pagardinti naudoju iš-
skirtinius prieskonius: timut 
pipirą, ilguosius Java pipirus, 
įvairias žoleles su išskirtiniu 
skoniu.

„Šie desertai maksimaliai 
išlaiko tikrą skonį, o jų iš-
vaizda primena tikrą vaisių“, 
– apie kepinius pasakojo mo-
teris.

Kepinių gamybai 
pasitelkia arbatą 
bei prieskonius
Laima sako, kad iš pirmo 

nederančius kartu skonius ga-
lima sujungti ir išgauti kažką 
naujo ir dar neragauto. „To 
ir siekiu, išskirtinių skonių 
savo desertuose. Gamindama 
desertus, grietinėlę aromati-
zuoju įvairiomis arbatomis, 
biskvito gamybai naudoju 
macha arbatą“, – atskleidė 
pašnekovė.

Kepiniams naudojami ir 
natūralūs prieskoniai ar žo-
lelės, o vienas iš jų, juokauja 
Laima, vis dar gąsdina lie-
tuvius. „Į pavasarinį desertų 

asortimentą įtraukiau naują 
torto skonį, kurį pavadinau 
„bazilikas“. Bazilikas deserte 
vis dar išgąsdina lietuvaičius, 
bet tai lengvas ir gausus kaip 
pavasaris skonis. Beje, jis 
man atneša gražius atsiliepi-
mus. Bazilikas gaivus ir labai 
pavasariškas, o torte yra ir pu-
rus biskvitas Pain de Genes su 
aromatingu migdolu ir citrina. 
Vienas sluoksnis tirpstančio 
burnoje braškinio įdaro, o 
antras – nuostabios kreminės 
tekstūros kremiu su laimu ir 
baziliku. Naudoju ir balto šo-
kolado putėsius aromatizuotus 
arbata Earl Grey, kuri suteikia 
gaivų pavasario dvelksmą“, – 
pasakoja Laima.

Laima sako gavusi ir užsa-
kymų iš užsienio, tačiau dėl 
patikros oro uoste šios idėjos 
teko atsisakyti, nors dėmesio 
jai netrūksta ir Lietuvoje. O 
išskirtiniai Laimos deser-
tiniai vaisiai kainuoja po 6 
eur. už vienetą, mini desertų 
– prancūziškų pyragaičių kai-
na įprastai siekia 5,5 euro, o 
kilogramą torto galima įsigyti 
už maždaug 25–30 eurų.

„Esu laiminga sugrįžus ir 
turėdama savo saldų verslą 
Lietuvoje. Ir tai tik graži pra-
džia mano tolimesnių darbų. 
Visiems, turintiems norą ga-
minti skanius ir išskirtinius 
desertus, noriu patarti nenu-
leisti rankų“, – palinkėjo mo-
teris.

TV3.lt inform
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Rokiškio rajono savivaldybės
administracijos direktorius

ĮSAKYMAS
DĖL 2020-2021 METŲ 

ŠILDYMO SEZONO PABAIGOS
2021 m. gegužės 7 d. Nr. AV-467

Rokiškis
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnio 1 

dalies nuostatomis, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straips-
nio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spa-
lio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 61 
ir 63 punktais: 

1. N u s t a t a u 2020-2021 metų šildymo sezono pabaigą nuo 2021 m. 
gegužės 10 d. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos (įskaitant Rokiškio 
rajono seniūnijas) administraciniuose pastatuose, Rokiškio rajono savivaldybės 
biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė ar dalininkė yra Rokiškio 
rajono savivaldybė (išskyrus sveikatos priežiūros įstaigas), bei savivaldybės 
kontroliuojamose uždarosiose akcinėse ir akcinėse bendrovėse.

2. N u r o d a u, kad šilumos vartotojams (įskaitant daugiabučius namus), 
kurių savininkė ar dalininkė Rokiškio rajono savivaldybė nėra, šildymo sezonas 
baigiamas 2021 m. gegužės 10 d., o šiame punkte minimi šilumos vartotojai, 
nusprendę baigti savo pastatų šildymą kitu laiku negu šildymo sezono pabai-
ga, apie sprendimą praneša šilumos tiekėjui. 

3. P a v e d u Bendrajam skyriui paskelbti šį įsakymą savivaldybės interneto 
svetainėje, vietos spaudoje ir Teisės aktų registre. 

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos 
administraciniam teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teis-
mo rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nu-
statyta tvarka.

Administracijos direktoriaus pavaduotojas 
Valerijus RANCEVAS

Užs. 1326

Kviečia mokytis dailės

Dailininkų pleneras Kriaunose.

Tolimais 1984 metais 
prie Rokiškio vaikų muzi-
kos mokyklos direktoriaus 
Stasio Davydo iniciatyva 
buvo įkurtas dailės skyrius, 
dirbantis pagal keturmetės 
dailės mokyklos programą. 
Pirmais metais dailės daly-
kų vaikus mokė mokytojos 
Birutė Dūdėnienė ir Skaistė 
Vaičienė. Toje pirmoje kla-
sėje mokėsi dabar visiems 
rokiškėnams pažįstami 
žmonės: Asta Keraitienė, Si-
gitas Daščioras, Vaiva Kirs-
tukienė, Rita Vaitiekauskie-
nė ir kiti. Metai bėga greit. 
Nepaisant covid-19 pande-
mijos, Rokiškio dailės mo-
kyklą šiemet baigia jau 33 
laida. Per tą laiką išugdytas 
būrys mokinių, kurie baigė 
arba dar tebesimoko aukš-
tosiose mokyklose architek-
tūros, interjero ir grafikos 
dizaino, tapybos, skulptū-
ros, grafikos, juvelyrikos ir 
kitų spacialybių. Nemažai 
dailės mokyklos mokinių 
pasirinko dailės pedagogo 
profesiją arba tapo tauto-
dailininkais.

Šiuo metu Dailės moky-
kla veikia kaip Rokiškio jau-
nimo centro skyrius. Dailės 
mokykloje susibūrė kūrybin-
gas vyriškas pedagogų ko-
lektyvas. Nuo pat įsikūrimo 
dirba menininkas, visuome-
ninkas, mokytojas ekspertas 
Arūnas Augutis, mokantis 
piešimo, kompozicijos ir 
keramikos. Tapybos ir kom-
pozicijos dalykų moko tapy-
tojas, geriausias ART Vilnius 
2013 menininkas, mokyto-
jas Raimondas Gailiūnas. 
Su meno istorija ir piešimu 
supažindina menininkas, 
Rokiškio dailės mokyklos 
absolventas, mokytojas Žil-
vinas Vaičiūnas. Užsiėmimų 
metu naudojamos įvairios 
informacinės technologijos, 
vaizdinės priemones, kūry-
binės technologijos ir ug-
dymo metodai. Mokiniai 
pažįsta spalvas ir formas, 
susipažįsta su įvairiausiomis 
dailės technikomis, meninės 
raiškos procesais ir indivi-
dualios kūrybos metodais. 
Mokiniai dalyvauja parodo-
se, respublikiniuose ir tarp-

tautiniuose konkursuose, 
išvykose, stovyklose. Moki-
niai ne retai tampa konkursų 
laureatais arba diplomantais. 
Dailės mokykloje vyrauja 
emociškai saugi, kūrybiška, 
draugiška aplinka. Smalsius, 
kūrybiškus, norinčius pa-
žinti dailės pasaulį pradinių 
klasių mokinius kviečiame 
lankyti dailės mokyklos pra-
dinio ugdymo programos 
užsiėmimus. Vyresnius mo-
kinius norinčius nuosekliai 
plėtoti dailės srities žinias, 
gebėjimus, įgūdžius ir indi-
vidualios kūrybos poreikius 
kviečiame lankyti dailės mo-
kyklos 4 metų pagrindinio 
ugdymo programos užsiėmi-
mus.

Informacija teikiama tele-
fonu (8 458) 32 732, (8 620) 
77 006.

Registracija vykdoma Ro-
kiškio jaunimo centro inter-
neto svetainėje: http://www.
rjc.lt/naujienos-209/lt/.

Sutartį dėl mokymosi dai-
lės mokykloje galite sudary-
ti Rokiškio jaunimo centre 
rugpjūčio 23–31 d.

„Lietuva skaito vaikams“ Rokiškyje!

Gegužės 7-ąją, Lietuvai 
minint Spaudos atgavimo, 
kalbos ir knygos dieną, Ro-
kiškio rajono savivaldybės 
Juozo Keliuočio viešosios 
bibliotekos vaikų ir jauni-
mo skyriaus darbuotojos 
pakvietė virtualaus renginio 
garsiniai skaitymai „Lietu-
va skaito!“ dalyvius dalintis 
skaitymo virusu ir laužyti su 
skaitymu susijusius stereoti-
pus. Jau septintą kartą vyk-
siančios akcijos šių metų šū-
kis - Lietuva skaito vaikams! 
Todėl skaitymams parinkta 
„Geriausia 2020 metų kny-
ga vaikams“ Vainiaus Bako 
„Ką manė kamanė“. Šios 
knygos eilėraščius pradėjo 
skaityti pats knygos auto-
rius (nuotr.).

Kitus eilėraščius skaitė 
Rokiškio rajono savivaldy-

bės mero pavaduotojas Tadas 
Barauskas, Komunikacijos ir 
kultūros skyriaus vedėja Irena 
Matelienė, Juozo Keliuočio 
viešosios bibliotekos direk-
torė Alicija Matiukienė, Ro-
kiškio liaudies teatro aktorė, 
Bajorų kultūros namų režisie-
rė Nijolė Čirūnienė, Panevė-
žio apskrities G. Petkevičai-
tės-Bitės viešosios bibliotekos 
Vaikų literatūros skyriaus vyr. 
bibliotekininkė - metodininkė 
Šarūnė Leikienė. Garsiniuose 
skaitymuose dalyvavo gausus 
būrys mokinių iš Rokiškio 
Senamiesčio ir Juozo Tūbelio 
progimnazijų, mokyklos - dar-
želio "Ąžuoliukas" Kavoliškio 
skyriaus, Panemunėlio moky-
klos - daugiafunkcinio centro. 
Skaitovams patiko eilėraščiai, 
kurie vieniems priminė vai-
kystę, kiti susiejo su svajone 
ar viltimi. Pasirinktą eilėraštį 

mokiniai skaitė kūrybiškai: po 
vieną ar grupėmis, po stulpelį 
ar kelis, kiti eilėraščio pasku-
tines eilutes perskaitė garsiai 
sušukdami. Dalyviai klausėsi 
eilėraščių „Varlių orkestras“, 
„Po lietaus“, „Angelai“, „Ba-
landis“, „Viešnia“, „Vaikys-
tės žiemos“, „Orangutangų 
tango“, „Jazminų sūpuoklės“, 
„Pasagėlė“ ir kitų. Po susiti-
kimo rašytojas Vainius Bakas 
dėkojo: „Aš esu labai dėkin-
gas Jums. Toks šiltas ir jautrus 
renginys. Tikrai buvo labai 
malonu. Ačiū, kad pasirinkote 
Kamanę“.

Bibliotekininkės visus Ro-
kiškio miesto gyventojus ska-
tina imti į rankas lietuvišką 
knygą, skaityti ir patirti skai-
tymo malonumą!

Vaikų ir jaunimo 
skyriaus vedėja

Aušra Žukauskienė

AUGALAI

• Įvairių veislių bulves sodinimui. 
Galiu atvežti. Tel. 8 683 50 716. 
Rokiškis
• Facelijos sėklą. Tel. 8 624 26 899. 
Rokiškis
• Kws Colada vasarinių kviečių 
sėklą. Beicuota. 290 kg. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 638 92 946.  
Rokiškis
• Jurginų gumbus.  
Tel. 8 627 08 628. Rokiškis
• Braškių daigus. Tel. 8 624 89 717. 
Rokiškis
• Grikių sėklą. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 610 12 318. Rokiškis

BALDAI

• Geros būklės svetainės staliuką. 
Ilgis 110 cm, plotis 60 cm, aukštis 
45 cm. Kaina 40 Eur. 

 Tel. 8 613 53 235. Rokiškis
• Geros būklės fotelį su miegojimo 
funkcija. Ištiestas 200x70, 
neištiestas 115/70. Kaina 45 Eur. 
Tel. 8 623 05 235. Rokiškis
• Puikios būklės vaikišką lovytę. 
Su čiužinuku. Kaina derinama. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 679 69 228. 
Rokiškis
• Vonią. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 614 56 408. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Vyras ieško darbo.  
Tel. 8 608 28 256. Rokiškis
• Ieškau buhalterės- apskaitininkės 
darbo. Galiu vesti įmonių apskaitą 
nuo pirminių dokumentų iki 
finansinių ataskaitų pateikimo.  
Tel. 8 600 26 449. Rokiškis
• 35 m. vyras ieško darbo, turiu 
vairuotojo pažymėjimą, automobilį. 
Domina įvairūs variantai.  
Tel. 8 625 66 069. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu dirbti 
statybose, ūkyje ar miške. Domina 
įvairus pasiūlymai. Pirmenybė būtų 
apgyvendinantiems, nes nevairuoju. 
Tel. 8 692 07 403. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ieškome pagalbinio darbininko 
stogams dengti. Darbo pobūdis, 
grafikas ir atsiskaitymas aptariamas 
telefonu. Kaina 40 Eur.  

Tel. 8 608 09 520. Rokiškis
• UAB siūlo darbą miškavežio 
vairuotojui. Tel. 8 687 33 067. 
Rokiškis
• Skubiai reikalingos (-i) 4 
šiltnamio darbuotojos (-ai) 
agurkams skinti ir rūšiuoti 
Olandijoje, Elsendorp/Maasbree/
Venlo miestuose. Tel. 8 637 08 855. 
Rokiškis
• Skubiai reikalingi plataus 
profilio statybininkai darbui 
Švedijoje, Geteborge. Reikalinga 
min. 2 m. patirtis, anglų kalba. 
Atlyginimas - apie 3000 Eur/mėn. 
netto; Atlyginimas mokamas kas 2 
savaites. Kaina 3000 Eur.  
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Ieškomas  patikimas meistras 
kambario remontui bei elektrikas. 
Tel. 8 648 70 074. Rokiškis
• Reikalingi žmonės perdažyti 5 
aukštų daugiabučio namo laiptinę . 
Tel. 8 698 85 166. Rokiškis
• UAB Lašų duona siūlo nuolatinį 
darbą kepyklos darbuotojui. 
Slenkantis darbo grafikas. Darbo 
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Sveikesnė 
ir subalansuota 
mityba nereiškia 
ilgų valandų virtuvėje 
T. Šliažaitė-Miller sako, 

kad mitybos balansą gali pa-
dėti pasiekti kelios paprastos 
taisyklės: „Per dieną turėtume 
suvartoti mažiausiai 5 kumš-
čio dydžio porcijas daržovių 
ir vaisių. Kiekvieno valgymo 
metu reiktų gauti baltymų. 
Taip pat rekomenduočiau tris 
keturis kartus per savaitę val-
gyti žuvies, rinktis viso grūdo 
produktus, vengti perdirbtų 
produktų.“

„Ryte turėtume gauti an-
gliavandenių ir baltymų, į pi-
etų meniu įtraukime daržovių, 
per vakarienę svarbu gauti 
baltymų, o angliavandenių 
galime suvartoti mažiau. Pa-
cientams kartoju, kad sveika 
mityba nereiškia ilgų valandų 
prie puodų. Pavyzdžiui, duo-
nos gabaliukas, silkė ir raugin-
ti kopūstai – greiti ir maistingi 
pietūs“, – sako natūropatinės 
mitybos specialistė.

Atsisakyti 
maisto produktų – 
nenaudinga mada
T. Šliažaitės-Miller teigi-

mu, kiekvienos grupės pro-

duktai turi skirtingų maisto 
medžiagų, todėl mityboje turi 
būti įvairovė: „Pavyzdžiui, 
mėsa – baltymų šaltinis. Duo-
na – angliavandenių ir skaidu-
lų šaltinis, tačiau nė vienas šių 
produktų neturi vitamino C, 
kuris svarbus imuninei siste-
mai. Dėl to į mitybą privalome 
įtraukti vaisių ir daržovių.“ 

Mitybos specialistė pastebi, 
kad tam tikrų maisto produktų 
atsisakymas tampa savotiška 
mada, tačiau nepataria siaurinti 
mitybos raciono, jei organiz-

Dažnai girdime, kad mityboje reiktų siekti pusiausvyros, tačiau iš tiesų nežinome, kaip tai padaryti. Jei dieną 
valgome salotas, o vakare – saldumynus, ar galima sakyti, kad maitinamės subalansuotai?

Natūropatinės mitybos ekspertė Tautvilė Šliažaitė-Miller primena subalansuotos mitybos principus ir sako, kad 
jie turi užtikrinti, jog organizmas gaus visų reikalingų maisto medžiagų. „Balansas mityboje – tai maisto įvairovė ir 
raktas į gerą savijautą be mitybos kraštutinumų“, – sako T. Šliažaitė-Miller.

mui to nereikia. „Jei organiz-
mas netoleruoja kurios nors  
kategorijos produktų, būtina 
žinoti, kuo juos pakeisti, kad 
gautumėte visų reikiamų mais-
to medžiagų. Tie, kurių orga-
nizmas tolerantiškas, turėtų 
valgyti įvairų maistą“, – sako 
mitybos specialistė.

Mitai, 
kuriais nereikia tikėti 
Pasak T. Šliažaitės-Miller, 

žmonės bijo angliavandenių – 
neva jie nenaudingi, nuo jų auga 

Užs. 1288

Natūropatinės mitybos ekspertė Tautvilė Šliažaitė-Miller 

Subalansuotos mitybos taisyklės pagal mitybos ekspertę Tautvilę Šliažaitę-Miller

svoris. „Atsisakydami duo-
nos, kokybiškų makaronų ar 
kitų angliavandenių šaltinių, 
negausime energijos ir norė-
sime saldumynų. Pacientams 
dažnai kartoju, kad duonos 
gabalėlis visada bus geriau 
nei pyragėlis“, – teigia mity-
bos specialistė. 

Anot T. Šliažaitės-Miller, 
ieškodami sveikesnių produk-
tų pirkėjai dažnai „suklumpa“ 
perskaitę tik kelis akį traukian-
čius teiginius. Užrašai „be gli-
timo“, „be cukraus“, „be mie-
lių“ ir kiti ne visada reiškia, 
kad produktas sveikesnis. 

„Jei ant duonos pakuotės 
užrašyta „be mielių“, būtina 
atkreipti dėmesį, kad produk-
tas – be kepimo mielių, nes 
su raugu kepama duona turi 
natūralių mielių. Duonos sudė-
tyje esančios mielės – natūra-
lus ingredientas, kuris padeda 
duoną iškepti minkštesnę, pu-
resnę ir lengvesnę. Nereiktų 
baimintis dėl mielių neigiamo 
poveikio, nes gyvosios mielės 
žūsta aukštoje temperatūro-
je. Taigi renkantis produktus 
svarbiausia skaityti etiketes ir 
vertinti visumą“, – sako „Vil-
niaus duona“ produktų vysty-
mo vadovė Baltijos šalims S. 
Šoblinskienė.

Keleivių dėmesiui,
Nuo 2021 m. gegužės 10 d. atnaujinami tolimo-

jo reguliaraus susisiekimo maršrutų reisai:
Rokiškis-Kaunas (išvykimas iš Rokiškio AS 9.20 

val., iš Kauno AS 15.00 val.).
Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt

X-asis tarptautinis vokalinės muzikos konkursas 
„Lėkime dainų sparnais“

Gegužės 5- 6 dienomis 
Rokiškio Rudolfo Lyma-
no muzikos mokykla kartu 
su Rokiškio savivaldybės 
Švietimo centru nuotoli-
niu būdu organizavo X-ąjį 
tarptautinį vokalinės muzi-
kos konkursą „Lėkime dai-
nų sparnais“.

Konkurso iniciatorė - Ro-
kiškio Rudolfo Lymano mu-
zikos mokyklos dainavimo 
mokytoja Reda Kazlauskie-
nė. Konkurse dalyvavo 111 
mokinių. Konkurso dalyviai 
susirinko iš įvairių Lietuvos 
miestų ir Latvijos respubli-
kos. Antrąją konkurso dieną 
vyko konferencija - ilgalaikės 
programos „Teorinių žinių ir 
praktinių gebėjimų tobulini-
mas neformaliajame ugdy-
me“ II modulis „Vokalinės 
muzikos technikos tobulini-
mas“. Susirinko nemažas bū-
rys pedagogų, dalinosi gerąja 
patirtimi, išklausė aktualio-
mis temomis paruoštus pra-
nešimus.

Smagu, kad Rokiškyje vy-
kęs konkursas sulaukė tiek 
daug dalyvių tokiu neiprastu 

ir sudėtingu ugdymui metu. 
Pagal konkurso reikalavi-
mus buvo privaloma atlikti 
liaudies dainą acapella, o tai 
padainuoti tikrai nėra lengva 
ir galbūt atbaidė nemažą dalį 
dainininkų tiek iš Rokiškio, 
tiek ir iš visos Lietuvos bei 
užsienio. Kita daina - laisvai 
pasirinkta, bet akompanimen-
tas atliekamas gyvai vieno 
žmogaus, ar instrumentinės 
grupės.  Džiugu, kad Rokiš-
kio miesto ir rajono vaikai 
komisijos sprendimu konkur-
se buvo įvertinti gerai, labai 
gerai ir puikiai.

Rokiškio Rudolfo Lymano 
muzikos mokyklos mokiniai. 
Milita Jasiūnaitė – I vietos 
laureatė, Brigita Stulgaitė – 1 
laipsnio diplomantė,  Ade-
lė Jocytė – 1 laipsnio diplo-
mantė, Augustė Zizaitė – III 
vietos laureatė. Mokytoja ir 
koncertmeisterė Rasa Pletai-
tė-Junokienė.

Milda Čeponytė - I laips-
nio diplomantė, Karolina Že-
maitytė – III vietos laureatė, 
duetas Livija Jegorovaitė  ir 
Viktorija Trumpaitė – I vietos 
laureatės. Mokytoja Laima 

Bieliūnienė.
Urtė Smalinskaitė – I 

vietos laureatė, Radvilė Ce-
gelskaitė – III vietos laureatė, 
Miglė Mierkytė – III vietos 
laureatė, Simona Tuskaitė – I 
vietos laureatė, duetas Rūta ir 
Marija Lekandraitės 2 laips-
nio diplomantės, ansamblis 
„Saulės natos“:  Marija Roš-
čenkovaitė, Goda Bučaitė, 
Fausta Jasiūnaitė, Rūta Le-
kandraitė, Urtė Smalinskaitė, 
Barbora Kriaučiūnaitė, Akvi-
lė Vanagaitė, Armantė Mikšė-
naitė  – 1 laipsnio diploman-
tės ansamblis „Natelės“:  
Lurda Gintautaitė, Abigailė 
Stasiulionytė, Miglė Mierky-
tė, Hela Cicikaitė, Lėja Miš-
ėnytė, Agnė Popovaitė – 1 
laipsnio diplomantės;  NVŠ 
programos ansamblis „Links-
muolės Re Do Mi“:  Liepa 
Ulevičiūtė, Ugnė Komisa-
raitytė, Marija Lekandraitė, 
Liepa Bulovaitė, Adriana 
Antonova, Vitalija Valainytė, 
Simona Tuskaitė, Mėta Mier-
kytė  – II vietos laureatės. 
Mokytoja Reda Kazlauskie-
nė, koncertmeisterė Rasa Ple-
taitė-Junokienė.

Rokiškio lopšelis - dar-
želis „Pumpurėlis“. Merida 
Ališauskaitė - II vietos lau-
reatė. Mokytoja Dalia Deks-
nienė,  koncertmeisterė Eglė 
Stašienė.

Rokiškio mokyklos - dar-
želio „Ąžuoliukas“ mokinė 
Austėja Šerkšnaitė – III vie-
tos laureatė. Mokytoja Aure-
lija Trasykė, koncertmeisterė 
Audronė  Paliukienė.

Rokiškio kultūros centro 
dainininkė Gabija Judickaitė 
– II vietos laureatė. Mokytoja  
Aurelija Trasykė, koncertmeis-
terė  Audronė Paliukienė.

Rokiškio rajono  Juodu-
pės  gimnazijos vokalinis an-
samblis „Accelerando“: Aina 
Šinkūnaitė, Viktorija Nikono-
va, Yustina Medžiuolis, Deila 
Aleksiejūtė, Goda Juchnaitė, 
Kamilė Bieliūnaitė, Saulė 
Kazlauskaitė, Eva Bieliūnai-
tė, Nojus Juchna – I vietos 
laureatas.  Mokytoja Aureli-
ja Trasykė, koncertmeisterė  
Eglė Stašienė.

Rokiškio
Rudolfo Lymano

muzikos mokyklos 
inform.

Šiemet sumažėjo gaisrų, 
tačiau žmonių juose žuvo daugiau

Per keturis šių metų mėnesius Lietuvoje kilo 3384 
gaisrai, kuriuose žuvo 46 žmonės, iš jų 3 vaikai, o 63 
gyventojai patyrė traumų. Palyginti su praėjusių metų 
tuo pačiu laikotarpiu, kai buvo užgesinti 3794 gaisrai, 
o juose žuvo 39 gyventojai, šiemet gaisrų kilo 10,8 proc. 
mažiau, tačiau juose žuvo 7 gyventojais, arba 17,9 proc., 
daugiau. Tai mažiausias 4 mėnesių gaisrų skaičius per 
18 metų.  

Remiantis 2016-2020 m. gaisrų statistika, per keturis 
metų mėnesius šalyje vidutiniškai kyla 4565 gaisrai, kuriuo-
se žūsta 46 gyventojai, šiemet gaisrų kilo 25,9 proc. mažiau, 
o juose žuvusių žmonių skaičius lygus 5-erių metų žuvusių-
jų gaisruose vidurkiui.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
inform.

užmokestis neatskaičius mokesčių 
800-1100 Eur. Reikalavimai - 
darbštumas, atsakingumas. Kreiptis 
telefonu arba el.paštu: kokybe@
lasai.lt. Tel. 8 682 47 852.  
Rokiškis
• Ieškomi miško darbininkai, 
pagalbiniai ir pjūklininkai. 
Paimame iš namų ir pervežame 
namo. Išsamesnė informacja 
telefonu. Tel. 8 645 97 589. 
Rokiškis
• Skubiai reikalingi medžio 
apdirbėjai darbui Švedijoje.  
Tel. 8 629 97 089. Rokiškis
• Skubiai reikalingi maisto 
gamybos darbuotojai darbui 
Norvegijoje. Reikalinga panašaus 
darbo patirtis. Atlyginimas – 189,3 
NOK/val. bruto. Atlyginimas 
mokamas kas mėnesį. Pirmenybė 
teikiama esantiems Norvegijoje. 
Pirmenybę teikiame poroms.  
Tel. 8 629 97 089. Rokiškis
• Reikalingas darbuotojas 
mokantis pjauti pjūklu. Galimas 
apgyvendinimas. Tel. 8 675 70 379. 
Rokiškis
• Reikalingi miško - biokuro 
kirtėjai. Tel. 8 676 04 166.  
Rokiškis

KITA

• Skubiai, nebrangiai, 2 rusiškus 
dviračius (vyrišką ir moterišką), 
trifazį grūdų malūną.  
Tel. 8 624 29 578. Rokiškis
• Įvairias skaldytas malkas bei 
medžio atraižas. Vežu nedideliais 
kiekiais po 2,5 m. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 602 87 040. Rokiškis
• Kokybiškus šienainio ritinius. 
Pakrauname. Taip pat priimame 
užsakymus naujo derliaus natūralių 
varpinių (be lubinų ir balos žolės) 
ir sėtinių pievų šienainio ir šieno 
ritiniams. Tel. 8 615 29 342. 
Rokiškis
• Naują emaliuotą vonią.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• 5 kub. m cisterną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Sauskelnes kelnaites Tena, XL 
super. Didžiausio sugeriamumo. 
Kaina 8 Eur. Tel. 8 699 28 976. 
Rokiškis
• Naudotas šamotines plytas, nuo 
200 iki 300. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 647 27 902. Rokiškis
• 200 l plastikinę statinę. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 678 10 002.  
Rokiškis
• Senovinius žaislus. Po 4 Eur.  
Tel. 8 605 05 560. Rokiškis
• Rintę su kočėlu. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 605 05 560. Rokiškis
• Molinį indą. Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 605 05 560. Rokiškis
• Molinį indą su dangčiu. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 605 05 560.  
Rokiškis
• Kareivišką rankinę. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 605 05 560. Rokiškis
• Puikiai veikiantį A3/A4 
kopijavimo aparatą Konica Minolta 
bizhub 282. Dvipusis kopijavimas, 
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spausdinimas, skenavimas, 
interneto/tinklo jungtis. 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
• Arklinį inventorių: plūgas, 
kaupikai, kultivavimo padargai ir 
kita. Tel. 8 623 43 539.  
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
• Su 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
• Nenaudotas,silikatines plytas. 
Pasiimti patiems. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Mažai naudotą narvelį papūgai . 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 686 26 668. 
Rokiškis
• Nenaują, bet puikiai atrodantį 
šviestuvą. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 625 34 274. Rokiškis
• 4 vnt. medinių vidaus durų. 
Dvejos, 60 cm varčia. Kitos 80 cm 
varčia. Yra apvadai, staktos. Vienos 
80 cm su stiklais. Mažesnės po 20 
Eur, didesnes po 30 Eur. Spalva 
visų vienoda. Tel. 8 611 71 133. 
Rokiškis
• 2 metus naudotus, 3 dalių, 
plastikinius balkono langus su 
naujais roletais kiekviema lange. 2 
langai atidaromi. Rėmo ilgis 270, 
aukštis 160. Kaina 99 Eur.  
Tel. 8 612 49 417. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Gerai veikiantį planšetinį 
kompiuterį Lenovo Yoga Yt3-x50l. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 623 05 235. 
Rokiškis
• Ps 4. Naudotas, būklė gera. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 605 35 922. 
Rokiškis
• Nintendo swich lite. Naudotas, 
bet geros būklės. Veikiantis, nėra 
defektų. Kaina 100 Eur.  

Tel. 8 605 35 922. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Ekologiškus rugius. Kiekis 400-
500 kg. Tel. 8 620 31 156.  
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Telefoną Redmi 7A. 4 GB, 
juodas, visiškai veikiantis. 
Nestringa. Papildomas tel. +370 
60926984. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 645 90 945. Rokiškis
• Mažai naudotą Samsung Galaxy 
S7. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• 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

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 2 vieną šalia kito esančius sodus 
Kavoliškyje. 4 ir 6 a. Kaina 3000 
Eur. Tel. 8 629 13 120.  
Rokiškis
• 2 kambarių butą Juodupėje, 

renovuotame name, antrame 
aukšte. Ramūs, draugiški kaimynai. 
Šalia vaikų darželis, parduotuvės, 
parkas. Miestelyje yra gimnazija, 
poliklinika. Kaina 8500 Eur.  
Tel. 8 616 52 185. Rokiškis
• Mūrinį namą Juodupėje. 
Plastikiniai langai, pakeistas stogas, 
6 kambariai, virtuvė, WC, dušo 
kabina, miesto vanduo, šulinys, 
šiltnamiai, ūkiniai pastatai, rūsys, 
malkinės, naujas šildymo katilas, 6 
a žemės, garažas.  
Tel. 8 672 36 095. Rokiškis
• 2 kambarių butą Vilties g. 1 
aukštas, 50,52 kv. m. Namas 
mūrinis, pastatytas 1997 m., yra 
balkonas, langai plastikiniai. Kaina 
32000 Eur. Tel. 8 685 47 158. 
Rokiškis
• 44,93 kv. m butą Miliūnų 
k., Rokiškio r. dviaukštyje 
daugiabutyje, 2 aukšte. Yra įvestas 
vanentiekis, nuotekų sistema. 
Kartu parduodamas rūsys, garažas 
(su duobe), malkinė. Kaina su 
geru pirkėju derinama. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 6500 
Eur. Tel. 8 623 31 950.  
Rokiškis
• Du žemės ūkio paskirties sklypus. 
Vienas šalia kito, 2,0966 ha  ir 
8,6329 ha, iš jų 0,29 ha miško ant 
Sartų ežero kranto.  Našumo balai 
34,7 ir 39,4. Žemė dirbama ir šiuo 

metu nuomojama. Kaina  7000 Eur/
ha. Tel. 8 618 36 236.  
Rokiškis
• 1 kambario butą Rokiškyje, 
Jaunystės g. 28,98 kv. m, 1 aukštas. 
Kaina 14000 Eur.  
Tel. 8 614 00 920. Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Tel. 8 657 75 999. 
Rokiškis
• Namą Rokiškyje, Sodų g. Bendras 
plotas 100 kv. m, pradėti remonto 
darbai, išbetonuotas pagrindas 
grindiniam šildymui, įvesta miesto 
vandentiekis, kanalizacija. 3,3 a 
sklypas. Kaina 14500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą Didsodės k. 
Erdvus sklypas su tvenkiniu. 3 
erdvūs kambariai, virtuvė, tualetas, 
vonia, rūsys. Vonios kambaryje 
pakeistas boileris, įstatytas 
naujas radiatorius. Radiatorius 
kambariuose reikia keisti. Šildymas 
kietojo kuro katilu. Kaina 19900 
Eur. Tel. 8 671 98 146.  
Rokiškis
• Pusę nediduko namo Rokiškyje. 
Yra žemės, įvestas vandentiekis. 
Tel. 8 623 01 338. Rokiškis
• 3 kambarių, 58,67 kv. m butą 
Kavoliškyje. 4 aukštas, mūrinis 
namas, tvarkinga laiptinė. Labai 
tvarkinga aplinka. Viduje reikia 
remonto. Po pastatymo 1991 m. 
niekieno negyventa. Apsvarstytume 
pardavimą išsimokėtinai. Kaina 
17900 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Aukštaičių g., 
pirmasis 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. Rokiškis
• 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. Rokiškis
• 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. Rokiškis
• Rokiškio mieste, 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. Rokiškis
• Mūrinį namą su mansarda Obelių 
miestelyje, Rokiškio rajone. Namas 
statytas 1978 m. Kaina 28000 Eur. 
Tel. 8 679 76 044. Rokiškis
• Rokiškyje, Statybos gatvėje namo 
dalį. 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. Rokiškis
• Rokiškyje, Aušros gatvėje 
namo dalį. 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. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą Strazdelio g., 
Rokiškyje. Kaina 32500 Eur.  
Tel. 8 646 36 702. Rokiškis
• Alsuojančia ramybe kaimo 
sodybą Šilagalio k., Rokiškio r. 
Kaina 24000 Eur.  
Tel. 8 608 39 583. Rokiškis
• Sodybą su žeme, 4 ha. Gražioje 
vietoje, Baršėnų k.,(Kriaunų sen.). 
Kaina derinama. Kaina 26000 Eur. 
Tel. 8 698 72 786. Rokiškis
• Žemės sklypą Obelių sen., 
Šileikių k. Plotas 12,5 ha. Kaina 
sutartinė. Tel. (8-614) 68251, 
(8-682) 24680. Tel. 8 614 68 251. 
Rokiškis
• 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 buitine technika. (8677)63965. 
Kaina 25000 Eur.  
Tel. 8 601 07 920. Rokiškis
• Skubiai, nebrangiai sodybą-
vienkiemį gyventi, Juodupės sen. 
36 arai žemės, daug ūkinių pastatų. 
Tel. 8 624 29 578. Rokiškis
• Namą su mansarda. Yra visos 
galimybės plėstis. Žemės sklypas 
12, 8 a. Priestatas - garažas. 
Patogi vieta. Netoli poliklinika, 
parduotuvės. Kaina sutartinė. 
Galimas pardavimas ir keičiant 
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. Gyvenamasis 
plotas 93 kv. m, namų valda 15 a. 
Ūkinis pastatas, šulinys. Galima 
įrengti 2 aukštą. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 6500 
Eur. Tel. 8 675 24 546.  
Rokiškis
• Sodą Juodupės seniūnijoje, Raišių 
kaime. Sklypo dydis 6 arai, yra 
šulinys, rūsys ir šioks toks namelis. 
Išsamesnė informacija telefonu.  
Tel. 8 624 61 684. Rokiškis

NUOMA

• Išsinuomočiau žemę aplink 
Panemunėlio gelž. st., Kazliškį, 
Moškėnus, Kavoliškį, Žiobiškį.  
Tel. 8 625 14 414. Rokiškis
• Išnuomoju 1 kambario butą 

mikrorajone. Tel. 8 613 50 089. 
Rokiškis
• Išnuomojamos patalpos tinkančios 
automobilių elektrikui (keltuvas, 
duobė, diagnostikos įranga).  
Tel. 8 611 17 092. Rokiškis
• Jauna, tvarkinga, dirbanti šeima 
išsinuomootų butą ilgesniam 
laikotarpiui. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 608 21 190. Rokiškis
• Ieškau žemės nuomai Rokiškio 
rajone. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 625 06 841. Rokiškis
• Išsinuomočiau garažą 
ilgalaikei nuomai Rokiškyje arba 
Kavoliškyje. Pliusas jei būtų duobė 
ir elektra. Bet tinka ir be duobės. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 645 18 937. 
Rokiškis
• 33 metų vyras su lengva negalia 
skubiai ieško išsinuomoti 1 
kambario butą su baldais ir buitine 
technika iki 100 Eur. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 646 51 495. Rokiškis
• Šeima išsinuomotų 2-3 kambarių 
butą ilgesniam laikui. Domina 
arčiau centro. Tel. 8 632 92 334. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• BMW E39 530 dyzelis, 142 
kW, 2002 m. Nauja sankaba, Led 
Angel Eyes, Android, juodos lubos, 
rekaro salonas, didieji veidrodžiai. 
Tvarkingas, nesupuvęs, yra tik 
kelios dažų pūslelės ir pabraižymų. 
Kaina derinama vietoje. Kaina 2150 
Eur. Tel. 8 693 57 554. Rokiškis
• 1999 m. Opel Vectra. 2 l., 74 
kW, dyzelis, universalas. Kuriasi, 
važiuoja, tik pasibaigusi TA. 
Išsamesnė informacija telefonu . 
Kaina 280 Eur. Tel. 8 602 87 040. 
Rokiškis
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka 
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija 
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Nacionalinė 
ekspedicija
13:00 (Ne)emigrantai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:20 Kaip atsiranda 
daiktai
16:40 Kalnų daktaras
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 1000 pasaulio 
stebuklų
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Gimę tą pačią dieną
22:30 Dviračio žinios

23:00 Klanas
23:50 Įstatymas ir tvarka
00:35 Langas į valdžią
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 1000 pasaulio stebuklų
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 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

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 Gero vakaro šou 
20:30 Prakeikti III 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Derybininkas
22:25 Vikinglotto
22:30 Derybininkas
23:15 Jėga ir Kenoloto 
23:18 Derybininkas
00:15 Naktinė pamaina 
01:15 Kobra 11 
02:10 X mutantai 
03:05 Mikė 
03:30 Ką mes veikiame šešėliuose 
03:55 Naktinė pamaina 
04:45 Kobra 11 
05:50 Atsargiai! Merginos

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 - 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 Amerikietis žudikas
00:45 Strėlė
01:40 Bušvikas 
03:10 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
04:40 Kalnietis

06:25 Akloji zona
07:20 Mano virtuvė geriausia 

08:35 Šuo
09:40 Pėdsakas
10:35 Iškvietimas 
11:35 Mentalistas
12:35 CSI. Majamis
13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Šuo
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Tiesioginė transliacija
21:00 Vienveidis 
22:45 Mirtinas smūgis
00:35 Didžiojo sprogimo teorija
01:00 CSI. Majamis
01:50 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“ 
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“
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13 06:00 Himnas

06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija 
10:35 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vakaras su Edita 
13:00 1000 pasaulio 
stebuklų
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:20 Kaip atsiranda 
daiktai
16:40 Kalnų daktaras 
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 (Pra)rasta karta
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Širdyje lietuvis
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 LRT radijo žinios
04:05 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 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 Farai 
20:30 Prakeikti III 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Išpirka - milijardas
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Išpirka - milijardas
00:10 Naktinė pamaina 
01:10 Kobra 11 
02:05 X mutantai 
03:00 Mikė 
03:25 Ką mes veikiame š
ešėliuose 
03:50 Naktinė pamaina 
04:40 Kobra 11 
05:50 Atsargiai! Merginos

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 - 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 Namai - pragarai
00:25 Strėlė
01:25 Amerikietis žudikas 
03:10 Volkeris, Teksaso r
eindžeris
04:40 Alchemija
05:10 RETROSPEKTYVA

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

11:35 Mentalistas
12:35 CSI. Majamis
13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Šuo
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Akloji zona
19:30 FTB
20:30 Pričiupom! 
21:00 Tango ir Kešas
23:10 Vienveidis
00:55 Didžiojo sprogimo teorija
01:20 CSI. Majamis
02:10 Iškvietimas
04:00 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
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“
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14 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
21:30 Auksinis protas
22:55 Negarbingi 

šunsnukiai
01:25 Nemeilė 
03:30 Klausimėlis
04:00 Vartotojų kontrolė
04:55 Kaip atsiranda daiktai
05:15 Ponių rojus

05:50 Atsargiai! Merginos 
06:20 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
06:45 Ančiukų istorijos 
07:10 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
07:40 Farai 
08:35 Meilės sūkuryje 
09:40 Mano dukrelė 
11:50 Rytietiški saldumynai 
12:20 Kenoloto 
12:22 Rytietiški saldumynai
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 Galingasis 6
21:50 Hobitas. Nelaukta kelionė
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Hobitas. Nelaukta kelionė
01:15 Ir geri kartais žudo
02:50 Derybininkas 
04:50 X mutantai 
05:40 Mikė 

06:30 Svaragini. Amžina 
draugystė
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Širdele mano
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius
15:30 Mano namai - mano likimas
16:35 Labas vakaras, Lietuva

18:30 Žinios 
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Apdovanojimų koncertas 
"Metų kaunietė"
22:15 Nojaus laivas
00:55 Rokenrola
03:00 Namai - pragarai
04:35 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:25 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu 
07:20 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Šuo
09:40 Pėdsakas
10:35 Iškvietimas 
11:35 Mentalistas
12:35 CSI. Majamis
13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Šuo
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas

18:30 Akloji zona
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Niekada nepasiduok 2
23:40 Tango ir Kešas 
01:45 Didžiojo sprogimo 
teorija
02:05 CSI. Majamis
02:50 Iškvietimas

06.00 Nauja diena
06.30 Deutsche Welle pristato: 
Greitis
07.00 Oponentai
08.00 „Paslaptys“ 
09.00 „Pėdsakas“ 
10.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
11.00 „Žiedas su rubinu“ 
12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių
12.30 Alfa taškas
13.00 Nauja diena
14.00 „Teisingumo agentai“ 

15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Atliekų kultūra
17.00 Laisvės TV valanda
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19.30 Nauja diena
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Žiedas su rubinu“ 
22.30 Reporteris
23.00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2021"
23.30 Laisvės TV valanda
00.30 „Teisingumo agentai“
01.30 „Žiedas su rubinu“ 
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03.10 Laisvės TV valanda
03.50 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2021"
04.10 Vantos lapas
04.35 Kaimo akademija
04.55 Atliekų kultūra
05.20 „Reali mistika“ 
06.00 „Paslaptys“

• Visiškai tvarkingą motorolerį 
keway. 2005 m., tvarkingas, 
125 kub. cm, važiuoja labai 
gerai, galiojanti TA. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 500 
Eur. Tel. 8 602 87 040.  
Rokiškis
• 2000 m.11 mėn. Renault Scenic. 
1.9 l, dyzelis, 75 kW. TA  iki 
2022.09.14. Tel. 8 655 65 991. 
Rokiškis
• Žydros spalvos, beveik naują 
dviratį. 24 pavaros, 8 bėgiai, storos 
padangos, siaura sėdynė. Patogus 
važiuoti laisvalaikiu ar sportuoti. 
Kaina derinama, išsamesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 678 46 162. Rokiškis
• Audi 80. 1991 m., benzinas, TA 
iki 2022-02. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 625 79 544. Rokiškis
• Dviratį. Kaina 220 Eur.  
Tel. 8 682 21 205. Rokiškis
• Toyota Avensis 2001 m. 07 
mėn., dyzelinas, 2 l, 81 kW, TA iki 
2022-07-11. Papildomas tel. +370 
63582560. Kaina 850 Eur.  

Tel. 8 650 33 383. Rokiškis
• Važiuojantį automobilį Opel 
Zafira. 2002 m., variklis 2 l, DTI, 
dyzelis. TA galioja iki 2021.09.28. 
Yra ratų su žieminėmis padangomis 
komplektas. Rida 202 t. km. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 999 Eur. Tel. 8 686 94 619. 
Rokiškis
• VW Polo Coupe 1989 m., 1,1 l, 
benzinas. Antikvarinis automobilis, 
su nauja TA, ratlankiai (4x100, 
57.1) su beveik naujomis M+S 
padangomis parduodami atskirai 
(120 Eur.). Kaina 599 Eur.  
Tel. 8 696 65 249. Anykščiai
• VW Passat 1998 m., TDI, 81 kW. 
Ratai 4x4 Sinhro visi varantys. 
TA metams. Variklis geras, 
kuriasi važiuoja gerai, naujos m+s 
padangos, kėbule yra kosmetinių 
trūkumų, saloną reikia valyti, 
prastas akumuliatorius, darbinis 
automobilis. Kaina 620 Eur.  
Tel. 8 695 80 146. Anykščiai
• Opel Vectra. 2005 m., rida 
214000. TA iki 2022-05. Kaina 

1200 Eur. Tel. 8 682 32 977. 
Rokiškis
• Naują Kolibri valtį KM330NEW 
su visiškai faneriniu dugnu, knyga, 
ilgis 3,30. Būklė-nauja. Keleivių 
skaičius-4. Komplekte pompa, 
irklai, 2 suolai. Keliamoji galia 450 
kg. Tel. 8 685 86 234.  
Rokiškis
• Lengvojo automobilio priekabą. 
Reikia remonto. Kartu su 
dokumentais arba dokumentus 
galima pirkti atskirai. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 684 14 281. 
Rokiškis
• Moterišką dviratį. Tvarkingas. 7 
bėgiai. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 600 88 606. Rokiškis
• 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 2 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. Užsiveda, 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 šlangutės, padarytas 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 m., spalio mėnesio. Kaina 
1000 Eur. Tel. 8 618 05 923. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Audi 80 dalimis. 1990 m., 1.8 l, 
benzinas. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 6 Eur.  
Tel. 8 602 87 040. Rokiškis
• Ratus. Tvirtinimo varžtai 4x100, 
R15, centras 52 arba 53. Yra visi 4 
vnt. Tel. 8 662 27 088.  
Rokiškis
• R17, VW golf 4 ratus. Kaina už 
komplektą. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 662 27 088. Rokiškis
• Ratus R17. Tinka Audi ir 
Volkswagen. Padangos į pabaigą, 
kaina 250 Eur, bet dėl apsitrynusio 
lako kaina derinama. Kaina 250 
Eur. Tel. 8 674 32 448.  
Rokiškis
• Originalius lietus MB ratlankius 
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R15. Geros būklės.  
Tel. 8 614 27 590. Rokiškis
• VW Passat B5 kablį. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 682 58 004.  
Rokiškis
• Gesintuvus, domkratus, 
vaistinėles, avarinius trikampius. 
Kaina 5 Eur. Tel. 8 622 94 107. 
Rokiškis
• 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 50 Eur, 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

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių. Gerai veikiantis, 
įstrižainė 47 cm. Neišmanusis, 
reikia kabelinės televizijos arba 
skaitimeninio priedėlio. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 611 71 133.  
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Savadarbį traktoriuką. Yra 
hidraulika su padargais: vagotuvas, 
plūgas ir kultiuvatorius savadarbis. 
Be dokumentų. Kaina 950 Eur.  
Tel. 8 650 30 705. Rokiškis
• Vieno rotoriaus vartytuvą 
Dobilas. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 662 27 088. Rokiškis
• Traktorių. Važiuojantis, yra 
sugreitintojas, palėtintojas. 
Darbinis GAZ 69 variklis. Kaina 
750 Eur. Tel. 8 630 53 487. 
Rokiškis
• Naują motobloką „Rubert“ su 
Honda varikliu, 2-jų bėgių (į priekį 
ir 1 atgal), su žemės įdirbimo 
padargais ir priekaba motoblokui. 
Tinka ir „Neva-2“ motoblokui.  

Tel. 8 628 60 062. Rokiškis
• T-25 naujus ratai, R28. Kaina 490 
Eur. Tel. 8 620 55 819.  
Rokiškis
• Akėčias. Visiškai naujos, senų 
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
• 4 cilindrų Perkins variklį. Visą 
arba dalimis. Tel. 8 624 62 178. 
Rokiškis
• Traktorinės, rusiškos šienapjovės 
dalgius. Tel. 8 623 43 539.  
Rokiškis
• Tvarkingą japonišką traktoriuką 
Yanmar F20. Komplekte plūgas ir 
freza. Jūžintai. Kaina 2800 Eur.  
Tel. 8 604 36 830. Rokiškis
• Mėšlo kratytuvą. 6 tonų 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

PASLAUGOS

• Automobilių antikorozinis dugnų purškimas, suvirinimo darbai.  

Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Mūro darbai (stačiamalkiai, 
krosnys, židiniai ir kt.), kaminų 
valymas. Tel. 8 603 44 828.  
Zarasai
• Spalvotas kopijavimas, 

spausdinimas, visą gegužės mėn. 
su -50 proc. nuolaida. Fotoatelje, 
Nepriklausomybės a. 13, Rokiškis. 
el, p. fotoatelje13@gmail.com.  
Tel. 8 647 18 005. Rokiškis
• Individualią veiklą vykdantys 
asmenys teikia nuolatinės bei 
vienkartinės kapų priežiūros 
paslaugą. Priimame įvairius 
pageidavimus. Kapus prižiūrime 
Rokiškyje, rajone, aplinkiniuose 
rajonuose. Pandemijos metu 
patikėkite kapų priežiūrą mūsų 
komandai! Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 648 06 178. Rokiškis
• Atliekame vidaus ir lauko 
apdailos darbus. Profilio-gipso 
montavimo, glaistymo, dažymo, 
plytelių klojimo darbus. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 625 22 911. 
Rokiškis

www.rokiskiosirena.lt
qNaujienos 
qSkelbimai
qVideo 
ir fotogalerijos
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Gegužės 11-oji, 
antradienis, 
20 savaitė

Iki Naujųjų liko 234 dienos
Pagarbos 

mokesčių mokėtojams diena
Saulė teka 5.23 val., 
leidžiasi 21.09 val. 

Dienos ilgumas 15.46 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Dalius, Mamerta, Mamertas, 

Mamertina, Miglė, Miglovaras, 
Skirgaudas, Vaitnora, Vaitnoras, 

Vaitnorė.
Rytoj: Achilas, Nerėjas, Nerijus, 

Nerita, Nerys, Nermeda, 
Nermedas, Nermedė, Vaidutis, 

Virgailas, Virgailė.
Poryt: Alvyda, Alvydas, Irdangas, 
Irdangė, Milda, Ofelija, Servacijus, 

Servatas, Servulas, Tautmilas, 
Tautmilė, Tautmina, Tautminas.

Dienos citata
„Karščiausios liepsnos pragare 

skirtos tiems, 
kurie per didžiuosius moralinius 
išbandymus laikėsi neutralumo" 

(D. Aligjeris).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

330 m. Konstantinopolis 
paskelbtas naująja Romos im-
perijos sostine. Ji buvo pavadin-
ta imperatoriaus Konstantino 
vardu ir pastatyta ant Bizantijos 
miesto griuvėsių.

1927 m. per banketą Ho-
livude studijos "Metro-Gold-
wyn-Mayer" prezidentas pasiū-
lė įsteigti "Oskaro" premiją už 
geriausius darbus kine. Pirmoji 
"Oskaro" statulėlė, vaizduojanti 
riterį, stovintį ant kino juostos 
ritės, buvo nulieta 1928 metais.

1931 m. žlugus didžiausiam 
Austrijos bankui "Credit-Anstalt" 
Vidurio Europoje prasidėjo di-
džiulė finansų krizė.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1855 m. Vilniuje įkurta Ar-
cheologijos komisija ir Senienų 
muziejus, kurio didžiąją dalį su-
darė asmeninė kultūros istoriko 
Eustachijaus Tiškevičiaus kolek-
cija.

1992 m. Lietuva ir Europos 
Ekonominė Bendrija pasira-
šė prekybos bei komercinio ir 
ekonominio bendradarbiavimo 
sutartį.

1993 m. Lietuva tapo tikrąja 
Europos Tarybos nare.

Post scriptum
Kalnas su kalnu nesueina, 

o žmogus su žmogum gali sueiti

Sriuba su parūkytomis dešrelėmis
Ingredientai: 
• 100 g lydyto sūrio, 
• 3 bulvių, 
• 2 skiltelių česnako, 
• 1 morkos, 
• žalumynų (šviežių krapų ir 
petražolių), 
• žiupsnelio paprikų miltelių, 
• druskos, 
• maltųjų juodųjų pipirų, 
• 150 g rūkytos dešros,
• 1 svogūno,
• skrebučių.
Gaminimas:
Nulupkite svogūnus, česna-
ko skilteles, nuskuskite morką. 
Smulkiai supjaustykite svogū-

nus, česnako skilteles, burokine tarka sutarkuokite morką. Supjaustykite dešrą 
griežinėliais arba kubeliais, jeigu norite. Į keptuvę įpilkite pora šaukštų aliejaus. 
Sudėkite daržoves, dešrą, pakepkite ant nestiprios ugnies iki auksinės spalvos. 
Nuskuskite bulves ir supjaustykite kubeliais.Puode užvirinkite vandenį (1 litrą). 
Sudėkite ten dešros ir daržovių mišinį, bulves. Virkite apie 10 minučių. Lydytą sūrį 
sutarkuokite stambia tarka arba supjaustykite nedideliais gabaliukaisKai bulvės 
išvirs, į sriubą sudėkite sūrį. Maišykite, kad sūris greičiau ištirptų ir tolygiau pa-
siskirstytų. Išjunkite sriubą, kai sūris visiškai išsilydys. Susmulkinkite žalumynus. 
Prieš patiekdami, pridėkite skrebučių ir žolelių.

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Gegužės 11 d. Naktį 12

Dieną 23
PR,  
6-9 m/s

Gegužės 12 d. Naktį 10
Dieną 24

R,
5-10 m/s

Gegužės 13 d. Naktį 10
Dieną 14

R, 
3-8 m/s

Orų prognozė gegužės 11-13 d.

Mažėja užsikrėtimų ŽIV per švirkščiamuosius narkotikus
Lietuvoje mažėja užsi-

krėtimų ŽIV per švirkščia-
muosius narkotikus bei mir-
čių rizika nuo perdozavimo, 
skelbia Narkotikų, tabako ir 
alkoholio kontrolės departa-
mentas (NTAKD).

Departamento teigimu, 
mažėjantį užsikrėtimų per in-
traveninius narkotikus skaičių 
lėmė žemo slenksčio kabinetų 
paslaugos: kasmet čia apsilan-
ko vis daugiau žmonių.

NTAKD direktoriaus Re-
naldo Čiužo teigimu, žemo 
slenksčio kabinetuose tei-
kiamos paslaugos padeda 
sumažinti rizikingą elgseną 
vartojantiems narkotines me-
džiagas.

„Vis dar tenka susidurti 
su nuomonėmis, kad žemo 
slenksčio kabinetai yra nerei-
kalingi ir gadina vaizdą. Lie-
tuvos ir užsienio šalių patirtis 
rodo, kad jų nauda akivaizdi. 
Mažėja ne tik žmonių, kurie 
užsikrečia ŽIV vartodami mi-
nėtus narkotikus – tai mažina 
ir mirčių nuo perdozavimo ri-
ziką“, – sako R. Čiužas.

„Čia ateinantys žmonės 
gauna ne tik keičiamas ada-
tas, švirkštus, dezinfekcijos 
priemones, jiems atliekami ir 
greitieji atrankiniai ŽIV tyri-
mai, dalijami ŽIV, kitų užkre-
čiamų ligų testai savikontro-

lei, teikiamos konsultacijos“, 
– teigia jis.

Naujausi NTAKD, Užkre-
čiamų ligų ir AIDC centro ir 
Higienos instituto duomenys 
rodo, kad registruojama dau-
giau ŽIV užsikrėtimų atvejų 
dėl nesaugių lytinių santykių, o 
ne per švirkščiamuosius narko-
tikus, kaip anksčiau.

Kaip skelbia NTAKD, 2000 
metais registruotų užsikrėtusių 
ŽIV dėl švirkščiamųjų narko-
tikų siekė 74 proc., o pradėjus 
taikyti žemo slenksčio paslau-
gas šie skaičiai kasmet mažėja. 
Pavyzdžiui, 2008 metais naujų 
ŽIV atvejų šioje grupėje suma-
žėjo iki 44 proc., o 2019 metais 
– iki 34 procentų.

NTAKD pažymi, kad ke-
letas naujų ŽIV atvejų šuolių 
dėl švirkščiamųjų narkotikų 
vartojimo buvo susiję su ŽIV 
protrūkiais įkalinimo įstaigose 
2001-2002 ir 2017-2018 me-
tais, kur vis dar nėra prieina-
mos tokios paslaugos.

Iš 2019 metais visų regis-
truotų ŽIV atvejų, 79 žmo-
nės užsikrėtė lytinių santykių 
metu, 48 – vartojant švirkš-
čiamuosius narkotikus, o 24 
užsikrėtimo būdas nežinomas. 
2018 metais lytinių santykių 
metu užsikrėtė 84, vartojant 
švirkščiamuosius narkotikus 
– 55, o 21 užsikrėtimo būdas 
nežinomas.

Negalutiniais 2020 metų 
11 mėnesių duomenimis, 53 
žmonės, kuriems diagnozuo-
tas ŽIV, nurodė lytinį užsi-
krėtimų kelią, 25 – injekcinių 
narkotikų vartojimą, o 27 už-
sikrėtimo būdo nenurodė.

2019 metais užregistruoti 
52 mirties atvejai nuo nar-
kotinių ir psichotropinių 
medžiagų vartojimo, o 2018 
metais – 59.

2019 metų duomenimis, 
Lietuvoje fiksuojama apie 9 
tūkst. švirkščiamųjų narkoti-
kų vartotojų, iš kurių Vilniuje 
– beveik 4 tūkst., o didelės ri-
zikos opioidų vartotojų – 7,5 
tūkst., iš kurių sostinėje – 3 
tūkstančiai.

Žemo slenksčio kabinetai 
yra svarbi grandis, jungianti 
narkotikus vartojančius gy-
ventojus su gydymo ir socia-
lines paslaugas teikiančiomis 
įstaigomis. Šiuo metu žemo 
slenksčio kabinetai veikia 
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, 
Alytuje, Visagine, Šiauliuo-
se, Panevėžyje, Druskinin-
kuose, Kėdainiuose, Mažei-
kiuose ir Ukmergėje. Žemo 
slenksčio paslaugų projek-
tams 2020–2023 metais įgy-
vendinti skirta daugiau kaip 
1,5 mln. eurų Europos Sąjun-
gos lėšų, o juos kuruoja Svei-
katos apsaugos ministerija.

BNS inform.

Priešiškoje informacinėje aplinkoje – 
dėmesys Lietuvos užsienio politikai

Balandį priešiškoje infor-
macinėje aplinkoje Lietuva 
sulaukė daugiau dėmesio, 
pagrindiniu dezinformacijos 
taikiniu buvo šalies užsienio 
politika, pranešė Lietuvos ka-
riuomenė.

Per praėjusį mėnesį Lietuvos 
kariuomenės Strateginės komu-
nikacijos departamento analiti-
kai iš viso nustatė 370 neigiamos 
informacinės veiklos atvejų.

Pagrindiniu nedraugiškų 
informacijos šaltinių taikiniu 
balandį buvo Lietuvos parama 
Ukrainai ir solidarumas su Če-
kija, kuri patyrė Rusijos slaptų-
jų tarnybų įvykdytą teroristinį 
išpuolį. 

Kariuomenės teigimu, prie-
šiškoje informacinėje aplinkoje 
siekta kurti Lietuvos, kaip ne-
racionaliai besielgiančios, ruso-
fobiškos ir agresyvią užsienio 
politiką vykdančios valstybės 
įvaizdį. Jį formavo Rusijos ofici-
alių asmenų – politikų ir diplo-
matų – pareiškimai.

Užsienio reikalų ministrui 
Gabrieliui Landsbergiui pako-
mentavus kad „Rusija iš esmės 
yra valstybė, kuri remia teroriz-
mą ir teroristinius veiksmus“, 
teigta, jog tokie pareiškimai 
demonstruoja piktavališką ke-
tinimą, besiribojantį su įžūlia 
apgaule arba visišką nekompe-
tenciją.  

Taip pat priešiškos reakci-
jos sulaukė Seimo balandžio 
28 dieną priimta solidarumo su 
Ukraina rezoliucija, smerkusi 
Rusijos keliamą įtampą regione 
ir telkiamas karines pajėgas šios 
valstybės pasienyje. 

Daugiausia neigiamo dėme-
sio Lietuvai fiksuota balandžio 
23-25 dienomis, valstybei so-
lidarizuojantis su Čekija ir pa-
skelbus apie dviejų Rusijos di-
plomatų išsiuntimą dėl veiklos, 
nesuderinamos su diplomato 
statusu.

Pasak kariuomenės, Lietuvos 
ir kitų valstybių sprendimas dėl 
Rusijos diplomatų išsiuntimo 
vadintas „politika, nesuderi-
nama nei su aritmetika, nei su 
politine logika, nei su sveiku 
protu“. Buvo pabrėžiama, kad 
solidarumą su Čekija pareišku-

sios Baltijos šalys neva veikia 
JAV paliepimu, siekdamos įtikti 
amerikiečiams. 

Aptariant gynybos temas, di-
džiausias neigiamos informaci-
nės veiklos suaktyvėjimas buvo 
užfiksuotas reaguojant į balan-
džio 14 dieną įvykusį oficialų 
JAV prieštankinių granatsvai-
džių perdavimą. Buvo siekia-
ma menkinti Lietuvos karinius 
pajėgumus, vyravo pašiepiantys 
klaidinantys naratyvai, kad neva 
JAV išmeta nereikalingą šlamš-
tą. Taip pat melagingai teigta, 
jog granatsvaidžius JAV ne per-
davė Lietuvai, o neva pardavė už 
išgalvotą 10 milijonų JAV dole-
rių sumą.

Taip pat reaguota į preziden-
to Gitano Nausėdos susitikimą 
su Lietuvoje dislokuotų NATO 
ir Jungtinių Amerikos Valstijų 
karinių vienetų vadais, Krašto 
apsaugos ministro Arvydo Anu-
šausko susitikimus su Estijos 
ir Latvijos gynybos ministrais, 
Kariuomenės vado gen. lt. Val-
demaro Rupšio oficialų vizitą 
Lenkijoje, NATO ir Lietuvos ka-
rines pratybas.

Pasak Lietuvos kariuomenės, 
oficialių Rusijos pareigūnų re-
akciją bei eskalaciją priešiškoje 
informacinėje aplinkoje kėlė ir 
NATO šalių pasirengimas gegu-
žę Europoje vyksiančioms JAV 
karinėms pratyboms „Defender 
Europe 21“. Pasirodė teiginiai, 
jog pratybos „Defender Euro-
pe 21“ esančios tik dar vienas 
abejotinas Aljanso bandymas 
demonstruoti vienybę ir pasiren-
gimą gynybai su išgalvotomis 
grėsmėmis. Teigta, jog Vakarai 
neva sąmoningai eskaluoja įtam-
pą šalia Rusijos sienų, dislokuo-
dami NATO karius bei pajėgas 
Juodosios jūros regione.

Tarp balandžio mėn. eskaluo-
tų temų taip pat buvo Lietuvos 
– Baltarusijos santykiai, mūsų 
valstybės siekis atsijungti nuo 
BRELL elektros sistemos, dujo-
tiekio su Lenkija GIPL projekto 
įgyvendinimas, energetinio sa-
varankiškumo tikslai, teismo 
sprendimas Sausio 13-osios 
byloje, Lietuvos istorija, kons-
titucinių pagrindų apsauga bei 
narystė NATO.

BNS inform.
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

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.

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

AVINAS. Fina-
sinė situacija jums 
tarsi balzamas 
sielai. Tikėtina 

premija ar priedas prie atly-
ginimo. Tik nepersistenkite 
ir savaitgalį neišlaidaukite. 
Bandydami versti jūsų kelyje 
pasitaikiusius kalnus, galite 
persistengti ir neapskaičiuoti 
savo jėgų. Palaikykite drau-
gišką atmosferą kolektyve, 
išklausykite jūsų pavaldinių 
ir kolegų problemas ir rūpes-
čius. Palankus metas tiems, 
kurie planuoja keisti darbą. 
Ieškokite, ir rasite. Išvyka su 
draugais ar giminaičiais už 
miesto padės atsipalaiduoti ir 
pamiršti smulkias problemas. 
Meilės fronte audrų metas. 
Pešitės dėl smulkmenų. Jei 
elgsitės nenuoširdžiai, su-
lauksite atgalinės reakcijos iš 
partnerio. Būkite nuoseklūs ir 
taktiški.

JAUTIS. Fi-
nasinė situacija 
jums kels didelių 
problemų ir dva-

sinę įtampą. Tam, kad pinigai 
pasiektų piniginę, teks įdėti 
labai daug pastangų. Profesi-
nėje sferoje jums reikia būti 
aktyvesniems. Telkite dėme-
sį į svarbiausius dalykus, tik 
taip smulkūs nesklandumai 
nesutrukdys pasiekti norimų 
tikslų. Jūsų lauks šiokie tokie 
sunkumai, bet juos nesunkiai 
įveiksite, suradę bendramin-
čių. Patogus laikas rengti 
administracinius dokumen-
tus, ataskaitas bei mokesčių 
deklaracijas. Trečiadienį teks 
ginti savo pažiūras ir įsitikini-
mus. Šeimai reikės jūsų idėjų 
ir palaikymo. Nebūkite abe-
jingi savo vaikų problemoms. 
Savaitės pradžioje jūsų smul-
kmeniškumas ir merkantiliz-
mas erzins partnerį.

D V Y N I A I . 
Finasinė padėtis 
stabili. Laukite 
didesnių finansi-

nių įplaukų. Ir nebūtinai jas 
gausite dėl savo pastangų. Ti-
kėtina ir brangi dovana, ypač 
sutuoktinio ar kito artimo 
žmogaus, pavyzdžiui, kelionė 
atostogoms. Pasieksite dide-
lių rezultatų, jei įgyvendin-
site tuos tikslus, kuriuos sau 
anksčiau išsikėlėte. Nesku-
bėkite, nepasiduokite liūde-
siui, jei atrodys, kad įvykiai 
klostosi nepalankiai. Netru-
kus prasidės ir radikalios, 
bet labai lauktos asmeninio 
gyvenimo permainos. Jausi-
te vidinę harmoniją, ramybę, 
pasitikėjimą savo jėgomis. 
Jūsų partneris šią savaitę at-
rodys tiesiog idealus: rūpes-
tingas, švelnus, visada sutiks 
su jūsų nuomone. 

VĖŽYS. Fina-
sinė situacija pa-
lanki: tikėtina, kad 
jei neskubinsite 

įvykių, tai gausite daugiau nei 
tikitės. Pinigų užteks daug kam, 

Astrologinė prognozė savaitei 
todėl planuokite žygį per par-
duotuves. Jūsų asmeninio gy-
venimo stabilumas, optimistinis 
požiūris į gyvenimą leis išspręs-
ti daug problemų. Šią savaitę 
nepunktualumas gali sukelti 
didelių problemų. Trečiadienį 
derinkite su vadovu užduotį iki 
menkiausių smulkmenų. Sa-
vaitgalį neužsiimkite giminai-
čių problemų sprendimu.

LIŪTAS. Esate 
aktyvus ir ryžtin-
gas, todėl nesun-
kiai pataisysite 

šlubuojančią finansinę situa-
ciją. Galite rasti naują pajamų 
šaltinį. Trečiadienį bus labai 
sunku susikalbėti su kolego-
mis, tačiau tą padaryti būtina. 
Savaitės pradžioje bus gali-
mybė prisijungti prie smagaus 
kūrybinio proceso. Nepraleis-
kite galimybės, nes ji atvers 
palankias tolimesnes perspek-
tyvas. Daugelis nesusiprati-
mų, nesusikalbėjimo likę pra-
eityje, pataisysite santykius su 
šeimai ir kolegomis. Pirmoji 
savaitės pusė bus palankesnė, 
nei antroji. Todėl naudokitės 
likimo palankumu. Penktadie-
nį gali būti nutrauktos senos 
sutartys.

M E R G E L Ė . 
Jūsų finansinės 
galimybės ribotos, 
ir pats metas su 

tuo susitaikyti. Reikia mažiau 
išlaidauti. Vietoj brangaus 
laisvalaikio, skirkite laiko 
smagiai iškylai gamtoje. Ši 
savaitė skirta pasirūpinti atei-
ties reikalais. Kuo apdairesnis 
būsite šiandien, tuo mažiau 
nemalonumų lauks ateityje. 
Antradienį tikėtini konfliktai 
su aplinkiniais. Ketvirtadienį 
pavyks pataisyti santykius ir 
pasieksite trokštamą rezulta-
tą. Savaitgalis bus malonus. 
Atsipalaiduokite. Neužsi-
žaiskite ieškodami partnerio 
trūkumų ir nepersūdikite su 
kritika. Geriau skirkite laiko 
bendriems ateities planams 
aptarti. Šeštadienį saugokitės 
barnių dėl smulkmenų.

S VA R S T Y -
KLĖS. Visi sunku-
mai laikini. Greitai 
tikėtina sėkmė 

ir kilimas karjeros laiptais. 
Svarbu nenusiminti, nenuleis-
ti rankų, ramiai ir profesiona-
liai atlikti patikėtas užduotis. 
Savaitės pradžioje sėkmingai 
baigsite derybas, kurių rezul-
tatas padės gerokai palengvinti 
jūsų finansinę padėtį. Ketvirta-
dienį darbe nedemonstruokite 
perteklinės iniciatyvos ir akty-
vumo, antraip neišvengsite ap-
kalbų. Penktadienis – vertingų 
idėjų metas. Savaitgalį skirkite 
mylimam žmogui, labai tik-
tų romantinė kelionė dviese. 
Meilės fronto problemos ne 
visiškai išsispręs, bet nebus to-
kios svarbios.

S K O R P I O -
NAS. Profesinėje 
sferoje svarbiausias 

PRO MEMORIA
Rokiškio kaimiškoji seniūnija:
JONAS TAVORAS 1960-12-09 – 2021-04-23
AUDRONĖ TAVORIENĖ 1962-04-08 – 2021-04-24
Juodupės seniūnija:
ELENA BAŠKIENĖ 1940-10-25 - 2021-04-30
Kriaunų seniūnija: 
LIUCIJA VAINAUSKIENĖ  1923-07-17 – 2021-04-29

uždavinys – laiku ir užtikrintai 
priimti sprendimus. Atsiras 
galimybių užsidirbti. Be to, 
ir meilės bei šeimos santykiai 
įkvėps darbiniams žygiams. 
Aptarkite darbo reikalus su 
antrąja puse. Turite galimybės 
sulaukti sėkmės ir darbe, ir as-
meniniame gyvenime. Tik teks 
įdėti daugiau pastangų. Trečia-
dienį būkite atviri su mylimu 
žmogumi, kartu jūs galite kal-
nus nuversti. Trečiadienį būki-
te atviri su mylimu žmogumi, 
kartu jūs galite kalnus nuversti. 
Savaitės pabaigoje tvyros kū-
rybinė atmosfera. 

ŠAULYS. Fi-
nansai pagaliau 
liovėsi dainuoti 
romansus. Lau-

kia stabili ir rami savaitė. 
Trečiadienį tikėtinos finan-
sinės įplaukos. Penktadienį 
galite skirti laiko apsipirkti. 
Savaitės pradžioje tapsite 
nepakeičiamu darbuotoju, ir 
vadovybė tai įvertins. Geras 
laikas plėsti darbo ir verslo 
ryšius. Galima trumpa kelio-
nė verslo reikalais. Skirkite 
laiko maloniam bendravimui, 
ypač penktadienio vakarą. Ti-
kėtinas intelektualus pokalbis 
su draugais.  O meilės fronte 
nauja pažintis atvers ištisus 
nepažintus pasaulius.

OŽIARAGIS. 
Finansinė padėtis 
stabili. Tokia sta-
bili, kad leidžia 

nedidelėmis dovanomis le-
pinti artimuosius. O tai do-
vanoja ramybę, pozityvias 
emocijas ir puikią nuotaiką. 
Bet jūsų dosnumas turi turėti 
griežtas ribas, antraip finansai 
greitai išseks. Puikus metas 
pailsėti ir atsipalaiduoti. Be 
to, mažiau kalbėkite, ir dau-
giau veikite. Būkite atidūs ir 
nekalbėkite, ko nereikia. Gali 
tekti pritaikyti ir diplomati-
nius įgūdžius. Tai leis išveng-
ti bereikalingų konfliktų ir 
negaišti laiko. Meilės fronte 
nekartokite senų klaidų. Ir 
negalvokite, kad jūsų myli-
mas žmogus pasikeis.

VA N D E N I S . 
Finasinė situacija 
stabili, bet praban-
gos niekas nežada. 

Todėl artimiausiu metu nepla-
nuokite stambių pirkinių. Dirb-
ti teks daug, panašu, kad teks 
paaukoti ir išeigines. Savaitė 
bus aktyvi, kupina įvykių. 
Galimi susitikimai su naujais 
verslo partneriais, naujų pro-

jektų aptarimas.
ŽUVYS. Pats 

laikas pagalvoti, ar 
neverta keisti dar-

bą. Antradienį sėkmingas bus 
susitikimas ar svarbus pokal-
bis. Penktadienį bus sėkmin-
gos finansinės operacijos, gal-
būt pavyks sudaryti sėkmingą 
sandorį. Savaitgalį tikėtinos 
neplanuotos išlaidos vaikams. 
Užimtumas darbe saugos nuo 
neapgavotų poelgių.

Italijoje dar labiau priartėta prie Sicilijos mafijos 
nužudyto teisėjo paskelbimo šventuoju

Italijoje sekmadienį 
dar vienu žingsniu priar-
tėta prie beveik prieš tris 
dešimtmečius Sicilijos 
mafijos nužudyto teisėjo 
paskelbimo šventuoju.

Popieržius Jonas Paulius 
II 1990 metų rugsėjo 21 d. 
sušaudytą 38 metų teisėją 
Rosario Livatino paskel-
bė kankiniu. Sekmadienį 
per mišias vietos katedroje 
Agridžente, Sicilijos mies-
te, kur jis buvo nužudytas, 
jis buvo beatifikuotas.

Relikvijorius su krauju 
aptaškytais teisėjo marški-
niais buvo padėtas katedro-
je, o jis pats buvo paskelb-

tas palaimintuoju. Tuo metu 
Vatikane popiežius Pranciš-
kus pagerbė šio „kankinio už 
teisingumą ir tikėjimą“ atmi-
nimą.

„Tarnaudamas bendram 
gėriui kaip pavyzdinis teisė-
jas, kuris niekada nepasida-
vė korupcijai, jis siekė teisti, 
kad žmogus išpirktų kaltę, o 
ne būtų pasmerktas“, – per 
maldą „Regina Coeli“ sakė 
pontifikas.

Kasdien prieš eidamas į 
teismą R. Livatino melsdavo-
si bažnyčioje. Jis dirbo prie 
didelio masto kovos su ma-
fija bylos ir netrukus turėjo 
pradėti naują teismo procesą, 
kai buvo nužudytas. Jo kūnas 

buvo rastas pakelėje netoli 
jo namų. Teisėjas atsisakė 
bet kokios apsaugos.

Vėliau buvo nustatyta, 
kad ant daugelio jo užra-
šų buvo uždaras STD (sub 
tutela Dei), kas lotyniškai 
reiškia „saugant Viešpa-
čiui“. Tokį užrašą teisėjai 
Viduramžiais naudojo prieš 
priimdami sprendimus.

Iš užrašų taip pat matyti, 
kad jis prašydavo Dievo at-
leidimo už grėsmę, kurią jo 
darbas kėlė jo tėvams.

Dviems R. Livatino nu-
žudžiusiems vyrams buvo 
skirtos kalėjimo iki gyvos 
galvos.

BNS inform.

Lietuvoje norima riboti raundapo naudojimą
Lietuvoje siūloma apri-

boti piktžoles naikinančio 
glifo sa to – populiaraus her-
bicido raundapo veikliosios 
medžiagos – naudojimą.

Jį nuo 2022-ųjų lie pos siū-
loma drausti purkšti tvarkant 
kelių apsaugos juostas, elek-
tros linijas, geležinkelių bė-
gius, miestų, gyvenviečių ir 
saugomas teritorijas. Išimtys 
būtų taikomos tik žemės ūky-
je ir naikinant kenksmingus 
žmogui invazinius augalus.

Seimas pradėjo svarstyti 
tai numatančias Au ga lų ap-
sau gos įsta ty mo pataisas. 
Anot jų iniciatoriaus social-
demokrato Lino Jo naus ko, 
jas parengti paskatino atve-
jai, kai šia pa vo jin ga me džia-
ga ke li nin kai pernai iš purš kė 
pa ke les Že mai ti jos na cio na li-
nia me par ke. 

„Dėl to vi sos pa ke lės bu vo 
nu ru da vu sios ir ūki nin kų lau-
kams kliu vo ši to che mi ka lo 

po vei kio“, – Seimo posėdyje 
teigė parlamentaras. 

„Valstietis“ Stasys Tumė-
nas apgailestavo, kad Lie tu-
vos ir Europos moks li nin kai 
ne spė ja su ras ti nau jų chemi-
kalų.    

Valstybinės augalininkys-
tės tarnybos prie Žemės ūkio 
ministerijos Augalų apsau-
gos produktų registravimo 
skyriaus atstovė Raimonda 
Grigaitė BNS informavo, kad 
šiemet Lietuvoje nebuvo re-
gistruota naujų produktų su 
glifosatu, o iš viso jų įregis-
truota 25. 

2020 metais buvo regis-
truoti trys nauji tokie produk-
tai, 2019 metais – šeši.

Europos Komisija 2017 
metų rudenį numatė, kad gli-
fosatas Europos Sąjungoje 
(ES) bus naudojamas iki 2023 
metų. Tam pritarė ir Lietuva. 

Tačiau R. Grigaitė BNS 
nurodė, kad situacija gali pa-
sikeisti, kai keturios ES vals-

tybės išanalizuos naujausius 
mokslinius tyrimus apie gli-
fosato poveikį. 

„Tada bus sprendžiama 
dėl glifosato patvirtinimo at-
naujinimo arba ne“, – sakė ji.    

Be kita ko, ES yra palikusi 
teisę valstybėms narėms pa-
čioms nuspręsti, ar jos nori 
anksčiau taikyti glifosato 
naudojimo apribojimus. 

Glifosatą sukūrė ir 1974 
metais juo pradėjo prekiau-
ti JAV chemijos bendrovė 
„Monsanto“, herbicidą pava-
dinusi „Roundup“. 

Pasaulio sveikatos organi-
zacijos tyrimas parodė, kad 
glifosatas gali sukelti vėžį, 
bet vėliau atlikti tyrimai ne 
visada tai patvirtindavo.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti vi-
suomenės informavimo 
priemonėse bei interneto 
tinklalapiuose be raštiško 
UAB BNS sutikimo drau-
džiama.
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ANEKDOTAI

kaip verkia vaikas, panašu, 
kad tai – jūsų vaikas.

– Mano tėvai sakė, kad 
mane rado kopūstuose. Aš 
saviesiems vaikams sakysiu, 
kad parsisiunčiau iš interneto.

– Darbo dienomis tu keli 
vaiką į darželį, o išeiginėmis 
dienomis jis už tai keršija.

– Kai atsiranda vaikai, imi 
vėl prašyti tėvų, kad jie kur 
nors išleistų.

– Net vienas vienintelis 
vaikas gali sukelti įspūdį, kad 
tu esi daugiavaikė mama.

***
Piniginė švelniai vadinama 

pingų nameliu. Kiek į tą 
namelį besibelsčiau, ten vis 
tiek nieko nėra namie.

***
Kvaili tėveliai Petriukui 

ketvirtojo gimtadienio proga 
padovanojo būgnelį. Po 
savaitės senelis Jonas mažylio 
paklausė:

– Oj, drauguži, o kas yra to 
būgno viduje?

***
Viešbutyje prie vandenyno 

turistai teiraujasi:
– O jūsų paplūdimyje 

medūzų ar jūros ežių nebūna?
– Ką jūs! Kokie čia ežiai! 

Viską švariai sutvarko rykliai.
***
Žmona klausia vyro:
– Kodėl tu toks pasikeitęs? 

Anksčiau vis mane už rankų 
laikydavai...

– Kai pianiną pardavėm, 
nėra reikalo už rankų laikyti, - 
atsako vyras.

***
Ateina ūkininkas pas kitą 

ūkininką:
– Klausyk, kaip sugebi 

primelžti tiek daug pieno?
– Įtikinėjimu. Ateinu ryte į 

tvartą ir švelniai klausiu: „Na, 
kas šiandien pietums - pienas 
ar jautiena?“

***
Vyras komandiruotėje 

nori nupirkti savo žmonai 
liemenuką. Pardavėjas nori 
sužinoti dydį:

– Na pagal formą, kas 
tai: persikas, obuoliukas, 
arbūzas...

– Spanielio ausys...
***
Močiutė pasakoja Petriukui, 

kaip kentėjo Jėzus Kristus:
– Prikalė Dievulį vinimis 

prie kryžiaus, o jis vis tiek 
prisikėlė.

Petriukas:
– Reikėjo jį varžteliais, 

varžteliais...
***
Krenta lėktuvas. Lakūnas:
– Baze, baze! Aš pirmas! 

Kuras baigėsi, aukštis 3  
tūkstančių metrų! Krentu! 
Praneškite instrukcijas!

– Pirmas, pirmas! Aš bazė! 
Atidžiai klausykite instrukcijų 
ir kartokite: „Tėve mūsų, kuris 
esi danguje...“

***
– Dukryte, kodėl tu 

nevalgai? Juk sakei, kad esi 
alkana kaip vilkas.

– Mamyte, kur tu matei, 
kad vilkas ėstų manų košę?

***

Miršta ligoninėje senas 
suvalkietis. Jis diktuoja 
vaikams:

– Tau, Jonai, palieku 
visą šiaurinį kvartalą ir dvi 
miegamojo kvartalo gatves. 
Tau, Maryte, visą pramoninį 
rajoną ir dvi pietinio kvartalo 
gatves. Tau, Romuk, visą 
mikrorajoną. O tau, Aldute, 
senamiestį, kur daug kavinių 
ir kioskų.

Gydytojas:
– Na ir turtingas jūsų 

tėvukas, ir nepagalvotum taip 
iš pirmo žvilgsnio.

Suvalkiečio vaikai:
– Koks jis turtingas?! Jis 

laiškininkas, visą gyvenimą 
paštą dviračiu vežiojo, mums 
dabar savo maršrutus dalina.

***
Moterų atradimai:
– Aš norėjau penkias 

minutes ramiai pasėdėti, 
kavos išgerti. Todėl išsiunčiau 
vaiką ieškoti žaislo, kuris visą 
laiką buvo mano kišenėje.

– Mane nežmoniškai supykdė 
vyras, todėl po skalbimo mašina 
išpyliau litrą vandens. Pusę 
dienos ieškojo gedimo.

– Mano vaikai jau pusę 
valandos ieško šokoladuko, 
kurį aš valgau. Tualete.

– Tikros moters problema 
yra rasti vyrą, kuris yra labiau 
vyras, nei ji.

– Ketinau išsiplauti galvą, 
tuo pačiu iššveičiau kriauklę ir 
vonią. Noriu arbatos. Bijau eiti 
į virtuvę.

– Nusipirkau brangius 
batelius. Jie net spaudžia 
maloniai, ir jų suvelta pūslė 
yra tokia minkšta ir maloni.

– Nusipirkau arbatos 
lieknėjimui. Labai skani. Su 
tortu.

– Moteris – kaip atskleista 
knyga. Apie kvantinę fiziką. 
Kinų kalba.

– Vaikai rašo laišką Kalėdų 
Seneliui. O Kalėdų Senelis 
sėdi šalia be žado.

– Jei jūs abejingai stebite, 

Grįžta pirmokas iš 
mokyklos ir pareiškia tėvams:

– Viskas, į mokyklą aš 
daugiau neisiu!

Tėvai klausia jį:
– Kodėl? Kas atsitiko?
– Rašyti aš nemoku, 

skaityti irgi nemoku. Tai dar ir 
kalbėtis neleidžia!

***
Per Velykas gaidys įbėgo 

į trobą ir, pamatęs dažytus 
kiaušinius, baisiausiai supykęs 
iškūrė mušti povo.

***
– Maniškiui, kad taptų 

idealiu vyru, trūksta tik vieno.
– Vieno ko?
– Vieno milijono dolerių...
***
Tėvas ir sūnus žvejyboje. 

Tėvas sūnui:
– Paduok batoną.
– Suėdžiau.
– Paduok tada kukurūzus.
– Suėdžiau.
– Tai kruopas paduok.
– Irgi suėdžiau.
– Nu tai dar sliekus ir 

dzikus suėsk ir varom namo...
***
Draugė sako draugei:
– Kaip tu gali šitaip 

apgaudinėti savo vyrą?
– O ką, žinai kitokių būdų?
***
Nelįskit į mūsų meilės 

trikampį! Mūsų ir taip čia 
septyni.

***
Šiandien valdžia nieko 

neuždraudė. Diena praėjo 
veltui.

***
– Padavėjau, kodėl 

servetėlė taukuota?
– Čia ne servetėlė. Čia 

blynas.
***
– Alio, Petrai, gali kalbėt?
– Galiu.
– Tada klausyk.
***
Valdininkas balotiruojasi 

į Seimo narius. Jo šūkis: 
„Pavogiau sau, ir jums 
pavogsiu!“

***
Kalbasi dvi merginos prie 

tabako gaminių skyriaus:
– Kam tau šitos cigaretės 

su burnos vėžio nuotrauka? 
Ir šitų su infarktu neimk.

– O ką tada imti?
– Imk su impotencija, ji 

mums tiksliai negresia.
***
Pirmoji tikro vyro 

taisyklė: trink kojines ir 
žinutes.

***
Vakar susitvarkiau 

kambarį. Grįžau šiandien 
iš darbo, pirmoji mintis – 
apvogė.

***
– Padavėjau, pas mane 

sriuboje musė! 
– Tokia didelė ir žalia?
– Taip.
– Ačiū Dievui, ji mus taip 

užkniso.
***
Grėbliai būna dviejų 

rūšių: vieni šio to moko, o 
kiti – mano mėgstamiausi.

***
– Sveiki, ar čia draudimo 

kompanija?
– Taip.
– Ar galėtumėte apdrausti 

mano automobilio priekinį 
dešinįjį ratą?

– O kur likę trys?
– Pavogė.
***
Socializmas – tai 

santvarka, kai žmogus, 
temokantis kalti vinis, užima 
asmens, galinčio sukonstruoti 
kosminį laivą, vietą. O 
rezultatas paprastai būna toks: 
žmonės, galintys konstruoti 
kosminius laivus, kala vinis.

***
Kur yra patiklumo 

ribos? Skaityti palankius 
atsiliepimus apie prekę jos 
gamintojo puslapyje.

***
Totalitariniame režime 

nėra opozicijos. Gali būti tik 
disidentai. Bet gali ir nebūti.

***
– Padavėjau, ar galiu 

užsisakyti staliuką?
– Kad baldais mes 

neprekiaujame...

BUITINĖ TECHNIKA

• Keičiu naują vandens šildytuvą į 
vonią, dviratį arba parduodu.  
Tel. 8 692 62 959. Rokiškis
• Dujinę viryklę su elektrine 
orkaite. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 631 06 151. Rokiškis
• Du šaldiklius (dėžes), 200 ir 500 
litrų talpos. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 620 25 960. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoja sargų, rudą nedidelį 
kiemsargi šunį. Tel. 8 624 29 578. 
Rokiškis
• Dovanoju pūkuotus kačiukus (2 
mėn.). Tel. 8 670 24 300.  
Rokiškis

• Dovanojame trumpaplaukį vengrų 
vižlų veislės šuniuką. Grynakraujis, 
dokumentai pamesti.  
Tel. 8 611 64 429. Rokiškis
• Dovanojame spintą, sekciją, 
fotelius, išsivežti patiems.  
Tel. 8 623 01 338. Rokiškis
• Gal kam reikia malkų (obelys 
ir liepos). Išsipjauti ir išsivežti 
patiems. Tel. 8 686 29 431. 
Rokiškis
• Dovanojame neplokščią 
televizorių (lempinis, Philips) su 
nuotolinio valdymo pultu.  
Tel. 8 612 95 720. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• 35 -36 dydžio moteriškus batus. 
Tel. 8 692 62 959. Rokiškis

•  Juodus odinius moteriškus, 
sportinius batelius lenktu padu. 
Korėja. 40 dydis. Kaina 42 Eur.  
Tel. 8 695 74 290.  
Rokiškis
• Baltus odinius moteriškus, 
sportinius batelius. Vokietija. 38 
dydis. Kaina 37 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Dvi striukes. Viena šviesi, 
žieminė. Kita tamsesnė, vasarinė, 
abi M, dydis 42. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 683 30 327.  
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Stiprintuvą be kolonėlių. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 695 33 419.  
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Darbinį arklį, 12 metų, su 
dokumentais. Kaina 2000 Eur.  
Tel. 8 459 39 460. Rokiškis
• 4 Siamo kačiukus, po mėnesio 
galės keliauti į naujus namus. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 687 19 631. 
Rokiškis
• Melžiamą karvę, rinktis iš dviejų. 
Tel. 8 624 54 217. Rokiškis
• Naudotus bičių avilius. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 600 52 867.  
Rokiškis

www.rokiskiosirena.lt


