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UAB „ROKIŠKIO 
AUTOBUSŲ PARKAS”

UAB „Rokiškio autobusų parkas“ teritorijoje išnuomoja-
mos vietos automobilių stovėjimui. 

UAB Rokiškio autobusų parko autobusais gabenamos 
siuntos į daugumą Lietuvos miestų.

Autobusų nuomos paslaugos.
Išorinė reklama ant keleivinių transporto priemonių.

Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt

Nuoširdžiai dėkojame Jums, mieli laikraščio 
„Rokiškio Sirena“ skaitytojai, už pasitikėjimą, 
lojalumą, už tai, kad skatinate mus augti. 
Tariame ačiū, kad šiais, visiems nelengvais 
metais, buvote kartu su mumis, tad tęskime 
draugystę ir 2021 metais! 
Visiems užsiprenumeravusiems laikraštį 
„Rokiškio Sirena“ 2021-siems metams dovana 
– kalendorius.

Gerumas vienijo rokiškėnus. 
Dar galite prisijungti prie paramos silpniausiems
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Atgaivinta kompiuterinė sistema: per parą covid-19 
diagnozuotas 39 rajono gyventojams

Gruodžio 30-ąją, artė-
jant į pabaigą darbo dienai, 
informacinių technologijų 
specialistams pavyko „at-
gaivinti“ kompiuterines 
sistemas ir Nacionalinio vi-
suomenės sveikatos centro, 
prieš kurį buvo įvykdyta 
kibernetinė ataka, darbuo-
tojai jau galėjo rasti reika-
lingus duomenis apie užsi-
krėtusius covid-19. 

Ryte – nė vieno 
naujo atvejo ir 
daug klausimų
Gruodžio 30-osios ryte-

visuomenės sveikatos spe-
cialistus duomenys gerokai 
nustebino: parą covid-19 už-
sikrėtusiųjų nuo epidemijos 
pradžios rajono gyventojų 
skaičius nepakito: tie patys 
999. Tačiau rajonui džiaugtis 
diena be naujų covid-19 atve-
jų neverta: pasak Nacionalinio 
visuomenės sveikatos centro 
Rokiškio skyriaus vyriau-
siosios specialistės, laikinai 
vykdančios skyriaus vedėjo 
funkcijas, Daivutės Bulovie-
nės, į skyrių jau nuo pat ryto 
kreipėsi žmonės, kuriems pra-
ėjusią parą diagnozuotas co-
vid-19. „Panašu, kad yra kaž-
koks gedimas sistemoje, todėl 
informacija neatnaujinta, mes 
neturime žinių apie naujus 
atvejus. Kurių, kaip žinome 

iš skambinusiųjų gyventojų, 
neabejotinai yra“, – sakė paš-
nekovė.

Pasak D. Bulovienės, su 
skyriumi susisiekė sunerimę 
rajono savivaldybės specialis-
tai, kurie irgi neturi duomenų 
apie naujus covid-19 atvejus. 
Spėjama, kad problemos slypi 
sistemoje: gyventojai, kurie 
tyrėsi nuo covid-19 yra infor-
muoti apie teigiamus tyrimo 
rezultatus. Tačiau sistemoje jų 
pavardžių nėra: vadinasi, kaž-
kas stringa.

Be to, Nacionalinis visuo-
menės sveikatos centras, kaip 
informavo krašto apsaugos 
ministras Arvydas Anušaus-
kas, patyrė kibernetinę ataką: 
prie elektroninių laiškų buvo 
centrui bei kitoms įstaigoms 
išsiuntinėtas kaip prisegtukas 
zip failas, kuriame buvo pa-
slėptas virusas, vadinamasis 
trojėnas.

Šis sistemos gedimas ge-
rokai sutrikdė centro darbą. 
Rokiškėnai visuomenės svei-
katos specialistai neslepia: 
jiems svarbi kiekviena darbo 
minutė, nes atvejų tiek, kad 
keturi skyriaus darbuotojai 
juos tirdami neturi laiko gal-
vos pakelti. Tiesa, artimiausiu 
metu jiems ims talkinti viena 
savanorė. Paklausta, gal reiktų 
rokiškėnus pakviesti savano-
riauti, D. Bulovienė neslėpė: 

jiems papildomos pajėgos la-
bai praverstų, tačiau parengti 
savanorį yra ganėtinai sudė-
tinga, nes yra daug darbo su 
asmens duomenimis, kita spe-
cifika. Bet norintieji ir galin-
tieji padėti, yra laukiami.

Duomenys ėmė plaukti
tik dienos pabaigoje
Kaip sakė Nacionalinio 

visuomenės sveikatos centro 
Rokiškio skyriaus vyriausioji 
specialistė, laikinai vykdanti 
skyriaus vedėjo funkcijas, D. 
Bulovienė, prieš pat darbo die-
nos pabaigą sistema parodė, 
jog nuo epidemijos pradžios 
kovo mėn. covid-19 užsikrėtė 
1038 asmenys, tai reiškia, kad 
per parą per covid-19 diagno-
zuotas 39 rajono gyventojams. 
Šiuo metu gydomi 559, pa-
sveiko 439. Naujų mirčių nei 
nuo covid-19, nei nuo gretuti-
nių ligų nuo šios dienos ryto 
nefiksuota.

19 asmenų mirė nuo co-
vid-19, dar 21 – nuo kitų ligų, 
bet buvo užsikrėtęs ir co-
vid-19.

Pataria saugotis
Ligos židiniais lieka Rokiš-

kio psichiatrijos ligoninė, ra-
jono ligoninė ir Rokiškio Šv. 
apaštalo evangelisto Mato pa-
rapijos senelių globos namai, 
„Rokiškio butų ūkis“, antsto-

lės I. Bakšienės kontora, dar-
želis-mokykla „Ąžuoliukas“, 
Rokiškio pirminės asmens 
priežiūros centras, Rokiškio 
rajono policijos komisariatas. 
Atsirado ir naujas židinys – 
Rokiškio komunalininkas.

Tačiau didžiulė proble-
ma yra ir šeiminiai židiniai. 
Jų daug ir nuolatos daugėja. 
Todėl D. Bulovienė pabrėžė 
saviizoliacijos svarbą. „Nėra 
gerai, kai vienas žmogus su-
geba užkrėsti 4-6 namiškius“, 
– sakė ji. Žinoma, namuose 
saviizoliuotis sudėtinga, ta-
čiau būtina laikytis keleto 
taisyklių. Pirmiausia, kiek 
įmanoma vengti kontaktų. 
„Suprantama, kad jei serga 
vaikas, mama negali prie jo 
nebūti. Bet jei vaikai užkre-
čia pagyvenusius tėvus, aki-
vaizdu, kad ne viskas buvo 
padaryta juos saugant“, – sakė 
pašnekovė. Ką reikia daryti? 
„Suprantama, kad namuose 
niekas neįrengs atskiro sani-
tarinio mazgo sergančiajam. 
Tačiau juk galima nuolatos 
valyti dezinfekciniu skysčiu 
paviršius, durų rankenas. Ser-
gantysis turi naudotis atskirais 
indais. Išeidamas iš patalpos, 
kurioje saviizoliuojasi, užsi-
dėti kaukę“, – ragino visuo-
menės sveikatos specialistė. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rokiškio policijos komisariate –
covid-19 židinys

Po švenčių rajoną pasie-
kė nemaloni žinia – tarp 
covid-19 židinių yra ir 
Rokiškio rajono policijos 
komisariatas. Kaip sakė 
komisariato viršininkas Ri-
mantas Čepulis (nuotr.), co-
vid-19 susirgo 7 rokiškėnai 
pareigūnai. 

Rokiškio policijos komi-
sariato viršininkas R. Čepulis 
kalba atvirai: jei visoje šalyje 
ir rajone yra epidemija, naivu 
tikėtis, kad neužsikrės tie, ku-
rių darbo esmė yra darbas ir 
kontaktai su žmonėmis.

„Tačiau policijos komisa-
riato darbas organizuojamas 
taip, kad būtų kiek įmanoma 
sumažinta rizika užsikrėsti“, 
– sakė pašnekovas. Pasak jo, 
priemonių imamasi jau nuo 
pat darbo pradžios: keitima-
sis pamainomis organizuo-
jamas taip, kad pareigūnai 

turėtų kuo mažiau kontaktų 
vieni su kitais. Dėl tos pa-
čios priežasties buvo įrengta 
papildomų darbo vietų. Jose 
pareigūnai ne tik saugiai gali 
atlikti kasdienius darbus, bet 
ir laikydamiesi saugaus ats-
tumo, pavyzdžiui, atlikti ap-
klausas. Be to, kiekviename 
policijos automobilyje yra 
kompiuterizuota darbo vieta.

Apsaugos priemonių taip 
pat netrūksta: policijos parei-
gūnai turi pakankamai ir kau-
kių, ir dezinfekcinio skysčio, 
ir, prireikus, netgi specialių 
kostiumų.

Rokiškio rajono policijos 
komisariato viršininkas ne-
slepia: jei darbuotojas pajuto 
bent mažiausius ligos simp-
tomus, jis siunčiamas savi-
izoliuotis, kol paaiškės nega-
lavimo priežastis.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖLaisvės partija įsteigė Rokiškio skyrių

Laisvės partija antradienį 
nuotolinio steigiamojo susi-
rinkimo metu įkūrė skyrių 
Rokiškyje. Skyriaus pirmi-
ninku išrinktas partijos narys 
Redas Bekintis (nuotr.). 

„Metų pabaiga Laisvės par-
tijai ypatinga. Užtikrintai ple-
čiamės visoje Lietuvoje – ne-
seniai įsteigėme naujus skyrius 
Tauragėje, Marijampolėje, Ra-

dviliškyje ir kituose miestuose. 
Džiaugiuosi, kad prie šio būrio 
prisijungia ir Rokiškis. Naujau-
siame skyriuje susibūrė laisvės 
idėjomis nuoširdžiai tikintys ir 
jas skleisti suinteresuoti žmo-
nės, tad neabejoju, kad Rokiš-
kio skyrius dar labiau sustiprins 
Laisvės partijos veiklą“, – teigė 
Seimo narė Ieva Pakarklytė, 
pirmininkavusi steigiamajam 
susirinkimui. 

Gruodžio 28 d. buvo įkurtas 
ir Laisvės partijos skyrius Tau-
ragėje. Šiuo metu veiklą vykdo 
jau 24 Laisvės partijos skyriai 
visoje Lietuvoje, taip pat ir už-
sienyje – Briuselyje, Londone ir 
Kalifornijoje. Paskutinėmis šių 
metų dienomis bus įsteigtas dar 
vienas skyrius Kėdainiuose, o 
kitų metų pradžioje veiklą pra-
dės ir partijos skyrius Alytuje.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Gerumas vienijo rokiškėnus. Dar galite prisijungti prie paramos silpniausiems
Prieš pat Kalėdas įvai-

rios organizacijos, grupės 
kviečia padėti silpnesniems, 
nepasiturintiems. Vieni pil-
do vaikų svajones, kiti ren-
ka paramą vienišems sene-
liams, socialiai remtiniems 
asmenims. Aktyvia veikla 
garsėjantys rajono gyvūnų 
globėjai kvietė nepamiršti 
ir beglobių gyvūnų: padova-
noti jiems prieinamą dova-
ną: maisto pakuotę, higienos 
priemonių. 

Rokiškio gyvūnų globėjai 
garsėja aktyvia veikla. Vos 
per porą metų jų rūpesčio ir 
pastangų dėka Rokiškyje ir 
visame rajone pavyko žen-
kliai sumažinti beglobių gy-
vūnų skaičių. Kaip jiems pa-
vyko tai padaryti? Pirmiausia 
sprendžiant benamių gyvūnų 
sterilizacijos klausimą, ki-

taip sakant, su savivaldybės, 
gyvūnų globos organizacijų 

parama vykdant vadinamąją 
„pagauk-sterilizuok-paleisk“ 

programą, kai beglobiai gyvū-
nai gaudomi, sterilizuojami, 

taip stabdant jų dauginimąsi. 
Ne kiekvienas benamis gy-
vūnas gali prisitaikyti gyventi 
namuose, todėl dalis po steri-
lizacijos išleidžiami. Tačiau 
nepaliekami likimo valiai: sa-
vanoriai rūpinasi šių gyvūnų 
maitinimu. Dar didesnė dalis 
gyvūnų yra globėjų namuose, 
jų pastangomis ir rūpesčiu, 
socializuojami, pratinami prie 
žmogaus ir gyvenimo su juo, 
vėliau ieškoma šeimininkų. 
Gyvūnai maitiniami gyven-
tojų, organizacijų paaukotu 
maistu šunims bei katėms. 

Rajone aktualus ir paklydu-
sių, pabėgusių gyvūnų klausi-
mas. Gyvūnų globėjų grupė 
yra galimybė pranešti apie 
dingusį augintinį, dalintis din-
gusių ar rastų gyvūnų skelbi-
mais. O rasti gatvėje gyvūnai 
globėjų namuose gali laukti jų 
ieškančių šeimininkų. Todėl 

rajono žmonių parama labai 
svarbi. 

Iki karantino sugriežtini-
mų paaukoti beglobiams gy-
vūnams maisto, kraiko, kitų 
reikmenų ar lėšų buvo galima 
įvairiose rajono įmonėse, įs-
taigose: nuo veterinarijos gy-
dyklų iki Tautodailės galeri-
jos. Deja, karantino griežtesni 
reikalavimai lėmė, kad nema-
žai vietų, kuriose buvo galima 
palikti paramą, dabar uždary-
tos.  Pernai tuo pat metu gy-
vūnų globėjai labai sėkmingai 
organizavo susitikimus įmo-
nėse, edukacijos programėles 
mokyklose. Deja, šiemet tokių 
galimybių nėra. O beglobiams 
gyvūnams maisto reikia kas-
dien: jau dabar visame rajone 
gyvūnų globėjai maitina per 
300 kačių ir tas skaičius vis 
auga. 

Į 4 p.

Pasigedo variklio
Gruodžio 29 d. pranešta, kad Rokiškio r., Verksnionių k., iš 

sodybos ūkinio pastato pavogtas benzininis pakabinamas val-
ties variklis. Nuostolis – 1200 eurų.

Panevėžio VPK inform.

www.rokiskiosirena.lt
qNaujienos 
qSkelbimai

qVideo 
ir fotogalerijos
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BRYDĖS

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Visi gyvuliai lygūs, bet kai kurie – lygesni už kitus. 
Slaptažodis pravažiuoti patikros postams: „Aš tik kvepalų ir torto“

George Orwell „Gyvu-
lių ūkisׅ“ vėl tampa kultine 
knyga. Tai alegorija apie 
gyvulių ūkį, kuriame gy-
vūnai išvijo žmones, kūrė 
savo santvarką, kurioje 
visi lygūs. Tačiau „Dvi ko-
jos – blogai, keturios ko-
jos – geraiׅ“, „Visi gyvuliai 
lygūs“ ir t.t. greitai virto 
kitais šūkiais: „Keturios 
kojos gerai, dvi kojos – ge-
riau“ ir „Visi gyvuliai ly-
gūs, bet kai kurie gyvuliai 
lygesni už kitus“. Ir netru-
kus kiaulės ėmė vaikščioti 
dviem kojom, o jų kanopė-
lėse atsirado tie patys gy-
vulių „numylėti“ botagai.

Taip jau nutinka, kad 
aukštus idealus skelbę po-
litikai, vos užragavę val-
džios, tampa tikrų tikrais 
homo sovieticus. Būdami 
opozicijoje kėlę aukštus 
moralės standartus, vos 
užuodę valdžią, staiga tam-
pa „lygesniais už kitus“. 

Žinoma, ir pirmojo karan-
tino metu, kai buvo draudžia-
mas kirpyklų, grožio ir mani-
kiūro salonų darbas, daugelis 
pradėjome spėlioti, kada Sei-
mo nariai taps panašūs į me-
talistus, o Seimo narės kukliai 
raudonuodamos nuo kamerų 
slėps keturias savaites neko-
reguotus priaugintus nagus. 
Taigi taigi, kaipgis. Bet Seimo 
nariai, kokie jie ten bebūtų, 
grožio procedūromis bent jau 
nesigyrė ir savo elgesio ne-
demonstravo, kaip, atleiskite, 

raudonos vėliavos. 
Antrasis karantinas sutei-

kė šiokių tokių linksmybių. 
Pirmiausia, viena opozicijos 
atstovė  spjovė į ribojimus ir 
„truputį pasiklydo geografi-
joje“ iki artimiausio „Lidlo“ 
kitame šalies rajone.  Tada 
vienas Seimo narys tarsi ir 
buvęs saviizoliacijoje, tačiau 
„savanoriškoje“, atėjo į Sei-
mą, jam buvo iškviesta polici-
ja.  Savotiškų klausimų kelia 
ir Prezidento dukters grįžimas 
į  šeimą.  Tačiau vyšnaite ant 
torto iš serijos „lygesni už 
kitus“ tapo Seimo pirminin-
kės vizitas į kosmetikos par-
duotuvę. Kai visoje šalyje 
uždrausta judėti be reikalo.  
Seimo pirmininkė atvažiavo 
iš Šiaulių esą darbo reikalais, 
nors darbotvarkė – tuščia. Ir, 
kaip tikras iš provincijos į Vil-
nių atvažiavęs pilietis, aišku, 
nepraleido progos prasinešti 
po parduotuves. Bėda ta, kad 
ji – vienintelis pilietis iš pro-
vincijos, kuris šiuo metu gali 
prasinešti po sostinės parduo-
tuves. Kitiems  provincijos pi-
liečiams apskritai draudžiama 
be svaraus reikalo (gydymas, 
artimųjų mirtis,  darbo reikalai 
ir pan.) atvažiuoti į sostinę.  

Ne tik į sostinę. Į savo 
nuosavą miestą įvažiuoti be 
reikalo negalima. Prekyba ne 
maisto prekėmis neleidžiama: 
didieji suskubo pereiti prie 
nuotolinės prekybos, parduo-
tuves pavertę prekių išdavimo 
punktais. Smulkiesiems vers-
lininkams apskritai teko pa-

kabinti ant durų spynas. Kuni-
gas negali įleisti dalyvauti šv. 
Mišiose trijų babyčių. Po kelis 
tūkstančius tikinčiųjų kiekvie-
name rajone buvo priversti ap-
sieiti ne be kvepalų, o be da-
lyvavimo religinėse apeigose. 
Nors, skirtingai, nei kvepalų 
pirkimas, teisė laisvai išpažin-
ti savo religiją – Žmogaus tei-
sių konvencijoje ir Konstituci-
joje įtvirtinta žmogaus teisė. 
Žmonės geranoriškai priėmė 
suvaržymus, nes suvokia – 
negalima. 

Štai užvakar dalyvavau lai-
dotuvėse. Dvasininkas karstą 
pasitiko prie kapinių vartų. 
Nes kitaip – negalima. Laido-
jant žmogų gali dalyvauti tik 
10 artimiausių žmonių, nes 
kitaip – negalima. Ir visi pri-
ima tas žaidimo taisykles, su 
skaudančiomis širdimis. Nes 
supranta, kad dabar – kiekvie-
no apsisprendimo ir ribojimų 
metas. Didesnio, bendrojo 
gėrio vardan. Žmogaus ge-
bėjimas paaukoti savo teises, 
interesus bendrojo gėrio var-
dan – aukščiausia dorybės ir 
pilietiškumo norma.

Ir štai staiga iš dangaus 
aukštybių, iš valdžios Olim-
po nusileidžia ponia, kuriai 
mirk gyvenk karantino metu 
prireikė kvepalų. Na, kiek aš 
pažįstu mūsų, moterų, giminę, 
tai paprastai namuose yra tiek 
kvepalų, kad jų pakaktų net 
jei karantinas truktų maždaug 
metus. Be to, jei jau iš tiesų 
baigėsi ši pirmojo būtinumo 
prekė, juk yra gi prekybos 
centrai, kur vis dar parduoda-
mi tokie kvepalai, kaip „Ri-
žskaja siren“, „Kristina“, ar 
kokie nors „Noami“ už kelis 
eurus. Jei norisi geresnių, tai 
juk galima užsisakyti kokio-
je elektroninėje parduotuvėje 
ir kokią sausio 8-ąją kurjeris 
juos atveš tiesiai prie durų. 
O ką, pratinkitės. Lygiai taip 
dabar gyvena visa Lietuva. 
Laukdama gruodžio viduryje 
užsakytų prekių. Be kirpy-
klų, be nagų priauginimų, be 
kvepalų. Kai kas gyvena net 
be kompiuterio, nes atidavė 
į taisyklą-krautuvėlę, o tokių 
krautuvėlių veiklą užraukė. Ir, 
įsivaizduokite sau, nemiršta.

Demokratinės visuomenės 
ypatumas yra tas, kad visi 
piliečiai – nuo prezidento iki 

šlavėjo – yra lygūs. Čia nėra 
luomų ir privilegijų. Ir žodis 
„valstybės tarnautojas“ reiškia 
tai, kad asmuo tarnauja valsty-
bei, tiksliau jos piliečiams. Jis 
neturi išskirtinių privilegijų, 
išskyrus tas, kurios būtinos jo 
darbui atlikti. Kad ir kokias 
aukštas pareigas asmuo beu-
žimtų, jam galioja tos pačios 
elgesio normos ir taisyklės, 
tie patys įstatymai. Dar dau-
giau, politikas privalo būti 
nepriekaištingos moralės, būti 
pavyzdžiu kiekvienam savo 
piliečiui. Savo gyvenimu ir 
darbu teigti demoktatinės vi-
suomenės vertybes.

Demokratinės visuomenės 
ypatumas yra tas, kad poli-
tikas demonstruoja pavyzdį 
savo rinkėjams, valstybės 
piliečiams. Jei iš jų reiklau-
jama sėdėti namie, be reikalo 
nesivazoti, kur papuola, tai 
politikams, matote, nieko to-
kio. Galima pagalvoti, kad 
Šiauliuose, kuriuose gyvena 
Seimo pirmininkė, nebeliko 
kvepalų atsiėmimo punktų ir 
tortų kepyklų? Ir toks „atma-
zas“ „aš tik trumpam“, atleis-
kite, bet negroja. 

Toks elgesys reiškia ele-
mentarią nepagarbą savo pi-
liečiams. Reiškia nepagarbą 
Kauno žmonėms, prieš porą 
savaičių keturias valandas 
pralaikytiems kamštyje, kad 
galėtų grįžti į namus. Reiškia 
nepagarbą policijos pareigū-
nams ir policijos rėmėjams, 
kurie, užuot šventę Kalėdas, 
turėjo stirksoti patikros punk-
tuose. Ir kokia iš viso to nau-
da, jei vienas aukščiausių ša-
lies politikų savo pavyzdžiu 
rodo: „dėjau aš ant jūsų ribo-
jimų“. 

Bet kokie santykiai prasi-
deda nuo pagarbos. Jei poli-
tikai nori, kad piliečiai laiky-
tųsi jų nustatytų taisyklių, tai 
jie turi gerbti piliečius. O ne 
demonstruoti aroganciją ir iš-
skirtinumą. Nes apribojimas, 
kurio nesilaikoma, iš karto 
nubrukamas į veiksmų „svar-
beusia kaška dariti“ seriją. 
Kur iš esmės ir atsidūrė visi 
šie ribojimai. 

Daugelis juokėsi iš buvu-
sios valdžios sprendimo riboti 
vietų skaičių prekybos centrų 
automobilių aikštelėse. Na, 
prištabeliavo liaudžiai palečių 

vietoj stovėjimo vietų. Nese-
niai interneto platybėse sklan-
dė vaizdo siužetas, kaip blon-
dinės mašiniukui garažiniai 
meistrai diagnozavo koroną ir 
utilizavo. Galime pasidžiaugti 
– ribojimų dėka automobilius 
pavyko išsaugoti sveikus. O 
liaudis kaip ėjo į prekybcen-
trius, taip ir eina. 

Kas gali, pavyzdžiui, rim-
tai žiūrėti į apribojimą auto-
mobilyje važiuoti ne daugiau 
dviejų asmenų. Kaip tą prak-
tiškai įgyvendinti? Štai prak-
tinė situacija: į laidotuves rei-
kia atvežti mirusiojo sūnų su 
žmona. Abu nevairuoja. Kaip 
įsakysite artimiesiems juos 
vežti, pavyzdžiui, iš Pandėlio 
į laidojimo namus Rokišky-
je? Po vieną?! Ir, paaiškinkite 
man, kvailam padarui, kodėl 
važiuoti uošvienei brangiau-
siai su sūnaus šeima yra kur 
kas pavojingiau, nei autobusu 
su krūva svetimų žmonių?

Kitas idiotizmas yra kurti 
ribojimus, nesuvokiant šalies 
gyvenimo realijų. Štai tipi-
nė jaunimo situacija: nema-
žai porų gyvena nesusituokę. 
Kadangi pati gyvenimo ne-
susituokus esmė (ne visais, 
bet gana nemažai atvejų) yra 
gyvenimai ant lagaminų, be 
didesnių įsipareigojimų, tai 
natūralu, kad jaunimas tokio-
mis smulkmenomis, kaip gy-
venamosios vietos deklaracija 
neužsiima. Juolab, kad ir butą 
nuomojanti „iš po skverno“ 
baba greičiau jau sutiks vel-
niui atiduoti sielą, nei pasi-
rašyti nuomos sutartį. Aišku, 
tai smulkus sukčiavimas, kas 
mėnesį nusukant maždaug 20 
Eur nuo valstybės, bet kai Ro-
kiškyje išsinuomoti butą yra 
„misija neįmanoma“, o ypač 
jaunimui, tai rinktis nelabai 
yra iš ko. Ir štai, kai dabar ne-
kilnojamojo turto dokumen-
tai dėl ribojimų tapo aukso 
vertės, įsimylėjėliai, kuriuos 
jungia bendras katinas, lova ir 
šaldytuvas, staiga tampa skir-
tingais namų ūkiais. Nes kaip 
tu policininkui įrodysi, kad su 
tuo žmogumi gyveni? Kuri 
institucija išrašinėja tokias 
pažymas: „važiuoja pas Ma-
rytę, nes ten gyvena, ten stal-
čiuje yra jo kojinės, spintoje 
– kostiumas, dar priklauso 
pusė pūkinės antklodės ir pusė 

katino“? Tas, kuris važinėja 
dirbti, pavyzdžiui, į kokį Pa-
nemunėlį ar Panevėžį, staiga 
tampa dar ir benamiu. Ir žmo-
gus įstumiamas į situaciją, kai 
tarsi paskutinis plėšikas turi 
rauti namo kaimo keliukais? 
Tai tik kelios iš gausybės ne-
logiškų situacijų. Kai žmonės 
priversti sukčiauti, bijoti būti 
sučiupti. Vien per šventes 
dviejuose patikros postuose 
rajono policija patikrino 3495 
automobilius, 96 vairuoto-
jams teko transporto priemo-
nę gręžti atgal. Tarsi nedaug 
tų bandytojų... Pasufleruosiu: 
pro postus paprastai važiuoja 
tie, kurie žino, kad bus įleisti. 
O tie, kurie abejoja, net ne-
bando laimės. Vieša paslaptis: 
jei atpylei 160 km iki Rokiš-
kio, pavažiuosi dar 10 km iki 
Šilaikių. Tik nepamirškite pa-
klausti, kaip jaučiasi policijos 
pareigūnai, šventines dienas 
praleidę šaltyje, rizikuodami 
užsikrėsti...

Vienintelė išeitis suvaldyti 
situaciją – tai „nuimti“ tiks-
lus, kurių žmonės važiuoja. 
Dar galima bergždžiai ape-
liuoti į sveiką protą. Kodėl 
bergždžiai? Nes... staiga it 
velnias iš tabokinės prie kos-
metikos parduotuvės Vilniuje 
išdygsta ponia Seimo pirmi-
ninkė iš Šiaulių „aš tik kve-
palų ir torto“. Va ir aiškinkit 
dabar, mielieji valstybės va-
dovai, kaip būtina laikytis 
visiems karantino taisyklių. 
Ir kai valstybės vadovams 
kitą kartą užeis noras svaigti 
apie nepaprastosios padėties 
įvedimą, gal vertėtų tautai 
atvirai pasakyti, kad kai ku-
rių iš jų elgesys irgi yra prie-
žastis tą padėtį įvesti? Ir kad 
šiuo atveju tarp neatsakingo 
runkelio ir neatsakingo vieno 
iš valstybės vadovų galima 
drąsiai dėti lygybės ženklą. 
Ir kai kitą kartą didmiesčių 
ponaičiams užeis noras aiš-
kinti, kokie jie protingi, pro-
gresyvūs, tai ne ta prasigėrusi 
liaudis iš provincijos, vertėtų 
pažiūrėti į savuosius lyderius.  
Nes nėra jokio skirtumo, ko 
vazotis iš Šiaulių į Vilnių: ar 
eglutės pažiūrėt, ar butelio, ar 
kvepalų su tortu nusipirkti.  Ir 
dar po to stebimės: kodėl gi 
lietuviai savo valdžios neger-
bia, ja nepasitiki. A va todėl.

Vidutinės natūralaus pieno supirkimo kainos 2020 m. lapkričio mėnesį
2020 m. lapkričio mėne-

sį vidutinė natūralaus (4,38 
proc. riebumo ir 3,50 proc. 
baltymingumo) pieno supir-
kimo kaina buvo 315,1 Eur 
už toną, 3,2 proc. didesnė, 
palyginti su praėjusiu mėne-
siu (š. m. spalį pieno supir-
kimo kaina buvo 305,3 Eur 

už toną). Palyginti su praė-
jusių metų lapkričio mėn., š. 
m. lapkritį pieno supirkimo 
kaina buvo 4,4 proc. dides-
nė (2019 m. lapkritį natūra-
laus pieno kaina buvo 301,9 
Eur/t).

Vidutinė bazinių rodiklių 

pieno supirkimo kaina š. m. 
lapkričio mėnesį, palyginti 
su š. m. spaliu, padidėjo 2,2 
proc. ir buvo 241,1 Eur už 
toną.

Per 2020 m. lapkričio mėn. 
buvo supirkta 101,86 tūkst. t 
pieno, o tai yra 2,6 proc. dau-
giau, palyginti su 2019 m. 

lapkričiu.
Per 2020 m. I-XI mėn. iš 

viso buvo supirkta 1248,1 
tūkst. t. pieno, o tai yra 0,4 
proc. daugiau, palyginti su 
2019 m. atitinkamu laikotar-
piu.

Žemės ūkio ministerijos
inform.

Balsuoti už prakartėles galima virtualiai
Rokiškio krašto muzieju-

je iki vasario 2-osios veikia 
XVII respublikinė konkur-
sinė prakartėlių paroda. 

Su konkursui pateiktais 
darbais galima susipažinti 
arba ekspozicijoje Krašto 

muziejaus pastatų languose, 
arba virtualiai, muziejaus 
facebook paskyroje. Ten ga-
lima ir balsuoti už labiausiai 
patikusią prakartėlę. Dau-
giausia patiktukų sulauku-
sios autoriui teks specialus 
prizas.
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TRIBŪNA Ligonių kasa skelbia, kad nebeliko eilių laukiant dantų protezavimo
Valstybinė ligonių kasa 

(VLK) skelbia, kad nebe-
liko eilių pacientams lau-
kiant dantų protezavimo. 

Pasak VLK direktoriaus 
pavaduotojos Tatjanos Go-
lubajevos, šiemet iš Priva-
lomojo sveikatos draudimo 
fondo (PSDF) biudžeto dantų 
protezavimui skirta 39,2 mln. 
eurų – 6 mln. eurų daugiau nei 
pernai.

„Gerokai padidintas finan-
savimas sudarė galimybę su-
trumpinti dantų protezavimo 
laukimo eilę, o galiausiai ir ją 
panaikinti. Tai iš tiesų savotiš-
kai istorinė akimirka“, – pra-

nešime teigia T. Golubajeva.
VLK teigimu, nuo sausio 

dantų protezavimo paslaugą 
„bus galima gauti praktiškai iš 
karto“.

Taip pat tvirtinama, kad 
trumpės ir biurokratinės pro-
cedūros, t. y. pacientams nuo 
šiol nebereikės pildyti dau-
gybės dokumentų – prašymo 
įtraukti į laukiančiųjų sąrašą, 
sulaukti teritorinių ligonių 
kasų patvirtinimo apie įtrau-
kimą ir pan. Gydymo įstaigai 
suvedus paciento duomenis, 
jie toliau bus tvarkomi ir re-
gistruojami elektroniniu būdu.

Nelikus eilių, atsisakoma 
ir galimybės dantis protezuo-

ti savo lėšomis, vėliau už tai 
gaunant iš ligonių kasų kom-
pensaciją. Dantų protezavimo 
paslaugos teikiamos įstaigose, 
kurios yra sudariusios sutartis 
su teritorinėmis ligonių kaso-
mis.

Teisę gauti šias paslaugas 
turi pensininkai, turintieji 
tam tikrą nedarbingumą, ne-
pilnamečiai bei ligoniai, ku-
riems taikytas gydymas dėl 
burnos, veido ir žandikaulių 
onkologinės ligos. Kompen-
sacijos, priklausomai nuo 
paciento amžiaus, gydymo 
sudėtingumo, siekia maždaug 
26–1550 eurų.

BNS inform.
Šiandien tamsą išsklai-

dė seniai matyta saulė ir 
žiemos peizaže išryški-
no nuogas medžių šakas, 
sniegu  pabalintas kiemo 
tujas, ėglius ir egles. Švie-
su, nes ir žemė balta , ir 
saulė danguje, ir pirmą-
ja vakcina nuo KOVID 
-19 paskiepyti medikai, ir 
gimstanti nauja viltis, kad 
2021 bus šviesesni, viltin-
gesni, geresni.

Pirmiausia iškelkime 
Laisvės vėliavą. Po ja sau-
sio 1 dieną minima Lietuvos 
Vėliavos diena, pirmąkart 
suplėvėsavusi 1919 sausio 1, 
bet tą pačią dieną bolševikų 
išniekinta, sudraskyta. Dar 
kartą iškelta 1920, kai į Vil-
nių sugrįžo Lietuvos kariuo-
menė, bet vėl nuplėšta. O nuo 
1988 metų Gedimino kalne ji 
plakasi vėjyje jau 33 metai, 
kasmet pakeičiama vis nauja. 
Po Laisvės vėliava, be abejo, 
yra ir Laisvės Gynėjų diena, 
primenanti tragiškus 1991 
sausio 13 dienos įvykius, 
kai gindami trapią Lietuvos 
laisvę sovietų okupantų buvo 
sužeisti daugybė žmonių, 
14 žuvo. Tai įvyko prieš 30 
metų. Jų, kaip didvyrių, var-
dai liks amžinai. Bet , anot 
Justino Marcinkevičiaus, 
„Vėliavą ne taip sunku iškel-
ti, kaip sunku per kasdieny-
bę nešti.“ Dar po šia vėliava 
tarptautinė holokausto aukų 
atminimo diena (27), skirta 
nužudytiems žydams prisi-
minti. Tik vienybėje mūsų 

PO NAUJŲ VILČIŲ VĖLIAVA
stiprybė.

Po kultūros vėliava telpa 
ir Lietuvos, ir pasaulio kul-
tūros veikėjų vardai. Šįmet 
sausį sukaktų 95 kalbininkui 
Juozui Pikčilingiui, 90 – tau-
tosakininkui ir kalbininkui 
Leonardui Saukai, literatūros 
kritikui Rimvydui Šilbajo-
riui – 95, poetui, prozininkui 
Antanui Venclovai – 115, net 
245 – Martynui Liudvikui 
Gediminui Rėzai, teologui, 
lituanistui, tautosakininkui, 
visuomenės veikėjui, 1818 
metais pirmąsyk išleidusiam 
Donelaičio “Metus”. Jau 145 
būtų amerikiečių rašytojui 
Džekui Londonui, 195 – kuni-
gui, vertėjui, prozininkui Juo-
zapui Silvestrui Dovydaičiui, 
190 – Jonui Katelei –švietėjui, 
kunigui, draustos spaudos pla-
tintojui ir slaptųjų lietuviškų 
vakarų bei mokyklų organi-
zatoriui, 190 – sorbų kilmės 
poliglotui, filosofijos daktarui, 
Mažosios Lietuvos visuome-
nės veikėjui, publicistui ir po-
etui Jurgiui Zouerveinui, kuris  
žadino ir mūsų patriotiškumą: 

Lietuviais  esame mes 
gimę,

Lietuviai turime ir būt.
Tą garbę gavome užgimę.
Jai ir neturim leist pražūt! – 

rašė jis.
Šįmet 95 būtų kompozi-

toriui Vytautui Klovai, 265 

– Volfganui Amadejui Mo-
certui. Jų visų  kūryba  liks 
amžiais gyva  po kultūros 
vėliava.

Po katalikybės vėliava šį 
mėnesį Trijų Karalių šventė, 
primenanti, kaip trys astro-
nomija susidomėję šventieji: 
Kasparas, Merkelis ir Balta-
zaras, aplankę gimusį Kristų, 
jam ir mums visiems įteikė 
dovanų: viltį keliančių smil-
kalų, tikėjimą stebuklu žie-
biančios miros ir aukso, dėl 
kurio pametęs protą, gali  ir 
pats žūti.

O po lietuvių etninio pa-
veldo vėliava – pavasario 
viltis,- pusiaužiemio šven-
tė(01-25).Tądien nubundanti 
meška, ir, jei pamatanti ilgą 
šešėlį, vėl užmieganti, nes 
pavasaris būsiąs vėlyvas. O 
jei diena apniūkusi ir šešėlio 
nėra, pavasaris čia pat, nebė-
ra laiko miegoti. . Jei saulė-
ta – tokia būsianti ir vasara, 
jei debesuota – daug žmonių 
tais metais mirsią, jei lyja ar 
sninga, bus brangmetis, o jei 
smarkus vėjas – kilsią nesu-
tarimų. Tai senolių pastebė-
jimai.

Taip ir žygiuosime po nau-
jų vilčių vėliava tikėdami, 
pasitikėdami ir pagal išgales 
prisidėdami.

Irena Varnienė, 
LKRS narė

„Rokiškio Sirena“ redakcijos nuomonė nebūtinai su-
tampa su išsakyta nuomone. Skiltyje „Tribūna“ galite pa-
sisakyti visi. 

Savo tekstą siųskite el. paštu reklama@rokiskiosirena.lt 
arba paprastu paštu Nepriklausomybės aikštė 12, Rokiškis

Dėl koronaviruso besitęsiant karantinui, sumažėjo žmonių, 
galinčių duoti kraujo, o jei virusas šalyje plis ir toliau, 
prognozuojamas kraujo trūkumas

Visuomenė gyvena ka-
rantine, didžioji dalis žmo-
nių, tarp jų – ir kraujo do-
norai, leidžia laiką namuose, 
tačiau kraujo poreikis bet 
kokiu atveju išlieka aktua-
lus ir karantinas Naciona-
linio kraujo centro darbo 
nesustabdo – kraujo kom-
ponentai ir toliau pristatomi 
gydymo įstaigoms.

„Dedame visas pastangas, 
kad sutelktume žmones, užti-
krintume procesų saugumą ir 
visus, kurie yra sveiki, kvie-
čiame atvykti donorystei“ 
– teigė Nacionalinio kraujo 
centro Panevėžio filialo do-
norų organizatorius Donatas 
Šniutė.

Kraujo komponentai reika-
lingi ligoninėse gydomiems 
pacientams, ypač kraujo rei-
kia skubiais atvejais.

„Kraujo komponentų nuo-
lat reikia neatidėliotiniems ir 
gyvybiškai svarbiems atve-
jams – žmonėms po nelaimin-
gų atsitikimų, traumų, nudegi-
mų, taip pat gimdymo metu, 
kraujo vėžiu ir kitomis sun-
kiomis ligomis sergantiems 
pacientams. Taip pat nėra vi-
siškai sustabdytos ir planinės 
operacijos“ – sakė NKC Pane-
vėžio filialo atstovas.

Gruodžio mėnesį Rokišky-
je vykusioje kraujo donorys-
tės akcijoje kraujo padovano-
jo daugiau nei 90 rokiškėnų.

„Toks rokiškėnų aktyvu-
mas labai džiugina. Džiaugia-
mės, kad Rokiškyje žmonės 
nori padėti ir supranta dono-
rystės svarbą. Norime padė-
koti visiems, dovanojusiems 
kraujo 2020 metais, sveikina-
me gražiausių metų švenčių 

proga, linkime būti sveikais ir 
išlikti aktyviais kraujo dono-
rais artėjančiais metais“ – tei-
gė D. Šniutė.

Kraujo donorystės akcija 
sausio mėnesį vyks Rokiškio 
rajono savivaldybės patal-
pose, o pastaraisiais kartais į 
donorystės akcijas reikalinga 
išankstinė registracija.

„Organizuoti kraujo do-
norystės akcijas karantino 
laikotarpiu leidžiama, tačiau 
žinoma, laikantis visų būti-
nų saugumo priemonių. Šiuo 
atveju svarbiausia išankstinė 
kraujo donorų registracija, ku-
rios pagalba galime reguliuoti 

srautus užtikrindami susibūri-
mo nebuvimą, patalpų dezin-
fekciją, darbo laiką ir pajėgu-
mus. Todėl labai prašome visų 
donorų iš anksto registruotis 
nurodytu telefonu ir atvykti 
jiems skirtu laiku“ – apie iš-
ankstinę registraciją sakė D. 
Šniutė.

Artimiausia kraujo dono-
rystės akcija Rokiškyje vyks 
sausio 5 dieną, antradienį, 
nuo 10:00 iki 17:00 val., Ro-
kiškio rajono savivaldybėje 
(Respublikos g. 94). Priva-
loma išankstinė kraujo do-
norų registracija telefonu: 
+37065543757

Gerumas vienijo rokiškėnus. 
Dar galite prisijungti prie paramos silpniausiems

Iš 2 p.
Dabar su nerimu laukiama 

prasidedančio pokalėdinio 
laikotarpio, kai gyvūnų prie-
glaudas ims pildyti tie, kurie 
tapo netinkamomis, nepagei-
daujamomis Kalėdų dovano-
mis. Nors gyvūnų globos or-
ganizacijos keletą metų prieš 
Kalėdas akcentuoja: nors tai 
gerumo, gerų darbų, jaukumo 
laikas, gyvūnas yra netinka-
ma dovana. 

O po kelių mėnesių į glo-
bėjų rankas ims plaukti neat-
sakingų šeimininkų nesteri-

lizuotų gyvūnų palikuonys. 
Dešimtys kačiukų ir šuniukų 
bus globojami, socializuoja-
mi, kol galės iškeliauti pas 
naujus šeimininkus. 

Taigi, gyvūnų globėjams 
tam labai reikia elementa-
rios pagalbos gyvūnų maistu, 
higienos priemonėmis. To-
dėl prieš Kalėdas rokiškėnai 
globėjai paaukoti kvietė prie 
prekybos centro „Norfa“. 
Nemažai rokiškėnų atsiliepė 
į kvietimą: į vežimėlį dėjo 
nupirktas vieni didesnes, 
kiti mažesnes kačių maisto 

pakuotes. Jų per kelias die-
nas surinkta net 4 vežimė-
liai. Taigi, Kalėdos žmonių 
nuskriaustiems katėms bei 
šunims buvo sočios. Tačiau 
maisto jiems reikia ne tik 
švenčių metu. 

Todėl gyvūnų globėjams 
labai svarbus kiekvienas pa-
aukoto maisto, kraiko, higie-
nos reikmenų pakelis. Padėti 
gyvūnams, skirti jiems mais-
to ar lėšų galima susisiekus 
skelbime nurodytu telefonu.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Medicinos įstaigų ir mobilaus punkto darbo  laikas šventiniu laikotarpiu:
Pirminės asmens sveika-

tos priežiūros centras dirbs 
sausio 2-3 dienomis nuo 8 
iki 12 val.

Obelių, Pandėlio ir Juo-
dupės ambulatorijos dirbs 

sausio 2 d. nuo 8-12 val.
Mobilus punktas dirbs 

sausio 2 d. nuo 8-12 val.
UAB „MediCA klinika“ 

(Panevėžio g. 16A, Rokiš-
kis): 

 2021 metų sausio 1 d. kli-
nikos nedirbs, o sausio 2-3 
dienomis dirbs nuo 10-16 
val.

Rajono savivaldybės
inform.
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2021-ųjų metų horoskopas visiems Zodiako ženklams
AVINAS (03.21-04.20). 

Gimusiems po Avino ženklu 
– viena ryškiausių savybių 
yra maksimalizmas. Šie me-
tai bus maksimalizmų mak-
simalizmas. Jei net pilkoje 
kasdienybėje po šiuo ženklu 
gimę žmonės elgiasi pagal 
principą viskas arba nieko, tai 
šiemet ši jų savybė tik keros 
ir plėsis. Gimusiems po Avi-
no ženklu atrodys, kad pasau-
lyje išnyko visos spalvos ir 
pustoniai, liko tik juoda arba 
balta. Ir jokių kompromisų. 

Tačiau jei imsitės kokių 
nors darbų, tai nuversite kal-
nus, sukasite juos vėl, ir dar 
kartą nuversite, kad jau bū-
tumėte garantuoti rezultatais. 
Vienintele kliūtimi žmogaus, 
gimusio po Avino ženklu, 
kelyje bus nebent jis pats. 
Mat išsijudinti kokiems nors 
svarbiems žygiams kurį laiką 
užtruks. Vienintelis ribojantis 
veiksnys bus prigimtinis tin-
gėjimas bei noras atidėlioti 
darbus dar truputėliui, kuris 
gali užsitęsti ir mėnesį kitą. 
Mat, ir ne be pagrindo, atro-
dys, kad išeikvoti visas jėgas 
neverta. Tačiau išsijudinę pa-
sieksite visus tikslus. Pirmieji 
sėkmės ženklai pasirodys jau 
įpusėjus sausiui, o ties kovu 
naudą ims nešti ir ilgalaikiai 
projektai. Be to, spalį likimas 
lems labai svarbų pasirinki-
mą.

JAUTIS (04.21-05.21). 
Šie metai – atsargų kaupi-
mo laikas. Vidinis balsas tik 
apie tai ir šnibždės. Kaupsite 
lėšas, daiktus, pažintis, ži-
nias, patirtį. Šių metų prin-
cipas gimusiems po Jaučio 
ženklu: daugiau taupyti, ma-
žiau eikvoti. Įdomu tai, kad 
objektyvių priežasčių tokiam 
elgesiui nebus: vargu ar šiais 
metais bent vienas mėnuo 
gimusiems po Jaučio ženklu 
bus nesėkmingas. 

Tačiau taupymas turi ir 
antrąją pusę – išlaidumą. Jei 
kuriam laikui trūks kantrybės 
taupyti ir pasiduosite impul-
sui nesaikingai išlaidauti, 
gero nelaukite. Mat tokiu 
atveju per kelias dienas ištuš-
tinsite taip rūpestingai kelis 
mėnesius kauptus resursus.

Tokie nuotaikų kalneliai 
rodys, kad didžiausias trūku-
mas šiais metais bus... saiko 
jausmas. Ir balansą tarp išlai-
dumo ir taupumo išlaikyti bus 
labai sunku. Kita vertus, kar-
tais ir išlaidumas turi naudos: 
duoda laisvės pojūtį, nepa-
mirštamus įspūdžius. Svarbu 
tik sukaupti kažkokias nelie-
čiamas atsargas, kurios teiktų 
saugumo jausmą. 

Kiekvieną mėnesį jums 
bus palanku kurti verslą, skir-
ti laiko studijoms, saviugdai. 
O rugpjūtį žvaigždės žada 
kažkokią labai svarbią pažin-
tį, kuri aukštyn kojom apvers 
įprastą rutiną. 

DVYNIAI (05.22-06.21). 
Šie metai bus tikras dvasios 
pakilimas ir energijos pliūps-
nis. O va kiek tai bus reika-
linga, laiku ir vietoje, čia jau 
kitas klausimas... Jei imsitės 
kokių nors naujų reikalų, kaip 
įprasta, su dideliu įkvėpimu 
ir pasitikėjimu savimi (o jūs 
šiemet tokių reikalų imsitės 
dažnai), tai dar ne mokslo 
įrodytas faktas, kad juos sė-
kmingai baigsite. Ir problema 
bus ne tingėjimas: jūs darbų 
imsitės noriai ir dažnai. Ta-
čiau impulsyvumas, negebė-
jimas dėlioti prioritetus, karš-
takošiškumas gerokai kenks. 
Jei iki šiol jūs tvirtoves im-
davote prigimtiniu žavesiu, 
tai šiemet tokie triukai nebe-
veiks aplinkinių. Jūsų turtas – 
ne tuščias įvaizdis, o žinios ir 
gebėjimai. Pats metas jomis 
rūpintis. 

Jei sieksite svarbių tikslų, 
tramdykite savo hiperaktyvu-
mą. Iš daugybės idėjų rinkitės 
tik pačias perspektyviausias, 
vienu metu vykdykite vieną 
ar du projektus. Jei jau ko im-
sitės, tai saikas bus didžiau-
sias jūsų sąjungininkas. Kaip 
ir kantrybė. Geriau darbus 
atlikti lėčiau, bet kruopščiau 
ir tiksliau. O jei to nesugebate 
– geriau tiesiog ilsėkitės. Taip 
pasieksite daugiau naudos. 

Palankiausias laikas pra-
dėti naujus darbus – balandis, 
o finansinė sėkmė lydės kovą. 
Jei nepamesite galvos, tai bus 
geri, produktyvūs metai.

VĖŽYS. (06.22-07.22). 
Geriausiai seksis tie reikalai, 
kuriuos pradėjote dar pernai. 
Nutiestas bėgiais riedėsite 
nesunkiai ir greitai. Ir taip 
bus faktiškai visose gyve-
nimo sferose: nuo karjeros, 
verslo iki santykių su mylimu 
žmogumi. O štai pradėti nau-
jus darbus, realizuoti naujus 
projektus bei idėjas žvaigždės 
kategoriškai nepatartų. Dabar 
– tik laiko patikrinti tikslai 
ir laiko patikrinti metodai jų 
siekti, tik įprastinė aplinka, 
rutina be didesnių naujovių. 
Bet kokie nauji planai, jei 
ir nesugrius iš karto, tai bus 
sunkiai įgyvendinami dėl 
daugybės kliūčių, nepalankių 
aplinkybių. Ir viso to priežas-
tis bus viena – likimas siųs 

nedėmesingumo prakeiksmą. 
Jei senuose, patikrintuose 
reikaluose nuo nemalonių jo 
pasėkmių gelbės rutina, pa-
tirtis ir žinios, tai nauji planai 
šių privalumų neturės. Pažįs-
tamoje aplinkoje po Vėžio 
ženklu gimę žmonės jausis 
it žuvys vandenyje. Ar netgi 
auksinės žuvelės. Pavasaris 
ir vasara bus palankūs kūry-
binei veiklai. O štai vasaros 
viduryje gali kilti nesklandu-
mų profesinėje veikloje. Bet 
šios problemos paskatins jus 
tobulėti. 

LIŪTAS (07.23-08.21). 
Taip jau nutiko, kad Jautis 
ir Liūtas nedraugauja, šie di-
dingi gyvūnai paprastai ven-
gia vienas kito. Taigi, Jautis 
gimusiems po Liūto ženklu 
netrukdys siekti jų tiksų, 
bet ir uodegos nepajudins, 
kad jiems padėtų. Žvėrių 
karaliaus ženklo lydimiems 
derėtų daugiau dėmesio ir 
lėšų skirti įvaizdžiui. Ne-
būtina taškytis pinigais, bet 
ir nekreipti dėmesio į save 
nevertėtų. Tikėkite savimi, 
dovanokite aplinkiniams 
gerą nuotaiką, malonų ben-
dravimą. Mat, kadangi Jautis 
tikrai nepadės, teks ieškoti 
kitų talkininkų. O juos tel-
kiant aplinkinių gera nuomo-
nė ir simpatijos pasitarnaus 
ketinant išspręsti nemažai 
problemų. Būkite kompanijų 
siela. Nebūtinai mokėkite už 
svetimas pramogas, tačiau, 
kai tik bus galima, pasisten-
kite organizuoti smagius 
žygius, išvykas, džiaukitės 
aplinkinių sėkme. Seksis 
tvarkyti tuos reikalus, ku-
riems reikia kolektyvo pa-
galbos. O tie reikalai, kurių 
gimę po Liūto ženklu imsis 
vieni, greičiausiai baigsis 
nesėkme. Palankiausia nau-
jus darbus pradėti sausį, kad 
jau kovą galėtumėte mėgau-
tis jų vaisiais. 

MERGELĖ (08.22-
09.23). Gimę po šiuo ženklu 
žmonės paprastai yra geri 
darbininkai ir svetimų su-
manymų uolūs vykdytojai.  
O šiemet teks ugdytis naują 
būdo savybę – būti generolu. 
Ir noras vadovauti, nurodi-
nėti aplinkiniams kils stebė-
tinai reguliariai. Ką ten kils, 

jis lydės visus metus. Ir ne 
veltui, mat gimę po Mergelės 
ženklu didžiausios sėkmės 
gali tikėtis ten, kur reikalin-
gi organizatoriaus talentai. 
Tik va vadovauti reikės iš-
mokti subtiliai, o ne šaukiant 
visam miestui. Geriausiai 
veiks moralinės paskatinimo 
priemonės, pavyzdžiui, pa-
gyrimai, darbo įvertinimai. 
O ten, kur vadovauti nebus 
kuo, greitai įsivyraus ruti-
na ir planus paliksite likimo 
valiai. Ir metų pabaigai su-
kaupsite ešeloną ir dar mažą 
karutį nebaigtų darbų. Jei jau 
taip nutiks, prašykite aplin-
kinių pagalbos. Metai dova-
nos daug idėjų, naujų darbų 
ir planų. Puikus laikas finan-
siniu atžvilgiu. Ruduo palan-
kus mokytis, kelti profesinę 
kvalifikaciją. 

SVARSTYKLĖS (09.24-
10.23). Atėjo metas daugiau 
dėmesio skirti poilsiui bei 
sau. Mat likimas lems, kad 
darbų sėkmė visiškai nepri-
klausys nuo įdėtų pastangų, 
sugaišto laiko. Netgi atvirkš-
čiai, kuo daugiau pastangų 
skirsite vienam ar kitam rei-
kalui, tuo didesnį chaosą apie 
save sukelsite. Vienintelė 
išeitis – palikti komplikuotus 
reikalus savieigai, kol rasite 
pusiausvyrą, kuri ir padik-
tuos tolesnius sprendimus. Ir 
tokiais atvejais sėkmė ne kar-
tą lydės. Tačiau tai visiškai 
nereiškia, kad galite nebesi-
stengti ir aplinkiniams diri-
guoti koja nuo sofos. Tiesiog 
dirbant reikia tausoti jėgas. 
Mat reikalai gerai klostysis 
arba apskritai be pastangų, o 
jei jų reikės, vadinasi, tikslo 
pasiekti, ko gero, nepavyks. 
Taigi, kilus pirmiems reikš-
mingiems sunkumams, geriau 
probleminius reikalus palikti 
kurį laiką ramybėje. Vasarį 
laukia permainos profesinėje 
srityje, tikėtina, paaukštini-
mas. Vertinkite ir saugokite 
savo reputaciją. 

SKORPIONAS (10.24-
11.22). Trauks nuotykiai ir 
žygdarbiai, ir asmeninėje, ir 
profesinėje srityje. Ir jiems 
siekti likimas nešykštės ener-
gijos bei sveikatos. Nešvais-
tykite jėgų veltui: nukreiptos 
ne į smulkmenas, o naudinga 

linkme, jos duos labai gerai 
matomų vaisių. Jūsų talentai, 
lyderio savybės bus mato-
mos ir įvertintos aplinkinių, 
taip pat atneš apčiuopiamos 
naudos. Nors drąsus ir tvir-
tas būdas neleidžia vengti 
ginčų ir konfliktų, šiemet jie 
bus ypatingai skaudūs. Tad 
geriau jų išvengti, nei srėb-
ti pasekmes. Ir mintis, kad 
ginčuose gimsta tiesa, jūsų 
atveju klaidinga: ginčuose 
negims niekas daugiau, nei 
peštynės ir nuostoliai. Ir net 
jei įrodysite savo tiesą, jūsų 
reputacijai bus padaryta nea-
titaisoma žala. Geriau laiky-
kitės savo tiesos ir nuomonės 
tyliai, ir užsiimkite savo rei-
kalais. Kurie bus labai sė-
kmingi. 

ŠAULYS (11.23-12.22). 
Metas peržiūrėti taikinius, 
kitaip sakant, savo tikslus ir 
vertybes. Likimas žada ra-
mius, gerus metus, nors jums 
kartais ir atrodys kitaip. At-
rodys, kad reikalai klostosi 
labai lėtai, jus supa tikri lė-
tapėdžiai. Bėda ta, kad savo 
idėjomis aplinkinių neužkrė-
site. Ir ačiū Dievui, nes po to 
reikės rūpintis, kad entuzi-
azmo apimti jie neišgriautų 
visko aplink kelių kilometrų 
spinduliu. Taigi, geriausia, 
ką galite padaryti, tai užsi-
imti savo planais ir siekiais. 
Ramiai, be ypatingų pastan-
gų pasieksite labai daug 
įvairiose gyvenimo sferose: 
ir darbe, ir namuose. Nenusi-
minkite dėl smulkmenų, ne-
laukite aplinkinių pagalbos. 
Viskas jūsų rankose. Tuo ir 
naudokitės. Metų rūpesčiu ir 
džiaugsmu bus santykiai su 
mylimu žmogumi. Negailė-
kite tam laiko. O spalis bus 
pelningiausias metų mėnuo.

OŽIARAGIS (12.23-
01.20). Tai profesinės ir as-
meninės kovos už sėkmę 
metai. Ir ta kova bus ne su 
žmonėmis, ne su aplinkybė-
mis, o su savo būdo savybė-
mis. Turėsite ugdyti lankstu-
mą, kad neįviliotumėte save 
į aklavietes. Mat vienintelis 
žmogus, kuriuo galėsite pa-
sikliauti – jūs pats. Deja, šie 
metai bus ne patys geriausi. 
Ir ne dėl epidemijos. Jūsų 
dvasinę pusiausvyrą labai 
dažnai žeis nesusipratimai, 
erzelys, vargins rutina. O tai 
metodiškam, punktualiam ir 
organizuotam ožiaragiui yra 
tas pats, kaip buliui raudona 
skepeta. Erzins aplinkinių el-
gesys, mat jie įsigudrins kelti 
betvarkę visur, kur tik įma-
noma, viską darys lyg tyčia 
ne vietoje ir nelaiku. Deja, 
perkurti pasaulio, kad ir kaip 
to norėtumėte, nepavyks. 
Vienintelis dalykas, ką galė-
site sukurti dirbdami koman-
doje – tai didelis skandalas.  
Kad veltui neeikvotumėte 
jėgų, geriau imtis tų reika-

lų, kuriuos galite atlikti be 
aplinkinių pagalbos. Pasitei-
sins darbas nuotoliniu būdu, 
investuokite į savo žinių, ta-
lentų plėtrą. Jūsų gyvenime 
retkarčiais atsiras didelės pi-
nigų sumos. Netaupykite jų, 
geriau investuokite. 

VANDENIS (01.21-
02.19). Laukia didelės 
permainos asmeniniame 
gyvenime. Tačiau skubėti 
neverta: permainoms reikia 
ruoštis, planuoti. Geriausias 
laikas joms – pavasario pra-
džia.Galvoje bus ankšta nuo 
viena už kitą geresnių idėjų. 
Daugelis jų bus ne tik origi-
nalios, bet ir prasmingos, gi-
lios. Taigi, jei jos ir nepakeis 
pasaulio apskritai, jos gali 
pakeisti bent jau jūsų gyve-
nimą. Visgi būkite apdairūs: 
ne visada gerai apversti savo 
gyvenimą. Mat jei fantazijos, 
kūrybiškumo nestigs visus 
metus, tai apie praktiškumą, 
deja, to negalima pasakyti. 
Vis kils noras paskraidyti 
padebesiais, dėl ko žemiš-
kieji reikalai klostysis ne per 
geriausiai. Jei norite pasiekti 
gerų rezultatų, tai pirmausia 
teks iš minčių ir idėjų aukšty-
bės nusileisti į nuodėmingąją 
žemę. Tokiu atveju kūrybinė 
energija materializuosis į ap-
čiuopiamus rezultatus. Jūsų 
išradingumui, kūrybiškumui 
ribų nėra. Tuo ir naudokitės. 

ŽUVYS (02.20-03.20). 
Praėję metai davė daug pa-
tirčių ir pamokų, kartais ir 
skausmingų. Dabar laikas 
pasinaudoti šiomis patirti-
mis. Vasarį turėsite nemažai 
palankių progų finansinėje 
srityje. Vasara dovanos daug 
progų geram poilsiui. Metai 
bus tylūs ir ramūs. Tai leis 
giliau, aiškiau suvokti tam 
tikrus gyvenimo procesus 
ir reiškinius. Laikas slinks 
lėtai, o darbai plauks įpras-
tine tėkme. Nes kaip galima 
išmušti iš vėžių tai, kas aps-
kritai nejuda. Gimusiųjų po 
Žuvų ženklu pasyvumas, kad 
ir kaip būtų keista, bus labai 
produktyvus ir naudingas. 
Neskubėdami, rinkdamiesi 
tik tuos darbus, kurie įvei-
kiami be didelių pastangų, 
pasieksite labai gerų rezul-
tatų. Sėkmės receptas: ramy-
bė, neskubėjimas. O štai jei 
aplinkiniai ar likimas paban-
dys jus išjudinti, geruoju tai, 
žinoma, nesibaigs. Kuo ak-
tyvesni būsite, tuo daugiau 
nesėkmių, netvarkos, nuos-
kaudų patirsite. Aktyvumas 
provokuos problemas net pa-
prasčiausiuose reikaluose, ir 
problemos kaupsis. Daugiau 
ilsėkitės, džiuginkite save 
smagiomis smulkmenomis, 
nesivykite tų, kurie nuo jūsų 
bėga: nei reiškinių, nei žmo-
nių. Vis tiek jų nepavysite. 

„Rokiškio Sirenos“
inform.
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PASLAUGOS

• Vedama buhalterinė apskaita 
ūkininkams, nuo pirminių 
dokumentų iki ataskaitų pateikimo. 

Tel. 8 614 37 796. Rokiškis
• Atlieku apdailos, santechnikos, 
elektros remonto darbus. Darau 
langų, durų apdailą po montavimo. 
Tel. 8 675 29 775. Rokiškis

PERKA

• Nupirkčiau sodą su nameliu ar be 
jo. Kaina sutartinė. Kaina 2000 Eur. 
Tel. 8 688 08 221. Rokiškis

• Perku 2pts-4 didžiąją priekabą. 
Gali būti netvarkinga, be 
dokumentų. Tel. 8 622 69 546. 
Rokiškis
• Pirksiu 2 kambarių butą 
Kavoliškyje arba sodą su nameliu 
Rokiškyje. Tel. 8 692 63 439. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo, galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmogų arba vaikus. 
Galiu dirbti visas dienas ir per 
išeigines. Turiu patirties.  
Tel. 8 625 24 087. Rokiškis
• Vyras ieško darbo.  
Tel. 8 645 84 278. Rokiškis
• Galiu slaugyti ligonį ar prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmogų.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• 32 metų vaikinas ieško darbo.  
Tel. 8 609 08 832. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmogų, ligonį ar 
vaikus. Turiu patirties.  
Tel. 8 646 25 082. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingas meistras, duris 
padengti oda. Tel. 8 679 95 305. 
Rokiškis
• UAB MIŠKO DRAUGAS siūlo 
darbą operatoriams - darbininkams 
(malkų skaldyklė, frontalinis 
krautuvas). Skambinti darbo metu. 
Tel. 8 687 34 625. Rokiškis
• Reikalingas žmogus prižiūrėti 
senyvo amžiaus vyriškį.  
Tel. 8 693 85 945. Rokiškis
• Reikalingas meistras, galintis ir 
mokantis statyti pirtį.  
Tel. 8 686 35 604. Rokiškis
• R. Valiulio IĮ reikalingas gyvulių 
skerdėjas. Tel. 8 686 58 920. 
Rokiškis
• Ieškau kas su savo medžiagomis 
montuoja segmentines, tinklines 
tvoras. Tel. 8 638 92 946.  
Rokiškis

KITA

• Tena sauskelnes suaugusiems. 
Tel. 8 643 05 417. Rokiškis
• 3 kilimus, 2x3, pasirinktinai.  
Tel. 8 688 88 401. Rokiškis
• Medieną, įvairaus medžio 

išpjautas lentas. 100x21x120 cm, 
visu lentų ilgis vienodas, tinka 
tvorai, išsamesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 648 26 125. 
Rokiškis
• Sausas medienos atraižas bei 
sausas skaldytas malkas, vežu 
nedideliais kiekiais, po 2 m, kaina 
sutartinė. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 648 26 125. Rokiškis
• Sauskelnes. Tena slip Maxi L - 24 
vnt. 15 Eur. Tena slip Super L - 28 
vnt. 15 Eur. Tena slip Maxi M - 24 
vnt. 12 Eur. Tena slip Plius M - 30 
vnt. 12 Eur. Tel. 8 601 19 003. 
Rokiškis
• Medienos atraižas. Atvežu.  
Tel. 8 609 95 180. Rokiškis
• Sausas, skaldytas malkas. Atvežu. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Įvairią, pjautą statybinę medieną . 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Santechnikų spaustuvą.  
Tel. 8 615 55 734. Rokiškis
• Skersavimo stakles Falken. 
Supjauna įvairiais kampais, 100 
Eur ir diskinį pjūkliuką, kreizą su 
dėže 60 Eur. Kupiškis. Siunčiu 
išperkamuoju paštu. Puiki dovana 
vyrui Kalėdų proga.  
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• 300 amperų, naujus suvirinimo 
aparatus. Komplekte yra ir laidai, 
virinimo skydelis, plaktukas, 
šepetys. Kaina 95 Eur. Kupiškis. 
Siunčiu ir paštu. Liko 3 vnt .Puiki 

dovana vyrui Kalėdų proga. Kaina 
95 Eur. Tel. 8 684 20 231.  
Kupiškis
• Perlinę vonią. Nauja, yra ir 
kojoms masažinė vonelė. Kaina 450 
Eur. Tel. 8 686 37 924.  
Rokiškis
• Reikalingas kreditas. Garantija-
nekilnojamas turtas.  
Tel. 8 686 35 604. Rokiškis
• Naują medinį šulinio gaubtą.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Narvą su buteliu. Puiki dovana 
vyrui, uošviui, draugui ar broliui. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 627 93 019. 
Kupiškis
• Du langus. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 608 42 783. Rokiškis
• Baltos plytas. Rokiškio rajonas, 
Degsnių k., Žiobiškio gatvė 7.  
Tel. 8 663 75 131. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Baltą su ragais 1,5 metų ožį. 
Obeliai. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 640 21 914. Rokiškis
• Jaunų avelių, šviežią mėsą.  
Tel. 8 630 53 487. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Gerą telefoną Samsung Galaxy 
A3,nesubraižytas. Kaina 55 Eur. 
Tel. 8 616 02 365. Rokiškis
• Naują Redmi Note 8, 4/64 GB. 
Mėlynas. Dovanų apsauginis 
stikliukas. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 601 14 335. Rokiškis
• Mažai naudotą, galingą, kaip 
naują Samsung A80. 128GB 
atmintis, 8GB RAM, kamera 64 
megapikseliai, spartus krovimas, 
pilna komplektacija su apsauginiu 
stiklu ir dėkliuku su garantijomis 
ir pirkimo čekiu. Mokėta 468 Eur. 
Gold spalva. Kaina 289 Eur.  
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Labai geros būklės mobilų 
telefoną Samsung Galaxy S8, 
64GB. Pilna komplektacija. 
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m m NAUJIENA – lengvųjų 
automobilių remontas ir diagnostika 
m m Vilkikų DAF, MB, SCANIA,
 MAN, VOLVO remontas;
m m Žemės ūkio technikos remontas;
m m Statybinės technikos remontas
 ir kompiuterinė diagnostika;
m m DPF ir Adblue sistemų remontas.
m m Galios didinimas.
m m Eksploataciniai skysčiai,
 atsarginės dalys, alyvos 
visai technikai.

Sutarus atvykstame į vietą.
Bajorų k., Rokiškio raj.
Tel. (8-626) 24900; (8-693) 33878
uabmuhama@gmail.com

Dokumentai. Pirktas naujas 
Lietuvoje. Domina keitimas. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 647 55 957. 
Rokiškis
• Samsung S8. Skilęs priekinio 
stiklo kampas, veikia gerai, pilnas 
komplektas. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 670 11 657. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Sodybą ir 65 arų žemės sklypą, 
Margėnų k. Kriaunų sen. Rokiškio 
r. Rami vieta, už 300 m Sartų 
ežeras. Tel. 8 698 44 142.  
Rokiškis
• 2 kambarių butą Vytauto g., 
Rokiškyje. Atskiras įėjimas, 
centrinis šildymas, vanduo. Visi 
patogumai. Parkavimas prie 
namo. Namas medinis, draugiški 
kaimynai. Butui priklauso 
sandėliukas. Graži aplinka. Kaina 
16500 Eur. Tel. 8 606 48 794. 
Rokiškis
• Naują medinę pirtį.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Rokiškio rajone, Mickūnų k., 83 
kv. m. sodybą. Tobula, atoki vieta. 
Puikus susisiekimas. Vandens 
telkinys sklype. Akmenis rūsys. 
90 a žemės. Ežeras už poros km. 
Miestelis už 3 km. Apsvarstytume 
pardavimą išsimokėtinai per metus 
su pradiniu įnašu. Kaina 11500 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Tvarkingą mūrinį namą 
Čedasuose. 73 kv.m, patalpa voniai, 
tualetui įsirengti. Stogas geros 
būkles. Ūkinis pastatas, kraštinė 
sodyba, rami vieta. 17 a. sklypas. 
Pigus išlaikymas. Iki Rokiškio 15 

min. Kaina 10500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Erdvų, 65 kv. m butą, Taikos g., 
11 a. Mūrinis namas, tvarkinga 
laiptinė, šarvo durys. svetainė 20 
kv.m. Įstiklintas balkonas. Visai 
šalia darželis, mokykla, 5 aukštas. 
Didžiausia šildymo kaina praeitą 
žiemą-60Eur. Kaina 31000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Dviejų kambarių butą. Paruoštas 
remontui. Namas renovuotas, už 
renovaciją sumokėta. Taikos 1B. 
Kaina 27000 Eur.  
Tel. 8 687 96 986. Rokiškis

NUOMA

• Ieškomas 2 kambarių butas ar 
namo dalis nuomai Obeliuose. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 684 01 260. 
Rokiškis
• Išsinuomočiau žemės ūkio 
paskirties žemę Pandėlio 
seniūnijoje. Tel. 8 628 28 989. 
Rokiškis
• Išnuomojamas 1 kambario butas 
mikrorajone. Butas su baldais, 
šviesus, šiltas ir jaukus. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 650 97 026. 
Rokiškis
• Ieškomas butas nuomai, 
Juodupėje. Tel. 8 624 26 899. 
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Netoli Degsnių kaimo rastas 
mašinos ratas. Tel. 8 612 20 251. 
Rokiškis
• 2020-12-20 rastas PIN kodų 
generatorius (Swedbank).  
Tel. 8 610 44 326. Rokiškis
• Aukštaičių g., prie parduotuvės 
rasti automobilio raktai. Raktai 
saugomi parduotuvėje.  
Tel. 8 458 31 048.  
Rokiškis
• DPD siuntų skyriuje, prie 
Maximos, rasta banko kortelė.  
Tel. 8 675 40 522. Rokiškis
• Pamestas LG telefonas, radusiam 
atsilyginsiu. Tel. 8 679 94 126. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Naujus benzininius elektrinius 
pjūklus gera kaina.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Trimerį-aukštapjovę. Kaina 69 
Eur. Tel. 8 625 04 387.  
Rokiškis
• Parduodu naujus, firminius 
trimerius Garden, 60 Eur ir 
benzinines, gyvatvorių žirkles, 60 
Eur. Tel. 8 684 20 231. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Geros kokybės, įvairių matmenų, 
pjautą, statybinę medieną.  
Tel. 8 618 33 452. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Opel Astra. 1999 m., 2,0 l, 
dyzelis, 60 kW. Universalas, 
kablys. TA iki 2021.12.21. Kaina 
440 Eur. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• 195/65, R15, Kelly žiemines 
padangas (Goodyear kopija). 8 
mm, 2 vnt., 2020 m. 2 vnt., 2016 
m. Pirktos visos 4 naujos. Kaina 
derinama. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 627 77 015. Rokiškis
• Audi 80 B4 dalimis. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 648 26 125. Rokiškis
• Tvarkingą Ford Galaxy. 1,9 l, 
TDI, 85 kW, 2000 m., 7 vietos. 
Kaina 1800 Eur. Tel. 8 606 48 794. 
Rokiškis
• 2004 m. pabaigos Volkswagen 
Golf 4 universalą. 1,9 l, TDI, 
74 kW, automatinė greičių 
dėžė, gražus, švarus, be rūdžių, 
absoliučiai viskas pakeista ir 
sutvarkyta, pilnos komplektacijos 
su papildomais priedais ir 2 
komplektais ratų. Su TA. Būklė 
nepriekaištinga. Kaina 1550 Eur. 
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• VW Polo 2002 m., 1,9 l, 
47 kW, dyzelis. Atnaujintas 
modelis, techniškai tvarkingas, 
jokių investicijų nereikia. Nauji 
cilindriukai, stabdžių trosai, diskai, 
kaladėlės, padangos. TA 2 metams, 
draudimas, nėra taršos mokesčio. 
Kaina 670 Eur. Tel. 8 696 65 249. 
Anykščiai
• Ktm sx 50. 2008 m. Užsiveda, 
važiuoja puikiai. Išsamiau 

papasakosiu telefonu. Skirtas 4-10 
metų vaikui. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 624 53 495. Rokiškis
• Ford Fiesta. 1.6 l, benzinas, 2007 
m., labai geros būklės, be rūdžių, 
naujos m+s padangos. Kaina 1750 
Eur. Tel. 8 658 12 062.  
Rokiškis
• Volvo s60. 2004 m.,12 mėn. 2.4 l, 
dyzelis. Techniškai tvarkingas, yra 
keli kėbulo defektai. TA iki 2022 
m. Kaina 1800 Eur, derinama.  
Tel. 8 622 62 666. Rokiškis
• Visapusiškai tvarkingą automobilį 
Audi A4 B6. 2.5 l, 120 kW. 
Mechaninė greičių dėžė, 6 bėgiai, 
autopilotas, kondicionierius, 
odinis salonas. TA iki 2022.05.06. 
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 622 94 107. 
Rokiškis
• Audi A6 C5 quatro. 2.5 l, TDI, 
ką tik praeita techninė apžiūra. 
Kaina 1650 Eur. Tel. 8 694 52 173. 
Rokiškis
• Audi 80. TDI, 1,9 l, 66 kW, TA 
iki 2021.10. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 621 68 168. Rokiškis
• VW Passat B5. 66 kW, dyzelis. 
Kablys. Yra smulkių kėbulo 
defektų. TA dviems metams. 
Kaina 750 Eur. Tel. 8 667 24 525. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Geras padangas. Nesuaižėję ir ne 
guzuotos. Vasarinės. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 692 64 675. Rokiškis
• Žiemines padangas. Bridgestone 
blizak, R15, 195/65, sumontuotos, 
5x112 tvirtinimas. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 679 14 253. Rokiškis
• Audi A6 C5 sedaną dalimis. 1.9 l, 
TDI, 85 kW, TA 2021.06. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 624 39 429.  
Rokiškis
• Tiesius, nevirintus ratlankius. 
Nemuša. Subalansuoti. Nedaug 
paraižymų. Padangos apynaujos, 
6-7 mm, vasarinės, tinka ir Audi. 
Kaina derinama. Kaina 320 Eur. 
Tel. 8 645 34 182. Rokiškis
• Padangas. 2018 m.,  m+s, 
Continental Vicing. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Dalimis Audi A4 1998 m., 1,6 l, 
benzinas, universalas.  
Tel. 8 612 67 305. Rokiškis
• Priekinio bamperio groteles 
VW Golf IV. Tel. 8 615 55 734. 
Rokiškis
• VW Golf 3 dalimis. 1,9 l , 66 kW. 
Tel. 8 672 89 113. Rokiškis
• Ratlankius. R15, R16, R17, R18, 
5/112. Tinka Audi, Volkswagen, 
Seat automobiliams.  
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Lietus ratlankius su padangomis. 
Bmw originalas, R16, 60/235. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• 4 vnt. žieminių, dygliuotų 
padangų. Apynaujos, Sailun, R18, 
235/55. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 670 11 657. Rokiškis

• 5 lietus ratus su vasarinėmis 
padangomis. Padangos dar sezonui. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 604 61 511. 
Rokiškis
• Ratus R18 M+S. Kaina 350 Eur. 
Tel. 8 608 20 518.  
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• 140 cm įstrižainės televizorių 
LG 55UH605V su galiojančiu 
draudimu iki 2022-04-16. Pirktas 
naujas prieš 3 metus, yra visi 
čekiai, mokėta 644 Eur. Viskas 
puikiai veikia, tikrai nėra užslėptų 
bėdų, šiuo metu naudojamas. 
4k raiška, wifi, smart funkcija. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 674 22 216. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Grėblį Dobilas 3. Kaina 6506 Eur. 
Tel. 8 622 66 743.  
Rokiškis
• Jumz kabiną. Visą arba dalimis. 
Tel. 8 622 66 743. Rokiškis
• T-25 kabinos viršų 270 EUR., 
apačią 170 Eur. Tel. 8 620 55 819. 
Rokiškis
• Tvarkingą Jumz 6 su 
dokumentais. Naujo tipo valstybinis 
numeris. Viskas veikia, užsiveda 
starteriu, Danfos lengvas vairas, 
ratai susisuka daug (manevringas), 
nauji hidrauliniai siurbliai, 
tvarkinga elektra, pakeisti kuro 
purkštukai. Kaina 1700 Eur.  
Tel. 8 611 22 383. Rokiškis

Sumažėjo sergančiųjų gripu 
ir peršalimo ligomis

Praėjusią savaitę ser-
gamumas gripu ir per-
šalimo ligomis Lietuvoje 
mažėjo, pranešė Naciona-
linis visuomenės sveika-
tos centras.

Jo duomenimis, gruodžio 
21–27 dienomis bendras ser-
gamumas gripu ir ūminėmis 
viršutinių kvėpavimo takų 
infekcijomis (ŪVKTI) siekė 
25,4 atvejo 10 tūkst. gyven-
tojų. Ankstesnę savaitę jis 
buvo 38,2 atvejo 10 tūkst. 
gyventojų.

Pernai tuo pačiu metu šis 
rodiklis sudarė 31 atvejį 10 
tūkst. gyventojų.

Dabar daugiausia – 34,4 
atvejo 10 tūkst. gyventojų – 
sergančiųjų registruota Pane-
vėžio apskrityje, mažiausia 
– 20,9 atvejo 10 tūkst. gy-
ventojų – Vilniaus apskrityje.

Gruodžio 21–28 dienomis 
diagnozuota 19 gripo atvejų, 
ankstesniąją savaitę jų buvo 
12. Šį sezoną dėl gripo ligo-
ninėse nesigydė nė vienas 
asmuo.

BNS inform.

Alkoholio akcizų deklaruotos 
pajamos šiemet augo 12,4 proc.

Deklaruotos alkoholio 
akcizo įplaukos šių metų 
sausio–lapkričio mėne-
siais siekė 344,323 mln. 
eurų – 12,4 proc. daugiau 
nei pernai tuo pat laiku, 
rodo Valstybinės mokes-
čių inspekcijos (VMI) 
duomenys.

Spiritinių gėrimų akcizai 
šiemet padidėjo 16,9 proc. 
iki 219,495 mln. eurų, vyno 
– 13,1 proc. iki 39,256 mln. 
eurų, alaus – 2,8 proc. iki 
79,334 mln. eurų, tuo metu 

tarpinių produktų akcizai 
sumenko 7,6 proc. iki 6,237 
mln. eurų.

Didmeninė prekyba spiri-
tiniais gėrimais, akcizų san-
dėlių duomenimis, šiemet 
padidėjo 3,3 proc., tarpiniais 
produktais – smuko 6,5 proc., 
alumi – didėjo 2,8 proc., 
vynu – išaugo 12,8 procento.

Degalų akcizų pajamos 
šiemet padidėjo 4,7 proc. 
iki 795,523 mln. eurų, ta-
bako akcizų – 3,1 proc. iki 
281,638 mln. eurų.

BNS inform.
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Ieškokite  prekybos centruose!
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06:00 Himnas
06:02 Mokslo sriuba
06:30 Išpažinimai
07:00 Noelio cirkas 2
08:30 LMŽ. Lietuvos 
mokyklų žaidynės
09:00 Labas rytas, Lietuva
11:00 Beatos virtuvė
12:00 Kruvini tigrų 
prekeivių pėdsakai
12:55 Šnipas sniege
13:50 Laisvė ir kūryba. 30 
nepriklausomybės metų
14:00 Frenki Dreik 
paslaptys
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios
18:00 Langas į valdžią
18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius
20:30 Panorama

21:00 LRT Metų apdovanojimai
22:20 Amerikietiška svajonė
00:05 Dainuoju Lietuvą
00:35 Muzikinė komedija 
„Ar Amerika pirtyje?!“
02:15 Bridžitos Džouns 
dienoraštis
03:50 Frenki Dreik paslaptys 
05:15 Ponių rojus 

06:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:00 Vėžliukai nindzės 
07:30 Supermergaitės 
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
08:30 Virtuvės istorijos 
09:00 Gardu Gardu 
10:00 Tėvų darželis 
10:30 Būk sveikas! 
11:00 Penkių žvaigždučių būstas
11:30 Grenlandija
12:20 Kenoloto
12:22 Grenlandija
12:35 Kapitonas Trumpakelnis
14:15 Princas ir aš

16:35 Vienas namuose 5. Šventinis 
apiplėšimas
17:20 Kenoloto 
17:22 Vienas namuose 5. Šventinis 
apiplėšimas
18:30 TV3 žinios 
19:30 galvOK 
19:35 Eurojackpot
19:40 galvOK 
21:30 Gaujų karai. Smaugliai 
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Gaujų karai. Smaugliai 
22:40 Diena, kai aš sugrįšiu
00:50 Plėšikai 
02:40 Baudžiamasis būrys 
04:30 24 valandos. Palikimas

06:30 Stivenas Visata 
07:15 Nuotykių metas 
07:40 Ogis ir tarakonai 
08:00 Padūkėlių lenktynės 
08:25 Tomo ir Džerio pasakos 
08:55 Šaunusis Skūbis-Dū 
09:25 Saugokis meškinų

09:55 Mano mama dinozaurė 
11:45 Šunų viešbutis 
13:35 Laisvės troškimas
15:50 Vėl septyniolikos 
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios. 
19:20 Dakaras 2021 
19:30 Arkties komanda 
21:25 Be šansų
23:50 Be įsipareigojimų
01:40 Tarp žvaigždžių

07:35 Varom!
08:05 37-asis Pasaulinis rytojaus 
cirkas
10:05 Kvailiai šėlsta 
10:35 Arabijoje su Levisonu Vudu
11:45 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai 
12:40 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai 
13:50 Pragaro virtuvė
14:50 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu 

15:50 Nusikaltimų tyrėjai 
17:00 Betsafe-LKL čempionato 
rungtynės. Tiesioginė transliacija
19:30 Akloji zona
20:30 Snaiperis
21:30 Dakaras 2021 
22:30 Skola 
00:40 Pradink
02:25 12 stipriausių

07.00 Skonio reikalas
07.20 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“
08.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi
09.00 Bušido ringas
09.30 Krepšinio pasaulyje
10.00 Vantos lapas
10.30 Deutsche Welle: 
Keliautojo dienoraštis
11.00 Gyvenimas
12.00 „Netikėtas teisingumas“
14.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 

16.00 Žinios
16.30 Lietuvos miestai
17.30 Vantos lapas
18.00 Žinios
18.30 Vyrų šešėlyje. 
GERARDA ELENA 
ŠULIAUSKAITĖ
19.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi
20.00 Žinios
20.30 #NeSpaudai
21.30 Nauja diena
22.30 Žinios
23.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
00.00 „Netikėtas teisingumas“ 
02.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03.35 Gyvenimas
04.20 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
05.00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi
05.40 Vantos lapas
06.00 Lietuvos kūrėjai. 
Steigiamasis seimas
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05 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Alpių detektyvai
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vartotojų kontrolė
13:00 Daiktų istorijos
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
15:45 Įdomiosios pamokos
16:40 Seselė Beti
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija

22:30 Dviračio žinios
23:00 Laukinis rajonas
23:45 Alpių detektyvai
00:30 Šventadienio mintys
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Ne)emigrantai
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija
05:00 Klausimėlis.lt
05:15 Ponių rojus

06:25 Bakuganas. 
Kovos planeta
06:55 Ilgo plauko istorija
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Karštai su tv3.lt
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Sužeisti paukščiai
12:00 Gražuolė Lialia
12:20 Kenoloto

12:22 Gražuolė Lialia
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Prieš srovę
20:30 Moterys meluoja geriau
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Išbadėjusių žaidynės
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Išbadėjusių žaidynės
23:40 Kaulai
00:40 Kalėjimo bėgliai
01:35 24 valandos. Palikimas
02:25 Moderni šeima
02:50 Kaulai

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

11:00 Tūkstantis ir viena naktis
12:45 Būrėja
13:20 Turtuolė varguolė 
14:20 Širdele mano
15:30 Mano namai – 
mano likimas
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios. 
19:20 Dakaras 2021 
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios 
22:30 Mergina voratinklyje
00:50 Narkotikų prekeiviai
01:40 Vyras su krepšiu 
03:25 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:35 Strėlė
07:35 Mano virtuvė geriausia 
08:45 Stoties policija
09:45 Pėdsakas
10:40 Rozenheimo policija

11:40 Privatus detektyvas 
Magnumas
12:40 CSI. Majamis
13:40 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Stoties policija
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Rozenheimo policija
18:30 Strėlė
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas
20:30 Dakaras 2021 
21:30 Nepaklūstantis įstatymui
23:25 Džona Heksas
01:00 Fortitudas
01:55 CSI. Majamis

05.30 Nauja diena
06.30 Alfa taškas
07.00 Nauja diena
08.00 „Netikėtas teisingumas“ 
09.00 Lietuvos miestai
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11.00 „Reali mistika“

12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių
12.30 Alfa taškas
13.00 Nauja diena
14.00 „Teisingumo agentai“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Dvaro rūmai” 
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 Laikykitės ten. Pokalbiai
00.30 „Reali mistika“ 
01.30 „Dvaro rūmai” 
02.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03.20 Laikykitės ten. Pokalbiai
04.00 Alfa taškas
04.25 Vyrų šešėlyje. GERARDA 
ELENA ŠULIAUSKAITĖ
04.50 „Reali mistika“
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05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:00 Alpių detektyvai
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vakaras su Edita
13:00 Beatos virtuvė
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
15:45 Įdomiosios pamokos
16:40 Seselė Beti
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Komanda
00:00 Alpių detektyvai

00:45 Klausimėlis
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Daiktų istorijos
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 LRT forumas
05:00 Klausimėlis.lt
05:15 Ponių rojus

06:25 Bakuganas. 
Kovos planeta
06:55 Ilgo plauko istorija
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Svajonių sodai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Sužeisti paukščiai
12:00 Gražuolė Lialia
12:20 Kenoloto
12:22 Gražuolė Lialia
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios

16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Karštai su tv3.lt
20:30 Moterys meluoja geriau
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Domino
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Domino
00:00 Kaulai
01:00 Kalėjimo bėgliai
01:50 24 valandos. Palikimas
02:45 Moderni šeima

06:30 Svaragini. 
Amžina draugystė
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Kalnietis
11:00 Tūkstantis ir viena naktis
12:45 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:20 Širdele mano
15:30 Mano namai – 

mano likimas
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva
18:30 Žinios
19:20 Dakaras 2021 
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios
22:28 Telefoninė loterija 1634 
22:30 Vyras su krepšiu
00:40 Narkotikų prekeiviai
01:40 Atvykimas
03:30 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:55 Geriausias žmogaus 
draugas
07:55 Dūris skėčiu 
09:50 Aeroplanas 2. Tęsinys
11:35 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu 
12:40 CSI. Majamis
13:40 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Stoties policija

16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena. 
17:30 Rozenheimo policija
18:30 Strėlė
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas
20:30 Dakaras 2021 
21:30 Džona Heksas 
23:05 Akloji zona
00:55 Legendų biuras
02:00 Okupuoti
02:50 CSI. Majamis

05.30 Krepšinio pasaulyje
06.00 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras „BUSHIDO 
KOK 2020"
06.30 Vantos lapas
07.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
08.00 „24/7“
09.00 Mūsų gyvūnai
09.30 Partizanų keliais
10.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
11.00 „Reali mistika“

12.00 TV parduotuvė
12.15 Mokslo ritmu
12.30 Kaimo akademija
13.00 Nauja diena
14.00 „Teisingumo agentai“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Nauja diena
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Dvaro rūmai”
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 Nauja diena
00.30 „Reali mistika“ 
01.30 „Dvaro rūmai” 
02.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03.20 Nauja diena
04.00 Alfa taškas
04.25 Partizanų keliais
04.50 „Reali mistika“

SE
KM

AD
IE

NI
S 

01
.0

3

06:00 Himnas
06:02 Pasaulio puodai
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 Gyventi kaime 
gera
08:30 Ryto suktinis 
su Zita Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų 
pasakos. Brėmeno 
muzikantai
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Gamina vaikai
12:00 Didžiųjų kačių 
epocha 
12:55 Lokiai namuose 
13:45 Laisvė ir kūryba. 
30 nepriklausomybės 
metų
14:00 Mis Marpl. Mėlynoji 
pelargonija
15:30 Žinios

15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Jazzu koncertas 
„Mano namai“
17:30 Žinios
18:00 Duokim garo! 
19:30 Metų panorama
20:30 Panorama
21:00 Tulpių laukas
22:15 Liudvigas van Bethovenas
23:50 Tėvai vieni namuose. 
Ponia Bušė
01:20 Žmogus, vertas šešių 
milijonų
02:35 Šnipas sniege
03:30 Dainuoju Lietuvą. 
Naujametinės dainos
03:45 Mis Marpl. Mėlynoji 
pelargonija
05:15 Ponių rojus

07:00 Vėžliukai nindzės 
07:30 Supermergaitės 
08:00 Kempiniukas Plačiakelnis 
08:30 Svajonių ūkis 
09:00 Sveikata.lt
09:30 La Maistas

08:50 Šaunusis Skūbis-Dū 
09:15 Riteris Rastis 2. 
Metalo laužo sukilimas
11:00 Dviese mes jėga 
13:00 Miesto medžiotojas 
15:05 Kaip diena ir naktis 
17:20 Teleloto
18:30 Žinios. 
19:20 Dakaras 2021 
19:30 NAUJAS SEZONAS 
Lietuvos balsas
21:40 Atvykimas
00:00 Tai 
02:20 Be šansų

06:30 Baltijos komandinis
 galiūnų čempionatas
07:30 Snaiperis
08:30 Tauro ragas
09:00 Lietuvos galiūnų 
čempionato I etapas 
10:05 Kvailiai šėlsta 
10:35 Arabijoje su 
Levisonu Vudu
11:45 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai 

12:40 Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal 

13:50 Pragaro virtuvė
14:50 Nepaaiškinami įvykiai su 
Viljamu Šatneriu 
15:50 Nusikaltimų tyrėjai 
17:00 Betsafe-LKL čempionato 
rungtynės. Tiesioginė transliacija
19:30 Akloji zona
20:30 Snaiperis
21:30 Dakaras 2021 
22:30 Legendų biuras
23:35 Okupuoti
00:35 Skola 
02:30 Pradink

07.00 Lietuvos miestai
08.00 Vantos lapas
08.30 Kaimo akademija
09.00 Vyrų šešėlyje. 
GERARDA ELENA 
ŠULIAUSKAITĖ
09.30 Skonio reikalas
10.00 Krepšinio pasaulyje
10.30 Deutsche Welle: 

Greitis
11.00 Lietuvos ženklai prie 
Laptevų jūros
11.30 Mūsų gyvūnai
12.00 „Netikėtas teisingumas“ 
14.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
16.00 Žinios
16.30 „24/7“
17.30 Nauja diena
18.00 Žinios
18.30 Mūsų gyvūnai
19.00 Gyvenimas
20.00 Žinios
20.30 Gyvai. Išjunk šviesą. 
Koncertas
21.30 „24/7“
22.30 Žinios
23.00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00.00 „Netikėtas teisingumas“ 
02.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03.35 Lietuvos ženklai prie 
Laptevų jūros
03.55 Mūsų gyvūnai
04.20 Laikykitės ten. Pokalbiai
05.00 Kaimo akademija
05.20 Mažos Mūsų Pergalės

10:00 Pasaulis pagal moteris
11:00 Svajonių sodai
12:00 Sniego karalienė
12:20 Kenoloto
12:22 Sniego karalienė
13:35 Daktaras Dolitlis 4. 
Prezidento šuo
15:15 Kadetė Kelė
17:20 Kenoloto
17:22 Kadetė Kelė
17:25 Tai – mes 
18:30 TV3 žinios
19:30 Aladinas
22:00 Paskutinės dienos Marse
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Paskutinės dienos Marse
00:10 Diena, kai aš sugrįšiu 
02:05 Kodas 999 
04:05 24 valandos. Palikimas

06:20 Stivenas Visata 
07:10 Nuotykių metas 
07:35 Ogis ir tarakonai
07:55 Padūkėlių lenktynės 
08:20 Tomo ir Džerio 
nuotykiai 
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Savivaldybės privalės užtikrinti dalies pradinukų priežiūrą ir maitinimą mokyklose
Nuo sausio pradinukams 

mėnesiui pereinant į nuoto-
linį mokymą, savivaldybės 
privalės užtikrinti vaikų, 
kurių tėvai prisideda val-
dant COVID-19 situaciją, 
priežiūrą ir maitinimą mo-
kyklose, nusprendė Vyriau-
sybė.  

Švietimo, mokslo ir spor-
to ministrė Jurgita Šiugždi-
nienė Vyriausybės posėdyje 
pabrėžė, kad jau ankstesniu 
sprendimu Vyriausybė nusta-
tė, jog tiek vyresniųjų klasių 
moksleiviai, tiek pradinukai į 

mokyklas nuo sausio 3-iosios 
negrįš ir ugdymą iki pat sausio 
pabaigos tęs nuotoliniu būdu. 

„Tačiau mes prašome pa-
pildyti nutarimą nuostata, kuri 
užtikrintų saugias sąlygas 
vaikams kurie mokosi pagal 
pradinio ugdymo programą ir 
negali vieni likti namuose, kol 
tėvai dirba svarbius darbus val-
dant epidemiologinę situaciją 
(medicinos, slaugos darbuo-
tojai, statutiniai pareigūnai), 
pasirūpinant ne tik nuotoliniu 
ugdymu, bet ir teikiant vai-
kams maitinimo paslaugas“, 
– sakė J. Šiugždinienė.Karan-

tino pataisose numatyta, kad 
savivaldybės turės užtikrinti 
pradinukų nuotolinį ugdymą, 
užimtumą ir maitinimą įstaigo-
se, kai tėvai, įtėviai, globėjai ar 
kiti įstatyminiai atstovai „pri-
valo darbo funkcijas (darbus) 
atlikti darbo vietoje ir negali 
vaikų priežiūros užtikrinti na-
muose“.

Pabrėžiama, kad vaikų 
priežiūra, nuotolinis moky-
masis ir maitinimas turės būti 
užtikrintas laikantis visų ka-
rantino ir kitų saugumo reika-
lavimų.

J. Šiugždinienė sako, kad 

analogiškos paslaugos buvo 
teikiamos maždaug 600 pra-
dinukų pavasarinio karantino 
metu ir šiuo metu „skaičius 
būtų panašus“.

Ministrė spaudos konferen-
cijoje taip pat akcentavo, kad 
nors išlyga dėl pradinukų prie-
žiūros skirta su pandemija ko-
vojančių pareigūnų ar medikų 
vaikams, ja galės pasinaudoti 
ir kiti tėvai, atsidūrę sudėtin-
goje situacijoje.

„Gali atsitikti įvairiausių 
situacijų, tad sprendimus pa-
liekame savivaldybių atsako-
mybei“, – sakė ji.

Švietimo, mokslo ir spor-
to ministerija pabrėžia, kad 
po moksleivių atostogų, kaip 
ir iki šiol, įprastu būdu dirbs 
specialiosios mokyklos ir ben-
drojo ugdymo mokyklų speci-
aliosios klasės, taip pat veiks 
darželiai.

„Tačiau Švietimo, mokslo 
ir sporto ministerija rekomen-
duoja vaikus vesti tik tiems tė-
vams, kurie neturi galimybių 
prižiūrėti vaikų namuose“, – 
nurodo ministerija.

J. Šiugždinienė sakė, kad 
nuo sausio 1-osios įsigalioja 
teisės aktų pakeitimai, leisian-

tys darželių ir pradinių klasių 
moksleivių tėvams imti nedar-
bingumo pažymėjimą, jei jie 
negali dirbti ir prižiūrėti vaikų 
namie, o jei yra keli vaikai, 
pažymėjimus galės pasiimti ir 
abu tėvai.

Ministrė spaudos konfe-
rencijoje taip pat pabrėžė, kad 
klausimai dėl brandos ir pa-
grindinio ugdymo patikrinimo 
pasiekimų egzaminų, mokslo 
metų pratęsimo kol kas dar 
ankstyvi.

Karantinas Lietuvoje galio-
ja iki sausio 31-osios.

BNS inform.

Radviliškio rajono audinių ūkyje – COVID-19 židinys
Radviliškio rajone esan-

čiame audinių ūkyje patvir-
tintas COVID-19 židinys, 
pranešė Maisto ir veterina-
rijos tarnyba.

Tai antras šiemet šios ligos 
atvejis kailinių žvėrelių ūkyje 
Lietuvoje. Pirmą kartą ji buvo 
nustatyta Jonavos rajono audi-
nių ūkyje.  

Įtariama, kad gyvūnus ga-
lėjo užkrėsti sergantys ūkio 
darbuotojai – tarnybos duome-
nimis, jų susirgo šeši. 

Iš bendrovės „Fur Farm 

LT“ ūkio, kur šiuo metu lai-
koma apie 55 tūkst. veislei 
paliktų audinių, mėginiai buvo 
atrenkami nuo lapkričio, pradi-
niai jų tyrimų rezultatai buvo 
neigiami, tačiau gruodžio 30 
dieną patvirtintas COVID-19 
atvejis.

Tarnyba teigia, jog gavus in-
formacijos apie sergančius dar-
buotojus, nuo gruodžio 21 die-
nos buvo apribota ūkio veikla, 
o gruodžio 30-ąją nuspręsta 
gaišinti tik audines, įtariamas 
galėjus užsikrėsti ar turinčias 
koronaviruso simptomų.

Priverstinai audinių gaišinti 
neplanuojama, tačiau ūkis pri-
valo toliau atidžiai stebėti au-
dinių sveikatos būklę ir saugoti 
darbuotojus. Sudaryta tarnybos 
tyrimo grupė aiškinsis, kaip vi-
rusas galėjo pateikti į ūkį.

Pirmuoju šalyje COVID-19 
židiniu tapusiame Jonavos ra-
jono Vilkijos audinių ūkyje ir 
jos valdomame „Danmink“ 
ūkyje šiuo metu situacija sta-
bili – audinių gaišimas suma-
žėjęs, tačiau koronavirusas vis 
joms vis dar nustatomas.

BNS inform.

Statistikos departamentui pavesta atlikti COVID-19 statistinį tyrimą
Vyriausybė posėdyje pa-

vedė Statistikos departamen-
tui nuo kitų metų atlikti sta-
tistinį COVID-19 tyrimą.

Statistinis tyrimas planuo-
jamas 2021-aisiais, naudojant 
visus reikalingus adminis-
tracinius duomenų šaltinius: 
valstybės ir žinybinius regis-
trus, informacines sistemas ir 
dokumentus, kurie gali būti 
naudojami viešajam adminis-
travimui.

Numatyta, kad Statistikos 
departamentas rinks asmens 
duomenis, įskaitant ir „speci-
alių kategorijų asmens duo-
menis“, t.y. vardą, pavardę, 
asmens kodą, gimimo datą, 
mirties datą, vietą ir priežastį, 

lytį, amžių, gyvenamosios vie-
tos adresą, darbovietės adresą 
ir ekonominės veiklos rūšį, ne-
įgalumo/darbingumo lygį.

Taip pat departamentui leis-
ta gauti kontaktinio telefono 
numerį, testavimo ir sveikatos 
duomenis, susijusius su CO-
VID-19 diagnoze, vakcinaci-
jos įrašus.

Anot sveikatos apsaugos 
ministro Arūno Dulkio, tyri-
mo tikslas bus „rengti, teikti ir 
skelbti operatyvius ir detales-
nius COVID-19 ligos papliti-
mo, testavimo, sergamumo, 
mirtingumo, vakcinacijos, 
sveikatos priežiūros įstaigų 
veiklos ir resursų rodiklius“. 
Tai, pasak jo, leistų atlikti iš-
samesnę pandemijos analizę, o 

ateityje  „priimti pagrįstus jos 
valdymo sprendimus ir pro-
gnozuoti eigą“, parinkti „tiks-
lesnes, taiklesnes karantino 
sąlygų, vakcinavimo ir kitas 
priemones“.

Nutarime numatyta, kad 
statistinio tyrimo metu surinkti 
duomenys būtų naudojami „tik 
duomenų jungimui ir analizei“. 
Jie būtų saugomi iki koronavi-
ruso pandemijos pabaigos.

„Tai reiškia, kad nuo šiol 
Statistikos departamentas 
gaus ne tik apibendrintus duo-
menis apie naujus nustatytus 
atvejus, sąlyti turėjusius as-
menis, atliktų testų skaičių ir 
panašiai, bet jie gaus detalią 
informaciją apie žmonių am-
žių, gyvenamąją vietą, darbo-

vietę, sveikatos duomenis“, 
– po Vyriausybės posėdžio 
pabrėžė ministras.

A. Dulkys neslėpė, kad pa-
keitimai susiję ir su tuo, kad 
jo netenkina „besikartojantys 
netikslumai dėl įvairių statisti-
nių dalykų“, o šie netikslumai, 
anot jo, „ypač susiję su Naci-
onalinio visuomenės sveikatos 
centro (NVSC) veikla“.

„Buvau susitikęs su ins-
titucijos vadovu, kalbėjome 
apie įvairias praktines veiklos 
problemas. Susitikimo metu 
nebuvau įtikintas atsakymais, 
todėl paprašiau, kad instituci-
jos vadovas man raštu pateik-
tų išsamų situacijos vertinimą 
dėl nustatytų 804 neapskaitytų 
mirčių situacijos susidarymo 

aplinkybes ir priežastis. 
Jis sako taip pat paprašęs 

pateikti visų atliekamų epi-
demiologinių tyrimų skai-
tmenizavimo darbų grafiką, 
išsamų paaiškinimą, kaip 
įgyvendinama pareiga perim-
ti užkrečiamųjų ligų ir jų su-
kėlėjų informacinės sistemos 
valdytojo ir tvarkytojo teisės 
bei pareigos.

„Gavęs raštiškus paaiškini-
mus, imsiuos konkrečių prie-
monių“, – teigė jis.

Anot ministro, suteikiant 
daugiau teisių Statistikos de-
partamentui bandoma „galų 
gale pradėti valdyti krizę“, nes 
ligšioliniai duomenų atitikimai 
Vyriausybės netenkina. 

„Manome, kad statistikos 

departamentas kartu su Regis-
trų centru yra tikrai pajėgūs 
šiandien mums duoti kur kas 
kokybiškesnę statistiką, anali-
zę“, – sakė A. Dulkys.

Sveikatos apsaugos minis-
terija antradienį informavo, 
kad palyginus NVSC ir Regis-
trų centro spalio–gruodžio mė-
nesių statistiką, rastos neaps-
kaitytos 804 mirtys, susijusios 
su koronavirusu: 324 mirtys 
nuo koronaviruso ir 480 sir-
gusiųjų COVID-19 mirčių dėl 
kitų priežasčių.

Informacijos apie CO-
VID-19 teikimą Statistikos de-
partamentui dar rudenį perda-
vė kadenciją baigusi Sauliaus 
Skvernelio Vyriausybė.

BNS inform.

Centrinės valdžios deficitas – 3,46 mlrd. eurų
Centrinės valdžios deficitas 

šių metų sausį-lapkritį buvo 
3,456 mlrd. eurų. Valdžios ba-
lansas buvo 3,768 mlrd. eurų 
mažesnis nei pernai tuo pačiu 
metu, kai jis siekė 312,3 mln. 
eurų perteklių.

Centrinės valdžios pajamos 
sausį-lapkritį buvo 12,478 mlrd. 
eurų, išlaidos – 15,484 mlrd. eurų. 
Sandorių su nefinansiniu turtu 
pasikeitimas buvo teigiamas 449 
mln. eurų, išankstinius duomenis 
pranešė Finansų ministerija. 

Mokesčiai sudarė 56,2 proc. 
sausio-lapkričio centrinės val-

džios pajamų, socialinės įmokos – 
34,3 proc. Per vienuolika mėnesių 
didžiausią išlaidų dalį sudarė soci-
alinės išmokos – 54,2 proc., dota-
cijos – 11,4 proc. bei darbo užmo-
kestis ir socialinis draudimas – 11,4 
proc. Centrinės valdžios pajamos 
lapkričio mėnesį buvo 1,143 mlrd. 
eurų, išlaidos – 1,55 mlrd. eurų, 
sandoriai su nefinansiniu turtu su-
darė 54,8 mln. eurų.

Lapkritį centrinės valdžios de-
ficitas siekė 462,1 mln. eurų ir, 
palyginti su praeitų metų lapkričiu, 
balansas sumažėjo 422,2 mln. eurų. 
Paskutinį rudens mėnesį pagrin-
dinę centrinės valdžios sektoriaus 

pajamų dalį sudarė mokesčiai 
(55,1 proc.) ir socialinės įmokos 
(36,1 proc.), o daugiausiai išlaidų 
teko socialinėms išmokoms (45,2 
proc.).

Centrinės valdžios sektorius 
apima valstybės biudžetą, „So-
drą“, Privalomojo sveikatos drau-
dimo fondo biudžetą, Garantinį 
fondą ir Ilgalaikio darbo išmokų 
fondą, nebiudžetinius Rezervinį 
(Stabilizavimo) ir Ignalinos AE 
uždarymo fondus, Žemės ūkio 
paskolų garantijų fondo lėšas lai-
komas valstybės iždo sąskaitoje, 
taip pat Turto banką.

BNS inform.
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Sausio 1-oji, 
penktadienis, 

1 savaitė
Iki Naujųjų liko 364 dienos
Naujieji metai pasveikink
Lietuvos vėliavos diena

Saulė teka 8.42 val., 
leidžiasi 16.02 val. 

Dienos ilgumas 7.20 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Arvaida, Arvaidas, Arvaidė, 

Arvaldas, Arvaldė, Arvė, 
Eufrozina, Mečislovas, Mečys.

Rytoj:  Fulgentas, Fulgis, Gailius, 
Gailutė, Jukunda, Jukundas, 
Mažvyda, Mažvydas, Pulgis.

Poryt: EGenovaitė, Kangailas, 
Kangailė, Kangeda, Kangedas, 
Vida, Vidas, Vidgailas, Vidgailė, 

Vidginas, Vidginė.

Dienos citata
„Pripažinęs savo silpnumą, 
žmogus tampa stiprus“ (O. 

Balzakas).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1502 m. portugalų jūreiviai išsilai-
pino Pietų Amerikoje, o išsilaipinimo 
vietą pavadino Rio de Žaneiru, arba 
Sausio upe..

1801 m. įsigaliojo įstatymas 
dėl Didžiosios Britanijos ir Airijos 
sąjungos, sukūręs Jungtinę Kara-
lystę.

1801 m. italų vienuolis, astro-
nomas ir matematikos profeso-
rius Džiuzepė Piačis atrado pirmą 
asteroidą, kurį pavadino Ceres 
vardu.

1863 m. JAV prezidentas 
Abraomas Linkolnas pasirašė 
Išlaisvinimo proklamaciją, kuria 
oficialiai panaikino vergiją konfe-
deratų valstijose.

1925 m. Norvegijos sostinei, 
kuri nuo 1674 metų buvo vadina-
ma Kristianija, grąžintas senasis 
Oslo vardas.

1959 m. diktatoriui Fulgensi-
jui Batistai pabėgus į Dominikos 
Respubliką, valdžią Kuboje už-
grobė Fidelis Kastro
Šiandien Lietuvos 

istorijoje
1714 m. Lazdynėliuose gimė lie-

tuvių grožinės literatūros pradininkas, 
liuteronų pastorius, poemos „Metai“ 
autorius Kristijonas Donelaitis. Mirė 
1780 m.

1919 m. Gedimino pilies bokšte 
grupė karių savanorių, vadovaujama 
Vilniaus komendanto Kazio Škirpos, 
pirmą kartą iškėlė Lietuvos trispalvę.

Post scriptum
Ir šventieji kartais
puodus sudaužo.

Orkaitėje kepta pievagrybių užkandėlė su sūriu
Ingredientai:
• 12 vienetų rudųjų pievagrybių 
(arba paprastų, didesnėmis ke-
purėlėmis)
• 80 gramų fermentinio sūrio
• 1 morka
• 1 svogūnas
• šiek tiek aliejaus
• šiek tiek druskos
• šiek tiek pipirų
• žiupsnelis aitriosios paprikos 
miltelių

Gaminimas:
Pievagrybius nuplaukite, nusau-
sinkite, išimkite kotelius. Kep-
tuvėje įkaitinkite aliejaus, pake-

pinkite smulkintus svogūnus. Kai apkeps, sudėkite tarkuotas morkas, dar pakepinkite ir 
sudėkite smulkintus pievagrybių kotelius. Dar šiek tiek patroškinkite, o tada pagardinkite 
druska ir pipirais. Kepintomis daržovėmis įdarykite pievagrybių kepurėles ir jas išdėliokite 
ant kepimo popieriumi išklotos skardos. Kepūrėlių virtų pabarstykite tarkuotu sūriu ir 
aitriosios paprikos milteliais. Kepkite iki 180 C laipsnių įkaitintoje orkaitėje 8 - 10 minučių, 
kol sūris gražiai išsilydys. Skanaus!

LAISVALAIKIUI

COVID-19 akivaizdoje –suaktyvėję kibernetiniai išpuoliai, bandymai veikti rinkimų sistemas
Koronaviruso pandemi-

jos akivaizdoje daugeliui 
veiklų persikėlus į elektroni-
nę erdvę, gerokai suaktyvė-
jo kibernetinės atakos, inci-
dentų skaičius šiemet augo, 
be to, specialistams pavyko 
užkardyti organizuotus ban-
dymus paveikti Seimo rinki-
mų informacines sistemas.

Nacionalinio kibernetinio 
saugumo centro (NKSC) va-
dovas Rytis Rainys sako, kad 
augant kibernetinių inciden-
tų skaičiui, dėmesio sistemų, 
tinklalapių saugumui vis dar 
stinga.

Tiek pavasarį galiojusio 
karantino metu, tiek rudenį 
vėl įvedus ribojimus, kiberne-
tinių atakų skaičius nuosekliai 
augo. Išpuolių nemažėjo ir va-
sarą.

Tačiau antroiji koronavi-
ruso banga ir dėl jos įvestas 
karantinas, anot R. Rainio, pa-
rodė, kad nemaža dalis varto-
tojų – ir valstybės institucijų, 
ir verslo įmonių – jai deramai 
nepasiruošė, todėl šiuo metu 
vėl susiduria su saugumo ri-
zikomis elektroninėje erdvėje.

„Labiausia neramina situa-
cija su pasirengimu apsaugai 
nuo kibernetinių atakų. Aki-
vaizdu, kad jis nepakankamas. 
Nors antros COVID-19 ban-
gos situacijoje įmonės, orga-
nizacijos, viešasis sektorius 
turėtų būti geriau pasiruošęs 
apsaugai, nes žinome, kad 
išeiname į nuotolinį darbą, 
pradedame naudoti priemones 
nuotoliniu būdu, paštą, serve-
rius, prieigas prie duomenų 
bazių ir panašiai, tačiau ma-
tome, kad incidentai vyksta 
dideliais mastais ir metų gale 
jų nesumažėjo, o tik didėjo ir 
stebime nuolatinį didėjimą“, – 
BNS sakė R. Rainys.

Išsami kibernetinio saugu-
mo vertinimo ataskaita bus 
pristatyta kitų metų pradžioje.

Vienas didžiausių pastarųjų 
metų kibernetinių - informaci-

nių išpuolių įvykdytas gruo-
džio pradžioje, Vyriausybių 
kaitos išvakarėse.

Jo metu buvo prisijungta 
net prie 22 valstybės institu-
cijų tinklalapių, piktavaliai 
į juos įkėlė tris skirtingas ti-
krovės neatitinkančias nau-
jienas: „Lenkijos diplomatas 
sulaikytas įvažiuojant į Lietu-
vą“, „Šiaulių oro uosto infras-
truktūros modernizavimo yra 
FEIKAS“, „Karo prievolės ir 
komplektavimo tarnybos re-
gioniniai padaliniai patikslina 
karo prievolininkų šauktinių 
sąrašus“.

Tuo pačiu metu buvo pla-
tinami suklastoti elektroni-
niai laiškai, imituojant Krašto 
apsaugos ir Užsienio reikalų 
ministerijų bei Šiaulių sa-
vivaldybės administracijos 
elektroninio pašto adresus. 
Laiškuose buvo atkartojamas 
melagienų turinys ir pateikia-
mos internetinės nuorodos į 
pažeistus tinklalapius.

„Tai hibridinės atakos – ir 
kibernetinės, ir informacinės 
vienu metu. Akivaizdu, kad 
tai yra politiškai motyvuotų, 
labai gerai organizuotų struk-
tūrų veikla“, – sakė R. Rainys.

Pasak jo, tokios gerai or-
ganizuotos kenkėjiškos politi-
nio pobūdžio atakos nėra itin 
dažnos, bet pastaruoju metu jų 
skaičius auga.

Dar labiau dažnos tampa 
pasipelnymo tikslais rengia-
mos atakos.

Anot NKSC vadovo, pikta-
valiai aktyviai siekė išnaudoti 
dėl pandemijos susidariusią 
situaciją, kuomet daugelis 
vartotojų veiklas buvo pri-
versti perkelti veiklas į elek-
troninę erdvę.

„Matome, kad suaktyvėjo 
išpuolių vadinamojo kenkė-
jiško kodo, kuris susijęs su 
virusų platinimu, kai koduo-
jama informacija aukos kom-
piuteryje, ji tampa neprieina-
ma, reikalaujama išpirkos. Tai 
skausmingi incidentai, kurie 

lemia nuostolius bet kuriuo 
atveju – bandant atstatyti duo-
menis ir panašiai“, – sakė R. 
Rainys.

Šių metų statistikoje, pasak 
centro vadovo, atsispindės ir 
išaugę dar kitokio pobūdžio 
išpuolių, kurie taip pat susiję 
su pinigų reikalavimu, skai-
čiai.

„Tai vadinamas „atsisa-
kymas tarnauti“ – atakos, 
kuriomis siekiama išjungti 
servisus iš interneto, kad jie 
taptų neprieinami, kad nega-
lėtų funkcionuoti elektroninio 
pašto, elektroninės prekybos 
ar įmonių, organizacijų servi-
sai internete ir už tokių atakų 
nutraukimą prašoma vėlgi 
išpirkos“, – pasakojo NVSC 
direktorius.

NKSC vadovo teigimu, 
šiemet sėkmingai pavyko ap-
saugoti elektronines sistemas 
per rudenį vykusius Seimo 
rinkimus.

„Galiu patvirtinti, kad taip, 
buvo bandymai atlikti tam 
tikrus kibernetinius įvykius, 
tačiau pasirengimas leido juos 
laiku užkardyti. Saugumo ly-
gis buvo pakeltas aukščiau ir 
visi įtartini skenuojantys, ban-
dantys ieškoti pažeidžiamu-
mų mūsų rinkimų sistemose, 
buvo efektyviai  užblokuoti. 
Todėl kibernetinių incidentų 
rinkimų metu neįvyko. Bet 
neįvyko ne todėl, kad niekas 
nebandė, o todėl, kad buvo už-
kardyta“, – kalbėjo R. Rainys.

Jis teigė saugumo sumeti-
mais negalįs atskleisti daugiau 
detalių apie minėtus veiksmus 
per Seimo rinkimus ir užsiminė, 
jog informacija apie juos per-
duota žvalgybos institucijoms. 

„Naivu būtų tikėtis, kad 
oponentų valstybės nebandy-
tų to daryti. (...) Informacija 
buvo surinkta ir operatyvinės 
institucijos tai nagrinėja. Ne-
norėčiau to detalizuoti, kad 
nesutrikdyčiau kolegų darbo“, 
– teigė centro vadovas.

Pasak jo, kai kurie požy-

miai akivaizdžiai bylojo, kad 
į rinkimų elektroninių sistemų 
silpnųjų vietų paieškas mestos 
gerai organizuotos, ne mėgėjų 
pajėgos.

 „Atsižvelgiant į tai, kad 
tai buvo sistemingai ir nuolat 
daroma, ne fragmentiškai – ir 
prieš rinkimus ir pačių rinki-
mų metu, ilgą laiko tarpą, la-
bai atkakliai, tai nėra diletanto 
mėgėjo veiksmai, o suplanuo-
ti bandymai ir buvo bandoma, 
kada parodysime silpnumą ir 
kažkokią paliktą spragą palik-
tą, kad būtų galima ja pasinau-
doti“, – paaiškino R. Rainys.

„Tai nebuvo bandymai pa-
siekti, kad rinkimai neįvyktų, 
(...) tai buvo labiau rafinuoti 
veiksmai, siekiant likti labiau 
nepastebėtiems“, – pridūrė jis.

Užkardyti kenkėjiškus 
veiksmus per Seimo rinkimus, 
Kibernetinio saugumo centro 
vadovo teigimu, padėjo tinka-
mas pasirengimas sustiprinant 
saugumo priemones dar prieš 
pusmetį jiems įvykstant.

Dalies kibernetinių inci-
dentų ir jų sukeliamos žalos, 
pasak R. Rainio, pavyktų iš-
vengti, jei visi vartotojai ge-
riau įsiklausytų į rekomenda-
cijas ir skirtų didesnį dėmesį 
kibernetiniam saugumui.

Tuo metu, minėta gruodį 
surengta didelio masto ataka 
atskleidė, kad ir nemaža dalis 
valstybės, savivaldos institu-
cijų į šias problemas žvelgia 
atsainiai ir net pakartotinai tei-
kiamos centro rekomendacijos 
lieka neįvykdytos. O vyraujan-
čio nuotolinio darbo sąlygomis 
saugumas turėtų rūpėti ne tik 
įstaigoms, bet ir privatiems 
vartotojams, dirbantiems iš 
namų, besinaudojantiems wi-fi 
ryšio sistemomis.

„Pasirengimas apsaugai 
nuo kibernetinių atakų, tos gy-
nybos sistemų atnaujinimas, 
naujausių versijų turėjimas, 
spragų, pažeidžiamumo apti-
kimas ir užlopymas, saugumo 
administravimas, slaptažodžių 

administravimas, keitimas – 
visiems tai turi būti svarbu, 
bet, deja, ta, matyt, ir covido 
situacija ir tas pasimetimas 
rodo, kad nepakankamai į tai 
investuojama“, – pabrėžė cen-
tro direktorius. 

Todėl šiuo metu svarstoma 
dėl priemonių, kurios padėtų 
spręsti nepakankamo dėmesio 
kibernetiniam saugumui pro-
blemas.

„Matyt, greičiausiai į galvą 
ateinanti priemonė – priversti, 
bausti, ir Seimo nariai dar vi-
sai neseniai davę suprasti, kad 
tas priemones reikėtų taikyti. 
Iš dalies tiesa, bet asmeniškai 
abejoju, ar tai duos proveržį 
ir tą įtaką, kurios siekiame. 
Vien tai, kad surasim kaltus 
ir nubausim, situacijos ben-
drai nepakeis. Mes galvojame, 
kad reikia stiprinti viešinimą, 
sklaidą, stiprinti kompeten-
cijas. (...) Skirti tikslingai 
finansus konkrečiai kiberne-
tinio saugumo priemonėms“, 
– svarstė R. Rainys.

Pasak jo, kitąmet ES struk-
tūrinių fondų lėšomis kiberne-
tinio saugumo įgūdžių numa-
toma apmokyti du tūkstančius 
valstybės tarnautojų. Vadovo 
aiškinimu, tai nebus vienos 
valandos ar dienos mokymai, 
bus išsamesni, truks keletą 
dienų, numatant egzaminus ir 
sertifikavimą.

„Mes savikritiškai vertina-
me – nors pasaulinėje statisti-
koje Lietuva ketvirtoje vietoje 
pagal kibernetinio saugumo 
pasirengimą, bet šiemet visa 
eilė įvykusių kibernetinių in-
cidentų, kurie turėjo poveikį, 
žalą, darė įtaką, rodo, kad nors 
ir daug energijos, bet turbūt 
nepakankamai skiriame. Rei-
kia rasti kitas strategijas, kad 
tas poveikis būtų didesnis. Tą 
darysime artimiausiais mė-
nesiais, nustatysime naujus 
prioritetus“, – kalbėjo Nacio-
nalinio kibernetinio saugumo 
centro vadovas.

BNS inform.
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Sausio 1 d. Naktį -1

Dieną 1
ŠR, 
2-6 m/s

Vietomis rūkas

Sausio 2 d. Naktį -2
Dieną -1

V,
1-5 m/s

Galimas plikledis ir 
rūkas

Sausio 3 d. Naktį -2
Dieną 1

R, 
2-6 m/s

Vietomis rūkas

Sausio 4 d. Naktį 1
Dieną 3

PR,
4-9 m/s

Orų prognozė sausio 1-4 d.

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

Dėl Rimanto Galvydžio mirties 
nuoširdžiai užjaučiame žmoną 

ir visus artimuosius. 
Aukštaičių g. 7 namo

  1-osios laiptinės gyventojai
Užuojautos „Rokiškio Sirena“ laikraštyje ir interneto 

svetainėje spausdinamos nemokamai. Tekstus galite siųsti: 
el. paštu reklama@rokiskiosirena.lt Facebook žinute arba 
skambinkite +37066676777    

Vyriausybė plečia pagalbą smulkiam ir vidutiniam verslui
Vyriausybė iš esmės prita-

rė, kad pagalbą nuo pande-
mijos nukentėjusiam verslui 
gautų daugiau įmonių. Sub-
sidijos smulkiam ir viduti-
niam verslui sieks 25 proc. 
praėjusiais metais sumokėto 
gyventojų pajamų mokes-
čio (GPM), o iš viso tam bus 
skirta 150 mln. eurų. 

Subsidijų paketas skirtas 
smulkiam ir vidutiniam vers-
lui, tačiau į išmokas galės 
pretenduoti ir daugiau nei 250 
darbuotojų turinčios įmonės, 
atitinkančios šiam verslui ke-
liamus kriterijus. Anksčiau to-
kios įmonės nebuvo įtrauktos į 
paramos gavėjų sąrašus.  

„Šioje koncepcijoje, lygi-
nant su ankstesne, mes atsi-
sakome darbuotojų skaičiaus 
kriterijaus, kas reiškia, kad 
įmonės, kuriose dirba daugiau 
negu 250 darbuotojų, galės 
pretenduoti į šitą pagalbos 
priemonę, tačiau išlieka vis 
dėlto svarbūs metinių paja-
mų ir turto balansinės vertės 
kriterijai“, – Vyriausybės pa-
sitarime kalbėjo ekonomikos 
ir inovacijų ministrė Aušrinė 
Armonaitė. 

Nukentėjusios įmonės galės 
gauti subsidijas, jei jų metinės 
pajamos pernai neviršijo 50 
mln. eurų arba turto balansinė 

vertė 2019 metų pabaigoje ne-
viršijo 43 mln. eurų.

Į subsidijas galės preten-
duoti įmonės, kurių metinė 
apyvarta ne mažiau kaip 30 
proc. bus nukritusi nuo lapkri-
čio pradžios iki kitų metų sau-
sio pabaigos. 

„Laikotarpį siūlome daryti 
vertinant apyvartos kriterijų 
būtent antro karantino metu 
nuo lapkričio 1 dienos iki sau-
sio 31 dienos, išskyrus tas įmo-
nes, kurių veikla buvo apribota 
nuo gruodžio mėnesio – joms 
leidžiama neįtraukti lapkričio 
apyvartos“, – sakė A. Armo-
naitė. 

Anot jos, įmonės, nuken-
tėjusios antro karantino metu, 
25 proc. GPM subsidijas gaus, 
jei pernai jų visas sumokėtas 
GPM siekė iki 2 tūkst. eurų.

„Yra įmonių, kurios galbūt 
buvo vėliau įsteigtos ir tiek 
GPM nesumokėjo, mes joms 
numatome vienkartinę 500 
eurų subsidiją“, – aiškino A. 
Armonaitė. 

Anot jos, subsidijų koncep-
cija keičiama atsižvelgiant į 
pasikeitusią situaciją.

„Norėčiau pabrėžti, jog 
antrasis karantinas Lietuvoje 
veikia nuo lapkričio 7 dienos, 
deja, jokia pagalbos verslui 
priemonė neveikia (...) Be to, 
kas veikia prastovų mecha-

nizme ar mokesčių atidėjime, 
džiaugiuosi, kad Ekonomikos 
ir inovacijų ministerija gali 
startuoti pagaliau su savo prie-
monėmis“, – kalbėjo ministrė. 

Pasak jos, be 150 mln. eurų 
subsidijoms, dar 30 mln. eurų 
skirta paskoloms. Vėliau dar 
bus skiriama parama ypač nu-
kentėjusioms įmonėms. 

„Šiuo metu yra rengiamas 
antrasis Pagalbos verslui pa-
ketas, kuriame didžiausias dė-
mesys bus skiriamas įmonėms, 
kurių veikla karantino metu 
buvo paveikta žymiai daugiau, 
nei pirmajame etape įvardin-
tas 30 proc. apyvartos kritimo 
kriterijus“, – BNS komentavo 
ministerija.  

Anot jos, taip pat numato-
ma padėti nuo karantino an-
trosios bangos nukentėjusiam 
stambesniam verslui. Paramos 
projektą sausio pradžioje nu-
matoma pristatyti socialiniams 
partneriams bei atsižvelgus į jų 
pasiūlymus skubos tvarka de-
rinti jas su Europos Komisija. 

Vyriausybė gruodį patvirti-
no naują pagalbos planą smul-
kiajam ir vidutiniam verslui. 
Įmonės, kurių apyvarta suma-
žėjo 30 proc. ar daugiau, galės 
neatlygintinai gauti vienkarti-
nes subsidijas, siekiančias nuo 
500 eurų iki 800 tūkst. eurų.

BNS inform.

Pigiausių maisto produktų krepšelis toliau pinga
Vidutinis pigiausių mais-

to produktų krepšelis Lie-
tuvos parduotuvėse pinga 
aštuntą mėnesį iš eilės, rodo 
kainas stebinčio portalo pri-
cer.lt analizė.

Gruodį, palyginti su lapkri-
čiu, jo vertė sumažėjo 1,8 
proc. (0,96 euro), o palyginti 
su praėjusių metų gruodžiu – 
4,4 proc. (2,48 euro) iki 53,5 
euro. 

Pigiausias krepšelis gruo-
dį toliau liko „Maximoje“ 
– 50,6 euro (per mėnesį pa-

brango 0,3 euro). „Lidl“ liko 
antras su 51,9 euro (sumažėjo 
1,17 euro), trečioje vietoje – 
„Rimi“ su 52,7 euro (sumažė-
jo 1,2 euro), ketvirtoje – „Iki“ 
su 53 eurų krepšeliu (sumažė-
jo 2,97 euro), penkta – „Nor-
fa“ su 53,9 euro (sumažėjo 
0,42 euro).

„E-Rimi“ didino kainas 
1,34 euro iki 55,1 euro ir liko 
šeštoje vietoje, o „Barbora“, 
nors ir mažinusi krepšelio kai-
ną 2,57 euro, iki 56,9 euro liko 
paskutinėje vietoje.

Populiarių ir žinomų pro-

duktų vidutinio krepšelio kai-
nų gruodžio analizė rodo, kad 
palyginti su lapkričiu, kainos 
krito 0,53 euro (1,3 proc.), bet 
buvo 1,35 euro (3,6 proc.) di-
desnės nei 2019 gruodį.

Iš pricer.lt stebimų 52 pre-
kių kainų brango 21 prekė, 
pigo 28 prekės. Iš viso reikš-
mingai (10 proc. ir daugiau) 
brango aštuonios prekės, la-
biausiai – arbata, „Dvaro“ 
sviestas, šokoladas „Karūna“, 
makaronai „Pasaka“, degtinė, 
saulėgrąžų aliejus.

BNS inform.

Per metus mažėjo bankų skyrių ir bankomatų
Lietuvoje per metus su-

mažėjo bankų skyrių ir ban-
komatų. Bankų atstovai aiš-
kina, kad tai lemia pasikeitę 
klientų įpročiai.

Lietuvos bankų asociacijos 
(LBA) duomenimis, šių metų 
trečiojo ketvirčio pabaigoje ša-
lyje buvo 196 bankų skyriai – 
17 mažiau nei pernai tuo pačiu 
metu, o bankomatų skaičius 
per tą patį laikotarpį susitraukė 
25-iais iki 1046.

Tiesa, šiemet trys didie-

ji bankai Vilniuje atidarė po 
vieną naują skyrių: SEB – 
Konstitucijos pr., „Swedbank“ 
– Savanorių pr., o „Luminor“ 
– Paupyje.

„Asociacijos užsakymu šie-
met rugsėjį atliktos reprezen-
tatyvios gyventojų apklausos 
duomenimis, tarp populiariau-
sių bankinių paslaugų vyrauja 
elektroninės“, – sakė LBA pre-
zidentė Eivilė Čipkutė. 

Pasak jos, finansinių paslau-
gų teikėjų veiklai įtakos turi ir 
mažėjantis gyventojų skaičius 

regionuose bei technologijų 
plėtra. Dėl šių ir kitų veiksnių 
„pastaraisiais metais klientų 
aptarnavimas aktyviai kėlėsi į 
elektroninę erdvę“, sakė ji. 

Kita vertus, anot E. Čipku-
tės, finansų paslaugų rinkos 
dalyviai savo veikloje vado-
vaujasi skirtingomis strategijo-
mis: rinkoje yra įmonių, kurios 
bendradarbiauja su klientais 
neturėdamos nė vieno fizinio 
padalinio, ir tokių, kurios sti-
prina turimą jų tinklą.

BNS inform.

VMVT pradėjo tyrimą dėl klaidingų V. Uspaskicho teiginių 
reklamuojant vandenį

Valstybinė maisto ir vete-
rinarijos tarnyba (VMVT) 
antradienį pranešė pradė-
jusi tyrimą dėl klaidinančių 
ir draudžiamų teiginių apie 
ligų gydymą bei profilakti-
ką, naudojamų reklamuo-
jant natūralų mineralinį 
vandenį.

Tyrimas pradėtas Darbo 
partijos pirmininkui europar-
lamentarui Viktorui Uspa-
skichui per „Facebook“ pa-
siūlius įsigyti vandens, neva 
padedančio apsisaugoti nuo 
koronaviruso infekcijos CO-
VID-19 arba gydytis jau su-
sirgus.

Pirminiais VMVT duome-
nimis, reklamuojamą produktą 
gamina Rokiškyje registruota 
įmonė bendrovė „Lamikara“.

Ji yra VMVT registruotas 
maisto tvarkymo subjektas, 
nuo šių metų pavasario įmonė 

turi teisę gaminti natūralų mi-
neralinį vandenį.

„Medikai ir visuomenės 
sveikatos specialistai akcen-
tuoja, kad natūralus minera-
linis vanduo bei kiti maisto 
produktai iš esmės nepasižy-
mi gydomosiomis savybėmis 
ir nėra vartojami koronaviruso 
infekcijos COVID-19 profi-
laktikai ir gydymui. Pagrin-
dinė ir efektyviausia korona-
viruso infekcijos COVID-19 
profilaktikos priemonė – skie-
pai“, – teigiama Maisto ir ve-
terinarijos tarnybos praneši-
me.

Lietuvoje, kaip ir kitose ES 
valstybėse, tiek ženklinant, 
tiek pristatant bei reklamuo-
jant įvairius maisto produktus, 
jiems negali būti priskiriamos 
jokios gydomosios ar profi-
laktinės savybės.

„Bet kokia su geriamuoju 
vandeniu, maistu ar maisto 

papildais susijusi informacija, 
kad šių produktų vartojimas 
padėtų apsisaugoti nuo CO-
VID-19 ligos ar ją išgydytų, 
yra draudžiama, todėl varto-
tojai raginami įvairiais būdais 
skleidžiamą informaciją ver-
tinti kritiškai ir tokia klaidi-
nančia reklama nesusivilioti 
bei šių produktų COVID-19 
ligos profilaktikai ar gydymui 
neįsigyti“, – teigia VMVT.

V. Uspaskichas pirmadienį 
socialiniame tinkle „Facebo-
ok“ paskelbė apie vandenį, 
„kuris padės sukurti imunite-
tą nuo COVID-19 bei padės 
sveikti tiems, kurie jau susir-
go“, ir pranešė apie galimybę 
jį užsisakyti.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti visuo-
menės informavimo priemo-
nėse bei interneto tinklala-
piuose be raštiško UAB BNS 
sutikimo draudžiama.

Santaros klinikose pirmą kartą atlikta transplantacija 
iš neplakančios širdies donoro

Vilniaus universiteto li-
goninės Santaros klinikose 
atlikta pirmoji transplan-
tacija iš neplakančios šir-
dies donoro, pranešė Na-
cionalinis transplantacijos 
biuras.

Neplakančios širdies orga-
nų donoras Santaros klinikose 
registruotas sekmadienį. Šioje 
gydymo įstaigoje tai pirmas 
toks atvejis, nes absoliučia 
dauguma atvejų organų do-
norais tampama po fiksuotos 

smegenų mirties.
Šiais metais iš viso buvo 

trys donorai su nustojusia plak-
ti širdimi.

Iki šiol neplakančios širdies 
donorus ruošė tik Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto 
ligoninės Kauno klinikų me-
dikai.

Transplantacijai tiko šio do-
noro inkstai.

Anot Nacionalinio trans-
plantacijos biuro pranešimo, 
kalėdiniu laikotarpiu viena 
transplantacija atlikta ir Kauno 

klinikose.
Pagal medicininius rodi-

klius donorystei tiko žmogaus 
ragenos.

Artimojo organus ir audi-
nius paaukoti sutikę artimieji 
visuomet turi atvykti į gydy-
mo įstaigą ir sprendimą pa-
tvirtinti parašu. Šiuo metu ša-
lyje ribojant žmonių judėjimą 
tarp savivaldybių, velionio 
artimiesiems suteiktas specia-
lus leidimas atvykti į Kauną iš 
kitos savivaldybės.

BNS inform.
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ANEKDOTAI
Žmona klausia vyro:
– Ar tau, mielasis, neatrodo, 

kad mes šiek tiek pasiklydom?
– Kodėl tu taip manai?
– Nes va tą šunį tu 

suvažinėjai prieš pusvalandį.
***
– Anglys, brangioji, yra labai 

naudingos. Jas net vaistinėje 
pardavinėja.

– Medžio anglis. O ne 
šašlykų anglis.

***
Žąsys kitados išgelbėjo 

Romą, bet va nuo dalyvavimo 
kalėdinėje vakarienėje 
išsigelbėti nepavyko.

***
Kaimyninės šalies piliečio 

godos: „Žinoma, niekas 
nenori prezidento tirono. Bet 
prezidento juk nepasirinksi...“

***
Mama bara vaikus:
– Petriuk, kodėl tu trenkei 

sesutei taburete?
– Nes tai vienintelis baldas, 

kurį aš pakeliu.
***
Mokytojas išėjo pažvejoti. 

Pagavo mažą šamiuką. 
Mesdamas atgal į ežerą, šaukia:

– Ir be tėvų negrįžk!
***
Mūsų sinoptikai pralošė 100 

Eur sergančiajam reumatu.
***
Sužinojusi apie eiles prie 

naujojo iPhono, močiutė Agota 
ėmė garsiai juoktis: argi čia eilė, 
jei ji paprasto laidinio telefono 
laukė 10 metų.

***
Jisai išėjo, o aš kentėjau... 

Nors taip norėjosi iš laimės šokti.
***
Per satinines vestuvių 

metines porai visi, kaip 
susitarę, dovanojo nosinaičių 
komplektus. Vyras neiškentęs 
internete ėmė ieškoti kurios 
vestuvių metinės vadinamos 
slogos.

Žmona, stovėdama ant 
palangės, rėkia vyrui:

– Viskas, aš šoku! Man 
nusibodo tavo neištikimybė! 
Nusibodo tvarkyti, gaminti! Ir 
nestumdyk manęs!

***
Kaimyninėje šalyje kalbasi 

du draugai. Vienas sako:
– Kuo dirbi?
– Karinė paslaptis.
– Tai bent pasakyk kiek 

uždirbi.
– 1000 rublių už granatą.

Klientas:
– Keistas kokteilis, bet 

pabandysiu!
***
Išeina du išgėrę vyrai iš baro. 

Vienas sako:
– Danguje du mėnuliai.
Kitas sako:
– Danguje trys mėnuliai.
Susiginčijo jie ir nusprendė 

paklausti praeivio:
- Pone, kiek danguje 

mėnulių?
Tas pasižiūrėjo į dangų ir 

sako:
– Kurioje eilėje?
***
– Mama, man šiandien 

pasisekė mokykloje, - džiaugiasi 
sūnus.

– Kodėl?
– Mokytoja mane norėjo 

pastatyti į kampą, bet visi 
kampai jau buvo užimti...

***
Nusprendžiau susirasti 

darbą. Parašiau savo gyvenimo 
aprašymą, atsispausdinau... 
Perskaičiau... Ir apsiverkiau... 
Nejaugi toks nuostabus žmogus 
turi dirbti?

***
Kūčios. Žmona sako vyrui:
– Žuvį nešk ant stalo, o tortą 

padėk į šaldytuvą. 
Vyras iš virtuvės:
– O kur čia žuvis, o kur 

tortas?
***
Petriukas ateina į dovanų 

parduotuvę:
– Norėčiau metalinės 

saldumynų dėžutės savo mamai.
– Kokios norėtum? - 

teiraujasi pardavėjas.
– Bet kokios. Svarbiausia, 

kad tyliai darinėtųsi dėžutės 
dangtelis!

***
Kuo mergina panaši į Kalėdų 

Senelį? Abu turi po kelis 
atsarginius elnius.

***

***
Tam, kuris žmoną myli ir 

dovanojo jai kailinius, Kalėdų 
Senelis atnešė skutimosi 
rinkinį ir kojines.

***
Mūsų rajone slypi nemažai 

naudingų išteklių. Neprašyti 
patarimai – vienas iš jų.

***
Sėdi žmogelis medyje. 

Zaporožietyje. Praeiviai 
klausia:

– Petrai, kaip tu ten 
atsidūrei?

– Aš žinojau, kad 
zaporožietis – nekokia mašina. 
Bet kas galėjo pagalvoti, kad 
jis   bijo šunų.

***
Moters, pripažįstančios savo 

klaidą, žvilgsnyje nuoširdumo 
tiek pat, kiek žvilgsnyje katino, 
pridariusio į šlepetes.

***
– O jūsų katinas bute 

teritorijos nežymi?
– Ne, jis tiesiog mano, kad 

butas – jo.
***
Biologijos egzaminas. 

Profesorius klausia blondinės:
– Kodėl katės prisitaikė 

gerai matyti tamsoje?
– Nes jos mažos ir 

nepasiekia jungtuko.
***
Katinas – vaikščiojanti 

reklama to, kaip puikiai galėtų 
atrodyti jūsų gyvenimas, jei ne 
darbas.

***
Kalbasi du draugai:
– Vakar pinigus ploviau?
– Tai kokį reikalą prasukai?
– Katinas piniginę 

pažymėjo.
***
Perku dešrą, pirma duodu 

katinui, paskui pats ragauju. 
Pastebėjau, kad šitas gyvulys 
jau kurį laiką neėda dešros, 
žiūri į mane, kol paragausiu.

***
Vyksta koncertas. Į sceną 

išeina dainininkė ir dainuoja. 
Padainavusi nusilenkia ir 
ruošiasi išeiti. Staiga pasigirsta 
balsas iš salės:

– Pakartot, pakartot...
Padainavo dar kartą. Salėje 

vėl pasigirsta tas pat prašymas.
– Pone, aš pavargau. Kiek aš 

galiu dainuoti?
- Tol, kol išmoksite.
***
Parke sėdi du pensininkai.

– Kas naujo? - klausia 
vienas.

– Nieko, nebent tai, kad 
sėdim ant šviežiai dažyto 
suoliuko, – atsako kitas.

***
Iš autobuso vairuotojo 

pasiaiškinimo: „Pinigus 
iš keleivių rinkau aš, nes 
kontrolierius buvo toks 
girtas, kad nuolat painiojosi 
atiduodamas grąžą, tad teko jį 
pasodinti prie vairo“.

***
Žmona priekaištauja vyrui:
– Mes juk niekur 

nevaikštome kartu...
– Gerai, rytoj, kai nešiu 

šiukšles, galėsi eiti ir tu!
***
– Gydytojau, turiu problemų 

dėl alkoholio!
– Kas nutiko?
– Pinigai baigėsi.
***
Susitinka du naujieji 

lietuviai.
– Susitikrinam laikrodžius.
– Gerai. Mano už 9 

tūkstančius.
– O mano už 10 tūkstančių. 

Tavasis tūkstančiu atsilieka.
***
– Kas lekia greičiau už 

šviesą?
– Suvalkietis su nuolaidų 

kuponu.
***
Interviu su milijonieriumi:
– Sakykit, kas jums padėjo 

užsidirbti tiek pinigų?
– Kantrybė, tik kantrybė!
– Bet mes juk žinome 

daugybę dalykų, kur jokia 
kantrybė nepadėtų. Tarkim, jei 
nešiotum vandenį rėtyje, tai kad 
ir kiek besistengtum, vandens 
neprineštum.

– Kodėl gi ne? Tereikia 
sulaukti žiemos...

***
Padavėjas:
– Kava, arbata, alus, vynas?

l Namų kvapai 
l Mako satino patalynė

l Rankšluosčiai
l Žvakidės, kvapnūs vaško lapeliai

M. K. Čiurlionio 1-2, Rokiškis

BALDAI

• Televizoriaus staliuką su ratukais. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 688 88 401. 
Rokiškis
• Komodą. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 688 88 401. Rokiškis
• Pastatomą veidrodį. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 680 50 958. Rokiškis

• Kavos aparatą Delonghi, mažai 
naudotas. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 623 24 274. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju dėvėtus drabužius 
(paaugliui). Tel. 8 604 14 777. 
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Natūralius kailinius. Geros 
būklės. Dydis 50. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 676 08 687. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Monitorių Philips 226V. 21,5 
colių. Procesorius intel core 2 quad 

q9550. Operatyvioji atmintis 8 GB. 
Kietasis diskas 500 GB. Vaizdo 
plokštė Gigabyte AMD Radeon R9 
200 2GB. Windows 10. Kaina 99 
Eur. Tel. 8 675 00 301.  
Vilnius
• Playstation 3. Viskas veikia, 
pridėsiu 7 žaidimus, laidai yra, nėra 
tik pultelio. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 695 77 125. Rokiškis
• Playstation 4. Viskas veikia 
puikiai, mažai naudotas, yra 
pabraižymų, yra vienas pultelis ir 
pridedu Gta 5 žaidimą.  
Kaina 250 Eur. Tel. 8 655 12 035. 

Rokiškis
• Xbox 360 žaidimus. Visi žaidimai 
veikia puikiai, diskai minimaliai 
pabraižyti (ne visi). Kaina už visus. 
Kaina 5 Eur. Tel. 8 624 90 382. 
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Kaimiškai augintų, mėsinių 
broilerių ir kalakutų skerdieną. 
Galime atvežti. Tel. 8 625 50 844. 
Rokiškis
• Medų. 1 kg/4 Eur 
Tel. 8 629 65 277. Rokiškis


