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2019 m. sausį vykęsKrašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 506-osios pėstininkų kuopos kuopavietės atidarymas – vienas 
reikšmingiausių trisdešimtmečio įvykių.                                                                                                                         Vyčio apygardos 5-osios rinktinės archyvo nuotr.
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Rokiškio rajone rastas 
senovinis durklas – 
vienintelis Lietuvoje

Rokiškio rajone rastas 4 
tūkst. metų senumo bron-
zinis durklas – strėlės ar 
ieties antgalis yra unikalus 
ir sensacingas radinys, nes 
vienintelis toks Lietuvoje, 
pranešė Kultūros paveldo 
departamentas.

„Šis durklas – akivaizdus 
įrodymas, kad mūsų protė-
viai dar gerokai prieš Kristų 
palaikė ryšius su Europa. Iki 
šiol panašių radinių nebuvo 
rasta. Tai kol kas vienintelis 
toks radinys Lietuvos terito-
rijoje“, – rašoma pranešime.

Departamento teigimu, 
durklą rado vienas pasvalietis 
ir atnešė jį į Panevėžio-Ute-
nos teritorinį skyrių, vėliau 
radinys keliavo į Vilnių, kur 
buvo nuodugniai ištirtas.

Šiuo metu durklas perduo-
tas Rokiškio krašto muziejui, 
o vietoje, kur jis buvo rastas, 
ketinama atlikti platesnius ar-
cheologinius tyrimus.

 „Mokslui labai svarbi ir 
jo radimo vieta. Toje vietoje 
planuojami tolimesni tyrimai. 

Archeologų teigimu, to-
kio tipo durklai priskiriami 
ankstyvojo bronzos amžiaus 
Varpinių taurių kultūrai 
(2800-1800 metai pr. Kr.)“, 
– teigia specialistai.

Jų teigimu, didžiausias 
šios kultūros paplitimas yra 
buvęs vakarų ir centrinėje 
Europoje bei šiuolaikinės 
Anglijos teritorijoje.

„Lietuvai artimiausias 
šiai kultūrai priskiriamas 
analogiškas radinys yra ras-
tas pietryčių Lenkijoje Sa-
moborzeco vietovėje. Yra 
žinoma, kad Varpinių taurių 
kultūros atstovai su to meto 
Lietuvos teritorijoje gyve-
nančiomis kultūromis ryšį 
tikrai turėjo. Yra aptikta ke-
letas pavienių radinių, pri-
skiriamų šiai kultūrai, tačiau 
iki šiol radinių iš bronzos 
aptikta nebuvo“, – rašoma 
pranešime.

Jame taip pat teigiama, 
kad tai ne vienintelis isto-
rijai reikšmingas pastarojo 
meto radinys.

BNS inform.

Krašto apsaugos savanorių pajėgų 
Vyčio apygardos 5-oji rinktinė mini 
30-ąsias įkūrimo metines

Per 30 metų Krašto ap-
saugos savanorių pajėgų 
Vyčio apygardos 5-oji rink-
tinė kūrėsi, mokėsi, augo, 
keitėsi, tobulėjo. Nuo 1991 
m. atėjusių pirmųjų 17 sa-
vanorių šiandien Rinktinėje 
tarnauja virš 800 karių sa-
vanorių.

Bėgant metams, tarnau-
dami Tėvynei ir vykdydami 
Lietuvos kariuomenei iškeltus 
uždavinius, įgijome patirties, 
o kartu pasitikėjimą ir pripa-
žinimą. Rinktinės kariai tapo 
geriau apmokyti ir parengti 
dalyvauti pratybose bei tarp-
tautiniuose mokymuose, vyk-
dyti jiems keliamas užduotis. 

Rinktinės kariai 2005-2012 
m. tarnybą vykdė taikos palai-
kymo operacijose Kosove, Af-
ganistane. Nuo 2018 m. kariai 
jau du kartus vyko į Jungtinių 
Tautų vadovaujamą situacijos 
stabilizavimo misiją Malyje 
MINUSMA.

Bendradarbiavimas su Lie-
tuvos šaulių sąjungos Alfonso 
Smetonos šaulių 5-osios, plk. 
Prano Saladžiaus šaulių 9-os-
ios rinktinių šauliais, Latvijos 
Zemessardzes 3 Latgalos bri-
gados 34, 55 ir 56 batalionais, 
1 Rygos brigados 53 batali-
onu kariais, civilinėmis vie-
šojo sektoriaus bei privataus 
verslo organizacijomis yra 
neatskiriama dalis tobulinant 
ir įgyvendinant Vyčio rinkti-
nės veiklą ir karių karinį ren-
gimą. Rinktinės atsakomybės 
rajonuose esančios Panevėžio 
miesto ir rajono, Pasvalio, Ku-
piškio, Anykščių, Rokiškio, 
Biržų, Utenos, Zarasų rajonų 
savivaldybės kartu su kariais 
savanoriais dalyvauja Valsty-
binių švenčių ir kitų bendrų 
renginių metu, teikia pagalbą 
Rinktinės kariams įgyvendi-
nant karinio rengimo užduo-
tis. 

Geranoriška sąveika, ben-
dradarbiavimas, pagalba lei-
džia džiaugtis Rinktinės karių 
karinio rengimo, sportiniais ir 
kitais pasiekimais, ugdyti ir 
puoselėti karių tautos dorovi-
nę bei patriotinę dvasią, pasi-
ryžimą ginti Tėvynės laisvę.

Minėdami Rinktinės įkūri-
mo dieną, dėkojame visiems 
kariams savanoriams – vete-
ranams, prisidėjusiems prie 
Rinktinės įkūrimo, visiems 
buvusiems Rinktinės vadams 
už Jų pasiaukojimą, pasiryži-
mą, už įdėtą dalelę širdies prie 
Rinktinės kūrimo ir vystymo. 
Tegul mūsų šūkis „Mūsų galia 
– meilė Tėvynei" įkvepia mus 
ateities tarnybai Vyčio rink-
tinės, Lietuvos Kariuomenės 
ir Tėvynės Lietuvos bei jos 
žmonių labui. 

Vyčio apygardos 5-osios 
rinktinės kūrimosi ištakos sie-
kia 1991 metus, kai pirmieji 
savanoriai, vedami patriotiš-
kumo, stojo į Krašto apsaugos 
departamentą (KAD). Oficiali 
rinktinės įkūrimo data 1991 
m. balandžio 22 d., kai KAD 
generalinio direktoriaus įsa-

kymu buvo įkurta Panevėžio 
rinktinė. 

Šiandien Vyčio rinktinę su-
daro štabas, Štabo ir aprūpini-
mo kuopa ir 9 pėstininkų kuo-
pos, įsikūrusios Panevėžio, 
Pasvalio, Biržų, Kupiškio, 
Rokiškio, Anykščių, Utenos, 
Zarasų miestuose. Rinktinėje 

tarnauja daugiau nei 800 ka-
rių savanorių ir daugiau nei 
70 profesinės karo tarnybos 
karių. 

Rinktinės informacija
Rinktinės archyvo nuotr.: 

keletas įsimintinų rinktinės 
veiklos akimirkų: nuo pir-

mųjų metų iki šių dienų.

Bendrovėje „Rokiškio sūris“ 
jau pasiskiepijo beveik pusė 
darbuotojų

Vienoje didžiausių šalies 
pieno perdirbimo bendro-
vių „Rokiškio sūris“ jau pa-
siskiepijo 350 iš 860 žmonių.

Pasak įmonės vadovo Da-
liaus Trumpos, vakcinacija 
vyksta sklandžiai, paskiepyti 
visi, kurie norėjo „Astra Ze-
neca“ vakcinos.

„Bet tas gerumas iš dvejų 
dalių – rajono valdžia žiūri 
geranoriškai, bet ir mes daug 
įnešame savo darbo, admi-
nistracinių resursų. Patys su-

darome eilę, susakome, kada 
žmogui ateiti. Darbą, kurį 
turėtų atlikti pirminės sveika-
tos priežiūros institucija, mes 
padarome įmonėje ir jau pa-
teikiame sąrašą“, – BNS sakė 
D. Trumpa.

Anot jo, įmonė pasiskiepi-
jusiems darbuotojams netai-
ko išskirtinių sąlygų, tačiau 
leidžia vakcinuotis darbo 
metu, o kitą dieną, jeigu blo-
gai jaučiasi, neatvykti į darbą.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Kelių ereliai „prisiskraidė“
Rokiškio rajone policijos pareigūnai sustabdė du kelių 

„erelius“.
Balandžio 16 d. apie 13.56 val. Rokiškio r., Palūšnių k. 

neblaivus (3.09 prom.) vyras (gim. 1966 m.) vairavo auto-
mobilį „Audi“ kurio nesuvaldė ir atsitrenkė į kelio metalinius 
atitvarus. Įtariamasis sulaikytas.

Balandžio 17 d. apie 0.10 val., Rokiškyje, Juodupės g., ne-
blaivus vyras ( 2.42 prom. girtumas) (gim. 1995 m.) vairavo 
automobilį „VW Golf“.

Panevėžio VPK inform.

Gelbėjo sunegalavusią senjorę
Balandžio 14 d., 11.26 val., iš soc. darbuotojo gautas 

pranešimas, kad Rokiškyje, Vilniaus g. reikalinga pagal-
ba atidaryti duris, kadangi viduje esančiai moteriai gali-
mai sutriko sveikata.

Atvykę ugniagesiai gelbėtojai panaudojo ištraukiamas ko-
pėčias ir pro balkoną pateko į 2-ame aukšte esantį butą bei 
įleido medikus. Ligonė (gim. 1938 m.) išnešta ir įkelta į GMP 
automobilį.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inform.
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Savaitgalį – karių 
savanorių pratybos

Balandžio 23-25 dienomis vyks Krašto apsaugos sa-
vanorių pajėgų Vyčio apygardos 506-osios pėstininkų 
kuopos pratybos. Kaip „Rokiškio Sirenai“ komentavo 
kuopos vadas kapitonas Sergejus Afanasjevas, pratybos 
rengiamos Rokiškio kaimiškosios ir Juodupės seniūnijų 
teritorijose.

Pratybų veiksmai bus vykdomi Apūniškio, Želtoniškio, 
Vingerynės, Kurkliečių bei Plunksnočių miškuose bei jų 
apylinkėse. Seniūnijų keliais važiuos karinis transportas, ju-
dės kariai. Pratybų metu bus naudojami ginklai, imitaciniai 
šaudmenys bei garsiniai ir dūminiai užtaisai. Pratybų veiks-
mai bus vykdomi ir nakties metu. 

Visą informaciją apie pratybas teikia 506-osios pėstininkų 
kuopos vadas kapitonas S. Afanasjevas, tel. (8-686)79554.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Tikintiesiems prioritetas – dalyvavimas gyvai šv. Mišiose, 
o negalintieji atvykti į bažnyčias, kviečiami pamaldas 
stebėti nuotoliniu būdu

Lietuvos vyskupų kon-
ferencijos sprendimu nuo 
balandžio 18-osios atnau-
jintos pamaldos su tikin-
čiaisiais visose šalies baž-
nyčiose. Tačiau saugumo 
reikalavimai lieka griežti. 
Ir kitos krikščioniškosios 
konfesijos svarsto galimybę 
grįžti prie pamaldų gyvai vi-
soje šalyje.

O ir situacija dėl covid-19 
epidemijos dar sudėtinga. 
Kaip sakė Pandėlio parapi-
jos klebonas, Panemunio ir 
Skapiškio parapijų admi-
nistratorius Albertas Kas-
peravičius, tikintiesiems 
turėtų būti prioritetu gyvas 
dalyvavimas šv. Mišiose. 
Tačiau ne visi gali šiuo metu 
ateiti į bažnyčią: vieni ser-
ga, kiti saviizoliuojasi, treti, 
ypač vyresnio amžiaus žmo-
nės tiesiog baiminasi dėk 
savo sveikatos ir neišdrįsta 
ateiti. Ir toliau „Rokiškio 
Sirena“ pasirengusi talkin-
ti tikintiesiems, sekmadie-
niais rengdama šv. Mišių 
transliacijas iš Rokiškio de-
kanato bažnyčių. 

Reikalavimai lieka
Anot Lietuvos vysku-

pų konferencijos, pamaldos 
bažnyčiose atnaujinamos 
„atsižvelgus į paskiepytų ir 
imunitetą virusui įgavusių 
žmonių skaičiaus didėjimą 
bei į sprendimus leisti vėl 
veikti įvairioms įstaigoms“. 
Dėl šalyje išaugusio serga-
mumo COVID-19 kai kurių 
labiausiai paveiktų savival-
dybių bažnyčiose pamaldos 
pastarąsias savaites vėl buvo 
aukojamos tikintiesiems fi-
ziškai nedalyvaujant. Kaip 
nurodo Vyskupų konferenci-
ja, ir toliau visose bažnyčio-
se privalu užtikrinti atstumą 
tarp besimeldžiančiųjų taip, 
kad vienam žmogui tektų ne 
mažiau kaip 15 kvadratinių 
metrų bažnyčios ploto. „Ti-
kintieji privalo ir toliau dėvėti 
apsaugines kaukes, dezinfe-
kuoti rankas ir laikytis kitų 
saugumo reikalavimų. Savo 
vyskupijose ordinarai gali nu-
statyti ir papildomus reikala-
vimus“, – rašoma pranešime. 
Dėl koronaviruso pandemijos 
pamaldos su tikinčiaisiais 
bažnyčiose sustabdytos per-
nai gruodžio 16-ąją, tačiau 
nuo vasario vidurio daugu-

moje savivaldybių jas imta 
atnaujinti.

Stačiatikiai spręsdami 
atsižvelgia ir į katalikų 
sprendimus
Kaip BNS naujienų tarnybą 

penktadienį informavo Stačia-
tikių bažnyčia, mišios cerkvė-
se be tikinčiųjų ir toliau au-
kojamos tose savivaldybėse, 
kur pastarųjų 14 dienų naujų 
susirgimų koronavirusu rodi-
klis 100 tūkst. gyventojų yra 
didesnis nei 500 atvejų. Vis 
dėlto, šį sprendimą kitą savai-
tę ketinama peržiūrėti. „Mes 
sprendimo dar neturim, nes 
mūsų valdžia išsivažinėjusi. 
Pats esu Visagine, tikriname, 
kokia čia parapijoje situacija, 
nes Visaginas tarp labiausiai 
paveiktų savivaldybių“, – kal-
bėjo Lietuvos stačiatikių arki-
vyskupijos kancleris Vitalijus 
Mockus. Jis teigė, kad prii-
mant sprendimą bus atsižvel-
giama ir į Katalikų bažnyčios 
pasirinkimą. „Bus toks kaip 
sufleris. (...) Kodėl žvelgiam 
į katalikus? Mes neprivalome, 
bet jei jau Katalikų bažnyčia 
leidžia, tai mūsų mastai yra 
daug mažesni, mums daug pa-
prasčiau sukontroliuoti srau-
tus“, – pridūrė jis.

Saugumo reikalavimų 
laikosi griežtai
Sekmadienio šv. Mišias 

„Rokiškio Sirena“ šįsyk 
transliavo iš Kupiškio rajono, 
Skapiškio šv. Hiacinto (Jac-
kaus) bažnyčios. Nedeliame 
miestelyje tikintieji į šv. Mi-
šias rinkosi ganėtinai gausiai. 
Žinoma, griežtai laikydamiesi 
karantino reikalavimų. Įpras-
tinį sekmadienį melstis tilpo 
visi norintieji.

Net ir nedidelėse parapijo-
se akivaizdžios saugumo prie-
monės. Vietoj švęsto vandens 
priebažnytyje – dezinfekcinio 
skysčio buteliukas. Klau-
syklose įrengti apsauginiai 
skydeliai, tikinčiajam atlikus 
išpažintį, patarnaujantys pa-
rapijiečiai dezinfekuoja vietą, 
kurioje jis klūpėjo. Ant alto-
riaus greta liturginių indų jau 
seniai įprastas ir dezinfekcinio 
skysčio buteliukas. Komuniją 
dvasininkas dalina dėvėdamas 
kaukę, ji dalinama į rankas. 
Skapiškio bažnyčioje neren-
giama ir tradicinė rinkliava: 
tiesiog padėtas krepšelis ma-
tomoje vietoje. 

Kunigas A. Kasperavičius 
atviras: nepaisant karantino 
palengvinimų, epidemiologi-
nė situacija šalyje tebėra su-
dėtinga. Todėl būtina paisyti 
visų saugumo reikalavimų. Ir 
per karantino mėnesius gyvų 
pamaldų pasiilgę žmonės 
brangina galimybę rinktis gy-
vai dalyvauti šv. Mišių auko-
je. Būtent gyvas dalyvavimas 
joje yra prioritetas kiekvie-
nam katalikui, tačiau, deja, ne 
visi dar gali ateiti į bažnyčią. 
Dvasininkas akcentavo, kad 
tiesioginės šv. Mišių translia-
cijos yra kraštutinė pagalbinė 
priemonė tiems, kurie iki šiol 
turi rimtų problemų ateiti į 
bažnyčią, nes epideminė situ-
acija lieka sudėtinga. Kaip ir 
daugelis dvasininkų, kunigas 
A. Kasperavičius kiekvienose 
šv. Mišiose primena apie bū-
tinybę laikytis saugumo prie-
monių: dėvėti kaukes, išlaiky-
ti saugius atstumus, naudoti 
dezinfekcines priemones. 

Pamoksle dvasininkas kal-
bėjo apie Kristaus ir krikš-
čionybės poveikį pasauliui. 

Kristaus prisikėlimas yra 
įvykis, negrįžtamai pakeitęs 
žmonių, ištisų kraštų, visuo-
menių likimus. Tai kuriantis 
įvykis, lydintis kiekvieną. 
Jėzaus prisikėlimas maitina, 
duoda vidinį potencialą. Šio 
įvykio epicentre buvo visiška 
katastrofa – Jėzus atsidūrė ant 
kryžiaus. Šis įvykis sužlugdė 
tuos, kurie buvo juo patikėję. 
O po žydų Velykų pasklido 
žinia, kad kapas tuščias. Bėgę 
nuo katastrofos epicentro, šią 
žinią apie prisikėlusį Kristų 
neša mokiniai. Tačiau ir jie ne 
taip paprastai gali priimti šią 
žinią. Ir net matydami Jėzų 
savo tarpe, mokiniai nedrįsta 
iš karto patikėti. Dvasinin-
kas už laisvę kovojusių karių 
savanorių, partizanų, Sausio 
13-osios aukų pavyzdžiu pri-
minė, koks galingas gali būti 
tikėjimas. Ir ta drąsa įkvepia 
šiandien kurti Lietuvą, nepai-
sant esamų skaudulių. 

Apie parapijos lūkesčius
Besibaigiant šv. Mišioms, 

kunigas A. Kasperavičius ti-
kintiesiems priminė dar vie-
ną gyvą ir skaudžią parapijos 
aktualiją. Dvasininkas siekia, 
kad 1997 m. iš bažnyčios pa-
vogta šv. Petro statula vėl būtų 
parapijos nuosavybė. Statula 
prieš dvejus metus atsirado 
Zarasų krašto muziejaus fon-
duose ir dabar yra bažnyčioje, 
tačiau tik kaip patikėta ekspo-
nuoti. Kunigas A. Kasperavi-
čius, palaikomas tikinčiųjų, 
siekia, kad statula būtų grą-
žinta parapijai kaip jos nuosa-
vybė. Apie tai „Rokiškio Sire-
noje“ pasakosime artimiausiu 
metu.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Kunigas Albertas Kasperavičius neslepia: nepaisant atlaisvinimų, epidemiologinė situacija yra sudėtinga, todėl 
būtina laikytis saugumo priemonių.                                                                                           L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Veiklą atnaujina prekybos 
centrai, kino teatrai, 
gali vykti maži renginiai

Nuo pirmadienio darbą 
Lietuvoje gali atnaujinti 
prekybos centruose įsikū-
rusios parduotuvės, kino 
teatrai, teatrai, koncertų 
salės, leidžiami nedideli 
renginiai.

Pagal praėjusią savaitę Vy-
riausybės priimtą sprendimą, 
prekybos centruose veikian-
čios parduotuvės galės dirbti 
tik šiokiadieniais, savaitga-
liais jų veikla draudžiama.

Ekonomikos ir inovacijų 
ministrė Aušrinė Armonai-
tė pabrėžė, kad jau anksčiau 
prekybos centruose veikusios 
parduotuvės – maisto, vete-
rinarijos, pašarų gyvūnams, 
gėlių, optikos ir ortopedijos, 
laidojimo reikmenų, vais-
tinės, taip pat parduotuvės, 
turinčios tiesioginį įėjimą iš 
lauko – savaitgaliais veiks, 
kaip ir iki šiol. 

Visose atidaromose pre-

kybos vietose vienam žmogui 
turi tekti ne mažiau kaip 50 
kvadratinių metrų viso pre-
kybos centro ploto arba vienu 
metu galės būti aptarnauja-
mas tik vienas žmogus.

Nuo pirmadienio taip pat 
leista lankytojus priimti kino 
teatrams, profesionaliojo 
scenos meno įstaigų salėms, 
organizuoti renginius su žiū-
rovais lauke ir patalpose.

Pagal Vyriausybės spren-
dimą, tokiuose renginiuose 
turėtų būti ne daugiau 150 
lankytojų, jie negalės užimti 
daugiau kaip 30 proc. vietų 
salėse.

Vėliau šią savaitę turėtų 
pradėti veikti lauko kavinės, 
o nuo kitos savaitės – sporto 
klubai.

Atveriamos veiklos buvo 
uždarytos nuo pernai lapkri-
čio pradžios, paskelbus antrą-
jį visuotinį karantiną.

BNS inform.

Gyvūninių maisto produktų eksportas augo ketvirtadaliu
Valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarnybos 
(VMVT) duomenimis, gy-
vūninių maisto produktų iš 
Lietuvos eksportas pirmąjį 
šių metų ketvirtį, palygin-
ti su tuo pačiu praėjusių 
metų laikotarpiu, augo ke-

tvirtadaliu. Šių metų sausio 
– kovo mėnesiais buvo eks-
portuota daugiau nei 106 
tūkst. tonų gyvūninės kil-
mės maisto produktų arba 
25 proc. jų daugiau nei per-
nai tuo pačiu laiku – 2020 
m. šios produkcijos išveži-

mai siekė 85 tūkst. t.

Statistikos duomenys rodo, 
kad daugiausiai – 45 proc. pa-
augo žuvies ir žuvininkystės 
produktų eksportas. Didžiausi 
kiekiai šios produkcijos par-
duoti Ukrainos (39,3 tūkst. t) 

ir Moldovos (2,2 tūkst. t) rin-
koms.

Šiemet taip pat stebimas 
ir nuosekliai didėjantis mė-
sos eksportas – per pirmą šių 
metų ketvirtį paaugo 26 proc., 
palyginti su atitinkamu 2020 
m. laikotarpiu. Jautieną mūsų 

šalies gamintojai daugiausiai 
eksportavo į Norvegiją (466 
t), Gruziją (171 t) ir Kiniją 
(101 t), tuo tarpu paukštieną 
– į Vietnamą (465 t), Kirgizi-
ją (310 t), Sierą Leonę (226 t) 
bei Mozambiką (200 t).

Lietuvos įmonės sėkmin-

gai plėtė ir pieno produktų 
eksportą, kuris paaugo 15 
proc. Pieno produktų dau-
giausia buvo eksportuota į 
Libiją (beveik 5 tūkst. t), Vie-
tnamą (2,2 tūkst. t) ir Kiniją 
(1,7 tūkst. t).

VMVT inform.
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Gyvenimu pasirinkusi muziką
Vargu ar rastume rokiš-

kėną, nežinantį, kas yra Al-
dona Krikštaponienė. Kas 
suskaičiuos, kiek rajono gy-
ventojų pažintį su muzika 
pradėjo būtent jos paska-
tinti. Muzikinį talentą pa-
veldėjusi iš tėvų, su muzika 
ji eina visą gyvenimo kelią. 
Nuo pirmosios, iš mamos iš-
moktos dainos „Eikš čionai, 
skaisti graži mergaite“ iki 
paties brangiausio, mieliau-
sio kūrinio, parašyto Rokiš-
kio „Bočių“ kolektyvui, bet 
tapusio visos Lietuvos pen-
sininkų draugijos „Bočiai“ 
himnu. Nuo dainų švenčių, 
koncertų, gausybės išugdy-
tų kolektyvų. Muzikų kelią 
tęsia ir dvi jos dukros –Au-
relija ir Danutė, anūkai To-
mas ir Ignas.

Laukia susitikimų 
su „Bočiais“
Savo 87-ąjį gimtadienį po-

nia Aldona atšventė Moters 
dieną – kovo 8-ąją. Šįkart 
sveikinimai buvo tik telefono 
skambučiais. O kaip pasiilgo 
savojo „Bočių“ kolektyvo. 
Juk dar prieš gerus dvejus 
metus kartu su juo koncerta-
vo Rokiškio kultūros centre. 

Ir jos bičiuliai nekantriai 
laukia repeticijų,

Jiems muzika – ir priemo-
nė susitikti, ir pabendrauti, ir 
prasmingai leisti laiką. Deja, 
jos jau kurį laiką nėra dėl ka-
rantino ribojimų. 

Ponios Aldonos rankose 
– naujausias jos kūrinys: su-
maketuota knyga „Skambėk, 
daina“, skirta kūrybai. Joje – 
tik trumpa biografija, pasako-
janti jos ir jos suburtų kolek-
tyvų istoriją. Visas dėmesys 
– dainoms. Kurių A. Krikš-
taponienė sukūrė gerokai per 
trisdešimt. Tarp jų ir pirmoji, 
mamos išmokyta „Eikš čio-
nai, skaisti graži mergaite“. Ji 
skambėjo vaikystės sodžiuje, 
Sidariškio kaime, nutolusia-
me 2,5 km nuo Jūžintų. Pasak 
ponios Aldonos, mama Emi-
lija buvo puiki dainininkė. 
Tėvelis Pranas Pajeda – pui-
kus armonikierius, daininin-
kas, šokėjas, klojimo vakarų, 
gegužinių dalyvis. 

Tėvų talentą paveldėjo ir 
vaikai. Ponios Aldonos bro-
lis Jonas, kaip ji pati sako, 
iš prigimties muzikas. Klar-
netas, saksofonas, smuikas, 
akordeonas – jo pamėgti ins-
trumentai. „Manyčiau, kad jis 
kiekvienu instrumentu galėtų 
pagroti gamą“, – sakė pašne-
kovė. 

Nenuostabu, kad ir ją gy-
venimo keliu vedė muzika. 
Baigusi Jūžintų septynmetę 
mokyklą, 1951–1955 choro 
dirigavimo mokėsi Panevėžio 
muzikos, o 1955–1960 choro 
dirigavimo studijas neaki-
vaizdiniu būdu tęsė Lietuvos 
valstybinėje konservatorijo-

je. Dar besimokydama Pane-
vėžyje, jau būrė pirmuosius 
kolektyvus. Baigusi studijas 
Panevėžyje, buvo paskirta 
dirbti Dusetose. Čia ir mo-
kytojavimas mokykloje, ir 
vadovavimas Kultūros na-
mams, ir moterų, moksleivių, 
mokytojų chorai, ansambliai. 
O kur dar studijos Lietuvos 
valstybinėje konservatorijo-
je? Kur gi tokioje įtemptoje 
darbotvarkėje dar rasti laiko 
ir asmeniniam gyvenimui? 
Visgi Dusetose pažintis su 
miškininku Broniumi tapo 
lemtinga. Ar vyras nesiskun-
dė žmonos didžiuliu dėmesiu 
darbui? A. Krikštaponienė 
atvira: nesiskundė, palaikė, 
padėjo, talkino. Nes ir pats la-

bai mylėjo muziką. Dainavo 
žmonos vadovaujamuose ko-
lektyvuose. Pašnekovė atvi-
ra – Dusetose visuomenė ją 
mėgo ir palaikė. Juolab, kad 
tada Zarasų krašte ir nebuvo 
specialistų muzikų, įgijusių 
aukštąjį išsilavinimą.

Rokiškin atkeliavo 
dėl vyro darbo
O kokiais keliais jauna 

pora atkeliavo į Rokiškį? 
„Mano vyrą, perspektyvų 
miškininką, pastebėjo tuome-
tinis Miškų ūkio vadovas Ru-
dokas. Ir įkalbėjo atvažiuoti į 
Rokiškį. O aš sekiau paskui 
vyrą“, – prisipažino ponia Al-
dona. Iš pradžių Juodupė, o 
paskui ir Rokiškis jiems tapo 

savais namais. Tiesa, gyveni-
mas nelepino. Aktyvi veikla, 
namo statybos, gausėjanti 
šeimai. A. Krikštaponienė 
atvira: buvo įpratę dirbti ne-
nuleisdami rankų. 

Šeimą džiugino augančios 
dukrelės Aurelija ir Danu-
tė, sūnelis Virgilijus. Vaikai 
nuo pat mažumės buvo mu-
zikalūs. Mama stebėjo, kaip 
dukrelės, dar skaityti nemo-
kėdamos, jau kūrė pirmąsias 
savo daineles. Tai ir paska-
tino ją parašyti savo knygą, 
skirtą vaikams ir suaugusie-
siems „Muzikos paslaptys“. 
Joje – tos rūpestingai išsau-

gotos mielos dainelės, sma-
gūs muzikiniai galvosūkiai.

Deja, šeimos idilę aptemdė 
skaudi nelaimė: sūnelis žuvo 
avarijoje. 

Kas dabar bepasakys, ar 
darbas, muzika malšino šir-
dies gėlą? A.Krikštaponienė 
buvo pakviesta vadovauti ką 
tik įkurtai Rokiškio kultūros 
mokyklai. Ir ne tik mokė joje 
Rokiškio jaunuosius talen-
tus, bet ir pati dainavo, kūrė, 
su kolegėmis skynė prizus 
garbinguose tarptautiniuo-
se konkursuose. Dukrelės 
augo, sekė mamos pėdomis. 
Tapo žinomomis chorvedė-

mis. Močutės pėdomis seka 
ir anūkai Ignas ir Tomas Ra-
mančiūnai. O dukra Aurelija 
tapo Lietuvos kultūros nešėja 
tolimoje Vokietijoje, dirba di-
džiules chorinės muzikos tra-
dicijas turinčiame Hamburgo 
mieste. Su savo vadovauja-
mais kolektyvais lankėsi ir 
Rokiškyje, megzdama dviejų 
tautų draugystės saitus.

Per tūkstantį žmonių paži-
no muziką

Kas dabar besuskaičiuos 
tuos ilgo kūrybinio kelio pa-
siekimus. Vieną už kitą sva-
resnius. Ponios Aldonos va-
dovaujami kolektyvai labai 
sėkmingai dalyvavo Dainų 
šventėse. O kiek koncertų 
džiugino Rokiškio krašto 
žmones? Vien tik jos subur-
tas šimto berniukų choras ką 
reiškia? Kas dabar beįsivaiz-
duotų tokią gausybę vaikų, 
skiriančių laiką dainai? A. 
Krikštaponienė suskaičiavo, 
kad viso mažiausiai tūkstan-
tis mažųjų rokiškėnų lankė 
jos vadovaujamo choro re-
peticijas. Pasitaikė, žino-
ma, ir mielų pokštų, nepiktų 
išdaigų. Bet vaikai klausė, 
domėjosi muzika, dainavo. 
Kiekvienas jų išsinešė ne tik 
pažintį su muzika, bet ir mo-
kytojos šilumą, patarimus, 
gyvenimiškas pamokas.

Didžiuojasi savo kūriniu
Kaip jau minėta, ponia 

Aldona sukūrė per trisdešimt 
muzikinių kūrinių. Įkvėpimo 
teikė ir liaudies muzika, ir 
laisvės kovų dainos, skam-
bėjusios jos jaunystės laikais. 
Jei reiktų pasirinkti patį bran-
giausią kūrinį, A. Krikštapo-
nienė, be abejo, pasirinktų 
pačios sukurtą „Bočių“ him-
ną. Kurtą Rokiškio kolekty-
vui, jo dainuotą ir nugludintą. 
Ir taip patikusį, kad jis tapo 
visos Lietuvos „Bočių“ him-
nu. Pašnkeovė neslepia, kad 
pelnytai didžiuojasi šiuo savo 
kūriniu. Ar dar daug dainų 
papildys jos kūrybos kraitę? 
Energijos poniai Aldonai ne-
trūksta.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Nuo liaudies iki sakralinės muzikos...
Rokiškio Rudolfo Lyma-

no muzikos mokykla ap-
žvelgė pastarųjų savaičių 
moksleivių sėkmes įvairiuo-
se konkursuose.

Jau kelintą dešimtme-
tį organizuojamas vaikų ir 
moksleivių - lietuvių liaudies 
kūrybos atlikėjų konkursas 
„Tramtatulis“ sutraukia  būrį 
dainuojamosios, instrumenti-
nės ir pasakojamosios tautosa-
kos atlikėjų iš visos Lietuvos. 
Šias metais Rokiškio krašto 
nugalėtojais tapo pasakotoja 
Milda Čeponytė, lumzdelinin-
kė  Viktorija Markovaitė bei   
armonikininkai Justas Tervy-
dis ir Adrijus Idas. Visus šiuos 
šaunius gimtojo krašto tradici-

jas puselėjančius vaikus kon-
kursui parengė mokytoja Lai-
ma Bieliūnienė.  Sekančiame 
etape jie varžysis su stipriau-
sias atlikėjais iš viso Aukštai-
tijos regioninio. 

Pirmajame respublikiniame 
Jadvygos Čiurlionytės užrašy-
tų dainų konkurse,  virtualiai 
vykusiame Varėnos Jadvygos 
Čiurlionytės menų mokyklo-
je, puikiai debiutavo mūsų 
mokyklos chorinio dainavimo 
mokinė Miglė Mierkytė , 11-
14 metų vaikų kategorijoje ta-
pusi III vietos laureate. Miglę 
konkursui parengė mokytoja 
Reda Kazlauskienė. 

Debiutantų sėkmė lydėjo 
ir mokyklos klarnetininkus 
balandžio 10 d. Kaišiadorių 

meno mokykloje vykusiame 
pirmajame respublikinia-
me nuotoliniame  konkurse 
,,Clarinetto virtuoso“. Moky-
tojo Karolio Pratkaus ruošti 
net penki klarnetininkai savo 
amžiaus kategorijose tapo  
laureatais: Gerda Raugaitė 
– I vietos,  Airidas Uginčius, 
Lukas Martinez Gonzalez bei 
Benas Baltrūnas - II vietos,  o 
Augustas Butėnas laimėjo net  
GRAND PRIX! 

Pasvalio muzikos moky-
klos organizuotame virtualia-
jame  Panevėžio regiono akor-
deonistų festivalyje-konkurse  
„Aš - artistas“ dalyvavę mo-
kytojos Rasos  Petručionienės 
paruošti akordeonistai nudžiu-
gino puikiais pasiekimais: 

Nojus Varna  užėmė II vietą,  
Linas Vaštaka  bei Mykolas 
Bernackas – trečiąsias vietas. 

Kauno sakralinės muzikos 
mokykloje, nuotoliniu būdu 
vykusiame  I-ąjame  tarptau-
tiniame  jaunųjų dainininkų 
konkurse  „Laudate pueri“ 
mūsų mokyklos mokinės Ra-
dvilė Cegelskaitė ir  Liepa 
Ulevičiūtė, atlikusios po lais-
vai pasirinktą sakralios mu-
zikos kūrinį,  savo amžiaus  
kategorijose  tapo III vietos 
laureatėmis. Mergaičių moky-
toja Reda Kazlauskienė, kon-
certmeisterė Rasa Pletaitė-Ju-
nokienė. 

Rokiškio Rudolfo Lymano
muzikos mokyklos 

inform.

Ar Rokiškyje bus paminklas Tyzenhauzams?
Rokiškio rajono meras 

Ramūnas Godeliauskas in-
formavo, kad apie monu-
mento pastatymą grafams 
Tyzenhauzams buvo kalba-
ma dar 2019 metais. Tačiau 
dėl netikėtai užklupusios 
pandemijos, visos pastangos 
ir lėšos buvo nukreiptos įsi-
gyjant apsaugos priemones 
kovai su Covid-19 plitimo 
valdymu.

 
Šiemet nuspręsta idėją at-

naujinti ir pradėti pirmuosius 
žingsnius, susijusius su pro-
jekto įgyvendinimu, kuris, 
neabejojama, taptų dar vienu 
įspūdingą ir iškilią Rokiškio 
krašto istoriją reprezentuojan-
čiu simboliu.

 Susitikime su rajono vado-
vais ir administracijos sprecia-
listais dalyvavo visuomeninės 
organizacijos „Tyzenhauzų 
paveldas“ vadovas Raimondas 

Sirgėdas, AB „Rokiškio sūris“ 
atstovė Aušra Zibolienė, UAB 
„Daivida“  generalinis direk-
torius Justinas Kanopa.

 R. Sirgėdas priminė, kad 
prieš kelerius metus gimusi 
pirminė idėja įamžinti grafų 
Tyzenhauzų atminimą ir in-
dėlį į Rokiškio kraštą buvo 
įpasminti Ignoto Tyzenhau-

zo, Rokiškio dvaro statytojo, 
Rokiškio Šv. Mato bažnyčios 
fundatoriaus atminimą, tačiau 
vėliau diskutuojant nuspręsta, 
kad ne mažiau nusipelnę yra 
ir kiti grafų Tyzenhauzų gimi-
nės atstovai, kaip Reinoldas 
Tyzenhauzas, Sofija Tyzen-
hauzaitė. Todėl šios garsios 
giminės atstovai turi būti įam-

žinti visi kartu.
 Susitikime diskutuota dėl 

grafų Tyzenhauzų įamžini-
mui sukurto monumento idė-
jų konkurso, prizinio fondo ir 
vietos, kurioje turėtų būti įgy-
vendinta laimėjusio projekto 
idėja.

Rajono savivaldybės 
inform.

Rokiškio kultūros įstaigų atstovai surengė važiuotynes
Balandžio 15–ąją minint 

pasaulinę kultūros dieną, 
Rokiškio kultūros įstaigų at-
stovai miesto gyventojus nu-
džiugino automobilių paradu 
ir specialiu šokiu. Šia akcija 
buvo siekiama priminti, kad 
kultūra tebėra gyva, ir at-
kreipti dėmesį į nepavydėti-
ną šiandieninę jos situaciją.

„Važiuotynėmis ir šokiu pir-
miausiai siekėme praskaidrinti 
pandemijos metu nutilusį kul-
tūrinį miesto gyvenimą – žmo-
nėms išsiilgus renginių, nuta-
rėme bent nedidelę pramogą 
saugiai atvesti pas juos – į pra-
retėjusias ir tylesnes nei įpras-
tai gatves. Kartu tai yra ir pro-
ga valstybinėms institucijoms 
priminti apie save, apie kultū-
ros žmonių ir įstaigų godas bei 
problemas šioje neįprastoje si-
tuacijoje“, – pasakoja Rokiškio 
kultūros centro direktorė Vaiva 
Kirstukienė. 

„Tikime, kad kultūra žmo-
nėms reikalinga kaip oras. 
Nekvestionuojame pandemijos 
valdymo priemonių – kartu su 

kiekvienu šalies gyventoju la-
bai norime, kad visa tai ben-
dromis pastangomis greičiau 
pasibaigtų, tačiau tikime, kad 
jau turi ateiti laikas palengva 
atsiverti – privalome išmokti 
gyventi naujomis sąlygomis ir 
prisidėti atstatant žmonių psi-
chologinę sveikatą“, – pabrė-
žia V. Kirstukienė. 

Prie Kultūros centro ini-
ciatyvos prisijungė Rokiš-
kio krašto muziejus, Juozo 
Keliuočio viešoji biblioteka, 
miesto turizmo ir amatų infor-

macijos centras ir rajono savi-
valdybė. 40–ies automobilių 
važiuotynes papuošę pasauli-
nės kultūros dienos simboliu 
– 30–čia taikos vėliavų, kultū-
ros įstaigų darbuotojai anksty-
vą rytą važiavo signalizuoda-
mi ir sveikindami rokiškėnus 
bei šokdami pagal Manto 
Jankavičiaus kūrinį „Dangus 
nesibaigia“. Šokio choreogra-
fiją kūrė Aušra Skruodienė, o 
visą akciją režisavo Neringa 
Danienė.

Nuo 1935 metų kasmet 

balandžio 15–ąją pasaulyje 
minima kultūros diena. Jos 
atspirtimi tapo Vašingtone pa-
sirašytas Rericho paktas, įtvir-
tinęs meno, mokslo įstaigų ir 
istorinių paminklų apsaugą 
karo ir taikos metu. Jos sim-
boliu tapo taikos vėliava – bal-
tame fone rausvame žiede pa-
vaizduoti trys tamsaus purpuro 
spalvos skrituliai. Lietuvoje ši 
diena buvo įtvirtina kaip at-
mintina 2006 metais.

Rokiškio kultūros centro
inform. ir nuotr.

Ką Rokiškio jaunimas 
veikia naktimis?

Jei netyčia kada naktį eisite mūsų miesto gatvėmis, ir 
pamatysite 10-20 automobilių koloną - nenustebkite.  No-
rėdami praskaidrinti kasdienybę, jaunieji Rokiškio auto-
mobilių entuziastai susibūrė į bendruomenę pavadinimu 
@Office_team.

Ištroškęs veiksmo ir adrenalino jaunieji automobilių entu-
ziastai veiklų ir pramogų susigalvoja patys - rengia naktinius 
pasivažinėjimus po miestą, „driftina“, susigalvoja įvairių žai-
dimų ar su automobiliais susijusių konkursų ir kuria turinį, 
kurį talpina bendruomenės „Instagram“ profilyje.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Respublikinio konkurso 
„Mano misija - padėti!“ 
prizininkės

Balandžio 15 d. Rokiškio technologijų, verslo ir žemės 
ūkio mokyklos Socialinio darbuotojo padėjėjo specialybės 
moksleivės ir jų mokytojos dalyvavo respublikiniame pro-
fesinių mokyklų meistriškumo konkurse „Mano misija - 
padėti!“.

 
Konkursas vyko trimis etapais. Viename etape - individu-

alioje užduotyje, iš 13-os dalyvavusių mokyklų komandų, 
mūsų mokinės užėmė II-ąją vietą. Sveikiname nugalėtojas ir 
linkime sėkmės!

 Mokines ruošė profesijos mokytojos: Vida Seibutienė, 
Kristina Ragelienė ir Lena Pavilavičienė.

Rokiškio TVŽŪM inform.

Šiemet rajone pradėtos dvi įmonių 
bankroto procedūros

Audito, apskaitos, tur-
to vertinimo ir nemoku-
mo valdymo tarnybos 
duomenimis, šiemet Ro-
kiškio rajone pradėtos dvi 
bankroto procedūros. 

Bankrutuojanti aliejaus 
ir riebalų gamintoja „Ro-
kiškio aliejinė Užimtumo 
tarnybai pranešė atleidžian-
ti visus – 21 darbuotoją. 
Panevėžio apygardos teis-
mas sausio pradžioje iškėlė 
bankroto bylą keletą metų 
su žemdirbiais neatsiskai-
tančiai „Rokiškio aliejinei“, 
o Lietuvos apeliacinis teis-
mas kovo 12 dieną šį spren-
dimą paliko nepakeistą. Į 
teismą dėl bankroto krei-
pėsi bendrovė „Scandagra“ 
– „Rokiškio aliejinės“ skola 
jai siekia 507 tūkst. eurų. 
Apeliacinio teismo duome-
nimis, 2020-ųjų pabaigoje 
„Rokiškio aliejinės“ mo-
kėtinos sumos ir kiti įsipa-
reigojimai siekė 8,283 mln. 

eurų, tuo metu turto vertė 
buvo tik 6,14 mln. eurų, 
be to, įmonė pernai patyrė 
481,1 tūkst. eurų nuostolių, 
todėl ji yra nemoki. 

Kovo 19-ąją Panevėžio 
apygardos teismas iškė-
lė bankroto bylą ir UAB 
„SA Logistic“, registruotai 
Kriaunų seniūnijoje. 

Pernai bankroto procedū-
ra pradėta penkioms rajono 
įmonėms. Viso šiuo metu ši 
procedūra vykdoma 15 rajo-
no įmonių.

Šiemet bankroto procedū-
ra baigta ir išregistruotos dvi 
rajono įmonės. Pernai ban-
kroto procedūra baigta sep-
tynioms rajono įmonėms. 
Viso nuo 1997 m. bankruta-
vo 105 rajono įmonės. 

Šiuo metu taip pat vyk-
domos bankroto procedūros 
trims rajono gyventojams. 
Jos baigtos keturiems rajono 
gyventojams.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Požymiai, kad organizmui trūksta skaidulų

 Ilgalaikis 
skaidulų trūkumas 
žalingas organizmui – 
gali nusilpti 
imunitetas
„Dažnai skaidulų trūku-

mas gali pasireikšti nema-
loniais pojūčiais žarnyne 
– užkietėjusiais viduriais, 
arba atvirkščiai – gali 
kauptis dujos, pūsti pilvą. 
Taip pat gali pasunkėti 
virškinimo procesas, su-
trikti maisto medžiagų įsi-
savinimas, imti trūkti tam 
tikrų vitaminų“, – sako Ž. 
Dumbraitė. 

Mitybos specialistės tei-
gimu, ilgai negaunant pa-
kankamo skaidulų kiekio 
gali išsivystyti ir rimtesni 
žarnyno sutrikimai, pradė-
ti trūkti energijos, nusilpti 
imunitetas ar suprastėti odos 
būklė. Šie požymiai gali pa-
sireikšti po kurio laiko. 

Kokius 
maisto produktus 
pasirinkti 
Daržovės, vaisiai ir grū-

dinės kultūros – vieni pa-
grindinių skaidulų šaltinių. 
Specialistė pataria per dieną 
suvartoti bent 400–500 g 
daržovių ir vaisių, taip pat į 
kasdienę mitybą įtraukti 2–3 
šaukštus kruopų, kelias ko-
kybiškos duonos riekeles.

Nors iš pirmo žvilgsnio 
duona – lietuvių mėgstamas 
produktas, tačiau šalies gy-
ventojų apklausa atskleidė, 
kad net 43 proc. gyventojų 
nežino arba nesutinka, kad 
duona gali būti natūralus 
skaidulų šaltinis.

Savo sveikata neretai susirūpiname tik tada, kai kūnas pradeda siųsti neigiamus signalus. Netikėtai sumažėjęs 
energijos lygis, pasunkėjęs virškinimo procesas ar suprastėjusi odos būklė gali signalizuoti apie maistinių skaidulų 
trūkumą. 

Skaidulos – tai augaliniuose produktuose randami gerieji angliavandeniai, kurie dar įvardijami kaip organizmo 
šluota ir maitintoja. 

Deja, skaidulų nauda visuomenėje nėra plačiai žinoma. Lietuvos gyventojų apklausa parodė, kad tik kiek dau-
giau nei trečdalis respondentų (37 proc.) žino, kad skaidulos sumažina riziką susirgti širdies ligomis, storosios 
žarnos vėžiu, o tik beveik ketvirtadalis (23 proc.) sutinka, kad jos gali padėti sureguliuoti cukraus kiekį kraujyje.

Duona be reikalo 
nuvertinama
Norint lengviau gauti 

reikiamą skaidulų kiekį, 
bendrovės „Vilniaus duo-
na“ produktų vystymo va-
dovė Snieguolė Šoblinskie-
nė pirkėjui pataria atkreipti 
dėmesį į skaidulinių me-
džiagų eilutę. 

„Jei nurodyta, kad 100 g 
duonos yra ne mažiau nei 
3 g skaidulinių medžiagų, 
tik tokia duona laikoma 
skaidulų šaltiniu. Idealu, 
jei 100 g duonos yra 6 g 
skaidulinių medžiagų, nes 
toks produktas laikomas 
turinčiu daug skaidulinių 
medžiagų“, - sako S. Šo-
blinskienė.

Kiekybinę reprezenta-
tyvią apklausą tiesioginės 
apklausos būdu („Omni-
bus“) UAB „Vilniaus duo-
na“ užsakymu atliko rinkos 
tyrimų bendrovė „Norstat“. 
Tyrimo imtis – 1 000 res-
pondentų, kurių amžius – 
18–74 metai. Tyrimas atlik-
tas 2021 m. vasario 2–10 d.

Užs. 1288

Mitybos specialistė Živilė Dumbraitė.

Rokiškio rajono savivaldybės adminis-
tracija skelbia konkursą į Rokiškio rajono 
savivaldybės administracijos Bendrojo 
skyriaus vedėjo pavaduotojo (koefici-
entas – 9, karjeros valstybės tarnautojo) 
pareigoms užimti. 

Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savivaldybės 
interneto svetainėje adresu http://www.rokiskis.lt.

Užs. 1292

PRIIMAMOS PARAIŠKOS MIŠKŲ PREVENCIJAI 
NUO MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ ŽALOS 

IR BEBRAVIETIEMS ARDYTI
Žemės sklypų savininkams, valdytojams ar naudotojams primename, kad iki 

2021 m. gegužės 1 d. Rokiškio rajono savivaldybės administracijoje (Respublikos 
g. 94, Rokiškis, arba  el. paštu savivaldybe@post.rokiskis.lt)  priimamos paraiš-
kos dėl prevencijos priemonių, kuriomis siekiama išvengti medžiojamųjų gyvūnų 
daromos žalos miškui bei bebraviečių ardymo darbams kompensuoti. Teikiant 
paraišką būtina pateikti žemės sklypo valdymo ar naudojimo teisę patvirtinan-
čius dokumentus, sklypo planą ar schemą ir kitus dokumentus. Paraiškos for-
ma ir prevencijos priemonių diegimo tvarkos aprašas skelbiamas savivaldybės 
tinklapyje (https://rokiskis.lt/naujienos/patvirtintas-prevencijos-priemoniu-ku-
riomis-siekiama-isvengti-medziojamuju-gyvunu-daromos-zalos-diegimo-ro-
kiskio-rajono-savivaldybes-teritorijoje-finansavimo-tvarkos-aprasas/), tel. Nr. 
pasiteirauti 8 616 02 964.

Užs. 1293

Keleivių 
dėmesiui,

Nuo 2021 m. balandžio 19 d. atnaujinamas vieti-
nio reguliaraus susisiekimo maršrutas „Autobusų sto-
tis-Sodai“, kuris iš Rokiškio AS išvyksta: 8.15; 12.45 ir 
17.10 val.

Maršrutas „Geležinkelio stotis-Psichiatrijos ligoni-
nė-Miškų urėdija“ pratęsiamas iki stotelės „Kalneliš-
kis“ 8.15; 13.10 val. (D.D.); 9.15; 11.25; 14.30 visomis 
dienomis.

Informacija tel. 52982 atba www.rokiskioap.lt

DOVANOJA

• Dovanosiu stambesniai merginai 
drabužių. Tel. 8 673 38 271. 
Rokiškis
• Dovanojame naudotą šiferį, geros 
būklės, tinkamas naudoti. Kiekis 
apie 100 kv. m. Tel. 8 689 86 128. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Gerai veikiantį muzikinį centrą 
SONY. CD, FM, USB, Ipad, 
Iphone. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 623 05 235. Rokiškis
• Juostinę magnetolą su 
kolonėlėmis. Tel. 8 648 73 565. 
Rokiškis

• Sony DVD grotuvą. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Radijo imtuvą VEF - 214. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Lempinį radijo imtuvą Daugava. 
1957 m. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Puikiai veikiantį radijo imtuvą 
Okean-214. Dažnius gaudo. Nėra 
antenos. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 638 66 865. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Paaugintus broilerius.  
Tel. 8 686 99 116. Rokiškis
• 4 mėnesių žalmargę karvytę.  
Tel. 8 678 69 488. Rokiškis

• Jauniklę juodgalvės avytę. Kaina 
45 Eur. Tel. 8 624 54 217.  
Rokiškis
• Kaimiškai augintą kiaulę. 
Teirautis tel. +370 67965202. 
Biržai
• Kalakutų šeimyną. Kalakutas ir 5 
dedančios kalakutės.  
Tel. 8 686 99 116. Rokiškis
• Antis. Yra 15 vnt. (2 gaigalai 
ir 13 antyčių). Tel. 8 686 99 116. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo, galiu skaldyti 
malkas. Tel. 8 675 70 379.  
Rokiškis
• Buhalterė ieško papildomo 

darbo (dirbu namuose specialia 
programa). Tel. 8 626 81 551. 
Rokiškis
• Mergina ieško darbo. Man 30 
metų. Tel. 8 692 83 959.  
Rokiškis
• Vyras ieško darbo.  
Tel. 8 608 28 256. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Siūlomas darbas miškavežio 
vairuotojui. Tel. 8 687 33 067. 

Rokiškis
• Rokiškio rajone esančiai 
žemės ūkio bendrovei reikalingi 
santechnikai ir sargai.  
Tel. 8 650 97 726. Rokiškis
• Reikia atkurti ir panaikinti 
facebook. Tel. 8 673 38 271. 
Rokiškis
• Ieškau pagalbinio darbuotojo prie 
suvirintojo, vamzdyno montavimui, 
galinčio dirbti pagal individualią 
veiklą. Darbas nuolatinis.  
Tel. 8 630 72 587. Rokiškis
• Reikalinga brigada perkloti 
trinkeles. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 698 79 312. Rokiškis
• Reikalingas žmogus, galintis 
nukarpyti apie 30 m ilgio eglių 
gyvatvorę. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 698 79 312. Rokiškis
• Ieškomas suvirintojas, darbas 
statybose. Tel. 8 689 32 270. 
Rokiškis
• Ieškau kas galėtų iš skaldytų 
akmenų užbaigti rūsį.  
Tel. 8 698 13 122. Rokiškis

KITA

• Statinę. 3 kub. m. Tinka kurui ar 
kanalizacijai. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 682 20 385. Rokiškis
• Naują grilių. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Kompostinę žemę. 2,5 kub. m. 
Galima pusė šito kiekio. Atvežu. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 615 60 138. 
Rokiškis
• 2 kub.m. statinę ant ratų.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Dujų balionus. Galima 
pasigaminti šašlykines. Dusetos. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• Miltus, grūdus, traiškytus grūdus 
gyvuliams. Atvežu į namus.  
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• Už simbolinę kainą 3 l stiklainius. 
Tel. 8 612 29 637. Rokiškis
• Ieškome grunto, žemių sklypo 
sukėlimui Rokiškio mieste.  
Tel. 8 628 93 099. Rokiškis
• Automatikos skydo dėžę.  
50x50x26 cm. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

• Reaktyvinės elektros energijos 
skaitiklį. 380 V, 5 A. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Du trifazius elektros kirtiklius. 
100 ir 250 A. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Stalinę lempą  230 V, 13 W. Kaina 
5 Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Lankstų, varinį kabelį. 4  x 16 , 
ilgis 4 m. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Bokštinės, vandens siurblinės 
valdymo skydą. 380 V, iki 20 A. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Tarpines reles. 24 ir 230 V.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Elektros transformatorius. 
230/24V – 0,05 KVA ir 230/24V – 
0,1 KVA. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Programines laiko reles.  BЛ – 
34У4, BC – 10 – 33  230 V, 50 Hz. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Naudotus magnetinius leistuvus 
PME-211 380 /230V, 25 A, PME-
121 . Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Trifazius el. automatus: AE tipo 
63 A - 1 vnt, 25 A - 2 vnt. Kaina 5 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Vienfazę centrifūgą. 160 W 
galios. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Šieną ritiniais, galima pirkti iki 
40 ritinių. Kaina 3 Eur.  
Tel. 8 645 87 229. Rokiškis
• Pjautą medieną, pagal klientų 
pageidavimus. Tel. 8 686 93 420. 
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

MOBILIEJI TELEFONAI

• Samsung Galaxy S7.  



7 psl.

Nepriklausomas rajono laikraštis

Laisvės g.13

 2021-04-20

Tel. 8 699 33 786. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 2 kambarių butą Juodupėje. 
Pirmasis aukštas. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 5500 
Eur. Tel. 8 600 98 909.  
Rokiškis
• 2 kambarių butą Jaunystes g. 17, 
Rokiškis. 5 aukštas. Butas šiltas ir 
erdvus. Su baldais. Suremontuotas 
. Kaina 33000 Eur. Tel. 8 627 01 
708. Rokiškis
• 1,67 ha žemės ūkio paskirties 
sklypą, esanti Gabriškio k., 
Rokiškio raj.. Tel. 8 600 06 184. 
Rokiškis
• Prekybinį kioską. 2x5 m, 
apšiltintas, apsauginės žaliuzės, 
elektra. Kaina sutartinė. Tel. 8 699 
61 320. Rokiškis
• Garažą mikrorajone prie Norfos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• 20 a sklypą Jakšto g., Rokiškyje. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Erdvų, 65 kv. m, 3 kambarių 
butą penktajame aukšte, Taikos 
g., Rokiškyje. Tel. 8 675 24 736. 
Rokiškis
• 20 a sklypą Radutės g. 18, 
Rokiškyje. Kaina 13000 Eur.  
Tel. 8 624 54 017. Rokiškis
• Apmūrytą rąstinį šiltą namą 
Rokiškio raj., Sriubiškyje, 
Lėvens g., netoli Pandėlio, 3 
km (mokykla). Name įrengti 2 
kambariai. Tai geras pasirinkimas 
tiems, kurie nori gyventi arčiau 
gamtos. Kaina 3333 Eur.  
Tel. 8 659 12 691. Rokiškis
• 6 a sodo sklypą su vaismedžiais 
prie Kavoliškio. Kaina 500 Eur. 
Tel. 8 611 43 550.

NUOMA

• Jauna šeima išsinuomotu 
1-2 kambarių butą su baldais, 
ilgalaikiai nuomai.  
Tel. 8 603 29 420. Rokiškis
• Ieškau 2 kambario buto nuomai. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 684 84 603. 
Rokiškis
• Išsinuomočiau žemės ūkio 
paskirties žemę Rokiškio rajone. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 606 97 729. 
Rokiškis
• Išsinuomočiau vieno kambario 
butą Rokiškyje. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 668 63 618. Rokiškis
• Išnuomojamos patalpos su serviso 
įranga K. Donelaičio g. 17a. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 645 85 650. Rokiškis

PASLAUGOS

• Stiklinių terasų gamyba ir 
montavimas. Stiklo turėklai, dušo 
kabinos, nerūdijančio plieno 

turėklai, stiklo pertvaros. Kreiptis 
nurodytu telefonu arba info@
veidroteka.lt. Tel. 8 607 14 058. 
Rokiškis
• Stogų dengimas, jų remontas, 

kaminų mūrijimas. Skardinimo 
darbai. Karkasinių pastatų statyba. 
Visi lauko apdailos darbai.  
Tel. 8 695 99 901. Rokiškis
• Malkų ruošos ir aplinkos 
tvarkymo paslaugos. Nedideliais 
kiekiais pjaunu medžius privačiame 
miške - ištraukiu, skersuoju, 
skaldau, transportuoju. Taip 
pat formuoju gyvatvores, geniu 
vaismedžius, tvarkau aplinką - lapų 
grėbimas, išvežimas.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis

PERKA

• Perkame automobilius 
geriausiomis kainomis. Greitai 
sutvarkome dokumentus, 

atsiskaitome iš karto. Perkame 
auksą palankiausiomis kainomis. 
Dirbame kiekvieną dieną, be 
laisvadienių. Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis
• Perka vasarinių rapsų sėklą.  
Tel. 8 615 78 695. Rokiškis
• Nupirksiu Jūsų turimus 
lietuviškus litus ir centus (tiek 
smetoniškus, tiek nuo 1991 metų), 
taip pat carinės Rusijos monetas 
(auksines ir sidabrines). Pasiūlymus 
galima siusti el. paštu lietuvos.
litai@gmail.com.  
Tel. 8 673 00 274. Rokiškis
• Senas monetas, banknotus, 
medalius, ordinus, ženkliukus. 
Molines, medines statulėles, 
ąsočius. Nuotraukas, atvirutes, 
laikraščius, knygas, propagandinius 
plakatus. Virdulius, žvakides, 
ikonas, paveikslus. Kolekcinį 
sidabrą. Senus žaislus. Kitas 
senienas. Tel. 8 625 32 533. 
Rokiškis
• Perku traktorių T-150 K.  
Tel. 8 618 33 567. Rokiškis
• Pirktume 1-2 kambarių butą 
Juodupėje. Kaina 5000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Labai tvarkingą VW Golf 5 plus. 
2010 m., iš Vokietijos.  
Tel. 8 699 19 182. Rokiškis
• VW Golf 5 iš Vokietijos. 1.4 l, 
benzinas, 2008 m. 

Tel. 8 699 19 182. Rokiškis
• Volkswagen Caddy. 1.6 l., 
benzinas, iš Vokietijos, keleivinis, 
2008 m. Tel. 8 699 19 182. 
Rokiškis
• Opel Vectra. 2007 m., iš 
Prancūzijos. Hečbekas, 1.9 l, 88 
kW. Tel. 8 699 19 182.  
Rokiškis
• Audi A3. Važiuoja puikiai, 
rankinis stabdus laiko, važiuoklė ir 
variklis be defektų. 1.6 l, benzinas. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 519 32 390. 
Rokiškis
• Mercedes-benz a190. Neužsiveda, 
ilgai stovėjęs. Kaina 280 Eur.  
Tel. 8 619 32 390. Rokiškis
• Ford Focus. Su TA, automatinė 
pavarų dėžė, 2 l, benzinas, yra 
katalizatorius. Užvažiavo ant 
šaligatvio, nepaima kuro. Skilęs 
priekinis stiklas ir bamperis. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 619 32 390. 
Rokiškis
• Audi 80. Ilgai stovėjusi, sunkiai 
dirba, reikia tikrinti kuro sistemą. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 619 32 390. 
Rokiškis
• Opel Omega. Ilgai stovėjusi, 
reikia keisti filtrus, netolygiai dirba 
variklis. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 619 32 390. Rokiškis
• VW Passat B5 +. Geros būklės. 
Odinis rekaro salonas, originali, 
didelė multimedija, puikios 
padangos, gražus kėbulas. TA 
galioja. 2.5 l, reikia keisti variklio 
vožtuvo žarnelę. Labai prižiūrėtas 
automobilis. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 619 32 390. Rokiškis
• Audi A4 B6. 2 l, 96 kW, 
benzinas-dujos, kėbulas labai geros 
būklės, važiuoklė idealios būklės, 
visa elektros sistema veikia puikiai, 
autopilotas, kablys ir t.t Variklio 
defektas, tačiau automobilis 
užsiveda ir važiuoja. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 1000 
Eur. Tel. 8 647 88 088.  
Rokiškis
• Audi A3. 1.9 l, dyzelis. TA 
dvejiems metams. 1998 m.. 
Kaina 850 Eur. Tel. 8 677 83 385. 
Rokiškis
• Naudotus dviračius: paaugliui - 
45 Eur, rusiškas, moteriškas - 120 
Eur. Tel. 8 624 70 057.  
Rokiškis
• Volkswagen Polo. Sedanas, 1.4 l, 
benzinas, keturių durų, automatinė 
pavarų dėžė, 2005 m., spalva - 
tamsiai pilka. Kaina 2100 Eur.  
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Geros būklės dviratį su 
pavaromis. R26. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 623 05 235. Rokiškis
• Prižiūrėtą VW Golf 1997 m., 1,9 
l, TDI, 66 kW, dyzelis, universalas. 
Kėbulas nesupuvęs, dugnas 
nekiauras. TA iki birželio pabaigos. 
Pridedu vasarinius ratus. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 380 
Eur. Tel. 8 693 57 554.  
Rokiškis
• 1998 m. Opel Astra. Benzinas, 
variklis 1,8 l. Jokių investicijų 
nereikia, sėdi ir važiuoji, TA galioja 
iki rugpiūčio. Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Labai geros būklės dviratį. 
Aliuminio rėmas, lengvas, dauguma 
detalių Shimano firmos. Kaina 260 
Eur. Tel. 8 601 93 430.  
Rokiškis
• Audi A6 AVANT, dyzelis, 
automatinė greičių dėžė, 1995 m. 
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05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Nacionalinė 
ekspedicija
13:00 (Ne)emigrantai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:20 Maistas: tiesa ar 
pramanas? 
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 Maistas: tiesa ar pramanas? 
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 Parduotas gyvenimas 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Gero vakaro šou
20:30 Prakeikti III 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Pirmas nužudymas
22:25 Vikinglotto
22:30 Pirmas nužudymas
23:15 Jėga ir Kenoloto
23:18 Pirmas nužudymas
00:05 Skubi pagalba
01:05 Kobra 11 
02:00 X mutantai
02:55 Mažieji genijai 
03:20 Skubi pagalba
04:15 Kobra 11 
05:50 Atsargiai! Merginos

05:05 Kalnietis 

06:25 Svaragini. 
Amžina draugystė 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:00 Kalnietis 
11:00 Širdele mano
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 Devyni jardai
00:35 Strėlė 
01:30 Piktas vairuotojas
03:15 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
04:45 Kalnietis

06:25 Akloji zona 
07:20 Mano virtuvė geriausia 

08:35 Šuo
09:40 Pėdsakas 
10:35 Iškvietimas 
11:35 Mentalistas 
12:35 CSI. Majamis 
13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Šuo 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 Betsafe–LKL čempionatas
21:00 Kita miesto pusė
22:45 Griaustinio dienos
00:55 Didžiojo sprogimo teorija 
01:20 CSI. Majamis 
02:10 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“ 
05:30 Nauja diena
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22 05:15 Ponių rojus 

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vakaras su Edita
13:00 1000 pasaulio 
stebuklų
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:20 Maistas: tiesa ar 
pramanas? 
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 Maistas: tiesa ar
pramanas?
05:15 Ponių rojus

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

12:55 Parduotas gyvenimas 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Farai 
20:30 Prakeikti III 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Nesunaikinami 2
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Nesunaikinami 2
23:55 NIGHT SHIFT, THE 
00:55 Kobra 11 
01:50 X mutantai 
02:45 Mažieji genijai 
03:10 Naktinė pamaina
04:00 Kobra 11 
05:50 Atsargiai! Merginos

06:25 Svaragini. Amžina 
draugystė 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:00 Kalnietis

11:00 Širdele mano 
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 Žudikų kodas
00:25 Strėlė 
01:20 Devyni jardai
03:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
04:30 Alchemija
05:00 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 Kvailiai šėlsta 
21:00 Naktinė komanda
22:55 Kita miesto pusė
00:40 Didžiojo sprogimo
 teorija 
01:05 CSI. Majamis 
01:55 Iškvietimas 
02:35 FTB

05:30 Nauja diena
06:30 Deutsche Welle pristato: 
Keliautojo dienoraštis
07:00 #NeSpaudai
08:00 „Paslaptys“ 
09:00 „Pėdsakas“ 
10:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11:00 „Žiedas su rubinu“ 
12:00 TV parduotuvė

12:15 Tiek žinių
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Teisingumo agentai“ 
15:00 „Reali mistika“ 
16:00 Reporteris
16:30 Alfa taškas
17:00 Oponentai
18:00 Reporteris
18:25 Rubrika "Europa - tai aš"
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19:30 Alfa taškas
20:00 Reporteris
20:30 „Reali mistika“ 
21:30 „Žiedas su rubinu“ 
22:30 Reporteris
22:55 Rubrika "Europa - tai aš"
23:00 Alfa taškas
23:30 Oponentai
00:30 „Teisingumo agentai“ 
01:30 „Žiedas su rubinu“ 
02:20 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:10 Oponentai
03:50 Alfa taškas
04:10 Mokslo ritmu
04:25 Kaimo akademija
04:50 „Reali mistika“
05:30 Nauja diena
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23 05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka 
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija 
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius
13:00 (Pra)rasta karta
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:20 Maistas: tiesa ar 
pramanas? 
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 Šimtas kelių iki grabo lentos
00:50 Kvadratas 
03:15 Panorama 
03:45 Dienos tema 
04:10 Vartotojų kontrolė
05:05 Dizaino dokumentika
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 Parduotas gyvenimas 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 

16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Ledynmetis. Žemynų 
atsiradimas
21:15 Bėgantis labirintu
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Bėgantis labirintu
23:40 Gailestis
01:25 Rembo. Paskutinis kraujas
03:10 Komando
04:45 Mažieji genijai

06:20 Svaragini. Amžina 
draugystė 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:00 Kalnietis 
11:00 Širdele mano 
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 Paguoda
23:05 Specialistas
01:15 Atpildas
03:00 Žudikų kodas
04:30 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

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

18:30 Akloji zona 
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Baudėjas
00:00 Naktinė komanda
01:50 Didžiojo sprogimo 
teorija 
02:15 CSI. Majamis 
03:00 Iškvietimas

05:30 Nauja diena
06:30 Deutsche Welle pristato: 
Greitis
07:00 Oponentai
08:00 „Paslaptys“ 
09:00 „Pėdsakas“ 
10:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
11:00 „Žiedas su rubinu“ 
12:00 TV parduotuvė
12:15 Tiek žinių
12:30 Alfa taškas
13:00 Nauja diena
14:00 „Teisingumo agentai“ 

15:00 „Reali mistika“ 
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“

12 mėn., 85kW, TA iki 2022.10. 
Tel. 8 618 18 606. Rokiškis
• VW Golf 4 universalą. 2001 m., 
1,9 l, 74 kW. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 606 15 080. Rokiškis
• Neblogai išlaikytą VW Golf 2. 
Kėbulas neblogas, variklis geras. 
Tarška granata. 1,3 l, benzinas. 
Kaina 550 Eur. Tel. 8 619 32 390. 
Rokiškis
• VW Golf 3. 1997 m., 1,6 l, 
55 kW, benzinas, nesurūdijęs. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 623 05 235. 
Rokiškis
• Opel Meriva. Techniškai 
prižiūrėtas automobilis. Be 
techninės apžiūros. Yra šiek tiek 
rūdžių. Išsamesnė informacija 
telefonu (kalbu rusiškai). Kaina 
galutinė. Kaina 560 Eur.  
Tel. 8 617 55 128. Rokiškis
• Elektrinį paspirtuką Segway 
ninebot es4. Naudotas. Max 
greitis 30 km/val, nuvažiuojamas 
atstumas 45 km, nuvažiavęs 350 
km. Nelankstomas machanizmas. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 678 77 677. 

Rokiškis
• Sportinį bėginį moterišką dviratį. 
Spalva - žydra, dangaus mėlynumo. 
Siaura sėdynė. Dviratis naujas. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 678 46 162. 
Rokiškis
• 1999 m. Ford Galaxy, 1.9, 66 
kW, pakeisti diržai, techniškai 
tvarkingas. Kaina 890 Eur.  
Tel. 8 687 49 303. Rokiškis
• Savadarbę priekabą su vandens 
talpa (1000 litrų). Priekaba be 
dokumentų. Tinka bet kokiai 
transporto priemonei, turinčiai 
kablį. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 608 92 083. Rokiškis
• VW Tauran. 2008 m., 2 l, 103 kW, 
mechaninė pavarų dėžė. Variklis 
geras, dėžė gera, sankaba gera, 
važiuoklėje niekas nebilda. Yra 
smulkių kėbulo defektų, TA galioja 
iki 2021-12. Kaina 2450 Eur.  
Tel. 8 608 30 483. Rokiškis
• VW Passat B6. 2 l, TDI, 103 
kW. 2006-08. TA iki 2022-03. 
Rida 270000 km. Tvarkingas 

automobilis. Rūdžių nėra. 
Pridedami ratlankiai su vasarinėmis 
padangomis ir naujos tvarkingos 
lubos. Keli smulkūs kėbulo 
defektai. Rankinio stabdžio klaida. 
Kaina 2600 Eur. Tel. 8 696 38 718. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Continental vasarines padangas. 
225/50, R16, dviejų protektoriaus 
gylis 6 mm, kitų –  5 mm. Kaina 70 
Eur. Tel. 8 693 96 487.  
Rokiškis
• M+s padangas. 225/45, R17. 
Dviejų protektoriaus gylis 7,8 mm, 
kitų 6,7 mm. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 695 68 560. Rokiškis
• Dalimis 2002 m., Opel Zafira. 
DTI. Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• Lietus ratlankius su padangomis. 
Bmw, R16. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• VW, lengvojo lydinio ratų 
komplektą su originaliomis, 
vasarinėmis Roadastone 

padangomis. 195/65, R15. 
Rokiškis. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 682 20 385. Rokiškis
• Vasarines padangas. 4 vnt., R19, 
225/45, Dunlop, apie 4 mm . Kaina 
50 Eur. Tel. 8 610 03 701.  
Rokiškis
• 2 l, dyzelinį Nissan variklį ir 
greičių dėžę. Tel. 8 660 52 637. 
Rokiškis
• Padangas. 15 col., 195/65, 
vasarinės, protektoriaus gylis 6 
mm, 4 vnt.. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Padangas. 16 col., 215/65, 
vasarinės, protektoriaus gylis 5-6 
mm, 4 vnt. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Padangas. 4 vnt., 185/65, R15. 
Geros, prieš metus pirktos naujos. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 603 77 107. 
Rokiškis
•  Lietus ratus su vasarinėmis 
padangomis. R14, 185/70. 4 vnt.. 
Tel. 8 616 18 776. Rokiškis
• Opel Meriva, Astra padangas su 
ratlankiais. R14. Kaina 40 Eur.  

Tel. 8 671 43 562. Rokiškis
• VW Golf 2, 1.9 l, TD pavarų 
dėžę. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• VW Golf 5 skardinius ratlankius. 
Kaina 5 Eur. Tel. 8 686 98 456. 
Rokiškis
• 1998 m. Audi A4 B5 1,9 l, 81 
kW. Vairo kolonėlę, dėžę, sankabą, 
spyruokles ir kita.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Hidraulinio pakabos pagrindinę 
traukę T-150. Tel. 8 687 89 378. 
Rokiškis
• Audi A4 dalimis, benzinas-dujos. 
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
• Kuro purkštukus, tinkančius Bmw 
320d, 330d, 530d, 730d, X5. Kodas 
0445110080 arba 0445110131. 
Yra 2 vienetai. Išvalyti, tikrinti, 
atitinka visus parametrus. Analogai 
0445110080, 0445110131, 
0986435084. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• 1999 m. Opel Frontera priekinį, 
dešinį žibintą. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis

• Motociklo priekinį žibintą. Kaina 
55 Eur. Tel. 8 685 21 400.  
Rokiškis
• Originalius veidrodėlius, 
didesnius nei įprasti, nes naudoti 
tempiant namelį. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Bmw R13 originalius ratlankius. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Originalų bėgio svirties užraktą 
Multilok. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Du naudotus purkštukus. Kaina 
55 Eur. Tel. 8 685 21 400.  
Rokiškis
• VW Bora generatorių. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 685 21 400.  
Rokiškis
• Naują, nenaudotą traktoriaus DT 
kuro talpą. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• 4 vnt., Volkswagen, R15 ratus su 
vasarinėmis padangomis. Padangų 
protektoriaus gylio likutis tarp 4-5 
mm. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 623 91 470. Rokiškis
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Dėl prašymų pateikimo rengiant 
Panevėžio apskrities Rokiškio rajono (savivaldybės) 

Rokiškio kaimiškosios seniūnijos 
Moškėnų kadastro vietovės 

žemės reformos žemėtvarkos projektą
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyrius 

(toliau ‒ Skyrius) informuoja, kad 2021 m. gegužės 12 d. bus pradėtas reng-
ti 195,6594 ha teritorijos Panevėžio apskrities Rokiškio rajono (savivaldybės) 
Rokiškio kaimiškosios seniūnijos Moškėnų kadastro vietovės žemės reformos 
žemėtvarkos projektas. Asmenys, pageidaujantys šios kadastro vietovės teri-
torijoje susigrąžinti žemę natūra, gauti nuosavybėn neatlygintinai, pirkti arba 
nuomoti iš valstybės, gauti neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti 
žemę, iki 2021 m. gegužės 10 d. gali pateikti prašymus Skyriui. 

Projektavimo darbus vykdo Vida Einorytė (valstybės įmonės Valstybės žemės 
fondo Panevėžio žemėtvarkos ir geodezijos skyrius, tel. 8 626 22951). Su laisvos 
žemės fondo žemės planu galima susipažinti interneto svetainėje www.nzt.lt 
arba Skyriuje, P. Cvirkos g. 7, 42163 Rokiškis, 204 kab., darbo dienomis I–IV 
8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val.

Užs. 1294
• VW Passat. Visą arba dalimis. 
1990 m., 1,6 l, TD  gerą variklį. 
Kaina 190 Eur. Tel. 8 612 67 305. 
Rokiškis
• Pirelli padangas. R18, 225/45, 
protektoriaus gylio likutis 6 mm, 
2018 m., dvi padangos. Kaina už 
abi. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 604 62 575. Rokiškis
• Dvi vasarines, Continental 
padangas. R18, 235/60. Padangos 
2016 metų. Vienos protektoriaus 
gylio likutis ~ 4,5 mm, kitos ~ 3,5 
mm. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 673 00 274. Rokiškis
• Renault Clio, nuo 2000 m. 
priekinį stiklą. Naujas. Kaina 55 
Eur. Tel. 8 604 62 575.  
Rokiškis
• VW Sharan sėdynes. Du vienetai, 
pilka spalva, būklė labai gera. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 604 62 575. 
Rokiškis
• Lietus Skoda ratlankius. R15, tarp 
centrų 112. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 645 87 229. Rokiškis
• Magnetolą Blaupunkt Manchester 
110 CD/USB/SD. Neįsijungia. 
Parduodu kaip neveikiančią. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 675 00 301.  
Rokiškis
• Geros būklės, originalius, R16 
(112x57), lietus ratlankius su 
vasarinėmis padangomis. Kaina 
120 Eur. Tel. 8 695 68 560.  
Rokiškis
• Ratlankius. R15, 4/112. Tinka 
Volkswagen, Audi, Skoda, Seat 
automobiliams. Su padangomis. 
205/60, R15, vasarinės. Kaina 130 
Eur. Tel. 8 658 12 062.  
Rokiškis
• Skardinius ratlankius. 175/70, 
R13, 4 vnt.. Tel. 8 650 33 386. 

Rokiškis
• Opel ratlankius. R15, 5/110, 
su geromis, m+s, apynaujėmis 
padangomis. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Sėjamąją Nordsten. Darbinis 
plotis 3 m., elektrinės technologinės 
vėžos, nauji prikabinimo kaiščiai. 
Kaina 650 Eur. Tel. 8 630 61 751. 
Rokiškis
• Ritininį presą. Pandėlys. Kaina 
1200 Eur. Tel. 8 689 76 415. 
Rokiškis
• Savadarbį traktorių su 
dokumentais. T-25 variklis, GAZ 
51 tiltas, ratai - GAZ 66, gale 
hidraulika, padargai, traliukas. 
Kaina 2200 Eur.  
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• Hidraulines žarnas.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Tvarkingą, kardaniniu velenu 
sukamą diskinį pjūklą (zeimerį). 

Kaina 200 Eur. Tel. 8 658 88 388. 
Rokiškis
• Reduktorių. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Naudotus skriemulius. 22, 20, 13 
cm skersmens. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Keičiu naują Samsung ultra, 
HD, smart ,139 cm įstrižainės 
televizorių į automobilį. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 370 
Eur. Tel. 8 605 33 586.  
Rokiškis
• Televizorių LG. Kaina 110 Eur. 
Tel. 8 646 49 930. Rokiškis
• Televizorių LG. 81 cm įstrižainės, 
smart. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 648 73 565. Rokiškis
• Juostinį fotoaparatą Zorkii-4. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Televizorių su priedeliu. 
Plazminis. Kupiškis. Įstrižainė 90 
cm. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• Palydovinę anteną. 1,65 m. 
skersmens. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Vaikišką elektromobilį. Puikiai 
veikiantis, važiuoja pirmyn ir atgal, 
daug šviesų, groja muzika. Vaikas 
pats gali važiuoti spausdamas 
pedalą arba galima valdyti pultu. 
Tinkamas vaikui iki 4 metų. Taip 
pat yra pakrovėjas. Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 699 85 450. Rokiškis
• Mažai naudotą, reguliuojamo 
aukščio stalo ir kėdės komplektą. 

Stalviršį galima pakreipti iki 40 
laipsnių, kad būtų galima patogiau 
rašyti, skaityti bei piešti, yra 
stalčiukas daiktams. Kaina 55 Eur. 
Tel. 8 687 16 363. Rokiškis
• Vaikišką vežimėlį, mėlynos 
spalvos, žemas, geros būklės. Ir 
vaikišką lovytę. Kaina 10 Eur už 
viską. Tel. 8 615 72 399.  
Rokiškis
• Vežimėlį Tapu Tutis 3 in 1. Su 
visais priedais. Išvalytas. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 624 11 027.  
Rokiškis
• Vaikišką staliuką su kėdutę. Kaina 
12 Eur. Tel. 8 625 81 278.  
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Rasti Milgintos Virbalienės 
raktas ir kortelė. Tel. 8 621 17 498. 
Rokiškis
• Kovo 30 d. Kalnų g. dingo baltas 
katinas su ryškai rudomis (ryžomis) 
dėmėmis, segi mėlyną antkakliuką. 
Šaukiamas vardu Rikis. Mačiusius 
ar priglaudusius prašau informuoti. 
Radusiam atsilyginsiu.  
Tel. 8 618 31 806. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Tvarkingą MTD traktoriuką 
su 13 hp varikliu. Peiliai, diržai, 
akumuliatorius nauji, pakeisti 
tepalai, pavarų dėžė mechaninė, 
deka tvarkinga, be rūdžių. Kaina 
750 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• Geros būklės šiltnamį - kaina 
sutartinė. 12 km už Rokiškio, 
pasiimti patiems. Tel. 8 623 80 442. 
Rokiškis
• Naujus stiklus šiltnamiui 
(pastorinti) 160x50 cm.  
Tel. 8 610 10 342. Rokiškis
• Tvarkingą stumdomą vejapjovę 
Al-ko. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 686 98 456. Rokiškis
• Grandininį pjūklą Taiga. Kaina 80 
Eur. Tel. 8 627 71 703.  
Rokiškis
• Mažai naudotą, mechaninę 
žoliapjovę Garden. Kaina 24 Eur. 
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Hilti įrankius. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 674 54 495. Rokiškis
• Baltus PVC langus. Trijų dalių. 
Vidurys varstomas. Vyriai dešinėje. 
Matmenys: 2350x1290, 2360x1290. 
Kaina 80Eur/vnt. Tel. 8 676 38 138. 
Rokiškis
• Nebrangiai naudotus stiklo 
blokelius 19,5x19,5 cm.  
Tel. 8 674 40 825. Rokiškis
• Naujas plastikines duris 1x2,10 
m. Buvo gamintos išėjimui i terasą. 
Atsidaro iš kairės į dešinę ir tik su 
viena rankena. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 619 52 150. Rokiškis
• Tris neveikiančius 
akumuliatorinius suktukus su 
krovikliais. Kaina 25 Eur.  

Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Diskinį pjūklą (zeimerį) su 30 cm 
pločio obliavimo įranga. Kaina 260 
Eur. Tel. 8 627 71 703.  
Rokiškis
• Sausas gegnes. Ilgis 6 m, storis 6 
cm, plotis 15 cm, 170 Eur už kubinį 
metrą. Tel. 8 612 14 720.  
Vilnius
• Telwin mastermig 253 
kompresorių. Trifazis. Kaina 300 
Eur. Tel. 8 603 03 336.  
Rokiškis
• Dvejas, naudotas buto duris. 
Vienos durys su stiklu. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Tąšus. 15/15 cm., nebrūsuotas 
colines lentas. Sausą medieną.  
Tel. 8 610 06 145. Rokiškis
• Obliavimo stakles Astra.  
Tel. 8 650 33 386. Rokiškis

Nuo liepos pacientai galės 
gauti ketvirtadaliu daugiau 
kompensuojamų sauskelnių

Nuo liepos sunkaus šlapimo 
nelaikymo diagnozę turintys pa-
cientai, drausti privalomuoju 
sveikatos draudimu, galės gauti 
ketvirtadaliu daugiau kompen-
suojamų sauskelnių, šią savaitę 
pranešė Valstybinė ligonių kasa.

Jos teigimu, tam antrąjį pusmetį 
numatyta 1,2 mln. eurų iš Privalo-
mojo sveikatos draudimo fondo 
(PSDF) bei dar 400 tūkst. eurų iš 
valstybės biudžeto.

Lietuvoje kompensuojamąsias 
medicinos pagalbos priemones 
pernai naudojo 171 tūkst. pacientų, 
vien tik šlapimo ir išmatų sulaiky-
mui skirtąsias (inkontinenciją sulai-
kančias priemones) – 58 tūkst.

Pakeitus Kompensuojamųjų me-
dicinos pagalbos priemonių sąrašą 
(vadinamąjį C sąrašą), asmenims, 
kuriems nustatytas sunkaus šlapimo 
nelaikymo laipsnis, nuo liepos ligo-
nių kasos galės kompensuoti ne 45, 
o 60 vienetų sauskelnių per mėnesį.  

Dėl PSDF lėšomis kompensuo-
jamų sauskelnių pirmiausia reikia 
kreiptis į šeimos gydytoją. Įvertinęs 
šlapimo arba išmatų nelaikymo su-
trikimo rizikos veiksnius ir laipsnį, 
jis turi diagnozuoti sutrikimą ir iš-
rašyti receptą kompensuojamoms 
priemonėms gauti. Prireikus nuo-
dugnesnio ištyrimo, šeimos gydy-
tojas gali pacientą siųsti patvirtinti 
diagnozę pas gydytoją specialistą, 
pavyzdžiui, ginekologą ar urologą.

Pirmą kartą skiriamų kompen-
suojamųjų medicinos pagalbos prie-
monių receptą išrašo gydytojas, nes 
jis diagnozuoja paciento ligą, dėl 
kurios jam gali būti paskirtos kom-
pensuojamosios priemonės. Vėliau 
šiuos receptus turi teisę išrašyti 

slaugytojai.
2020 metais slaugytojai išrašė 46 

tūkst. tokių priemonių receptų – du 
kartus daugiau negu 2019-aisiais. 
„Labai ragintume slaugytojus akty-
viau naudotis savo teise išrašinėti 
kompensuojamųjų medicinos pagal-
bos priemonių receptus. Kol kas pro-
cesas vyksta vangiai – iš kiek daugiau 
nei pusės milijono gydytojų išrašytų 
tokių priemonių receptų slaugyto-
jams tenka vos 8 proc.“, – pranešime 
teigė Vaistų kompensavimo skyriaus 
patarėja Irma Medžiaušaitė.

Specialistės teigimu, daugiausia 
tokių priemonių receptų išrašo di-
džiųjų poliklinikų slaugytojos.

Tokioms priemonėms įsigyti per-
nai buvo išrašyta 585 tūkst. receptų, 
vien tik dėl inkontinencijos priežas-
čių – 39 tūkst. receptų. Medicinos 
pagalbos priemonėms kompensuoti 
iš PSDF buvo išleista  22,8 mln. 
eurų, tik inkontinenciją sulaikan-
čioms priemonėms – 9,3 mln. eurų. 
Pirmuoju atveju padengtų pacientų 
priemokų suma siekė 1,7 mln. eurų, 
antruoju – 1,6 mln. eurų.

Specialistai primena, kad  gy-
dytojui nustačius šlapimo ir (arba) 
išmatų nelaikymą, šiuo metu per mė-
nesį neįgalūs vaikai, turintys šlapimo 
nelaikymą, gali gauti 60 sauskelnių. 
Suaugusieji, esant vidutiniam šlapimo 
nelaikymui, gali gauti tiek pat sauskel-
nių, kurių sugeriamumas nuo 300 mln. 
Esant sunkiam nelaikymui – 45 sau-
skelnes, o nuo liepos – 60 sauskelnių 
bus kompensuojama ir suaugusiems, 
turintiems tik šlapimo nelaikymą. 
Suaugusiems, esant vien tik išmatų 
nelaikymui, gali būti skiriamos 45 sau-
skelnes, o jei asmuo turi ir šlapimo, ir 
išmatų netaikymą – 90 sauskelnių.

BNS inform.
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Balandžio 20-oji, 
antradienis, 
17 savaitė

Iki Naujųjų liko 255 dienos
Kinų kalbos diena

Saulė teka 6.08 val., 
leidžiasi 20.29 val. 

Dienos ilgumas 14.21 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Agnetė, Agnė, Agnietė, Adeliaras, 
Eisvaldas, Eisvaldė, Eisvydė, 

Gostarta, Gostartas, Gostautas, 
Gostautė, Goštautas, Traidenis.

Rytoj: Akvilė, Anzelma, 
Anzelmas, Anzelmina, Arėjas, 
Arijus, Milgedas, Skalamintas, 
Skalamintė, Skalmintė, Skalvė, 

Skalvis, Vaitvilas, Vaitvilas, Vaitvilė, 
Zelma, Zelmas.

Poryt: Danutė, Jurga, Leonidas, 
Novaidas, Novaidė, Novaldas, 

Novaldė, Sotera, Soteras, Visgailas, 
Visgailė, Visgauda, Visgaudas, 
Visgeda, Visgedas, Visgirda, 

Visgirdas.

Dienos citata
„Atsiremti galima tik į tai, 

kas priešinasi" 
(B. Paskalis).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1498 m. portugalų keliautojo 
Vasko da Gamos vadovaujama 
ekspedicija pasiekė Indijos kran-
tus. Taip buvo atrastas rytinis jū-
ros kelias iš Europos į Indiją.

1841 m. Filadelfijos žurnale 
"Graham's Magazine" paskelb-
ta Edgaro Alano Po apysaka 
„Žmogžudystė Morgo gatvėje“ 
- ji laikoma pirmąja detektyvine 
istorija.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1716 m. Marienburge (Len-
kija) gimė kunigas, pirmasis 
lietuvių literatūros istorikas, kal-
bininkas, teoretikas ir kritikas 
Gotfridas Ostermejeris..

1801 m. Vilniuje misionieriai 
atidarė Rasų kapines.

1921 m. prasidėjo Briuselio 
konferencija - Lietuvos ir Lenki-
jos derybos dėl Vilniaus krašto.

1991 m. Aukščiausiosios Ta-
rybos-Atkuriamojo Seimo Pir-
mininkas Vytautas Landsbergis 
pasirašė memorandumą SSRS 
prezidentui Michailui Gorba-
čiovui dėl būtinumo atnaujinti 
Lietuvos Respublikos ir SSRS tei-
sinius tarpvalstybinius santykius.

1994 m. pradėti naikinti laiki-
nieji pinigai - talonai.

Post scriptum
Maža piktybė didele pavirsta.

Vištienos krūtinėlė su citrina, česnaku ir žolelėmis
Ingredientai: 
• 1 kg vištienos krūtinėlės
• 6 valg. š. alyvuogių aliejaus
• 4 smulkinti česnakai 
•  1 arbat. š. džiovintų čiobrelių 
• 0,5 arbat. š. džiovintų
raudonėlių
 • 1 arbat. š. druskos
• 0,5 arbat. š. šviežiai maltų
juodųjų pipirų
 • 0,5 arbat. š. šviežiai tarkuotos
citrinos žievelės

Gaminimas:
Sumaišykite visus ingredien-
tus, išskyrus vištieną, užspau-
džiamame maiše. Sudėkite viš-

tienos krūtinėlę į maišo vidų ir tolygiai paskirstykite marinatą. Įdėkite maišą į 
dubenį ir palikite šaldytuve nuo 4 iki 12 valandų. Įkaitinkite kepsninę iki aukštos 
temperatūros, o groteles patepkite alyvuogių aliejumi. Vištienos krūtinėlę dėkite 
į kepsninę taip, kad ant viršaus liktų kuo daugiau marinato. Kepkite po kelias 
minutes iš abiejų pusių.

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Balandžio 20 d. Naktį 6

Dieną 13
R,  
1-5 m/s

Balandžio 21 d. Naktį 3
Dieną 12

V,
3-8 m/s

Balandžio 22 d. Naktį 4
Dieną 11

PV, 
3-8 m/s

Orų prognozė balandžio 20-22 d.

Praha žada išslaptinti 
medžiagą apie 2014-ųjų 
sprogimą amunicijos sandėlyje

Čekijos valdžia išslaptins 
medžiagą apie prieš septynerius 
metus įvykusį sprogimą kariuo-
menės amunicijos sandėlyje, 
dėl kurio įtariami Rusijos žval-
gybininkai, pareiškė ministras 
pirmininkas Andrejus Babišas. 

Pasak premjero, ministrų ka-
binetas pirmadienį išnagrinės 
Čekijos saugumo informacijos 
tarnybos (BIS) surinktą bylos 
medžiagą ir ją aptars.

„Byla pirmadienį bus aptarta 
vyriausybėje, nes kiti ministrai 
jos nematė, ir aš noriu, kad duo-
menys būtų išslaptinti“, – inter-
viu laikraščiui „Lidove noviny“ 
sakė jis.  

A. Babišas pažadėjo, kad 
tuomet čekai turės galimybę su-
sipažinti su išslaptintais doku-
mentais.

Paklaustas, ar bus imtasi pa-
pildomų priemonių, jis atsakė, 
kad, jo manymu, 18 Rusijos di-
plomatų išsiuntimas yra tinka-
mas atsakas.

Premjeras taip pat sakė, kad 
jau informavo kitas Europos Są-
jungos nares ir apie bylą pranešė 
Europos Vadovų Tarybos pirmi-
ninkui Charles'iui Micheliui.

„Būtinai tą aptarsime kitame 
Tarybos posėdyje“, – pridūrė jis.

Čekijos vyriausybė šeštadie-

nį paskelbė išsiunčianti iš šalies 
18 rusų diplomatų, kuriuos čekų 
žvalgybininkai vadina Rusijos 
Užsienio žvalgybos tarnybos 
(SVR) bei karinės žvalgybos 
agentūros GRU slaptaisiais 
agentais ir sieja su 2014 metų 
sprogimu kariuomenės amuni-
cijos sandėlyje netoli Čekijos 
rytuose esančio Vrbeticės kaimo.

Čekijos policija vėliau taip 
pat paskelbė, kad dėl šio dvi gy-
vybes nusinešusio sprogimo ieš-
ko dviejų rusų su pasais, kuriuos 
naudojo buvusio dvigubo agento 
Sergejaus Skripalio ir jo dukters 
apnuodijimu 2018 metais įtaria-
mi asmenys.

Rusijos užsienio reikalų mi-
nisterija sekmadienį pareiškė 
griežtą protestą Prahai dėl "be-
precedenčio" 18 Rusijos am-
basados   darbuotojų išsiuntimo. 
Pasak ministerijos, dėl šio „prie-
šiško žingsnio“ matyti Vašingto-
no dalyvavimo „pėdsakų“.  

„Reiškiame griežtą protestą 
Čekijos valdžios institucijoms. 
Imsimės atsakomųjų priemonių, 
kurios privers šios provokacijos 
autorius suvokti visą savo atsa-
komybę už normalaus mūsų ša-
lių santykių vystymosi pagrindų 
sunaikinimą“, – sakoma ministe-
rijos pareiškime.

BNS inform.

Į Signatarų namus grąžinamas 
Vasario 16-osios Akto originalas

Į Signatarų namus Vil-
niuje nuo antradienio grįž-
ta Vasario 16-osios Akto 
originalas.

Jis nuo pernai lapkričio 
15 dienos saugotas Lietuvos 
valstybės istorijos archyvo 
saugykloje – pagal sutari-
mą su Vokietijos archyvu, 
dokumentas kasmet kelis 
mėnesius turi „pailsėti“ nuo 
ekspozicijos.

Kaip ir kasmet nuo 2018-
ųjų, Lietuvos Tarybos nu-
tarimas dėl Lietuvos nepri-
klausomybės atkūrimo bus 
eksponuojamas tame pa-
čiame kambaryje, kur 1918 
metų vasario 16 dieną jį pa-
sirašė Jono Basanavičiaus 
pirmininkaujama Lietuvos 
Taryba.

Signatarų namų vyresnio-
ji muziejininkė Sandra Ger-
manavičiūtė BNS sakė, kad 
dokumentas visada grįžda-
vo prieš Vasario 16-ąją, bet 
šiemet planus pakoregavo 
karantinas ir jo suvaržymai 
muziejams – ekspozicijos 

pradžia sutampa su šio Lie-
tuvos nacionalinio muziejaus 
padalinio atsidarymu.

„Būtent antradienį, tą die-
ną, kai atsidarome, parsive-
žame ir istorinį dokumentą. 
Griežta išankstinė registracija 
nebebūtina, galima bus ateiti 
ir be registracijos, tik tiek, 
kad lankytojų skaičius muzie-
juje yra ribojamas. Didesnių 
ribojimų nebėra, bet, aišku, 
yra pagrindinės priemonės, 
tie trys raktiniai žodžiai: kau-
kės, dezinfekcija, atstumai“, 
– BNS sakė muziejininkė.

Anot jos, vienu metu į Si-
gnataro namus užeiti galės iki 
25 lankytojų.

Dokumentas liks muzie-
juje iki lapkričio 15-osios, 
kaip ir anksčiau, jis bus lai-
komas neperšaunamoje vitri-
noje su specialiai palaikomu 
mikroklimatu. Aktas yra ap-
draustas, prie jo nuolat budi 
Viešojo saugumo tarnybos 
pareigūnai.

Vokietijai siųstą Nutarimą 
dėl valstybės atkūrimo Vy-
tauto Didžiojo universiteto 

profesorius Liudas Mažylis 
Berlyno diplomatiniame ar-
chyve rado 2017 metų pava-
sarį.

Vilniuje Vasario 16-osios 
Aktas turėtų būti eksponuo-
jamas paskutinį kartą –  pa-
gal pirminį Lietuvos ir Vo-
kietijos susitarimą numatyta, 
kad Aktas nuo 2018 metų 
sausio Lietuvai perduodamas 
ilgiausiai penkeriems me-
tams, dokumento saugojimą 
pratęsiant kas metus. Susi-
tarimas numato, kad 2022 
metais dokumentas galėtų 
būti eksponuojamas Kaune, 
Istorinėje Prezidentūroje.

Iki šiol nesutarta, ar Lietu-
vos Nepriklausomybės Aktas 
galėtų likti Lietuvoje visam 
laikui.

Jono Basanavičiaus pirmi-
ninkaujama Lietuvos Taryba 
Nepriklausomybės Aktą pa-
sirašė 1918 metų vasario 16 
dieną Vilniuje. Istorikai mano, 
kad tądien galėjo būti pasira-
šyti keli dokumentai, kitų bu-
vimo vieta nėra žinoma.
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Lietuvos pašto nuo liepos 
laukia didžiausias iššūkis

Europos Sąjungai nuo 
šių metų liepos panaikinant 
PVM lengvatą smulkioms 
siuntoms iš trečiųjų šalių, 
Lietuvos pašto laukia dar 
vienas didelis išbandymas, 
sako susisiekimo ministras 
Marius Skuodis.

Skaičiuojama, kad dėl pa-
naikintos lengvatos bendras 
deklaruojamų siuntų kiekis 
per šiuos ir kitus metus Lie-
tuvoje išaugs nuo 37 tūkst. iki 
10 mln.  „Nuo liepos laukian-
čių pokyčių suvaldymas yra 
įmonės vadovybės ir valdybos 
atsakomybė. Įmonė turi nuolat 
aiškiai komunikuoti, kaip kei-
sis situacija ir kaip bus užti-
krinamas vartotojo interesas“, 
– pranešime sakė M. Skuodis, 

penktadienį susitikės su Lie-
tuvos pašto valdyba.

Nuo liepos 1-osios PVM 
lengvata bus panaikinta smul-
kioms – iki 22 eurų siuntoms. 
Ta reiškia, kad jas bus priva-
loma deklaruoti ir išmuitinti. 

Pasak pranešimo, pasiruo-
šimas šiems pokyčiams didžia 
dalimi priklauso nuo Muitinės 
departamento veiklos, būsimų 
pakeitimų bei sprendinių – be 
muitinės IT sistemų pagalbos 
šio srauto nebus įmanoma ap-
doroti. Todėl paštas ir muitinė 
turi aktyviai dirbti su klien-
tais, darbuotojais ir savival-
dybėmis. Be to, pašto laukia ir 
perėjimas prie Registrų centro 
Adresų registro, rašoma pra-
nešime.
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170 tūkst. žmonių dar gali susigrąžinti 17 mln. eurų GPM
171 tūkst. gyventojų, iki ge-

gužės 3 dienos pateikę pajamų 
mokesčio deklaracijas, gali su-
sigrąžinti daugiau nei 17 mln. 
eurų pajamų mokesčio (GPM) 
permokų, pranešė Valstybinė 
mokesčių inspekcija (VMI).

Anot jos, iki penktadienio 

264,4 tūkst. žmonių jau deklara-
vo grąžintiną 44 mln. eurų GPM 
sumą.

Pernai GPM lengvata pasi-
naudojo 88 proc. gyventojų, de-
klaravusių grąžintiną 62,1 mln. 
eurų sumą – 15 proc. daugiau nei 
2019 metais. Daugiausia dekla-
ruota už gyvybės draudimo įmo-

kas – apie 40 mln. eurų, būsto 
paskolų palūkanas – 4 mln. eurų, 
ir įmokas už studijas – 11 mln. 
eurų.

Pasinaudoti GPM lengvato-
mis galima už penkis ankstesnius 
metus, jeigu žmogus  pateikia ar 
patikslina deklaracijas.
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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. Pa-
našu, kad papil-
domų uždarbių 
paieškoje jus ap-

lankys sėkmė. Antradienis ir 
trečiadienis labai sėkmingos 
dienos tvarkyti finansinius 
reikalus. O savaitės pabaigo-
je iš kolegų tikėkitės vertin-
gų patarimų bei palaikymo 
ginčuose su vadovybe. Visgi 
savaitė bus nevienareikšmiš-
ka. Vadovams gali nepatikti 
jūsų savarankiškumas bei už-
siėmimas ne darbo reikalais 
darbo metu. O štai antradienį 
ir trečiadienį tikėkitės ne tik 
finansinės, bet ir profesinės 
sėkmės. Ketvirtadienį ne-
planuokite svarbių reikalų, 
vis tiek į juos... pavėluosite. 
O savaitgalį šeimoje tvyros 
darnos ir laimės atmosfera. 
Meilės fronte perkūnijos ne-
numatomos, bet visgi nederė-
tų per daug reikalauti iš savo 
mylimojo. Vienišiams penk-
tadienis ir sekmadienis – pui-
kios dienos pasimatymams.

JAUTIS. Pla-
nus ir siekius 
trukdys įgyven-
dinti finansiniai 

nesklandumai. Teks pasitelk-
ti išradingumą, kad situaciją 
pakreiptumėte sau naudinga 
linkme. Griežtai planuokite 
išlaidas, antraip tik padidin-
site problemų kiekį. Veržte 
veršitės į darbą, nors jums 
naudingiau būtų šiek tiek ra-
miau žiūrėti į reikalus, realiai 
planuoti savo jėgas. Antraip 
ir vėl prisirinksite darbų, 
kurių nespėsite įgyvendinti. 
Pasistenkite būti punktualūs 
planuodami susitikimus ir at-
likdami užduotis. Puiki savai-
tė megzti draugiškus ryšius. 
Penktadienį tikėtini įdomūs 
susitikimai, o vienišiams – 
pasimatymai.

D V Y N I A I . 
Jūsų pastangos 
ir kūrybiškumas 
lems dosnų atly-

gį, gausite netgi daugiau, nei 
tikėjotės. Atsiras keli įdomūs 
ir perspektyvūs projektai bei 
užduotys. Profesinėje srityje 
laukia ne tik pajamos, bet ir 
džiaugsmas, pripažinimas bei 
įdomūs atradimai. Pajusite, 
kad įvykiai klostosi palankiai 
ir pamažu artėjate prie siekia-
mų tikslų. Jausite artimųjų su-
pratimą bei palaikymą. Darbo 
bus daug, bet jis neš ženklias 
papildomas pajamas. Svarbu 
nepamiršti poilsio, asmeninio 
gyvenimo. Savaitgalį svar-
biausi bus namų ir asmeniniai 
reikalai, bet juos tvarkydami 
pajuste daug džiaugsmo. Pa-
jusite ramybę ir jaukumą.

VĖŽYS. Finan-
siniu atžvilgiu pa-
lankiausia diena – 
ketvirtadienis. Bet 

ir tądien būkite atidūs: tvarkant 
reikalus nepakenks apdairumas 
ir racionalumas. Nesistenkite 
greitai praturtėti: jei tikslo siek-

Astrologinė prognozė savaitei 
site palaipsniui, jį pavyks pa-
siekti greičiau ir saugiau. Jūsų 
aktyvumas, optimizmas leis ti-
kėtis gerų rezultatų. Sekmadie-
nį laukia nemalonus pokalbis 
apie susikaupusius šeimyninius 
reikalus ir problemas. Apskritai 
meilės fronte numatomi tam 
tikri sunkumai. Todėl vis daž-
niau pagalvosite apie vienatvės 
teikiamą džiaugsmą ir ramybę.

LIŪTAS. Fi-
nansinė padėtis 
labai nestabili, to-
dėl turite esamas 

lėšas naudoti labai atsakingai 
ir apdairiai. Galimos didelės 
neplanuotos išlaidos, kurios 
ne tik išsunks resursus, bet ir 
sukels didelių problemų. At-
ėjo laikas profesinėje srityje 
atskleisti savo talentus. Ir jūsų 
tikslo siekimas, atidumas pa-
dės pasiekti gerų rezultatų. 
Stenkitės neeikvoti savo jėgų 
smulkmenoms, negaiškite 
laiko sėdėdami internete, so-
cialiniuose tinkluose. Venkite 
šeimyninių konfliktų ir aiš-
kintis santykius, ypač viešai. 
Meilės fronte gausite tai, ko 
užsitarnavote. Neatsilikite 
nuo savo partnerio iniciatyvų, 
darbų, planų.

M E R G E L Ė . 
Finansine prasme 
jums nelengvas lai-
kas, todėl nepatarti-

na planuoti stambių pirkinių. Jei 
numatomi kokie nors svarbūs 
pirkiniai, stenkitės jiems tau-
pyti patys, nederėtų skolintis, 
ypač imti kreditus. Penktadienį 
sulauksite svarbios informaci-
jos finansų srityje. Savaitė jums 
primins sunkų kopimą stačia 
vingiuota įkalne. Daugybei 
smulkių problemų šeimoje ir 
darbe spręsti išeikvosite daug 
laiko ir jėgų. Artėjant savait-
galiui, pajusite nenumaldomą 
norą dalinti patarimus ir mokyti 
aplinkinius, kaip jiems gyventi. 
Kad nesulauktumėte pasiūlymų 
verčiau padėti pinigais ar dar 
nemalonesnių pastabų, nuošir-
džiai apgalvokite, ar verta kitus 
mokyti savo išminties.

S VA R S T Y -
KLĖS. Trečiadienį 
venkite aiškintis su 
vadovybe. Apskri-

tai, geriausiai jiems apskritai 
nesipainioti po kojomis. O štai 
ketvirtadienį jūs sėkmingai pa-
teiksite net pačias sudėtingiau-
sias ataskaitas, planus, idėjas. 
Penktadienį būkite labai atidūs 
pildydami dokumentus. Jei 
dėmesio skirsite savo kūry-
biniams planams, bus gera ir 
produktyvi savaitė. Antradienį 
verta rimtai suplanuoti ateities 
darbus. Penktadienį skirkite 
asmeniniams reikalams. O štai 
šeštadienį ne pro šalį saugiai 
pabendrauti su draugais. O 
štai namuose laukia galbūt ir 
nelabai malonus, bet būtinas 
pokalbis su mylimu žmogumi.

S K O R P I O -
NAS. Laukite ver-
tingų dalykinių 

PRO MEMORIA
Juodupės seniūnija:
STANISLAVA MIŠKINIENĖ 1936-02-18 - 2021-04-12
Panemunėlio seniūnija:
JONAS PRANSKŪNAS 1945-02-07 - 2021-04-14
Kaimiškoji seniūnija:
VLADAS KARČIAUSKAS 1931-04-01 - 2021-04-11

pasiūlymų ir, žinoma, didelių 
finansinių išteklių. Jie leis pa-
kilti į kitą gyvenimo lygį. O 
versle grįš seni partneriai. Sa-
vaitė palanki įgyvendinti net 
drąsiausius planus. Ir ne tik 
dalykinėje sferoje, bet ir asme-
niniame gyvenime. Pastarieji 
pokyčiai bus labai palankūs. 
Dabar ne laikas ilgai dvejoti, 
metas veikti. Jei asmeniniame 
gyvenime jus vargina vienatvė 
dviese, tyla ir ramybė, galite 
pakeisti situaciją. Būtent jūsų 
pastangos lems, ar tapsite arti-
mesni. Geras laikas pasimaty-
mams ir romantikai.

ŠAULYS. Sa-
vaitės pradžioje 
nesusigundykite 
reklama: tik veltui 

išleisite pinigus. O štai trečia-
dienį neverta atsisakyti paja-
mų šaltinio, apie kurį tądien 
sužinosite. Būkite ramesni, 
atidesni, neįsitraukite į avan-
tiūras. Jūsų idėjos ir darbai 
sulauks artimųjų palaikymo. 
Trečiadienį neplanuokite de-
rybų, nepradėkite svarbių 
darbų, nepriimkite svarbių 
sprendimų. Antrąją savaitės 
pusę vertėtų skirti šeimai ir 
poilsiui. Įsigykite ką nors na-
mams, ir jūsų nuotaika kaip 
mat pakils. Meilės reikaluose 
jūsų neapgaus intuicija. 

OŽIARAGIS. 
Sunkiai seksis 
tvarkyti finan-
sinius reikalus. 

Galimi sunkumai tvarkant 
dokumentus. Trečiadienį ir ke-
tvirtadienį būkite labai praktiš-
ki, neskubėkite leisti pinigus. 
Sekmadienis – palanki diena 
buitinei įrangai pirkti. Jei sė-
dėsite sudėję rankas, tikėtina, 
praleisite svarbias galimybes. 
Nesiaukokite, jūsų pastangos 
ir geri norai naudos neatneš. 
Galvokite ir apie save, nes nie-
kas kitas jumis nepasirūpins. 
Sekmadienį skirkite dėmesio 
šeimos nariams, nuoširdumas 
ir paprastumas sukurs nuosta-
bią atmosferą. Jei meilės fron-
te laukia mūšis, apsvarstykite 
pralaimėjimo kainą.

VA N D E N I S . 
Pirmąją savaitės 
pusę pradžiugins 
piniginės įplaukos. 

Verta tikėtis problemų tvarkant 
dokumentus. Penktadienį ati-
džiai sekite finansinę informaci-
ją, nes praleisite svarbias detales. 
Gyvenimo pokyčiai bus pasie-
kiami neįdedant pastangų. Sa-
vaitgalį nepradėkite naujų darbų. 

ŽUVYS. Nau-
dokitės turimais 
ryšiais, kad gautu-
mėte vertingos fi-

nansinės informacijos. Būkite 
atidūs imdami kreditus, kad 
nepermokėtumėte. Ši savaitė 
bus ypač sėkminga kūrybinių 
profesijų žmonėms. Net jei 
ir nesate toks specialistas, ti-
kėtina, kad aplankys įdomios 
idėjos, rasite nestandartinių 
sprendimų.

Kovą platintoje dezinformacijoje dominavo 
gynybos ir užsienio politikos temos

Kovą platintoje dezin-
formacijoje ir kitose prie-
šiškose žinutėse dominavo 
gynybos ir užsienio politi-
kos temos, teigia kariuome-
nės analitikai.

Lietuvos kariuomenės 
Strateginės komunikacijos 
departamento duomenimis, 
kovą priešiškos ar nedrau-
giškos informacinės veiklos 
atvejų skaičius augo 15 proc. 
lyginant su vasariu – iš viso 
identifikuoti 449 atvejai, tu-
rėję neigiamos veiklos bruo-
žų.

Labiausiai eskaluoti Lie-
tuvos-Rusijos, Lietuvos-Bal-
tarusijos taip pat NATO-Ru-
sijos santykiai, Lietuvos 
narystė NATO ir sąjunginin-
kų pajėgų stiprinimas regio-
ne. 

„Lietuvos–Rusijos santy-
kių tematika buvo aktyviai 
eskaluojama visą mėnesį, 
akcentuojant nepasitenkini-
mą tiek Lietuvos užsienio, 
tiek vidaus politikos proce-
sais. Tai sietina su Lietuvos 
reikšta pozicija dėl neteisėtos 
Krymo okupacijos, žmogaus 
teisių pažeidimų pačioje Ru-
sijoje ir Rusijos energetikos 
projektų, pažeidžiančių mūsų 
šalies interesus“, – sakoma 
kariuomenės pranešime.

Taip pat didelio dėmesio 

sulaukė Lietuvos apeliaci-
nio teismo nutarimas Sausio 
13-osios byloje.

Vien gynybos srityje nei-
giamos komunikacijos atvejų 
išaugo penktadaliu, daugiau-
sia dėmesio sulaukė NATO 
generalinio sekretoriaus Jen-
so Stoltenbergo pasisakymai 
agresyvios Rusijos atžvilgiu, 
kovo 23-24 dienomis Briu-
selyje vykusio NATO šalių 
užsienio reikalų ministrų su-
sitikimas, dalyvaujant ir JAV 
valstybės sekretoriui Antony 
Blinken’ui – tai iššaukė nega-
tyvią Rusijos oficialių parei-
gūnų reakciją.

Taip pat priešiškoje infor-
macinėje aplinkoje eskaluo-
ta Lietuvos narystės NATO 
tema, Lietuvai kovo 29 dieną 
minint 17-ąsias Lietuvos na-
rystės NATO metines. Neliko 
nepastebėti krašto apsaugos 
ministro Arvydo Anušausko 
ir Lietuvos kariuomenės vado 
Valdemaro Rupšio mūsų šaly-
je vykę susitikimai su aukštais 
NATO sąjungininkų pajėgų 
vadais.

Pasak kariuomenės anali-
zės, vertinamų informacijos 
kanalų dėmesys Lietuvos–
Baltarusijos santykių temai 
kovo mėnesį tradiciškai išliko 
gana aukštas.

„Dominavo Lietuvos, kaip 
nedraugiškos Baltarusijos 

atžvilgiu, provokuojančios 
valstybės naratyvų forma-
vimas. Tai labiausiai sieti-
na su nuoseklia Lietuvos 
užsienio politikos pozicija 
dėl Baltarusijos prezidento 
suklastotų rinkimų rezultatų 
nepripažinimo, smurto ir tei-
sinio opozicijos bei žmogaus 
teisių gynėjų, žiniasklaidos 
persekiojimo smerkimo ir 
pagalbos, taip pat paramos 
Baltarusijos pilietinei visuo-
menei ir demokratinėms po-
litinėms jėgoms“, – sakoma 
pranešime.

Augo ir dėmesys  energe-
tikos ir ekonomikos temati-
kai, stebimų naujienų sraute 
dominavo su energetika su-
sijusios temos, žinutės apie 
Lietuvos energetinį sava-
rankiškumą užtikrinančius 
projektus, šalies energetinio 
saugumo politiką.

Pagrindiniai informacijos 
kanalai, kuriais buvo sklei-
džiama neigiama informacija 
šiomis temomis, buvo nau-
jienų portalai lietuvių ir rusų 
kalbomis (daugiau kaip 76 
procentai), radijas ( daugiau 
kaip 8 procentai), televizija 
(beveik 6 procentai), socia-
liniai tinklai (daugiau kaip 
4 procentai), blogai (apie 4 
procentus) ir  oficialūs pusla-
piai (beveik 2 procentai).
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„Sodra“: nedarbo išmokų gavėjų skaičius nebeauga
Nedarbo išmokų gavėjų 

skaičius ir išmokų suma ne-
beauga ir išlieka stabili jau 
kelis mėnesius, pranešė „So-
dra“. 

„Dėl karantino situacija iš-
lieka sudėtinga, vis dėl to ma-
tome, kad dažnu atveju žmo-
nėms neprireikia maksimalaus 
nedarbo išmokos mokėjimo 

laiko – 9 mėnesių – ir darbą 
jie susiranda greičiau – vidu-
tiniškai per penkis mėnesius“, 
– pranešime sakė „Sodros“ di-
rektoriaus pavaduotojas Ježis 
Miskis.

Kovo mėnesį šioms išmo-
koms „Sodra“ skyrė 28 mln. 
eurų, o jų gavėjų buvo 88 tūkst. 
Vasarį 91,5 tūkst. gavėjų iš-
mokėta 28,7 mln. eurų, o sausį 

90,5 tūkst. žmonių gavo 28,3 
mln. eurų. Priėmimų ir atlei-
dimų balansas taip pat išlieka 
teigiamas: sausį įsidarbinusių 
buvo 4,5 tūkst. daugiau negu 
atleistųjų, vasarį – 3,9 tūkst. 
daugiau, o preliminariais kovo 
duomenimis – 14,5 tūkst. dau-
giau.  Vidutinė nedarbo išmo-
ka siekia 350 eurų.
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ANEKDOTAI

laikrodį:
– Jis vėluoja! O jei jam 

kažkas atsitiko?
***
Generalinis direktorius 

buhalteriui:
– Girdėjau kalbant, 

jog vaikštote į bažnyčią ir 
meldžiatės, kad jums pakeltų 
algą.

– O ką, negalima?
– Galima. Bet aš nemėgstu, 

kai žmonės mane apeidami 
kreipiasi į aukštesnes 
instancijas...

***
Turguje prie pardavėjo 

prieina žmogus ir sako:
– Prašom pasakyti, kas šis 

gražuolis: katytė ar katinėlis?
– Tai ką, jūs iš ausų 

neskiriate?
– Ne, neskiriu...
– Čia juk triušis!
***
– Mama, man mokykloje 

visi sako, kad aš labai 
išsiblaškęs...

– Berniuk, tavo mama 
gyvena kitame name.

***
Autobusų stotelėje 

senučiukė, prie kojų pasidėjusi 
daiktų ryšelį, drebančiu pirštu 
bando maigyti mobiliojo 
telefono mygtukus. Pro šalį 
eina jaunuolis. Senutė:

– Vaikeli, padėk parašyti 
žinutę.

– Gerai, močiute, o ką 
rašyti?

– Rašyk: „Niekše! 
Neieškok manęs! Aš pas 
mamą“.

***
– Brangusis, ar nemanai, 

kad agurkų kaukė gerokai 
pagražino mano veidą?

– Žinoma, bet niekaip 
nesuprantu, kodėl tu ją vėl 
nusiėmei.

***
– Kuo skiriasi komunistas 

nuo antikomunisto?
– Komunistas perskaitė 

Markso ir Lenino raštus, o 
antikomunistas juos dar ir 
suprato.

***
Kalbasi du studentai:
– Kartą aš bentliu 

važinėjausi...
– Tu jam per raudoną kelią 

perbėgai?
***
Aš jau to amžiaus, kai viską 

skauda, bet dar ne viską vienu 
metu.

***
Kai klaidą padarė 

darbininkas, tai jo problema. 
Kai klaidą padarė vadovas, tai 
irgi darbininko problema.

***
Visa žmonija dalinama į 

dvi dalis: gyvūnų gynėjus ir 
įkąstus.

***
Skelbimas: „Atidėliojančių 

darbus anoniminės grupelės 
susirinkimas perkeltas 
rytdienai“.

***
Mane kamuoja klausimas: 

jei valdžia tokia protinga, tai 
kodėl žmonės tokie vargšai?

***

Anūkas klausia močiutės:
– Močiute, nematei mano 

tablečių?
Močiutė:
– Velniop tas tabletes, ar 

matei drakoną virtuvėj?!
***
Numiršta pensininkų pora 

ir patenka į Dangų. Danguje 
žmona kad džiaugiasi, kad 
džiaugiasi:

– Tu žiūrėk, Petrai, tu 
tik pažiūrėk, kaip čia gražu, 
šviesu, jauku, nieko neskauda, 
mokesčių nėra...

O Petras susinervinęs ir 
sako žmonai:

– Tai va, jei ne tavo 
sveika gyvensena, jau prieš 
dvidešimt metų čia būtume 
atsidūrę...

***
Praeivį užpuola chuliganai. 

Tas jiems sako:
–Atsargiai su manim. Aš 

moku kung fu, karate, dziudo, 
taiči...

Chuliganai išsigąsta ir 

pabėga, o tas priduria jiems 
nubėgant:

– Ir dar kelis japoniškus 
žodžius...

***
Čiukčis pasakoja žmonai 

apie medžioklę:
– Einu einu, žiūriu - briedis. 

Pykšt pykšt - ragai, mėsa. 
Einu toliau, žiūriu - lokys. 
Pykšt pykšt - kailis. Einu 
toliau, žiūriu - geologas. Pykšt 
pykšt - degtukai...

***
Mokytoja sako Jonui:
– Jonai, pradėjai geriau 

mokytis. Gal mama padeda?
– Ne, televizorius sugedo.
***
Užlipa ant stogo snaiperis, 

pasižiūri į laikrodį - na dar 2 
minutės. išsitraukia šautuvą 
prisuka optiką ir pradeda 
taikytis. Pasižiūri į laikrodį 
- dar 20 sekundžių. Tada 
patraukia paskutinį cigaretės 
dūmą ir taikosi. Laukia laukia 
ir nėra taikinio. Pasižiūri į 

Mokykloje:
– Vaikai, ką mums duoda 

avytė?
– Vilną.
– O višta?
– Kiaušinius.
– O karvytė?
– Namų darbus.
***
Prie restorano muzikantų 

prieina girtas vyrukas ir ima 
skųstis:

– Viršininkas – niekšas, 
žmona – kalė, vaikai 
neišauklėti.

Grupės vadovas:
– Šitą bliuzą mes žinom, 

tuoj suklankinsim.
***
– Ko jūsų šuniuko kojytės 

tokios trumpos?
– O ką, iki žemės pasiekia, 

ir tiek gerai.
***
Jei į jūsų mašiną įvažiavo 

psichologas, bus sunku įrodyti, 
kad kaltas jis, o ne jūsų sunki 
vaikystė.

***
Užrašas ant liūto narvo: 

„Suėda iki 30 kg mėsos“. 
Zoologijos sodo lankytojas 
klausia prižiūrėtojo, ar 
tikrai liūtas gali tiek suėsti. 
Prižiūrėtojas atsako:

– Suėsti tai gali, bet kas gi 
jam tiek duos?

***
Jei jus liūdina greitai 

bėgantis laikas, pabandykite 
atsisėsti į kalėjimą.

***
Ateina kapinių sargas pas 

vadovybę prašyti pakelti 
atlyginimą. Jis direktoriui 
pasakoja:

– Nebegaliu daugiau taip. 
Kasdien einu ir skaitau: „Čia 
guli“, „Čia ilsisi“. Atrodo, kad 
aš vienas čia dirbu.

***
Susitiko du naujieji rusai. 

Vienas giriasi:
– Žinai, aš čia dramblį va 

įsitaisiau. Labai geras padaras. 
Pievelę idealiai nuėdė. Vaikus 
į mokyklą nuneša, paskui 
parneša, pamokas su jais 
ruošia. Tarnaitei padeda indus 

plauti. Naktimis namus 
saugo. 

Kitas:
– Parduok tu man tą 

dramblį.
– Negaliu, brangus jis, kur 

aš kitą tokį rasiu. Vaikai labai 
jį myli. Žmona barsis paskui.

– Nu už 5 milijonus 
parduosi.

– Gerai.
Po savaitės dramblio 

pirkėjas skundžiasi:
– Netikęs tas tavo 

dramblys. Pievelę ištrypė. 
Vaikai jo bijo. Svečių namelį 
sugriovė.

– Negerai tu, Petia, darai, 
kad dramblį apkalbi...

– Kodėl?
– O kaip tu jį paskui 

beparduosi?
***
Šeimininkas vėlyvam 

svečiui:
– Ar jums pašviesti, kad 

laiptelius matytumėte?
– Ačiū, nereikia, aš jau 

apačioje guliu.
***
Jėzus gina nusidėjėlę ir 

sako miniai, kuri ruošiasi ją 
užmėtyti akmenimis:

– Kas be nuodėmės, tegul 
pirmas meta akmenį.

Staiga į jį pataiko 
mažulytis akmeniukas. 
Jėzus, atsisukęs į minią, 
griežtai:

– Mama, jūs man trukdote 
dirbti.

***
Per pertraukas mokykloje 

mes mėtydavomės šlapiu 
kreiduotu skuduru. Aš 
įsitikinęs, kad tam dabar yra 
programėlė.

***
– Už ką sėdite?
– Įsivaizduokite tik, 

valstybė ėmė leisti tokius pat 
banknotus kaip aš.

***
Naujųjų metų proga 

palinkėjau kaimynams 
gražaus ir prasmingo: kad 
kaimyno, gyvenančio už 
sienos, grąžtas sulūžtų ir 
pinigai remontui baigtųsi.

AUGALAI

• Vasarinių kviečių sėklą Akvilon 
C4, miežių sėklą Podarek C4.  
Tel. 8 602 53 232. Rokiškis
• Raudonuosius dobilus Liepsna. 
Visada puikus derlius. Kaina 
priklauso nuo perkamo kiekio.  
Tel. 8 620 18 784. Rokiškis
• Gero atsėlio bulves Vineta ir 
Laura. Vasarinius kviečius, miežius. 
Tel. 8 615 78 695. Rokiškis
• Vasarinių kviečių sėklą 
AKVILON C3. Ir miežių sėklą, 
TESLA C3. Tel. 8 627 34 750. 
Rokiškis

BALDAI

• Lovą. Kaina 40 Eur.  

Tel. 8 614 56 408. Rokiškis
• Mėlyną odinę trivietę sofą kartu 
su dviviete sofa. Iš natūralios odos. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 613 50 089. 
Rokiškis
• Naudotą svetainės kampą su 
miegamaja dalimi. Pasiimti 
patiems. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 600 76 682. Rokiškis
• Tvarkingą sekciją ir staliuką. 
Nenauji, bet prižiūrėti. Sekcija 55 
Eur, staliukas 25 Eur.  
Tel. 8 617 54 414. Rokiškis
• Nenaudotą emaliuotą vonią.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Kampą „Galvė“, ištiesiamas, 
geros būklės. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 604 09 285. Rokiškis
• Sofą-lovą su miegojimo funkcija 
bei patalynės dėže. Miegamoji dalis 

160×200 cm, idealios būklės, be 
jokių defektų. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 682 31 499. Rokiškis
• Naują biuro arba tinkančią prie 
rašomojo stalo kėdę. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 686 65 674. Rokiškis
• Ištiesiamą stalą. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 614 56 408. Rokiškis
• Sekciją. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 614 56 408. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Naudotą keramikinę kriauklę 
(virtuvinė). Naują vonios plautuvę 
(melsva). Tel. 8 604 09 285. 
Rokiškis
• Naujus ketaus radiatorius, 7 
kamerų, 6 vnt. Naują vandens 
šildytuvą (boilerį), 45 l talpos.  

Tel. 8 610 10 342. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Daug naujų ir dėvėtų drabužėlių 
mergaitei. 116-122-128 ūgio. 
Norėčiau parduoti visus kartu, 
drabužėliai šiuolaikiški ir visi 
gražūs, du maišai. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 603 60 522.  
Rokiškis
• Naują, trijų dalių, 44 dydžio 
kostiumėlį: sijoną, kelnes ir švarką. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis
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