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Būkite budrūs: sukčiai ieško prekių skelbimų portale
Nauja sukčių schema 

veikia taip: jie dažniausiai 
ieško skelbimų su parduo-
damomis prekėmis, ku-
rių vertė apie 100 Eur ir 
brangiau. Tai gali būti, iš 
esmės, bet kas – elektro-
nika, mobilieji telefonai, 
buitinė technika, rūbai ar 
baldai.

 
Su skelbimo autoriumi 

jie susisiekia per populiarias 
susirašinėjimo programėles 
„WhatsApp“ arba „Viber“ ar 
elektroniniu paštu ir teigia, 
kad ruošiasi pirkti pardavi-
nėjamas prekes, o atsiskaityti 
už prekes žada per tariamai 
naują skelbiu.lt, dpd.lt bei at-
siunčia nuorodą į internetinį 
tinklapį.

 Internetinių puslapių pvz.: 
www-skelbiult.site, skel-
biult-safe.online, www-skel-
biu.website , lt-skelbiu.xyz, 
esiunta-dpdlt.xyz, dpdlt.xyz, 
dpdlt.site ir kt.

 Atidarius nuorodą, mato-
mas tinklapis savo išvaizda 
primenantis skelbimų portalų 
ar siuntų pristatymų portalų 
aplinką, matomos skelbimo, 
dėl kurio buvo kreiptasi de-
talės, taip pat nurodoma, kad 

tariamas pirkėjas yra pervedęs 
pinigus už dominančią prekę, 
o pardavėjas norėdamas gauti 
pinigus, turi įvesti savo banko 
kortelės duomenis: kortelės 
numerį, galiojimo laiką, ap-
saugos kodą, t. y. duomenis 
būtinus atlikti finansinę ope-

raciją.
 Kai tik pardavėjas įveda 

savo bankinės kortelės duo-
menis, po kelių minučių nuo 
jo bankinės sąskaitos būna 
nuskaitomos piniginės lė-
šos. Įvykdomas fišingas (ang. 
Phishing).“

 Kilus įtarimams ar patekus 
į sukčių pinkles praneškite 
112 arba www.epolicija.lt

Nuotr./Policijos fiksuoti 
pavyzdžiai, kaip gali būti suk-
čiaujama.

Panevėžio VPK
inform.

Lietuvos pašto pertvarka rokiškėnams atnešė 
sumaišties, erzelio ir nesklandumų

Prenumeratoriams neiš-
nešiotas „Rokiškio Sirenos“ 
penktadienio (kovo 5-osios) 
numeris, gerokai vėliau nei 
įprasta pašto dėžutėse at-
sidūręs antradienio (kovo 
9-osios) numeris, po savaitę 
(nuo kovo 3-osios) sostinė-
je įstrigę registruoti laiškai 
– su tokiais Lietuvos pašto 
darbo nesklandumais pasta-
rąją savaitę susidūrė Rokiš-
kio rajono gyventojai. Dėl 
viso to kalta pertvarka Lie-
tuvos pašte.

Laiško laukė savaitę
Į „Rokiškio Sireną“ krei-

pėsi Vilties gatvės gyventoja 
(pavardė redakcijai žinoma). 
Moteris pasakojo, kad nuo 
kovo 3-osios niekaip nesulau-
kianti registruoto laiško. Nuo 
tos dienos jis esą įstrigo Vil-
niuje, Lietuvos pašto siuntų 
skirstymo vietoje. Paskambi-
nusi pasiteirauti, kur yra lau-
kiamas laiškas, ji išgirdo, kad 
jis atiduotas logistikos pada-
liniui. Taip pat moteriai buvo 
padiktuotas laiško numeris, 
kad ji galėtų sekti jo kelią. 
„Patikrinau, pagal tai kovo 
9-ąją jis vis dar buvo skirsty-
mo vietoje. Jei ryt negausiu 
laiško, pakelsiu tikrą vėją. 
Man tas laiškas labai svarbus. 
Įdomu, ar taip su klientais elg-
tųsi privati įmonė“, – retoriš-
kai klausė moteris.

Permainos Lietuvos pašto 
darbo organizavime palietė 
ir „Rokiškio Sireną“. Tam, 
kad laikraštis laiku pasiektų 

skaitytojus, teko perplanuo-
ti ir redakcijos, ir UAB „AL 
grupė“ technologinius proce-
sus. Jei kovo 2-osios laikraštį 
prenumeratoriams Lietuvos 
paštas išplatino sklandžiai, 
tai kovo 5-osios numeris pre-
numeratorių numatytu laiku 
apskritai nepasiekė. Tikėtasi, 
kad Lietuvos paštas penkta-
dienio numerį išnešios bent 
jau kartu su antradienio, kovo 
9-osios. Deja, to neįvyko. O ir 
antradienio numerį laiškinin-
kai prenumeratoriams atnešė 
vėliau, nei įprastai.

Kas nutiko?
„Rokiškio Sirena“ apie ne-

sklandumus klausė ir pokyčius 
Rokiškio pašte prašė pako-
mentuoti Lietuvos pašto at-
stovų. Gavome tokį Lietuvos 
pašto Komunikacijos depar-
tamento vadovės Ugnės Bar-
tašiūtės paaiškinimą: „Kovo 
1-ąją Lietuvos paštas perėjo 
prie automatizuoto ir centrali-
zuoto skirstymo, visos siuntos 
bei laiškai nuo šiol skirstomi 

naujajame Vilniaus logistikos 
centre. Pirmąją savaitę tobu-
linome procesus, identifika-
vome spręstinas problemas, 
darbuotojai mokėsi dirbti pa-
gal naująsias tvarkas. Nors 
didžioji dalis planuotų darbų 
vyko sklandžiai, susidūrėme 
ir su nenumatytais iššūkiais, 
kuriuos operatyviai sprendė-
me. Kartu vis dar fiksuojame 
didesnius nei įprasta siuntų 
srautus. Šios priežastys lėmė, 
kad dalis siuntų pas klientus 
keliavo ilgiau nei įprastai, taip 
pat buvo nesklandumų prista-
tant prenumeratą. Suprantame 
dėl to klientams kilusius ne-
patogumus ir nuoširdžiai at-
siprašome. Dedame visas pa-
stangas, kad siuntos ir laiškai 
būtų pristatyti kaip įmanoma 
greičiau – naujajame Vilniaus 
logistikos centre visą parą 
pamainomis dirba papildoma 
komanda.  Per savaitę pavyko 
išskirstyti didžiąją dalį užsi-
laikiusių laiškų ir siuntų (vien 
per savaitgalį buvo išskirstyta 
daugiau kaip 100 tūkst. siun-

tų), šiuo metu jie jau pakeliui 
pas gavėjus. Šią savaitę siun-
timui priimti laiškai ir siuntos 
turėtų gavėjus pasiekti įpras-
tais terminais.

Darbuotojų atleidimai, apie 
kuriuos pranešėme šių metų 
pradžioje, susiję su automa-
tizuoto skirstymo projekto 
įgyvendinimu. Rokiškio paš-
te kovo viduryje atsisveikin-
sime su 3 darbuotojais. Iki 
šiol siuntos buvo skirstomos 
keliose skirtingose stotelėse. 
Automatizavus skirstymą, jis 
tapo ir centralizuotu – nebe-
liko tarpinių skirstymo sto-
telių, visos siuntos ir laiškai 
skirstomi Vilniaus logistikos 
centre. Atleidžiami darbuo-
tojai, dirbantys tose tarpinėse 
stotelėse, nes poreikio tokiam 
skirstymui nebeliko. Ilgesni 
pristatymų terminai niekaip 
nesusiję su atleidžiamas dar-
buotojais. Svarbu pastebėti, 
kad dėl šių pokyčių nesikeičia 
nei klientus aptarnaujančių 
darbuotojų ir laiškininkų skai-
čius, nei jų darbo kokybė.

Siekiant efektyviau vidu-
je dalintis patirtimi, greičiau 
spręsti kylančius klausimus, 
o tuo pačiu kiekvienam paš-
tui suteikti daugiau vadovo 
dėmesio, praėjusių metų va-
sarą pašto skyriai buvo pra-
dėti jungti į grupes. Rokiškio 
rajono paštai apjungti į vieną 
grupę su Zarasų rajono paš-
tais, jiems visiems vadovauja 
nauja vadovė“.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rokiškio rajono policijos komisariato 
pareigūnai Kovo 8-osios proga 
dovanojo moterims tulpes

Rokiškio rajono policijos komisariato pareigūnai tęsia 
gražią tradiciją ir Kovo 8-osios proga dovanojo moterims 
tulpes!

Panevėžio VPK inform.

Sumedžiojus limitą, nutrauktas
vilkų medžioklės sezonas

Sumedžiojus nustaty-
tą limitą – 175 vilkus, nu-
trauktas jų medžioklės 
sezonas, pranešė Aplinkos 
ministerija.

Jos teigimu, pirmas sume-
džiotas vilkas šiame sezone 
buvo pernai spalio 16 dieną 
Varėnos rajone, o paskutinis 
– kovo 6-ąją Kauno rajone. 

Ministerija primena, kad 
vilkus galima medžioti nuo 
spalio 15 iki kovo 31 dienos, 
tačiau sumedžiojus jų tiek, 
kiek buvo patvirtinta, sezo-
nas nutraukiamas anksčiau.

Medžiojimo limitai nu-
statomi remiantis vilkų po-

puliacijos būklės stebėsenos 
duomenimis, atsižvelgus į 
mokslininkų atliktų tyrimų 
rezultatus ir rekomendacijas, 
siekiant išlaikyti tinkamą šių 
svarbių miško ekosistemoms 
gyvūnų populiacijos lygį.

Vilkas yra saugoma rūšis 
Europos Sąjungoje ir dauge-
lyje kitų valstybių.

Pagal tarptautinius įsipa-
reigojimus Lietuva privalo 
užtikrinti palankią šios rū-
šies apsaugos būklę, todėl 
vilkų medžioklė ribojama 
nustatant ne tik leistiną me-
džioklės terminą, bet ir su-
medžiojimo limitą.

BNS inform.

Siautėjo neblaivus vyras
Kovo 10 d., apie 20 val., Rokiškio r., Obeliuose, Stoties 

g., koridoriuje, neblaivus (3,46 prom.) vyras (gim. 1978 m.) 
smurtavo prieš neblaivų (2,66 prom.) vyrą (gim. 1970 m.) 
po to nuėjęs į bendro naudojimo virtuvę smurtavo prieš vyrą 
(gim. 1951 m.).

Grasino ir buvo sumuštas
Kovo 11 d., apie 20.20 val. gautas pranešimas, kad Rokiš-

kyje, Vilties g., laiptinėje, neblaivus (2,90 prom.) vyras (gim. 
1992 m.) grasino moteriai.

Po valandos pareigūnai dar kartą iškviesti į tą pačią vie-
tą - gautas pranešimas, kad prieš grasinusį vyrą smurtavo du 
nepažįstami asmenys.

Panevėžio VPK inform.

Gaisras pasiglemžė augintinius
Kovo 7 d., 17:25 val. gautas pranešimas, kad Palūšnių kai-

me, Nemunėlio g. (Rokiškio kaimiškoji sen.) dega gyvena-
masis namas.

Atvykus ugniagesiams, namas degė atvira liepsna. Gais-
ro metu nudegė dalis medinės perdangos, išdegė virtuvės ir 
prieangio patalpos. Aprūko likusios namo patalpos. Užduso 
šuo ir katinas.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos inform.



3 psl.  2021-03-16

Nepriklausomas rajono laikraštis

BRYDĖS

Kovo 11-oji: apie pilį ir ietis 

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
1990-ųjų kovo 11-oji 

atnešė dideles permainas 
mūsų gyvenime. Paskendę 
kasdieniuose darbuose ir 
rūpesčiuose, tas permainas 
menkai tepajuntame: atro-
do, viena panaši diena veja 
kitą. Tačiau mažais žings-
neliais numynėme didžiulį 
progreso kelią. Tą liudija ne 
tik anų dienų nuotraukos, 
jau tapusios muziejų archy-
vų eksponatais, bet ir mūsų 
šiandieniniai norai, siekiai 
viltys.

Į Kovo 11-ąją mes atėjome 
pilki. Pilkais švarkais, kostiu-
mėliais ir nukleiptais batais. 
Ant stalo buvo pilka neska-
ni duona ir pilka daktariška 
dešra. Jei tik atstovėjus porą 
valandų eilėje, ji nesibaigda-
vo prieš nosį. Pilki ir niūrūs 
žmonių veidai. Nuo įtemptos 
kasdienybės ir rūpesčių be lai-
ko pasenusios moterys, dar la-
biau sendinamos klaikių paltų, 
skarų ir šalikėlių... Pilka minia, 
kuri tuo pilkumu maskavosi... 
Žmonės be šypsenų. Kur tildė 
garsesnį vaiko juoką...

Pasaulis nenumaldomai 
artėjo prie dvidešimt pirmojo 
amžiaus. O mūsų virtuvėse 
vis dar karaliavo technikos 

stebuklas „Ryga-18“. Ir kassa-
vaitinis skalbimas pavirsdavo 
visos šeimos lažu. Daugiabu-
čiuose skalbinius skalaudavo 
voniose, privačių namų gy-
ventojai tempė į savo virtuvė-
les iš šulinio kibirus, ir lakstė 
jų išpilti į paplavų duobes. Ar 
kas galėtų patikėti, kad tada 
ištisi miesto kvartalai nebuvo 
prijungti prie vandentiekio ir 
nuotekų tinklų.

Atsiradę pirmieji koopera-
tyvai ir vyrus, ir moteris pa-
sodino prie siuvimo mašinų. 
Tam, kad uždirbtų sotesnį kąs-
nį, vieni siuvo chalatus, kiti – 
pirštines. Treti gamino sagas, 
ketvirti mezgė mocherinius 
megztinius. Žodis „mochera“ 
tada skambėjo stebuklingai. 
Kaip ir „džinsai“, pirmosios 
ryškiaspalvės medvilninės 
kiniškos suknutės, pirmi ryš-
kiaspalviai rankšluosčiai. Ku-
riuos „darbo kolektyvų“ žmo-
nės galėjo nusipirkti pagal 
paskyras. Ar kas galėjo pati-
kėti, kad paskyros tada reikėjo 
ir automobiliui, ir... užsienie-
tiškam lietpalčiui.

Ar kas dar beprisimena tų 
pirmųjų bananų, pardavinėtų 
prie „Eglutės“ už rublį, skonį? 
Kada pirmą kartą paragavome 
jogurto? Kada pirmą kartą tė-

vai iš darbovietės parnešė pa-
kelį kvepiančio užsienietiško 
muilo...

Kalbame apie moterišką 
orumą. O kokio orumo buvo 
sovietinė moteris? Ar šian-
dien kas galėtų įsivaizduoti, 
kad „tomis dienomis“ vietoj 
įvairiausių dabartinių higie-
nos priemonių gausos gelbėjo 
tik vata ir ligninas (daugelis 
dabar jau ir žodžio tokio ne-
žino). Kiek šiandienių mamų 
bemoka suvystyti kūdikį tri-
mis vystyklais: pirma marlės 
trikampėliu, po to – plonyčio 
perkelio vystykliuku, o po to 
– storesnės flanelės vystyklu... 
Ir vos pervysčius išgirsti piktą 
knirkimą: ir vėl šlapias...

Sovietinė sistema kaip vė-
žys ėdė ne tik žmogaus buitį, 
bet ir būtį. Bet kurios visuo-
menės pamatas – Dekalogas 
– buvo pamintas po kojomis. 
Ištisos kartos mokėsi iki tol 
nepriimtinų dalykų: vogti, 
meluoti. Nesantaika su savi-
mi, su aplinka liejosi smurtu 
ir priklausomybėmis. Ištisos 
kartos mažųjų augo smurto ir 
baimės atmosferoje, numes-
ti savaitiniuose darželiuose, 
vaikų namuose. Tie, kuriems 
pasisekė labiau – su rakteliais 
ant kaklų, mažesniųjų broliu-
kų ir sesių auklės...

Nenuostabu, kad tų laikų 
žmonės buvo pilki, pikti, ne-
laimingi... Kai kvietimas pa-
linkėti kitam žmogui ramybės 
buvo didžiulis psichologinis 
iššūkis. Kaip ir pasisveikin-
ti, nusišypsoti nepažįstamam 
žmogui. Kokio ryškumo tame 
pilkumos pasaulyje atrodė 
mūsų trispalvė vėliava...

Tikėjome laisve. Galvo-
jome, kad ateis laikas, ir pas 
mus kitados bus taip, kaip 
Amerikoje, ar bent jau Švedi-
joje. Svajojome. Ir keitėmės.

Pažvelkime į save šiandien. 
Į savo buitį. Į mažylių augini-
mą, kuris daugumai šeimų tei-
kia džiaugsmą. Į nykstančius 
vaikų globos namus. Į valsty-

bės paramą, ilgas motinystės 
atostogas, auklėjimą be diržo, 
be raktelio ant kaklo. Į šeimas, 
kuriose išgertuvės ir smurtas 
tapo nesuvokiamais dalykais. 
Į darbo vietas, kuriose gerti ir 
vogti yra nusikaltimas, kaip ir 
visur civilizuotame pasaulyje. 
Į savo namus, į pilnus šaldytu-
vus. Ar pagalvojote, kad prieš 
trisdešimt metų valgyti šviežią 
agurką ar pomidorą kovo mė-
nesį buvo neįsivaizduojamas 
dalykas? Pažvelkite į savo 
automobilį kieme, nupirktą be 
jokių eilių, paskyrų. Į garažą, 
kuriame jau seniai nebėra ki-
birų detalių. Į savo atostogas 
nebe pas močiutę kaime, o 
Turkijoje ar Egipte.

Į pilnas parduotuves dra-
bužių, į pilnas spintas ir ava-
lynės dėžes. Kada paskutinį 
kartą ryšėjote skarelę? Kada 
adėte pėdkelnes? Ir skalbimas 
bereiškia tik sudėti į skalby-
klę drabužius, įpilti miltelių 
ar skalbimo skysčio, nustatyti 
reikiamą programą ir po maž-
daug valandos išdžiaustyti 
skalbinius.

Pažvelkite į savo kompiute-
rį, mobilųjį telefoną. Įsivaizda-
vote tai prieš trisdešimt metų? 
Pažvelkite pro langą į pasaulį, 
kuriam esame atviri, ir jis atvi-
ras mums. Tai mums dovanojo 
laisvė. Štai tokią gausybę do-
vanų. Kuriomis kasdien nau-
dodamiesi, kartais negebame 
įvertinti, tinkamai pasidžiaugti. 
Pasidžiaugti savimi ir bendra-
piliečiais, kiek daug egzaminų 
sėkmingai išlaikėme: ir ekono-
mikos pertvarkas, ir pilietinės 
visuomenės kūrimą. Sunkūs 
tie egzaminai buvo, pareikala-
vo daug ir visuomenės, ir as-
menybių permainų.

Visgi, kai kurių jos dova-
nų dar nesugebame priimti. 
Laisvės dovana reiškia ne tik 
pasirinkimo, bet ir atsakomy-
bės už jį dovaną. Dovaną būti 
piliečiu.

Pilietis, vienos didelės pi-
lies, vadinamos valstybe, gy-

ventojas. Šį žodį galima iššif-
ruoti ir kitaip: pilis+ietis. Šis 
terminas labai simboliškas ir 
labai vykęs. Visą tą gerą, kurį 
mes sukūrėme, kasdien reikia 
ginti ir gausinti. Pačiam, kas-
dieniu darbu. Tai mūsų teisė 
ir pareiga. Laisvės pareiga. Ta 
pareiga yra mūsų ietis. Nes vi-
sais laikais, visame pasaulyje 
garbė ir privilegija nešti ginklą 
priklauso tik laisvam žmogui.

Kiek saldžių pagundų tą 
pareigą apeiti. Vis dar tikime, 
kad išsirinksime mistinę val-
džią, ir ji mums sukurs saldų 
gyvenimą. Sukurs stebuklingą 
švietimą, sveikatos apsaugą, 
socialinę gerovę. Kokių tik 
nebandėme rinkti: ir ūkiškų, 
ir gražių, ir drąsių, ir laisvų. 
Ir vis nusiviliame. Nes tikime. 
Kad nedirbdamas žmogus gali 
sočiai ir laimingai gyventi. 
Kad kažkas už mus gali išmo-
kyti mūsų vaikus. Kad valdžia 
duos pinigų ir privilegijų. Kad 
mus ginti privalo Europos 
Sąjunga ir NATO, tuo tarpu 
patys sukčiausime išsisukinė-
dami nuo pareigos ginti savo 
pilį, savo namus ir šeimą. Vis 
dar tikime, kad pagalvoti už 
mus turi valdžia, ji turi mumis 
rūpintis, nurodinėti, auklėti, 
užtikrinti, duoti.

Penkiasdešimt metų su tuo 
stebuklingu „valdžia duos“ 
išaugo faktiškai dvi kartos. Ir 
tebeauga trečioji. Nesuvokda-
mi, kad valdžia – tai mes. Kie-
kvienas pilietis. Kad valdžia 
neturi nė euro savo pinigų. 
Visa, kas patenka į valstybės 
biudžetą – tai jos piliečių už-
dirbtos lėšos. Kiekvieno jūsų 
lėšos, skirtos bendrajam labui. 
Nes kartu daryti kai kuriuos 
dalykus: ginti savo pilį, rūpin-
tis savo sveikata, mokyti savo 
vaikus, padėti vargstantiems 
yra patogiau ir efektyviau, nei 
kiekvienam atskirai.

Būti atsakingu reiškia ir 
suvokti, kad trečiajai pašal-
pinių kartai, kuriai viskas 
„priklauso“, pašalpas moka, 

socialinius būstus nuomoja 
dirbantieji, mokesčius mokan-
tys žmonės. Kad mokyklas su 
septyniais ar trisdešimčia vai-
kų išlaiko ne valdžia, o mes, 
piliečiai. Kad pirtis, kuriose 
mažai kas prausiasi, autobu-
sų maršrutus, kuriais mažai 
kas važiuoja, išlaikome mes. 
Kad kiekvienas pavėjui, ne-
tikslingai išmetamas euras iš-
keliauja ne iš valstybės iždo, 
o iš mūsų pačių kišenių. Tas 
euras galėjo virsti saldainiu 
jūsų vaikui, jūsų naujais ba-
tais, indėliu į būsto remontą, 
jūsų bilietu į kiną ar spektalį. 
Kad kiekviena parama, pa-
galba yra ne „priklauso“, o 
didžiulė bendrapiliečių dova-
na. Kuri negali būti amžina ir 
tęstis iš kartos į kartą. Supran-
tama, kad kelyje į sėkmę visi 
judame skirtingu greičiu, kad 
visuomenė gali padėti tiems, 
kurie eina kiek lėčiau. Bet juk 
negalima amžinai nešti ant 
kupros tų, kurie nori sėdėti 
šalikelėje. Kad biudžeto pini-
gai nėra, kaip išsireiškė viena 
pilietė: „negi jums gaila, negi 
savo duodat“.

Valstybė, mūsų pilis, nėra 
kažkieno. Ji – ne mistinės val-
džios. Ji – kiekvieno mūsų. Ir 
ietis, simbolizuojanti laisvojo 
žmogaus privilegiją, atsako-
mybę ir pareigą, kartais sunkią, 
kartais nemalonią, taip pat yra 
kiekvieno. Nebesigręžiokime 
su nostalgija į tai, ką laisvės 
kelyje palikome. Ten liko tik 
pilkuma ir numinti batai. Ne-
priimkime šiandienos pasieki-
mų kaip duotybės, kurią mums 
kažkas „privalo“. Džiaukimės 
tuo, ką sukūrėme. Nors norė-
tume daugiau, gražiau, geriau. 
Niekas mums netrukdo to 
siekti. Šiandien. Kiekvienam. 
Kuriant savąjį, puoselėti ir 
bendrąjį gėrį. Vertinti, gerbti 
savo bendrapiliečių pastangas 
ir jų piniginę išraišką. Visiems 
laikams pamiršti žodžius „gera 
valdžia“, „privalo“, „priklau-
so“ ir „turi duoti“.

Praėjusią savaitę Rokiš-
kio butų ūkio valdyba iš-
rinko naują direktorių. Juo 
tapo Virgilijus Dambraus-
kas. Valdyba naująjį įmo-
nės vadovą rinkosi iš dviejų 
kandidatų.

Ankstesnį direktorių 
labai vertina
Rajono savivaldybės admi-

nistracijos direktorius Andrius 
Burncikas atviras: buvusio Ro-
kiškio butų ūkio vadovo Vlado 
Janulio veikla tiek įmonės val-
dyba, tiek jis buvo labai paten-
kinti. Apie V. Janulį A. Burn-
cikas atsiliepia tik gražiausiais 
žodžiais: puikus specialistas, 
išmanantis daugelį sričių. Ne-

reikia tuo stebėtis: buvusio di-
rektoriaus naudai kalba faktai: 
Rokiškio butų ūkis yra sėkmin-
gai veikianti įmonė.

Kodėl prireikė keisti va-
dovą? Juk V. Janulis lyg ir 
nesiruošė į pensiją. Pasak A. 
Burnicko, naujo vadovo pri-
reikė, nes baigėsi ankstesniojo 
kadencijos ir nebebuvo ga-
limybių jų pratęsti. Nors, jei 
būtų bent menkiausia galimy-
bė, būtų stengtasi direktorių 
išsaugoti.

Rinkosi iš dviejų 
pretendentų
Pašnekovas atviras: Rokiš-

kio butų ūkio vadovą valdyba 
rinkosi iš dviejų kandidatų. 

Pretendavo moteris ir vyras. 
Abu pasirodė labai neblogai, 
bet pasirinktas sėkmingiau 
pasirodęs kandidatas. Jis – 
Virgilijus Dambrauskas. Ši 
pavardė rajono politikoje ge-
rai žinoma: kandidato tėvas 
– buvęs rajono vicemeras, 
dabar –rajono tarybos narys 
socialdemokratas Stanislovas 
Dambrauskas.

Kaip sakė rajono savival-
dybės administracijos direkto-
rius, kandidato šeima, partiš-
kumas jokios įtakos renkantis 
jį neturėjo. „Seniai ir negrįžta-
mai praėjo laikai, kai savival-
dybės įmonės vadovo krėslas 
buvo laikomas gera vieta. 
Dabar taip nėra“, – akcenta-

vo pašnekovas. O ir rinktis 
vis mažiau yra iš ko: valdiška 
kėdė specialistų nebevilioja. 
Pagrindinės priežastys: tokio 
lygio vadovams yra siūlomos 
ganėtinai mažos algos, jie ne 
tik atsakingi už įmonių vei-
klos rezultatus – net sudėtin-
giausiomis sąlygomis norima, 
kad įmonės būtų pelningos. O 
ir visuomenės, žiniasklaidos 
dėmesys yra didelis. Taigi, tai 
jau anaiptol ne šiltos ir ne itin 
patrauklios vietos. Tą rodo ir 
ganėtinai nedidelis pretenden-
tų skaičius.

V. Dambrauskas, pasak A. 
Burnicko, yra įgijęs inžinerinį 
išsilavinimą, ganėtinai neblo-
gai išmano technologijas.

Iššūkis – 
įšokti į nuvažiavusį 
renovacijos traukinį
Vienas svarbiausių iššūkių, 

kurie bus keliami naujajam 
Rokiškio butų ūkio direktoriui, 
yra daugiabučių renovacija. A. 
Burnickas atviras: tai pakanka-
mai sudėtingas iššūkis netgi sė-
kmingai veikiančiai bendrovei. 
Sudėtingiausia bus rasti žmo-
giškąjį kapitalą. Mat jei reno-
vacija įsibėgės (o ji nori nenori 
turi įsibėgėti), jai vykdyti reikės 
pakankamai daug kvalifikuotų 
specialistų.

Nors, pasak A. Burnicko, 
direktorius naujuosius įmonės 
tikslus aptars su jos valdyba, 
akivaizdu, kad viena iš ambi-

cingų užduočių bus kvartalinė 
daugiabučių renovacija. Ar ji jau 
nepavėluota? Pasak A. Burnic-
ko, pats palankiausias laikmetis 
renovuoti daugiabučius buvo 
prieš gerus dešimt metų. Tada 
sąlygos gyventojams buvo la-
bai palankios. Tačiau ir dabar 
pasibaigus vienoms aplinkosau-
ginėms priemonėms atsiranda 
kitos, taigi paramos renovacijai 
įmanoma rasti. Ir ją, nori nenori, 
teks forsuoti, kalbama nebe apie 
pavienių daugiabučių atnaujini-
mą (o ir jis vyksta gana vangiai), 
bet apie ištisų kvartalų renovaci-
ją. Taigi formuoti šį procesą bus 
nelengvas uždavinys.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Iššūkis naujam Rokiškio butų ūkio direktoriui – kvartalinė renovacija
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Kovo 11-osios važiuotynės tapo tikra švente

Juodupėnų sumanyta 
idėja Kovo 11-ąją minėti 
važiuotynėmis sulaukė di-
delio atgarsio. Automobilių 
koloną, papuoštą Lietuvos 
trispalvėmis, istorinėmis 
bei Juodupės vėliavomis, 
sudarė beveik 40 automobi-
lių. Rajono keliais jie suko 
trasa, sukurta taip, kad ji, 
kaip ir pats mūsų rajonas, 
primintų Lietuvos kontūrą.

Šventė prasidėjo iškilmin-
gu valstybinės vėliavos pakė-
limu Juodupėje. Šią garbingą 
pareigą atliko jaunieji mies-
telio šauliai. Sugiedotas him-
nas, išklausyti sveikinimai, 
ir šiek tiek po 11 val. kolona 
pajudėjo į žygį.

Joje – ir juodupėnai, ir 
rokiškėnai, ir kraštiečiai. 
Automobiliai – patys įvai-
riausi, įskaitant ir jau dauge-
lio švenčių simboliu tapusį 
juodai geltoną moskvičiuką. 
Mašinos papuoštos vėliavo-
mis: vieni trispalvius kaspi-
nėlius rišo ant veidrodėlių, 
kiti vėliavėles tvirtino maši-
nų languose, treti jas rišo ant 
stogų. Patys ištvermingiausi 
daugiau nei keturias valan-

das trasoje keliavo atidary-
tais langais ar stogo liukais, 
veždami iškeltas vėliavas. 
Daugelis Juodupės žmonių 
didžiavosi savo miesteliu, de-

monstruodami jo atributiką: 
vėliavas, pasipuošę geltonai 
juodai dryžuotais šalikėliais, 
kepuraitėmis – neatsiejamu 
Juodupės ledo ritulio koman-

dos simboliu.
O ant vadinamojo kalno 

miestelio centre išsirikiavo 
automobiliai su trispalvėmis 
ant stogų, suformuodami LT.

Išlydėdami koloną, juo-
dupėnai mojavo miestelio 
aikštėje ir gatvėse, sveikino 

daugiabučių languose kelda-
mi vėliavėles.

Aplankyta daug rajono 
miestelių. Visuose kolona su-
tikta draugiškais mojavimais, 
automobilių pypsėjimu. 

O grįžę į Juodupę žygei-
viai, laikantis visų saugumo 

taisyklių, buvo pakviesti pa-
sivaišinti koše.

Akivaizdu, kad idėja labai 
vykusi. Ir kalbinti juodupėnai 
neslėpė norintys, kad tokie 
smagūs žygiai vyktų kasmet.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Pandėlio bendruomenė kviečia: 
„Vienykimės ir kartu švęskime Kovo 11-ąją“

Sveikinimui bendruo-
menės žmonės paruošė šokį 
pagal žinomą dainą „Jeru-
salema“.  Ir kviečia visus 
pandėliečius, kad ir kur jie 
būtų,  burtis, šokti šį šokį, 
filmuoti ir įrašus kelti į 
Pandėlio bendruomenės fa-
cebook paskyrą.

Pavyzdį parodė patys Pan-
dėlio bendruomenės žmonės: 
jie surepetavo, sušoko ir kar-
tu su „Rokiškio Sirena“ nu-
filmavo šį visame pasaulyje 
pamėgtą šokį.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rudolfo Lymano muzikos mokykla
originaliai pasveikino su Kovo 11-ąja!

Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykla buvo pa-
skelbusi pilietiškumo iniciatyvą „Papuoškime savo muzi-
kos instrumentus“, į kurią kūrybingai ir išradingai atsiliepė 
gausus būrys ne tik mūsų rajono ir šalies gyventojų,  bet ir 
užsienio lietuviai iš JAV, Airijos, Anglijos ir  Vokietijos. Iš 
gautų nuotraukų sudėtas sveikinimas neša džiugų  primini-
mą mums visiems, kad esame tauta, savo laisvę nepriklau-
somybės kelyje gynusi su daina. 
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Duokiškėno rankose- įspūdingas radinys
Rokiškio rajone ir visoje 

Lietuvoje populiarėja nau-
jas laisvalaikio praleidimo 
būdas- kanopinių gyvūnų 
ragų rinkimas. Užsiimantys 
šia veikla žmonės pasakoja, 
kad palankiausias laikas 
šiam užsiėmimui yra pava-
saris ir ruduo.

Pavasarį, kol dar nesu-
žaliavus augmenija, galima 
lengviau pastebėti ragus, be 
to, dar neišsiritę įvairūs vabz-
džiai, įkyriai puolantys viską, 
kas tik juda. Žiemą ragus at-
rasti žymiai sudėtingiau dėl 
sniego ir dėl gana sudėtingo 
judėjimo pačiame miške.

Duokiškėnas Vilmantas 
Kemeklis šį savo hobį „at-
rado“ prieš 6 metus. Iki tol 
rasdavo nemažai įvairaus dy-
džio ir formų ragų, tačiau nei 
vienas iki šiol rastas ragas ne-
prilygo šio pavasario radiniui 
– įspūdingo dydžio tauriojo 
elnio ragams su visa kaukole.

„Gyvenimo radinys“- nea-
bejodamas sako pašnekovas. 
V. Kemeklis tokio dydžio ra-

gus yra matęs tik parodoje, o 
apie tai, kad kas nors būtų at-
radęs bent jau panašų egzem-
pliorių, tikrai nėra girdėjęs.

Rasti ragai, pašnekovo 
vertinimu, miške pragulėjo 
ne trumpiau nei dvejus me-
tus. Įdomu ir tai, kad jie gu-
lėjo visai netoli sodybos, o už 
200 metrų stovėjo medžiotojų 
bokštelis. Labai keista, kad jų 
iki šiol niekas neatrado...

Paradoksalu tai, kad šiuos 
ragus Vilmantas rado visai at-
sitiktinai, nes tą dieną net ne-
siruošė kažko ieškoti. „Važia-
vau apžiūrėti parduodamos 
sodybos. Apžiūrėjęs pastatus 
nutariau apžiūrėti ir teritoriją. 
Vos tik įžengus į šalia esantį 
mišką ir pamačiau šį trofė-
jų“,- stebisi V. Kemeklis.

„Rokiškio Sirenos“
inform.

Karantinas nesutrukdė 
Panevėžio apylinkės teismo darbo

Panevėžio apylinkės 
teismas 2020 metais gavo 
ir išnagrinėjo daugiau nei 
13 tūkst. bylų. Kaip ir kas-
met daugumą bylų sudaro 
civilinės bylos – beveik 11 
tūkstančių. Baudžiamųjų 
ir  administracinių nusižen-
gimų bylų skaičius panašus 
– beveik po 1,2 tūkst. bylų.

„2020 metų pavasarį bei 
rudenį-žiemą trukęs karanti-
nas nesumažino gaunamų ir 
išnagrinėtų bylų skaičiaus. 
Palyginus su 2019 metais, 
pernai gautų bylų skaičius 
skiriasi 1,5 tūkst., tačiau išna-
grinėtų bylų kiekis panašus“, 
- sako teismo pirmininko 
pavaduotoja, einanti teismo 
pirmininko pareigas Šarūnė 
Butkuvienė.

Bylas nagrinėjo 35 tei-
sėjai Panevėžio, Biržų, Ku-
piškio, Pasvalio ir Rokiškio 
rūmuose. Daugiausia bylų 
išnagrinėta didžiausiuose Pa-
nevėžio rūmuose – 21 teisėjo 
komanda išnagrinėjo virš 7 
tūkst. bylų. Biržų ir Rokiš-
kio rūmuose, kur  dirbo po 4 

teisėjus, išsprendė po daugiau 
nei 1,5 tūkst. bylų. Kupiškio ir 
Pasvalio rūmuose skaičius taip 
pat panašus – daugiau nei po 
tūkstantį bylų, kurias  nagrinė-
jo po 3 teisėjus.

Be to, Panevėžio apylinkės 
teismas per metus dar išnagri-
nėjo daugiau nei 4 tūkst. iki-
teisminio tyrimo dokumentų, 
beveik 1,5 tūkstančio teikimų 
ir prašymų baudžiamųjų bylų 
bei beveik 300 civilinių bylų 
vykdymo procesuose, kitus 
dokumentus.

Ypatingas dėmesys Panevė-
žio apylinkės teisme skiriamas 
asmenų aptarnavimo kokybei 
gerinti. Pernai atliktoje stebė-
senoje teisme patvirtintas labai 
aukštas asmenų aptarnavimo 
lygis – 4,72 balo penkiabalė-
je sistemoje. Buvo vertinama 
teismo lankytojams pateikiama 
informacija, teismo darbuotojų 
bendravimas, dokumentų priė-
mimas/išdavimas ir kt.

Teismo naujienos visuome-
nei skelbiamos Panevėžio apy-
linkės teismo interneto pusla-
pyje www.panevezio.teismai.
lt. Informacinės visuomenės 

plėtros komiteto tyrimu Pane-
vėžio apylinkės teismo inter-
neto puslapis 96 proc. atitiko 
Vyriausybės nutarimu patvir-
tintiems valstybės institucijų 
interneto svetainių reikalavi-
mams.

Karantino apribojimai 
pakoregavo teisinių šviečia-
mųjų renginių visuomenei 
organizavimą. Tradicinė Ne-
mokamų konsultacijų diena 
„Lietuvos teismai: jūs klau-
siate, mes atsakome“ vyko 
telefonu, dauguma renginių 
persikėlė į nuotolinę interne-
to erdvę. Tačiau rugsėjį Pane-
vėžyje vykusios architektūros 
šventės „Pastatai kalba. Pane-
vėžys“, kur su gidų pagalba 
buvo galima susipažinti su 
Panevėžio apylinkės teismo 
rūmais, jų architektūra ir pa-
žiūrėti teatro spektaklį atvyko 
daugiau nei 300 žmonių.

Visą 2020 metų Panevėžio 
apylinkės teismo veiklos apž-
valgą galima rasti - https://
panevezio.teismai.lt/veikla/
veiklos-ataskaitos/42

Panevėžio apylinkės 
teismo informacija

Spalvingų inkilų iniciatyva pratęsiama iki kovo 19 d.

Informuojame, jog spalvingų inkilų iniciatyva pratęsiama iki kovo 19 d. Renkami pačių 
pagaminti ir nuspalvinti inkilai, norintieji prisidėti, galite įsigyti jau nudažytų inkilų (susi-
siekite asmenine žinute arba tel. +370 616 03936).

Dėl techninių kliūčių nepavyks idėjos įgyvendinti liepų alėjoje, tačiau iškils tikrai ne prastes-
nė, visus džiuginanti meninė instaliacija iš inkilų, visiems matomoje vietoje po kovo 19 d.

Ačiū už prisidėjimą gražinant Juodupę!
Juodupės bendruomenės inform.

Rokiškio baseinas kartu su partneriais 
kreipėsi į Ingridą Šimonytę

Rokiškio baseinas 
kartu su 
Sveikatos Oaze, 
Širvintų sporto centru,
Radviliškio plaukimo ba-

seinu SPA,
Pasvalio Sporto Mokykla,
Varėnos sporto centru

kreipėsi į Lietuvos Respu-
blikos Ministrę pirmininkę 
Ingridą Šimonytę bei Lietu-
vos Respublikos sveikatos 
apsaugos ir Lietuvos Res-
publikos švietimo, mokslo ir 
sporto ministrus.

Šiuo metu Lietuvoje tai-
komi Įstaigų veiklos drau-
dimai, kelia didžiulę grėsmę 
baseinų išlikimui (Įmonių 

veiklos tęstinumui). 
Vertinant Įstaigų veiklos 

nutraukimo pasekmes ir ga-
limą žalą, būtina atsižvelgti 
ir į tai, kad dauguma baseinų 
objektų yra nauji ar neseniai 
rekonstruoti statiniai, į kurių 
statybą ar rekonstrukcija yra 
investuotos didelės Europos 
Sąjungos, valstybės, savival-
dybės ir/ar pastatus naudo-
jančių įstaigų lėšos, kurios 
neatneš jokios planuotos nau-
dos.

Norime, kad tai kuo grei-
čiau baigtųsi ir turėtume kuo 
mažiau pasekmių.

Nes fizinis aktyvumas tai 
vienas iš svarbiausių orga-
nizmo energijos sunaudoji-

mo veiksnių, todėl – labai 
svarbu organizmo energijos 
balansui palaikyti. Palaikant 
fizinį aktyvumą žmonės pa-
prastai būna geresnės nuo-
taikos, pozityvios nuomo-
nės, lengviau įsisavinamas 
darbas, o sportuojantys mo-
kiniai geriau mokosi ir įsisa-
vina informaciją, pasižymi 
pasitikėjimu savimi. Mums 
tai rūpi!

Nes kiekvienas judesys 
yra labai svarbus! 

Žinote?
Pasiilgome Jūsų!
TIKIME, kad ir Jūs pasi-

ilgote Mūsų!
Rokiškio baseino

inform.

Festivalyje-konkurse „Baltumo šventė 2021“ 
R. Lymano muzikos mokyklos solisčių laimėjimai

VšĮ „Pramogų karalystė“ 
nuo 2004 metų organizuoja 
vaikų ir jaunimo meno ko-
lektyvų bei solistų festivalius 
ir konkursus, kurių nepra-
leidžia ir Rokiškio Rudolfo 
Lymano mokiniai. Kovo 7 
d. vyko  XV dainos festiva-
lis-konkursas BALTUMO 
ŠVENTĖ 2021 online, kuria-
me  dalyvavo gausus būrys 
solistų ir ansamblių iš visos 
Lietuvos. Vokalistai atliko 
kūrinius pop, jazz, classic, 
folk, lietuviškos dainos, pa-
saulio hito ar autorinės dai-
nos nominacijose. Tiesioginė 
renginio transliacija trūko 
apie 8 valandas, - tai rodo, 
jog yra poreikis muzikos ren-
ginių ir jaunų žmonių noras 
tobulėti. Konkurse – festiva-
lyje dalyvavusios Rokiškio 
Rudolfo Lymano muzikos 
mokyklos mokytojos Redos 
Kazlauskienės jaunosios at-
likėjos Simona Tuskaitė tapo 
I vietos, Radvilė Cegelskaitė 

III vietos nugalėtojomis, mo-
kytojos Rasos Pletaitės-Juno-
kienės mažoji atlikėja Faus-
tina Šablinskaitė – I vietos,  
o Augustė Zizaitė - II vietos 

prizininkėmis savo amžiaus 
kategorijose ir nominacijose. 

R. Lymano
muzikos mokyklos 

inform.

Neblaivus vairuotojas sukėlė eismo įvykį
Kovo 13 d. apie 9.30 val. Rokiškio r., Rokiškio kaim. sen., Piepa-

lių k., Piepalių g., vyras (gim. 1985 m.), būdamas neblaivus (nusta-
tytas 1,62 prom. girtumas) ir neturėdamas teisės vairuoti transporto 
priemones, vairavo automobilį „Audi A4“ ir padarė eismo įvykį. 
Eismo įvykio metu vyras patyrė sužalojimų, bet medikų pagalbos 
atsisakė, buvo apgadintas automobilis.

Išdaužė mašinos langus
Kovo 10 d. apie 21.30 val. Rokiškyje, P. Širvio g., iš automobi-

lio BMW išlipo nenustatyti asmenys ir išdaužė automobilio „Audi 
A4“ langus. Automobilyje tuo metu sėdėjo vyras (gim. 1996 m.), 
2,47 prom. girtumas, vyras (gim. 1996 m.), 1,26 prom. girtumas, 
ir vyras (gim. 2003 m.), 1,15 prom. girtumas.

Panevėžio VPK inform.

www.rokiskiosirena.lt
qNaujienos
qSkelbimai
qVideo 
ir fotogalerijos
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Perkančioji organizacija: Rokiškio ra-
jono savivaldybės administracija (kodas 
188772248, Respublikos g. 94, 42136 Ro-
kiškis).

Pirkimo objektas: Rokiškio mieste per-
kami 1 vieno kambario ir 1 dviejų kamba-
rių butai; Obelių mieste - 1 vieno kambario 

butas; Juodupės miestelyje – 1 vieno kambario butas su 
visais komunaliniais patogumais. Butai su bendro naudo-
jimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), mediniuose ar 
karkasiniuose namuose bei butai, kurių nusidėvėjimas yra 
didesnis kaip 60 proc., nebus perkami.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pas-

tatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar 
teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo, patvirtinto 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. 
nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų ne-
kilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos 
daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Paraiškos vertinimo kriterijai: kaina, buto techninė bū-
klė ir energinio naudingumo klasė.

Pirkimo dokumentus galima gauti savivaldybės admi-
nistracijoje, Respublikos g. 94, Rokiškyje, prieš tai pa-
siskambinę Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėjo pava-
duotojai Ernestai Jančienei, mob. 8 685 63 379, arba rasti 
internete adresu www.rokiskis.lt naujienų skiltyje.

Informacija teikiama tel. (8 458) 52 272, 
mob. 8 685 63 379, el. paštu e.janciene@post.rokiskis.lt.
Paraiškos  pateikimo vieta: Turto valdymo ir ūkio sky-

rius, 618 kab., Respublikos g. 94, Rokiškyje.
Paraiškos  pateikimo terminas: iki 2021 m. kovo 29 d. 

10.00 val.
Kalba, kuria turi būti parengta paraiška: lietuvių.
Paraiška pateikiama užklijuotame voke, ant kurio nu-

rodomas parduodamo buto adresas, kontaktinio asmens 
vardas, pavardė ir telefono nr.

Pateikiami šie dokumentai:
1. Užpildyta paraiška; 
2. Nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
3. Kadastro duomenų bylos kopija;
4. Buto energetinio efektyvumo sertifikato kopija;
5. Notaro patvirtintas įgaliojimas, suteikiantis teisę as-

meniui teikti paraišką ir derėtis dėl buto pardavimo (jei 
paraišką teikia ne pats savininkas arba kai butas nuosavy-
bės teise priklauso keliems asmenims).

Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 
2021 m. kovo 29 d. 10.30 val. Rokiškio rajono  savival-
dybės administracijos 203 kab., Respublikos g. 94, Ro-
kiškyje.

Užs. 1265

Rokiškio rajono savivaldybės admi-
nistracija skelbia konkursą į Rokiškio 
rajono savivaldybės administracijos 
Strateginio planavimo, investicijų ir 
viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiojo 
specialisto (koeficientas – 8,30, karje-

ros valstybės tarnautojas) pareigoms užimti. 
Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savival-

dybės interneto svetainėje adresu http://www.ro-
kiskis.lt.

Užs. 1268

GARSO TECHNIKA

• Stiprintuvą Yamaha. Visiškai 
veikentis, su radijo imtuvu. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 647 48 020.  
Rokiškis
• Visiškai veikiantį stiprintuvą 
Sony. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 647 48 020. Rokiškis
• Pirmojo leidimo Vilniaus kolonėlę 
su integruotu stiprintuvu. Veikianti, 
pagaminimo metai 1978. Kaina 250 
Eur. Tel. 8 607 68 436.  
Rokiškis
• Belaidę nešiojamą kolonėlę 
Sony SRS-XB31. Beveik visai 
nenaudota. Atspari vandeniui, 
dulkėms, Bluetooth ir NFC jungtys, 
du garsiakalbiai, labai talpi baterija 
(veikia iki 24 val.), galima naudoti 
kaip USB prievadą telefonui 
įkrauti. Yra šviesų dekoracijų 
funkcija. Kaina 60 Eur.  

Tel. 8 622 48 274. Rokiškis
• Bluetooth xq kolonėlę. Galima 
jungti ir laidu. Veikia puikiai, būklė 
gera. Kaina 18 Eur.  
Tel. 8 672 77 165. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Veršingą juodmargę telyčaitę.  
Tel. 8 672 92 384. Rokiškis
• Avis su ėriukais ir vienerių metų 
aviną. Ėriukai atvesti nuo 02.17 
iki 02.24. Kaina sutartinė, galima 
pasirinkti iš keturių.  
Tel. 8 611 23 619. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau pamaininio darbo. Turiu 
daro kasos aparatu, terminalu, 
prekybos vitrinoje saugomais 
mėsos, žuvies gaminiais praktikos.  
Tel. 8 670 21 793. Rokiškis
• Ieškau virtuvės padėjėjo, indų 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Labai geros būklės, tiesius, 
nevirintus, Opel, R17 ratus. 
Padangos 215/50, Hankook, 5 
mm likučio, vasarinės. Tarpai 
tarp skylių, mm: 110.00. Centrnės 
skylės skersmuo mm: 65.1. 
Išnešimas (ET), mm: 41. Kaina 170 
Eur. Tel. 8 645 90 511.  
Rokiškis
• Geros būklės, tiesius, nevirintus 
ratus. Tinka Opel Corsa,  Astra. 
Padangos 185/55, dvi 5 mm, dvi 
7.5 mm protektoriaus likučio, 
vasarinės. Tarpai tarp skylių, mm: 
100.00. Centrinės skylės skersmuo 
mm: 56.6. Išnešimas (ET), mm: 49. 
Kaina 130 Eur. Tel. 8 645 90 511. 
Rokiškis
• VW Golf 4 ratlankius. R17, 
penkių stipinų. Kaina už visus. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 662 27 088. 
Rokiškis
• R18 ratus. 5x112. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 621 13 926.  
Rokiškis
• 2002 m. Opel Zafira DTI dalimis. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• VW Passat ratus. 1999 m., R15, 
lieti. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Nuo 1997 m., Opel Astra priekinį 
stiklą, radiatorių, priekinį kapotą, 
priekinį bamperį, veidrodėlius ir 
kita. Tel. 8 674 92 644.  
Rokiškis
• Mercedes-Benz ratlankius. 
Tinkantys M klasei. R19. 
Originalūs, geros būklės, tiesūs, 
nevirinti. Tarpai tarp skylių, mm: 
112.00. Centrinės skylės skersmuo 
mm: 66.6. Išnešimas (ET) mm: 60. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 645 90 511. 
Rokiškis
• Ratlankius. Pagaminti Vokietijoje. 
Tinka daugumai VW, Audi, Skoda, 
Seat automobilių. Tiesūs, nevirinti. 
Tarpai tarp skylių, mm: 112.00. 
Centrinės skylės skersmuo mm: 

57,1. Išnešimas (ET), mm: 41. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 645 90 511. 
Rokiškis
• Mercedes-benz automobilio 
ratlankius. C klasės. Tiesūs, 
nevirinti. Pagaminti Austrijoje. 
R17. Tvirtinimo taškai: 5. Tarpai 
tarp skylių, mm: 112.00. Centrinės 
skylės skersmuo mm: 66.6. 
Išnešimas (ET), mm: 37. Kaina 170 
Eur. Tel. 8 645 90 511.  
Rokiškis
• Geros būklės, tiesius, nevirintus 
Bmw ratlankius. Idealiai tinka 1 
klasės ir 3 klasės Bmw. Tarpai 
tarp skylių, mm: 120.00. Centrinės 
skylės skersmuo mm: 72.6. 
Išnešimas (ET), mm: 44. Kaina 130 
Eur. Tel. 8 645 90 511.  
Rokiškis
• Vokietijos gamintojo Rondell, 
puikios būklės ratlankius. Tinka 
Opel Corsa, Astra ir kitiems 
automobiliams. 4x100, R16. 
Kaina 140 Eur. Tel. 8 645 90 511. 
Rokiškis
• Opel, Saab ratlankius. Originalūs, 
tiesūs, nevirinti. R16. Tvirtinimo 
taškai: 5. Tarpai tarp skylių, mm: 
110.00. Centrinės skylės skersmuo 
mm: 65.1. Išnešimas (ET), mm: 40. 
Kaina 125 Eur. Tel. 8 645 90 511. 
Rokiškis
• Geros būklės, tiesius, nevirintus 
ratlankius. Tinka dauguma VW, 
Skoda, Seat, kai kuriems Audi 
automobiliams. R16. Tvirtinimo 
taškai: 5. Tarpai tarp skylių, mm: 
112.5. Centrinės skylės skersmuo 
mm: 57.1. Išnešimas (ET), mm: 46. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 645 90 511. 
Rokiškis
• Opel Corsa, Opel Astra ratlankius 
su padangomis. Ratlankiai puikios 
būklės. Padangos 205/55, M+S. 
4x100. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 645 90 511. Rokiškis
• Geros būklės Audi, R16 
ratlankius. Tiesūs, nevirinti. 
Tvirtinimo taškai: 5. Tarpai tarp 
skylių, mm: 112.5. Centrinės skylės 
skersmuo mm: 57.1. Išnešimas 

(ET), mm: 42. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 645 90 511. Rokiškis
• Originalius Opel, Saab ratlankius. 
Tiesūs, nevirinti, tvarkingi ratai. 
R16. Tvirtinimo taškai: 5. Tarpai 
tarp skylių, mm: 110.00. Centrinės 
skylės skersmuo mm: 65.1. 
Išnešimas (ET), mm: 44. Kaina 135 
Eur. Tel. 8 645 90 511.  
Rokiškis
• Originalius VW ratlankius. 
Geros būklės, tiesūs, nevirinti. 
Tinka daugumai VW, Skoda, Seat, 
Audi.205/55, M+S padangos. 
Tarpai tarp skylių, mm: 112.00. 
Centrinės skylės skersmuo mm 
57,1. Išnešimas (ET), mm: 48. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 645 90 511. 
Rokiškis
• VW ratlankius. Geros būklės, 
tiesūs, nevirinti. Tinka daugumai 
VW, Skoda, Seat, Audi. 205/55, 
M+S padangos. Tarpai tarp skylių, 
mm: 112.00. Centrinės skylės 
skersmuo mm: 57,1. Išnešimas 
(ET), mm: 42. Kaina 155 Eur. 
Tel. 8 645 90 511. Rokiškis
• Originalius Ford. R16 ratlankius. 
Geros būklės, tiesūs nevirinti. 
Padangos 215/55, vasarinės. Tarpai 
tarp skylių, mm: 112.00. Centrinės 
skylės skersmuo mm 57,1. 
Išnešimas (ET), mm: 59. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 645 90 511.  
Rokiškis
• Originalius, R17 ratlankius. Geros 
būklės, tiesūs, nevirinti. Tinka 
daugeliui visureigių Mitsubishi, 
Hyundai, Kia, Mazda. Padangos 
215/55, vasarinės. Tvirtinimo 
taškai: 5. Tarpai tarp skylių, mm: 
114.3. Centrinės skylės skersmuo 
mm 67.1 ET46 J7.0. Kaina 170 Eur. 
Tel. 8 645 90 511.  
Rokiškis
• Variklius. 1.9 l, 81 kW, 66 kW. 
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• R15 ratlankius. 4x108. Kaina 70 
Eur. Tel. 8 603 09 633.  
Anykščiai
• R15 ratlankius. 5x100. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 603 09 633.  

Anykščiai
• R15 ratlankius. 5x100. Padangos 
prastos. Tinka: VW Golf 4, Audi 
A3, Seat. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 603 09 633. Anykščiai
• Nenaudotą padangą. 6,50x16, 
GAZ-69. Tel. 8 687 89 378. 
Rokiškis
• Bmw e46 dalimis. 110 kW, 6 
bėgių mechaninė greičių dėžė, yra 
visa transmisija, daug detalių aplink 
variklį. Tel. 8 627 41 833.  
Rokiškis
• R18 ratlankius, et40, 7.5j. 
Centrinė skylė 73.1. Tarpai tarp 
skylių 5x100, 5x108. Kaina 300 
Eur. Tel. 8 648 84 563.  
Rokiškis
• Vasarines padangas nuo R16 
iki R18. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 628 87 687. Rokiškis
• 205/55, R16, 2019 m., Goodyears 
padangas. Vasarinės, praktiškai 
naujos, protektoriaus gylis 8 mm. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 658 12 062. 
Rokiškis
• 2005 m., VW Touran dalimis. 2 l, 
dyzelis. Tel. 8 606 14 217.  
Rokiškis
• VW Golf 2 dalis.  1,6 l, turbo, 
dyzelis. Nėra kuro surblio, turbinos. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 695 68 560. 
Rokiškis
• 1999 m., VW passat dalimis. 
Universalas, 1,6 l, benzinas, 74 kW, 
1,9 l, TDI l, 66 kW. Yra kablys.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Bagažinės uždangalus A4, B5, 
Opel Zafira, Ford Focus, Opel 
Astra. Tel. 8 614 87 836.  
Rokiškis
• Keisčiau Opel ir VW Passato 
ratus, po 4 vnt. Tel. 8 623 39 879. 
Rokiškis
• 1998 m. Ford Galaxy sėdynes, 
priekinį tilto balkį.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Moskvič 412, Volga, IŽ dalis.  
Tel. 8 652 91 801. Rokiškis
• GAZ  69/24/51 dalis.  
Tel. 8 652 91 801. Rokiškis

Karantinas Juodupės 
gimnazijos abiturientų 
šimtadienio nesugadino –  
jis vyko nuotoliniu būdu

Kovo 10 d. po pamokų įvyko Juodupės gimnazijos 65 - os-
ios abiturientų laidos šimtadienis – virtualus 65-osios laidos 
žynių, burtininkų ir raganų sąskrydis.

 
Dvyliktokai, jų auklėtoja ir pirmosios mokytojos suskirsty-

ti komandomis, rungėsi atsakinėdami į viktorinos klausimus. 
Kompetentingai komisijai įvertinus jaunųjų burtininkėlių (dvy-
liktokų) žinias ir galias, buvo nutarta leisti jiems eiti į paskutinį 
mūšį už pusatestačio antrąją dalį – atestatą. Vakaras praėjo nuo-
taikingai ir smagiai.

IIIg klasės vadovė I. Savickienė.
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Informuojame žemės sklypo  Nr.7310/0002:143 
esančio Baušiškių k., Kamajų sen., Rokiškio r. Z. D 
paveldėtojus, kad R. Barono žemėtvarkos darbų 
įmonės matininkas Justinas Keliuotis (kvalifikacijos 
pažymėjimo Nr.2M-M-2406) 2021-03-22 d. 9:30 
val. vykdys žemės sklypo Nr.7310/0002:94, esančio 
Baušiškių k., Kamajų sen., Rokiškio r. ribų ženklinimo 
darbus. 

Prireikus išsamesnės informacijos, 
prašome kreiptis į R. Barono žemėtvarkos įmonės
matininką J.Keliuotį adresu Taikos g. 5, Rokiškis 

el. paštu j.keliuotis@gmail.com 
arba telefonu mob. Tel. 868355319, 

Tel. 845868144

R. Barono žemėtvarkos darbų įmonė informuoja, 
kad sklypo kad. Nr.7330/0002:121, esančio Čivylių k., 
Jūžintų sen., Rokiškio raj., savininkus ar kitus suinte-
resuotus asmenis apie atliktus gretimo sklypo kad.
Nr.7330/0002:66 kadastrinius matavimus. 

Papildomos informacijos kreiptis 
į matininką Eugenijų Mikulėną. 

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

Įmonė siūlo darbą vyr. buhalteriui(-ei)Įmonė siūlo darbą vyr. buhalteriui(-ei)
Darbo pobūdis: įmonių buh. apskaitos tvarkymas, 

darbo užmokesčio apskaita,  finansinės atskaitomy-
bės sudarymas, ataskaitų teikimas vadovams ir vals-
tybinėms institucijoms. 

Reikalavimai: darbo patirtis nuo 3 metų, rusų k. 
žinios, vairuotojo pažymėjimas ir nuosavas automo-
bilis, kompiuterinis raštingumas. 

Siūlomos visos soc. garantijos, pastovus 700-800 
Eur/mėn. darbo užmokestis, draugiškas kolektyvas. 
Kontaktai: Tel. 869815990, buhalterija@draugyba.lt

plovėjo darbo. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 646 51 495. Rokiškis
• Ieškau darbo pjūklu ar 
traktoriumi. Turiu pažymėjimą, 
dirbau miške, turiu traktorininko 
pažymėjimą. Jūžintai.  
Tel. 8 687 42 440. Rokiškis
• Pora ieško darbo.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Nuolatiniam darbui reikalingas 
patyręs mini ekskavatoriaus 
operatorius, sugebantis 
savarankiškai dirbti. Siūlome 
geras darbo sąlygas, laiku mokamą 
atlyginimą. Alga nuo 900 Eur. 
Reikalavimai: darbo patirtis, C 
kategorija. www.rokiskiokasyba.lt. 
Tel. 8 679 19 742. Rokiškis
• Įmonių buh. apsk. tvarkymas, 
fin. atskaitomybės sudarymas, 
ataskaitų vadovams ir valstybinėms 
institucijoms rengimas ir 
pateikimas. Reikalinga ne 
mažesnė nei 3 metų darbo patirtis, 
vairuotojo pažymėjimas, nuosavas 
automobilis. Siūlomas DU 700-800 
Eur. Tel. 8 698 15 990.  
Rokiškis
• Reikalingas C kategorijos 
vairuotojas. Darbas rajone. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 610 29 495. Rokiškis
• Siūlome darbą gatvės bordiūrų 
montuotojams, trinkelių klojėjams. 
Kaina 1400 Eur. Tel. 8 658 82 824. 
Anykščiai
• Reikalingas žmogus sugebantis 
savarankiškai dirbti benzininiu 
pjūklu (Husqvarna). Taip pat 
žmogus malkoms skaldyti ir krauti. 
Darbas susijęs su nemenku fiziniu 

krūviu. Tel. 8 622 36 499.  
Rokiškis

KITA

• Malkas kaladėmis. 10 metrų - 200 
Eur. Tel. 8 621 66 678.  
Rokiškis
• Senovinį vokišką priekalą. Kaina 
75 Eur. Tel. 8 671 89 551.  
Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 50 vnt. 
Vieneto kaina 0, 70 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 105 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Mėšlą. Pasiimti patiems. Yra 
Jūžintų sen., Didėjos k. Kaina už 
toną. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 624 80 086. Rokiškis
• Medienos atraižas.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Medienos atraižas. 
 Tel. 8 609 95 180. Rokiškis
• Naudotą šildymo katilą Dakon-
32D . Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 622 37 821. Rokiškis
• Sausas, skaldytas malkas. Vežu 
mašinine priekabėle po 2 m, 
išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 602 87 040. 
Rokiškis
• Tena sauskelnes, L dydžio.  
Tel. 8 610 71 369. Rokiškis
• Šieno ritinius, 30 vnt. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 612 30 044.  

Kupiškis
• Elektros variklį, 7,5 kW ir Zid 
variklį. Tel. 8 614 19 157.  
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Monitorių LG, 19 colių.  
Tel. 8 648 73 565. Rokiškis
• Xbox 360. Du pultai, 5 žaidimai. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 625 34 891. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Nedaug naudotą Huawei Honor 
4x , nesubraižytas, neskilęs. Kartu 
pridedu naują odinį dėklą. Yra 
dėžutė, kroviklis. Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 643 00 795. Rokiškis
• Samsung Galaxy S5 Neo.  Geros 
būklės. Ekranas sveikas, visą 
laiką naudotas su dėkliuku. Viskas 
veikia. Yra smulkių naudojimo 
žymių. Komplekte dėžutė, 
telefonas, kroviklis, USB laidas, 
ausinės, trys dėkliukai. Baterija 
laiko 1 dieną. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 629 15 101. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Garažą mikrorajone prie Norfos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis

• Prekybinį kioską. 2x5 m, 
apšiltintas, apsauginės žaliuzės, 
elektra. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• 4 kambarių butą mūriniame 
daugiabutyje, kuriam patvirtintas 
renovacijos projektas. Buto 
bendrasis plotas 65 kv. m, 2 
balkonai, antrasis aukštas, su 
atskira rūsio patalpa 13 kv. m. 
Adresas Vilniaus g. 12a - 3.  
Tel. 8 698 43 885. Rokiškis
• Sodo sklypą su plytiniu dviejų 
aukštų namuku ir ūkiniu pastatu. 
Dalinis remontas. Už miškų 
urėdijos. Pirmasis įvažiavimas. 
Labai patogus susisiekimas. Sklypo 
plotas 6 a. Atlikti geodeziniai 
matavimai. Beveik naujas šiltnamis. 
Vieta automobiliui. Kaina 16000 
Eur. Tel. 8 676 02 679.  
Rokiškis
• 1 kambario butą Vilties g. 14, 
Rokiškis. Pirmasis aukštas, 37 
kv. m, erdvus kambarys su niša. 
Parduodama su baldais ir buitine 
technika. Butas labai šiltas (be 
balkono). Kaina galutinė. Kaina 
20500 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Du gretimus sodo sklypus, arba 
keičiu į butą. Tel. 8 678 87 437. 
Rokiškis
• Medinę sodybą su žemės plotu. 
Gyvenamasis namas 111,94 kv.m. 
Šetekšnų kaime. Tvartas 23 kv. m. 
Aplink namą 1 ha žemės. Kaina 
4500 Eur. Tel. 8 615 20 566. 
Rokiškis
• Sodybą 7 km nuo Rokiškio link 
Žiobiškio, Buteikių k.  Ūkiniai 
pastatai, rūsys, pirtis. Graži 
aplinka, šalia pagrindinio kelio į 
Žiobiškį, šalia miškas  ir upė. Kaina 
7000 Eur. Tel. 8 605 70 336.  
Rokiškis
• Tvarkingą sodą už miškų urėdijos, 
mūrinis namelis, plastikiniai langai, 
šildomas kietuoju kuru, šulinys, 
lauko virtuvėlė, pavėsinė, židinys, 
garažas, pirtis. Kaina 15000 Eur. 
Tel. 8 674 41 075. Rokiškis
• Šviesų, jaukų, su visais baldais 
vieno kambario butą pirmajame 

aukšte, Taikos g. 1, renovuotame 
name. Už renovaciją sumokėta. 
Vieta strateginė. Aplink parkai, 
prekybos centrai. Išsamesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 627 74 051. Rokiškis
• 20 a sklypą Jakšto g., Rokiškyje. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Pusę namo Rokiškyje, Sodų g. 2 
kambariai, virtuvė, 33 kv. m rūsys. 
Šildymas kietuoju kuru, centrinis. 
5,8 a žemės. šulinys, sandėliukas. 
Apsvarstytume pardavimą 
išsimokėtinai. Kaina 10700 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis

NUOMA

• Išnuomojamos patalpos 
Respublikos g. Viso 170 kv. 
m. Galima suskirstyti patalpas 
pagal nuomotojo pateiktą planą. 
Skambinti darbo laiku.  
Tel. 8 683 72 277. Rokiškis
• Išnuomojamos patalpos 
Rokiškyje, Jaunystės g. 4.  

Tel. 8 698 04 622. Rokiškis
• Išsinuomočiau žemės ūkio 
paskirties žemę Rokiškio raj., 
Kriaunų ar Jūžintų seniūnijose. 
Galiu mokėti iki 200 Eur/ha.  
Tel. 8 612 32 516. Rokiškis
• Išsinuomosiu 1 kambario butą 
Rokiškyje arba Juodupėje, su 
baldais ir buitine technika, ilgam 
laikotarpiui. Tel. 8 681 78 323. 
Rokiškis
• Išsinuomosiu 1 kambario butą 
mikrorajone. Ilgam laikotarpiui. 
Tel. 8 618 79 799. Rokiškis
• Dirbanti mergina ieško 1-2 
kambarių buto nuomai Rokiškyje 
arba aplink. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 658 90 850. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Geros būklės Opel Vectra 
Vagon. 2004 m. Be rūdžių. 
Trauka gera. Padangos geros. Su 
TA. Eksploatuojama kas dieną. 
Prižiūrėta. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 1200 Eur.  
Tel. 8 647 27 902. Rokiškis
• VW Golf. 2000 m., 1,6 l., 77 kW, 
benzinas. Viskas veikia, važiuoja 
gerai. TA iki 2023.03. Iš Vokietijos. 
Yra keli nežymūs kėbulo defektai. 
Galima apžiūrėti Taikos g., 18, 
Rokiškis.  
Tel 8-677-67391. Galime parduoti 
mokant dalimis. Kaina 1350 Eur. 
Tel. 8 629 50 988. Rokiškis
• Gerai važiuojančią Opel Astra. 
1,6 l, benzinas, 55 kW. Rida 
123 000 km. Tel. 8 623 05 235. 
Rokiškis
• Lengvojo automobilio priekabą. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Opel Vectra. 2003 m., 2.2 l, 94 
kW, dyzelis, automatinė greičių 
dėžė. TA neseniai pasibaigė, 
variklis geras, greičių dėžė jungia 
bėgius tvarkingai, atrestauruota. 
Simbolinės derybos vietoje. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 627 05 835. 
Anykščiai
• Opel Vectra. 2007 m., iš 
Prancūzijos. Hečbekas, 1.9 l, 88 
kW. Tel. 8 699 19 182.  
Rokiškis
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas,
 Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Nacionalinė 
ekspedicija
13:00 (Ne)emigrantai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:20 Maistas: tiesa ar 
pramanas? 
16:40 Kalnų daktaras
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 1000 pasaulio 
stebuklų
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Gimę tą pačią dieną
22:30 Dviračio žinios

23:00 Belgravija
23:50 Įstatymas ir tvarka
00:35 Langas į valdžią
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 1000 pasaulio stebuklų
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Gimę tą pačią dieną
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas?
05:15 Ponių rojus

05:30 Vieniši tėvai 
05:55 Atsargiai! Merginos 
06:25 Keršytojų komanda 
06:55 Elena iš Avaloro 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Prieš srovę 
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Sužeisti paukščiai 
11:55 Rytietiški saldumynai 
12:20 Kenoloto
12:22 Rytietiški saldumynai 
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 Gero vakaro šou
20:30 Prakeikti III 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Tai reiškia karą
22:25 Vikinglotto
22:30 Tai reiškia karą
23:15 Jėga ir Kenoloto 
23:18 Tai reiškia karą
00:00 Skubi pagalba 
01:05 Einšteinas 
02:00 Majų baikerių klubas 
03:05 Vieniši tėvai 
03:30 Skubi pagalba 
04:20 Einšteinas 
05:15 Vieniši tėvai 
05:55 Atsargiai! Merginos

06:15 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 
19:30 KK2
20:00 Šeškinės 20. Giedriaus
 ir Džiugo šou 
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios 
22:30 Užsienietis
00:40 Strėlė
01:35 Numeris 44 
03:45 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:25 Greitojo reagavimo 
būrys
07:20 Mano virtuvė geriausia
08:35 Tiltas

09:40 Paskutinis faras
10:35 Mentalistas
11:35 Atsarginis prezidentas
12:35 CSI. Majamis
13:35 Mano virtuvė geriausia
14:55 Tiltas
16:00 Paskutinis faras
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Greitojo reagavimo 
būrys
19:30 Atsarginis prezidentas
20:30 Kvailiai šėlsta
21:00 Projektas Monstras
22:40 Porininkai
00:30 Didžiojo sprogimo teorija
00:55 CSI. Majamis

05.30 Nauja diena
06.30 Mūsų gyvūnai
07.00 Lietuvos miestai
08.00 „Paslaptys“
09.00 „Pėdsakas“ 
10.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
11.00 „Žiedas su rubinu“ 

12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių
12.30 Alfa taškas
13.00 Nauja diena
14.00 „Teisingumo agentai“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 #NeSpaudai
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Žiedas su rubinu“ 
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 #NeSpaudai
00.30 „Teisingumo agentai“ 
01.30 „Žiedas su rubinu“
02.20 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
03.10 #NeSpaudai
03.50 Alfa taškas
04.10 Mūsų gyvūnai
04.25 „Reali mistika“
05.15 Mokslo ritmu
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18 06:00 Himnas

06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vakaras su Edita
13:00 1000 pasaulio 
stebuklų
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:20 Maistas: tiesa ar 
pramanas?
16:40 Kalnų daktaras
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:25 Eurolyga per LRT
19:30 Eurolygos krepšinio 
turnyras. Stambulo 
„Fenerbachčė“ – Kauno 

„Žalgiris“. Tiesioginė transliacija 
iš Stambulo.
22:00 Sporto galia
22:30 Dviračio žinios
23:00 Grančesteris 
23:50 Įstatymas ir tvarka 
00:35 Pasivaikščiojimai
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Pra)rasta karta
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Stilius
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Vakaras su Edita
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas?
05:15 Ponių rojus

05:15 Vieniši tėvai 
05:55 Atsargiai! Merginos 
06:25 Keršytojų komanda
06:55 Elena iš Avaloro 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Gero vakaro šou 
08:55 Meilės sūkuryje 
09:55 Sužeisti paukščiai 
10:55 Mano dukrelė 

11:55 Rytietiški saldumynai 
12:20 Kenoloto 
12:22 Rytietiški saldumynai
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 Farai 
20:30 Prakeikti III 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Žudymo grandinė
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Žudymo grandinė
00:00 Skubi pagalba 
01:00 Einšteinas
01:55 Majų baikerių klubas
02:55 Vieniši tėvai 
03:25 Skubi pagalba 
04:15 Einšteinas 
05:10 Vieniši tėvai 
05:55 Atsargiai! Merginos

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 
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 3
21:30 Žinios 
22:30 V- tai Vendeta
01:10 Strėlė
02:00 Užsienietis
03:40 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
04:25 Alchemija. VDU karta
04:55 RETROSPEKTYVA

06:25 Greitojo reagavimo būrys
07:20 Mano virtuvė geriausia

08:35 Tiltas
09:40 Paskutinis faras
10:35 Mentalistas
11:35 Atsarginis prezidentas
12:35 CSI. Majamis
13:35 Mano virtuvė geriausia
14:55 Tiltas
16:00 Paskutinis faras
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Greitojo reagavimo būrys
19:30 Atsarginis prezidentas
20:30 Kvailiai šėlsta
21:00 Absoliutus blogis. Išnykimas
22:55 Projektas "Monstras
00:35 Didžiojo sprogimo teorija
01:00 CSI. Majamis

05.30 Nauja diena
06.30 Deutsche Welle pristato: 
Keliautojo dienoraštis
07.00 #NeSpaudai
08.00 „Paslaptys“
09.00 „Pėdsakas“ 
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11.00 „Žiedas su rubinu“ 

12.00 TV parduotuvė.
12.15 Tiek žinių
12.30 Alfa taškas
13.00 Nauja diena
14.00 „Teisingumo agentai“ 
15.00 „Reali mistika“
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Oponentai
18.00 Reporteris
18.25 Rubrika "Europa - tai aš"
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Žiedas su rubinu“ 
22.30 Reporteris
22.55 Rubrika "Europa - tai aš"
23.00 Alfa taškas
23.30 Oponentai
00.30 „Teisingumo agentai“ 
01.30 „Žiedas su rubinu“ 
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03.10 Oponentai
03.50 Alfa taškas
04.10 Kaimo akademija
04.35 „Reali mistika“ 
05.15 Mokslo ritmu.
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19 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:00 Įstatymas ir tvarka
09:45 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Stilius
13:00 (Pra)rasta karta
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:20 Maistas: tiesa ar 
pramanas? 
16:40 Kalnų daktaras
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Vartotojų kontrolė
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
22:55 Nuotaka plėšikė

00:25 Įprastas pasaulis
01:50 Istorijos detektyvai
02:35 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema 
04:00 Vartotojų kontrolė
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas? 
05:15 Ponių rojus

05:10 Vieniši tėvai 
05:55 Atsargiai! Merginos 
06:25 Keršytojų komanda
06:55 Elena iš Avaloro
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Farai 
08:55 Meilės sūkuryje
09:55 Mano dukrelė 
11:55 Rytietiški saldumynai
12:20 Kenoloto
12:22 Rytietiški saldumynai
13:00 Parduotas gyvenimas 
15:00 Simpsonai 

16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
17:55 Namų idėja su IKEA 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Gražuolė ir pabaisa
21:10 Keršytojai. Altrono amžius
22:15 Jėga ir Kenoloto 
22:18 Keršytojai. Altrono amžius
00:10 Šauniausi policininkai 2
02:05 Šeimos susitikimas 
03:55 Žudymo grandinė 
05:55 Atsargiai! Merginos

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 
19:30 KK2 penktadienis
21:00 SHeraklis
22:55 Operacija "Kardžuvė"
00:55 V- tai Vendeta 
03:10 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
04:40 Kalnietis

06:25 Greitojo reagavimo būrys
07:20 Mano virtuvė geriausia
08:35 Tiltas
09:40 Paskutinis faras
10:35 Mentalistas
11:35 Atsarginis prezidentas
12:35 CSI. Majamis
13:35 Mano virtuvė geriausia
14:55 Tiltas
16:00 Paskutinis faras

17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Greitojo reagavimo būrys
19:30 Amerikietiškos imtynės
21:30 Į saulę
23:25 Absoliutus blogis. 
Išnykimas 
01:15 Didžiojo sprogimo teorija
01:40 CSI. Majamis

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

15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Mūsų gyvūnai
17.00 Laisvės TV valanda
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“
19.30 Nauja diena
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Žiedas su rubinu“ 
22.30 Reporteris
23.00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
23.30 Laisvės TV valanda
00.30 „Teisingumo agentai“ 
01.30 „Žiedas su rubinu“
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03.10 Laisvės TV valanda
03.50 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
04.10 Vantos lapas
04.35 „Reali mistika“ 
05.15 Kaimo akademija
05.35 Mokslo ritmu
06.00 „Paslaptys“

www.rokiskiosirena.lt
• VW Golf. 2008 m., iš Vokietijos, 
hečbekas, rida 93000, 1.6 l variklis. 
Labai geros būklės.  
Tel. 8 699 19 182. Rokiškis
• Vaikišką dviratį. Tinkamas 
mokytis važiuoti. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 622 38 099. Rokiškis
• Dviračius. Tel. 8 623 56 254. 
Rokiškis
• Naują elektrinį paspirtuką - 
čioperį. Kaina 1250 Eur.  
Tel. 8 626 27 025. Rokiškis
• VW Polo. 2001 m., 1,4 l, 44 
kW, benzinas. TA iki 2023.03. 
Tvarkingas. Yra smulkių kėbulo 
defektų, važiavimui netrukdo. 
Galima apžiūrėti Taikos g.,18, 
Rokiškis. Tel 8-677-67391. Galime 
parduoti mokant dalimis, be banko 
paslaugų. Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 629 50 988. Rokiškis
• 1998 m. VW Passat. Universalas, 
kablys, 1,6 l, benzinas, TA iki 
lapkričio 23. Kaina 450 Eur.  

Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• VW Passat B5+. 2001 m., 96 
kW. Užsiveda, važiuoja. Važiuoklė 
tvarkinga. TA iki 2023.01. Kaina 
1100 Eur. Tel. 8 667 24 525. 
Rokiškis
• Savadarbę stiprią ir tvarkingą 
automobilinę priekabą. Dugnas ir 
bortai pagaminti iš jūrines plokštės. 
Plotis- 1.32 m. Ilgis-2 m. Tentas 
nesuplyšęs. Tvarkingi dokumentai. 
Galiojanti TA iki 2021.09 ir 
draudimas. Kaina 530 Eur.  
Tel. 8 600 65 951. Kupiškis
• VW Passat. 1.9 l., 81 kW, 
1998 m. Užsiveda, važiuoja, 
geros padangos, 4 el. langai, el. 
veidrodėliai, klimato kontrolė, CD 
grotuvas. Pakeisti filtrai, pakeisti 
galiniai guoliai, amortizatoriai su 
spyruoklėmis, yrakėbulo defektų. 
Kaina 760 Eur. Tel. 8 605 48 609. 
Zarasai
• Audi A6 2003 m., universalas, 96 

kW, važiuoklė visa sutvarkyta, oda, 
šildomos kėdės, bose aparatūra, 
2 rakteliai, nauja TA. Kaina 1480 
Eur. Tel. 8 604 01 912.  
Rokiškis
• Audi A4 2000 m., 66 kW, 
sedanas. TA yra, 2 rakteliai. 
Kaina 480 Eur. Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis
• Volvo V70, 2.4 l, dyzelis. 2002 
m., mechaninė pavarų dėžė, yra 
smulkių defektų, kurie netrukdo 
važiuoti. Išsamesnė informacija 
telefonu. TA iki 2022-08. Kaina 
1050 Eur. Tel. 8 627 00 706. 
Rokiškis
• Gerai važiuojantį dviratį.  
Tel. 8 695 14 987. Rokiškis
• Opel Astra. 2005 m., su kėbulo 
defektais. 4 durys, universalas, 74 
kW, TA 6 mėn, geros padangos. 
Automobilis važiuojantis. Kaina 
750 Eur. Tel. 8 676 58 871. 
Rokiškis

• Geros būklės Ford Mondeo. 2002 
m., 2 l, 96 kW, dyzelis, nemažai 
privalumų, TA ilgam. Kaina 780 
Eur. Tel. 8 604 01 912.  
Rokiškis
• 2004 m. VW Golf 4. Universalas, 
automatinė greičių dėžė, 1,9 l, 
TDI, 74 kW. Nauja važiuoklė, 
restauruota turbina, naujos žvakės, 
2 komplektai ratų, klimato kontrolė, 
rekaro salonas, borto kompiuteris, 
aparatūra, kablys, paskirstymo 
diržai keisti prieš 8000 km. Kaina 
1550 Eur.  
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Labai geros būklės Audi A4 
S line. 2006 m., 2 l, 125 kW, 
dyzelis, mechanika. Graži, pilna 
S line komplektacija, TA ilgam, 
2 rakteliai, maža rida. Važiuoja 
įspūdingai! Kaina 3850 Eur.  
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• VW Golf 4. 2000 m., 81 kW, 
hečbekas, 4 durų,  juodas, R17 

ratai, naujos padangos. Rstauruota 
turbina, aparatūra, klimato 
kontrolė, lipas, spoileriai, 3 stipijų 
vairas, borto kompiuteris, puodelių 
laikikliai, porankis, kablys, 4 el. 
langai, TA ilgam. Kaina 1350 Eur. 
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Volvo S80. 2,4 l, dyzelis, 136 kW, 
automatinė greičių dėžė, juodas, 
2008 m., bet apdaila panaudota 
automobilio, pagaminto 2010 m. 
Gražus, R17 ratai su naujomis 
padangomis, pilna komplektacija, 
nauji diržai, 2 rakteliai, TA ilgam. 
Lietuvoje buvo pirkta nauja iš 
salono. Kaina 4350 Eur.  
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Toyota Landcruizer 2011 m., 
140 kW, nepriekaištingos būklės, 
juodos spalvos, techniškai 
tvarkinga, nuolatos prižiūrėta, 
padengta antikorozine danga. 
Daug privalumų, originali rida 
182000 km. Galite patikrinti jūsų 

pasirinktame servise. Kaina 22750 
Eur. Tel. 8 604 01 912.  
Rokiškis
• Renault Laguna. 2002 m., 2.2 l, 
TDI, 110 kW. Dyzelinas, 6 pavarų 
mechaninė greičių dėžė. Yra TA 
talonas. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 651 10 112. Rokiškis
• Nissan x-Trail. Tvarkingas ir 
prižiūrėtas. 2003 m., 2.2 l, dyzelis. 
Kaina 2150 Eur. Tel. 8 601 92 716. 
Kupiškis
• Vaikišką dviratį, 6-10 metų 
vaikui. Iš Norvegijos. Naudotas, 
geros būklės. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 641 48 256. Rokiškis
• Kalnų dviratį Buseto. Geros 
būklės, 29 colių ratai. Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 300 
Eur. Tel. 8 622 73 956.  
Rokiškis
• BMW 530d 1999 m., 135 kW, TA 
iki birželio. Užsiveda, važiuoja ir 
traukia gerai. Viduje oda, priekinis 
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M bamperis, Angel eyes žibintai, 
tamsinti langai, kėbulo defektai 
- ant sparnų ir durų rūdys bei 
kitokios smulkmenos. Kaina 950 
Eur. Tel. 8 643 27 691.  
Rokiškis
• Automobilį Rover  1997 m., 
mėlynas, sugedusi signalizacija. 
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• VW Sharan. TA iki 2021.07. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 670 37 379. 
Rokiškis
• Savos gamybos priekabą. 
2830x1450x440. Kaina 1200 Eur. 
Tel. 8 687 64 888. Rokiškis

PASLAUGOS

• Medžių genėjimas, žolės 
pjovimas, krūmų pjovimas, 
gyvatvorių formavimas, medžių 

kirtimas, malkų ruošimas.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Valome kaminus, krosnių angas, 
atliekame santechnikos ir smulkius 

remonto darbus. Tel. 8 644 41 260. 
Rokiškis
• Genime sodus, smulkiname šakas, 
karpome gyvatvores, pjauname 
pavojingai augančius medžius.  
Tel. 8 644 41 260. Rokiškis
• Biologinių valymo įrenginių 
August ir ko pardavimas, 
montavimas, aptarnavimas. 
Lauko inžinerinių tinklų įrengimas: 
Lietaus nuotekos, drenažas, 
vandentiekis, buitinės nuotekos. 
Visi žemės kasimo, lyginimo 
darbai. www.rokiskiokasyba.lt.  
Tel. 8 679 19 742. Rokiškis
• Surenku įvairius polikarbonato 
šiltnamius. Kaina nuo 100 Eur.  
Tel. 8 621 63 556. Rokiškis
• Nebrangiai atliekame kapavietės 
pamatėlio dekorą mozaikiniu tinku. 
Priimame užsakymus naujam 
sezonui. Mes padėsime užbaigti 
sutvarkyti savo brangių žmonių 
atminimo vietą. Tel. 8 620 21 782. 
Rokiškis
• Pagal kiekvieno individualius 
užsakymus galime pagaminti: 
pavėsines, sūpynes, namelius, 
pirtis. Tvorų tvėrimas. Išsamesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 624 65 221. Rokiškis
• Gaminame ir parduodame 
statybinę medieną. Medienos 
gaminiai gali būti standartinio 
(iki 6m) ir nestandartinių (7-7,5 
m) ilgių. Išpjauname pagal bet 
kokį jūsų pageidaujamą matmenį. 
Galime pristatyti.  
 www.bajorumediena.lt.  
Tel. 8 620 64 968. Rokiškis

• Mobiliu juostiniu gateriu pjaunu 
medieną. Tel. 8 679 35 651. 
Rokiškis

PERKA

• Perku motociklą Jawa, jų dalis, 
TA pasus. Tel. 8 621 72 836. 
Rokiškis
• Nupirksiu lietuviškus litus ir 

centus. Siūlyti visus variantus.  
Tel. 8 673 00 274. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Įvairių žaislų rinkinį berniukui. 
Šviečia, skamba, groja, dainuoja. 
Tinka vaikams nuo 1 metukų 
amžiaus. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Prabangų, patogų ir sportišką 
vežimėlį. Sveria tik 5,7 kg, yra 
labai kompaktiškas ir manevringas. 
Tinkamas nuo 6 mėnesių amžiaus. 
5 taškų saugos diržai su Bmw 
logotipu. Besisukiojantys, 
fiksuojami priekiniai ratai. 
Vežimėlis išplautas, išvalytas. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 615 16 534. 
Rokiškis
• Lovytę nuleidžiamu šonu ir 
stalčiumi. Supimas lengvas, 
švelnus, švytuoklinis. Kokybiška 
natūralaus medžio lovytė su trimis 
aukščio padėtimis, reguliuojamu 
dugnu. Talpus stalčius vaikučio 
daiktams. Plastikinė apsaugėlė nuo 
dygstančių dantukų. Kaina 115 Eur. 
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Kinderkraft ergonominę nešyklė, 
kaip nauja . Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 616 27 809. Rokiškis
• Maitinimo kėdutė. Reikia 
pavalyti. Yradaug privalumų, 
internete galite pasiskaityti. Kaina 
derinama. Buvo naudota 1 vaiko, 

yra krepšiukas, galimos kelios 
padėtys, pakojukas reguliuojamas. 
Norėdami gauti išsamesnę 
informaciją rašykite. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 616 27 809. Rokiškis
• Naujus rūbelius. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 616 27 809. Rokiškis
• Sportinuką. Spalva rausva-rožinė. 
Lengvas, tikrai manevringas, 
patogus kelionėse, vietos beveik 
neužima, sulankstomas. Yra 
rankena. Reiktų pavalyti. Kaina 45 
Eur. Tel. 8 616 27 809.  
Rokiškis
• Magnetines kaladėles. Kaina 18 
Eur. Tel. 8 672 29 449.  
Rokiškis
• Vežimėlį. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 656 88 167. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Prašau padovanoti dujinę viryklę. 
Tel. 8 602 21 055. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Pamesti automobilio rakteliai. 
Tikėtina, netoli AB „Rokiškio 
sūris“. Tel. 8 612 14 751.  
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Mechaninę žoliapjovę Garden. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Naudotą pilvo preso treniruoklį 
AB Rocket. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 686 97 197. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Dewalt smūginį suktuką. Visiškai 
veikiantis, tik baterijos nebelaiko. 
Kroviklis geras. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 647 48 007. Rokiškis
• Pvc langą. Trijų dalių. Vidurinė 
dalis varstoma. Vyriai dešinėje 
pusėje. Spalva balta. 2350x1290 . 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 676 38 138. 
Rokiškis
• Tąšus 15/15 cm, 6 m ilgio, 
nebrūsuotas colines lentas, 3 kub. 
m. Tel. 8 610 06 145.  
Rokiškis
• Naudotus laiptus. 3 m ilgio, plotis 
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Kovo 16-oji, 
antradienis, 
12 savaitė

Iki Naujųjų liko 290 dienų
Knygnešio diena

Saulė teka 6.35 val., 
leidžiasi 18.22 val. 

Dienos ilgumas 11.47 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Gustavas, Henrika, Mėgys, 
Mėgiotas, Norvainas, Norvainė, 

Norvilas, Norvilė, Vaidota, 
Vaidotas, Vaidotė.

Rytoj: Gendvilas, Gendvilė, 
Gertrūda, Patrė, Patricija, Patricijus, 

Patrikas, Patris, Patrys, Vita.
Poryt: Anzelmas, Eimutė, Eimutis, 

Einarta, Einartas, Einartė, Einas, 
Einė, Einys, Einora, Einoras, Sibilė.

Dienos citata
„Žodį reikia vertinti. 

Tai didžiausia dovana, 
kokią mums davė Dievas“ 

(N. Gogolis).

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1751 m. gimė Amerikos vals-
tybės veikėjas ir ketvirtasis JAV 
prezidentas Džeimsas Mediso-
nas. Jis buvo pirmasis ir vienin-
telis prezidentas, kuriam mūšyje 
teko pasinaudoti vyriausiojo ar-
mijos vado įgaliojimais.

1792 m. mirtinai sužeistas 
meno rėmimu pagarsėjęs Švedi-
jos karalius Gustavas III. Jis mirė 
kovo 29 dieną.

1802 m. JAV Kongresas priė-
mė įstatymą, kuriuo įkurta Vest 
Pointo karo akademija.

1872 m. sužaistas pirma-
sis Anglijos futbolo asociacijos 
(F.A.) taurės finalas. „Wanderers“ 
Londono „Kennington Oval“ 
stadione rezultatu 1:0 įveikė 
„Royal Engineers“.

1927 m. Rusijoje paskelbtas 
įsakas dėl kolektyvinių ūkių kū-
rimo.

Šiandien 
Lietuvos 
istorijoje

1846 m. Purviškiuose, prie 
Suosto, gimė knygnešys, publi-
cistas, „Aušros“ ir „Varpo“ ben-
dradarbis Jurgis Bielinis. Mirė 
1918 m.

1962 m. sovietų kariai užėmė 
Šv. Arkangelo Mykolo (Įgulos) 
bažnyčią. Vėliau (1965) čia buvo 
įsteigta Kauno vitražo ir skulptū-
ros galerija.

Post scriptum
Šuo ir kariamas pripranta.

Tiršta vištienos sriuba
Ingredientai: 
•  1,5 l ekologiško vištienos 
sultinio „Maggi“ (prireiks trijų 
kubelių)
•  2 svogūnai
•  3 morkos
•  400–500 g pasmulkintos 
keptos vištienos be kaulų ir 
odos
• saujos šaldytų žaliųjų žirnelių
• 2 šaukštų graikiško jogurto 
arba grietinės
• 0,5 citrinos žievelės ir sulčių
• 1 didelės skiltelės česnako 
• šaukštelio šviežių arba džio-
vintų čiobrelių lapelių
• druskos
•alyvuogių aliejaus

Gaminimas:
Svogūnus ir morkas supjaustome mažais kubeliais, apkepame puode įkaitintame 
aliejuje nustatę silpną kaitrą, kol viskas suminkštės – apie 15 min.
Suberiame čiobrelių lapelius, supilame verdantį vandenį, sudedame „Maggi“ sul-
tinio kubelius, juos gerai išmaišome, paragaujame, jei norisi, beriame druskos ir 
leidžiame pakunkuliuoti apie 10 min.
Virtą ar keptą vištieną pasismulkiname ir padalijame į dvi dalis. Nusemiame maž-
daug pusę puode kunkuliuojančios sriubos su tirščiais. Į puodą su likusia sriuba 
sudedame pusę vištienos ir viską sutriname maisto smulkintuvu. 
Į trintą sriubą grąžiname nusemtą sriubą, sudedame likusią susmulkintą ar suplė-
šytą vištieną, beriame šaldytus žirnelius ir leidžiame pavirti 5 min.
Per tą laiką jogurtą arba grietinę sumaišome su grūsta česnako skiltele, citrinų 
sultimis ir tarkuota žievele. Krečiame į lėkštes ir užpilame vištienos sriuba.

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Kovo 16 d. Naktį -2

Dieną 5
R,  
1-4 m/s

Kovo 17 d. Naktį -1
Dieną 4

ŠV,
3-8 m/s

Kovo 18 d. Naktį -2
Dieną 2

Š, 
3-8 m/s

Orų prognozė kovo 16-18 d.

0,8 m ir aikštelė 1,3 m/0,9 m. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 612 81 356.  
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių Šilelis SL 1434 su 
priedėliu. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Kultivatorių. Kaina 175 Eur.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis

• Centrinę traukę traktoriui T-150. 
Tel. 8 687 89 378. Rokiškis
• Traktorius. 1989 m., MTZ-
82, kaina 2800 Eur. MTZ 80, 
krautuvas, kaina 2000 Eur.  
Tel. 8 652 06 737. Rokiškis
• Diskinį pjūklą (zeimerį), 
jjungiamą prie traktoriaus.  
Tel. 8 652 91 801.  
Rokiškis
• T25 variklio bloką, C formos 
spyruokles. Tel. 8 652 91 801. 
Rokiškis

Pašto rinka pernai augo 12 proc. iki 214 mln. eurų
Lietuvos pašto ir kurje-

rių rinkos pajamos pernai 
siekė 214,2 mln. eurų pa-
jamų – 12,1 proc. daugiau 
nei 2019 metais, kai jos 
buvo 191,1 mln. eurų.

Praėjusių metų ketvirtą-
jį ketvirtį pašto ir kurjerių 
rinkos pajamos buvo 64,8 
mln. eurų arba 17,8 proc. 
daugiau nei prieš metus (55 
mln. eurų), rodo Ryšių re-
guliavimo tarnybos (RRT) 
duomenys.

Pagal bendrąsias paja-
mas didžiausias rinkos dalis 
2020 metais užėmė Lietuvos 
paštas (35,3 proc.), „DPD 
Lietuva“ (21,4 proc.) ir „Ve-
nipak Lietuva“ (9,3 proc.).

RRT teigimu, didžiausią 
įtaką pašto ir kurjerių rinkos 
pajamų augimui pernai tu-
rėjo išaugusios pajamos už 
pašto siuntinius – palyginti 
su 2019 metais, jos padidė-
jo 30,6 proc. iki 146,9 mln. 
eurų ir sudarė 68,6 proc. 
bendrųjų pašto sektoriaus 
pajamų.

Pajamų, gautų už pašto 
siuntinius, augimą lėmė nuo-

latos augantis pašto siunti-
nių skaičius. Pašto siuntinių 
skaičius pernai padidėjo 54 
proc. iki 33,7 mln. vienetų, 
o tik ketvirtąjį ketvirtį – 77,1 
proc. iki 11,2 mln. vienetų.

Pašto paslaugų teikėjų in-
vesticijos 2020 metais išau-
go beveik du kartus iki 22,4 
mln. eurų, iš jų 82,7 proc. 
(18,5 mln. eurų) sudarė Lie-
tuvos pašto investicijos, o 
„DPD Lietuvos“ ir „Miesto 
logistikos“ investicijos vir-
šijo 1 mln. eurų.

Paštomatų skaičius per 
praėjusius metus padidėjo 
51,8 proc. iki 835 vienetų. 
2020-ųjų pabaigoje dau-
giausia paštomatų turėjo 
„Omniva“ (300 vnt.), Lietu-
vos paštas (272 vnt.), „DPD 
Lietuva“ (145 vnt.), „Itella 
Logistics“ (107 vnt.). Praė-
jusių metų pabaigoje Lietu-
voje buvo 305 pašto siuntų 
atsiėmimo ir išsiuntimo taš-
kai (angl. pick up / drop off 
points).

Gruodžio pabaigoje pašto 
rinkoje realią veiklą vykdė 
51 bendrovė.

BNS inform.

Islandiją supurtė stiprus žemės drebėjimas
5,5 balo stiprumo žemės dre-

bėjimas sekmadienį įvyko  Islan-
dijoje, 27 km į pietvakarius nuo 
sostinės Reikjaviko, pranešė Rusi-
jos geofizikos tarnyba prie Mokslų 
akademijos.

Jos duomenimis, 16 val. 15 min. 
Lietuvos laiku užfiksuoto žemės dre-
bėjimo epicentro koordinatės – 63,99 
laipsnio šiaurės platumos ir -22,37 
laipsnio vakarų ilgumos.

Rusija tarnyba skelbia, jog pagal 
smūgių intensyvumą epicentre šis 
žemės drebėjimas vertinamas kaip 
„labai stiprus“.

JAV geologijos tarnyba šio žemės 
drebėjimo stiprumą įvertino 5,3 balo. 

Amerikiečių seismologai taip pat pra-
nešė apie ankstesnį 4,5 balo stiprumo 
žemės drebėjimą maždaug 8-9 km į 
pietus nuo Islandijos sostinės.

Anksčiau šią savaitę skelbta, jog 
neįprastas seisminis aktyvumas ste-
bimas netoli Reikjaviko esančioje 
vulkaninėje zonoje, kuri pastaruosius 
800 metų buvo neaktyvi. Islandija 
įdėmiai stebi situaciją nuo praėjusios 
savaitės, kai įvyko keletas silpnų že-
mės drebėjimų ir požeminių smūgių, 
siejamų su magmos kiekio padidėji-
mu Krisuviko vulkaninėje sistemo-
je. Šie įvykiai grindė prielaidą, kad 
Keiliro ugnikalnio išsiveržimas yra 
tikėtinas.

BNS inform.

Rokiškio krašto muziejus durų dar neatveria

Nors Vyriausybė nu-
sprendė, kad nuo kovo 
15 dienos bus leidžiama 
lankyti uždarose erdvėse 
esančius muziejus, tačiau 
duris atveriančių sąrašą 
dar patvirtins kultūros 
ministras.

Todėl dar negalime pa-
skelbti, kada priimsime  lan-
kytojus. Tos dienos laukiame 
su nekantrumu!

Už uždarytų durų  – ne 
tik nuolatinės ekspozicijos. 
Lankytojai negali apžiūrė-
ti  unikalios parodos,  kurią 
parengė Nacionalinis M. 

K. Čiurlionio dailės muzie-
jus, bendradarbiaudamas su 
Rokiškio krašto muziejumi 
„Uždegta Monmartro ugnies: 
Rokiškio dvaro meno kolek-
cija“. Šioje parodoje pirmą 
kartą kaip visuma eksponuo-
jamos dvaro vertybės, saugo-
mos Rokiškyje ir Kaune.

Kaip ir daugelio kitų Lie-
tuvos dvarų, Rokiškio dvaro 
vertybės buvo nacionalizuo-
tos 1940 metais.

Po 8 dešimtmečių pirmą 
kartą Rokiškio krašto visuo-
menei pristatoma Nacionali-
niame M. K. Čiurlionio dailės 
muziejuje saugoma Rokiškio 

dvaro meno kolekcijos da-
lis. Parodą taip pat papildo 
Rokiškio krašto muziejaus 
eksponatai, keletas parodos 
partnerių skolintų kūrinių iš 
Anykščių menų centro, Lie-
tuvos nacionalinio dailės 
muziejaus, Meno pažinimo 
centro „Tartle”, Vilniaus uni-
versiteto bibliotekos, Žemai-
čių muziejaus „Alka”.

Kiekvienam rokiškėnui – 
garbės reikalas pamatyti šią 
parodą! Sekite naujienas ir 
laukite informacijos, kada 
galėsite ją apžiūrėti.

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

AVINAS. Pa-
galiau finansinė 
padėtis yra apyra-
mė. Trečiadienis 

ir ketvirtadienis – puikus me-
tas pasiekti sutarimą finansi-
niais klausimais, pasirašyti 
sutartis. Šios dienos gali būti 
lemiamos jūsų karjeros pers-
pektyvoms. Sėkmė lydės šią 
savaitę, bet tik su viena sąly-
ga – turite įdėti daug pastangų 
jai siekti. Nesidrovėkite de-
monstruoti nei savo intelekto, 
išsilavinimo, nei prigimtinio 
užsispyrimo. Jei tektų sudė-
tingas pasirinkimas, tuomet 
verčiau klausykite savo vidi-
nio balso, nei aplinkinių pata-
rimų. Nebandykite visų darbų 
aprėpti pats: taip sugadinsite 
ir santykius su kolegomis, ir 
galutinį rezultatą. Meilės sri-
tyje norėsis laisvės, tik atmin-
kite, kad ji baigiasi ten, kur 
prasideda mylimo žmogaus 
laisvė.

JAUTIS. Jūsų 
reikalai klostysis 
tiesiog puikiai. 
Tik būkite atsar-

gūs su naujais pažįstamais 
ir jų pažadais. Mat kai kurie 
fantastiniai pasiūlymai yra 
tolimi nuo realybės. Karjero-
je, versle, darbe kliaukitės tik 
savo jėgomis. Dalinkitės savo 
žiniomis, patirtimi, grąžin-
kite senas skolas, užbaikite 
užsitęsusius reikalus. Susitel-
kite svarbiausiems tikslams 
ir nešvaistykite laiko, jėgų 
bei resursų antraeiliams. An-
tradienis – palankus metas 
bendrauti, ištaisyti anksčiau 
padarytas klaidas. Ketvirta-
dienį įdėtos pastangos darbe, 
parodyta iniciatyva neliks ne-
pastebėta.

DVYNIAI. Fi-
nansų srityje ga-
lite tikėtis aukštų 
pasiekimų. Jūsų 

laukia ir atlygis už sėkmin-
gus darbus, ir perspektyvos 
sudaryti pelningų sutarčių. O 
ir darbe jūs vertinamas pro-
fesionalas. Tačiau, nepaisant 
sėkmės, neapleis jausmas, 
kad kažkas klostosi ne taip. 
Taip tik atrodo, todėl nepra-
raskite tikėjimo savo jėgomis 
ir toliau siekite tikslo. Galbūt 
teks pakeisti savo planus, 
persvarstyti kai kurias ver-
tybes, tačiau atminkite, kad 
elgiatės teisingai ir esate 
mylimi, gerbiami. Savaitgalį 
skirkite poilsiui.

VĖŽYS. Būki-
te atidūs, nepra-
žiopsokite likimo 
dovanų. Atmin-

kite, kad darbas būtinas, bet 
taip pat būtinas ir poilsis jį 
atlikus. Jūsų darbus lydės 
sėkmė. Antradienį jausite di-
delę vidinę įtampą, jums bū-
tina atsipalaiduoti. Leiskite 
įvykiams klostytis taip, kaip 
jie turi klostytis, mažiau kiš-
kitės ir kontroliuokite, tada 
jie atneš jums sėkmę ir nau-

Astrologinė prognozė savaitei 
dą. Savaitgalį dėmesio reikės 
artimiesiems. Jūs norėsite 
užsiimti svarbiausiais reika-
lais, jusite energijos antplūdį. 
Išnaudokite ją.

LIŪTAS. Fi-
nansiniu atžvil-
giu savaitė gana 
rami ir sėkminga, 

išskyrus sekmadienį: tądien 
geriau neišlaidauti, nepirk-
ti svarbių, didelių pirkinių. 
Būkite atsargūs pirkdami in-
ternetu, įsitikinkite, kad tai 
tikrai tas puslapis, kurio jums 
reikia. Neskubėkite, neerzė-
kite, ir sėkmė bus jūsų pu-
sėje. Puikus metas atskleisti 
jūsų potencialui. Tik reikia 
visus reikalus sutvarkyti iki 
galo, nemesti pusiaukelyje, 
nesikratyti atsakomybės. An-
tradienį ginčuose su oponen-
tais gali netikėtai gimti tiesa. 
Tik reikės atsižvelgti į opo-
nentų argumentus. Keiskite 
bendravimo stilių: jūsų aštrus 
liežuvis kaip niekad aštriai 
žeis aplinkinius. Savaitgalį 
skirkite šeimai ir namams, 
namiškių rūpesčiams. Meilės 
fronte – romantikos metas, 
pasidžiaukite ja, bet jauskite 
saiką.

M E R G E L Ė .
Netikėtos žinios 
išves iš kantrybės 
ir pusiausvyros, 

įskaitant ir finansinę. Šešta-
dienį teks aukoti laisvalaikį 
dėl gana vertingo atlygio, o jis 
pakels jūsų nuotaiką. Jei išsi-
pildys ar bent ims pildytis ko-
kie nors jūsų planai, laikykite 
liežuvį už dantų, antraip ap-
linkinių dėmesys ir apkalbos 
sugadins reikalus. Jūsų darbai 
ir reikalai dominuos.Todėl ir 
sėkmė lydės verslo, profesinio 
augimo srityse. Deja, namiš-
kiai jausis nepelnytai pamiršti 
bei ignoruojami. O ir būtiny-
bės bei pareigos rūpintis namų 
ūkiu dar niekas neatšaukė. 
Antradienį ir penktadienį sek-
sis ieškantiems poros.

S VA R S T Y -
KLĖS. Venkite 
neapgalvotų pir-
kinių, nenumatytų 

išlaidų. Galite tikėtis iš artimo 
žmogaus vertingos dovanos. 
Šią savaitę gali tekti pakeisti 
veiklos pobūdį. Tačiau tai ne-
reiškia, kad būtinai pakeisite 
ir darbą. Galbūt atsiras naujas 
projektas, ar kita veiklos kryp-
tis. Draugų ir kolegų parama 
labai pravers, nesikuklinkite 
ją priimti. . Draugų ir kolegų 
parama labai pravers, nesiku-
klinkite ją priimti. Savaitės 
pabaigoje pasikeis darbo ir 
gyvenimo ritmas: įtampą keis 
lengvumas, energijos antplū-
dis. Galite pagalvoti netgi apie 
asmeninio gyvenimo permai-
nas. Savaitgalį būkite atsar-
gesni, gali paaiškėti kažkokia 
svarbi praeities paslaptis.

S K O R P I -
ONAS. Sėkmė 
šypsosis: atsiras 

PRO MEMORIA
Kamajų seniūnija:
JONAS ZAMBRICKAS 1932-01-21 - 2021-03-06
Juodupės seniūnija:
VERA KAŽEMĖKIENĖ 1944-09-23 - 2021-03-09

papildomų uždarbio šaltinių. 
Gausite nemenkos naudos, 
todėl nebūkite šykštus, do-
vana pradžiuginkite artimą 
žmogų. Neseniai priimtas 
svarbus sprendimas jau ima 
teigiamai atsiliepti jūsų gyve-
nimui. Pasirinkote sėkmingą 
kelią: jūsų laukia pelnas ir 
sėkmė, jei tik, žinoma, ir to-
liau juo eisite. Ketvirtadienį 
nieko neplanuokite, veikite 
atsižvelgdamas į aplinkybes. 
Penktadienį ir šeštadienį nie-
ko neslėpkite nuo mylimo 
žmogaus: kartu išspręsite bet 
kokias problemas. 

Š A U L Y S . 
Antradienį arba 
trečiadienį ginčy-
sitės su mylimu 

žmogumi finansiniais klausi-
mais. Visgi anksčiau ar vėliau 
susitarsite. Penktadienis pa-
lanki diena verslo reikalams. 
Netikėti karjeros šuoliai pa-
sitaiko retokai, tačiau dabar 
gali būti kaip tik toks metas. 
Pabandykite: galbūt pasiseks 
užimti atsilaisvinusią vado-
vaujamąją vietą. Trečiadienį 
būkite supratingesnis artimie-
siems, ieškokite kompromisų. 
Savaitgalį skirkite poilsiui. 
Sekmadienį sudomins kaž-
kokia viliojanti idėja. Gerai 
ją apsvarstykite, atrodo, kad 
įgyvendinti ją tebus tuščias 
laiko gaišimas.

OŽIARAGIS. 
Gresia nenumaty-
tos išlaidos. Nau-
dokite turimas 

lėšas protingai, nes galimy-
bės jas papildyti – menkos. 
Jei nepaisysite sveiko proto, 
penktadienį iš karto susidur-
site su dviem problemomis: ir 
ištuštėjusia pinigine, ir nepa-
lankiomis permainomis dar-
be. Antradienį skirkite savo 
minčių ir poelgių analizei. 
Savaitės pradžioje gali tek-
ti kalbėti didelei auditorijai. 
Pasinaudokite šia proga savo 
profesiniam prestižui pakel-
ti. Ketvirtadienį apniks niūri 
nuotaika, išseks jėgos. Nenu-
siminkite.

VA N D E N I S . 
Trečiadienį įtvir-
tinsite savo padėtį 
darbe ir kolegų 

tarpe, sėkmingai išsprendę 
rimtą problemą. Apskritai, jūsų 
kantrybė ir darbštumas šią sa-
vaitę dovanos puikių vaisių. 
Sekmadienį pasistenkite gerai 
pailsėti. Jei pirmieji sužinosite 
svarbias naujienas, sėkmė bus 

dar didesnė.
ŽUVYS. Palan-

kus metas skolintis: 
galite gauti kredi-

tą labai geromis palūkanomis. 
Tik labai atidžiai išstudijuokite 
pasiūlymus. Nesidairykite į pra-
eitį, neanalizuokite senų klaidų. 
Ieškokite aukso vidurio tarp 
norų ir realybės. Paklausykite 
artimųjų patarimų: jie bus iš-
mintingi ir šiuolaikiški.Saugo-
kite savo ir svetimas paslaptis.

Pandemija stipriai paveikė Lietuvos demografinius rodiklius
Pandemijos neigiama 

įtaka Lietuvos demogra-
finiams rodikliams, paly-
ginti su kitomis šalimis, 
ypač juntama. Tai ilgainiui 
atsilieps padėčiai švietimo 
sektoriuje ir darbo rinko-
je, sako ekspertas. 

Statistikai liudijant su-
mažėjusį gimstamumą, Do-
mantas Jasiulionis pastebi, 

kad po kelerių metų mažiau 
vaikų ateis į mokyklas, o po 
keliolikos – mažiau žmonių 
įsilies į darbo rinką. 

„Vis dėlto Lietuvoje tas su-
mažėjimas vienas ryškiausiai 
išreikštų pandemijos metu. 
(...) Karantinas ir ta tokia gal-
būt atmosfera, neapibrėžtu-
mas paveikė sprendimą atidėti 
vaikus“, – sako Makso Planko 
demografinių tyrimų instituto 

mokslo darbuotojas, profe-
sorius D. Jasiulionis. 

Statistikos departamento 
šią savaitę skelbtais duome-
nimis, vasarį šalyje buvo de-
šimtadaliu mažiau gimusių-
jų – 1624, kai pernai vasarį 
registruoti 1808 naujagimiai. 
Šį vasarį mirė 3740 žmonės 
– penktadaliu daugiau, nei tą 
patį 2020-ųjų mėnesį (3085).

BNS inform.

Vilniaus kolegija galimai tapo duomenų nutekinimo taikiniu
Vilniaus kolegijos 

administracija informa-
vo studentus, kad galimai 
įvykdyta duomenų vagys-
tė, per kurią galėjo būti 
nutekinti jų asmens duo-
menys. 

Įstaigos laikinasis Ryšių 
su visuomene skyriaus va-
dovas Dovydas Buslavičius 
BNS patvirtino, kad inci-
dentas galimai įvyko. 

„Galiu patvirtinti, kad 
informavome studentus dėl 
galimos duomenų vagystės, 
mes išsiuntėme jiems laiš-
ką (...) Šiuo metu ties šitais 
dalykais dirbame, ir su tei-
sininkais (...). Tiesiog dabar 
nelabai galiu kažką jums 
daugiau pakomentuoti. Yra 
galimybė, kad tai buvo pa-
daryta“, – šeštadienio vaka-
rą sakė D. Buslavičius. 

Jis pridūrė, kad duome-
nys nutekinti ne iš kolegijos 

duomenų bazių, o iš paslaugų 
teikėjo ir vyksta tyrimas. Jis 
nekomentavo, ar kreiptasi į 
policiją, bet žadėjo daugiau 
informacijos suteikti atskiru 
pranešimu, kai tik jos bus. 

D. Buslavičius BNS ko-
mentavo, kad laiške kolegi-
ja studentus informavo, jog 
galimai nutekinti duomenys, 
apimantys vardą, pavardę, as-
mens kodą, namų adresą. 

Portalas 15min.lt pažy-
mi, kad Lietuvos mokslo ir 
studijų informacijos sistema 
(LieMSIS), iš kurios galė-
jo būti nutekinti duomenys, 
naudojasi ir kitos aukštojo 
mokslo įstaigos, įskaitant 
Klaipėdos universitetą, Klai-
pėdos valstybinę kolegiją, 
Graičiūno aukštąją vadybos 
mokyklą, Kauno technolo-
gijos universitetą, Lietuvos 
aukštąją jūreivystės mokyklą, 
Alytaus kolegiją, Klaipėdos 
valstybinę kolegiją.

Svetainė studijos.liemsis.
lt šiuo metu nepasiekiama. 
Kiek anksčiau į 15min krei-
pėsi skaitytojai, nurodę, kad 
forume „RaidForums“ pro-
gramišiumi prisistatęs as-
muo skelbė turįs maždaug 
7 tūkst. Lietuvos studentų 
asmeninius duomenis.

Programišiumi prisistatęs 
asmuo tikina, kad tai – įspė-
jimas Lietuvos institucijoms, 
jog Konstitucija nebūtų pa-
keista taip, jog įpareigotų 
atlikti COVID-19 testus no-
rintiems dirbti. Pasak pro-
gramišiaus, jei Konstitucija 
bus pažeista, bus nutekintos 
ne tik universitetų ir kolegijų 
duomenų bazės, bet ir esvei-
kata.lt duomenys.

Portalas priduria, kad apie 
Konstitucijos pokyčius, susi-
jusius su testavimu dėl koro-
naviruso, Lietuvoje nebuvo 
kalbama.

BNS inform.

Bitkoino vertė pirmą kartą viršijo 60 tūkst. dolerių
Bitkoino vertė šeštadienį 

pirmą kartą trumpam buvo 
viršijusi 60 tūkst. dolerių 
(50,3 tūkst. eurų), populia-
riausiai pasaulio virtualiai 
valiutai su didėjančia kor-
poracijų parama tęsiant re-
kordinį brangimo etapą.

Bitkoino vertė visų laikų 
rekordinę 60 012 dolerių 

ribą pasiekė 11 val. 49 min. 
Grinvičo (13 val. 49 min. 
Lietuvos) laiku, skelbiama 
svetainėje „CoinMarketCap“.

Bitkoino vertė sparčiai 
kilo nuo praėjusių metų kovo, 
kai ji buvo ties 5 tūkst. dole-
rių riba. Kilimą skatino inter-
neto atsiskaitymų milžinės 
„PayPal“ pranešimas, kad ji 
leis sąskaitų turėtojams nau-

doti kriptovaliutą.
Bitkoinais prekiaujama 

per decentralizuotą blokų 
grandinę. Sistemai reikia 
didžiulės kompiuterių ap-
dorojamosios galios tran-
sakcijoms. Tą galią suteikia 
„kasėjai“, kurie viliasi gauti 
naujų bitkoinų už transakcijų 
duomenų patvirtinimą.

BNS inform.
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ANEKDOTAI

Žmona klausia vyro:
– Brangusis, manau mums 

reiktų naujo kilimo...
– Nieko nežinau, skraidyk 

ant šluotos.
***
– Jonai, nerodyk man 

liežuvio, nes susirgsi!
– Kuo?
– Žandikaulio lūžiu ir 

smegenų sukrėtimu.
***
– Šią naktį blogai 

miegojau.
– O priežastis?
– Priežastis irgi blogai 

miegojo.
***
Buvo taip šalta, kad Petras 

susitiko valdininką, sukišusį 
rankas į savo kišenes.

***
Dietos besilaikančiojo 

taisyklė: „Maistas, už kurį 
mokėjote ne jūs, kalorijų 
neturi“.

***
Roskomnadzoras sulėtino 

tviterio veiklą, kad spėtų 
perskaityti, kas ten parašyta.

***

Kas žino, kurią tiksliai 
savaitės dieną valdžia dirba 
liaudies labui?

***
Marytę atleido iš 

muziejaus gido pareigų 
po to, kai ji keturioms 
ekskursijoms apie statulų 
kolekciją trumpai paaiškino, 
kad jos – Medūzos Gorgonės 
buvusieji.

***
Mūsų vaistų pavadinimai 

tokie, kad jais galima bartis:
– Eik tu, Voltarenai.
– Pats eik, Ibuprofenai.
***
Jei liaudis po žurnalistų 

tyrimo dar šiek tiek abejojo, 
kad Putinas turi tris dukteris, 
tai jo atstovo spaudai 
paneigimas galutinai visus 
įtikino.

***
Atskleista užsieniečio, 

slapta aplankiusio prezidentą, 
pavardė. Pasirodo, tai ponas 
Alzheimeris.

***
– Sveikas, kaip reikalai 

klostosi?
– Kaip pasakoje.
– Kaip suprast?
– Aš kvailys, o žmona 

varlė karalienė.
***
Neimk į galvą nieko 

nereikalingo – tarakonams 
bus ankšta.

***
Pasaulis teatras, o kažkas 

nukrito nuo scenos.
***
Su amžiumi širdies 

reikalai tampa širdies-
kraujagyslių.

***
Kas bus, jei varnai 

trinktels elektros srovė? 
Elektrokaras.

***
Kalbasi du mažyliai:
– Mano tėtis rimtai žiūri į 

epidemiją.
– Iš kur žinai?
– Jis visada kvepia 

dezinfektantu.
***
Pasitarimas kaimyninės 

– Brangusis, eik valgyt.
– O kas čia?
– Žuvies plovas su 

agurkais.
– Bet juk tu sušius darei?
– Maža ką aš dariau.
***
Grįžusi iš atostogų 

moteris skundžiasi draugei:
– Košmariškos atostogos. 

Visą laiką lijo...
– Bet gi tau vistiek 

pavyko įdegti!
– Tai ne įdegis. Tai rūdys.
***
Parduotuvėje darbuotojai 

keičia kompiuterių kainas 
iš keturių tūkstančių į du. 
Pro šalį eidamas žmogelis 
domisi:

– Sakykit, o kodėl jie taip 
atpigo?

– Taigi va, Kalėdinės 
akcijos baigėsi...

***
Facebook – vienintelė 

vieta, kur gali šnekėtis su 
siena.

***
Šeimininkas klausia 

svečio:

– Nori išgirsti kalbantį 
laikrodį?

– Noriu.
Šeimininkas paima plytą 

ir tranko į sieną. Balsas už 
sienos:

– Dieve mano, antra 
valanda nakties!

***
Priešistorinė era. Tėvas 

žiūri į sūnaus pažymių 
knygelę ir sako:

– Aš dar galiu suprasti 
tai, kad blogi pažymiai iš 
geografijos, matematikos, 
gimtosios kalbos, bet iš 
istorijos, kurios tėra dvi 
apipieštos sienos...

***
– Ačiū, teta, už dovaną, - 

sako Petriukas.
– Neverta dėkoti, mano 

mielasis, - šypsosi teta.
– Ir aš taip manau, bet 

mama liepė...
***
– Ar yra ko nors išgerti?
– Vandens.
– O stipriau?
– Ledo!
***

šalies karinių jūrų pajėgų 
štabe:

– Prašom paaiškinti, 
kaip paskendo kreiseris 
„Nepaskandinamasis“?

– Tamsta admirole, matote 
pro langą tą uolą jūroje?

– Matau.
– O va jie nematė.
***
Vyras grįžta namo iš 

parduotuvės tuščiomis. 
Žmona ima bartis. Jis 
teisinasi:

– Aš, garbės žodis, 
nupirkau viską, ko prašei. 
Nieko neužmiršau. Tik va 
neprisimenu, kur palikau 
krepšį.

***
– Kaip išeiti iš kazino su 

500 Eur kišenėje?
– Ateiti su 10 tūkst. Eur.
***
Mokytojas Petriukui:
– Pateik peršviečiamo 

daikto pavyzdį.
– Rakto skylutė, tamsta 

mokytojau.
***
Mielos moterys, 

nesuteikite vyrams tuščių 
vilčių: nepalikite uždengtos 
tuščios keptuvės.

***
Advokatas klientui:
– Jūsų atveju geriausia 

būtų tiesiog susitaikyti su 
žmona.

– O gal galėtumėte 
išvardinti ir kelis blogesnius 
variantus?

***
Jei manyti, kad kvailiams 

sekasi, o girtiems – jūra iki 
kelių, santechnikas Petras 
šiandien buvo nemirtingas.

***
Studenčių bendrabutyje 

sujudimas. Pasakoja viena 
gyventojų:

– Įsivaizduokit, vakar 
Marytė pagimdė. Tai visas 
bendrabutis iki išnaktų 
mažyliui vardą rinkom. O 
šiandien renkamės rinkti 
pavardę.

***
Senukas admirolas 

švenčia jubiliejų. Susirinko 
tarnybos draugai, gynybos 
ministerijos atstovai. 
Jubiliato žmona vedžioja 
visus po jaukią vilą, rodo 
paveikslus, nuotraukas. Ji 
rodo į laivo nuotrauką ir 
sako:

– Matote, o čia kreiseris 
„Žemutinis Musiašikis“, 
kuriam aš per savo vyrą 
vadovavau trisdešimt metų.

***
Mažylis gandriukas 

klausia gandrienės:
– Mama, iš kur aš 

atsiradau?
– Iš kiaušinio.
– O kas kiaušinį atnešė?
– Žmogus atnešė. Kiek 

kartų tau tą patį pasakot?
***
Kalbasi du benamiai:
– Klausyk, aš jau 

visiškai persidirbau.
– Kaip tai?
– Išėjau į mišką grybauti. 

Nė pats nepastebėjau, 
kaip du krepšius butelių 
pririnkau.

***
Kalbasi trys uošvienės 

ant suoliuko. Pirmoji:
– Mano žentelis žurnalus 

apie paukštelius skaito. 
Matyt, vaikystėje svajojo 
būti ornitologu.

Antroji:
– Mano žentelis vis 

kulinarinius žurnalus perka. 
Matyt, norėjo būti virėju.

Trečioji:
– Sprendžiant iš to, ką 

mano žentas skaito, tai jis 
norėjo tapti ginekologu.

***
Sprendžiant iš 

sveikinimų, kuriuos gavau 
gimtadienio proga, mano 
geriausi draugai – bankas ir 
greitųjų kreditų įmonė.

***
Jei ilgai žiūrėti į ugnį, 

gali pamatyti, kaip tave 
išmeta iš ugniagesių 
komandos.

***
Kartais prisikasus iki 

tiesos, norisi ją vėl užkasti.

AUGALAI

• Naują metalinį stovą gėlėms. 
Pridėsiu tris gėles. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 689 30 482. Rokiškis

BALDAI

• Virtuvines spinteles, kaina 
sutartinė. Tel. 8 698 37 381. 
Rokiškis
• Aliumininę vonią (tinka 
gyvuliams girdyti). 2 m ilgis, 1.50 
m plotis, aukštis 0,55. Pandėlio 
seniūnija. Tel. 8 614 86 750. 
Rokiškis
• Geros būklės kėdę su ratukais. 
Visi reguliavimo mechanizmai 
veikia. Kaina 25 Eur.  

Tel. 8 623 05 235. Rokiškis
• Naudotus, bet geros būklės, 
minkštus krėslus. Rokiškio raj., 
Kalviai. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 688 02 683. Kaunas
• Trijų durų spintą su antresolėmis. 
Aukštis- 2,40, plotis-1,52 m. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 613 12 829.  
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Elektrinę siuvimo mašiną Čaika 
134. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Naudotą mikrobangų krosnelę 
Vido. Veikia puikiai. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 606 57 572. Rokiškis
• Naudotą dujinę kaitlentę Ardo. 
Iš keturių degiklių du uždegami 

elektroniniu būdu, kitiems dviems 
reikia degtuko. Visa kita veikia 
gerai. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 606 57 572. Rokiškis

DOVANOJA

• Didelę tarybinę spintą, keturių 
durų spintą su antresolėmis, 
lovą su spintele, sofą, pastatomą 
veidrodį, virtuvinį stalą ir aukštą 
virtuvinę spintelę, išskleidžiamus 
stalus, apvalų ir kvadratinį, įvairius 
šviestuvus. Didelį šaldiklį (reikia 
remonto). Tel. 8 652 91 801. 
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Juodus odinius moteriškus, 
sportinius batelius lenktu padu. 40 

dydis. Kaina 42 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Baltus odinius,moteriškus, 
sportinius batelius. 38 dydis. 
Vokietija. Kaina 42 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Juodos spalvos, naują, ilgą, 
moterišką, žieminę striuke su 
gobtuvu. XXL dydis. Kaina 72 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Naują trijų dalių kostiumėlį: 
švarkas, sijonas ir kelnės. Kaina 48 
Eur. Tel. 8 610 49 507.  
Rokiškis

Ieškokite 
prekybos centruose!


