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„Rokiškio mėsinė“: naujas įvaizdis, išplėstas asortimentas ir plėtros planai
Po rekonstrukcijos du-

ris atvėrė „Rokiškio mė-
sinės“ parduotuvė Ąžuolų 
gatvėje. Atsinaujino ne tik 
parduotuvės interjeras, 
bet ir „Rokiškio mėsinės“ 
veidas: logotipas, prekių 
pakuotės, gaminių asorti-
mentas.

Atsivėrė erdvės
„Rokiškio mėsinės“ par-

duotuvė Ąžuolų gatvėje – 
viena pirmųjų šios įmonės 
krautuvių, užauginusi ištisą 
lojalių pirkėjų kartą, kurie 
čia skuba ieškoti ir šviežios 
mėsos, ir vyniotinių, dešrų, 
rūkytos mėsos gaminių. Di-
džiulis asortimentas, pamėgti 
ir naujai atrandami skoniai – 
visa tai vilioja pirkėjus.

Tačiau atėjo laikas džiu-
gioms permainoms. Ir jas 
puikiai įvertino pirkėjai. Vos 
įžengus pro duris, nustebi-
na atsivėrusi didžiulė erdvė. 
Nors, „Rokiškio mėsinės“ 
mažmeninės prekybos vado-
vės Jolantos Čekanauskienės 
teigimu, parduotuvės plo-
tas nepakito, tačiau išmanių 
sprendimų dėka erdvės joje 
– kur kas daugiau. Erdvė la-
bai svarbi ne tik kuriant es-
tetinį vaizdą, bet ir pirkėjų 
patogumui, ypač šiuo karan-
tino metu: patogu išlaikyti 
saugius atstumus. Kaip teigė 
pašnekovė, kuriant interjerą 
siekta, kad firminė parduo-
tuvė būtų jauki, neapkrauta 
blaškančiomis detalėmis.

Kitas svarbus ženklas: ryš-
kiai identifikuojama, kad tai 
firminė „Rokiškio mėsinės“ 
parduotuvė. Tą liudija di-
džiulis atnaujintas logotipas, 
puošiantis sieną. Taip pat su-
kurtas ir vieningas pardavėjų 
aprangos kodas.

„Rokiškio mėsinės“ įvaizdį 

papildo ir skoningos detalės, 
tokios, kaip pirkėjams siūlo-
mos pjaustymo-serviravimo 
lentelės su įmonės logotipu.

Darną lentynose kuria ir 
atnaujinto stiliaus, patoges-
nės, vieningo dizaino mėsos 
gaminių pakuotės.

Išmaniai sustatytuose 
šaldytuvuose – 
gausus prekių 
asortimentas
Atnaujintas parduotuvės 

įvaizdis – darni „Rokiškio 
mėsinės“ naujovių diegimo 
ir plėtros strategijos dalis. 
Atrodytų paradoksalu, tačiau 
atvėrus jaukią erdvę, prekių 
asortimentas nesumažėjo. 
Atvirkščiai, jis plečiamas.

Žinoma, svarbiausias par-
duotuvės akcentas: pačios 
įmonės gaminiai. „Rokiškio 
mėsinės“ generalinis direkto-
rius Justinas Kanopa pabrėžė, 
kad formuojant asortimentą, 
svarbiausia, žinoma, yra gau-
sus pačios įmonės tiekiamų 
produktų asortimentas. Taigi, 

naujovių reiktų dairytis visur. 
Visų pirma šviežios mėsos 
skyriuje. J. Čekanauskie-
nė apie naujoves papasako-
jo detaliau: plečiama ne tik 
mėsos pasiūla. Šylant orams 
jau atidarytas kepsnių sezo-
nas. Smagiai iškylauti padės 
būtent jam skirta „Marino-
lių“ – Tėtis VEŽA! gaminių, 
paruoštų kepti kepsninėse, 
linija: nuo šašlykų ir iki naujų 
kepamųjų dešrelių.

Ir rūkytų dešrų, skilandžių 
mėgėjai nepamiršti: jiems 

siūlomi ir gerai pažįstamų, ir 
atnaujintų skonių gaminiai 
naujose, dar patogesnėse pa-
kuotėse.

Pirkėjų patogumui siūlo-
ma ne tik mėsos gaminių, bet 
ir pieno produktų, duonos, 
kiaušinių, bakalėjos, gėrimų: 
viso, ko reikia ir namų stalui, 
ir smagiai iškylai.

Kirpdamas simbolinę atida-
rymo juostelę, „Rokiškio mėsi-
nės“ generalinis direktorius J. 
Kanopa prasitarė, kad už įspū-
dingus, per labai trumpą laiką 

– vos du mėnesius, atliktus 
klientų pamėgtos parduotuvės 
pokyčius yra labai dėkingas 
įmonės šauniam kolektyvui, 
ypač Jolantai Čekanauskienei 
ir Oksanai Bogomolnikovai. 
Jis prasitarė tikįs, kad parduo-
tuvės populiarumas augs. Tą 
liudija ir rokiškėnų dėmesys 
parduotuvės atidarymo šven-
tei: pasidžiaugti permainomis 
atėjo daug pirkėjų. Jie kantriai 
laukė, kada galės pasidžiaugti 
pokyčiais, mat saugumo su-
metimais vienu metu esančių 
pirkėjų skaičius visose parduo-
tuvėse yra ribojamas.

Planuoja plėtrą
Šiuo metu trijuose Lie-

tuvos rajonuose: Rokiškio, 
Utenos ir Anykščių, veikia 

devynios „Rokiškio mėsi-
nės“ parduotuvės. Įmonės 
generalinis direktorius J. Ka-
nopa neslepia: tuoj sidabrinį 
veiklos jubiliejų – 25-metį – 
švęsianti UAB „Daivida“ pla-
nuoja plėtrą. Jau artimiausiu 
metu duris atvers dešimtoji 
krautuvė – Onuškyje.

Sėkmingai veikia ir nau-
jas, vos antruosius metus 
skaičiuojantis įmonės projek-
tas – elektroninė parduotuvė. 
J. Kanopa akcentavo, kad jos 
įdiegimas buvo svarbus sa-
valaikis sprendimas. O dabar 
telieka tik sėkmingai vystyti 
šį perspektyvų projektą, kuris 
užtikrintai užkariauja klientų 
palankumą ir dėmesį.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rokiškyje planuoja atsidaryti žinomo prekių ženklo parduotuvė
Įvyko nuotolinis susiti-

kimas su PEPCO atstovais, 
įgyvendinančiais šio prekės 
ženklo plėtrą Lietuvoje. 
Atstovai neslėpė – Rokiš-
kis jau ne vienerius metus 
yra jų plėtros lauke ir ban-
dymų rasti tinkamą vietą, 
kuri atitiktų reikalavimus 
– būta.

Susitikime buvo aptartos 
naujos galimybės šiam vis 
labiau tiek Lietuvoje, tiek Va-
karų šalyse populiarėjančiam 
ir vis didesnę rinkos dalį už-
imančiam prekės ženklui įsi-
tvirtinti Rokiškyje. Pasiūlyta 
ir aptarta ne viena investicijų 
atėjimo galimybė.

Savivaldybė pasirengu-
si bendradarbiauti bei, esant 
poreikiui, tarpininkauti, kad 
PEPCO planai įsikurti Rokiš-
kyje virstų realybe. Rokiškė-
nams ne tik nebereikėtų vykti 

ieškoti PEPCO siūlomo vai-
kiškų drabužių asortimento į 
kitus rajonus, atsirastų naujų 
darbo vietų, bet atsižvelgiant 
į Rokiškio patogią geografi-
nę padėtį, sulaukti pirkėjų ir 

iš kaimyninės Latvijos esant 
palankioms judėjimo tiek tarp 
savivaldybių, tiek ir kaimyni-
nių šalių, sąlygoms.

Rajono savivaldybės
inform.

Gelbėjo bejėgę senjorę
Balandžio 9 d., 11:38 val. greituoju pagalbos numeriu 

buvo gautas pranešimas, kad Rokiškyje, Vilniaus g., se-
nyvo amžiaus moteris namuose pargriuvo, negali atsisto-
ti, o ant viryklės puodas, kuris gali užsidegti.

Atvykę ugniagesiai nukėlė išjungė viryklę, išvėdino pa-
talpas ir perdavė senjorę greitosios medicinos pagalbos me-
dikams.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inform.

Smurtavo vyras
Balandžio 10 d. apie 17.30 val., kilus žodiniam konfliktui, 

Rokiškyje prieš moterį (gim. 1995 m.) smurtavo vyras (gim. 
1995 m.).

Panevėžio VPK inform.

Per kovą, palyginti su pernai, gimė ir mirė daugiau žmonių
Per šių metų kovą, pa-

lyginti su tuo pačiu laiko-
tarpiu pernai, gimė ir mirė 
daugiau žmonių, rodo Sta-
tistikos departamento pa-

skelbti mėnesio demografi-
niai rodikliai.

Pagal juos, šiemet kovą 
gimė 13,5 proc. daugiau vai-

kų nei per šį mėnesį pernai: 
atitinkamai 1964 ir 1731.

Mirusiųjų, palyginti su 
pernai kovu, šiemet padaugė-
jo 11,6 proc. – nuo 3571 per-

nai iki 3986 šiemet.
Bendras Lietuvos gyven-

tojų skaičius per metus su-
mažėjo 2386 žmonėmis: nuo 
2 790 044 praėjusį kovą iki 2 

787 658 šių metų balandžio 
pradžioje.

Imigrantų šiemet, palyginti 
su pernai, nežymiai sumažė-
jo: nuo 3 131 pernai kovą iki 

2 968 šį. Kaip ir prieš metus, 
taip ir šiemet, užsieniečių ir 
Lietuvos piliečių skaičiai tarp 
imigrantų buvo apylygiai.

BNS inform.
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BRYDĖS

Švietimo sistemos aukos

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
Už tai, kaip gyvename 

šiandien, turime padėkoti 
tris dešimtmečius trun-
kančiai švietimo reformai. 
Už tuos šaunius politikus, 
žibančius socialiniuose 
tinkluose, ministrus, or-
ganizuojančius virtualias 
ekskursijas po ministeri-
jas. Matyt, tuo pačiu te-
beieškančius žadėtosios 
paramos verslui ir, žino-
ma, garsiojo pandemijos 
valdymo plano. Ir visiškai 
susimaunančius bet ku-
riuose rimtesniuose deba-
tuose. Bendraujančius su 
savo rinkėjais tik iš ekra-
nų, mat gyvų žmonių ir jų 
klausimų tiesiog bijo. Jie 
sprendžia neegzistuojan-
čias problemas, mat tas, 
kurios yra čia ir dabar, iš-
spręsti nesugeba.

Laikas ir erdvė – žmogaus 
būties dimensijos. Kad ir kaip 
betrintume snukelius influ-
enserių reklamuojamais kre-
mais, kad ir kiek nutolstančią 
jaunystę bandytume prisivyti 
mindami bėgtakius ir blerb-
dami moderniausiais motoci-
klais, vis tiek negailestingas 
laikas daro savo. Tiems, kam 
1990-aisiais buvo trisdešimt, 
šiemet sueis 61-eri. Priešpen-

sijinis amžius. Kaip sakė kar-
dinolai, konklavoje rinkdami 
popiežiumi Karolį Vojtylą, 
jaunystė yra trūkumas, kuris 
greitai praeina...

Taip jau negailestingai 
Dievo sutverta, kad pasaulį 
turime perduoti ateinančioms 
kartoms. Ne išimtis ir verslas, 
politika. Atiduoti pasaulį atei-
ties kartoms, tikėti, kad jos pa-
darys jį geresniu, saugesniu, 
ramesniu – kiekvienos kartos 
pareiga.  Tam perdavimui rei-
kia sukurti tvirtus pagrindus. 
Kaip sakoma, sunkūs laikai 
kuria tvirtus žmones, tvirti 
žmonės – gerus laikus, geri 
laikai ugdo silpnus žmones, 
kurie sukuria sunkius laikus. 
Panašu, kad kaip tik tai dabar 
ir stebime.

Mūsų politinė erdvė panaši 
į turgaus ir „Mis Klumpiaba-
liai“ konkurso hibridą. Kur į 
politinius postus pretenduo-
jantys asmenys bando sužibėti 
viešaisiais ryšiais, ir kaip vi-
sos misės iš vieno populiaraus 
filmo svajoja „apie taiką visa-
me pasaulyje“.

Mūsų politikai ir visuome-
nė beviltiškai įtikėję viešųjų 
ryšių galia. Jie tiki, kad atskris 
dizaineris mėlynu malūnspar-
niu, ir nemokamai parodys 
kiną. Kitaip sakant, paburs 

kažką socialiniuose tinkluose 
ir sukurs tokių spalvų lanks-
tinuką, kad visi puls balsuoti 
už jame reklamuojamus vei-
kėjus. Taip lankstinukuose ir 
atsiranda, cituoju, „moksliš-
kai pagrįsta politikė“. Ir ko čia 
persistengti, jei šitas „bajeris“ 
kaskart suveikia. Tačiau lai-
mėjus rinkimus ateina viena 
neišvengiama blogybė: reikia 
kažkaip tai bandyti tą vals-
tybę valdyti. O valdyti – tai, 
atleiskite, ne mintinguoti prieš 
rasizmą JAV ir prieš abortų 
uždraudimą Lenkijoje. Spręsti 
problemas, kurios, sakykime 
tiesiai šviesiai, mūsų nekaso, 
ir dar priemonėmis, kurios 
niekam neįdomios, didelio 
proto nereikia. Kaip ir bady-
ti pirštais Aurelijų Verygą su 
šaulio berete.

Pirmiausia, paaiškėja, kad 
valdyti valstybę... nėra kam. 
Štai klausimas salei – kas yra 
mūsų švietimo ministrė? Ži-
noma tik tiek, kad kažkur kaž-
kokia tokia lyg ir yra. O juk 
tiek buvo žadėta reformų, per-
mainų. O ką gavome? Metus 
bardako, oficialiai vadinamo 
nuotoliniu ugdymu. Apie jokį 
nacionalinį susitarimą, apie 
švietimo reformas nekalbama. 
Matyt laukiama, kad matema-
tikos valstybinio brandos eg-
zamino neišlaikys jau ne treč-
dalis, o pusė abiturientų.

Nejuda ir kitos žadėtosios 
reformos. Ne iki jų. Dabar 
svarbiausia ratifikuoti Stam-
bulo konvenciją ir įvesti cen-
zūrą.

Netgi mūsų valdančiųjų 
mėgstamiausia ir numylėta 
sritis – viešieji ryšiai – tapo 
viena ilga nesibaigiančia ka-
tastrofa. Kurios kodinis pa-
vadinimas „Kad ne diena, tai 
naujiena“. Panašu, kad da-
bartiniai valdantieji sugeba 
sumauti viską, prie ko prisi-
liečia. Karantino klausimai 
sprendžiami taip, kad liaudis 
juose jau seniai pametė siūlo 
galą. Tai važiuoti negalima, 

bet galima susitikti, tai galima 
važiuoti, bet negalima susitik-
ti. Tai dirba parduotuvės, tai 
nedirba, tai, kaip „Eurokos“ 
mūsų Rokiškyje – centre dir-
ba, o „Norfoje“ – ne. Aplan-
kyti močiutę – uždrausta, o va 
lakstyti po visą pasaulį – pra-
šom. O paskui stebisi: plinta 
britiškasis, braziliškasis, Pietų 
Afrikos covid-19. Absurdas 
pasiekė tokį lygį, kad pamatę 
žinomus veidus televizoriuje, 
žmonės numoja ranka ir tie-
siog išjungia žinias. Ir daro 
savaip.

Tas pats ir su vakcinavi-
mu. Atrodytų, tai viena svar-
biausių nūdienos aktualijų, 
gyvybinis poreikis. Tačiau 
viešojoje erdvėje jis virto karu 
tarp vakserių ir antivakserių, 
kuriuose abiejų pusių rim-
čiausias argumentas ginče su 
oponentais yra tiesiog – „dur-
nius“. Ir besiriejant pamirš-
tama, kad ginčas, atleiskite, 
bergždžias – vakcinų nepa-
kanka net tiems, kurie nori 
skiepytis. O tuos kitus, pirma 
išvadinus „durniais“, „plokš-
čiažemiais“ ir kitais panašiais 
epitetais, įtikinti bus kur kas 
sudėtingiau. Tačiau mūsų vy-
riausybė panaši į hamake mei-
lę plėšiančią komjaunuolių 
porelę – ji mėgsta sunkumus.

Ir ji juos kepa kasdien. Štai 
prie vyriausybės piketuoja 
policijos pareigūnai, kuriuos 
kas savaitgalį grūsdavo tikrin-
ti tūkstančių automobilių, bet 
„pamiršo“ paskiepyti. Piketus 
organizuoja viešojo maitini-
mo įstaigų savininkai, kurie 
tiesiog nori atviro atsakymo: 
kiek jie dar stovės kartuvėse 
ant kaladės su virve apie ka-
klą? Būtų malonu žinoti, pa-
kars juos pagaliau, ar paleis?

O kur žadėtoji parama 
verslui? Kur bent paskaičiuoti 
nuostoliai, kuriuos šalies eko-
nomika patiria kas savaitę? 
Duomenų nėra. O kam? Akys 
nemato, širdis neskauda?

O juk ūkis – šalies kūnas 

ir kraujas. Tai visos valstybės 
išgyvenimo pagrindas. Bet 
ar suka galvą dėl to tie, kurie 
visą laiką sukosi dosnių fon-
dukų ir projekčiukų pavėsyje? 
Kas jiems kaulyti dar vieno 
„lokdauno“? Juk susirgimų 
skaičius vėl auga. Vadinasi, 
jų kurmiarausio ploto akira-
čiams šviečia, kad per mažai 
dar draudimų ir ribojimų. Kuo 
daugiau ir kuo garsiau už-
drausti, ir jau visai nesvarbu, 
kaip tuos draudimus įgyven-
dinti. Svarbu apsimesti, kad 
kažkas daroma. Daug triukš-
mo dėl nieko.

Visišką nekompetenci-
ją bent iš padorumo reikia 
kažkuo užmaskuoti. Tam 
priemonių krūva. Stambulo 
konvencija, partnerystės įsta-
tymai – tik dūmų uždanga vi-
suomenės dėmesiui nukreipti. 
Ir ką? Pavyko. Tikriausiai visa 
LGBT bendruomenė dabar 
turėtų nuoširdžiai „padėko-
ti“ tokiems savo „gynėjams“: 
tokio supriešinimo jau seniai 
nebuvo. O pajutusi sėkmės 
skonį, valdžia sumanė pakasti 
dar giliau: darbą pradėjo virtu-
alūs policijos patruliai, bandy-
ta prastumti, atvirai sakykime, 
cenzūrą.

Kodėl taip daroma? Nes 
mūsų politikoje visiška krizė. 
Gili, sunki krizė. Jos ženklai: 
kone kiekvieną dieną viešo-
joje erdvėje stebime konkur-
są kodiniu pavadinimu „Kas 
labiau susimaus“. Strateginės 
ir taktinės naujosios valdžios 
klaidos bado akis. Užteko 
pusės metų, kad visuomenė 
nusiviltų dešiniųjų vyriausy-
be. Kurią gelbsti tik vienas 
niuansas: ir kairiąsias jėgas 
kamuoja tokios pat ligos. 
Senieji lyderiai nuėjo, o juos 
pakeitė... švietimo sistemos 
aukos. Politikai, nesugeban-
tys strateguoti, numatyti savo 
žingsnių pasekmių, anali-
zuoti, argumentuotai kalbėti. 
Iš viešosios erdvės faktiškai 
išnyko debatai. O ko juos 

rengti, jei politikai nemoka 
diskutuoti, argumentuoti. Kur 
vienintelis argumentas – filo-
sofę išvadinti „latentine fašis-
te“. Tai vadinasi politika?

Už tokius politikus padė-
kokime savo šlubai švietimo 
sistemai. Kuri mokė istoriją 
ne suprasti, ne iš jos mokytis, 
ne studijuoti praeities politi-
kų, filosofų tekstus, o rikiuoti 
testuose, kas buvo anksčiau 
– Chotino ar Žalgirio mūšis. 
Kuri paleido ištisas kartas 
mokinių, neskaičiusių ne tik 
Platono, Aristotelio kūrinių, 
bet ir Visuotinės žmogaus 
teisių deklaracijos, Konsti-
tucijos. Sistemos, kuri mokė 
rašinius rašyti taip, kad įtik-
tų juos taisančiai tetai. Sis-
temos, kurioje viskas buvo 
kuriama testukui, popierėliui, 
diplomėliui, o ne žmogui, ne 
jo akiračiui, inteligencijai, 
bendrajam išprusimui. Siste-
moje, kurioje sėkmingai buvo 
apeita pažintis su bet kurios 
valstybės esminiais gyvavi-
mo principais.

Ir tik dabar, jau gavę val-
džią, šitie politikai mokosi: 
klaidų ir bandymų metodu, 
kaip sakoma „ant katinų“, 
tiksliau ant mūsų visų kailio. 
Ir arogantiškai vaiposi: jei jie 
nepatinka, po ketverių metų 
galėsime išsirinkti ką nors 
kitą. Deja, deja, ir po ketve-
rių metų nieko gero nebus. 
Sužalota švietimo ir bergž-
džia politinė sistema negali 
pagimdyti stiprių lyderių. Tik 
biurokratus. Įsakymų ir nu-
rodymų klusnius vykdytojus. 
Be savo nuomonės, be nuo-
vokos, be sveiko proto. Kurių 
visas protas, žinios ir patirtis 
tesugeneruoja sėdijimą  ant 
grindinio protestuojant prieš 
kitoje Žemės pusėje esančias 
problemas. Nes plakatą nu-
sipiešti lengva. Parašyti feis-
buko postą – lengva. Nusifil-
muoti ministerijoje – lengva.  
O išspręsti problemas pano-
sėje – sunku.

Rokiškyje ir dar keturiose savivaldybėse pirmąją vakcinos dozę 
jau yra gavę bent penktadalis gyventojų

Rokiškyje ir dar keturiose 
savivaldybėse bent penkta-
dalis gyventojų jau yra gavę 
bent vieną vakcinos nuo ko-
ronaviruso dozę, rodo penk-
tadienio Statistikos departa-
mento duomenys.

Daugiausiai gyventojų, 27,8 
proc., pirmąja doze paskiepyta 
Neringoje ir Birštone, Druski-
ninkuose – 21,6 proc., Rokiškio 
rajone – 20,6 proc., Jurbarko 
rajone – 20 proc. Mažiausiai 
gyventojų, vos 6,5 proc., lieka 
paskiepyta Šalčininkų rajone, 
Vilniaus rajone – 9,8 proc.

Tarp didmiesčių vis dar 
pirmauja Kaunas, kur pirmą-
ja doze paskiepyta 19 proc. 
gyventojų. Alytuje paskiepyta 
17,9 proc., Panevėžyje – 15,7 
proc. Šiauliuose – 14,9 proc., 
Vilniuje – 14,6 proc., Klaipėdo-
je – 13,9 proc.

Iš viso per savaitę nuo pra-
ėjusio penktadienio iki šio 
ketvirtadienio paskiepytas 85 
tūkst. 291 žmogus: 69 tūkst. 
185 iš jų gavo pirmąją dozę, 16 
tūkst. 106 – antrąją.

Pirmąja skiepo doze šią sa-
vaitę vidutiniškai kasdien pa-
skiepyta po 9,9 tūkst. žmonių 

– daugiau nei ankstesnėmis 
savaitėmis. Ankstesnę savaitę 
vidurkis siekė 7,5 tūkst. žmonių 
per dieną.Per savaitę daugiau-
siai žmonių pirmąjį skiepą gavo 
šį ketvirtadienį – 19 tūkst. 340. 
Statistikos departamento duo-
menimis, tai iki šiol didžiau-
sias skaičius žmonių, per dieną 
paskiepytų pirmuoju skiepu. 
Mažiausiai, 2,4 tūkst. žmonių, 
pirmuoju skiepu vakcinuoti se-
kmadienį. Pirmąjį skiepą Lietu-
voje yra gavę 50,4 proc. gyven-
tojų, priklausančių 70-79 metų 
amžiaus grupei bei 42,6 proc. 
vyresnių nei 80-ies gyvento-

jų. 60-69-erių metų amžiaus 
grupėje paskiepyta 27,3 proc. 
gyventojų. Kitose amžiaus gru-
pėse paskiepytieji sudaro nuo 
kelių iki keliolikos procentų.

Pirmuoju skiepu iki šiol ša-
lyje paskiepyta 435 tūkst. 743 
žmonės arba 15,6 proc. gy-
ventojų. Abu skiepus yra gavę 
185 tūkst. 444 žmonės arba 
6,6 proc. gyventojų.  Iš viso 
Lietuva iki šiol yra gavusi 717 
tūkst. 245 vakcinos dozių, visos 
jos pristatytos į vakcinavimo 
centrus. Iki šiol sunaudota 621 
tūkst. 187 dozių.

BNS inform.

Prie Rokiškio rajono Juodupės gimnazijos – 
pasodintas vaismedžių sodas

Prie Rokiškio rajono Juodupės gimnazijos pasodintas sodas, 
kurį padovanojo www.arbora.lt. Jame auga obelys ir kriaušės.

Žemėmis vaismedžių sodinimui aprūpino UAB Rokvesta.
Nuoširdžiai dėkojame www.arbora.lt bei UAB Rokvesta.
Tikimės sulaukti gausaus derliaus!

Juodupės gimnazijos inform.
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Obelių krašto laisvės kovotojų atminimą pagerbti epidemija nesukliudė

Pirmoje eilėje (sėdi) iš kairės: Alfredas Garnelis-Čigonas ir Vytautas Dručkus-Šernas. Antroje eilėje iš kairės: Lokio 
rinktinės vadas Balys Vaičėnas-Liubartas, Edvardas Garnelis-Šarkis, Vladas Krasauskas-Kukutis.

Balandžio 11-ąją suka-
ko 70 metų nuo tragedijos 
Strazdų kaime: 1951 m. 
čia žuvo vienas garsiausių 
Rokiškio krašto partizanų 
vadų Balys Vaičėnas-Liu-
bartas, Pavasaris, Lordas 
bei jo bendražygiai, Lokio 
rinktinės štabo pareigūnai. 
Net epidemija ir karanti-
nas, kurio metu draudžiami 
masiniai renginiai, nesu-
trukdė paminėti  Antazavės 
šilo, Obelių šilo, bendro su 
Latvijos laisvės kovotojais 
junginio „Jutis“ vado B. 
Vaičėno ir jo bendražygių 
žūties datą. Renginiai persi-
kėlė į virtualią erdvę. Jų su-
manytojai: Laisvės kovų is-
torijos muziejaus Obeliuose 
istorikai Valius Kazlauskas 
ir Ema Valentaitė.

Yra kuo didžiuotis
Obelių krašto laisvės ko-

votojų atminimas yra įam-
žintas ganėtinai išsamiai. 
Didžiausi nuopelnai, be abe-
jonės, čia priklauso Rokiškio 
krašto garbės piliečiui mu-
ziejininkui Andriui Dručkui. 
Jis ir pats dalyvavo laisvės 
kovose, buvo B. Vaičėno ir 
jo kovos draugų bendražygis. 
Būtent jam B. Vaičėnas davė 
svarbiausią gyvenimo užduo-
tį: laisvės kovoms skirti ne 
gyvybę, o gyvenimą. Būtent 
A. Dručkaus išsaugotas ir 
slėptas B. Vaičėno archyvas 
yra prieinamas šių dienų is-
torikams, muziejininkams, 
patriotams.

Laisvės kovos Rokiškio 
rajone apskritai, ir Obelių 
krašte buvo ilgos. Pažen-
klintos ir sėkmės istorijomis, 

ir didžiuliais praradimais. 
Mūsų kraštas Lietuvai davė 
tokius laisvės kovotojus, 
kaip Streikų šeima, B. Vai-
čėnas, Dručkų, Bulovų šei-
mos. Nederėtų pamiršti ir 
to, kad iš aštuonių Lietuvos 
laisvės kovų sąjūdžio 1949 
m. vasario 16-osios deklara-
cijos signatarų du buvo mūsų 
krašto žmonės – Leonardas 
Grigonis-Užpalis ir Vytautas 

Gužas-Kardas. Taip pat mūsų 
krašte nuo suėmimo slapstėsi 
ir Adolfas Ramanauskas-Va-
nagas su šeima.

B. Vaičėno žygiai neatsie-
jami nuo šio krašto laisvės 
kovų didžiųjų pergalių: jis 
dalyvavo ir Antazavės šilo 
mūšyje – vienose didžiausių 
laisvės kovotojų kautynių su 
NKVD. B. Vaičėno sėkmės 
istorija tapo Obelių šilo mū-

šis. 1945 m. liepos 13 d. Obe-
lių šile įkurta laisvės kovotojų 
stovykla buvo užpulta NKVD 
ir jiems talkinusių Antazavės 
stribų. Užpuolikai ne kartą 
atakavo partizanus, tačiau 
šie ne tik sugebėjo puolimą 
atmušti, bet ir nepatyrę nuos-
tolių atsitraukti. Obelių šilo 
mūšis ženklino pirmojo lais-
vės kovų etapo, kai partizanai 
kovojo dideliais būriais, pa-

baigą. „Mes laimėjom trumpą 
mūšį, bet dar nenugalėjome 
sunkios vergijos, mus žiauriai 
slegiančios“, – taip savo die-
noraštyje rašė B. Vaičėnas.

Partizanų būriai skirstėsi 
į mažesnius, tęsdami sunkią 
kovą su priešu. Šioje kovoje 
jėgas vienijo ne tik lietuviai. 
B. Vaičėnas bendradarbiavo 
su Zarasų krašte kovojusiu 
Mykolo Kazano (sentikio, 
Lietuvos kariuomenės sava-
norio) vadovaujamu būriu. 
Jėgas prieš bendrą priešą lie-
tuviai vienijo ir su latviais. 
1947-1948 m. B. Vaičėnas 
buvo bendro lietuvių-latvių 
junginio „Jutis“ vadu. Jo at-
mintis nepamiršta: ją liudija 
Subatėje ir Červonkoje (La-
tvija) žuvusių abiejų tautų 
laisvės kovotojų atminimui 
skirti balti kryžiai. 

Strazdų kaimo tragedija
B. Vaičėno, Andriaus 

Dručkaus vyresniojo brolio 
Vytauto ir kitų 7 partizanų 
kova baigėsi 1951 m. balan-
džio 11-ąją Strazdų kaime. 
Dėl išdavystės sodyba, ku-
rioje jie buvo, buvo apsupta. 
Po atkaklios kovos laisvės 
kovotojai žuvo. Okupantai 
nepagailėjo ir sodybos šei-
mininkų. Sušaudyti buvo 
sodybos šeimininkas Juozas 
Čibiras, Marcelė Čibirienė, 
Paulina Čibirienė ir Teofilė 
Tijūnėlienė. 

Partizanų atminimą išsau-
gojęs A. Dručkus savo prisi-
minimuose apie B. Vaičėną 
ne kartą akcentavo ne tik jo 
ryžtą, atsidavimą laisvės ko-
voms, bet ir žmogiškumą, 
atjautą, jo rūpestį, kad nenu-

kentėtų nekalti žmonės. 

Prisiminimai – virtualiai 
Atminti šiuos laisvės kovo-

tojus pakvietė Laisvės kovų 
istorijos muziejus Obeliuose. 
Jo darbuotojai apgailestavo, 
kad dėl karantino neįmanoma 
surengti gyvą partizanų atmi-
nimo renginį. Todėl, kaip ir 
daugelis šiandienių renginių, 
jis perkeltas į virtualią erdvę. 

Specialiai šiai progai 
Laisvės kovų istorijos mu-
ziejus kartu su „Rokiškio Si-
rena“ parengė daugiau nei 20 
min. trukmės vaizdo siužetą. 
Jame užfiksuota, kaip garbės 
salve Obelių kapinėse, prie 
paminklo laisvės kovotojams 
– Švč. Mergelės Marijos sta-
tulos – žuvusių partizanų 
atminimą pagerbė Krašto 
apsaugos savanorių pajė-
gų Vyčio apygardos 5-osios 
rinktinės 506-osios pėstinin-
kų kuopos kariai savanoriai. 
Gėles padėjo ir atminimo 
žvakę uždegė jaunųjų šaulių 
atstovai. Partizanų kovų is-
toriją priminė muziejininkė 
Ena Valentaitė. Apie laisvės 
kovų reikšmę, apie tai, kas 
lėmė drąsą priešintis, kalbė-
jo Obelių parapijos klebonas 
Laimonas Nedveckas. Siuže-
te – ir unikalūs archyviniai 
kadrai, kuriuose apie B. Vai-
čėną ir jo bendražygius pasa-
kojo A. Dručkus. 

Taip pat apie laisvės kovų 
istoriją, B. Vaičėno ir Lokio 
rinktinės indėlį, apie tragišką 
šių kovotojų žūtį virtualioje 
paskaitoje pasakojo Laimo-
nas Abarius.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Tikėjimas – vienas kertinių laisvės kovų pagrindų
Balys Vaičėnas ir Lokio 

rinktinės partizanai prisi-
minti ir maldose. Už Obelių 
krašto laisvės kovotojus šv. 
Mišias aukojo šio miesto 
šv. Onos parpijos klebo-
nas Laimonas Nedveckas 
(nuotr.). Tai, kad partizanų 
atminimas minimas ir baž-
nyčioje, nėra tiesiog duo-
klė tradicijoms. Tikėjimas 
laisvės kovotojams reiškė 
išties labai daug. Tai vienas 
esminių laisvės kovotojų sa-
vimonės elementų. Jis buvo 
ta jėga, padėjusi išverti 
nežmoniškas gyvenimo są-
lygas bunkeriuose, nuolati-
nę baimę ir įtampą, draugų 
žūtis, artimųjų tremtis. Jis 
baisiausių netekčių akivaiz-
doje saugojo žmogiškumą, 
sulaikė nuo aklo, visa griau-
nančio keršto. Apie tai kal-
bėjo kunigas L. Nedveckas.

Tikėjimas partizanams
buvo ne formalumas
Daug diskusijų kelia tai, 

kur sėmėsi stiprybės laisvės 
kovotojai sunkiai, beatodai-

riškai kovai, kas jiems teikė 
jėgų tuomet, kai nebeliko 
vilties laimėti. Vienas iš ker-
tinių partizanų savimonės 
pamatų buvo tikėjimas. Lie-
tuvos katalikų bažnyčia buvo 
vienintelė organizacija, kuri 
sovietinei okupacijai prieši-
nosi nuo pirmos iki paskuti-
nės minutės. Ir nors laisvės 
kovos vienijo įvairių pažiūrų 
žmones, akivaizdu, kad tikė-

jimas buvo labai svarbus. Tą 
liudija ir tai, kad rizikuoda-
mi laisvės kovotojai lankėsi 
bažnyčiose atlikti išpažinties, 
ilgas žiemas leisdami gyvi 
palaidoti bunkeriuose, lage-
riuose ir tremtyse kęsdami 
badą iš duonos rutuliukų vėrė 
rožinius.

Kaip pasakojo kunigas L. 
Nedveckas, tikėjimas tarpu-
kario visuomenėje nebuvo 

paprastas formalumas. Jis 
buvo gyvas, svarbus, neatsie-
jama tautinės tapatybės dalis. 
Kaimuose, miesteliuose mel-
dėsi visos šeimos: ir geguži-
nėse pamaldose, ir gavėnios 
metu giedodami „Graudžius 
verksmus“. Nuo vyrų gies-
mių gesdavo žvakės. Ir bū-
tent tikėjimas tapo akivaiz-
džia priešprieša bukam, visa 
griaunančiam, jokio turinio ir 

prasmės neturinčiam ir netei-
kiančiam sovietinio ateizmo 
buldozeriui.

Būtent tikėjimas buvo ta 
kurianti, teikianti prasmę 
jėga. Būtent jis sulaikė nuo 
aklo, beatodairiško, naiki-
nančio keršto, sužinojus apie 
suimtus, nukankintus, ištrem-
tus artimuosius, apie draugų 
ir bendražygių žūtį. 

Kunigas L. Nedveckas 
pamoksle laisvės kovotojus 
lygino su apaštalais: ir vie-
niems, ir kitiems tikėjimas 
buvo ne įsitikinimas, ne pa-
žiūros, o tikrovė. „Tai turi be-
galinę jėgą. Nesustabdomą, 
nesulaikomą, neužgniaužia-
mą“, – pabrėžė dvasininkas. 
Ir jie turėjo savo sieloje jėgą 
gyventi ta tikrove, kuri atėjus 
laikui išsisklei, taps regima 
ir apčiuopiama. Dvasininkas 
pabrėžė: apaštalų skelbia-
mas Dievo žodis buvo toks 
galingas, kad keitė žmonių 
gyvenimus, atsivertė Romos 
imperijos patricijai, keitėsi 
vertybės. Ir tikėjimas tapo 
regimas, buvo perduodama 

tikrovė.

Laisvės kovotojų žinia 
svarbi ir šiandien
Dvasininkas pabrėžė, kad 

laisvės kovos aktualios ir 
šiandien: Lietuvai kaip niekad 
reikia iš kartos į kartą perduo-
damo naratyvo apietikėjimą, 
kalbą, savo šalį, protėvius. Jis 
reikalingas tiems, kurie kuria 
šios dienos tikrovę, kartai, 
kuri nepatyrė okupacijos bai-
sumų. Svarbu, kad jie skleistų 
savo tėvynės, kalbos, kultūros 
branginimą. Kad tas naraty-
vas augintų pilietiškumą, at-
sakomybę už savo valstybę. 
Dvasininkas ragino, kad lais-
vės kovotojų, laisvės šauklių 
įkvėpti, keltume maldas į Die-
vą: nors šiandieninė Lietuva 
yra daug pasiekusi, tačiau dar 
ir labai daug ko trūksta. Kuni-
gas L. Nedveckas linkėjo, kad 
visuomenė gyventų laisvės 
kovotojų dvasia, kurie kovojo 
ne prieš, bet už, ta kova buvo 
kūrybiška, ugdanti, statanti.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Rokiškio rajono meras: „Kurkime parką visi kartu – 
diskutuojant ir dalinantis idėjomis!”

Rokiškio mieste, V. 
Lašo gatvėje esančio ben-
druomenės parko idėja 
– nenumarinta ir pamažu 
skinasi kelią įgyvendinimo 
link. „Tai „Velykalnio” 
bendruomenės, savival-
dybės ir miesto seniūnijos 
pirmųjų bendrų darbo 
vaisių užuomazgos”, - 
kviesdamas rajono gyven-
tojus aktyviai įsitraukti į 
diskusiją, teikiant parko 
idėjas, kalbėjo Rokiškio 
rajono savivaldybės meras 
Ramūnas Godeliauskas. 
Rajono vadovo nuomone, 
neretai tenka girdėti, jog 
piliečių balsas ne visuo-
met lieka išgirstas. Todėl 
augant visuomenės norui 
įsijungti į sprendimų pri-
ėmimo procesą, kuriame 
kiekvieno balsas būtų 
reikšmingas ir girdimas, 
norima pakviesti rajono 
gyventojus būti pirmais, 
susipažinusiais su pir-
minėmis projektinėmis 
idėjomis, aktyviai reikšti 
nuomonę, teikti pasiūly-
mus. 

„Norime, kad gyventojai 

susipažintų su projektų idė-
jomis ne tik proceso pabai-
goje, jau pristatant finalinį 
rezultatą, tačiau jo kūry-
binėje stadijoje. Manome, 
jog toks būdas – tariantis, 
diskutuojant, išklausant ne 
vieną nuomonę, yra tinka-
miausias, priimant efekty-
vius sprendimus ir atnešan-
tis kur kas didesnę pridėtinę 
vertę. Visa tai leidžia pajus-
ti, kad kiekvienas mes ga-
lime įtakoti, kokioje aplin-
koje norime gyventi. Todėl 
šiuo atveju, visus kviečiu 
plačiau su projektine idėja 
susipažinti Rokiškio rajono 
savivaldybės facebook pa-
skyroje, kurioje galėsite iš-
reikšti savo mintis ir idėjas, 
kurios vėliau bus apsvars-
tytos“, - entuziazmo, kad 
Rokiškyje atsiras aktyvaus 
laisvalaikio praleidimo par-
kas, neslėpė R. Godeliaus-
kas.

Idėjų ir pasiūlymų lauk-
sime savivaldybės facebo-
ok paskyroje iki balandžio 
18 d. 

https://www.facebook.
com/rokiskiorajonosavival-
dybe/

Užs. 1287

Per pirmąjį metų ketvirtį gaisruose 
žuvo 37 žmonės

Per pirmąjį šių metų ke-
tvirtį Lietuvoje kilo 2238 
gaisrai, kuriuose žuvo 37 
žmonės, o 47 gyventojai 
patyrė traumų. Palyginti 
su praėjusių metų tuo pa-
čiu laikotarpiu, kai buvo 
užgesinti 2387 gaisrai, o 
juose žuvo 32 gyventojai, 
šiemet gaisrų kilo 6,2 proc. 
mažiau, tačiau juose žuvo 5 
gyventojais, arba 16 proc., 
daugiau.  

Remiantis 2016-2020 m. 
gaisrų statistika, per pirmąjį 
metų ketvirtį šalyje viduti-
niškai kyla 2690 gaisrų, ku-
riuose žūsta 37 gyventojai, t. 
y. šiemet gaisrų kilo 17 proc. 
mažiau, o juose žuvusių 
žmonių skaičius lygus 5-erių 
metų žuvusiųjų gaisruose vi-
durkiui.

Per tris šių metų mėnesius 
šalyje kilo 5 gaisrai, kuriuo-

se žuvo po 2 šalies gyvento-
jus, o 27 gaisrai nusinešė po 
vieną žmogaus gyvybę.

Priešgaisrinės apsaugos 
ir gelbėjimo departamento

inform.

Institucijos pasirengusios kovoti 
su žolės degintojais

Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento duo-
menimis, daugiausia  gaisrų 
atvirosiose teritorijose kyla 
balandžio mėnesį. Praėjusių 
metų  balandį  ugniagesiams 
juos teko gesinti 815 kartų.  
Šiais metais žolė Lietuvoje jau 
liepsnojo  360  kartų.  Daugiau-
sia tokių gaisrų šiemet kilo Vil-
niaus (179), Kauno (43) ir Šiau-
lių (26)  apskrityse. 

Mūsų rajone šiais metais kol 
kas labai dėkingi orai, nestigo 
kritulių, tad šiai dienai turėjome 
tik vieną degusią pievą, tačiau vi-
soje Lietuvoje šiemet jau išdegė 
per 100 ha, praėjusiais metais per 
tą patį laiką ugnis nusiaubė 575 
ha (kilo 918 gaisrų).  

2019 m. balandį  dėl žolės 
gaisrų Šalčininkų rajone, Krakū-
nų kaime, sudegė 14 pastatų, Tra-
kų rajone, Rūdiškėse, liepsnojo 7 
pastatai, pernai  dėl tokių gaisrų 
Vilniaus rajone, Pikutiškėse, 
degė 6, o Šalčininkų rajone, Ma-
žųjų Miežonių kaime – 4 pastatai.   

Praėjusiais metais  buvo nu-
statyta ir nubausta 20 asmenų, 
sukėlusių gaisrus deginant žolę. 
Šiemet nustatyti keli padegimų 
atvejai. Šalyje  dabar vyksta ak-
cija „Nedegink žolės“, jos metu 
gyventojams platinama informa-
cija apie daromą žalą deginant 
sausą žolę ir už tai gresiančią at-
sakomybę, taip pat paaiškinama, 
kaip elgtis pamačius žolės gaisrą 
ir apsaugoti savo namus. 

„Be to, siekiant išaiškinti žo-
lės degintojus, visoje šalyje tiek 
darbo dienomis, tiek savaitgaliais 
organizuojami reidai, teritorijos 

žvalgomos naudojant dronus“, – 
sako departamento Valstybinės 
priešgaisrinės priežiūros valdy-
bos Valstybinės priešgaisrinės 
priežiūros organizavimo skyriaus 
viršininkas Aurimas Gudžiaus-
kas. – Kovoje su žolės degintojais 
esame ne vieni. Kitos atsakingos 
institucijos taip pat suinteresuotos, 
kad tokių gaisrų būtų kuo mažiau, 
todėl su Aplinkos apsaugos de-
partamentu keičiamės informa-
cija apie išdegintas teritorijas ir 
nustatytus žolės degintojus, kurie 
gali būti įpareigoti ne tik sumokėti 
administracinę baudą, bet ir atly-
ginti padarytą žalą gamtai.“ 

Pasak A. Gudžiausko, artimiau-
siu metu klausimai dėl informacijos 
teikimo apie deginamus plotus bus 
aptarti ir su Nacionaline mokėjimo 
agentūra prie Žemės ūkio ministe-
rijos, kuri turi galimybes mažinti 
ūkininkams skiriamas išmokas už 
netinkamą žemės priežiūrą. „Vyk-
dydami šias priemones tikimės 
žmonių sąmoningumo ir siekiame 
atgrasyti žolės degintojus nuo ža-
lingos veiklos“, – sako jis. 

Už žolės deginimą numatytos 
baudos, o jų galima sulaukti ne tik 
iš valstybinės priešgaisrinės prie-
žiūros pareigūnų, bet ir iš aplinko-
saugininkų. 

Už sausos žolės deginimą nesi-
laikant numatytų reikalavimų gre-
sia administracinės baudos nuo 30 
eurų iki 350 eurų, be to, vertinama 
ir padaryta žala aplinkai. 

Draudžiama surinktus (sugrėb-
tus) augalus, jų dalis ar krūvas 
deginti miške, aukštapelkėse, dur-
pingose vietose ar vietovėse, esan-
čiose arčiau kaip 50 metrų nuo 
miško, aukštapelkės ar durpingos 

vietos, taip pat miestuose ir mies-
teliuose. 

Draudžiama kartu (ar atskirai) 
su surinktais (sugrėbtais) augalais 
ar jų dalimis deginti bet kokias 
buitines, pramonines ir kitas atlie-
kas, išskyrus atvejus, kai degina-
ma mediena, neapdorota jokiomis 
cheminėmis medžiagomis (da-
žais, lakais, klijais, impregnuo-
jančiomis medžiagomis ir t. t.). 

Už aplinkos apsaugos reikala-
vimų pažeidimus deginant sausą 
žolę, nendres, javus, nukritusius 
medžių lapus, šiaudus, laukinin-
kystės ir daržininkystės atliekas 
atsakomybė taikoma pagal Admi-
nistracinių nusižengimų kodekso 
286 straipsnį. 

Sausos žolės, nendrių, nukri-
tusių medžių lapų, šiaudų, lauki-
ninkystės ir daržininkystės atliekų 
deginimas pažeidžiant aplinkos 
apsaugos reikalavimus užtraukia 
baudą asmenims nuo 30 iki 230 
eurų ir juridinių asmenų vado-
vams ar kitiems atsakingiems 
asmenims – nuo 60 iki 300 eurų.

Jei nesiimama priešgaisrinės 
apsaugos priemonių pastebėjus 
savo žemėje ražienų ar nesugrėb-
tų (nesurinktų) šiaudų gaisrą, tai 
gali užtraukti baudą žemės savi-
ninkams, naudotojams ir valdyto-
jams nuo 30 iki 170 eurų. 

Ražienų, nenupjautų ir nesu-
grėbtų (nesurinktų) žolių, nen-
drių, javų ir kitų žemės ūkio kul-
tūrų deginimas užtraukia baudą 
asmenims nuo 50 iki 300 eurų 
ir juridinių asmenų vadovams ar 
kitiems atsakingiems asmenims..

Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento

inform.

R. Barono žemėtvarkos darbų įmonė informuoja, 
kad sklypų kad. Nr.7330/0003:39 ir Nr.7330/0003:67, 
esančių Ažubalių k., Jūžintų sen., Rokiškio raj., savi-
ninkus ar kitus suinteresuotus asmenis apie atliktus 
gretimo sklypo Nr.7330/0003:40 kadastrinius ma-
tavimus. 

Dėl papildomos informacijos kreiptis 
į matininką Eugenijų Mikulėną. 

Tel.8-458-68144, mob. 8-612-95720, 
el. p. kavolzeme@parok.lt. Taikos g. 5, Rokiškis.

DOVANOJA

• Dovanoju du neplokščiaekranius 
televizorius. Tel. 8 673 38 271. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Veikiančią raciją.  
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis
• Naują magnetolą Sony, Škoda 
Octavia automobiliui. Kaina 55 
Eur. Tel. 8 685 21 400.  
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• 39 m. vyras ir 42 m. moteris ieško 
darbo. Tel. 8 605 33 586.  
Rokiškis
• Ieškau darbo. Turiu įvairios 
patirties. Turiu B, B1, AM, A, 
Tr1, Tr2 kategorijų vairuotojo 
pažymėjimą. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 695 70 337. 
Rokiškis
• Vyras ieško bet kokio darbo. Su 
pasiūlymais skambinkite.  
Tel. 8 645 84 278. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingas bendradarbis, turintis 
patirties ir puikiai išmanantis 
karkasinių namų statybos bei stogų 
dengimo darbus. Tel. 8 671 96 330. 
Rokiškis
• Darbui lentpjūveje Rokiškyje 
reikalingas darbininkas.  
Tel. 8 606 10 353.  
Rokiškis
• Reikalinga melžėja melžti 12 
karvių. Ūkis Rokiškyje. Yra 
galimybė gyventi. Atlyginimas 
sutartinis. Tel. 8 615 83 220. 
Rokiškis
• UAB Ramundas GM reikalingas 
(-a) Krautuvo vairuotoja(-s). 
Darbo vieta - Miškininkų g. 10, 
Rokiškis. Darbas nuo 8:30 - 17:30. 
Darbo užmokestis – neatskaičius 
mokesčių nuo 960 Eur iki 1120 
Eur. Tel. Nr. +370 61003980 arba 
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Nojus Konstantinas Čypas – Europos ir pasaulio čempionatų prizininkas mėnesį savanoriavo rajono ligoninėje
Vargu ar Rokiškio rajone atsirastų bent vienas, nežinantis, kas yra Nojus Konstantinas Čypas. Jis jau spėjo pagerinti ne vieną Lietuvos, 

Europos ir pasaulio jėgos trikovės rekordą, jo apdovanojimų lentynoje puikuojasi aukščiausi apdovanojimai. Greta studijų psichologijos 
Vytauto Didžiojo universitete, greta įspūdingos medalių kolekcijos, įrašęs savo vardą ne tik į Lietuvos, bet ir į pasaulio jėgos trikovės rekor-
dų sąrašus, sportininkas į savo karjerą įrašė ir savanorio vardą: jis, pats persirgęs covid-19, mėnesį skyrė savanorystei ir pagalbai šios ligos 
sunkios formos kamuojamiems žmonėms. „Šį sunkų momentą turime praeiti visi kartu, vienas kitam kuo galėdami padėdami“, – akcen-
tavo atletas. Jo istorija – sėkmės pavyzdys projekte „Bendradarbiavimas ir informacijos apie socialines paslaugas sklaida Rokiškio mieste“ 
(08.6.1-ESFA-T-927 Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas), kurį vykdo Socialinės paramos centras su partneriais.

Nojus Konstantinas Čypas laimėjo auksą ir namuose, Rokiškyje vykusiame jėgos trikovės klasikinės štangos 
spaudimo čempionate.

„Grizlio“ rūsyje 
išaugęs talentas
N. K. Čypas – vienas gar-

siausių nūdienos rajono spor-
tininkų. Šalia jo pavardės, 
nepaisant jauno amžiaus, 
įspūdingi titulai: jėgos triko-
vės jaunių pasaulio čempio-
nato sidabro medalio prizi-
ninkas. O kiek titulų laimėta 
Europos čempionatuose, jau 
nebekalbant apie Lietuvos, 
kiek rekordų pagerinta, ir 
siekiama naujų. Nojus savo 
sportininko kelią pradėjo 
Kultūros centro pusrūsyje įsi-
kūrusiame jėgos trikovės klu-
be „Grizlis“. Jis išugdė ištisą 
plejadą ryškiausių šios sporto 
šakos žvaigždžių, ir vis at-
randa naujus talentus. Todėl 
ir Lietuvos čempionatuose 
„Grizlio“ klubas, greta di-
dmiesčių komandų, vis kyla 
ant nugalėtojų pakylos.

Kaip ir dera jėgos trikovi-
ninkams, kurie varžybų metu 
kelia kelis kartus už save di-
desnius svorius, į treniruotes 
Nojus atėjo jau paauglys. Jau 
pirmosios varžybos parodė, 
kad klubas vėl atrado aukso 
grynuolį. Darbštus, talen-
tingas sportininkas netrukus 
ėmė žibėti ir Lietuvos, ir 
tarptautinėse varžybose. Vie-

nas po kito skambesni titulai, 
medaliai, rekordai Nojaus ne-
susargdino žvaigždžių liga: 
jis toks pat paprastas šaunus 
jaunuolis, gebantis ne tik di-
džiuotis savo pasiekimais, 
siekti vis didesnių tikslų ir 
uždavinių, bet ir matyti šalia 
esančių žmonių problemas, 
išgirsti pagalbos šauksmą.

Nenorėjo veltui 
eikvoti antikūnių
Paklaustas, kodėl apsi-

sprendė mėnesį skirti ne atsi-
gavimui po ligos, ne ramiam 

poilsiui, o neatlygintinam 
darbui rajono ligoninėje, No-
jus atsako paprastai: „nenorė-
jau veltui eikvoti antikūnių“. 
Jis žiemą pats susirgo co-
vid-19. Kaip ir daugelis jaunų 
žmonių, sirgo, kaip pats sako, 
ganėtinai lengvai. Pasvei-
kęs jis priėmė nestandartinį 
sprendimą: kadangi užsikrės-
ti liga jau negali, kodėl gi ne-
padėti kovoti su ja priešaki-
nėse linijose.

Kaip ir daugelis šalies 
ligoninių, Rokiškio rajo-
no ligoninė įrengė covid-19 

skyrių. Planuota, kad iš pra-
džių šia liga sergantieji bus 
vežami į Panevėžio, Utenos 
ligonines, tačiau šių skyriai 
greitai užsipildė ligoniais. O 
Rokiškio medikams, kurių 
gretas tuomet taip pat prare-
tino liga, teko nelengvas iššū-
kis pasirūpinti tais, kuriems 
labiausiai reikėjo gydymo. O 
medikams reikėjo talkininkų 
rankų. Nojui šios problemos 
nesvetimos ir dėl to, kad jo 
mama – rajono ligoninės gy-
dytoja.

Jam savanoriauti teko įvai-

riuose skyriuose, įskaitant ir 
covid-19 skyrių. Dažniausios 
Nojui tekusios užduotys – 
slaugyti ligonius, vežti juos 
į tyrimų kabinetus, dezinfe-
kuoti ligoninės patalpas, mai-
tinti savimi negalinčius pasi-
rūpinti nusilpusius žmones,  
atlikti kitas svarbias užduotis. 
Teko ligonis vežti ir iki ma-
mos darbos vietos.

Kadangi einant į covid-19 
skyrių tekdavo rengtis speci-
alų apsauginį kostiumą, paš-
nekovas neslėpė: sunkiausia 
būdavo visą dieną nešioti 
tuos drabužius ir kaukę. Kuri 
veidą nuspausdavo taip, kad 
likdavo mėlynių. Bet savo 
nepatogumų sportininkas ne-
sureikšmino.

Svarbi ir
naudinga patirtis
Psichologiją studijuojantis 

sportininkas atviras: savano-
riavimo patirtis jam vertinga 
ir kaip asmenybei, ir kaip bū-
simam profesionalui. Ji leido 
iš arti susidurti su daugybe 
dalykų, kurių iki epidemijos 
tarsi ir nepastebėdavome. 
Nors kasdienės buities daly-
kais sergantieji buvo aprū-
pinti gerai, jiems labai trūko 

žmogiško, šilto bendravimo. 
Juk ne taip lengva būti vie-
nam ar su kitais ligoniais už-
darytais skyriuje, žinant kad 
kovoja su sunkia liga. Jiems 
stigo ir elementarios veiklos. 
Ir baimės, nerimo buvo junta-
ma. „Svarbu buvo bendrauti, 
nuraminti žmones, praskai-
drinti jų kasdienybę“, – pasa-
kojo Nojus.

Jam smagu žinoti, kad 
gerumas yra užkrečiamas: 
ir kartu su juo, ir vėliau prie 
komandos jungėsi nauji sa-
vanoriai. O ir savo kurso 
draugų tarpe bus apie ką pa-
kalbėti, pasidalinti patirtimi: 
savanoriavo ne vienas Nojaus 
bičiulis.

O šiuo metu kartu su kitais 
aukšto meistriškumo atletais 
Nojus jau pluša sporto salėje. 
„Grizlio“ atstovai prasitarė, 
kad jis po ligos jau senokai 
atgavo puikią sportinę formą 
ir treniruotėse jau gerina as-
meninius pasiekimus. Kurie 
varžybose virs naujais Lie-
tuvos rekordais. Ir visu pajė-
gumu rengiasi tarptautinėms 
varžyboms, Europos čempi-
onatui.

„Rokiškio Sirenos“
inform.

Kraštietis Andrius Matulis dėl kilnaus tikslo baidare plauks 3500 kilometrų
Istorija mums parodė, 

kad drąsa gali būti užkre-
čiama, o viltis gali prikelti 
gyvenimui! Rokiškyje gi-
męs ir augęs, o šiuo metu 
gyvenantis Klaipėdoje, 
Andrius Matulis ir pro-
jekto „The Hero Inside“ 
organizacinė komanda yra 
įsitikinę, jog kartais vienin-
telis dalykas, kurio reikia, 
kad paskatintume progre-
są, yra uždegantis pavyz-
dys. Taigi šių metų birže-
lio 1-ąją Andrius leidžiasi 
į kelionę, kuri drąsiai gali 
būti vadinama gyvenimo 
iššūkiu – nuplauks 3 500 
kilometrų baidare ilgiausiu 
nepertraukiamu Europos 
vidaus vandenų maršru-
tu nuo Šiaurės iki Juodo-
sios jūros, o 1 100 iš jų bus 
plaukiami prieš srovę. Ko 
siekiama tokiu ambicingu 
sau mestu iššūkiu? Paro-
dyti pavyzdį jaunimui, kad 
nėra neįgyvendinamų sva-
jonių.

Labai dažnai jaunimas 
sako, kad uostamiestis ir 

kiti Lietuvos kraštai jaunam 
žmogui tobulėti, semtis pa-
tirties ir aktyviai veikti nėra 
tinkamiausia terpė… Bet 
juk keikti tamsą yra kur kas 
lengviau, negu uždegti vieną 
lemputę! Kartais norint veikti 
ir siekti, pirmiausia reikia pa-
sidomėti, kas vyksta aplink. 
Savęs paieškos neturi trukti 
visą gyvenimą, savąjį hero-
jų reikia susikurti. Tad „The 
Hero Inside“ organizacinė 
komanda nori ne tik įkvėpti 
jaunimą veikti ir stiebtis savo 
tikslų link, bet taip pat su-

teikti realią galimybę moty-
vuotam jaunimui kryptingai 
tobulėti ir ugdyti geriausias 
savo savybes, įgyvendinant 
pačias nerealiausias svajo-
nes! Projekto „The Hero In-
side“ organizacinė komanda 
įsteigė fondą, į kurį iš rėmėjų 
surinktos lėšos bus skirtos 6 
stipendijoms jaunuolių pro-
jektų / idėjų / iniciatyvų įgy-
vendinimui. Rėmėjais gali 
tapti tiek fiziniai, tiek juridi-
niai asmenys, į fondo sąskai-
tą pervesdami savo finansinį 
indėlį. Indėlio dydis – vienas, 

dešimt ar daugiau eurų – nėra 
taip svarbu, kaip noras prisi-
dėti prie jaunimo įveiklinimo.

Kandidatuoti į šešias sti-
pendijas gali visi Lietuvoje 
gyvenantys 13–33 metų jau-
nuoliai, kurie turi idėjų, kaip 
šį pasaulį padaryti geresne 
vieta gyventi! Jaunuolių 
siūlomi projektai / idėjos / 
iniciatyvos turi būti priskirti 
vienai iš 5 sričių – verslu-
mas, menas ir kultūra, soci-
alinė komunikacija, sportas, 
technologijos. Šešta sritis 
paliekama neapibrėžta pro-

jektui / idėjai / iniciatyvai, 
kuris (-i) paliks didžiausią 
įspūdį ir galimai sukurs di-
džiausią vertę visuomenei ar 
konkrečiai jos grupei, tačiau 
jo (-s) nepavyktų priskirti nė 
vienai iš anksčiau nurodytų 
5 sričių. Kiekvieno iš šešių 
jaunuolių projektui / idėjai / 
iniciatyvai įgyvendinti bus 
skirta vienoda suma, o jos 
dydis priklausys nuo į fondą 
surinktų lėšų.

Norėdami kandidatuoti į 
stipendiją, pirmiausia jau-
nuoliai iki šių metų balandžio 
30 dienos turi užpildyti anke-
tą https://forms.gle/68BJvPp-
DVmWJdhdF9 ir atsiųsti 
„The Hero Inside“ organiza-
cinei komandai video, kuria-
me papasakotų ar kita forma 
pristatytų savo idėją / projek-
tą / iniciatyvą. Atrinktus jau-
nuolius organizacinė koman-
da pakvies susitikti gyvam 
pokalbiui, nes be galo nekan-
trauja susipažinti! 

Vienas žymiausių karo 
vadų istorijoje yra tvirtinęs, 
jog jis arba suras kelią, arba jį 
sukurs pats. Taigi „The Hero 

Inside“ organizacinė koman-
da palengvina užduotį Lie-
tuvos jaunimui – kelio jiems 
kurti nereikės, svarbiausia 
tinkamai išnaudoti suteiktą 
galimybę. Organizacinė ko-
manda tiki, kad Andrius savo 
plaukimo baidare odisėja 
paskatins jaunus žmones ne-
bijoti įgyvendinti savo svajo-
nių, kad ir kokios jos kartais 
atrodytų tolimos ir nepasie-
kiamos – juk sėkmė nekalba 
apie finansus, ji kalba apie 
pokytį, kurį atnešei į kitų gy-
venimus.

Išsami informacija apie 
projektą:

ht tps: / /www.facebook.
com/333379417360670/post-
s/723937578304850/?d=n

Norintiems prisidėti prie 
fondo ir jaunimo tikslų įgy-
vendinimo:

Asociacija The Hero Insi-
de

LT667300010166561545 
(AB „Swedbank“)

Paskirtis: Jaunimo stipen-
dijoms

„Rokiškio Sirenos“
inform.

www.rokiskiosirena.lt
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+370 65620131. Tel. 8 656 20 131. 
Rokiškis
• Ieškomas pagalbinis žmogus, 
įvairiems darbams atlikti, darbas 
viduje. Išsamesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 621 35 490. 
Rokiškis
• Ieškau mokytojo (-os), kuris (-i) 
išmokytų groti gitara.  
Tel. 8 628 24 243. Rokiškis

KITA

• Ašinį elektros variklį, 7,8 kW, 
3000 apsukų. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 682 20 385. Rokiškis
• Pavėsinę. Ilgis 3,5 m, plotis 2,5 
m. Išsamesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis
• Pjautą, statybinę medieną.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Sausas malkas, pjautas atraižas. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Akumuliatorių. Tel. 8 623 56 254. 
Rokiškis
• 9 vnt. buitinių balionų, 4 vnt. 
be vožtuvų, po 15 Eur, 5 vnt. su 
vožtuvais po 20 Eur.  
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• Medienos drožlių plokštes. 
2750x1830x17. Yra 14 vnt. 10 Eur/
vnt. Tel. 8 629 38 855.  
Rokiškis
• Sietus. 5 vnt. Ilgis 3 m, plotis 
1,20 m. Tel. 8 676 27 899.  
Rokiškis
• Sausas, skaldytas malkas. Vežu 
mašinine priekabėle po 2 m. Kaina 
70 Eur. Tel. 8 602 87 040.  
Rokiškis
• Nenaudotą puodelių rinkinį 
esspreso kavai. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 620 31 695. Rokiškis
• Lapuočio malkas (beržas, 
baltalksnis ir pan.). Atvežame.  
Tel. 8 626 38 881. Rokiškis
• Dobilų sėklą ir baltus šienainio 
ritinius. Tel. 8 652 64 052.  
Rokiškis
• Variklį ZID, nenaudotas. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 620 25 947.  
Rokiškis
• Nenaujus koklius krosniai. 11 vnt. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 686 26 668. 
Rokiškis
• Naudotą rankinį plūgelį-vagotuvą. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 686 26 668. 
Rokiškis
• Sėtinių pievų šienainį. Galiu 
pristatyti. Kaina 14 Eur.  
Tel. 8 611 45 472. Rokiškis

• Sauskelnes Tena, M dydžio, 22 
vnt. Sauskelnes-kelnaites Tena, M 
dydžio, 19 vnt. Tel. 8 618 34 320. 
Rokiškis
• Geležinius šiltnamio lankus.  6/3. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Būdą vidutinio dydžio šuniui, 
nenaudota. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 620 25 947. Rokiškis
• Naudotą paminklą.  
Tel. 8 628 40 455. Rokiškis
• Naudotą šildymo katilą Dakon-
32D. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 622 37 821. Rokiškis
• Orinį šautuvą. 4,5 mm.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Mažai naudotą židinį. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 685 18 977.  
Rokiškis
• Du monometrus  su  dujų 
reduktoriumi. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Bosch plovimo agregatą. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 612 81 356.  
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Bulves Vineta, Laura.  
Tel. 8 615 78 695. Rokiškis
• Beržų sulą – maistinių medžiagų, 
sukauptų medžių šaknyse, tirpalą. 
Imuniteto stiprinimui tinkamas 
natūralus gėrimas. Gal kas 
norėtų? 5 lirai - 4 eurai. Galimas 
pristatymas į Rokiškį. Kam aktualu, 
galite parašyti. Tel. 8 616 25 140. 
Rokiškis
• Beržų ir klevų sulą.  
Tel. 8 627 08 628. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Beveik naują, naudotą vos dvi 
savaites, greitą telefoną Readme 
7 su 6 GB, RAM, 64 GB vidine 
atmintimi, 90 Hz ekranu, labai ilgai 
laikančia baterija. garantija 24 mėn. 
Kaina galutinė. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 619 40 309. Rokiškis
• Telefoną Samsung J3. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 675 13 781.  
Kupiškis
• Labai geros būklės mobilųjį 
telefoną Samsung Galaxy S8, 
64GB. Pilna komplektacija. 
Dokumentai. Pirktas naujas 
Lietuvoje. Domina keitimas. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
• Geros būklės mobilųjį telefoną 
iPhone 7, 128 GB. Spalva Rose 
Gold. Dokumentai, dėžutė, 
dėkliukas. Domina keitimas. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
mobilųjį telefoną iPhone 7, 32GB. 

Spalva Rose Gold. Dokumentai, 
dėžutė, dėkliukas. Domina 
keitimas. Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
mobilųjį telefoną iPhone 6s, 16GB. 
Spalva Rose Gold. Dokumentai, 
dėžutė, dėkliukas, ausinės. Domina 
keitimas. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Geros būklės, mobilųjį telefoną 
iPhone X 64 GB. Dokumentai, 
dėžutė, kroviklis, ausinės, 
dėkliukas. Spalva balta. Pirktas 
salone. Siunčiu. Domina keitimas. 
Kaina 330 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
• Xiaomi poco x3 nfc. Praktiškai 
naujas, pilnas komplektas, garantija 
22 mėnesiai, versija 6-128 GB. 
Kaina galutinė. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 619 40 309. Rokiškis
• Geros būklės telefoną Samsung 
Galaxy S7. Tel. 8 696 09 281. 
Rokiškis
• Naują Redmi Note 10, 4/128 GB, 
5000 mAh baterija, žalios spalvos. 
Kaina 185 Eur. Tel. 8 601 14 335. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 1 kambario butą Vilniaus g. Su 
daliniais patogumais. Kaina 8000 
Eur. Tel. 8 676 69 477.  
Rokiškis
• 4 a sklypą J. Basanavičiaus g. 

Yra visos komunikacijos. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 680 45 645. 
Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Tel. 8 657 75 999. 
Rokiškis
• Žemės sklypą Juodupėje. 0,78 ha, 
kad. nr. 7363/0006:0220, našumo 
balas 37. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 614 76 408. Rokiškis
• Gyvenamą namą Kamajuose, 
Rokiškio r. Namas mūrinis, vieno 
aukšto su mansarda. Bendrasis 
plotas  92.62kv. m. Kaina 17500 
Eur. Tel. 8 609 69 487.  
Rokiškis
• Mūrinį namą su mansarda, 
Ragelių kaime, Rokiškio rajone. 
Namas pastatytas 1977 m. Kaina 
15000 Eur. Tel. 8 667 51 686. 
Rokiškis
• Rąstinę sodybą Buivydiškių 
kaime, Rokiškio rajone. Namas 
pastatytas 1972 m., remontuotinas. 
Kaina 4500 Eur. Tel. 8 675 77 510. 
Rokiškis
• Juodupės sen., Sodelių kaime, 
32 a namų valdos (vienbučių ir 
dvibučių gyvenamųjų pastatų 

teritorijų) paskirties žemės sklypą 
su jame esančiu nauju garažu.  
Tel. 8 679 30 668. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą Pakriaunių 
kaime, Rokiškio r. Namas mūrinis, 
vieno aukšto su mansarda. Kaina 
13500 Eur. Tel. 8 678 78 273. 
Rokiškis
• Mūrinį namą su mansarda 
Antanašės k., Rokiškio rajone. 
Kaina 23000 Eur.  
Tel. 8 603 16 492. Rokiškis
• 3 kambarių, 65,88 kv. m butą 
Tekstilininkų g., Juodupės 
miestelyje. Butas yra 1 aukšte iš 
5, 1980 m. statytame mūriniame 
name. Butas tvarkingas. Kaina 
13500 Eur. Tel. 8 677 13 564. 
Rokiškis
• Alsuojančia ramybe kaimo 
sodybą Šilagalio k. Rokiškio 
r. Sodybai priklauso didžiulis 
ūkinis pastatas, du šiltnamiai, 
lauko virtuvėlė, lauko tualetas, 
medinės sūpynės, 7 bičių aviliai su 
šeimynomis. Kaina 21500 Eur.  
Tel. 8 675 75 369. Rokiškis
• 6.83 ha žemės ūkio paskirties 
sklypą esantį Kalučiškių k., Južintų 
sen., Rokiškio r.. Kaina 23500 Eur. 
Tel. 8 608 39 567. Rokiškis
• Rokiškyje, Respublikos gatvėje, 
namo dalį su 4 a žemės sklypu. 
Namui reikia remonto. Priklauso 
pusė rąstinio gyvenamojo namo 
ir garažas. Bendrasia namo dalies 
plotas yra 65 kv. m. Kaina 20000 
Eur. Tel. 8 679 76 044.  
Rokiškis
• Mūrinį namą su mansarda 
Obeliuose, Rokiškio rajone. Namas 
pastatytas 1978 m. Bendrasis namo 
plotas 168.53 kv.m.  Pirmajame 
namo aukšte yra 2 kambariai, 
virtuvė ir tualeto kambarys. 
Mansardoje yra 3 kambariai, vienas 
iš jų su balkonu. Kaina 30000 Eur. 
Tel. 8 678 75 239. Rokiškis
• Mūrinį namą Suvainiškio kaime, 
Rokiškio r. Namas pastatytas 1988 
m., vieno aukšto su mansarda. 
Bendrasis plotas 170,00 kv. m. 
Kaina 14000 Eur.  
Tel. 8 678 72 157. Rokiškis
• Ant kalvos, ežerų apsuptą, 
Baršėnų kaime, Kriaunų sen., 
Rokiškio r., sodybą su 2,2 ha žemės 
sklypu. Namas pastatytas 1899 m., 
naudingasis plotas yra 46,73 kv.m. 
Jame 3 kambariai. Namą reiktų 
remontuoti. Kaina 11000 Eur.  
Tel. 8 646 36 702. Rokiškis
• Rokiškyje, Aušros gatvėje 
namo dalį. Priklauso 1/2 dalis 
gyvenamojo namo, 1/2 ūkinio 

pastato, garažas, šiltnamis ir 3,4 
a žemės sklypas. Namo dalis yra 
antrajame namo aukšte, yra atskiras 
įėjimas. Kaina 28500 Eur.  
Tel. 8 608 39 583. Rokiškis
• 8,30 ha žemės ūkio paskirties 
sklypą Jūžintų sen., Karveliškio 
k., naudingumo balas 39,5. Kaina 
33200 Eur. Tel. 8 686 68 891. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Sėlynėje, 
pirmame aukšte (namas 2 aukštų, 
4 butų). Atskiras įėjimas, be 
patogumų. Galima iš karto 
įsikraustyti. Tel. 8 616 87 139. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą. Panevėžio g. 4. 
Rokiškis. 4 aukštas. Butas šiltas ir 
erdvus. Reikia remonto. Paliekami 
visi baldai. Kaina 27000 Eur.  
Tel. 8 686 65 674. Rokiškis
• Be tarpininkų, tvarkingą sodybą 
su 2,72 ha, žemės ūkio paskirties 
žeme, Apaščios kaime, Rokiškio 
raj.. Kaina 24000 Eur.  
Tel. 8 645 16 834. Utena
• 2 kambarių butą Aukštaičių g. 5 
aukštas. Tel. 8 682 40 757.  
Rokiškis
• Namą Obeliuose. Aplink namą 29 
a žemės, yra šulinys, sodas, ūkinis 
pastatas. Namą reikia remontuoti. 
Kaina 4000 Eur. Tel. 8 609 88 296. 
Rokiškis
• Buvusią kiaulių fermą, Kupiškio 
raj., Žaidelių kaime. Kaina 3000 
Eur. Tel. 8 675 13 781.  
Kupiškis
• Sodybą 18 km nuo Rokiškio. 
Namas renovuotas, medinis, 90 
kv. m. Asfaltuotas privažiavimas. 
Žemės 1,7 ha. Kraštinė sodyba. 
Gera vieta kasti tvenkinį. Kaina 
22000 Eur. Tel. 8 675 96 103. 
Rokiškis
• Sodybą ant upės kranto, 18 km 
nuo Rokiškio. 4,15 ha dirbamos 
žemės, melioruota, gerai išdirbta. 
Našumo balas 46. Kaina 16000 Eur. 
Tel. 8 675 96 103. Rokiškis
• Garažą mikrorajone prie Norfos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Prekybinį kioską. 2x5 m, 
apšiltintas, apsauginės žaliuzės, 
elektra. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• 20 a sklypą Jakšto g., Rokiškyje. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• 5 ha dirbamos žemės Vilių k. Yra 
jaunas sodas, plius 0.2 ha miško. 
Kaina 20000 Eur.  
Tel. 8 625 60 772. Rokiškis
• 3 kambarių butą renovuotame 
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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. Kibernetinė 
Visata 
06:45 Elena iš Avaloro 
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 Jei pasilikčiau
22:25 Vikinglotto
22:30 Jei pasilikčiau
23:15 Jėga ir Kenoloto 
23:18 Jei pasilikčiau
00:10 Skubi pagalba 
01:10 Einšteinas 
02:05 X mutantai 
03:00 Vieniši tėvai 
03:25 Skubi pagalba 
04:15 Einšteinas 
05:50 Atsargiai! Merginos

06:30 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 Melo pinklės
01:00 Strėlė 
01:55 Privatus detektyvas Nikis 
Larsonas
03:25 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
04:55 Kalnietis

06:25 Akloji zona 
07:20 Mano virtuvė geriausia 

08:35 Šuo 
09:40 Pėdsakas 
10:35 Mentalistas 
11:35 FTB 
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 Mirties kelias
22:50 Kitos 48 valandos
00:45 Didžiojo sprogimo teorija
01:10 CSI. Majamis

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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15 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. 
Kibernetinė Visata 
06:45 Elena iš Avaloro 
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 
14:30 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 Nesunaikinamieji
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Nesunaikinamieji
00:00 Skubi pagalba 
01:00 Einšteinas 
01:55 X mutantai 
02:50 Mažieji genijai 
03:15 Skubi pagalba 
04:05 Einšteinas 
05:50 Atsargiai! Merginos

06:30 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 Nuostabi epocha
00:50 Strėlė 
01:50 Melo pinklės
03:50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
04:35 Alchemija
05:05 RETROSPEKTYVA

06:25 Akloji zona
07:20 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Šuo 
09:40 Pėdsakas 
10:35 Mentalistas 
11:35 FTB 

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 Misionierius
22:55 Mirties kelias
00:45 Didžiojo sprogimo 
teorija 
01:10 CSI. Majamis

05:30 Nauja diena
06:30 Deutsche Welle pristato: 
Keliautojo dienoraštis
07:00 #NeSpaudai
08:00 „Paslaptys“ 
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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16 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 Premjera. „Apolo 13“ 
01:10 Dypanas
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema 
04:00 Vartotojų kontrolė
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas? 
05:15 Ponių rojus

05:50 Atsargiai! Merginos 
06:20 Transformeriai. Kibernetinė 
Visata 
06:45 Elena iš Avaloro 
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 
17:55 Namų idėja su IKEA 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Ledynmetis 2. 
Eros pabaiga
21:20 Roboto vaikas
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Roboto vaikas
23:40 Pajūrio šlaistūnas
01:30 Užtikrintas teisingumas 
03:15 Prarasta dukra 
05:00 Vieniši tėvai 

05:05 RETROSPEKTYVA
06:30 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 Vagių karalius
23:10 Niko
01:15 Nuostabi epocha
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 Mentalistas 
11:35 FTB 
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 Skolų išieškotojas 2
23:35 Misionierius
01:25 Didžiojo sprogimo 
teorija
01:50 CSI. Majamis

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“

name, Panevežio g. 12. 65 
kvadratai. 6 aukštas, pietinė 
pusė. Yra liftas. Atskira drabužių 
džiovinimo patalpa. Rūsys. 
Nemokama kabelinė televizija. 
Didelė automobilių aikštelė. 
+37068719619, +37061813064. 
Kaina 43000 Eur.  
Tel. 8 687 19 619. Rokiškis
• 2 kambarių butą miesto centre. Su 
daliniais patogumais. Kaina 20000 
Eur. Tel. 8 622 37 821.  
Rokiškis

NUOMA

• Ieškau skubiai išsinuomoti 
2 kambarių butą ar namo dalį 
Rokišky ar Obeliuose. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 684 01 260.  

Rokiškis
• Išsinuomočiau žemės ūkio 
paskirties žemę Rokiškio raj., apie 
Bradesius, taip pat Zarasų raj., 
Antazavės, Kumpuolių, Šniukštų, 
Avilių apylinkėse.  
Tel. 8 616 82 681. Rokiškis
• Išnuomojamas gyvenamasis 
namelis, 55 kv. m. Visos 
komunikacijos: vandentiekis, 
kanalizacija, elektra, dušas. 

Plastikiniai langai, šarvo durys. Su 
baldais. Bus išnuomojamas antroje 
balandžio pusėje. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• Dirbanti, tvarkinga šeima ieško 
2-3 kambarių buto ilgalaikei 
nuomai Rokiškyje. Būtų geriau bent 
su virtuvės baldais. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 670 21 793. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti 1-2 kambariu 
buto. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 621 35 294. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Keičiu VW Polo. 1.9 l, 47 KW. Į 
keturratį nuo 250cc, tvarkingą. TA 
iki 10 mėn. Problemos - neatsidaro 
bagažinė, vairo stiprintuvas veikia 
prastai, ir keleivio sėdynę reikia 
tvarkyti. Nuotraukas atsiųsiu el. 
paštu arba per Mesenger. Kėbulas 
tvarkingas. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 626 29 774. Rokiškis
• Audi A6. 2,5 l, Quattro. 2000 m. 
TA iki 2021.12.16. S-line salonas, 
R18 ratlankiai, gamykliniai 
xenon žibintai su apiplovimu. 

Viskas veikia. Yra smulkių kėbulo 
trūkumų. Galiu parduoti pigiau su 
R16 ratais. Kaina 1200 Eur.  
Tel. 8 622 94 107. Rokiškis
• Audi A6. Universalas, 2002 
m., 2,5 l, TDI, 110 kW, TA iki 
2022.05.21. Tvarkinga, kaina 
derinama. Kaina 1150 Eur.  
Tel. 8 620 53 630. Rokiškis
• Alfa Romeo 156. 2 l. Twin 
spark benzinas, sedanas, variklis 
po remonto, diržų komplektas 
pilnas, tepalai, filtrai, tarpinės. 
TA 24 mėn. Yra keletas trūkumų. 
Dega purkštukas, tikriausiai reikia 
reguliuoti oro srautą, bet važuoti 
netrukdo. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 696 08 769. Rokiškis
• Subaru Legacy, 2004 m., 
benzinas-dujos, 2 l, vokiška 
techninė apžiūra, R17, M+S, 
kablys, palėtintojas veikia, kėbulo 
defektai. Kaina 1700 Eur.  
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• Mercedes benz b180. 2005 m., 2 
l, dyzelis, pakeisti diržai, tepalai, 
R16, M+S, kablys. TA iki 2022.06. 

Kaina 2500 Eur. Tel. 8 675 13 781. 
Kupiškis
• Važiuojantį dviratį. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• 1996 m. 1,9 l, dyzelis, 47 kW. 
Galiojanti TA. Dideli trūkumai. 
Kaina 550 Eur. Tel. 8 687 18 229. 
Rokiškis
• Priekabą. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 628 56 657. Rokiškis
• Priekabą. Kaina 2000 Eur.  
Tel. 8 628 56 657. Rokiškis
• VW Golf 2 dalimis. 1,6 l, 44 kW, 
turbo dyzelis. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 695 68 560. Rokiškis
• Automobilį Opel Astra. 2001 
metų. TA iki 2022 m. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 614 38 268. 
Rokiškis
• Audi C4 avant. 1994 m., 2.5 l, 
TDI. Tvarkingas automobilis, jokių 
investicijų nereikia, TA iki 2021.10. 
Kaina galutinė. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 693 87 388. Anykščiai
• 1999 m. Peugeot 406. 2 l, 99 
kW, benzinas-dujos. Tiesioginio 
įpurškimo dujų įranga su 

dokumentais, balionas atsarginio 
rato vietoje, padangos m+s kaip 
naujos, kėbulas nesupuvęs, naujas 
duslintuvas. Trūkumų yra. Kaina 
šiek tiek derinama vietoje. Kaina 
570 Eur. Tel. 8 695 80 146. 
Anykščiai
• Bėginius (18 bėgių), naudotus 
Minerva dviračius. Reikia 
suveržti stipinus, sutepti, paruošti 
sezonui. Yra originalūs plieniniai 
purvasargiai su bagažine, 
šviečiantis priekinis žibintas 
(dinama). Skambinti 862027960. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 686 90 316. 
Rokiškis
• Merida dviratį. Yra kosmetinių 
trūkumų, fiksuojama šakė, 
hidrauliniai stabdžiai. Pakeisti: 
padangos, žvaigždės su grandine, 
galinė pavarų perjungimo sistema, 
pedalai, pedalų ašis. Kaina 350 Eur. 
Tel. 8 626 93 439. Rokiškis
• Tvarkingą dviratį Minerva. 21 
pavara, ratų dydis 26. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 626 93 439.  
Rokiškis
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PASLAUGOS

• Brigada atlieka smulkius statybos, 
miško kirtimo, malkų ruošimo bei 
kitus pagalbinius darbus.  
Tel. 8 615 83 220. Rokiškis

PERKA

PREKĖS VAIKAMS

• Puikios būklės vežimėlį Mutsy. 
Labai patogus ir lengvas, naudotas 
1 vaiko. Sėdimoji dalis nauja. 
Kaina 240 Eur. Tel. 8 625 11 069. 
Rokiškis
• Automobilinę kėdutę Maxi Cosi 
Axiss, 9-18 kg. Naudota vienos 
mergaitės. Kėdutė atitinka R44 /04 
reikalavimus. Yra knygutės pirkimo 
čekiai. Papildomai yra vasaros 
užvalkalas, kad vaikas mažiau 
prakaituotų. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 601 93 540. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Pamestas Huawei P20 telefonas, 
tikriausiai balandžio 3 d. 
Atsilyginsiu. Tel. 8 623 14 987. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Tvarkingą sodo traktoriuką, 
variklis 15, 5HP kojinė automatinė 
greičių dėžė, peiliai, diržai, deka 
tvarkingi, su surinkimo krepšiu. 
Kaina 1200 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• Raser žoliapjovę. Po žiemos 
nebeužvedžiau. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• Senovinį arklinį plūgą. Kaina 45 
Eur. Tel. 8 682 42 134.  
Rokiškis
• Elektrinius, grandininius pjūklus. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis

• Elektrinį vejos aeratorių. Kaina 
45 Eur. Tel. 8 625 04 387.  
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Pigias plytas. Tel. 8 601 11 061. 
Rokiškis
• Naudotas, geros būklės, 
silikatinės plytas. 100 vnt. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 686 26 668.  
Rokiškis
• Didelį, kampinį šlifuoklį. 2800 
W. Kaina 55 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Diskinį pjūklą kreizui (zeimeriui), 
skylė 50 mm, skersmuo 80 cm . 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 620 25 947. 
Rokiškis
• 2 perdengimo plokšte.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Naują kompresorių.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• VW Sharan lengvojo lydinio 
ratų komplektą su originaliomis 
vasarinėmis Roadstone  
padangomis, protektorius 7 mm. 
Kaina 130 Eur. Tel. 8 682 20 385. 
Rokiškis
• Opel Frontera B dalimis.  
Tel. 8 620 70 069. Rokiškis
• R18 ratlankius. Plotis 7,5j, et 40. 
Tarpai tarp skylių 5x100 ir 5x108, 
geros būklės . Kaina 210 Eur.  
Tel. 8 648 84 563. Rokiškis
• Audi A4 dalimis. Benzinas-dujos, 
1.6 l. Tel. 8 628 47 947.  
Kupiškis
• Audi A4 dalimis. 2.5 l, dyzelis. 
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
• 4 ratlankius su vasarinėmis 
padangomis nuo VW Golf 3. 
185/55, R15. Tel. 8 688 38 003. 
Rokiškis
• Gislaved, M+S padangas. 2017 
metų, 245/45, R18, 2 vnt. Likutis 6 
mm. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 629 38 855. Rokiškis
• R16 vasarines padangas. Kaina 12 
Eur. Tel. 8 671 64 950.  
Rokiškis
• Naudotas Hankook, R17 
padangas. 225/45, 4 vnt. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 675 13 781.  
Kupiškis
• Skardinius Ford S Max ratlankius 
su varžtais, R16, 2012 m. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 675 13 781.  
Kupiškis
• Originalius audi R16 ratlankius 
su M+S padangomis. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• 2014 m. VW Passat naujas 
vasarines padangas su ratlankiais 
205/55 R16. Komplekte 4 vnt., 120 
Eur. Tel. 8 612 81 356.  
Rokiškis
• Padangas 205/55 R16. 4 vnt. 
Kaina 5 Eur. Tel. 8 612 81 356. 
Rokiškis
• Originalius Bmw ratlankius, R13. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Du Peugeot, 1,6 l, dyzelio 

purkštukus. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• 2008 m. Opel Zafira, bei 2011 m. 
Opel Astra bagažinės uždangalus. 
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• 2004 m., VW Polo, 1,2 l, 
benzininį variklį su dėže, 
kompiuteriais, generatoriais. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Naudotus, bet gerus galinius 
žibintus VW Polo, 2004 m. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 685 21 400.  
Rokiškis
• Sidabrinės spalvos, 2004 m., 
Bmw E46 dalimis. Dyzelis, 85 kW. 
Tel. 8 682 41 823. Rokiškis
• 2008 m., VW Passat B6 dalimis. 
Universalas, 2 l, TDI, 103. 
Comonreil kuro sistema. Verstos 
odos salonas. Tel. 8 682 41 823. 
Rokiškis
• Įvairias padangas. Nuo R15 iki 
R19. Tel. 8 682 41 823.  
Rokiškis
• Originalius, Opel, R15 ratlankius. 
Galiu parduoti ir su geromis 
padangomis. Tel. 8 682 41 823. 
Rokiškis
• Originalius Mercedes ratlankius. 
Galima su padangomis ir be jų.  
Tel. 8 682 41 823. Rokiškis
• Originalius, mikroautobuso 
Hyundai H1 ratlankius. 
Nusmėliuoti ir perdažyti.  
Tel. 8 682 41 823. Rokiškis
• Pajero, Galopee, R15, 
nusmėliuotus ir perdažytus 
ratlankius. Tel. 8 682 41 823. 
Rokiškis
• Originalius Volvo, R16 ratlankius. 
Tel. 8 682 41 823. Rokiškis
• Padangas. 215/55, R17, Pirelli, 
2017 m., 7 mm, vasarinės. Kaina 
120 Eur. Tel. 8 658 12 062. 
Rokiškis
• R16, 5/112 ratlankius su 
vasarinėmis padangomis. 
Apynaujės, Continental, 2019 m., 
po 7 mm. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Audi ratlankius. R17, R18. 
Volkswagen - R17.  
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Skoda ratlankius. R16, R15. 
Originalūs, 5/112. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Opel Meriva, R15 ratlankius su 
apynaujėmis padangomis. m+s, 
5/110. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Puikios būklės televizorių 
Shivaki. 81 cm įstrižainės. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 623 05 235. 
Rokiškis
• Televizorių, monitorių, 
mikrobangų krosnelę, radiją.  
Tel. 8 458 33 333. Rokiškis
• DVD grotuvą, vaizdo juostų 
peržiūrai. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
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Balandžio 13-oji, 
antradienis, 
16 savaitė

Iki Naujųjų liko 262 dienos
Saulė teka 6.25 val., 
leidžiasi 20.16 val. 

Dienos ilgumas 13.51 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Algaudė, Ida, Idalija, Iduna, 
Liaugaudas, Liaugeda, Liaugedas, 
Liaugedė, Liauginta, Liaugintas, 
Liaugintė, Martynas, Mindaugas.
Rytoj: Justina, Justinas, Vaišvydas, 

Vaišvydė, Vaiva, Valerijonas, 
Visvaldas.

Poryt: Anastazija, Anastazijus, 
Gema, Liudvina, Modesta, 

Modestas, Vaidotas, Vaidotė, 
Vilnius.

Dienos citata
„Malonumų vergu tapęs 
žmogus tą pačią akimirką 

patenka ir į kančios vergiją“ 
(Seneka).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1059 m. popiežius Mikalojus 
II išleido dekretą dėl popiežiaus 
rinkimų, kuriuo nustatė, kad 
ateityje Romos katalikų bažny-
čios vadovą rinks tik kardinolai.

1598 m. Prancūzijos karalius 
Henrikas IV paskelbė Nanto 
ediktą, kuriuo hugenotams su-
teikė lygias teises su katalikais.

1964 m. Sidnis Puatjė tapo 
pirmuoju JAV Kino meno aka-
demijos apdovanojimą "Oskarą" 
gavusiu juodaodžiu aktoriumi. 
Apdovanojimą jis gavo už ge-
riausią pagrindinio vyro vai-
dmens atlikimą juostoje "Lauko 
lelijos".

1990 m. Sovietų Sąjunga 
pripažino, kad 1940 metais Ka-
tynėje nužudė tūkstančius lenkų 
karininkų.

Šiandien 
Lietuvos 
istorijoje

1871 m. Liūginės kaime, 
Marijampolės rajone, gimė ar-
kivyskupas, Lietuvos bažnytinės 
provincijos įkūrėjas Jurgis Ma-
tulaitis. 1987 metais Popiežius 
Jonas Paulius II J. Matulaitį pa-
skelbė Palaimintuoju.

2004 m. Seimas pritarė 
Konstitucijos 57 straipsnio patai-
sai, nustatančiai fiksuotą parla-
mento rinkimų datą - ketvirtųjų 
Seimo kadencijos metų antrąjį 
spalio sekmadienį.

Post scriptum
Kas verkia prašydamas, 

tas verks ir atiduodamas.

Greitas ryžių troškinys su dešrelėmis
Ingredientai: 
• 6 karštai rūkytos dešrelės
• 180 gramų ryžių
• 350 mililitrų sultinio (arba 
vandens + sultinio kubelio)
• 1 pomidoras
• 1 svogūnas
• 1 skiltelė česnako
• 2 šaukštai aliejaus
• pusė šaukštelio druskos
 (arba pagal skonį)
• 1/4 šaukštelio maltų juo-
dųjų pipirų
• 1/4 šaukštelio aitriosios
paprikos miltelių (arba pagal 
skonį)

Gaminimas:
Dešreles susmulkinti kąsnio dydžio gabaliukais. Apkepinti keptuvėje įkaitintame 
aliejuje. Dešreles išimti ir atidėti. Svogūną ir česnaką smulkiai sukapoti. Nedide-
liais gabalėliais supjaustyti pomidorą. Į keptuvę, kur kepė dešrelės sudėti svogū-
ną, pakepinti porą minučių, kol suminkštės. Sudėti česnaką, pakepinti pusę minu-
tės, kol paskleis aromatą. Sudėti pomidorus ir ryžius, patroškinti, kol pomidorai 
išleis sulčių. Pagardinti prieskoniais, užpilti sultiniu. Uždengti dangčiu, sumažinti 
kaitrą, kad vos virtų ir troškinti apie 15 - 25 minutes, priklausomai nuo ryžių rūšies 
(pagal virimo laiką, nurodytą ant pakuotės). Kai skysčio ryžiuose beveik nebeliks, 
įmaišyti kepintas dešreles ir dar porą minučių patroškinti. Patiekiant galima pa-
barstyti smulkintais žalumynais.

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Balandžio 13 d. Naktį 3

Dieną 9
ŠV,  
1-5 m/s

Balandžio 14 d. Naktį 2
Dieną 10

Š,
4-9 m/s

Balandžio 15 d. Naktį 3
Dieną 12

ŠR, 
3-8 m/s

Orų prognozė balandžio 13-15 d.

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• 4 m kultivatorių, 3 korpusų plūgą, 
melžimo aparatą, melžimo aikštelę, 
300 l naują pieno aušintuvą.  
Tel. 8 616 89 251. Rokiškis
• Javų kombainą SAMPO 410. 
Darbinis plotis 3,2 m, kabina, 
smulkintuvas, geros padangos. 
Kaina 3850 Eur. Tel. 8 682 20 385. 
Rokiškis
• Veikiantį pakabinamą purkštuvą 
Jar-Met. Talpa 600 l, darbinis plotis 
12 m, reguliuojamas purškimo 
aukštis. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 682 20 385. Rokiškis
• Tvarkingą penkių vagų vagotuvą. 
Kaina 320 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• Sėjamąją, grėblį, šienapjoves. 
Kainos sutartinės.  
Tel. 8 614 27 590. Rokiškis
• Kultivatorių su grumstų 
trupintuvu, 2,3 m pločio (tinka 
T-25 arba T-40). Naują keturtaktį 
2 cilindrų variklį, Ziduką UD-25 

(MTZ-12 motoblokui). Naujas 
profilinio vamzdžio-atramines 
kopėčias, 4 m ilgio. Suvirinimo 
transformatorių TDM-250. Kainos 
sutartinės. Tel. 8 614 76 408. 
Rokiškis
• Priekabos 2PTS-4 ašį su ratais . 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 620 25 947. 
Rokiškis
• Naujas skutiko lėkštes, 6 vnt.  
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• Plūgą -150 Eur, visos dalys 
naujos. Sėjamąją, plotis 2.8 m., 300 
Eur, kabini ir važiuoji sėti.  
Tel. 8 624 03 928. Rokiškis
• Tvarkingą Wederstad sėjamąją. 
Kaina 12000 Eur. Tel. 8 628 56 
657. Rokiškis
• Rusiškos norijos reduktorių.  
Tel. 8 655 79 167. Rokiškis
• Malkoms skaldyti sraigt, 
jungiamą prie traktoriaus.  
Tel. 8 655 79 167. Rokiškis
• Smulkintuvą Kiras, tralą, trivagį 
plūgą, vagotuvą, jungiamą prie 
T-25. Tel. 8 652 06 737.  
Rokiškis

Vyriausioji rinkimų komisija
partijoms paskirstė per 2,7 mln. eurų

Vyriausioji rinkimų ko-
misija (VRK) partijoms 
paskirstė pirmojo pusme-
čio dotacijas – 2,751 mln. 
eurų.

Didžiausią dotaciją gau-
na valdančioji Tėvynės są-
junga-Lietuvos krikščionys 
demokratai – per 812 tūkst. 
eurų, opozicinė Lietuvos vals-
tiečių ir žaliųjų sąjunga – per 
518 tūkst. eurų.

Opozicinė Lietuvos social-
demokratų partija gauna per 
399 tūkst. eurų, valdantysis 
Liberalų sąjūdis – per 239 
tūkst. eurų, opozicinė Darbo 
partija – per 226 tūkst. eurų, 
valdančioji Laisvės partija – 
per 149 tūkst. eurų.

Pastarųjų Seimo rinkimų 
kartelės neperkopusi, tačiau 
vienmandatėse apygardose iš-
rinktų atstovų turinti Lietuvos 

lenkų rinkimų akcija-Krikš-
čioniškų šeimų sąjunga gauna 
per 147 tūkst. eurų, Lietuvos 
socialdemokratų darbo partija 
– beveik 99 tūkst. eurų, partija 
„Laisvė ir teisingumas“ – per 
81 tūkst. eurų.

Taip pat dotaciją gauna 
Centro partija-Tautininkai – 
per 77 tūkst. eurų.

Dotacijos partijoms skirs-
tomos pagal jų praėjusiuose 
Europos Parlamento, savival-
dos ir Seimo rinkimuose gautų 
balsų skaičių. Dotacijas gauna 
partijos, per šiuos rinkimus 
surinkusios ne mažiau kaip 2 
proc. visų rinkėjų balsų.

Vienas rinkėjo balsas parti-
joms atneš 0,59 euro.

Dotacijos pervedamos du 
kartus per metus – iki kie-
kvienų metų balandžio 15 ir 
lapkričio 15 dienos.

BNS inform.

Kas tryliktas gyventojas pernai patyrė didelį materialinį nepriteklių
Didelio materialinio ne-

pritekliaus lygis Lietuvoje 
pernai buvo 7,7 proc. – 1,7 
procentinio punkto mažiau 
nei 2019 metais.

Didelį materialinį nepri-
teklių patyrė apie 215 tūkst. 
gyventojų, jie dėl lėšų stokos 
susidūrė su bent keturiais 
iš šešių materialinio nepri-
tekliaus elementais, remda-
masis pajamų ir gyvenimo 
sąlygų statistinio tyrimo duo-
menimis pranešė Statistikos 
departamentas.

Gyventojų, susiduriančių 
su dideliu materialiniu ne-
pritekliumi, mieste pernai 
buvo 7,2 proc., kaime – 8,8 
procento. Palyginti su 2019 
metais, nepritekliaus lygis 
mieste sumažėjo 2,5, kaime 
– ūgtelėjo 0,1 procentinio 
punkto.

Didžiuosiuose miestuose 

5,4 proc. asmenų susidūrė su 
dideliu materialiniu neprite-
kliumi, kituose miestuose – 
10,2 proc., arba atitinkamai 
1,9 ir 3,4 procentinio punkto 
mažiau nei 2019 metais.

Pagal amžių su materiali-
niu nepritekliumi dažniausiai 
susidūrė 65 metų amžiaus ir 
vyresni asmenys, rečiausiai 
– 25–49 metų amžiaus asme-
nys. Namų ūkiai be vaikų su 
materialiniu nepritekliumi su-
sidūrė dažniau, nei šeimos su 
vaikais.

Dažniausiai materialinis 
nepriteklius vargino vienus 
gyvenančius asmenis. Pernai 
materialinio nepritekliaus ly-
gis vieno gyvenančio asmens 
namų ūkiuose siekė 30,8 proc. 
ir, palyginti su 2019 metais 
sumažėjo 4,1 procentinio 
punkto, didelio materialinio 
nepritekliaus lygis siekė 13,7 
proc. ir sumažėjo 2 procenti-

niais punktais.
Tarp namų ūkių su vaikais 

dažniausiai su materialiniu 
nepritekliumi susidūrė vieno 
suaugusio asmens su vaikais 
namų ūkiai. Didelio materia-
linio nepritekliaus lygis šiuo-
se namų ūkiuose 2020 metais 
buvo 22,1 proc., o per metus 
jis padidėjo 4,4 procentinio 
punkto.

Namų ūkiuose, nurodžiu-
siuose, kad negalėtų apmo-
kėti nenumatytų išlaidų iš 
savo lėšų (350 eurų), 2020 
metais gyveno 41,8 proc. 
gyventojų, dėl lėšų stokos 
negalėjo valgyti mėsos, žu-
vies ar lygiaverčio vegeta-
riško maisto bent kas antrą 
dieną – 11,6 procento. Namų 
ūkiuose, neturinčiuose gali-
mybės praleisti bent savaitę 
atostogų ne namuose, pernai 
gyveno 35,5 proc. asmenų.

BNS inform.
Lietuvos eksportas augo 3,2 proc.

Lietuvos eksportas per du 
šių metų mėnesius, palygin-
ti su 2020-ųjų sausiu-vasariu, 
padidėjo 3,2 proc. iki 4,7 mlrd. 
eurų, o importas – sumenko 
4,2 proc. iki 4,598 mlrd. eurų. 
Vien lietuviškos kilmės prekių 
eksportas per metus išaugo 6,9 
proc. iki 2,928 mlrd. eurų.

Eksporto padidėjimą lėmė 

išaugęs įvairių chemijos produk-
tų (3,6 karto), javų (98,4 proc.), 
farmacijos produktų (30,3 proc.) 
eksportas. Importo sumažėjimui 
įtakos turėjo sumažėjęs žalios 
naftos (35,1 proc.), antžeminio 
transporto priemonių (11,8 proc.), 
mašinų ir mechaninių įrenginių, 
jų dalių (4,6 proc.) importas, pra-
nešė Statistikos departamentas.

BNS inform.

Kovą – 1 proc. mėnesio infliacija
Lietuvoje kovą, palyginti su 

vasariu, buvo 1 proc. mėnesio 
infliacija. Vartojimo prekių ir 
paslaugų kainos Lietuvoje didė-
ja trečią mėnesį iš eilės.

Metinė infliacija (kovą, paly-
ginti su 2020 metų kovo mėnesiu) 
siekė 1,6 proc., o vidutinė metinė 

infliacija – 0,8 proc. (vasarį – atitin-
kamai 0,6 proc. ir 0,8 proc.), prane-
šė Statistikos departamentas. 

Mėnesio kainų pokyčiui dau-
giausia įtakos turėjo degalų ir tepa-
lų, drabužių, azartinių lošimų (lo-
terijos bilietų) paslaugų, avalynės, 
šilumos energijos, daržovių, vaisių 
kainų padidėjimas bei trumpalai-

kio naudojimo namų ūkio prekių, 
kitų asmens priežiūros prietaisų, 
reikmenų ir priemonių, aliejaus 
ir riebalų, cukraus, uogienės, me-
daus, šokolado ir saldumynų kai-
nų sumažėjimas. Vartojimo prekių 
kainos per mėnesį padidėjo 1,2 
proc., paslaugų – 0,6 procento.

BNS inform.
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

Netektis pasibeldė į jūsų artimųjų, draugų, kaimynų namus? Negalite 
jų aplankyti ir užjausti asmeniškai? Mes siūlome jums pagalbą – pareikškite 
užuojautą „Rokiškio Sirenos“ puslapiuose. Nuoširdaus palaikymo ir pagarbos 
žodžiai visam laikui liks laikraščio puslapiuose. Siūlome šia galimybe 
pasinaudoti veltui: tereikia ateiti į „Rokiškio Sirenos“ redakciją, jos reklamos 
priėmimo vietas ar atsiųsti užuojautos tekstą elektroniniu paštu.

Norite įamžinti velionio atminimą, jo prasmingus darbus? „Rokiškio Sirena“ 
pasirengusi padėti: pagal jūsų pateiktus duomenis padėsime parašyti ir 
išspausdinsime nekrologą už priimtiną kainą. Pasinaudokite galimybe pagerbti į 
Amžinybę išėjusius brangius žmones.

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

AVINAS. Sa-
vaitės pradžioje 
numatomos pi-
niginės įplaukos. 

Neišleiskite jų, investuokite, 
taupykite. Stenkitės nesivel-
ti į aferas, neimkite kreditų. 
Penktadienį sulauksite įdo-
maus dalykinio pasiūlymo. 
Dėl savo asmeninių poreikių 
neapleiskite darbo. Atvirkš-
čiai, šią savaitę tikėtini ir 
įdomūs pasiūlymai, ir kilimo 
karjeros laiptais galimybė. 
Bus progų pademonstruoti 
savo profesionalumą. Pasi-
naudokite palankiu laiko-
tarpiu. Kad pasiektumėte 
savo, analizuokite situaciją, 
neleiskite įsisiautėti emoci-
joms. Galbūt šią savaitę apie 
savo mylimą žmogų sužino-
site naujienų, kurios gali jūsų 
planus apversti aukštyn ko-
jom, sugriauti ilgai puoselėtą 
įvaizdį. Nusiteikite suprasti ir 
atleisti. 

JAUTIS. An-
tradienį sulauksi-
te naujo pajamų 
šaltinio. Tiesa, jis 

bus labai menkas. Tačiau už 
tas įplaukas teks rimtai pa-
dirbėti. Savaitė bus stabili, jei 
laikysitės savo planų. Ir per-
nelyg neišlaidausite, nepirk-
site spontaniškai ir nesielg-
site impulsyviai. Šią savaitę 
nedera žaisti slėpynių, ypač 
su mylimu žmogumi – neiš-
vengiamai pralaimėsite. Visa, 
kas buvo slapta, taps vieša. 
Spręsdami asmenines proble-
mas būkite realistais. Nera-
mią savaitę nuotaiką pakels 
pripažinimas, kurio sulauk-
site iš draugų ir kolegų. Jūs į 
savo gyvenimą imsite žvelgti 
kitu žvilgsniu, įžvelgsite tai, 
ko anksčiau nepastebėjote. 
Meilės frontas – minų laukas.

DVYNIAI. Fi-
nansų srityje jums 
šypsosis Fortūna, 
nenustebkite, jei 

netikėtai sulauksite piniginių 
įplaukų ar rasite kažkieno 
pamestus pinigus. Nors patys 
uždirbate pakankamai, tikė-
tina, kad ir mylimas žmogus 
jūsų šeimos biudžetą papildys 
solidžiu įnašu, o jus pradžiu-
gins miela dovana. Pajuste 
permainų vėją. Palankių per-
mainų. Pirmiausiai jas paju-
site asmeniniame gyvenime. 
Tikėtina, kad jums pasiūlys 
ranką ir širdį. Arba sužinosite 
apie būsimą šeimos pagausė-
jimai. Taip pat lydės sėkmė ir 
profesinėje ir finansinėje sfe-
rose. Neatidėliokite svarbių 
reikalų ir sprendimų. Jūsų po-
zityvus žvilgsnis į pasaulį pa-
dės išspręsti daug problemų.

VĖŽYS. An-
tradienį tam tikri 
lėšų apribojimai 
jus liūdins. Tre-

čiadienį reikalai pasikeis į 
gera. Laukia nauja premija 
ar įdomus darbas. Savaitgalį 
galite skirti laiko ir lėšų ap-

Astrologinė prognozė savaitei 
sipirkti. Savaitės pradžioje 
reiktų susiplanuoti susitikimą 
su vadovybe, kad galėtumė-
te pasidalinti savo planais ir 
idėjomis. Ketvirtadienį reiktų 
darbui skirti mažiau laiko ir 
baigti jį anksčiau, mat dėme-
sio reikia ir meilės reikalams. 
Savaitgalį pailsėkite nuo dar-
bų ir įtampų, skirkite laiko 
smagiam poilsiui. 

LIŪTAS. Sa-
vaitės pradžioje 
venkite svarbių 
sutarčių ir doku-

mentų pasirašymo: yra ti-
kimybė, kad pražiopsosite 
svarbias detales. Trečiadie-
nis – puiki diena komercinei 
veiklai, deryboms. Penkta-
dienį didelė tikimybė įsi-
velti į nemalonumus, būkite 
atidūs. Bus įdomi savaitė, 
kurios metu bus galima ir 
gerai pailsėti, ir produktyviai 
padirbėti. Būsite labai ener-
gingi, ir viskas jums seksis. 
Tikėtina, kad išaugs veiklos 
krūvis. Stenkitės mažiau kal-
bėti ir daugiau klausytis. Jei 
visgi teks ginčytis, stenkitės 
būti neutralūs. Sekmadienis – 
gera diena kelionei. Meilėje 
nemeskite kelio dėl takelio.

M E R G E L Ė . 
Jūsų dėmesys bus 
prikaustytas prie 
p r o f e s i o n a l i o s 

veiklos. Nuo jūsų profesinės 
veiklos priklausys ir jūsų 
nuotaika, ir ateities perspek-
tyvos. Ketvirtadienį, tikėtina, 
bandys jums užkrauti papil-
domus įsipareigojimus arba 
svetimus darbus. Antradienį, 
tikėtina, su vadovais ben-
drausite netgi pakeltu tonu, 
bet jums pavyks įrodyti, kad 
esate teisus. Šiuo metu ne-
sitikėkite tvirtų ir ilgalaikių 
santykių nei darbe, nei as-
meniniame gyvenime. Viskas 
reliatyvu ir trumpalaikiška. 
Tikėtini nesusipratimai su 
giminaičiais. Skirkite dėme-
sio mylimam žmogui. Būkite 
lankstesni ir būkite optimis-
tiškesni.

S VA R S T Y -
KLĖS. Visą savai-
tę, išskyrus antra-
dienį, galite imtis 

drąsiai imtis ekonominių ir 
finansinių problemų sprendi-
mų. O štai antradienį rizikuo-
tumėte stipriai apsiskaičiuoti. 
Iki savaitės pabaigos pagei-
dautina apmokėti sąskaitas už 
komunalinius patarnavimus. 
Savaitė duos galingą emocinį, 
sveikatos užtaisą. Sekmadie-
nį pavyks realizuoti planus, 
išsipildys svajonės. Tik siek-
dami savo tikslų neužgaukite 
aplinkinių interesų. Ketvir-
tadienį kils nenumaldomas 
noras pakeisti bendravimo 
ratą, užmegzti naujų pažinčių. 
Savaitgalį skirkite asmeninių 
reikalų sprendimų.

S K O R P I O -
NAS. Laukia geros 
permainos darbe ir 
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finansinėje situacijoje. Laukia 
naudingi projektai ir iš tiesų 
nemenkas pelnas. Turėsite 
galimybes artimuosius pama-
loninti dovanomis. Pageidau-
tina leisti sau pamiegoti ant 
laurų, pasinaudoti savo darbo 
vaisiais ir pasiekimais. Tačiau 
ir nauji reikalai žada nemažai 
naudos. Jūsų energija ir su-
sitelkimas leistų sukurti ste-
buklus. Sėkmė smulkmenose 
leis pakelti nuotaiką, o tai kels 
darbingumą. Trečiadienio įvy-
kiai leis daug problemų palikti 
praeityje. Jūsų gyvenime pra-
sideda produktyvus periodas. 

ŠAULYS. Jūsų 
finansinė situaci-
ja tokia palanki, 
kad netgi leidžia 

investuoti ar išleisti lėšas po-
ilsiui. Šią savaitę išryškės 
viena stipriausių jūsų savybių 
– kryptingas tikslo siekimas. 
Jūs lengvai realizuosite savo 
kūrybinius planus, tiek indi-
vidualiai, tiek kolektyve. Ke-
tvirtadienį ir penktadienį skir-
kite laiko šeimai. O savaitgalį 
jausite malonumą bendrauda-
mi su draugais. Meilės srityje 
– nesusikalbėjimų ir nuoskau-
dų laikas. Nebūkite labai kri-
tiški. O jūsų pretenzijų myli-
mas žmogus visai nesiruošia 
klausytis. 

OŽIARAGIS. 
Palankus metas 
naujiems projek-
tams pradėti. O 

štai baigti projektus nederėtų: 
išlindusios klaidos, netinkami 
apskaičiavimai vers prie šių 
projektų grįžti iš naujo. Viską 
daug kartų patikrinkite. Ne-
sižavėkite pataikūnais, tais, 
kurie siūlo lengvus pinigus: 
arba jus tiesiog apgaus, arba 
smarkiai nusivilsite. Šią sa-
vaitę reikės visos jūsų kantry-
bės ir susikaupimo. Aplinka 
jus apibers patarimais, kurie 
bus visiškai prieštaringi. Sek-
ti jais nevertėtų, o štai tiesiog 
išklausyti galima, gal tarp jų 
bus ir vertingų idėjų. Būkite 
atviri naujoms galimybėms ir 
permainoms.

VA N D E N I S . 
Kylant karjeros 
laiptais, jūsų atsa-
komybė ir aktyvu-

mas bus labai naudingi. Ne-
praleiskite progos pasinaudoti 
galimybėmis profesinėje srity-
je. Tačiau naują laiptelį reikia 
ne tik pasiekti, bet ir jame įsi-
tvirtinti. Savaitė bus produkty-
vi, turtinga įvairiausių įvykių. 

ŽUVYS. An-
tradienį būkite ap-
dairūs pildydami 
dokumentus: dide-

lė klaidų ir apgavysčių tikimy-
bė. Penktadienį nekiškite nagų 
prie svetimų pinigų. Brangius 
pirkinius irgi vertėtų atidėti. O 
štai darbo rezultatai jus džiu-
gins ir įkvėps. Tik nesibarki-
te su partneriais ir vadovybe.  
Trečiadienį laukia svarbus po-
kalbis, sužinosite kažką naujo.      

Sent Vinsento saloje išsiveržus ugnikalniui 
nutrūko elektros ir vandens tiekimas

Sent Vinsente suaktyvė-
jus ilgą laiką snaudusiam 
ugnikalniui, šioje Karibų 
jūroje esančioje saloje se-
kmadienį prieš aušrą su-
triko elektros ir vandens 
tiekimas.

Beveik 42 metus „miego-
jęs“ Sufriero ugnikalnis vėl 
atgijo penktadienį ir salą pa-
dengė pelenais, o ore paskli-
do sieros kvapas.

Tai tūkstančius žmonių 

paskatino evakuotis: iš viso 
evakavimosi zonose gyvena 
apie 16 tūkst. žmonių.

Šalies Nacionalinė nepa-
prastųjų situacijų valdymo 
organizacija pranešė, kad 
„naujas sprogstamasis įvykis“ 
užfiksuotas ankstų sekmadie-
nio rytą, ir pridūrė, kad „di-
džioji šalies dalis neturi elek-
tros ir yra padengta pelenais“.

Manoma, kad ugnikalnio 
sprogstamoji fazė truks kelias 
dienas ar net savaites, perspė-

ja Vest Indijos universiteto 
Seisminių tyrimų centras.

Matomumas kai kuriuose 
rajonuose yra itin mažas.

Ugnikalnis yra šiaurinia-
me salos gale. O pietiniame 
jos gale esančioje sostinėje jo 
pelenai sukėlė ploną dulkių 
miglą.

Ugnikalnio išleistų dulkių 
debesys paveikė ir kaimyni-
nes salas, įkaitant ir už 175 
km į rytus esantį Barbadosą.

BNS inform.

Kibernetinė žvalgyba vyksta naudojantis 
Seišelių, Rusijos, JAV, Kinijos infrastruktūra

Lietuvos kibernetinės 
erdvės žvalgyba dažniau-
siai vyksta naudojantis 
Seišelių, Rusijos, Jungti-
nių Amerikos Valstijų, Ki-
nijos infrastruktūra, rodo 
Nacionalinio kibernetinio 
saugumo būklės ataskaito-
je surinkti duomenys.

Pasak ataskaitos, išnau-
dojant žinomus sistemų pa-
žeidžiamumus, du trečdaliai 
visų kibernetinės žvalgybos 
veiksmų vykdyti iš Afri-
kos salų valstybės Seiše-
lių, taip pat Rusijos ir JAV 
– veiksmai pasinaudojant 
kiekvienos šių valstybių 
infrastruktūra arba prieglo-
bos paslaugomis sudarė po 
22 procentus visų nustatytų 
žvalgybos atvejų. 

Tuo metu veiksmai iš Ki-
nijos sudarė apie 12 procen-
tų visų atvejų.

Šalių, iš kurių dažniausiai 
fiksuota kibernetinė žvalgy-
ba, dešimtuke taip pat yra 
ir Nyderlandai, Prancūzija, 
Bulgarija, Ispanija, Taiva-
nas ir Ukraina.

Nacionalinis kibernetinio 
saugumo centras (NKSC) 
pažymi, kad ši informacija 
nebūtinai reprezentuoja bū-
tent tas valstybes, iš kurių 

buvo vykdoma Lietuvos ki-
bernetinės erdvės žvalgyba, 
nes yra gana paprasta naudo-
tis kitų valstybių paslaugo-
mis, siekiant paslėpti tikruo-
sius žvalgybą vykdančius 
veikėjus arba pradinį kiber-
netinio incidento šaltinį.

Kaip BNS sakė NKSC di-
rektorius Rytis Rainys, atas-
kaitoje įvertinti statistiniai 
IP adresai, iš kurių „vyksta 
skenavimai siekiant nustatyti 
informacinių sistemų pažei-
džiamumus, galimas spragas 
ar atvirus prievadus“.

„Tai dar nėra kibernetiniai 
incidentai, tačiau tie skenavi-
mai leidžia oponentui įvertin-
ti ar bandyti nustatyti mūsų 
silpnas vietas informacinėse 
sistemose. Turime suprasti, 
kad tas infrastruktūras lengva 
išnaudoti bet kurios šalies – 
t.y. internetas yra be sienų, 
oponentas gali bet kurios ša-
lies naudoti  resursus ir vyk-
dyti žvalgybą, tei nebūtinai 
reiškia, kad tos šalys vykdo 
kenkėjišką veiklą“, – sakė G. 
Rainys.

Pirmą kartą bendroje su ki-
tomis institucijomis pareng-
toje kibernetinio saugumo 
ataskaitoje NKSC pateikė ir 
dešimt dažniausių IP adresų, 
iš kurių matomi „nuolatiniai, 

sisteminiai skenavimai“ bei 
rekomenduoja vartotojams 
juos blokuoti.

Pažymima, kad progra-
mišiai nuolat ieško būdų 
išnaudoti sistemų pažei-
džiamumus, dažniausiai tai 
yra prievadai, t.y. tam tikros 
duomenų siuntimo tarp įren-
ginių magistralės, kurių pa-
žeidžiamumus yra paprasta 
išnaudoti arba apie kurių 
išnaudojimą yra turima dau-
giausia informacijos.

„Žvalgymo veiksmais 
siekiama surasti nesaugias 
nuotolines prieigas arba ge-
rai žinomus pažeidžiamu-
mus,

leidžiančius nesudėtin-
gais būdais vykdyti koman-
das nuotoliniu būdu“, – nu-
rodo NKSC.

Pernai iš viso registruota 
4330 kibernetinių incidentų 
– ketvirtadaliu daugiau, nei 
2019-aisiais. Specialistai 
įspėja, kad tendencijos rodo, 
jog ateityje tokių incidentų 
tik daugės.

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

kartais bjauri. Jis myli mane. 
Aš irgi myliu save.

***
Ilgai galvojau, ką 

padovanoti vyrui jo 
gimtadienio proga. 
Padovanojau sau kelialapį 
į SPA viešbutį. Tegul nuo 
manęs pailsi vargšiukas.

***
Nėra storų moterų, yra 

ankšti drabužiai.
***
Moteriška logika: „Aš tau 

sakau savo galutinį „Galbūt“.
***
Per visą prekybos centrą 

einu su kiaušiniais po 
pažasčia, ir bananų maišeliu 
dantyse: nes man krepšelio 
nereikia, aš tik duonos 
nusipirkti.

***
Mokytoja klausia Petriuko:
- Kodėl kasdien vėluoji? 

Žadintuvo neturi?
- Turiu. Tik jis čirškia, kai 

aš miegu...

***
Skelbimas: „Jaunas 

simpatiškas studentas ieško 
pagyvenusio turtingo vyriškio 
gyvenimo draugės“.

***
– Ligoni, jūs rūkote?
– Ne.
– Geriate?
– Ne.
– Ir tik nereikia taip kvailai 

šypsotis, aš vistiek ką nors 
rasiu!

***
Petraitis perskaito 

laikraštyje apie save 
nekrologą ir skambina 
draugui:

– Velniai griebtų, ką tie 
laikraščiai išsidirbinėja. Ar 
skaitei apie mane nekrologą?

– Skaičiau. O iš kur tu 
dabar skambini?

***
– Už gražiausius vakarus 

aš esu dėkingas simfoniniam 
orkestrui.

– Tu dažnai eini į 
koncertus?

– Aš ne, bet mano žmona 
- taip.

***
– Ponas policininke, – 

kreipiasi susirūpinęs vyras. 
– Mano žmona vakar išėjo 
iš namų pasivaikščioti ir 
negrįžo.

– Aprašykite ją, kaip ji 
buvo apsirengusi?

– Na, moteris, kaip 
moteris. Su suknele. Su ja 
buvo šuo.

– Koks šuo?
– Foksterjeras, 32 cm 

aukščio, dešinė ausis juoda, 
užpakalinė kairioji letena – 
labiau dėmėta, kaklo dirželis 
– juodas, akys rudos...

***
Vyras prie parduotuvės 

staugia ant direktoriaus:
– Jūs apgavikai! Melagiai!
Tas nesupratęs:
– Dėl Dievo meilės, 

paaiškinkit kas atsitiko.
Vyras:
– Nusipirkau skalbimo 

miltelių, o ant pakuotės 
parašyta „100 gramų 

Kenkėjiški patarimai:
Jei jūs grįžote namo, o 

vaikų dar nėra, vadinasi, 
pats laikas suvalgyti tai, kuo 
neketinate su jais dalintis.

Nuo mažens bandykite 
įtikinti vaikus, kad jie būtinai 
turi jums padėti tvarkytis. 
Jie, žinoma, nesitvarkys. 
Atvirkščiai, vos pamatę jūsų 
rankose šluotą, jie ilgam 
dings iš akiračio. Ir bent jau 
netrukdys.

Jei norite, kad vaikai vėl 
pamiltų nusibodusius žaislus 
ir neprašytų naujų, padėkite 
dėžę prie jų kambario durų 
ir paprašykite į ją sudėti 
žaislus, kuriuos reiktų 
išmesti.

Įtikinkite savo vaikus, 
kad nepakenčiate dulkių 
siurblio garso. Jie ims siurbti 
kilimą tam, kad jus tiesiog 
panervintų.

Jei jūsų vaikas pasislėpė, 
tuomet imkite į rankas 
saldainį ar kitą garsiai 

čežantį skanėstą. Išgirdęs 
lupamo saldumyno garsą, 
kaip mat atsiras.

***
Jei jums sako, kad jūs 

– įvairialypė asmenybė, 
nerieskite nosies: gal jūs 
vienu metu niekšas, bjaurybė 
ir kvailys.

***
Yra keli būdai suprasti 

moteris. Nė vienas jų 
neveikia.

***
Tikra moteris gyvenime 

turi du tikslus: surasti 
svajonių princą ir atsikratyti 
šito nevykėlio.

***
Sako, kad vyrai iš Marso, 

o moterys – iš Veneros. Beje, 
Venera vienintelė Saulės 
sistemos planeta, kuri sukasi 
prieš laikrodžio rodyklę.

***
Mes su vyru turime daug 

bendro: jis išdidus, ir aš 
išdidi, jis kartais bjaurus, aš 

nemokamai“. Grįžtu namo, 
atplėšiu pakelį... O ten tik 
milteliai!

***
Moteriška draugystė: 

Žmona nenakvojo namie. 
Grižo ryte, vyrui pasakė, kad 
pernakvojo pas draugę.

Vyras skambina 10 
geriausių žmonos draugių ir 
visos jos pasako, kad ji pas 
jas nenakvojo.

Vyriška draugystė: Vyras 
nenakvojo namie. Ryte 
pasakė žmonai, kad buvo pas 
draugą.

Žmona skambina 10 
geriausių vyro draugų ir 5 iš 
jų pasako, kad jis pas juos 
nakvojo, o kiti 5 tvirtina, kad 
jis vis dar yra pas juos...

***
– Kas turi aštuoniasdešimt 

dantų ir dvi akis?
– Krokodilas.
– O du dantis ir 

aštuoniasdešimt akių?
– Senukai iš pensionato 

važiuojantys autobusu į 
ekskursiją.

***
Pirmosios medicinos 

pagalbos  pamoka:
– Petriuk, ką darytum, jei 

tavo brolis prarytų raktą?
– Įlipčiau į namą pro 

tualeto langą.
***
Kadaise gyvenau aktyviai 

– žaidžiau futbolą, tenisą, 
dalyvaudavau automobilių 
lenktynėse. Kartais lošdavau 
pokerį ir biliardą. Bet po to 
pavogė komiuterį ir viskas 
baigėsi...

***
– Mieloji, tu sakai, kad aš 

gadinu tau gyvenimą?
– Ne, mielasis, tu jį tręši.
***
Moterys indus plauna po 

valgio, vyrai – prieš valgį.
***
Petras giriasi savo 

bičiuliams:
– Kai aš išgeriu, nebijau 

nieko!
– Net ir žmonos?
– Na, tiek aš neišgeriu.

***
Petras ginčijasi su žmona:
– Atrodo, kad mes 

netinkam vienas kitam...
– O man atrodo, kad 

kitiems mes dar labiau 
netinkam...

***
Mes sirgome rečiau, nei 

mūsų vaikai. Va ir galvoju, 
kas tas stebuklingas vaistas: 
neplautos braškės, žali 
obuoliai, praryti vyšnių 
kauliukai, gydomieji 
Murkės įdrėskimai, amžinai 
šlapios pirštinės?

***
Moteris virsta teta 

tuomet, kai ima kaupti 
maišelius.

***
Malda: Dieve, nukreipk 

mane ten, kur reikia. Kur 
nereikia, ir pats įsivelsiu.

***
Kad ir kiek mokytų 

grėblys, širdis vis tiek 
linkusi tikėti stebuklais.

***
Karo būgnais paprastai 

maskuojamas tuščių puodų 
žvangesys.

***
Senas žydas moko 

jaunimą:
– Persukti laikrodžio 

rodykles valanda pirmyn yra 
tas pats, kaip nuo antklodės 
apačios nurėžti gabalą, 
prisiūti jį prie viršaus, ir 
apsimesti, kad antklodė 
pailgėjo.

***
Katinas, užmigęs 

skalbimo mašinoje, 
pramiegojo keturis ratus. 
Bet penktajame išsiveržė į 
lyderius, aplenkęs kojines ir 
liemenuką.

***
Drąsiu tigru būti 

paprasta. Pabandykite būti 
drąsiu kiškiu.

***
Velnienė barasi su velniu:
– Tu visai vaiku 

nebesirūpini, nebeauklėji. 
Jis visą dieną elgėsi kaip 
angelas.

AUGALAI

• Baltažiedžio barkūno sėklą.  
Tel. 8 652 59 364. Rokiškis
• Koloninių tujų sodinukus. 80-100 
cm. Kaina 2 Eur. Tel. 8 615 55 635. 
Kupiškis
• Įvairių veislių bulves sodinimui. 
Nemokamas pristatymas visame 
Rokiškio rajone.  
Tel. 8 683 50 716.
• Kokybiškus Katalonijos veislės, 
dviejų metų lazdynų sodinukus. 
Dauginti atalankomis. Sodinukai 
1,5 - 1,7 m aukščio, stipri šaknų 
sistema. Vieno kaina - 6 Eur. 
Perkant didesnį kiekį, kaina 
derinama. Tel. 8 620 24 539. 
Pasvalys

• Dobilų sėklą ir baltus šienainio 
ritinius. Tel. 8 652 64 052.  
Rokiškis
• Pašarinius kviečius.  
Tel. 8 655 79 167. Rokiškis

BALDAI

• Naudotą, geros būklės, 1,85 m 
aukščio, 0,90 m ilgio ir 0,52 m 
pločio drabužių spintą.Nedidelį 
defektą galima panaikinti karštu 
lygintuvu. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 677 54 746.  
Rokiškis
• Apie 2,10 m ilgio, ir 0,87 m 
pločio naudotą, bet geros būklės 
sofą. Užvalkalai nuimami ir 
skalbiami. Defektą galima 
panaikinti nulakavus. Kaina 75 Eur. 

Tel. 8 677 54 746. Rokiškis
• Viengulę lovą. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 686 65 674.  
Rokiškis
• Didelę sekciją, geros būklės. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 686 65 674. 
Rokiškis
• Vonios spintelę su kriaukle. 
Nauja, neišpakuota. Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 605 98 819. Rokiškis
• Puikios būklės šviestuvą. Kaina 
25 Eur. Tel. 8 625 34 274. 
 Rokiškis
• Kavos stalą. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 685 18 977. Rokiškis
• Stalą su 6 kėdėmis. Mažai 
naudotas. Pailginama iki 3 m. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 685 18 977. 
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Naudotą dujinę viryklę ir orkaitę 
Indesit. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 650 28 445.  
Rokiškis
• Naudotą, puikiai veikiantį 
šaldytuvą Snaigė. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 650 28 445. Rokiškis
• Gerai veikiantį šaldytuvą. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 686 65 674.  
Rokiškis
• Mažai naudotą, elektrinį vandens 
šildytuvą - maišytuvą. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 686 26 668.  
Rokiškis
• Naudotą, geros būklės šaldiklį 
Snaigė. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis


