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Mieli Rokiškio krašto žmonės,
prieš daugiau nei tris dešimtmečius susitelkėme ir drąsiai pasukome istorijos 
ratą, pakeisdami tautos gyvenimą. Šiandien žodžiai laisvė ir nepriklausomybė 
įgauna dar daugiau reikšmės, nes kaip niekad gerai suprantame, kaip viskas 
yra trapu. Tegul ši Kovo 11-oji mums visiems primena, kokią didelę dovaną 
gavome – branginkime laisvę kiekvieną akimirką ir džiaukimės kiekviena mi-
nute.
Su Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo, vienybės ir ryžto diena!

Rokiškio rajono savivaldybės vadovai

Brangieji,
Kovo 11 -oji - iškili data  daug išgyvenimų patyrusios Lie-
tuvos istorijoje. 1990-ųjų metų kovo 11 d. Lietuvos Atku-
riamasis Seimas priėmė aktą „Dėl Lietuvos nepriklauso-
mos valstybės atstatymo“. 
Nuoširdžiai sveikinu Jus šventės proga, linkiu, kad šio 
akto istorinė tiesa stiprintų tikėjimą Lietuvos ateitimi, 
telktų ir vienytų saugoti mūsų valstybės nepriklauso-
mybę. Mūsų vienybė ir patriotizmas šiandien, kai visas 
laisvę mylintis pasaulis išgyvena dėl Ukrainos tragedijos, 
kaip niekada svarbūs ir įkvepiantys jausmai.
Su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo švente!

Lietuvos Respublikos Seimo narys Vidmantas Kanopa

Mielieji,
šią Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną sutin-
kame kupini nerimo ir skausmo dėl vykstančio karo 
Ukrainoje – šalyje, ginančioje savo teisę būti laisva.
Sakoma, kad kažką įvertini tik tuomet, kuomet to ne-
tenki ar bijai prarasti. Ukrainą gina ir ginklą paėmęs 
universiteto dėstytojas, ir „molotovo kokteilius“ gami-
nanti neįgaliojo vežimėlyje sėdinti senjorė. Ukrainiečiai 
moka pačią didžiausią kainą dėl laisvės ir nesutinka 
savo laisvę prarasti.
Minėdami Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną 
nepamirškime ne tik to, kiek dėl nepriklausomybės buvo kovojama Lietuvoje. Pri-
siminkime ir kitas šalis, kitas tautas, jų kovas dėl laisvės ir kiek laisvė visoms joms 
reiškia. Pagalvokime ir apie šalis, kurios ir šiandien gyvena diktatūroje, baimėje, 
kurių piliečiai turi teisę turėti tik vieną nuomonę. Iš naujo įvertinkime tai, ką turi-
me. Tvirtai ir neabejodami saugokime ir puoselėkime mūsų laisvą šalį. Juk ji mums 
– vienintelė.

Santarvės ir tvirtybės linki Seimo narys Jonas Jarutis

Gavėnios apmąstymams: 
pačios aktualiausios temos 5 p.

3 p.

Rokiškio rajono ligoninės direktorius vis dar 
tebeieškomas – skelbiamas pakartotinis konkursas

3 p.
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Kalnų gatvėje - viešnia iš miško 

Vidury dienos Ro-
kiškio Kalnų gatvėje, 
einančioje pro Velykal-
nyje esančią „durpinkę“, 
ramiai sau užkandžiavo 
lapė. Į pravažiuojančius 
automobilius beveik ne-
reagavo. Į akis krito vie-
noje vietoje smarkiai nu-
šiurusi uodega.

Paklausėme Rokiškio 
veterinaro Petro Šeško, 
kaip praeiviams reiktų 
elgtis sutikus tokią viešnią 
mieste, ar vertėtų baimin-
tis, jog gyvūnas gali sirgti 
pasiutlige ar užpulti?

„Nemanau, jog žmo-
nėms reiktų baimintis. Atė-
jo tokie laikai, kai laukiniai 
gyvūnai vis drąsiau atklys-
ta į miestą. Girdėjau atvejų, 
kai pas vienus rokiškėnus 
stirnos į kiemą ateina, prie 
durų miega. Laputės taip 
pat, žinau, jog netoli Lau-
kupės upelio veda lapiu-
kus, laiko juos ten oloje, o 
vėliau lenda pas žmones į 
kiemus, vagia kiaušinius ir 
net triušius pasivagia.

Negaliu, žinoma, šimtu 
procentų garantuoti, bet 
panašu, jog ši laputė tikrai 
neserga pasiutlige. Kai 

gyvūnas serga pasiutlige, 
dažniausiai tai galima iš 
karto pastebėti. Pasiutligė 
yra nervinė, aštriai progre-
suojanti liga, kurią išduoda 
agresyvus, neadekvatus 
gyvūno elgesys, stiprus 
seilėtekis, noras įkąsti, 
įvairūs traukuliai ir pan. 
O konkrečiai šios laputės 
uodega gali būti nutriušusi 
dėl niežų ar tiesiog išpešio-
ta rujos metu - tai būdinga 
šiam laikotarpiui.

Laputės apskritai yra 
„naglos“, mažai ko bijo, 
todėl gyventojams patar-
čiau tiesiog neiti arti jų, 
nebandyti glostyti ir juo la-
biau - nešerti ir taip dar la-
biau nepratinti jų apsistoti 
mieste. Mieste medžioti 
negalima, pagauti jas - 
praktiškai neįmanoma, to-
dėl tektų ieškoti kitų būdų, 
kaip jas iš miesto išvilioti.

Todėl tiesiog pasikarto-
siu, jei jau mieste sutikote 
tokią viešnią iš miško - lai-
kykitės atstumo ir nemai-
tinkite“ - patarimais dali-
nosi P. Šeškas.

„Rokiškio sirena“
inform.

Žiedinėje sankryžoje važiuokite tiesiai

Panašu, jog Rokiš-
kio žiedinėje sankryžoje 
kažkam šiek tiek nepasi-
sekė – pirmadienį, kovo 
7d. pastebėta, jog „nu-
neštas“ pėsčiųjų perėją 
sankryžoje žymintis žen-
klas.

Vaizdas priminė posa-
kį: „Žiedinėje sankryžoje 
važiuokite tiesiai“.

Antradienio rytą Pane-
vėžio apskrities vyriausia-

sis policijos komisariatas 
informavo, jog kovo 7 d. 
apie 14.45 val. Rokišky-
je, Taikos g., automobilis 
„VW“ žiedinėje sankry-
žoje kliudė ir nulaužė du 
kelio ženklus ir iš eismo 
įvykio vietos pasišalino.

Tą pačią dieną, apie 
16.30 val. neblaivus (3,22 
prom.) įtariamasis (g. 
1975 m.) sulaikytas.

„Rokiškio sirena“
inform.

„Grizlio“ sporto klubas 
gerai žinomas jėgos triko-
vės pasaulyje. Kaip Lie-
tuvos, Europos ir pasaulio 
čempionatų prizininkų 
kalvė. Nedidelio miesto, 
kuriame yra ne pats di-
džiausias talentų pasirinki-
mas, klubas nuolatos gar-
sėja svariomis pergalėmis. 
Tačiau čempionų kalvėje 
laukiami ir tie, kurie tie-
siog nori sportuoti, gerai 
praleisdami laiką, besirū-
pindami savo sveikata ir 
sportine forma. Kaip sakė 
klubo atstovė Ala Skete-
rienė, klube laukiamas 
kiekvienas, kuriam yra 
daugiau nei 14 metų. O štai 
viršutinės sportuojančių 
amžiaus ribos nėra: tinka 
ir jaunimui, ir vyresniems, 
ir senjorams.

Rūsyje, bet ne iš rūsio
Taip jau susiklostė, kad 

pirmieji jėgos trikovės spor-
to klubai Atgimimo metais 
ėmė kurtis rūsiuose. Tai ir 
tapo tam tikra šios sporto 
šakos legenda. „Grizlio“ 
sporto klubas iš tiesų įsikū-
ręs rūsyje. Kultūros centro 
rūsyje. Tačiau sąlygos spor-
tuoti pogrindinių neprimena. 
Atvirkščiai: projektų dėka 
įgyta nauja, moderniausia 
treniruočių technika: nuo 
bėgtakių iki ergonomiškų 
svarmenų.

Tie, kurie pirmą kartą lan-
kosi, stebisi ne tik įranga, bet 
ir apdovanojimų gausa: klu-
bo patalpoje trūksta lentynų 
taurėms ir medaliams sudėti. 
Ir apdovanojimų kolekcijos 
nuolatos pildomos.

Svarbios varžybos
Ar Rokiškyje yra ren-

giama daug varžybų, kurias 
tiesiogiai transliuoja šalies 
televizijos? O klubas „Griz-
lis“ kasmet tampa bent vie-

no Lietuvos jėgos trikovės 
čempionato (jaunių, jaunimo 
ar suaugusiųjų, veteranų) 
šeimininku. Čia suvažiuo-
ja per šimtą sportininkų iš 
Lietuvos, Latvijos ir kitų 
šalių. Ar ir šiemet klubas 
rengs tokį stambų renginį? 
„Dar sunku spręsti, kol kas 
dėliojami kalendoriniai šių 
metų renginiai pačioje Jėgos 
trikovės federacijoje. Jei tu-
rėsime stambias varžybas, 
labiausiai tikėtina, kad jos 
vyks metų pabaigoje“, – pa-
aiškino A. Sketerienė. Ji pri-
minė, kad dėl karo Ukraino-
je jėgos trikovės federacija 
savo varžybose nepriims ša-
lies-agresorės – Rusijos bei 
jos talkininkės Baltarusijos 
sportininkų.

Tačiau be varžybų nėra 
sporto. Todėl jau balandį visi 
sportuojantieji bus kviečia-
mi į jėgos trikovės rajono 
pirmenybes. Sportininkai 
jose varžysis be specialiųjų 
aprangų. „Taigi, jau galite 
burti komandas, intensyvinti 
treniruotes, kad galėtumėte 
šauniai pasivaržyti, – kvietė 
A. Sketerienė. Norintieji pa-
siteirauti, registruotis kvie-
čiami kreiptis į ją tel. (8-612) 
79952.

Čempionų startai
„Grizlio“ atletus išvysi-

me tradiciškai ne tik šalies, 
bet ir tarptautinėse arenose. 
Komandos lyderis Nojus 
Konstantinas Čypas jau visu 
pajėgumu rengiasi gegužę 
Čekijoje vyksiančiam Eu-
ropos čempionatui, kuriame 
jis startuos jaunimo grupėje. 
Komandos jauniai taip pat 
rengiasi Europos čempiona-
tui. Kokių rezultatų tikima-
si?

Pašnekovė pabrėžė, kad 
apdovanojimai yra sunkaus 
darbo ir talento derinys. Pa-
vyzdžiu, kaip siekti rezulta-
tų, ji įvardino būtent N K. 
Čypą. Jis labai sėkmingai 
studijuoja, ir po paskaitų 
skuba treniruotis. Grįžęs į 
Rokiškį jis pluša „Grizlio“ 
klube. Taigi, iš jo tikimasi 
labai sėkmingų startų. Jau-
nių grupėje klube dabar kar-
tų kaita – net trys lyderiai 
jau yra abiturientai, bet jie 
mokslo ir sporto neapleidžia. 
Yra ir perspektyvios pamai-
nos į kitus miestus studijuoti 
išvažiuosiantiems atletams. 
Taigi, jei kokį sezoną klubas 
ir surinks mažiau medalių 
ir taurių, tai įprastinius re-
zultatus pasivys po metų ar 
dviejų.

Ir pirmieji žingsniai 
sporte
Apie čempionus, garsi-

nančius rajoną, kalbėtis 
yra smagu. Klubas yra jų 
kalvė. Tačiau, kaip sako 
A. Sketerienė, čia laukia-
mas kiekvienas: paauglys, 
suaugęs, senjoras. Ir ne tik 
sportinių rezultatų siekti. 
Jei jų norima – draugiška 
klubo bendruomenė mielai 
pasidalins savo žiniomis, 
padės, talkins. Tačiau juk 
ne kiekvienas nori daly-
vauti varžybose. „Grizlis“ 
– puiki vieta draugiško-
je bendruomenėje žengti 
pirmuosius žingsnius ge-
resnės sveikatos, geresnės 
sportinės formos link. Kie-
kvienas čia laukiamas: ir 
rezultatų siekiantis, ir tie-
siog norintis sportuoti.

Jauniausiems klubo na-
riams – po 14 metų. Dau-
gelyje sporto šakų tokio 
amžiaus pradėti karjerą jau 
yra vėloka. A. Sketerienė 
atvira: sportas neturi žaloti 
žmogaus. Jėgos trikovėje 
atletai kelia svorius, kurie 
keliskart viršija jų pačių 
svorį. Todėl skubėjimas, 
pernelyg didelis greito re-
zultato siekimas, ankstyva 
sportavimo pradžia gerų 
rezultatų neatneša, atvirkš-
čiai, gresia traumomis. To-
dėl yra griežtai nubrėžta 
riba, nuo kurios atletai pri-
imami sportuoti. O viršuti-
nės ribos, kada jau reiktų 
kabinti aprangą ant vinies, 
nėra. Sportuoja, varžybose 
dalyvauja net aštuoniasde-
šimtmečiai.

Į treniruotes visus no-
rinčiuosius „Grizlis“ kvie-
čia pirmadieniais, antra-
dieniais, ketvirtadieniais ir 
penktadieniais. Dėl pato-
gaus laiko teiraukitės tel. 
(8-612) 79952.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Sporto klubas „Grizlis“ tęsia čempionų kalvės tradicijas

Kviečia prisidėti teikiant humanitarinę pagalbą 
Ukrainos žmonėms

Rokiškio turizmo ir 
verslo informacijos centras 
kviečia Rokiškio rajono 
tautodailininkus, amati-
ninkus, kaimų ir miestų 
bendruomenes prisidėti 
teikiant humanitarinę pa-
galbą Ukrainos žmonėms.

 Prašome paaukoti vai-
kiškų, moteriškų, vyriškų 
kojinių ir pirštinių, megztų 
ar siūtų žaisliukų vaikams, 
pirmos pagalbos automobi-
linių vaistinėlių (nebenaudo-
jamos).

 Net vienas Jūsų paauko-

tas daiktas yra labai svarbus 
ir reikšmingas kenčiantiems 
nuo karo Ukrainos žmo-
nėms.

 Aukas parašome atnešti į 
artimiausią biblioteką.

 Daugiau informacijos tel. 
+370 610 00610; +370 611 

43449; +370 458 51044.
 Aukų surinkimą ir išsiun-

timą į Ukrainą organizuoja 
Rokiškio turizmo ir verslo 
centras.

Rokiškio turizmo ir 
verslo informacijos centro 

inform.
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Pandėlio gimnazijos mokiniai dalyvavo 
Rokiškio inžinerijos eksperimentinės klasės projekto 
„Sumanaus moksleivio akademija“ veiklose

Kovo 4 d. Pandėlio gim-
nazijos IIg - IIIg kl. moki-
niai dalyvavo Rokiškio in-
žinerijos eksperimentinės 
klasės projekto „Sumanaus 
moksleivio akademija“ vei-
klose, kurios vyko Vytauto 
Didžiojo universiteto Že-
mės Ūkio akademijoje.

 
Į akademiją išvyko šešių 

rajono mokyklų gimnazis-
tai. Žemės ūkio akademijoje 
mokiniai klausėsi paskaitų 
„Ar šilta mano namuose?“, 
„Kas yra temperatūra ir kaip 
ją išmatuoti?“, „Kaip kuku-
rūzo grūdas atsiskiria nuo 
burbuolės?“

 Mokiniai susipažino su 
naudojama naujausia techni-
ka statybose ir robotų panau-
dojimu žemės ūkyje, stebėjo 
eksperimentą, kaip „sprogs-
ta“ kukurūzo burbuolė. Pro-
fesorius Vytenis Jankauskas 
paskaitoje „Inžinerija – sva-
jonės įgyvendinimo galimy-
bė“ kalbėjo apie Žemės ūkio 
mechanikos inžinerijos stu-
dijų programą. Profesorius, 
provokuodamas mokinius 
klausimais, sudomino me-
chanikos sritimi. Jis pagyrė 
mūsų gimnazistą Jogailą G. 
(IIg kl.) už puikų išprusimą.

 Gimnazistai džiaugėsi, 
kad galėjo pasisemti patir-
ties ir dėkoja Rokiškio Vers-
lo klubui už suorganizuotą 
išvyką ir vaišinimą skaniu 
maistu. 

Dalyvavusių mokinių 
mintys:

 Paulius: „Ypač patiko 
paskaita apie šilumą ir ekpe-
rimentas su kukurūzo bur-

buole. Labai norėjosi, kad 
būtų ilgesnės šios paskai-
tos.“

 Kajus: „Paskaitos buvo 
nelabai ilgos ir tikrai ne nuo-
bodžios. Paskaita „Kaip ku-
kurūzo grūdas atsiskiria nuo 
burbuolės?“ buvo pati įdo-
miausia, nes buvo pasakoja-
ma apie žemės ūkio ateitį bei 
kukurūzo kūlimą.“

 Jogaila: „Paskaitos buvo 
įdomios, tikrai buvo verta 
važiuoti. Susipažinome su 
įvairiais prietaisais, kai ku-

riuos galėjome patys išban-
dyti. Labiausiai patiko pas-
kaitos „Inžinerija – svajonės 
įgyvendinimo galimybė“ ir 
„Kaip kukurūzo grūdas atsi-
skiria nuo burbuolės?“

 Arminas: „Labai skaniai 
maitino. Įdomi paskaita apie 
šilumos matavimą. Labiau-
siai patiko paskaitos „Kaip 
kukurūzo grūdas atsiskiria 
nuo burbuolės?“ ir „Mokslas 
+ verslas drąsiai ateičiai“.“

Pandėlio gimnazijos 
inform.

Antrasis susitikimas dėl jungtinės Pirčių ir Joninių šventės – kas ir kada vyks
Pirčių šventės organi-

zatoriai į Rokiškio rajono 
savivaldybės Mažąją salę 
2022 m. kovo 7 d. susirinko 
dar kartą. Kaskart susiti-
kus, darosi vis aiškiau, kaip 
ši šventė turėtų vykti. Nors 
ir karo Ukrainoje atgarsių 
fone, tačiau planuojama, 
kad 2022 m. birželio 23 d., 
16.00 valandą Velykalnyje 
vyks jungtinė Pirčių ir Jo-
ninių šventė. Tiesa, kaip ji 
vadinsis, vis dar nesutar-
ta. Užtat sudėliotas veiklų 
žemėlapis bei pagrindiniai 
akcentai.

Švęsime Joninių 
išvakarėse iki 
vidurnakčio
Dalis šventės organizato-

rių – Stasys Mekšėnas, Jani-
na Komkienė, Diana Guzienė  
- karantinavosi namuose, to-
dėl buvo aptartos tos veiklos, 
apie kurias galėjo pranešti at-

vykę asmenys. Tvirtai nutar-
ta, kad šventė vyks nuo bir-
želio 23 d. 16.00 valandos iki 
vidurnakčio. Ši diena daliai 
rokiškėnų bei svečių prasidės 
darbe ir tik vakarop jie galės 
atvykti pasilinksminti.

Keturios valandos – 
įvairiausioms veikloms
Nuspręsta, kad nuo pat 

16.00 valandos, iki kol pir-
tininkai turės jėgų, veiks 
pirtys. Iki 20.00 valandos 
rokiškėnų bei svečių lauks 
įvairūs užsiėmimai – ama-
tų edukacijos, mokymai 
apie pirtis, jose naudojamas 
žoleles, tuo metu galėtų ir 
bendruomenės prisistatyti. 
Tikimės, kad Visuomenės 
sveikatos biuras privilios 

edukatorę, kuri išmokys rišti 
vantas ne tik iš šakelių, bet ir 
iš žolynų. Rokiškio J. Tūbe-
lio progimnazijos direktorius 
Zenonas Pošiūnas pristatė 
įdomią iniciatyvą – šventės 
metu Rokiškio skautai ir mo-
kinių taryba galėtų pristatyti 
savo veiklą. Į veiklas įsilies 
ir sportininkai. Pavyzdžiui, 
Rokiškio „aisštoko“ (kal-
bininkų rekomenduojamas 
atitikmuo – akmenslydis) 
komandos treneris Vaidas 
Valotka pasiūlė sužaisti 
„aisštoką“ (akmenslydį) ant 
asfalto, taip pat ir kitų žai-
dimų. Visuomenės sveikatos 
biuras kalbėjo apie būtinybę 
sukurti vaikų užimtumo er-
dvę.

Kultūrinė programa – 
nuo 20.00 valandos
Rokiškio kultūros centro 

organizuojamų „Joninių“ 
programoje – meno mėgėjų 

kolektyvų pasirodymai, at-
likėjo koncertas. Po jų vyks 
naktišokiai. Šiais metais 
ypatingas Joninių akcentas 
bus ugnies skulptūros iš 
šiaudų. Koncertai scenoje 
prasidės 20.00 valandą.

Laukiama svečių iš 
Latvijos
Šventėje turėtume su-

laukti ir svečių iš Latvijos. 
Praėjusį penktadienį rokiš-
kėnai viešėjo savivaldybės 
tarptautinio bendradarbia-
vimo parnerių – Jakabpi-
lio (Latvijos Respublika) 
apskrities savivaldybėje. 
Ieškota pirtininkų, kurie at-
vyktų į Rokiškį pasidalinti 
pirties menu. Susitarta, kad 
šventėje pasirodys mažiau-
siai vienas šio miesto meno 
kolektyvas. Ryžtas išvykti į 
kitą šalį per Lyguo šventę, 
kuriai Latvijoje skiriamas 
ypatingas dėmesys, bus ti-

kros partnerystės su Rokiš-
kiu išraiška.

Informacija norintiems 
prisidėti
Norintys organizuoti 

šventės dalyvių bei svečių 
maitinimą gali kreiptis į 
Velykalnio bendruomenės 
pirmininką Stasį Mekšėną 
telefonu +370 603 05137. 
Norintieji prekiauti mugėje 
kviečiami susisiekti su Ro-
kiškio turizmo ir verslo in-
formacijos specialistais.

Kitas šventės organiza-
torių susitikimas – 2022 
m. kovo 29 d., 16.00 val. 
Susitikimas vyks Rokiškio 
rajono savivaldybės Mažo-
joje salėje. Vėlesnis dienos 
metas pasirinktas neatsitik-
tinai – norima, kad atvyktų 
ir tie, kurie dienos metu da-
lyvauti negali dėl užimtumo 
darbuose.

Rita GRIGALIENĖ

Rokiškio rajono ligoninės direktorius 
vis dar tebeieškomas – 
skelbiamas pakartotinis konkursas

Jau esame rašę, kad 
VšĮ „Rokiškio rajono 
ligoninė“ ieško direkto-
riaus. Apie tai minėjome 
čia. Valstybės tarnybos 
departamento tinklala-
pyje skelbimas apie tai 
pirmą kartą pasirodė 
sausio mėnesio pabaigo-
je. Konkurso iniciatorė 
– Rokiškio rajono savi-
valdybė. Konkursą dėl 
ligoninės direktoriaus 
pareigų savivaldybės 
administracija privalė-
jo skelbti, kadangi šių 
metų kovo mėnesį bai-
giasi dabartinės vadovės 
Ramunės Markevičienės 
penkerių metų kadenci-
ja. Paaiškėjo, kad vieno 
konkurso tam, kad būtų 
rastas direktorius, neuž-
tenka.

Po daugiau nei mėnesio 
Valstybės tarnybos tinkla-
lapyje radome 2022 m. 
kovo 3 d. įdėtą skelbimą, 
kad VšĮ „Rokiškio rajono 
ligoninė“ direktorius ir vėl 

ieškomas.
Rokiškio rajono savival-

dybės administracijos di-
rektorius Andrius Burnickas 
informavo:

- Iš Sveikatos apsaugos 
ministerijos buvo gautas 
raštas dėl mūsų keliamų 
perteklinių reikalavimų, to-
dėl koregavome skelbimą. 
Dabar iš pretendentų nebėra 
reikalaujama turėti galiojan-
čią gydytojo licenciją.

Pasidomėjome, ar daug 
norinčių kandidatuoti su-
laukta, skelbimą patalpinus 
pirmą kartą. Pasak adminis-
tracijos direktoriaus, buvęs 
vienas kandidatas. Jeigu yra 
tvirtai apsisprendęs kan-
didatuoti, šis specialistas 
paraišką dėl dalyvavimo 
konkurse turės teikti iš nau-
jo. VšĮ „Rokiškio rajono 
ligoninė" dabartinė direk-
torė Ramunė Markevičienė 
„Rokiškio Sireną" patikino, 
kad į direktorės pareigas ne-
bekandidatuos, tačiau ligo-
ninėje planuoja toliau dirbti 
kaip gydytoja.

Valstybės tarnybos de-
partamente skelbimas dėl 
VšĮ „Rokiškio rajono ligo-
ninė“ direktoriaus pareigų 
galioja iki 2022 m. kovo 
18 d. Su konkursą lai-
mėjusiu įstaigos vadovu 
bus sudaroma terminuota 
darbo sutartis penkeriems 
metams. Planuojama mo-
kėti mėnesinės algos pa-
stoviąją darbo užmokes-
čio dalį 3014,00 Eur.

Reikalavimas turėti va-
dovaujamo darbo patirties 
bei aukštąjį išsilavinimą 
tebėra nurodomas. Kan-
didatų reikalaujama turė-
ti ne mažiau kaip 2 metų 
vadovaujamo darbo patirtį 
ir biomedicinos mokslų ar 
socialinių mokslų srities 
aukštąjį universitetinį ar 
jam prilygintą išsilavini-
mą (magistro kvalifikacinį 
laipsnį).

Kas iš rokiškėnų galėtų 
užimti šias pareigas, tebė-
ra spėliojama.

Rita GRIGALIENĖ
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Moters dienos proga - originalus sveikinimas
Rokiškio ledinių maudy-

nių mėgėjai ir vėl stebina 
originaliais sprendimais. Šį 
kartą, Tarptautinės moters 
dienos proga - tulpės for-
mos eketė.

„Jūs esate mūsų mamos, 
sesės, draugės, mylimosios, 
mūsų įkvėpėjos, mūsų mo-
kytojos ir didelė mūsų gy-
venimo dalis. Moterys, ačiū 
Jums! Mes švenčiame šią 
dieną su Jumis!“ - sveikino 
moteris Rokiškio ruoniai.

Praėjusių metų žiemos 
švenčių proga proga Rokiš-
kio ežere atsirado kalėdinės 
eglutės formos eketė, o Va-
sario 16-ąją rajono ledinių 
maudynių entuziastai pami-
nėjo Lietuvos kontūrų eke-
tėje.

„Rokiškio sirena“
inform.

Rokiškio KKSC šaulė Gustė Mickytė 
tapo Lietuvos vicečempione

Kovo 5 dieną Alytuje 
vyko svarbiausios Lietu-
vos čempionato šaudymo 
varžybos pneumatiniais 
ginklais, kuriose varžėsi 
patys stipriausi Lietuvos 
šauliai.

Rokiškiui atstovavo 
Gustė Mickytė, Evelina 
Kulytė ir Dominykas Ku-
blickas.

Geriausiai pasirodė 
Gustė Mickytė tapusi Lie-
tuvos vicečempione. Gus-
tė nusileido tik daugkar-
tinei Lietuvos čempionei 
alytiškei Jūratei Česynai-
tei.

Evelina Kulytė užėmė 
13-ąją vietą, Dominykas 
Kublickas – 10-ąją.

Rokiškio KKSC šau-
lius treniruoja treneris 
Giedrius Kublickas.

Rokiškio rajono kūno 
kultūros ir sporto centro 

inform.

Policija įspėja: suaktyvėjo sukčiai 

Iš Rokiškio rajono įstai-
gos gauta informacija, kad 
buhalterė gavo elektroninį 
laišką iš neva įstaigos va-
dovės, su prašymu pervesti 
pinigus į nurodytą sąskai-
tą.

Toks direktorės prašy-
mas buhalterei sukėlė įtari-
mų, todėl buvo patikslinta 
informacija, nustatyta, kad 
buhalterės patiklumu norėjo 
pasinaudoti sukčiai. Įstaiga 
nenukentėjo, pranešė dėl in-
formacijos.

Būkite budrūs!
Pagrindiniai sukčiavimo, 

pasikėsinimo sukčiauti bū-
dai:

SMS žinutė - „fišingas“
Asmenys elektroniniu 

paštu, trumpąja SMS žinute 
ar kitais būdais, gauna pra-
nešimą, kuris atrodo pana-
šus į asmens banko ar kitų 
naudojamų paslaugų teikė-
jų siunčiamą informaciją. 
Pranešime nurodoma, kad 

banko sąskaita gali būti už-
blokuota, ir raginama kuo 
skubiau prisijungti pagal 
pateiktą nuorodą, suvedant 
savo prisijungimo duome-
nis. Šiuo metodu siekiama iš 
asmenų išgauti internetinės 
bankininkystės prisijungimo 
duomenis, patvirtinti sukčių 
atliekamus pavedimus ir pa-
našiai. Patarimas: nesidalin-
kite savo kredito ar debeto 
kortelės PIN kodu arba savo 
internetinės bankininkystės 
slaptažodžiu. Jūsų bankas 
niekada neprašys tokios in-
formacijos. Neperveskite 
pinigų į kitą sąskaitą skam-
binančiojo prašymu. Jūsų 
bankas to niekada neprašys.

Perimtas verslo 
partnerių elektroninis 
susirašinėjimas
Komunikavimas tarp 

įmonių dėl verslo sando-
rių sudarymo dažnai vyks-
ta elektroniniu paštu. Tuo 
pasinaudoja kibernetiniai 
sukčiai, kurie įsilaužia į 
elektroninio pašto paskyras 

ir perima susirašinėjimą tarp 
verslo partnerių ‒ po to nu-
kentėjusieji gauna apgaulin-
gus elektroninius laiškus su 
informacija apie jų partnerių 
pasikeitusias banko sąskaitas 
ir raginami kuo greičiau at-
likti mokėjimus į šias sukčių 
valdomas sąskaitas.

Panašiai sukčiai veikia, 
kuomet įmonės finansininkai 
gauna neva vadovo elektro-
ninį laišką su nurodymu kuo 
skubiau atlikti mokėjimą į 
tam tikrą sąskaitą. Patarimas: 
visų įstaigų, įmonių vadovų 
ar kitų už finansus atsakingų 
darbuotojų dėmesys prieš 
atliekant mokėjimo pave-
dimus turi būti nukreiptas į 
būtinybę atsakingai įvertinti 
el. laiško siuntėją (ar jis pa-
žįstamas, ar siuntėjo el. paš-
to adresas sutampa su tuo, su 
kuriuo realiai bendraujama).

Informuokite policiją 
skubios pagalbos telefonu 
112 apie visus bandymo suk-
čiauti atvejus, net jei netapo-
te apgaulės auka.

Panevėžio VPK inform.

Rokiškio rajono savivaldybės delegacija 
susitikime su tarptautiniais partneriais - 
apie troškimą tęsti bendradarbiavimą

2022 m. kovo 4 d. Ro-
kiškio savivaldybės dele-
gacija: meras Ramūnas 
Godeliauskas, savival-
dybės tarybos narys ir 
Juodupės miestelio ben-
druomenės pirmininkas 
pirmininkas Zenonas 
Viduolis, Juodupės gim-
nazijos direktorė ir Ro-
kiškio rajono mokyklų 
direktorių asociacijos 
vadovė Dainora Minei-
kienė ir Rokiškis rajono 
savivaldybės administ-
racija Komunikacijos ir 
kultūros skyriaus vedėja 
Irena Matelienė lankėsi 
tarptautinių parnerių 
- Jekabpilio apskrities - 
savivaldybėje (Latvija).

 Susitikime Jekabpilio 
apskrities savivaldybės meru 
Raiviu Ragainiu, savivaldy-
bės tarybos nariais, kultūros 
ir turizmo padalinių vadovais 
apžvelgtos sritys, kuriose vėl 
galima atnaujinti bendradar-
biavimą, nutrūkusį pandemi-
jos metu.

 Savivaldybių merai aptarė 
saugumo problemas ir pabė-
gėlių priėmimo klausimus, 
išreiškė kategorišką pasmer-
kimą Rusijos agresijai Ukrai-
noje ir pabrėžė, kad tarptau-
tinis bendradarbiavimas su 
Baltarusijos savivaldybėmis 
(Rokiškis-Pastovys, Jekabpi-
lis-Lyda) bus nutrauktas.

 Išvykos dalyviams buvo 
pasiūlyta aplankyti naujus inf-

rastruktūros projektus, už-
baigtus pastaraisiais metais: 
Jekabpilio 2-ąją vidurinę 
mokyklą, Jekabpilio sporto 
halę, Krustpils istorinį mu-
ziejų.

 Atnaujinto bendradar-
biavimo tarp savivaldybių 
pradžia bus latvių dalyva-
vimas 2022 m. birželio 23 
d. Rokiškyje vyksiančioje 
jungtinėje Joninių ir Pirčių 
dienos šventėje. Tikimasi, 
kad į šventę su savo mobi-
liomis pirtimis atvyks latvių 
pirtininkai, šventinėje pro-
gramoje pasirodys dabar 
jau artimiausių Rokiškio 
rajono kaimynų kolektyvas.

Rokiškio rajono 
savivaldybės inform.
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Gavėnios apmąstymams: pačios aktualiausios temos
Katalikų bažnyčia yra 

viena iš drąsiausiai pasisa-
kančių apie karą Ukraino-
je. Tuo tarpu pasirodė ži-
nios, kad Jungtinių tautų 
organizacijoje buvo išpla-
tintas laiškas darbuoto-
jams, kuriame karą Ukrai-
noje draudžiama vadinti 
karu, invazija. Įdomu tai, 
kad nors oficialiai Jungti-
nių tautų organizacija ir 
paneigė įvedusi savo dar-
buotojams cenzūrą, visgi 
nepaneigė, kad toks laiš-
kas galėjo būti išsiųstas. 
Tuo tarpu tiek popiežius 
Pranciškus, tiek ir Lietu-
vos katalikų bažnyčia kal-
ba aiškiai ir nevyniodama 
į vatą: vyksta karas. Baž-
nyčiose renkamos aukos 
ir parama Ukrainos žmo-
nėms, katalikiškos organi-
zacijos rengiasi priglausti 
pabėgėlius. Tačiau kalbėti 
apie karą, padėti pabėgė-
liams, tai tik pusė darbo. 
Ne mažiau svarbu apmąs-
tyti, kodėl šis karas kilo. 
Kokie žmogaus dvasinio ir 
moralinio gyvenimo dės-
niai buvo paminti, kad tai 
sudarė prielaidas kilti ka-
rui. Laikas sau patiems at-
sakyti į klausimus: kaip ir 
kodėl per trisdešimt metų 
išaugo Rusijos galia, kaip 
tam pasitarnavo Europa, 
ir kodėl toks vangus jos at-
sakas į karą. Todėl ir buvo 
sumanyta rengti instalia-
ciją ne įprastine Kryžiaus 
kelio apmąstymų tema, o 
būtent šiandieninių įvy-
kių kontekste. Tą kviečia 
padaryti kunigas Andrius 
Šukys Lelūnų parapijoje 
parengtoje instaliacijoje.

Pandemija buvo įžanga
Kunigas Andrius Šukys 

apie dabartinę situaciją kal-
ba atvirai: pandemija buvo 
įžanga. Jau tuomet visuo-
menei reikėjo apmąstyti 
daugybę dalykų. Pirmiau-
sias iš jų – ar esame patys 
sau aktualūs. Ar mūsų vi-
suomenė, mūsų aplinka yra 
aktualūs ir pagrįsti šios die-
nos realijomis ir aplinkybė-
mis? Ar mokame tinkamai 
reaguoti į iššūkius, ieškoti 
problemų efektyvių o ne 
formalių sprendimų. Tačiau, 
kaip sako dvasininkas, pan-
demija buvo tik diplominio 
darbo, vadinamo gyvenimu, 
įžanga. Karas – dėstymo 
skirsnis. Reikia suprasti ir 
tai, kad jau ištisos kartos 
neturi karo patirties. Pas-
kutinieji jį matę Europoje, 
šiandien yra vyresni nei aš-
tuoniasdešimtmečiai. Ir jie 
pamena karą vaiko akimis. 
O mums karas buvo tik toli-
mų šalių įvykių aidas, kelios 
bėgančios eilutės žiniose. 

Sočiai, laimingai, viso per-
tekusiai Europai yra šokas, 
kai karas atėjo į šį žemyną. 
Šokas, kad XXI a. civilizuo-
toje visuomenėje apskritai 
gali būti karas. 

Apmąstyti pokyčius
Vakarų visuomenės po 

Sovietų sąjungos griūties 
buvo įtikėjusios istorijos pa-
baiga. Šį terminą sugalvojo 
JAV politologas Francis Fu-
kuyama. Jo teigimu, po So-
vietų sąjungos žlugimo Va-
karų demokratija nebeturėjo 
lygiaverčių varžovų. Kad 
nei religinis fundamenta-
lizmas (islamo terorizmas), 
nei nacionalistinės ideologi-
jos nėra tokios reikšmingos, 
kaip liberaliosios ekono-
mikos triumfas. Ir žmoni-
jos tikslas bus tenkinti vis 
kintančius vartotojų porei-
kius, vystyti technologijas 
ir gamtosaugą. O nežymūs 
konfliktai išsispręsią tarsi 
savaime, be Vakarų demo-
kratijų politikų ir lyderių 
įsikišimo. 

Po trisdešimties metų 
visuomenė buvo pastatyta 
prieš faktą: nacionalizmas, 
imperializmas išbujojo vals-
tybėje, kuri užima kiek ma-
žiau nei vieną šeštąją pasau-
lio sausumos teritorijos, joje 
gyvena 146 mln gyventojų, 
ji turi branduolinį ginklą ir 
veto teisę Jungtinių tautų 
saugumo taryboje. Kas vi-
suotinio klestėjimo, demo-
kratijos triumfo sąlygomis 
šią valstybę atvedė į autori-
tarizmą ir imperializmą?

Todėl pačioms visuome-
nėms reikia apmąstyti šio 
karo priežastis. 

Septynios mirtinos 
nuodėmės
Nuodėmė yra veiksmas, 

kuris sutrikdo žmogaus arba 
visuomenės ryšį su Dievu, 
savimi ir aplinkiniais. Ka-
talikų bažnyčia išskiria sep-
tynias mirtinas nuodėmes, 
kurios žmogui ir visuomenei 
daro didžiausią žalą. To-
dėl verta pasitikrinti, kaip 
dabartiniame kontekste jos 
veikia.

Pirmoji iš septynių mirti-
nų nuodėmių – puikybė: visų 
nuodėmių motina.  Šiandien 
jos karo frontas – Ukraina: 
kai menkysta įtiki, kad gali 
būti Dievu...  Karo sukėli-
mas nepateisinamas niekuo. 
Karas yra nakties tamsa ir 
siaubas. Žmogus niekada 
nebus Dievas, žmogus yra 
tik dulkės ir pelenai.  Puiky-
bė skleidžiasi įvairių lyderių 
galvose. Ir ji tiki, kad men-
kysta gali užaugti. 

Šią nuodėmę instaliaci-
joje simbolizuoja kruvinų 
delnų žymės: žmogaus no-
ras įsiamžinti istorijoje bet 
kokia, svetimos gyvybės 
kaina. Padėtas senas kitelis 
be skiriamųjų ženklų kalba 
apie žmogaus tuštybę puoš-
tis ordinais ir medaliais, kaip 
rašo poetas Algirdas Verba: 
„jums žvaigždžių, medalių 
neužteko? Jus jais nužarstys 
rudens dangus. Dar ilgai ne-
šiosite ant kaklo šimtamečių 
liepų vainikus“.

Kitelis simbolizuoja ir 
priešingus dalykus: bevar-
džių žmonių pasiaukojimą, 
kilnumą, patarnavimą savo 
visuomenei ir jos žmonėms 
kad ir savo gyvybės kaina. 
Valią priešintis ir kovoti 

prieš neteisybę. Drąsą, atsa-
komybę, pagarbą, įsiparei-
gojimą, kilnumą, ištikimybę 
priesaikai ir žmogiškumui. 
Tai pareigai, kuri gražiau-
siai įamžinta paprastame 
akmenyje Termopilų perė-
joje: pilieti, pasakyk Spartos 
piliečiams, kad narsiai mirtį 
sutikome mūšyje, jų valiai 
šventai paklusdami. Ką jums 
simbolizuoja kitelis? Jūsų 
teisė rinktis.

Antroji mirtina nuodėmė 
– godumas. Argi London-
gradai Europos valstybių šir-
dyse iškilo ne dėl godumo? 
Argi ne Europa „įsisavino“ 
iš paprastų piliečių pavogtus 
milijardus? Argi ne ji statė 
ir tebestato Ponams milijar-
dieriams jachtas, argi ne ji 
šlifuoja jų kiaunėms briuli-
kus? Didžiulė dalis Europos 
ekonomikų šiandien laikosi 
ant tų nešvarių pinigų. Nuo 
futbolo klubų iki vyninių. 
Ir ne tik. Šią nuodėmę sim-
bolizuoja piniginė ir aplink 
ją paberti centai. Net karo 
atveju kai kurios šalys, kai 
kurios įmonės nenori atsi-
sakyti agresoriaus Judo si-
dabrinių. Pamiršdamos, kad 
jų pinigai virsta kulkomis 
ir sviediniais, naikinančiais 
Ukrainos žmones.

Trečioji mirtina nuodė-
mė – pavydas. Pavydas, kad 
šalia gyvenantis kaimynas 
nori gyventi kitaip. Todėl 
jo namuose negalima vado-
vauti, ką jam virti pietų, ar 
su kuo draugauti. Ką ir kaip 
mąstyti... Nes kaimynas gali 
būti LAISVAS.. Kad kaimy-
nas stato marmuro statulas, 
o pats lipdai menkaverčius 
daiktelius tiesiog iš... šūdo. 

Pavydo simbolis – kruvini 
tvarsčiai. Tai kaina, žmonių 
gyvybių ir sveikatos kaina. 
Už bevertę ideologiją, ku-
rios pasaulis kratosi kaip 
maro. Tai priminimas pa-
sauliui, kad karas – tai ne 
triumfo žygiai, o praradimas 
ir skausmas. Kad mirtis yra 
šalia.

Ketvirtoji mirtina nuodė-
mė - rūstumas: pyktis. Karo 
geismas. Jo šlovinimas. Kai 
net iš vaikiškų vežimėlių 
konstruojami tankiukai. Kai 
kūdikiams maunamos pilo-
tės ir segamos koloradinės 
juostelės. Kai šeimos pozuo-
ja apsivilkusios sovietinėmis 
uniformomis: tėvas, vaikai, 
motina, pro prasegtą kitelį 
žindanti uniformuotą kūdikį. 
Karo psichozė. Ir karas atei-
na... Jį simbolizuoja šalmas. 
Kuris kitados buvo pergalės 
blūdo, vadinamojo pobe-
dobesije, „galim pakartoti“ 
ženklas. 

Penktoji nuodėmė, gašlu-
mas, yra apie Europą. Kuri 
iškvašo tiek, kad vieninteliu 
žmogaus troškimu, spren-
džiant iš viešosios erdvės, 
tik ir kalba apie 72 lytis. Ir 
lipa ant visko, kas sukruta. 
Visuomenė demoralizuoja-
si. Nebeatsirenka, kas tikra, 
priimtina, kas reliatyvu. To-
kie žmonės nustoja augti. 
Ima degraduoti. Nes nebėra 
orientyrų. Juk ir istorijos 
pabaigos ideologijoje visuo-
menės varikliu turėjo tapti 
vartotojiškumas. Požiūris į 
save ir kitą kaip į malonumų 
objektą ir šaltinį. Jos simbo-
lis – baltas tvarstis, tampan-
tis ir nuotakos šydu, ir ke-
liaraiščiu už kurio užkišami 

prostitutės uždirbti pinigai...
Šeštoji mirtina nuodė-

mė – nesaikingumas. Ne 
tik valgant, ar geriant. Kaip 
apžora šluoja stalą, bandy-
damas į save sukimšti visa, 
kas ant jo padėta, nes kažkas 
atims, taip kai kurios šalys 
gali egzistuoti tik rydamos. 
Teritorijas, žmonių gyvybes, 
sukauptą patirtį... Atimti, iš-
plėšti, praryti – taip veikia 
jų smegenys. Nesaikingumo 
simbolis – kareiviškas kati-
liukas. Tuščias. Karas neat-
neša naudos. Jis atneša ne 
turtus, o skurdą, praradimus, 
badą ir šaltį.

Septintoji mirtina nuo-
dėmė – tingumas. Žmogus 
gyvas tol, kol veiklus. Visa, 
kas nejuda, atsiduria karste. 
Ar ne mirę mes? Ar baimė 
nenužudė proto? Ar patogus 
gyvenimas netapo tingumo 
ikona? Jos simbolis – preky-
bos centro maišelis: kuriame 
telpa žmogaus norai, svajo-
nės, viltys. Pirkti ir vartoti. O 
gal veikti, aukoti ir aukotis? 
Ir šiukšlių maišelis, rodantis, 
kur iki šiol atsidūrė Europos 
visuomenių pastangos „susi-
tarti“ su agresoriumi.

O kur išsigelbėjimas?
Todėl pats laikas kilti: 

Misericordias Domini, in ae-
terno cantabo! Gailestingu-
mą Viešpaties aš per amžius 
giedosiu! Šalia to – kuklus 
plakatas. Mažas ir neiššau-
kiantis, kalbantis apie esmę: 
apie Dievo ir žmogaus san-
dorą. Apie amžinuosius dės-
nius, kurie yra kelrodis ne 
tik dykumoje klaidžiojusiai 
žydų tautai. Tai Dievo re-
ceptas tam, kad sukurtume 
prasmingą gyvenimą žemėje 
ir turėtume Amžinojo gyve-
nimo viltį. Tai DEKALO-
GAS, kitaip sakant, dešimt 
Dievo įsakymų. Kelias iš 
karo chaoso, į žmogaus ir 
visuomenės klestėjimą. Į pa-
garbų santykį su savimi, su 
aplinkiniais, su visuomene ir 
pasauliu.

O jei to kelio nebus? Tada 
languose išdygs figūros, pa-
sidabinusios kamufliažu, ir 
nuo žemės teks rinkti šovi-
nių gilzes. 

Todėl ir reikia nueiti ga-
vėnios kelią ne formaliai, 
o kelti klausimus, ieškoti 
atsakymų, nusistatyti savo 
moralinius kompasus iš 
naujo. Ar rinktis nematyti 
karo, kaip siūlo Jungtinių 
tautų organizacijos, sukur-
tos tam, kad būtų išvengta 
karų, biurokratas? Ar kalbėti 
pasauliui kartu su popiežiu-
mi Pranciškumi – karas yra 
nusikaltimas Dievui ir žmo-
nijai. Jūsų teisė rinktis.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ



Nepriklausomas rajono laikraštis

2022-03-11 6 psl.

Aplinkos ministerija ir miškininkai kviečia į miškasodį: bus įveistas rekordinis naujų miškų plotas
Aplinkos ministerija ir 

Valstybinių miškų urėdija 
(VMU) organizuoja ma-
siškiausią iš visų iki šiol 
vykusių miškų sodinimo 
akciją ir kviečia joje daly-
vauti. Prisijungti gali kie-
kvienas gyventojas, įmonė, 
įstaiga, organizacija ar 
bendruomenė.

Lietuvos miškingumas 
šiuo metu siekia 33,7 proc. ir 
kasmet tiek Aplinkos minis-
terija, tiek Valstybinių miškų 
urėdija kelia tikslą jį didinti. 
Todėl šiais metais miškaso-
dis bus ne tik masiškiausias, 
bet jo metu bus įveistas ir re-
kordinis naujų miškų plotas 
– iš viso net  748 ha.

„Palikime savo ženklą 
ateities kartoms, kiekvienas 
pasodinkime bent po vieną 
medį Nacionaliniame miš-
kasodyje. Raginu su savo 
naujai apsodinamais plotais 
prisijungti ir privačius že-
mės savininkus ir taip drau-
ge pasiekti Lietuvos tiks-
lą – padidinti  mūsų šalies 
miškingumą“, – apie akciją 
kalbėjo aplinkos ministras 

Simonas Gentvilas.
Šiais metais naujai įvei-

siamuose miškų plotuose 
bus pasodinta virš 2 mln. 
įvairių rūšių medelių – ber-
žų, juodalksnių, eglių, pušų 
bei ąžuolų

Taip siekiama išplėsti 
kelis dešimtmečius gyvuo-
jančią VMU organizuojamą 
Nacionalinio miškasodžio 
iniciatyvą įtraukiant šei-
mas, bendruomenes, vers-
lus, moksleivius, studen-
tus, politikus bei kiekvieną 
Lietuvos gyventoją, kuriam 
rūpi mūsų pasididžiavimas 
– miškai. Prie akcijos šiais 
metais kviečiamos jungtis ir 
Lietuvos privačių miškų sa-

vininkų bei Lietuvos miško 
ir žemės savininkų asociaci-
jos.

Jei ankstesniais metais 
miškasodžio talkos buvo 
skirtos prisidėti prie iškirstų 
miškų atkūrimo, tai šių metų 
kryptis – naujų papildomų 
miškų sodinimas.

Planuojama, kad Naci-
onalinis miškasodis, kurio 
akcentas – naujai įveisia-
mi miškai, vyks visuose 26 
Valstybinių miškų urėdijos 
regioniniuose padaliniuose 
ir aprėps visas savivaldybes. 
Tikimasi, kad prie akcijos 
su savo naujai įveisiamais 
miškų plotais prisijungs pri-
vačių miškų savininkai ir  

apsodintas miškais žemės 
plotas bus dar didesnis.

Miškasodžio metu iki 
pandemijos visuomenė pa-
dėdavo pasodinti apie 400 
tūkst. sodmenų. Atsižvel-
giant į vis didėjantį jos norą 
būti šio prasmingo darbo da-
limi, šiemet tikimasi naujo 
rekordo – kad visus 2 mln. 
vienetų padės pasodinti nea-
bejingi gamtai piliečiai.

Be naujai įveisiamų miš-
kų plotų, Valstybinių miškų 
urėdija atkurs ir apie 9175 
ha miškų, kuriuose bus pa-
sodinta apie 30 mln. mede-
lių.

„Šiais metais plečiame 
Nacionalinį miškasodį ir  

kviečiame visus gyventojus 
balandžio 23-iąją aktyviai 
prisidėti ir skirti laiką Lietu-
vos miškui. Džiaugiuosi, kad 
šiais metais didėja įveisiamų 
miško plotų – net 748,2 ha, 
taip pat matome rekordiškai 
daug norinčių prisidėti pi-
liečių, įmonių, organizacijų 
– laukia ne tik daug darbo 
sodinant daugiau nei 30 mln. 
medelių, bet ir išties graži ir 
prasminga šventė“, – sako 
Valstybinių miškų urėdijos 
vadovas Valdas Kaubrė.

Tam, kad miško sodini-
mas vyktų sklandžiai ir būtų 
sukauptas reikiamas kiekis 
kokybiškų miško sodmenų 
ruošiamasi iš anksto.

VMU miško sėklinėse ba-
zėse, užimančiose 1509 ha ir 
182 sėklinėse plantacijose, 
užimančias 931 ha selekci-
škai atrenkamos genetiškai 
patikimos sėklos, iš kurių 
auginami kokybiški miško 
sodmenys. Tinkamo sodinti 
miške medelio užauginimas 
trunka nuo 1 iki 4 metų.

Valstybinių miškų urė-
dijos medelynuose kasmet 
užauginama 50 mln. viene-
tų įvairaus amžiaus ir rūšių 
sodmenų. Tinkamos miškui 
veisti paprastosios pušies 
kasmet išauginama apie 12 
mln., paprastosios eglės – 
22 mln., juodalksnio 5 mln., 
karpotojo beržo – 6 mln., bei 
paprastojo ąžuolo – apie 3 
mln. Vienetų.

Talkininkų registracija į 
Nacionalinį miškasodį pra-
sidės balandžio mėnesį. Re-
gistracija vyks Valstybinių 
miškų urėdijos svetainėje.

Privačių miškų savinin-
kai, norintys prisijungti prie 
akcijos, kviečiami regis-
truotis https://forms.office.
com/r/FZZEXZdH0E

BNS inform.

VMI suformavo 2,3 mln. elektroninių GPM deklaracijų – 
pajamas savarankiškai jau deklaravo 48 tūkst. Panevėžio ir Utenos apskričių gyventojų

Panevėžio apskrities 
valstybinė mokesčių ins-
pekcija (toliau – AVMI) 
informuoja, kad į Elektro-
ninio deklaravimo sistemą 
(EDS) VMI perkėlė duo-
menis apie 2,3 mln. gyven-
tojų pajamas ir išlaidas, 
net 1,8 mln. deklaracijų 
tereikės peržiūrėti ir pa-
teikti. Šiais metais, kaip ir 
kasmet, pajamas deklaruo-
ti reikia iki gegužės 2 d.

„Dėkojame 1,35 mln. 
gyventojų, kurie laiku de-
klaravo pajamas praėjusiais 
metais. Šiandien kaip nie-
kada svarbu prisiminti, jog 
sąžiningas mokesčių dekla-
ravimas ir mokėjimas pri-
sideda prie mūsų valstybės 
stiprinimo bei saugumo už-
tikrinimo. Taip pat ypatingą 
dėmesį noriu atkreipti į tai, 
jog be papildomų išlaidų 
kiekvienas laiku ir teisingai 
pajamas deklaravęs gyven-
tojas gali paremti norimas 
organizacijas - skirti dalį 
sumokėto GPM paramai,“ 
– sako Panevėžio apskrities 
VMI Mokestinių prievolių 
departamento direktorė Ra-
sita Žilinskienė.

Pernai Panevėžio apskri-
tyje pajamų mokesčio de-
klaracijas pateikė 106 tūkst. 
gyventojų. Taip pat gauta per 
7 tūkst. turto deklaracijų, o 
per 33 tūkst. gyventojų skyrė 
dalį sumokėto GPM para-

mai. Utenos apskrityje pa-
jamas už 2020 metus pernai 
deklaravo 62,6 tūkst. gyven-
tojų, pateikta 5,7 tūkst. turto 
deklaracijų, o paramą skyrė 
20 tūkst. gyventojų.

Iš viso už 2020 m. Pane-
vėžio apskrityje 77 tūkst. gy-
ventojų deklaravo grąžintiną 
16 mln. eurų GPM sumą, o 
46 tūkst. Utenos apskrities 
gyventojų gražintina suma – 
per 10 mln. eurų.

Tik dvi pajamų 
deklaravimo naujienos
GPM parama tik e. būdu.
Nuo 2022 m. prašymą 

skirti dalį sumokėto GPM 
paramai pateikti galima tik 
per EDS, o tai padaryti pade-
da naujasis paramos vedlys. 
Verta pažymėti, jog didžioji 
dalis gyventojų ir taip teikė 
prašymus e. būdu – praė-

jusiais metais tai padarė 91 
proc. gyventojų. Daugiau in-
formacijos dėl paramos sky-
rimo rasite čia.

Pažymėtina, kad skiriama 
paramos dalis nuo sumokėto 
GPM nesikeitė: iki 1,2 proc. 
galima skirti paramos gavė-
jams ir meno kūrėjams, iki 
0,6 proc. - profesinėms są-
jungoms ir iki 0,6 proc. - po-
litinėms partijoms.

Paskutinė galimybė pasi-
naudoti lengvata už remonto 
ir auklių paslaugas.

Šie metai yra paskutiniai, 
kai gyventojai deklaruodami 
pajamas gali susigrąžinti dalį 
sumokėto GPM už 2021 m. 
automobilio, būsto remonto, 
auklių paslaugas. Už 2020 
m. 25 tūkst. gyventojų de-
klaravo grąžintiną 3,3 mln. 
eurų sumą.

Vedlio pagalba 2,3 tūkst. 

gyventojų pateikė praneši-
mus apie išlaidas ir deklara-
vo grąžintiną 280 tūkst. eurų 
GPM sumą. Šie duomenys 
bus perkelti automatiškai į 
pajamų deklaracijas, o kiti 
gyventojai tai gali padaryti 
deklaruodami pajamas ir pa-
teikdami išlaidas įrodančius 
dokumentus.

Kas turi deklaruoti 
pajamas?
Pajamas deklaruoti priva-

lo gyventojai, kurie: vykdė 
individualią veiklą; jų paja-
mos viršijo vidutinio darbo 
užmokesčio sumą; gavo pa-
jamų, nuo kurių būtina su-
mokėti mokesčius; pritaikė 
per didelį neapmokestinamų 
pajamų dydį (NPD) ir dėl 
to atsirado mokėtina GPM 
suma. Taip pat deklaravus 
pajamas dalis gyventojų gali 

susigrąžinti dalį GPM: nuo 
išlaidų už būsto, automobilio 
remonto ir auklių paslaugas, 
įmokas už gyvybės drau-
dimą, studijas, palūkanas 
ir kt.; tais atvejais, jei buvo 
taikytas per mažas NPD. Dėl 
2021 m. užimtų pareigų ne 
tik pajamų, bet ir turto dekla-
racijas turi pateikti politikai, 
valstybės tarnautojai ir kt.

Deklaravimo vedlys buvo 
atvertas nuo sausio mėn. ir 
411 tūkst. gyventojų jau de-
klaravo pajamas.

Panevėžio apskrityje iki 
kovo 8-osios pajamų dekla-
racijas jau pateikė 30 tūkst. 
gyventojų, o Utenos apskri-
tyje – 18 tūkst. gyventojų.

Gyventojai, kurie dekla-
ravo pajamas prieš sukeliant 
duomenis į EDS turėtų pasi-
tikrinti, ar informacija apie 
jų pajamas ir išlaidas nebuvo 

atnaujinta.

Papildomos paslaugos 
palengvinsiančios 
pajamų deklaravimą
Gyventojams, norintiems 

pasikonsultuoti mokesčių 
klausimais telefonu 1882 ne-
būtina laukti skambučių eilė-
je – užsisakius VMI skambutį 
per Mano VMI, konsultantas 
pats paskambins klientui nu-
rodytu laiku. Taip pat Mano 
VMI identifikuoti gyventojai 
konsultacijų telefonu 1882 
sulaukia greičiau, nes siste-
ma automatiškai perkelia į 
eilės priekį.

Primename, jog netu-
rint galimybės pajamas de-
klaruoti savarankiškai per 
EDS, nebūtina vykti į VMI 
aptarnavimo padalinį, nes 
šią paslaugą teikiame ir te-
lefonu 8 5 2191 777 >  Pa-
jamų deklaravimas (spausti 
1). Atkreipiame dėmesį, kad 
privalant atvykti į aptarnavi-
mo dalinį būtina išankstinė 
registracija vizitui per VMI 
registracijos sistemą.

Visa informacija apie de-
klaravimą VMI internetinėje 
svetainėje www.vmi.lt > Do-
miuosi pajamų ir turto dekla-
ravimu. Išsamius gidus, kaip 
pildyti pajamų deklaraciją, 
rasite VMI Youtube kanale. 
Naujienos skelbiamos VMI 
Facebook ir LinkedIn pasky-
rose.

BNS inform.
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Visas atliekas rūšiuoja 60 proc. Lietuvos gyventojų
Naujausia visuomenės 

apklausa atskleidė, kad vi-
sas namų ūkyje susidaran-
čias atliekas rūšiuoja  60 
proc. Lietuvos gyventojų, 
5 proc. daugiau nei 2020 
m.  Dar 29 proc. apklaus-
tųjų rūšiuoja dalį atliekų. 
Labiausiai tai daryti moty-
vuoja noras saugoti aplin-
ką – žmonės rūšiuodami 
siekia, kad kuo mažiau 
atliekų keliautų į sąvar-
tyną, o kuo daugiau taptų 
žaliavomis ir energijos šal-
tiniu.

Rūšiuoti skatina ir atlie-
kų tvarkymo išlaidų maži-
nimas, nemokamas atliekų 
išvežimas. Nerūšiuojančių ar 
rūšiuojančių tik dalį atliekų 
buvo klausiama, ko trūks-
ta, kad jie pradėtų tinkamai 
tvarkyti atliekas. Dažniau-
siai jie nurodė, kad reikėtų 
daugiau atliekų rūšiavimo 
konteinerių – 58 proc.

Daugiau nei pusė nerū-
šiuojančių atliekų teigia, kad 
to nedaro nes, jų manymu, 
išrūšiuotos atliekos sumai-
šomos su komunalinėmis 
atliekomis. Kiek daugiau nei 
trečdalis nurodė, kad rūšiavi-
mo konteineriai yra pernelyg 
toli nuo jų namų.

Atkreipiame dėmesį, kad 
atsakymai yra skaičiuojami 
nuo nerūšiuojančių, o ne nuo 

visų respondentų. Detaliau 
pažiūrėjus matyti, kad ma-
nančių, jog išrūšiuotos atlie-
kos sumaišomos, tarp visų 
gyventojų yra maždaug tiek 
pat, kaip ir anksčiau.

Motyvo „patogiau išmesti 
visas atliekas į vieną buitinių 
atliekų konteinerį“ paminė-
jimai skaičiuojant nuo visų 
gyventojų sumažėjo nuo 5,3 
proc. 2020 m. iki 4 proc. 
2021 m.

Dauguma (75 proc.) ap-
klaustųjų nurodė, kad prie 
jų namų yra visi rūšiavimo 
konteineriai ir ši dalis per 
metus išaugo 4 proc. Tuo 
metu namų ūkių, prie kurių 

nėra rūšiavimo konteinerių,  
mažėja, jų yra tik 10 proc., 
dažniau tai nurodė kaimų 
gyventojai.

Didelių gabaritų atliekos 
vis rečiau numetamos prie 
konteinerių ar kur pakliuvo, 
daugiau nei puse atvejų jos 
pristatomos į didelių gabaritų 
atliekų surinkimo aikšteles. 
Dažniau tai daro dirbantys 
miestų gyventojai. Kaimų 
vietovėse, miesteliuose jos 
dažniau surenkamos apva-
žiavimo būdu. Apie 17 proc. 
asmenų, dažniau mieste, iš-
sikviečia atliekų surinkimo 
įmones. Šias atliekas palieka 
prie konteinerių tik 8 proc. 

apklausos dalyvių.
Pristatantys didelių ga-

baritų atliekas į atitinkamas 
surinkimo aikšteles nurodė, 
kad tą skatina patogi pri-
statymo vieta ir teisės aktų 
reikalavimai. Gyventojams, 
kurie to nedaro, labiausiai 
trukdo nepatogi šių aikštelių 
vieta.

Dauguma apklaustų-
jų – 76 proc. – nurodė, kad 
informacijos apie atliekų 
tvarkymą jiems užtenka. 66 
proc. iš jų teigia, kad jiems 
užtenka savivaldybės teikia-
mos informacijos, o 17 proc. 
apklaustųjų tokios informa-
cijos nepakanka. Dažniau-

siai buvo pageidaujama, kad 
ji būtų teikiama per radiją 
ir televiziją, tačiau svarbi ir 
vietinė spauda, savivaldybės 
internetinė svetainė, sociali-
niai tinklai.

Į klausimą, kas skatintų 
tausojančiai vartoti, daž-
niausiai buvo nurodomas 
didesnis smulkaus remonto 
dirbtuvių tinklas, platesnis 
dalijimosi daiktais tinklas, 
informacija apie tausojantį 
vartojimą.

Apklausa suteikė naudin-
gos informacijos ir apie tai, 
ar žmonės aktyviai dalyvauja 
socialinėse akcijose, susiju-
siose su atliekų prevencija ir 
tvarkymu. Į jas įsitraukia 26 
proc. apklaustųjų, dažniau 
akcijose dalyvauja jaunimas. 
Per metus laiko ši dalis prak-
tiškai nepasikeitė.

Kaip ir anksčiau, populia-
riausia akcija yra „Darom“, 
ją paminėjo net 84 proc. 
dalyvavusių panašiuose ren-
giniuose. Kitos populiariau-
sios iniciatyvos buvo „Mesk 
į konteinerį“, „Mąstau. Rū-
šiuoju. Gyvuoju“,  „Saugau 
gamtą ir save“, „Galvok ža-
liai“.

Apklausą „Lietuvos gy-
ventojų požiūris į atliekų 
rūšiavimą“ Aplinkos mi-
nisterijos užsakymu atliko 
bendrovė „Vilmorus“. Buvo 
apklausti 1 tūkst. 18 metų ir 

vyresnių Lietuvos gyvento-
jų, interviu gyvai arba tele-
fonu.

Aplinkos ministerija in-
formuoja, kad atliekų rū-
šiavimo sistema nuolatos 
tobulinama, kad būtų dar 
patogesnė ir aiškesnė gy-
ventojams. Daugėja didelių 
gabaritų atliekų surinkimo 
aikštelių, organizuojamos 
visuomenės informavimo 
kampanijos apie tinkamą 
atliekų rūšiavimą naciona-
liniame ir regioniniame ly-
gmenyje.

Rengiami reikalavimai 
kokybiškai atliekų surinki-
mo paslaugai užtikrinti, jų 
turės laikytis savivaldybės ir 
gamintojų bei importuotojų 
organizacijos įrengdamos ir 
prižiūrėdamos rūšiuojamo-
jo surinkimo sistemas. Jie 
numato, kokiam gyventojų 
skaičiui turės būti įrengtos 
konteinerinės aikštelės, ko-
kiu dažnumu ištuštinami 
konteineriai.  

Siekiant žiedinės ekono-
mikos tikslų nuo 2024 m. 
sausio gyventojams turės 
būti sudaryta galimybė atski-
rai rūšiuoti biologines, o nuo 
2025 m. – tekstilės atliekas.

Į atliekų sektorių nuo 
2001 m. investuota virš 500 
mln. eurų  ES ir valstybės 
biudžeto lėšų.

BNS inform.

Siūloma iki 500 eurų didinti žalos ribą, nuo kurios atsiranda baudžiamoji atsakomybė
Teisingumo ministerija 

(TM) siūlo peržiūrėti Bau-
džiamąjį kodeksą: iki 500 
eurų būtų didinama žalos 
riba, nuo kurios atsiranda 
baudžiamoji atsakomybė 
už turtinius nusikaltimus, 
kai kurios veikos dekrimi-
nalizuojamos.

Ministerija nurodo, kad 
pastaraisiais dešimtmečiais 
Lietuvos baudžiamoji poli-
tika buvo griežtinama, kri-
minalizuojant daug sąlygi-
nai nedidelio pavojingumo 
veikų, ir tai neproporcingai 
apkrauna ikiteisminio tyrimo 
įstaigas, teismų sistemą, per-
pildo laisvės atėmimo vietų 
įstaigas.

Baudžiamojo kodekso 
pataisas teikianti TM nu-
rodo, kad dabartiniame ko-
dekse nustatyti žalos dydžiai 
„šiandien yra akivaizdžiai 
per maži ir neatitinka realios 
ekonominės padėties valsty-
bėje“. Pataisų paketą trečia-
dienį svarstys Vyriausybė.

Šiuo metu asmenys lai-
komi padarę nusikaltimą už 
5 MGL dydžio sumą (250 
eurų) viršijančią turto vagys-
tę, sukčiavimą ar iššvaistymą 
– pagal siūlomas pataisas, 
baudžiamosios atsakomybės 

atsiradimo riba būtų nuo 10 
MGL (500 eurų) dydžio.

„Europos valstybėse nusi-
kalstamas veikas kvalifikuo-
jantys požymiai, kurie yra 
išreikšti konkrečia pinigine 
išraiška, yra gerokai dides-
ni už tuos, kurie įtvirtinti 
Lietuvos baudžiamajame 
įstatyme. Pvz. baudžiamoji 
atsakomybė už turtinius nu-
sikaltimus Lietuvoje atsiran-
da nuo 250 eurų turto vertės, 
tuo tarpu Ispanijoje – nuo 

400 eurų, Latvijoje – nuo 
430 eurų ir pan.“, – siūlymą 
argumentuoja ministerija.

TM siūlo keisti ir kitas ža-
los ribas, kurios apsprendžia 
nusikaltimo sunkumą: nusi-
kaltimai su turtine žala nuo 
10 iki 300 MGL (500–15 
tūkst. eurų) būtų vertinami 
kaip nesunkus nusikaltimas, 
nuo 300 iki 750 MGL (15–
37,5 tūkst. eurų) dydis – kaip 
apysunkis nusikaltimas, o 
virš 750 MGL dydis – kaip 

sunkus nusikaltimas.
Taip pat iš kontraban-

dos sudėties būtų braukiami 
atvejai, kai siunčiamos nar-
kotinės medžiagos, už tai 
numatant atsakomybę kaip 
už disponavimą tokiomis 
medžiagomis.

Nurodoma, kad išbraukus 
narkotinių ir psichotropinių 
medžiagų gabenimą iš kon-
trabandos straipsnio, visi ne-
teisėto disponavimo narkoti-
nėmis medžiagomis atvejai 

būtų kriminalizuoti pagal 
straipsnius už disponavimą 
be tikslo platinti arba dispo-
navimą turint tikslą jas pla-
tinti ar labai dideliu kiekiu.

„Sistemiškai pertvarko-
mas Baudžiamojo kodekso 
199 „Kontrabanda“ straips-
nyje įtvirtintas itin nepro-
porcingas ir akivaizdžiai per 
griežtas, nelogiškas, nenuo-
seklus ir perteklinis regulia-
vimas“, – pažymoje aiškina 
TM.

Taip pat būtų dekrimina-
lizuojamos ir į Administra-
cinių nusižengimų kodeksą 
perkeliamos kai kurios su 
turtiniais nusikaltimais susi-
jusios veikos arba baudžia-
moji atsakomybė siejama su 
aukštesne žalos riba.

Kai kurios bausmės švel-
ninamos, pvz., už atvirą va-
gystę ar kišenvagystę maksi-
mali bausmė siektų ketverius 
metus laisvės atėmimo, o ne 
šešerius metus, kaip šiuo 
metu.

Anot ministerijos, BK 
pakeitimai „užtikrins pačių 
pavojingiausių nusikaltimų 
griežtą baudžiamumą, o už 
mažiau pavojingus atvejus 
bus numatyti proporcingi 
baudžiamosios atsakomybės 
atsiradimo pagrindai arba 

kitos teisinės atsakomybės 
formos“.

Teigiama, kad sumažės 
valstybei brangiai kainuojan-
čių ir ilgai trunkančių bau-
džiamųjų procesų skaičius, 
kadangi mažiau pavojingos 
bylos galės būti operatyviau 
nagrinėjamos administracine 
tvarka arba didesne apimtimi 
– pagreitinto proceso tvarka.

Įstatymų projektų rengė-
jai prognozuoja, kad bau-
džiamosios atsakomybės 
švelninimas gali paliesti 
maždaug 26,47 proc. kalin-
čių asmenų ir jei visi nuteis-
tieji vienu metu kreipsis dėl 
perteisimo, gali didėti teismų 
darbo krūviai.

Nurodoma, kad gali tekti 
peržiūrėti apie 1 tūkst. 202 
baudžiamąsias bylas ir tai 
sudarytų 6,98 proc. metinio 
teismų darbo krūvio, kurio 
nebeliktų kitais kalendori-
niais metais po pataisų įsiga-
liojimo.

Teisininkai skaičiuoja, 
kad su šiais pakeitimais vi-
dutiniškai laisvės atėmimo 
bausmės galėtų sutrumpėti 
bent vieneriais metais ir būtų 
galima sutaupyti apie 17 
mln. eurų biudžeto lėšų.

BNS inform.



2022-03-11 8 psl.

Nepriklausomas rajono laikraštis

MOKYMAI ŪKININKAMS
Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras

Vytauto Didžiojo g. 63, Pakruojis
2022 m. kovo 17 d. nuo 14.00 val. (ketvirtadienis)

Nemokamas viešinimo renginys ūkininkams „Inovatyvūs mėsos 
konservų gamybos būdai“ Kauno kolegijai įgyvendinant 

projektą: „Inovatyvūs mėsos konservų gamybos būdai ūkyje“ 
(trukmė 4 ak. val.). 

Informacija ir registracija internete http://www.musuprojektai.
lt/konservai/ arba tel. 8 700 40025

Užs. 1668

Nuoširdžiai užjaučiame Finansų skyriaus vedėjo 
pavaduotoją Zitą Žiukelienę dėl mamos mirties. 

Rokiškio rajono savivaldybės administracija

Vagys nusiaubė Obelius

2022 m. kovo 8 d. Ro-
kiškio r., Obelių mstl. kaip 
reikiant pasiautėjo porelė 
vagių.

3 val. pranešta iš parduo-
tuvės pavogtos įvairios pre-

kės. Nuostolis – 38,69 euro.
Dar po dešimties minučių 

pranešta, kad iš kiemo pa-
vogtas automobilis „Audi“, 
iš garažo pavogtas akumu-
liatorinis kompresorius. 
Nuostolis – 530 eurų.

Dar po trejeto valandų 
pranešta, kad iš garažo pa-
vogti įrankiai. Nuostolis – 
489 eurai.

Įtariamieji (g. 2001 ir 
2001 m.) sulaikyti.

Panevėžio VPK inform.



23:00 LRT radijo žinios
23:05 Genijus. Areta 
00:05 Komisaras Reksas
01:00 LRT radijo žinios
01:05 (Ne)emigrantai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Nacionalinė ekspedicija
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
04:30 Keliai. Mašinos. Žmonės
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus

06:30 Magiškoji komanda 
07:00 Monstrų viešbutis
07:30 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
08:00 La Maistas 
08:30 Spintos šou su Vinted 
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė 
11:00 Išbandymas 

08:25 Tomo ir Džerio šou 
08:55 Ponas Magu 
09:25 Ogis ir tarakonai 
09:35 Tomas ir Džeris. Šnipų 
žaidimai
11:00 Mano draugas delfinas 2
13:10 Artūras, svajonių 
milijonierius
15:25 Policininkų šou
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Aš matau tavo balsą
21:30 Agentė Ava
23:25 Sukilimas
01:10 Mažulė, verta milijonų

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu
07:00 „Savickas classic 2021“. 
Panevėžys
08:00 Pričiupom! 
08:30 Tauro ragas
09:00 Baltijos galiūnų komandinis 

čempionatas. Kazlų Rūda
10:00 Varom! 
10:30 Neatrasta Indija 
11:40 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu 
12:40 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos 
13:50 Pragaro virtuvė 
14:50 Ekstrasensų mūšis 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Kauno „Žalgiris“ - Jonavos 
„CBet“
19:30 Juodasis sąrašas 
20:30 Atsarginis prezidentas 
22:30 Sūnus paklydėlis
23:30 Narkotikų prekeiviai 
00:35 Užpuolikai

05:10 Mažos Mūsų Pergalės
05:35 Vantos lapas
06:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
08:00 Miško balsas
08:30 Kaimo akademija

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt
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06:00 Himnas
06:02 Vartotojų kontrolė
06:55 Kelionių atvirukai
07:10 Viesulas 2
09:00 Labas rytas, Lietuva
12:00 Tuoktuvių žaidimai 
12:55 Ledo žemė
13:45 Stulbinami protai
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų koncertas
17:30 Klauskite daktaro
18:30 Žinios
19:00 Langas į valdžią
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Dainuoju Lietuvą
23:00 LRT radijo žinios
23:05 Sulieknėk!
00:45 Kūrybingumo 
mokykla
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Solidarumo su 

Ukraina koncertas
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Tuoktuvių žaidimai
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Stulbinami protai
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Stulbinami protai

05:20 Moderni šeima
06:00 Magiškoji komanda 
06:30 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga 
07:30 Bailus voveriukas 
08:00 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
08:30 Simpsonai 
09:00 Amžius ne riba 
09:30 Sveikata.lt 
10:00 Virtuvės istorijos 
10:30 Gardu Gardu 
11:00 Penkių žvaigždučių būstas 
11:30 Tylūs geradariai. Tvarumo 

istorijos 
12:00 Besikeičianti planeta 
12:40 Kenoloto 
12:42 Besikeičianti planeta
13:10 Laukinis Sibiras
14:15 Napoleonas
16:00 Dykumos daktarė
17:20 Kenoloto 
17:22 Dykumos daktarė
18:00 Spintos šou su Vinted 
18:30 TV3 žinios 
19:30 galvOK 
19:40 Eurojackpot 
19:45 galvOK 
21:30 Džentelmenai
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Džentelmenai
23:55 Banga žudikė
01:45 Kova už garbę 
03:30 Saugus prieglobstis

06:30 Zigis ir Ryklys 
06:55 Žvėrelių būrys

07:25 Deksterio laboratorija
07:55 Įspūdingasis Žmogus-voras
08:25 Tomo ir Džerio šou
08:55 Ponas Magu
09:25 Ogis ir tarakonai 
09:35 Titanų žygis į Holivudą
11:15 Beprotiškiausios melodijos. 
Nuotykiai tęsiasi
13:05 Sklinda gandai
15:10 Prestižas
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Gandrų siuntų tarnyba
21:15 Mažulė, verta milijonų
23:35 Šnipas per klaidą
01:15 Lietuviški svingeriai

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu
07:00 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu
08:00 Pričiupom! 
09:00 Sveikatos kodas

10:00 Varom! 
10:30 Neatrasta Indija 
11:40 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu
12:40 Spec. būrys. Išlieka stipriausi. 
Australija 
13:50 Pragaro virtuvė 
14:50 Ekstrasensų mūšis
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Vilniaus „Rytas“ - Pasvalio „Pieno 
žvaigždės“
19:30 Muzikinė kaukė
22:00 Užpuolikai
00:10 Dimensijos
02:00 Globalinė audra

05:20 „Reali mistika“ 
06:00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
08:00 „Vyrų šešėlyje. Karolina 
Praniauskaitė“
08:30 Eko virusas
09:00 Misija: laukinė gamta
10:00 Vantos lapas

10:30 Istorija gyvai
11:00 Švarūs miestai - Švari 
Lietuva
11:30 Inovacijų DNR
12:00 „Teisingumo agentai“ 
14:00 „Pėdsakas“ 
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos dvarai
17:00 Miško balsas
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2022"
19:00 „Reali mistika“ 
20:00 Žinios
20:30 „Gyvi“ 
22:30 Žinios
23:00 „Teisingumo agentai“
01:00 „Pėdsakas“ 
02:50 „Reali mistika“ 
03:35 „24/7“
04:00 Miško balsas
04:20 Misija: laukinė gamta
05:10 Mažos Mūsų Pergalės
05:35 Vantos lapas
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06:00 Himnas
06:02 Gimę tą pačią dieną
07:00 Veranda
07:30 Šventadienio 
mintys
08:00 Išpažinimai
08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite
09:00 Čia mano sodas
09:30 Gamtininko užrašai
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mano geriausias 
draugas
12:00 Laukinis rojus
13:00 Septyni pasauliai, 
viena planeta
13:55 Puaro
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Duokim garo! 

18:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
18:30 Žinios
19:00 Keliai. Mašinos. Žmonės
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Skarlet ir Kunigaikštis 
21:50 Svajonių komanda 1935
23:50 Nova Lituania
01:25 Sulieknėk!
03:05 Laukinis rojus 
04:00 Keliai. Mašinos. Žmonės
04:25 Puaro

06:00 Monstrų viešbutis 
06:30 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga 
07:30 Bailus voveriukas 
08:00 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
08:30 Simpsonai 
09:00 Svajonių ūkis 

09:30 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal moteris
11:00 Svajonių sodai 
12:00 Besikeičianti planeta
12:40 Kenoloto 
12:42 Besikeičianti planeta 
13:10 Monstrų universitetas
15:20 Taksi
17:15 Lietuvis pas lietuvį 
17:20 Kenoloto 
17:22 Lietuvis pas lietuvį
18:30 TV3 žinios 
19:30 Lietuvos talentai 
22:00 Narkotikų karas
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Narkotikų karas
00:30 Džentelmenai 
02:50 Banga žudikė

06:30 Zigis ir Ryklys
06:55 Žvėrelių būrys 
07:25 Deksterio laboratorija
07:55 Įspūdingasis Žmogus-voras 

09:00 Misija: laukinė gamta
10:00 Krepšinio pasaulyje
10:30 Partizanų keliais
11:00 180° kampu
11:30 Istorija gyvai
12:00 „Teisingumo agentai“ 
14:00 „Pėdsakas“ 
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Alfa taškas
18:00 Žinios
18:30 Krepšinio pasaulyje
19:00 „Reali mistika“ 
20:00 Žinios
20:30 Lietuvos dvarai
21:00 TV Europa pristato. 
"Lietuvos gelmių istorijos"
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 „Teisingumo agentai“
01.00 „Pėdsakas“
02.50 „Reali mistika“ 
03.35 „24/7“
04.20 Misija: laukinė gamta
05.10 Mažos Mūsų Pergalės
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 LRT radijo žinios
09:05 Įstatymas ir tvarka
10:00 LRT radijo žinios
10:05 Komisaras Reksas
11:00 LRT radijo žinios
11:05 Tarnauti ir ginti 
12:05 Tai kur toliau? 
13:00 LRT radijo žinios
13:05 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite
13:30 Mūsų gyvūnai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema

21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 LRT radijo žinios
23:05 Išdavikas 
00:10 Komisaras Reksas
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Daiktų istorijos
02:00 LRT radijo žinios
02:05 LRT forumas
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Savaitė
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus

06:30 Magiškoji komanda 
07:00 Monstrų viešbutis
07:30 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys
08:00 La Maistas 
08:30 Spintos šou su Vinted 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Mažoji našlė 

11:00 Išbandymas 
12:00 Nuodėminga žemė
12:40 Kenoloto
12:42 Nuodėminga žemė 
13:00 Beširdė 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Karštai su tv3.lt 
20:30 Prakeikti IV 
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 Pašalintieji
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Pašalintieji
00:25 Bulis 
01:25 Elementaru 
02:25 Įrodytas nekaltumas 
03:25 X failai 
04:25 Bulis 
05:15 Moderni šeima

06:00 Rimti reikalai 4

06:30 Bučiuoju. Rūta
07:30 KK2 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Ūkininkas ieško žmonos 
12:00 Speciali Žinių laida
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios 
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 4
21:30 Žinios 
22:30 Stokholmas
00:20 Paskutinis laivas
01:20 Agentė Ava 
03:15 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:05 CSI. Majamis
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis
10:35 Nepaaiškinami įvykiai su 

Viljamu Šatneriu 
11:35 Mentalistas
12:35 CSI. Majamis
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Utenos „Uniclub Casino 
- Juventus“ - Klaipėdos 
„Neptūnas“. Tiesioginė 
transliacija
21:00 Įspėjantis pranešimas
23:55 Juodasis sąrašas
00:55 Sūnus paklydėlis
01:50 Narkotikų prekeiviai
02:50 Atsarginis prezidentas

05.15 Vantos lapas
05.45 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2022"
06.15 TV parduotuvė
06.30 Krepšinio pasaulyje
07.00 Kaimo akademija

07.30 „Aiškiaregė”
10.05 „Netikėtas teisingumas“ 
11.10 „Neišsižadėk“
12.15 TV parduotuvė
12.30 Kaimo akademija
13.00 Nauja diena
14.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
15.00 „Reali mistika“
16.00 Reporteris
16.30 Laisvės TV valanda
18.00 Reporteris
18.30 Alfa taškas
19.00 „Reali mistika“ 
20.00 Reporteris
20.50 „Aiškiaregė” 
21.25 „Neišsižadėk“
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 „24/7“
00.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
01.30 „Reali mistika“ 
02.30 TV parduotuvė
03.00 „Netikėtas teisingumas“ 
03.55 "24/7“
04.35 „Reali mistika“
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:00 LRT radijo žinios
09:05 Įstatymas ir tvarka
10:00 LRT radijo žinios
10:05 Komisaras Reksas 
11:00 LRT radijo žinios
11:05 Tarnauti ir ginti 
12:05 1 000 pasaulio 
stebuklų
13:00 LRT radijo žinios
13:05 Gyventi kaime gera
13:30 Veranda
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija
22:30 Dviračio žinios

12:00 Nuodėminga žemė
12:40 Kenoloto 
12:42 Nuodėminga žemė 
13:00 Beširdė 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios
19:30 Karštai su tv3.lt 
20:30 Prakeikti IV 
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Pašalintieji
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 Pašalintieji
00:25 Bulis 
01:25 Elementaru 
02:25 Įrodytas nekaltumas 
03:25 X failai 
04:25 Bulis 
05:15 Moderni šeima

06:00 Rimti reikalai 4
06:30 Nuo... Iki... 

07:30 KK2 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Ūkininkas ieško žmonos 
11:00 Keičiu žmoną 
12:00 Speciali Žinių laida
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios 
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 4
21:30 Žinios 
22:30 Misija Neįmanoma
00:45 Paskutinis laivas
01:40 Stokholmas
03:20 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:05 CSI. Majamis
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis

10:30 Seklys ir Makaulė
11:35 Mentalistas
12:35 CSI. Majamis
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:25 Seklys ir Makaulė
19:30 Akloji zona
20:30 Pričiupom! 
21:00 Turistas
23:05 Įspėjantis pranešimas
02:00 Tie, kurie žudo
02:55 Akloji zona

05.15 Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Inovacijų DNR
07.00 „Reali mistika“ 
08.00 „Daktarė Kovalčiuk“
09.00 „Pėdsakas.“ 
10.05 „Netikėtas teisingumas“
11.10 „Neišsižadėk“ 

12.15 TV parduotuvė
12.30 Alfa taškas
13.00 Nauja diena
14.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 #NeSpaudai
17.30 Misija: laukinė gamta
18.00 Reporteris
18.30 Alfa taškas
19.00 „Reali mistika“ 
20.00 Reporteris
20.50 „Aiškiaregė”
21.25 „Neišsižadėk“ 
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 #NeSpaudai
00.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
01.30 „Reali mistika“
02.30 TV parduotuvė
03.00 „Netikėtas 
teisingumas“
03.55 #NeSpaudai
04.35 „Reali mistika“
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PASLAUGOS

• Auto traliuko paslaugos. 
Dirbame visoje Lietuvoje be 
laisvadienių.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Kapų tvarkymo paslaugos 
- viskas kas susiję su kapų 
tvarkymu. Tel. 8 603 76 267. 
Rokiškis
• Tvarkome apleistus laukus. 
Išpjauname ir išvežame 
krūmus. Galime sufrezuoti. 
Tel. 8 606 07 881. Rokiškis
• RUF Medienos briketai ir 
6mm granulės iš sandėlio 
Rokiškyje. Greitas 
pristatymas.  
Tel. 8 646 01 050. Rokiškis
• Naujų ir senų namų bei 
pastatų šiltinimas labai 
geromis kainomis - tik pas 
mus! Šiltiname sertifikuota, 
kokybiška biria Ekovata 
ir ISOVER stiklo vata. 
Rokiškio rajone atvykimas 
NEMOKAMAS!  
Tel. 8 623 90 689. Rokiškis

Tel. 8 672 99 407. Rokiškis
• Ieškome išsinuomoti 1-2 
kambarių butą ilgam laikui 
Juodupėje. Tel. 8 676 90 299. 
Rokiškis
• Dirbanti šeima išsinuomotu 
namą ar namo dalį. Siūlyti 
įvairius variantus.  
Tel. 8 603 52 196. Rokiškis
• Nuo kovo mėn. 14 d. 
išnuomojame 2 kambarių 
butą Aukštaičių g. 5 aukštas. 
Tvarkingas, su  baldais ir 
buitine technika. Didelis 
įstiklintas balkonas. Tik 
ilgalaikei nuomai. Nuoma su 
sutartimi. Nuomos kaina 190 
Eur/mėn. Tel. 8 620 31 920. 
Rokiškis

NUOMA

• Išsinuomosiu garažą. Prie 
Norfos nesiūlyti.  

• Automobilių supirkimas. 
Perkame daužtus, 
nevažiuojančius, gali būti tik 
kėbulas. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis

PERKA

• 3 kambarių butą Jaunystės 
g. 5 aukštas.  
Tel. 8 687 53 215. Rokiškis
• Sodo sklypą Steponyse. 
Kaina 1100 Eur.  
Tel. 8 602 44 370. Rokiškis
• Įvairių dydžių namų 
valdos sklypus už miškų 
urėdijos. Graži vieta, geras 
susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė.  
Tel. 8 657 75 999. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Tvarkingą sodą Juodupėje, 
Pavasario bendrijoje. 
Yra virtuvė, svetainė ir 
miegamasis. Su baldais ir 
buitine technika. Vasarą 
galima gyventi. Židinys. 
6 a žemės. Šulinys, ūkinis 
pastatas. Labai geroje, 
ramioje vietoje. Kaina 
derinama. Kaina 6500 Eur. 
Tel. 8 629 32 647. Rokiškis
• Sodą su karkasiniu 
namuku Rasių k., Pavasario 
bendrijoje. Po namuku didelis 
rūsys, yra elektra, 6,5 a 
žemės. Galima išsimokėtinai 
per 3 mėn. Kaina 3500 Eur. 
Tel. 8 679 35 608. Rokiškis
• 3 kambarių 65 kv. m butą 
Juodupėje, Tekstilininkų g. 
Pirmas aukštas. Plastikiniai 
langai, užstiklintas didelis 
balkonas. Kambariuose 
laminuotos grindys. Vonia 
ir tualetas atskirai. Kaina 
9500 Eur. Tel. 8 634 35 728. 
Rokiškis

• Reikalingas 
automechanikas. Geros darbo 
sąlygos, pastovi darbo vieta, 
geras darbo kolektyvas. 
Reikalavimas: išmanymas 
lengvųjų, mikroautobusų, 
automobilių einamasis 
techninis aptarnavimas. Kaina 
1500 Eur. Tel. 8 636 44 447. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ
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• Reikalingas 
automechanikas. Pastovus 
atlyginimas. Linksmas, geras 
kolektyvas. Visos socialinės 
garantijos. Darbas nuo 8.00-
17.00 val. Be savaitgalių. 
Kaina 1500 Eur.  
Tel. 8 646 04 035. Rokiškis
• Reikalingas žmogus su savo 
įrankiais supjauti medį.  
Tel. 8 636 44 447. Rokiškis
• Skubiai reikalingi 4 
šiltnamio darbuotojai  
(-jos) pomidorų skynimui 
ir rūšiavimui Olandijoje, 
Someren mieste.  
Tel. 8 637 08 855. Rokiškis
• Reikalingas žmogus dirbęs 
miške ir galintis iškirsti 
nedidelius plotelius plyno 
kirtimo. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Reikalingi stogdengiai ir 
terasų montuotojai. Darbas 
nuolatinis. Darbo įrankiais, 
apranga pasirūpinta. Darbas 
Vilniuje, apgyvendinu. Kaina 
2000 Eur. Tel. 8 604 74 745. 
Rokiškis
• Ieškome vairuotojo 
vežti prekes į Latviją. 3 
darbo dienos per savaitę. 
Reikalavimai: B kategorijos 
teisės, rusų ar latvių kalba, 
mokėti naudotis išmaniuoju 
telefonu. Atlyginimas 
sutartinis. Tel. 8 626 49 347. 
Rokiškis
• Siūlo darbą medkirtės, 
medvežės operatoriams 
miškovežio su 
manipuliatoriumi vairuotojui. 
Tel. 8 687 33 067. Rokiškis

• Pensininkas ieško darbo su 
vikšriniais ekskavatoriais. 
Tvenkinių, ežerų pakrančių, 
lagūnų kanalų kasimas, 
valymas, ir t.t. Dirbu 
ilgastrėliais ekskavatoriais. 

IEŠKO DARBO

Darbas gali būti ne pilno 
užimtumo. Esu ne vietinis, 
darbo metu reikalingas 
gyvenamas plotas.  
Tel. 8 601 94 007. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu 
prižiūrėti ligotą, gulintį 
žmogų. Turiu patirties.  
Tel. 8 624 20 809. Rokiškis
• Skubiai 2 vyrai ieško 
trumpalaikių, vienadienių 
darbų. Tel. 8 699 28 563. 
Rokiškis
• Ieškau nuolatinio pagalbinio 
darbininko darbo.  Turiu TR2 
viruotojo pažymėjimą.  
Tel. 8 680 90 181. Rokiškis
• Ieškau darbo. 16 m. Tinka 
visi pasiūlymai.  
Tel. 8 606 96 423. Rokiškis
• 30 m. moteris ieško 
valytojos ar pagalbinės 
darbuotojos darbo. Esu 
sąžininga, komunikabili.  
Tel. 8 628 47 585. Rokiškis

KITA

• Juodą dujokaukę. Kaina 
5 Eur. Tel. 8 608 07 150. 
Rokiškis
• Metalines plastikines talpas 
kurui. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Naudotą gerai veikiantį 
kempą 220 V MIG200. Kaina 
190 Eur. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• Žirgų mėšlą trąšai. 
Supakuotas maišuose. Kaina 
3 Eur. Tel. 8 670 97 023. 
Rokiškis
• Dujų balioną. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Naują durų pritraukėją. 
Baltos spalvos. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 605 22 544. Rokiškis
• Geros kokybės pjautą 
statybinę medieną. Atraižas 
ir malkas. Tel. 8 618 33 452. 
Rokiškis
• Arklinį plūgą sodybos 
papuošimui. Yra 3 vnt. 50 
Eur/vnt. Tel. 8 604 62 575. 
Rokiškis

• Savadarbę sulčių spaudyklą. 
Yra tarkavimo įrenginys su 
vienfaziu varikliu. Kaina 
250 Eur. Tel. 8 604 62 575. 
Rokiškis
• Naują modemą ZTE. Kaina 
75 Eur. Tel. 8 668 45 327. 
Rokiškis
• Klevų sulą. 5 l - 3 Eur.  
Tel. 8 647 10 234. Rokiškis
• Naują elektrinę avių kirpimo 
mašinėlę. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 618 61 418. Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 50 vnt. 
0,50 Eur/vnt.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Beveik naują paspirtuką 
Ninebot S4. Su papildoma 
baterija. Pravažiuota 15 km. 
Tel. 8 647 10 234. Rokiškis
• Šieną rulonais, medų. 
Atvežu. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Neįgaliojo vežimėlį. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Naudotą, kaip naują 
inhaliatorių vaikui. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 682 31 271. 
Rokiškis
• Didelę tvirtą labai trumpai 
naudotą praktiškai naują 
kačių draskyklę. Aukštis 1,50 
cm, plotis 0,60 cm, būklė 
10/10. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 625 28 988. Rokiškis
• Tuščius buitinius dujų 
balionus. 20 Eur/vnt. Yra 
12 vnt. Tel. 8 675 88 304. 
Kupiškis

• Mažai naudotą kompresinį 
čiužinį nuo pragulų. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 681 58 849. 
Rokiškis
• Praktiškai naują, tik surinktą 
labai dailų medinį rašomąjį 
stalą (IKEA). Surinktas 
stovėjo nenaudojamas. Kaina 
97 Eur. Tel. 8 676 19 069. 
Rokiškis
• Geros būklės tvirtą stalą. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 600 98 
909. Rokiškis
• Naudotą geros būklės 
čiužinį. Išmatavimai 
1,40x2,0 m. Užvilkimas 
nusiima, aplink visa čiužinį 
užtrauktukas, galima plauti. 
Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 625 28 988. Rokiškis

BALDAI

• Patogią sulankstomą sėdimą 
mažai naudotą tvirtą talpią 
batų dėžę su pertvara. Pilkos 
spalvos. Būklė 10/10. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 625 28 988. 
Rokiškis
• Kėdę-gultą. Plati sėdima 
dalis, pagaminta iš tvirto 
plieno, atlaiko 150 kg. Kaina 
75 Eur. Tel. 8 612 26 521. 
Rokiškis

• Naujas belaides ausines 
Samsung SM-R180. Juodos 
spalvos. Informacija telefonu. 
Tel. 8 625 28 988. Rokiškis
• Plokštelių grotuvą su radija. 
Turime ir plokštelių. Kaina 
45 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Geros būklės CD grotuvą 
Vido. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 610 17 664. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Veikiantį planšetinį 
kompiuterį Lenovo Tablet 
X-103F 2018. Skilęs, 
naudotis netrukdo. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 694 01 027. 
Rokiškis
• 3D spausdintuvą Ender 3v2 
su daug patobulinimu. Pei 
sheetBl touch, aluminium 
extruder, capricord tube ir 
kiti atspausdinti aksesuarai. 
Pilna komplektacija, dovanų 
Petg spool. Išbandyti galima 
vietoje. Spausdina puikiai. 
Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 608 14 850. Rokiškis
• Geros būklės nešiojamąjį 
kompiuterį Lenovo. Baterija 
laiko apie 5 val. Parametrai 
geri. Lengvas, plonas.  
Tel. 8 647 10 234. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

MOBILIEJI TELEFONAI

• Seną veikiantį Samsung. 
Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 608 07 150. Rokiškis
• Naują telefoną Samsung 
Galaxy A22 5G 64 GB. Kaina 
180 Eur. Tel. 8 624 30 118. 
Rokiškis
• Xiaomi Redmi Note 10S. 
Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 688 09 949. Rokiškis
• Naują telefoną Xiaomi 
Redmi 9A. Yra 2 m. garantija. 
Kaina 90 Eur.  

Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• Kaip naują Huawei P40 
Lite. Pilnas komplektas. 
Juodos spalvos. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 647 10 234. 
Rokiškis
• Puikiai veikiantį Xiaomi 
Mi 9T 6/64 GB. Dėžė, 
dokumentai, kroviklis, 3 
dėkliukai. Kaina galutinė. 
Kaina 95 Eur.  
Tel. 8 621 13 176. Rokiškis
• Geros būklės iPhone 8 
64 GB. Spalva sidabrinė. 
Magnetinis dėkliukas. 
Kroviklis. Be defektų. 
Domina keitimas. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
• Geros būklės iPhone 8 64 
GB. Turi naudojimo žymių, 
neskilęs niekur. Puikiai veikia 
be problemų. Nėra dėžutės. 
Komplektacijoje dėkliukas 
ir Kroviklis. Baterijos likutis 
83%. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 621 96 788. Rokiškis
• Gerai veikiantį Samsung 
Galaxy J7. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis

• Gal kas gali vienišai mamai 
padovanoti skalbimo mašiną. 
Tel. 8 604 00 701. Rokiškis
• Rašomąjį darbo (biuro) 
stalą. Pasiimčiau iš Rokiškio 
raj. Tel. 8 628 43 776. 
Rokiškis
• Gal kas turi padovanoti 
mergytei 4 m. drabužėlių nuo 
110 cm ūgio.  
Tel. 8 603 03 310. Rokiškis
• Gal kas dovanoją kilimą, 
minkštą kampą su miegamąja 
funkcija. Tel. 8 603 03 310. 
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Naudotą autokėdutę Milli 
Safe. Nuo 9 kg - 25 kg. 
Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 682 31 261. Rokiškis
• Trijų dalių vežimėlį. 
Dovanų vaikštynė. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 600 30 766. 
Rokiškis
• Karuselę. Naudota 2 mėn. 
Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 682 70 197. Rokiškis
• Vežimėlį tik su gulima 
padėtimi. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 682 70 197. Rokiškis
• Gultuką Babybjorn. 
Tamsiai rudos spalvos 
audinys. Vaikas supasi 
nuo savo judesių. Norint 
apžiūrėti prašom skambinti. 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 650 78 391. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Kineskopinį televizorių 
Sony Trinitron. 54 cm 
įstrižainė. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Puikios būklės televizorių 
LG 32LJ510U.  81 cm 
įstrižainė, 2017 m. Be 
defektų. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• Kineskopinį televizorių 
Samsung su pulteliu. 54 cm 
įstrižainė. Tel. 8 605 80 900. 
Rokiškis
• Mažą televizorių Funai. 19 
colių ekranas. Veikia, rodo 
gerai. Nėra pultelio. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 608 33 486. 
Rokiškis
• Tvarkingą 50 cm 
įstrižainės televizorių. Kaina 
10 Eur.  
Tel. 8 621 29 003. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA
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• Puikiai veikiantį 
traktoriuką Stiga. Variklis 
dirba puikiai. Pakeisti 
tepalai, pavarų dėžė 
mechaninė, deka pervirinta 
dviejų peilių, pjovimo 
plotis 90 cm. Kaina 970 
Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Dalimis Stihl 271 ir 
Stihl 250 arba viską kartų. 
Galiu siųsti paštu visoje 
Lietuvoje.  
Tel. 8 675 88 304. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Labai galingą 50J betono 
atskėlimo plaktuką.  
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• Suveriamus standartinio 
garažo vartus.  
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• Elektrines obliavimo 
stakles. Obliavimo plotis 10 
cm. Dvifazis. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą. 
Išilginio ir skersinio 
pjovimo su 30 cm. 
obliavimu. Kaina 170 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Dviračius. Mėlynas - 80 
Eur. Raudonas (naujas) - 
260 Eur. Tel. 8 659 64 181. 
Rokiškis
• Krosinį 125CC 4T. 
Viskas veikia. Kosmetiniai 
defektai, ratas galinis 
pabuktuotas, bet važiuoti 
netrukdo, grandinė pradėjo 
čiužėti. Šiltas, šaltas kuriasi 
be problemų. Pakeista daug 
naujų dalių. Ratai 14-17. 
Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 673 35 817. Rokiškis
• VW Polo. 2005 m., 1,4 
l, 55 kW, TA iki 2022-
11. Sidabrinės spalvos. 
Elektriniai langai, 
veidrodėliai, parkavimas. 
Kaina 1250 Eur.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• VW Golf. 1996 m., 1,9 
l, 47 kW, TA iki 2022-10. 
Kaina 380 Eur. Tel. 8 679 
04 759. Kupiškis
• Mažai naudotą priekabą 
Belaz. Išmatavimai 
125x187 cm, yra kėlimo 
ratukas ir tentas. Galiojanti 
TA. Kaina 510 Eur.  
Tel. 8 604 62 575. Rokiškis
• Mitsubishi Carisma. TA 
iki 05 mėn. Važiuoklė 
pilnai sutvarkyta naujomis 
dalimis. Važiavo 1 varžybas 
auto krose Bajorų trasoje. 
Yra kablys. Domina 
keitimas į motorolerį arba 
siūlome kainą.  
Tel. 8 695 29 133. Rokiškis
• Tvarkingą Audi A4. 
2006-11, 2,0, 103 kW. 
Vieno velenėlio. Elektriniai 
langai, šildomos sėdynės, 
autopilotas, parkavimo 
davikliai. Iš Vokietijos. 
Kaina 3200 Eur.  
Tel. 8 647 10 234. Rokiškis
• Ford Transit. 2010 m., 2,2 
l, 63 kW, D. Rida 376000 
km. Kaina 4000 Eur.  

TRANSPORTO PRIEMONĖS

Tel. 8 652 66 596. Rokiškis
• Gerą mažą keturratį vaikui 
Suzuki 50 CC. Kaina 350 
Eur. Tel. 8 675 40 529. 
Rokiškis
• Daužtą Opel Meriva. 
Kuriasi, važiuoja. Gal kam 
reikia detalėms. TA galioja 
iki 2022-08-16.  
Tel. 8 692 12 692. Rokiškis
• BMW 320. 2007 m., 2 l, 
120 kW, dyzelis, automatas. 
Galinė vaizdo kamera, 
odinis salonas ir kiti 
privalumai. Kaina 3300 Eur.  
Tel. 8 628 44 696. Rokiškis
• Tvarkingą motorinį 
dviratį. Kaina 270 Eur.  
Tel. 8 627 31 058. Rokiškis
• Gerai veikiantį elektrinį 
paspirtuką Xiaomi MI 
M365. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis

• Traktorius T-25. 2 vnt. 
Informacija telefonu. Kaina 
1250 Eur. Tel. 8 625 17 
722. Kupiškis
• Mitsubisi dvitiltį 20AG 
su freza. TA 2 m. Freza 140 
cm su naujais peiliais. Yra 
vagotuvas. Kaina kažkiek 
simboliškai derinama, tikrai 
ne šimtais. Netinka kaina 
negaišinkite nei mano nei 
savo laiko. Kupiškis. Kaina 
5600 Eur. Tel. 8 675 88 
304. Rokiškis
• Traktorių T-30-69. 
2001 m., TA 2 m. Puikiai 
veikiantis. Platūs galiniai 
ratai, 1240 moto valandų. 
Kaina 4500 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Traktorinės priekabos 
2PTS-4 ašį, 50 Eur. 
Stebules, 2 vnt., po 15 Eur. 
Tel. 8 620 25 947. Rokiškis
• Nenaudotas kultivatoriaus 
spyruokles S formos.  25 
vnt. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 620 25 947. Rokiškis
• Tvarkingą 3 korpusų 
plūgą. Yra priešplūgiai. 
Aria gražiai. Reguliuojamas 
užgriebis. Ardosi, galima 
arti ir su 2 korpusais. 
Kupiškio raj. Kaina 440 
Eur.  
Tel. 8 695 29 133. Rokiškis
• 2pts-4 priekabos ašį su 
ratais. Tel. 8 622 69 546. 
Rokiškis
• Jamz V6 V8 variklių dalis. 
Tel. 8 682 77 421. Kupiškis
• Japonišką traktoriuką 
Yanmar YM2000. Pilnai 
važiuojantis, paruoštas 
darbui. Kaina derinama. 
Kaina 3500 Eur.  
Tel. 8 625 33 421. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Audi A4 dalimis. 2007 
m., 2 l, TDI, 103 kW, 
universalas.  
Tel. 8 623 03 533. Rokiškis
• Audi A6 dalimis. 1999 m., 
1,9 l, TDI, 81 kW, sedanas. 
Tel. 8 623 03 533. Rokiškis
• VW ratlankius R14 su 
vasarinėmis padangomis. 4 
vnt. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 614 35 329. Rokiškis
• Audi A6 dalimis. 2,5 l, 
TDI, 103 kW.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Audi A6 dalimis. 1999 m., 
1,9 l, TDI, 81 kW.  
Tel. 8 612 48 499. Kupiškis
• Vairus Audi - 120 Eur., 
VW - 90 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Starterius, generatorius 
Audi, VW.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Audi 100 dalimis. 1994 
m., 2,5 l, dyzelis.  
Tel. 8 612 67 305. Rokiškis
• Škoda Octavia R15 5/112 
ratlankius. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Audi ratlankius R16, R17. 
Kaina 1 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Škoda Octavia R18 
5/112 ratlankius 2020 m. 
su vasarinėmis beveik 
naujomis padangomis. 
Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• 2000 m. VW Golf dalimis. 
85 kW. Turbiną, priekinius 
žibintus, galinius stop 
žibintus, dangtį, spyruokles, 
vairo kolonėlę ir kitas dalis. 
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• 1995 m. VW Passat 
dalimis. Priekinius žibintus, 
bamperį, radiatorių, galinį 
dangtį universalo ir kitas 
dalis. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• BMW 320 E46 dalimis. 
2 l, 110 kW, mechaninė, 6 
bėgių. Tel. 8 627 41 833. 
Rokiškis
• VW Passat B5 dalimis. 1,9 
l, 81 kW, universalas.  
Tel. 8 632 50 521. Kupiškis
• Vasarines padangas R15 
205/65. 2017 m. Likutis 
apie 6 mm. 4 vnt. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 671 53 700. 
Anykščiai
• 2000 m. Renault Scenic 
ratus, variklio gaubtus.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• 1998 m. VW Passat B5 
dalimis. Priekinius ir 
galinius žibintus, vairo 
kolonėlę, bagažinės 
uždangalą. 
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Audi A4 dalimis. 1998 m., 
1,9 l, 81 kW, TDI.  
Tel. 8 612 48 499. Kupiškis
• Opel Zafira galinį dangtį 
2001-2002 m.  
Tel. 8 605 80 900. Rokiškis
• VW Passat dalimis. 1998 
m., 1,9 l, TDI, 81 kW, 

sedanas. Tel. 8 612 67 305. 
Rokiškis
• Lietus ratlankius R15. 
Nuo Passat. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 624 08 147. Rokiškis
• Opel Astra dalimis. 2003 
m., 2,2 l, dyzelinis variklis. 
Tel. 8 629 45 390. Rokiškis
• Lietus ratlankius Chresler 
R16 114,3. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 682 38 705. Rokiškis
• Ford Focus dalimis. 
2000 m., 1,8 l. Mėlynos 
spalvos. Žibintus, sankabą, 
bamperius.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• DVD 90 Navi su spalvotu 
ekranu. Iš Vectra C. Kaina 
65 Eur. Tel. 8 688 16 313. 
Rokiškis
• Bagažinės kilimėlį. Toyota 
Avensis 2015-2021 metų 
modeliui. Kaina 19 Eur.  
Tel. 8 687 30 638. Rokiškis
• VW Sharan, Alhambra, 
Ford Galaxy kablį. 2002 m. 
su pajungimo rozete ir laidų 
instaliacija. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis

• Vasarines padangas 
mikroautobusui 195/70 
R15 C - 2 vnt. 215/70 R15 
C - 2 vnt. Tel. 8 605 03 052. 
Rokiškis
• Passat B5 B5+ dalimis. 
1,9 l, 96 kW. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis

Renginiuose nebebus privaloma 
dėvėti respiratorių, pakaks kaukių

Renginiuose nebebus 
privaloma dėvėti respi-
ratorių, pakaks medici-
ninių kaukių.

Sveikatos apsaugos 
ministro Arūno Dulkio 
priimtais teisės aktų, val-
dančių koronaviruso pan-
demiją, pakeitimais, nuo 
kovo 8-osios renginiuose 
vietoje iki šiol buvusios 
prievolės dėvėti FFP2 ly-
gio respiratorius įvedama 
ir alternatyva – medicini-
nės veido kaukės.

Kaip ir iki šiol, kaukių 
visiškai nedėvėti leidžia-

ma jaunesniems nei 6 metų 
asmenims ar neįgaliesiems, 
kuriems tai galėtų pakenkti 
–  jiems rekomenduojama 
dėvėti veido skydelį.

Renginio organizatoriai 
toliau privalės užtikrinti 
kontrolę, neaptarnauti asme-
nų be kaukių ir priminti apie 
šią bei kitas prievoles laikan-
tis saugumo dėl COVID-19.

FFP2 lygio respiratoriai 
arba medicininės kaukės yra 
privalomos kino teatruose, 
komerciniuose ir nekomer-
ciniuose kultūros, pramogų, 
sporto renginiuose, šventėse, 
mugėse, festivaliuose ar ki-

tuose tam tikrą laiką trun-
kančiuose organizuotuose 
žmonių susibūrimuose 
viešosiose vietose iš anks-
to numatytu laiku, išsky-
rus asmenines šventes.

Respiratorius arba me-
dicinines kaukes Sveika-
tos apsaugos ministerija 
rekomenduoja dėvėti ir 
atvirose erdvėse vykstan-
čiuose renginiuose, jei 
nėra išlaikomas saugus, 
ne mažesnis kaip 2 metrų, 
atstumas nuo kitų asmenų, 
išskyrus šeimos narius.

BNS inform.
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Ką svarbu žinoti ūkininkams 
apie mokestį už aplinkos teršimą 
iš mobilių taršos šaltinių

Ūkininkams vis dar 
kyla klausimų, kokioms 
transporto priemonėms 
taikomas mokestis už 
aplinkos teršimą iš mobi-
lių taršos šaltinių, naudo-
jamų ūkinei ir komercinei 
veiklai vykdyti, kokius 
duomenis reikia pateikti 
deklaracijoje, kaip mo-
kestis apskaičiuojamas. 
Lietuvos žemės ūkio 
konsultavimo tarnybos 
Buhalterinės apskaitos 
skyriaus specialistės pa-
rengė taršos mokesčio 
deklaravimo atmintinę,  
kuria  pasidalino ir su 
Lietuvos  ūkininkų sąjun-
ga,  nes  didžioji  dalis ūki-
ninkų apie naują mokestį 
nebuvo girdėję.

Taršos mokestis už ūki-
nei veiklai naudotus len-
gvuosius ir krovininius 
automobilius turėjo būti 
deklaruotas ir sumokėtas 
iki vasario 15 d., Valstybi-
nei mokesčių inspekcijai 
pateikiant Mokesčio už 
aplinkos teršimą iš mobilių 
taršos šaltinių deklaraciją 
FRO521.

Mokesčio tarifas už 
aplinkos teršimą priklauso 
nuo to, kokios transporto 
priemonės naudojamos ir 
kokiais degalais varomos. 
Mokestis apskaičiuojamas 
pagal sunaudotą degalų 
kiekį ir nuvažiuotus kilo-
metrus. Taigi, ūkininkai 
turi deklaruoti visus ūkinei 
veiklai naudojamus kro-
vininius (sunkvežimius, 
vilkikus) ir lengvuosius 
automobilius, skirtingose 
deklaracijos eilutėse nuro-
dydami kiekvieną taršos 
šaltinį atskirai.

Už žemės ūkio veiklai 
naudojamus traktorius ir 
kitas mašinas, kurios re-
gistruojamos Traktorių, sa-

vaeigių ir žemės ūkio mašinų 
ir jų priekabų registre, taršos 
mokestis sumokamas jas re-
gistruojant.

Mokesčio nereikia mokėti 
už biodegalais, atitinkančiais 
tam tikrus standartus, varomas 
transporto priemones, sunau-
dotą biodegalų kiekį, kurio su-
naudojimas patvirtinamas bio-
degalų įsigijimo dokumentais.

Kaip apskaičiuoti 
mokestį iš mobilių 
taršos šaltinių
Norint teisingai apskai-

čiuoti mokestį, reikia litrais 
įsigytus degalus perskaičiuoti 
į tonas, remiantis degalų ga-
mintojo išduotu sertifikatu ir 
ten nurodyti koeficientu arba 
aplinkos ministro įsakymu 
patvirtintais perskaičiavimo 
koeficientais (benzinui – 0,75, 
dyzelinui – 0,84, suskystin-
toms naftos dujoms – 0,54, 
suslėgtoms gamtinėms du-
joms – 0,69).

Pavyzdys. Automobilis su-
naudojo 500 l dyzelinio kuro. 
Apskaičiuojamas mokestis už 
aplinkos teršimą iš mobilių 
taršos šaltinių: 500 l * 0,84 
(perskaičiavimo koeficientas) 
= 420 l / 1000 kg = 0,420 t. 
0,420 t * tarifo 10,00 Eur / t* 
1,0 koregavimo koeficiento 
* 1,138 vartotojų kainų in-
dekso (VKI), kuris kiekvie-
nais metais perskaičiuojamas 
(skaičiuojant taršos mokestį 
už 2021 m., VKI yra 1,138). 
Apskaičiavę gauname taršos 
mokestį – 4,78 Eur (apvalinus 
– 5,00 Eur).

Norint apskaičiuoti mo-
kestį, pirmiausia reikia žinoti, 
kiek degalų sunaudota, ir turė-
ti tai įrodančius dokumentus. 
Reikalingi degalų įsigijimo 
dokumentai ir jų nurašymo 
aktas. Tinka ir kelionių lapas, 
nes įstatyme konkrečiai neį-
vardyta. Svarbu, kad būtų kaž-
koks degalų nurašymo doku-

mentas, įrodantis, kad juos 
tikrai sunaudojo ta mašina. 
Deklaracijomis turi pasirū-
pinti ūkio buhalterinę aps-
kaitą tvarkantis buhalteris, 
o ūkininkas – pateikti jam 
visą reikiamą informaciją.

Naujas vienkartinis 
aplinkos teršimo 
mokestis
Nuo 2021 m. sausio 1 

d. įsigaliojo ir naujas vien-
kartinis aplinkos teršimo 
iš žemės ūkio veiklai nau-
dojamų ne keliais judančių 
mechanizmų, t. y. žemės 
ūkio technikos, mokestis. 
Jį reikia mokėti pirmą kartą 
registruojant techniką Trak-
torių, savaeigių ir žemės 
ūkio mašinų ir jų priekabų 
registre arba perregistruo-
jant mašinas pasikeitus jų 
valdytojui.

Tarifas priklauso nuo 
mechanizmų galios. Kuo ji 
didesnė, tuo didesnis taršos 
mokestis. Iki 70 kW galios 
technika neapmokestinama, 
o nuo 71 iki 90 kW taiko-
mas 40 Eur mokestis. Di-
džiausias  – 600 Eur tarifas 
taikomas 351 kW ir galin-
gesnei technikai.

Jei transporto priemonė 
atitinka nurodytus techni-
nius apibūdinimus, galutinis 
mokestis apskaičiuojamas 
taikant nustatytus korega-
vimo koeficientus. Jei maši-
nose įrengtas vidaus degimo 
variklis, atitinkantis V etapo 
išmetamų teršalų ribines 
vertes, savininkams taiko-
mas mažinimo koeficientas 
0,5, t. y. jie mokės 50 proc. 
mažesnį taršos mokestį. Kai 
technika pagaminta mažiau 
kaip prie 5 m. – koeficien-
tas 0,4; jei prieš 5 ir daugiau 
metų, bet ne senesnė kaip 
10 metų – koeficientas 0,8.

„Rokiškio sirena“
inform.

Kuro kainos Rokiškyje auga ne dienomis, 
o valandomis

Kovo 9 dieną, 10 val. 
ryto užfiksavome kuro 
kainas Rokiškio mieste 
esančiose degalinėse. Ko 
gero, kai skaitysite šį „Ro-

kiškio Sirenos“ numerį, 
jos bus jau ženkliai kito-
kios, nes panašu, jog kuro 
kainos auga jau ne dieno-
mis, o valandomis. 

Štai kovo 7 dieną, dyzelio 
litras kainavo dar 1,70 Eur., 
o kovo 9 d. jau 1,87 Eur.

„Rokiškio sirena“
inform.
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Kovo 11-oji, 
penktadienis, 

10 savaitė.
Iki Naujųjų liko 295 dienos.

Dangaus kūnai: 
saulė teka 6.44 val., 
leidžiasi 18.14 val. 

Dienos ilgumas 11.30 val.
Mėnulis (priešpilnis)

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Konstantinas, Gedimtas, Vijolė, 
Kostas

Rytoj: Teofanas, Galvirdas, 
Darmantė

Poryt: Paulina, Liutauras, Vaidilė, 
Kristina, Teodora

Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo diena

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1702 — Londone pradėtas leisti 
pirmasis dienraštis „The Daily Cou-
rant“.

1810 — Napoleon (Napoleonas) 
vedė Marie-Louise (Mariją Luizę) iš 
Austrijos.

1845 — Naujosios Zelandijos 
maoriai sukilo prieš britų valdžią.

1851 — Venecijoje (Italija) įvyko 
Giuseppe Verdi (Džiuzepės Verdžio) 
operos „Rigoletto“ premjera.

1906 — Ukrainoje gimė ukrai-
niečių–žydų kilmės šveicarų tabako 
prekiautojas Zino Davidoff (Zinas 
Davidovas). Mirė 1994 m. Ženevoje.

1931 — gimė Australijos laikraš-
čių ir televizijos magnatas Rupert 
Murdoch (Rupertas Merdokas).

1935 — Hermann Goering (Her-
manas Geringas) įkūrė Vokietijos 
karo aviaciją — Luftwaffe.

1938 — vokiečiai įžengė į Aus-
triją.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1566 — įsigaliojo Antrasis Lie-
tuvos Statutas, įtvirtinęs bajorų de-
mokratiją.

1786 — gimė etnografas, liau-
dies dainų ir kalbinės medžiagos 
rinkėjas Ernstas Vilhelmas Berbo-
mas. Mirė 1865 m.

1912 — gimė kultūros istorikas, 
bibliotekininkas Levas Vladimiro-
vas. Mirė 1999 m.

1990 — Lietuvos Aukščiausioji 
Taryba paskelbė Lietuvos Nepri-
klausomybės atkūrimo aktą.

Post scriptum
Kas vejasi du zuikius, galų 

gale nepagauna nei vieno.

Vištiena su pievagrybiais keptuvėje

PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Vandenį supilkite į nedidelį dydžio puodą. Kaitinkite, kol užvirs. Sudėkite sultinio ku-
belius, ugnį sumažinkite iki silpnos ir maišydami pakaitinkite, kol sultinys ištirps. Nukel-
kite nuo ugnies.
2. Orkaitę įkaitinkite iki 190 ᵒC temperatūros.
3. Keptuvę įkaitinkite virš vidutinio dydžio ugnies, supilkite į ją aliejų. Sudėkite labai 
gerai popieriniais rankšluosčiais nusausintas vištos šlauneles ir apkepkite iš abiejų pusių 
po 3-4 minutes. Perkelkite iš keptuvės į lėkštę ir atidėkite į šalį.
4. Į tą pačią atlaisvintą keptuvę suberkite smulkiai kapotą svogūną ir maišydami pake-
pinkite porą minučių, kol suminkštės ir taps skaidrus. Tuomet suberkite smulkiai suka-
potas česnako skilteles ir maišydami pakaitinkite dar minutę.
5. Supilkite į keptuvę sultinį ir grietinėlę, pagardinkite žiupsneliu druskos, šviežiai grūstų 
pipirų ir džiovintų raudonėlių. Pamaišykite. Grąžinkite apkeptas vištos šlauneles, ap-
šlakstykite jas sultinio ir grietinėlės padažu.
6. Dėkite keptuvę į įkaitintą orkaitę ir kepkite 25-30 minučių, kol vištiena bus visiškai 
iškepusi – apskrudusi išorėje, tačiau vis dar minkšta ir sultinga.
7. Kol vištiena kepa orkaitėje, keptuvėje virš vidutinio dydžio ugnies ištirpinkite sviestą. 
Suberkite riekelėmis pjaustytus pievagrybius ir pakepinkite, kartais pamaišydami, apie 
5 minutes, kol suminkštės.
8. Vištienai iškepus, išimkite indą iš orkaitės. Ant viršaus paskleiskite keptus pievagry-
bius.
9. Patiekite su bulvių koše, virtomis šparaginėmis pupelėmis ir skiltele citrinos, prieš tai 
apibėrę žiupsneliu šviežiai grūstų juodųjų pipirų ir šviežių raudonėlių.

INGREDIENTAI:
• 6 vienetai vištų šlaunelių (su odele)
• 125 mililitrai grietinėlės, 35% riebumo
• 100 gramų pievagrybių
• 1 vienetas svogūnų
• 1 vienetas sultinio kubelių (grybų)
• 2 šaukštai alyvuogių aliejaus
• 2 šaukštai sviesto
• 1 šaukštelis džiovinto raudonėlio
• 2 skiltelės česnako
• 1 žiupsnelis druskos
• 1 žiupsnelis maltų juodųjų pipirų
• 250 mililitrų vandens

Seimo vicepirmininkas 
J. Razma siūlo kriminalizuoti 
karo propagandą

Tęsiantis Rusijos inva-
zijai į Ukrainą, Seimo vice-
pirmininkas konservatorius 
Jurgis Razma pirmadienį 
pasiūlė Lietuvoje numatyti 
baudžiamąją atsakomybę už 
karo propagandą.

Nuo baudos iki laisvės at-
ėmimo iki dvejų metų grėstų 
tiems, „kas viešai skatino, 
rėmė ar pritarė agresyviam 
karui ar kitokiam ginkluotos 
jėgos panaudojimui, pažei-
džiančiam pagrindinius tarp-
tautinės teisės principus“, nu-
matyta Baudžiamojo kodekso 
pataisų projekte.

Už karo propagandą atsa-
komybę neštų tiek privatūs, 
tiek juridiniai asmenys. 

Iki šiol siūlomame papildy-
ti Baudžiamojo kodekso 170 
straipsnyje atsakomybė buvo 
nustatyta už kurstymą prieš 
bet kokios tautos, rasės, etni-

nę, religinę ar kitokią žmonių 
grupę. 

J. Razma sako, kad Lietu-
vos Konstitucija ir kiti įsta-
tymai draudžia karo propa-
gandą, o informacijos laisvės 
samprata jos neapima.

„Iš Konstitucijos įstatymų 
leidėjui kyla pareiga įstatymu 
nustatyti tokį teisinį reguliavi-
mą, kuris leistų užkirsti kelią 
dezinformacijos skleidimui, 
taip pat ir karom propagandos 
skleidimui“, – teigė parlamen-
taras pataisų aiškinamajame 
rašte.

Anot jo, atsakomybė už 
karo propagandą juridiniams 
asmenims siūloma, nes ji ne-
retai vykdoma per tarpininkus, 
pasitelkiant žiniasklaidą, kitas 
informacines priemones.

BNS inform.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Kovo 12 d. Naktį -5

Dieną 5
V, 
2-6 m/s

Kovo 13 d. Naktį -4
Dieną 7

ŠV,
2-6 m/s

Kovo 14 d. Naktį -3
Dieną 9

ŠV,
1-5 m/s

Kovo 15 d. Naktį -2
Dieną 9

P,
1-5 m/s

Orų prognozė kovo 12-15 d.

Kovo mėnuo mums – muzikos. 
Kalvėje įsikuria seni patefonai su įvairiausiomis 
istorijomis ir kameriniai koncertai su galimybe 

patiems pamuzikuoti.
Kovo 11 d. 

20:00 atsiveria durys. Netikėtas patefonų muzikos dvelksmas, persipi-
nantis su gaiviais ALCHEMIKŲ kuriamais elektronikos garsais.

21:00 vakaro praleidimui kartu – filmas „Berlynas kviečia“ 
(„Berlin Calling“, 2008). Pokalbiai su kavos ar arbatos puoduku.

Kovo 12 d.
17:00–21:00 Didžėjaus pulto išbandymas su elektroninės muzikos 

bendruomene „Alchemikai“. Kiekvienas savo kūrinį galės „pasiimti“ 
su savimi.
Kovo 13 d.

13:00–16:00 Didžėjaus pulto išbandymas su elektroninės muzikos 
bendruomene „Alchemikai“. Kiekvienas savo kūrinį galės „pasiimti“ su 

savimi.
Kovo 19 d.

18:00 Gongų garsų terapija su Asta ir Ligitu Keraičiais
Kovo 26 d.

18:00 Atpalaiduojantis vakaras su „Saga Drums“ – mėnulio būgnelių 
gamintojais.

Renginių metu bus renkamos aukos Ukrainai. Visos surinktos lėšos 
bus pervestos į Blue/Yellow sąskaitą.

Su istorijomis, kurios supa patefonus ir pačiai patefonais kviečiame 
susipažinti:

Penktadieniais 16-19 val.
Šeštadieniais 14-19 val.

Sekmadieniais 12-16 val.
Tuo metu tikrai skambės jaukiai traškančios melodijos.

Patefonus parodai skolino - Rokiškio krašto muziejus iš savo fondų, 
Bajorų bendruomenės pirmininkė Inga Belovienė, Alvydas Janulis, 

tautodailininkas Danas Stočkus, Vladas Janulis.
P. S. Jei parodos laikas nesuderinamas su Jūsų planais - mes lankstūs. 
Skambinkite, tarkitės - atversime parodą ir kitų metu. Mūsų kontaktai 

– tel. +370 610 00610 arba el. p. rokiskistic@gmail.com
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ANEKDOTAI

Mergina skambina 
vyrui.

– Brangusis į mano 
mašinos karbiuratorių 
vandens pribėgo.

– Oho tu dar, net ir 
tokį žinai. Kur jis yra ar 
bent žinai?

– Na dabar tai ežere.
***
Draugas draugui:
– Kaip man skauda 

dantį.
– Bet tu neik pas 

tuos dantistus tu nueik 
į galežinkelio stotį 
pririšk dantį siūlu prie 
traukinio ir tau ištrauks 
nemokamai.

Po kelių dienų:
– Nu kaip, ištraukė 

dantį?
– Ne šešis vagonus 

nutraukiau, o dantis 
mašinistas išmušė.

***
Važiuoja tėtis ir 

sūnus autobusu. Sūnus 
laipioja ant sėdynės. 
Tėvas neapsikentęs 
surėkia:

– Baik laipioti ant 

sėdynių. Taip negalima.
O vaikas jam atsako 

rėkdamas per visą 
autobusą:

– O kiek tau kartų 
mama sakė nesisioti į 
kriauklę, o tu vistiek 
sisioji!

***
Kodėl blondinė prieš 

eidama miegoti ant 
naktinio stalelio pasideda 
dvi stiklines: vieną tuščią, 
kitą su vandeniu?

Nes gali norėti gerti, 
gali ir nenorėti.

***
Eina žmogus gatve, 

mato – ant stulpo viršaus 
kabo lapelis. Vaikšto 
žmogus aplink,niekaip 
negali perskaityti,kas 
ten parašyta. Šiaip taip 
užsikabarojęs į viršų 
perskaito: Atsargiai – 
dažyta.

***
Sėdi dvi bezdžionės 

palmėje. Apačioje sėdinti 
bezdžionė sako:

– O, koks šiltas lietutis!
Antra sėdinti viršuje 

atšauna:
– Kokį noriu tokį ir 

darau.
***
Ateina žmogus pas 

gydytoją:
– Kuo skundžiatės?
– Man atmintis stringa
– Dažnai stringa?
– Kas?
– Atmintis.
– Atmintis? Kokia 

atmintis?
***
Skrido lėktuvu Lenkas, 

Rusas ir Lietuvis. Iš 
lėktuvo reikėjo išmesti po 
brangiausią daiktą.

Taigi Lenkas išmetė 
alaus butelį, Rusas – 
aukso gabalą, o Lietuvis 
– bombą.

Grįžta Lenkas namo ir 
klausia:

– Bobute, ko verki?
– Ai, mano vyras rado 

alaus butelį, pasigėrė, ir 
išvažiavo su kita.

Grįžta Rusas namo ir 
klausia:

– Bobute, ko verki?
– Ai, mano vyras rado 

aukso gabalą, nusipirko 
Ferrari ir išvažiavo su 
kita.

O Lietuvis grįžta žiūri 
– juokiasi ji ir klausia :

– Bobute, ko 
džiaugiesi?

– Ai, mano vyras 
pabezdėjo ir sprogo.

***
Įlipa čiukčis į autobusą. 

Pasižymi vieną bilietą, 
paskui dar vieną ir 
atsisėda prie vyriškio, o 
tas klausia:

– Kam tau du bilietai?
– Antras tam, kad jei 

pirmą pamesčiau, turėčiau 
kitą.

– O jei ir antrą 
pemestum? – dar kartą 
klausia vyras.

– O čiukčis nedurnas, 
čiukčis ir nuolatinį turi.

***
Skrenda bombonešiu 

trys keleiviai: amerikietis, 
lietuvis ir rusas. Skrenda 
tas bombonešis virš 
Amerikos ir amerikietis 
išmeta didelę dėžę su 
doleriais. Rusas klausia:

– Ką tu darai?!
– Pas mane jų pilna,– 

atsako amerikietis.
Toliau skrenda 

bombonešis virš Rusijos. 
Rusas išmeta didelę dėžę 
su vodka.

– Ką tu darai?! – 
klausia lietuvis.

– Pas mane vodkos – 
iki ausų! – atkerta rusas.

Vėliau skrenda 
bombonešis virš Lietuvos. 
Lietuvis išmeta rusą, o 
amerikietis klausia:

– Ką tu darai?!
– Pas mane jų ir taip 

pilna! – atsako lietuvis.
***
– Kažkas čia ne taip, 

– pasakė Niutonas, kai 
jam ant galvos nukrito 
kriaušė.

***

Blondinė prie perėjos 
klausia praeivio:

– Sakykite, o kur kita 
gatvės pusė?

– Kaip kur? Anapus!
– Keista, o ten man 

sakė, kad čia.
***
Eina kiškis per 

miška ir pamato vilką 
fotografuojanti mišką. 
Prieina kiškis prie vilko ir 
klausia:

– Vilke, kaip šitas 
daiktas vadinasi?

– Fotoaparatas.
Kiškis bėgo pirkt 

fotoaparato ir įkrito į 
duobę ir pamiršo kaip 
šitas daiktas vadinasi. 
Pribėgo vėl prie vilko ir 
klausia:

– Vilke, kaip šitas 
daiktas vadinasi?

– Fotoaparatas, jei 
trečia kartą paklausi 
suvalgysiu.

Kiškis bėgo pirkt 
fotoaparato ir vėl į duobę 
įkrito. Kiškis nebeėjo 
pas vilką nes bijojo, kad 
suvalgys. Kiškis nuėjo i 
parduotuvę ir sako:

– Duokit man daiktą 
kuris daro Čik Čik.

Vilkas ateina prie 
kiškio ir kiškis sako:

– Vilke! Čik Čik 
Boom!

***
Pareina Petriukas iš 

mokyklos ir sako tėvui:
– Tėte tave kviečia į 

mokyklą.
– Tai ką šį kartą 

iškrėtei?
– Nieko tokio tik 

susprogdinau laboratoriją 
– atsakė Petriukas.

Nueina Petriuko tėvas 
į mokykla. Kitą dieną 
grįžęs iš mokyklos 
Petriukas sako tėvui:

– Tėte tave vėl kviečia 
į mokyklą

– Petriuk, aš gi sakiau 
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kad daugiau į tavo 
mokyklą neisiu.

Petriukas sako:
– Ir aš sakau, ko 

po tuos griuvėsius 
vaikščiot?

***
Du policininkai 

patruliuoja gatvėje. Prie 
jų prieina užsienietis ir 
ima klausinėti, turbūt 
kaip kur nors nueiti. 
Klausia angliškai, 
vokiškai, itališkai - 
policininkai nieko 
nesupranta. Galų gale 
žmogelis numoja 
ranka ir nueina. Vienas 
policininkas taria:

– Oho, koks 
protingas, kiek kalbų 
moka...

– Na, ir kas jam iš to? 
– paprieštarauja kitas.

***
Žmona vyrui piktai:
– Neišmanau, 

kaip galima visus 
savaitgalius praleisti 
alaus bare.

– Tai kam kalbi 
apie dalykus, kurių 
neišmanai?

***
Skambutis į turizmo 

agentūra
– Keliones į Egiptą 

organizuojate?
– Organizuojame.
– O į kokius miestus?
– Kairas, Asuanas, 

Hurgada...
– Va! Hurgada! Tinka
– Puiku, kada norite 

keliauti?
– Keliauti?! Mes čia 

kryžiažodį sprendžiam.
***
– Kaip jums pavyko 

pirmoji operacija? – 
klausia

profesorius 
pradedančio chirurgo

– Operacija? 
Aš maniau, kad tai 
skrodimas.

• Kviečius. Miežių, žirnių, 
kviečių miltus (maišyti). 
Galiu atvežti. 
Tel. 8 684 14 283. Rokiškis

AUGALAI

• Dovanoju geros būklės 
sofą. Pasiimti patiems. 
Tel. 8 623 43 539. Rokiškis
• Dovanojami baldai 

DOVANOJA

20 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną 
Čaika 134. Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Gerai veikiančią 
automatinę skalbimo 
mašiną. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis

• Dujinę viryklę Beko. 
Orkaitė yra elektrinė. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 621 96 702. 
Rokiškis
• Naudotą šaldiklį. Aštuoni 
stalčiai. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Siuvimo mašiną. Kaina 

BUITINĖ TECHNIKA

Rokiškio mieste. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Dovanojame naudotą 
sterilizatorių. Kūdikio 
maistelio ruošimui. 
Tel. 8 682 31 271. Rokiškis

• Gelsvos spalvos odinius 
moteriškus sportinius 
batelius. 38 dydis. Kaina 
25 Eur. Tel. 8 695 74 290. 
Rokiškis
• Naują šiltą striukę. 5 m. 
vaikui, 110 cm. Atspari vėjui 
ir lietui. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 682 31 271. Rokiškis

• Raudonos spalvos vyrišką 
žieminę striukę. XXL dydis. 
Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Juodos spalvos ilgą žieminę 
striukę su kapišonu. XXL 
dydis. Kaina 55 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Juodos spalvos odinius 
moteriškus sportinius batelius 
lenktu padu. 40 dydis. Kaina 
32 Eur. Tel. 8 695 74 290. 
Rokiškis

DRABUŽIAI/AVALYNĖ


