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UAB „ROKIŠKIO 
AUTOBUSŲ PARKAS”

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

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

Autobusų nuomos paslaugos.
Išorinė reklama ant keleivinių transporto priemonių.

Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt
Ieškokite prekybos
centruose!

Įdomus sprendimas: 
seniūnai savavališkai 
išjungė gyvenviečių 
gatvių apšvietimą?
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2 p.

Rokiškio mieste gražėja erdvės, 
bet kai kurių permainų 
teks palaukti

2 p.

Meras Ramūnas Godeliauskas 
apie pojūčius po skiepo: 
nereikia būti verktiniu
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Rokiškėnai iškovojo III vietą 
respublikiniame Apskaitininkų 
profesinio meistriškumo 
konkurse
Susitikimų kelias: 
AŠ – JIS

Juodupėje išaugo spalvingas inkilų miškas
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Rokiškėnus Velykų rytą 
į Prisikėlimo šv. Mišias 
kvietė būgnas
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Ambicingas projektas – visuomenei pristatytas 
socialinių paslaugų spektrą atskleidžiantis 
interaktyvus informacinis stendas
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Rokiškio mieste gražėja erdvės, 
bet kai kurių permainų teks palaukti

Vos sniegui nutirpus, 
imtasi švarinti aplinką 
Rokiškio miestui priklau-
sančioje teritorijoje prieš 
senąsias žydų kapines. 
Darbai verda ir ties Psi-
chiatrijos ligonine, keti-
nama imtis kirsti krūmus 
Perkūno gatvėje. Apie tai 
„Rokiškio Sirenai“ pasa-
kojo miesto seniūnas Arū-
nas Krasauskas. Visgi yra 
teritorijų, kur švarinimosi 
dar teks palaukti...

Ties kapinėmis 
klykauja gervės
Nuo Topolių gatvės iki 

pat medinių garažiukų neto-
li bažnyčios, driekiasi lau-
kas, apaugęs menkaverčiais 
krūmynais. Tokia laukinė 
gamta, žinoma, traukia ir jos 
gyventojus. Aplinkkelyje at-
karpoje nuo senojo žvyrkelio 
iki sankryžos su Daržų gatve 
vairuotojams vertėtų bent jau 
prietemoje sumažinti greitį – 
čia gyvena stirnų šeimyna ir 
mėgsta palakstyti per kelią. 
Kiek tolėliau pavasarį ir ru-
denį eismą „reguliuoja“ gan-
drų šeimyna. Paukščiai visai 
drąsiai vaikšto per kelią, 
prieš pat automobilių nosis. 
Ten galima pamatyti ir kiš-
kį, lapę. O šiemet jau keletą 
dienų garsiu klyksmu miestą 
budina gervių šeimyna.

Ten, kur dabar veši lau-
kinė gamta, anksčiau buvo 
idealiai išdirbtos žemės skly-
peliai. Turėti tokį buvo ne tik 
sodininkystės džiaugsmas: 
tokia miestelėnų žemdirbystė 
sovietinio visuotinio deficito 
laikais buvo svarbi kiekvie-
nai šeimai kaip maisto racio-

Tarp aplinkkelio ir Senųjų kapinių lauke, kuriame anksčiau buvo gyventojų daržiukai, dabar klykauja gervės.
Linos Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

no papildymas šviežiomis ir 
konservuotomis daržovėmis. 
Taigi, sklypeliai buvo gana 
gerai įdirbti, o ten, kur vie-
ta daržams buvo netinkama, 
rokiškėnai ganė karves ir ar-
klius. Pastarieji bulviasodžio 
metu buvo nuomojama darbo 
jėga. O karves laikė privačių 
namukų kvartalų gyventojai 
ir kaimynams pardavinėjo 
pieną.

Prekybos centruose atsi-
radusi daržovių gausa sunai-
kino išpuosėlėtus sklypelių 
rėžius. Dabar jų dirbama vos 
keletas plačiuose laukuose. 
Kai kurie daržiukų plotai 
buvo užstatyti namais: pa-
vyzdžiui, nuo Daržų gatvės 
mikrorajono link. Paskutinės 
daržininkystės mieste citade-
lės yra keli ploteliai prie se-
nųjų kapinių, Kauno gatvėje 
bei jau minėtame plote nuo 

aplinkkelio kapinių ir bažny-
čios link.

Miesto seniūnas A. Kra-
sauskas paaiškino, kad kol 
nėra rimtesnės vizijos, ką 
su šiuo lauku vidury miesto 
daryti, tol kovoti su krūmy-
nais beprasmiška. Pavasarį 
iškirtus juos, rudenį atžels 
gerokai daugiau. Kol kas 
leidžiama ir norintiesiems 
sodinti daržiukus. O štai 
gyvulių ganiava jau lyg ir 
išgyvendinta. „Pernai netoli 
kapinių buvo pavogta karvė. 
Matyt, vagystė ir atbaidė no-
rinčiuosius auginti gyvulius 
mieste“, – svarstė seniūnas.

Garažiukų teritorijai
reiktų plano
Kaip sovietmečio ana-

chronizmas atrodo ir medinių 
garažiukų kvartalas Pandėlio 
gatvėje ties senąja kepykla. 

Kam reikalingi šie mediniai 
statinėliai, jei akivaizdu, kad 
automobilius ten laiko vos 
keletas gyventojų. Miesto 
seniūnas atviras: ir šiam skly-
pui reikia detalesnės vizijos. 
Bet tai jau rajono tarybos, o 
ne miesto seniūnijos sprendi-
mo galioje.

Tvarkosi ir patys, 
ir verslą 
įtraukia
Šiuo metu Rokiškio se-

niūnija intensyviai tvarko 
teritorijas ties Pscihiatrine 
ligonine, iškirto krūmynus 
prieš senąsias žydų kapines. 
Su verslo pagalba ketinama 
tvarkyti ir Perkūno gatvės 
aplinką. Padėti seniūnijai 
žada ten įsikūrusių įmonių 
šeimininkai.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Įdomus sprendimas: 
seniūnai savavališkai 
išjungė gyvenviečių 
gatvių apšvietimą?

Rajono meras Ramūnas 
Godeliauskas savo face-
book paskyroje išplatino 
tokią žinią: „Atsiprašome 
už laikinus nepatogumus 
ir laikinai patirtas neigia-
mas emocijas dėl išjungto 
gatvių apšvietimo seniū-
nijose. Apšvietimas buvo 
išjungtas Rokiškio kaimiš-
kųjų seniūnijų iniciatyva. 
Šis sprendimas nebuvo 
derintas su savivaldybės 
vadovybe. Sužinoję apie 
tai seniūnų sprendimą 
nedelsiant atšaukiame. 
Finansavimas seniūni-
joms gatvių apšvietimui 
ir šviestuvų priežiūrai bei 
keitimui šiais metais, kaip 
ir praėjusiais, skirtas dvi-
gubai didesnis nei būdavo 
anksčiau! Dar kartą atsi-
prašau už laikinus nepato-
gumus ir laikinai patirtas 
neigiamas emocijas“. Ką 
visa tai reiškia, „Rokiš-
kio Sirena“ klausė rajono 
mero.

Paaiškėjo 
per seniūnų ataskaitas
Gatvių apšvietimas rajo-

no gyvenvietėse visuomet 
buvo ir yra opi tema. Se-
niūnai gyventojų „skalpuo-
jami“ net už tai, kad gatvės 
šviečiamos per trumpai. Tai 
kaip nutiko, kad nuspręsta 
kai kuriose seniūnijose gy-
venviečių gatvių apšvietimą 
apskritai išjungti?

Rajono meras R. Gode-
liauskas sakė, kad niekas 
iš seniūnų tokio klausi-
mo apskritai nekėlė. Apie 
tai jis sužinojo per šiomis 
dienomis teikiamas viešas 
rajono seniūnų ataskaitas. 
„Stebėjau Rokiškio kaimiš-
kosios seniūnijos seniūnės 
Dalios Janulienės ataskaitą. 
Transliacijos metu pasipylė 
gyventojų klausimai, kodėl 
nebeapšviečiamos Kavoliš-

kio, Bajorų gatvės. Paaiškė-
jo, kad gatvių apšvietimas 
išjungtas ne tik Rokiškio 
kaimiškosios seniūnijos gy-
venvietėse, bet ir Pandėlyje, 
Jūžintuose“, – sakė meras.

Jis pabrėžė: su savival-
dybės vadovais niekas iš se-
niūnų apskritai šio klausimo 
nederino. Tiesiog išjungė 
apšvietimą gyvenviečių ga-
tvėse, ir tiek. Tiesa, Rokiš-
kio miesto gatvės apšvies-
tos kaip ir dera. Prie pasak 
mero, „savavališkos“ inicia-
tyvos neprisijungė ir Obelių 
seniūnija. Kaip tai įvyko: 
„Seniūnai susitarė tarpusa-
vyje ir tiesiog išjungė ap-
švietimą. Sužinojęs apie tai, 
iš karto liepiau šį sprendimą 
atšaukti“, – akcentavo R. 
Godeliauskas.

Pinigų turi pakakti
O gal seniūnai taip nu-

sprendė taupyti, nes jiems 
trūksta lėšų? Meras šią prie-
laidą paneigė: ir pernai, ir 
šiemet lėšų gatvių apšvie-
timui buvo skirta dvigubai 
daugiau, nei anksčiau. Taigi 
ir taupyti nėra jokios prie-
žasties. „Visos apšvietimo 
sąskaitos apmokamos“, – 
akcentavo jis. O jei ir ne-
pakaktų, tuomet reiktų apie 
tai pranešti savivaldybės va-
dovams, kad būtų ieškoma 
sprendimo.

Poelgis – 
nepateisinamas
Meras mano, kad šis 

sprendimas yra labai netei-
singas. Visų pirma, buvimas 
lauke, vaikščiojimas gryna-
me ore – bene vienintelė ra-
jono žmonėms likusi pramo-
ga. Todėl apšvietimas kaip 
tik labai svarbus. Atimti jį – 
nesąžininga. Juolab, kad tam 
nėra svarių priežasčių.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Meras Ramūnas Godeliauskas apie pojūčius 
po skiepo: nereikia būti verktiniu

Rajono meras Ramūnas 
Godeliauskas prieš porą 
dienų pasiskiepijo nuo 
covid-19 „Astra Zeneca“ 
vakcina. Paklaustas, kokia 
buvo savijauta po skiepo, 
jis atvirai sako: šalutinį po-
veikį juto. Bet nieko tokio, 
apie ką nebūtų informuota 
vakcinos informaciniame 
lapelyje. „Tie, kas skun-
džiasi šalutiniais povei-
kiais, man primena verkti-
nius“, – sako meras.

Rajono meras meluoti, 
kad nieko nepajuto, neketi-
na, tačiau ir didelių proble-
mų skiepas nesukėlė. Pir-
muosius šalutinio poveikio 
požymius jis sakė jautęs pir-
mąją naktį po skiepo: iki 38 
laipsnių pakilo temperatūra 
ir laikėsi visą naktį bei rytą. 
Buvo juntamas ir lengvas sil-
pnumas. „Vėliau temperatū-
ra nukrito ir jaučiausi gerai“, 
– sakė pašnekovas. Jo tokie 

pojūčiai nenustebino: apie 
tai rašoma vakcinos infor-
maciniame lapelyje. „Jokių 
kitokių pojūčių, kokie ne-
būtų paminėti tame lapelyje, 
nejutau“, – sakė meras.

Jis kalbėjo su medikais 
apie šalutinį poveikį. „Man 
medikai paaiškino, kad šalu-
tinis poveikis yra organizmo 
reakcija į skiepą. Tie, kurių 

stiprus imunitetas, pajunta, 
kaip pakyla temperatūra. Va-
dinasi, organizmas kovoja, 
ima gaminti antikūnius“, – 
sakė R. Godeliauskas.

Jis atvirai pasakė, ką mano 
apie internete sklindančius 
gandus apie „Astra Zeneca“ 
vakcinos poveikį. „Kai kurie 
žmonės aiškina, esą ten or-
ganizme vyksta tarsi karas. 

Jei jau kalbame apie karą, tai 
tokius besiskundžiančius ga-
lima pavadinti tiesiog verk-
tiniais. Nieko tokio baisaus 
tikrai nevyksta, yra norma-
li organizmo reakcija, kuri 
greitai baigiasi. Nebūkime 
verktiniai“, – ragino meras 
R. Godeliauskas.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rokiškėnai iškovojo III vietą 
respublikiniame Apskaitininkų 
profesinio meistriškumo konkurse

Kovo 31 d. nuotoliniu būdu vyko respublikinis Apskai-
tininkų profesinio meistriškumo konkursas, kuriame da-
lyvavo 7 Lietuvos profesinių mokyklų komandos. Rokiš-
kio  technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos komanda 
iškovojo trečiąją vietą.

 Kol mokiniai sprendė teorines ir praktines konkurso už-
duotis, juos ruošę profesijos mokytojai turėjo galimybę da-
lyvauti konferencijoje „Šiandieninės verslo ir apskaitos ak-
tualijos“. Po įtempto mokinių ir komisijos darbo paaiškėjo 
konkurso rezultatai.

 Didžiuojamės mokyklos komanda iškovojusia III vietą. 
AČIŪ Martynai Sirvydienei, Rasai Grambovskienei ir Žydrū-
nei Uldukytei. Mokines konkursui ruošė profesijos mokytojos 
Asta Mikulionienė, Jūratė Šaučiūnienė ir Vida Bugailiškienė.
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Juodupėje išaugo spalvingas inkilų miškas

Juodupės miestelyje išaugo įspūdingas, spalvotų inkilų miškas.
 
Projekto organizatoriai taria ačiū visiems, kurie gamino, spalvino, dovanojo inkilus ir 

palaikė šią nuostabią įdėją. Už galutinį idėjos įgyvendinimą organizatoriai dėkoja Romanui 
Pupeliui ir Mariui Datkūnui. 

Inkilėliai laukia ne tik sugrįžtančių paukščių, bet ir kraštiečių!
Juodupės bendruomenės inform.

Nepasiturintiesiems – parama
Nuo balandžio 21-osios 

rajono socialiai remtinus 
asmenis pasieks Europos 
Sąjungos parama maisto 
produktais. 

Kaip pranešė rajono savi-
valdybė, atsižvelgiant į su-
sidariusią situaciją dėl CO-
VID-19 epidemijos, siekiant 
apsaugoti minėtos paramos 
dalintojus ir gavėjus ,maisto 
produktai bus dalinami pagal 
seniūnijų nustatytą dalinimo 
tvarką. Maisto produktai bus 
sudėti į paketus (atsinešti savų 
maišelių nerekomenduojame), 
atsiimant paketus, paramos 
gavėjams pasirašyti nereikės, 
už juos pasirašys socialinis 
darbuotojas arba socialinio 
darbo organizatorius. Para-
mos gavėjai privalo laikytis 
saugaus atstumo.

Bus dalinama visų produk-
tų po 1 vienetą :

saldintas sutirštintas pienas 
0,397 kg;

grikių kruopos 0,5 kg;
greito paruošimo avižų 

košė su džiovintomis uogomis 
0,06 kg;

rapsų aliejus 0,915 kg;
kiaulienos konservai  0,4 

kg;
vištienos konservai  0,4 kg;
keptos pupelės pomidorų 

padaže 0,4 kg;
konservuota raugintų agur-

kų sriuba 0,48 kg;
pirmos rūšies miltai  1 kg;
konservuoti žalieji žirneliai  

0,4kg.
Vieno paketo svoris 4,952 

kg
Dėl minėtos paramos į se-

niūnijas gali kreiptis asmenys, 
kurių  pajamos vienam šeimos 
nariui neviršija 1,5 VRP (192 
eurai), išimties atveju (ligos , 
nelaimės, neįgalumo, sulau-
kus senatvės pensinio  am-
žiaus ir kt.) pajamos neviršija 
3 VRP (384 eurai) ir pateikti 
prašymą, atitinkamas pažy-
mas ir dokumentus.

Rajono savivaldybės 
inform.

Ambicingas projektas – visuomenei pristatytas 
socialinių paslaugų spektrą atskleidžiantis interaktyvus informacinis stendas

Prie interaktyvaus stendo – šventės dalyviai: „Rokiškio Sirenos“ žurnalistė Lina Dūdaitė-Kralikienė, rajono meras 
Ramūnas Godeliauskas, Pakruojo miesto vietos veiklos grupės vadovė Vaida Šeižė, Socialinės paramos centro 
direktorė Jolanta Paukštienė ir Rokiškio miesto vietos veiklos grupės vadovas Irmantas Tarvydis.

Stendo galimybes demonstravo Socialinės paramos centro direktorė 
Jolanta Paukštienė.                                                 L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Rajono savivaldybė-
je jau veikia unikalus in-
teraktyvus informacinis 
stendas. Jame patogiai ir 
paprastai pateikiama in-
formacija apie visas rajono 
gyventojams teikiamas so-
cialines paslaugas. Viskas 
viename: patogiai, patrau-
kliai pateikiama informaci-
ja apie tai, kokios paramos, 
pagalbos galima tikėtis išti-
kus likimo išbandymams: 
nuo paramos maisto pro-
duktais, saugaus prieglobs-
čio, transporto nuvykti pas 
gydytojus iki psichologinės 
pagalbos kontaktų. Tai 
unikalus stendas – viena 
pirmųjų šalyje tokio tipo 
duomenų bazių.

Daug tikėjosi
Šis informacinis stendas – 

projekto Bendradarbiavimas 
ir informacijos apie socialines 
paslaugas sklaida Rokiškio 
mieste“ (08.6.1-ESFA-T-927 
Spartesnis vietos plėtros stra-
tegijų įgyvendinimas) dalis. 
Rokiškio miesto vietos vei-
klos grupė gavo galimybę 
Rokiškio miesto plėtrą paska-
tinti projektais. Šiuo metu jų 
įgyvendinama net devyni. Ir 
minėtasis projektas, kurį įgy-
vendina Socialinės paramos 
centras su partneriais: Ro-
kiškio miesto vietos veiklos 
grupe, Rokiškio rajono vie-
tos veiklos grupe, Pakruojo 
miesto vietos veiklos grupe, 
Rokiškio dekanato Caritu bei 
„Rokiškio Sirena“, yra vienas 
iš šio devynetuko. 

Projektas labai ambicin-
gas ir novatoriškas: sukurti 
Rokiškio rajono gyventojams 
prieinamų socialinių paslau-
gų informacinę sistemą. Iki 
šiol kiekviena įstaiga, nevy-
riausybinė organizacija infor-

maciją apie savo paslaugas 
skleidė, kaip pati išmanė: 
vieni socialiniuose tinkluo-
se, kiti – internetiniuose tin-
klapiuose, treti – kartas nuo 
karto žiniasklaidoje. Tokia 
padrika informacija buvo ne-
patogi visų pirma jos gavė-
jams – rajono gyventojams. 
Ir šią situaciją nusprendė 
pakeisti Socialinės paramos 
centras, inicijavęs projek-
tą. Centro direktorė Jolanta 
Paukštienė ne kartą akcenta-
vo: iš projekto tikimasi daug.

Tačiau sektinų pavyzdžių, 
į kuriuos galėtų orientuotis 
informacinės sistemos kūrė-
jai, kol kas maža. Maždaug 
tuo pat metu bendrą sociali-
nių paslaugų informacinę sis-
temą dar tik kuria ir tobulina 
valstybinės institucijos. Tad 
nedideliame rajone sugalvo-
tas projektas – drąsus ir am-
bicingas. Socialinės paramos 
centro direktorė dėkojo ino-
vatyviai, aktyviai ir kūrybin-
gai projekto komandai.

Labai paprasta 
ir patrauklu
Patraukli, vartotojui puikiai 

suprantama informacinė sis-
tema sukurta per labai trum-
pą laikotarpį: per maždaug 
vos trejetą mėnesių. Todėl 
didžiulės pagarbos nusipel-
no Socialinės paramos centro 
specialistės, surinkusios ir 
susisteminusios didžiulį kie-
kį įvairiausių duomenų. Jų 
pagrindu buvo sukurta spal-
vinga, akį traukianti svetainė 
www.socsketis.lt. Ji skirta ne 
tik pateikti informaciją inte-
raktyviajame stende, bet ja 
galima naudotis kiekvienam, 
turinčiam interneto prieigą. 
Ir svetainės pavadinimas, ir 
logotipas simboliški: skėtis 
saugo nuo likimo negandų, 
telkia bendraminčius, ir net 
suskleistas jis tarnauja kaip 
tvirta atrama.

Tai patogu dėl kelių prie-
žasčių: susipažinęs su stende 
pateikta informacija, paramos 
ieškantis žmogus toliau galės 

domėtis, ieškoti jam reikalin-
gų dalykų ir namuose. Sve-
tainė labai patogi, paprasta 
naudotis: čia pateikiama detali 
informacija, kaip rasti reikia-
mas paslaugas: jų teikėjų kon-
taktai nurodomi ypač detaliai, 
pateikiama daug informacijos 
apie įstaigas, nevyriausybines 
organizacijas. Karantino metu 
ribojami renginiai, tačiau kai 
tik bus galima juos rengti, 
svetainėje ir stende bus gali-
ma rasti naujausią informaciją 
apie juos. Taip pat stende ir 
svetainėje pasakojamos sava-
norystės, gerųjų patirčių isto-
rijos. Informacija bus nuolatos 
atnaujinama.

Informacija svarbi ir pa-
ramos teikėjams, konsultan-
tams, nevyriausybinėms or-
ganizacijoms, dirbančioms 
socialinės paramos srityje: 
tai patogi informacinė bazė, 
kurios dėka galima tinkamai 
nukreipti besikreipiančius pa-
galbos, be to, ir planuoti trūks-
tamas paslaugas, rengti pro-

jektus. Taigi, ir pats stendas, ir 
duomenų bazė turės ilgalaikę 
išliekamąją vertę.

Interaktyviuoju stendu nau-
dotis labai paprasta. Tačiau 
tiems, kurie nedrįs patys, pa-
tars, parodys kaip ieškoti infor-
macijos projekto specialistės.

Pats interaktyvusis ekranas 
į Rokiškį atkeliavo net iš Šve-
dijos. Akį traukiantis ekranas 
pastatytas rajono savivaldybė-
je, prie pirmojo aukšto salės.

Labai aktualu 
karantino metu
Rokiškio vietos veiklos 

grupės vadovas Irmantas Tar-
vydis neslėpė: interaktyvusis 
stendas jam labai patiko. Jis 
mano, kad tokia informacinė 
sistema labai svarbi ir aktuali, 
ypač šiuo karantino metu, kai 
ribojami kontaktai: paramos 
ieškantis žmogus informaci-
ją ras labai patogiu būdu. I. 
Tarvydis svarstė, ar ateityje 

nereiktų paieškoti interakty-
viajam stendui dar patogesnės 
vietos, kad jis būtų interesan-
tams prieinamas bet kuriuo 
jiems patogiu metu. Išeitis 
būtų, pavyzdžiui, patalpinti jį 
panašiame į bankomatą pas-
tate. „Tai būtų uždavinys atei-
ties projektams“, – sakė jis.

Rajono meras Ramūnas 
Godeliauskas akcentavo, kad 
šio interaktyvaus stendo ir 
informacinės sistemos atsira-
dimas yra labai svarbus žings-
nis, palengvinsiantis rajono 
žmonėms socialinių paslaugų 
prieinamumą.

Pakruojo miesto vietos 
veiklos grupės vadovė Vaida 
Šeižė pristatė projekto kūrimo 
eigą. Tam tikros idėjos dabar 
dar nebuvo suplanuotos įgy-
vendinti, tačiau ambicingų 
planų neatsisakoma. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Susitikimų kelias: AŠ – JIS
Didysis Penktadienis: 

Kristaus kančios istorija. 
Ar tai tik istorija? Ar šian-
dien viso pasaulio katalikų 
bažnyčiose einamas Kry-
žiaus kelias yra tiesiog dra-
matiškas pasakojimas. Ar 
visgi tai TikĖjimas nuo vie-
nos stotelės prie kitos? Tai 
apmąstyti kviečia jau tra-
diciniu tampantis Kryžiaus 
kelias, kuris publikuotas 
„Rokiškio Sirenos“ interne-
to svetainėje. 

Ką reiškia keturiolika Kry-
žiaus stočių šiandieniniam 
žmogui? Ar šiandien, praėjus 
beveik dviems tūkstančiams 
metų, tapome kitokie, nei 
ano meto politikai, teisėjai, 
minia? Ar jie savęs nelaikė 
tokiais pat teisiais, inova-
tyviais, laisvais, apsišvie-
tusiais, kokiais mes save 

laikome? Kunigo Andriaus 
Šukio, Leliūnų, Pakalnių 
parapijų, uteniškių žmonių 
lūpomis keliami amžinieji 
klausimai: ką reiškia smerkti, 
teisti, parklupdyti žodžiu ar 
abejingumu? Ar kasdienybės 
informaciniame triukšme dar 
begirdimas Dievo balsas? Ar 
Kryžiaus kelio istorija vis dar 
įkvepia mus nešti kasdienos 
atsakomybių, pareigų, pasi-

rinkimų naštą? Iš kur semtis 
jėgų patiriamiems išbandy-
mams atlaikyti?

Kryžiaus kelias ir kviečia 
ieškoti atsakymų į klausimus 
apie save, savo pasirinkimus, 
savo santykį su savimi, ap-
linkiniais, Viešpačiu. Lai tai 
būna Kelias pas Tą, kuris yra 
Kelias, Tiesa ir Gyvenimas.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rokiškėnus Velykų rytą 
į Prisikėlimo šv. Mišias 
kvietė būgnas

Rokiškio šv. apaštalo 
evangelisto Mato parapija 
turi gražią tradiciją: Didįjį 
Ketvirdadienį nutilus var-
pams, Iki pat šv. Velykų ti-
kintieji į šv. Mišias kviečia-
mi mušant senovinį būgną. 
Jis skambant varpams mu-
šamas ir Velykinės procesi-
jos metu. Šiemet, po metų 
pertraukos, būgnas vėl 
kvietė tikinčiuosius į Prisi-
kėlimo šv. Mišias.

Be procesijos
Pernai šv. Velykų šv. Mi-

šios dėl karantino buvo auko-
jamos be tikinčiųjų. Taigi ir į 
jas kviesti nebuvo prasmės. O 
šiemet nuo Didžiojo Ketvir-
tadienio vėl tiltelyje, jungian-
čiame bažnyčios bokštą su 
bažnyčia vėl dudeno būgnas. 
Jo garsas puikiai girdimas vi-
same mieste. Tad jo kviečia-
mi ir Velykų sekmadienį dar 
gerokai prieš šv. Mišias tikin-
tieji jau skubėjo į Šv. apaštalo 
evangelisto Mato bažnyčią. 
Kad visi galėtų pasidžiaugti 

Prisikėlimo slėpiniu saugiai, 
tikinčių skaičius bažnyčio-
se vis dar ribojamas, tačiau 
aukojama daugiau šv. Mišių, 
nei įprastai. Tad tikintieji gali 
pasirinkti jiems patogų laiką 
dalyvauti pamaldose.

Šios Velykos taip pat ka-
rantininės – saugumo sume-
timais nebuvo rengiama pro-
cesija.

Prie Kristaus kapo 
žmonės nesibūriavo
Prie Kristaus kapo deka-

nas Eimantas Novikas su-
kalbėjo Gailestingumo vai-
nikėlį. Po maldos, skambant 
velykinei giesmei „Linksma 
diena mums nušvito“, deka-
nas nunešė monstranciją iš 
Kristaus kapo atgal į tradici-
nę jos vietą didžiajame alto-
riuje. Anksčiau tikintieji taip 
pat susiburdavo apie Kristaus 
kapą, čia melsdavosi. Dabar, 
laikantis saugumo reikalavi-
mų, meldžiamasi savo klaup-
tuose. Tikintieji griežtai paiso 
reikalavimų. Jie džiaugiasi 

suteikta galimybe dalyvau-
ti šv. Mišių aukoje. O tokia 
galimybė priklauso nuo svar-
baus faktoriaus: naujų užsi-
krėtimų covid-19 skaičiaus 
per pastarąsias 14 dienų. Jei 
jis išaugtų, griežtėtų riboji-
mai, kurie paliestų ir parapi-
jos bendruomenę.

Ragino skiepytis
Dekanas perskaitė Panevė-

žio vyskupo Lino Vodpjanovo 
sveikinimą tikintiesiems. Po 
šv. Mišių skelbimuose tikin-
tieji buvo raginami pasinau-
doti Dievo ir mokslo dovana 
– skiepytis. Buvo priminta, 
kad nesiskiepijantys ne tik 
rizikuoja patirti covid-19 
kančias, bet ir anksčiau laiko 
atsidurti pas Viešpatį.

Tradiciškai buvo palai-
minti ir margučiai, kiti Ve-
lykų valgiai, kad namo grįžę 
tikintieji galėtų pasidžiaugti 
Kristaus prisikėlimu su na-
miškiais.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

„Rokiškio sūrio“ valdyba siūlo 
3,5 mln. eurų dividendų

Vienos didžiausių pie-
no perdirbimo įmonių 
„Rokiškio sūris“, pernai 
uždirbusios 4,1 mln. eurų 
grynojo pelno, valdyba 
siūlo dividendams už 2020 
metus skirti 3,5 mln. eurų, 
arba 10 centų akcijai.

Tiek pat dividendų įmo-
nė išmokėjo ir pernai bei 
užpernai. Pernai bendrovės 
valdyba siūlė dividendų ne-
mokėti.

„Rokiškio sūrio“ grupė 
pernai uždirbo 4,061 mln. 

eurų grynojo audituoto kon-
soliduoto pelno – 0,98 proc. 
mažiau  negu 2019 metais 
(4,101 mln. eurų), jos par-
davimai siekė 210,829 mln. 
eurų – 0,2  proc. daugiau 
(210,423 mln. eurų). 

Visas paskirstytinas įmo-
nės pelnas siekia 74,432 mln. 
eurų, pranešė bendrovė. 

Įmonės valdyba trečia-
dienį patvirtino 2020 metų 
veiklos ataskaitas bei pelno 
paskirstymo projektą. Akci-
ninkai sprendimus priims vė-
liau šį mėnesį.  

27,21 proc. „Rokiškio 
sūrio“ balsų valdo „Pieno 
pramonės investicijų valdy-
mas“, 24,96 proc. – Latvi-
jos „RSU Holding“, 19,76 
proc. – bendrovės valdy-
bos pirmininkas Antanas 
Trumpa, 10 proc. – Naujo-
sios Zelandijos kompanija 
„Fonterra“. Kartu veikian-
tys asmenys valdo 82,17 
proc. įmonės balsų.

„Rokiškio sūrio“ akcijos 
kotiruojamos biržos Oficia-
liajame prekybos sąraše.

BNS inform.

Valdžios sektoriaus deficitas pernai siekė 7,3 proc. BVP
Valdžios sektoriaus biu-

džeto deficitas pernai siekė 
3,547 mlrd. eurų,  arba 7,3 
proc. bendrojo vidaus pro-
dukto (BVP), remdamasis 
išankstiniais duomenimis, 
pranešė Statistikos departa-
mentas.

Valdžios sektoriaus skola 
padidėjo 5,537 mlrd. eurų ir  
metų pabaigoje nominaliąja 
verte siekė 23,061 mlrd. eurų, 
arba 47,3 proc. BVP (8,3 tūkst. 
eurų vienam gyventojui).

Valdžios sektoriaus paja-

mos pernai augo 3,2 proc. iki 
17,67 mlrd. eurų. Pajamos iš 
mokesčių buvo  10,101 mlrd. 
eurų, arba 57,2 proc. visų sek-
toriaus pajamų, per metus jos 
padidėjo 1,6 procento.

Socialinės įmokos sie-
kė 5,293 mlrd. eurų, arba 30 
proc. visų sektoriaus pajamų, 
jos augo 8,7 proc. Pajamos iš 
mokesčių ir socialinės įmokos 
apskaičiuotos įvertinus dėl 
pandemijos atidėtų mokesčių ir 
socialinių įmokų tikėtinai gau-
tiną sumą.

Valdžios sektoriaus išlai-

dos siekė 21,217 mlrd. eurų, 
jos augo 25,5 proc. Statistikų 
teigimu, išlaidos reikšmingai 
išaugo dėl priemonių, maži-
nančių COVID-19 įtaką eko-
nomikai. Didžioji dalis išlaidų 
teko socialinei apsaugai, švie-
timui ir sveikatos apsaugai.

Centrinės valdžios deficitas 
pernai siekė 3,85 mlrd. eurų, 
arba 7,9 proc. BVP, vietos val-
džios – 37,5 mln. eurų, arba 0,1 
proc. BVP, socialinės apsaugos 
fondų perteklius – 340,5 mln. 
eurų, arba 0,7 proc. BVP.

BNS inform.
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Ilgalaikio materialiojo turto pardavimas 
viešame prekių aukcione

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla skelbia pripažinto nerei-
kalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ilgalaikio materialiojo turto 
pardavimą viešame tiesioginiame prekių aukcione:

Eil. 
Nr.

Pavadinimas Pagaminimo / 
įsigijimo  metai

Pradinė 
pardavimo kaina

1. Keltuvas Wentter 225, 2-jų kolonų, 
elektromechaninė pavara

1999 200,00

2. Pianinas Ryga 116/3 1989 100,00
3. Siuvimo mašina HOBBY 4250 1998 40,00
4. Siuvimo mašina HOBBY 4260 1998 40,00
5. Siuvimo mašina KANSAI SPECIAL W-8103D 2006 200,00
6. Automobilis Mercedes BENZ-508, 

3782 cm2, kuro tipas – dyzelinas.
1983 200,00

7. Automobilis Renault Megane, 
1598 cm2, kuro tipas – benzinas/dujos.

2000 150,008.

8. Automobilis VW Caravelle, 8 vietų, 
1598 cm2, kuro tipas benzinas/dujos.

1999 500,00

Aukcionas vyks adresu Melioratorių g.1A, Kavoliškio k., Rokiškio r., Rokiškio 
technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos patalpose, 1-ame aukšte, 102 ka-
binete.  Aukciono pradžia – 2021 m. balandžio 23 d. 11 val. aukciono dalyviams 
atvykus ir užsiregistravus. Dalyviai į aukcioną registruojami tuo pačiu adresu 
sekretorės kabinete nuo 9 00 iki 10 45 val. Aukciono dalyviai turi būti susipažinę 
su aukciono vykdymo tvarka ir sumokėję mokestį už bilietą.

Aukciono dalyvio bilieto kaina – 10 (dešimt) eurų, sumokant banko pavedimu 
į Rokiškio TVŽŪ mokyklos  sąskaitą Nr.LT724010041500030075, Luminor Bank 
AS banke iki registracijos į aukcioną pradžios. 

Neparduoto turto pakartotinis aukcionas vyks tuo pačiu adresu 2021 m. ba-
landžio 30 d. 11 val. 

Parduodamo turto apžiūra - 2021 m. balandžio 20, 21, 22, 27, 28 ir 29 d. nuo 
9 val. iki 15 val., iš anksto susitarus dėl tinkamo apžiūros laiko.

Minimalus kainos didinimo intervalas – 10 (dešimt) procentų pradinės par-
davimo kainos.

Už aukcione įsigytą turtą atsiskaitoma per 3 (tris) darbo dienas nuo aukciono 
dienos banko pavedimu į Rokiškio TVŽŪ mokyklos nurodytą` sąskaitą. Įsigytą 
turtą pirkėjas pasiima ir išsiveža savo lėšomis  ne vėliau kaip 3 (tris) darbo die-
nas nuo atsiskaitymo. 

Išsamią informaciją teikia  dirbtuvių vedėjas tel. +370 614 51129,  
el. p. rtvzum.mokykla@rtvzum.lt
Daugiau informacijos skelbiama https://www.rtvzum.lt

Užs. 1285

AUGALAI

• Braškių daigus, daigyklose ir 
iš grunto: Elkat, Sonsation, Asia, 
Sonata, Roxana, Malvina, Konia, 
Clery, Salsa. Kaina daigyklose 
0,35 Eur/vnt., iš grunto 0,25 Eur/
vnt. Dideliems kiekiams kaina 
derinama. Tel. 8 673 46 078. 
Anykščiai
• Pašarinius kviečius.  
Tel. 8 655 79 167. Rokiškis

BALDAI

• Vonios spintelę su kriaukle. 
Nauja, neišpakuota. Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 605 98 819. Rokiškis
• Puikios būklės šviestuvą. Kaina 
25 Eur. Tel. 8 625 34 274.  
Rokiškis
• Kavos stalą. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 685 18 977. Rokiškis
• Stalą su 6 kėdėmis. Mažai 
naudotas. Pailginamas iki 3 m. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 685 18 977. 
Rokiškis

• Slaugos funkcinę lovą ir 
čiužinius. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 611 78 562. Rokiškis
• Naują sekciją, beveik nenaudota. 
260 cm ilgis, 210 cm aukštis. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 689 30 482. 
Rokiškis
• Tvirtą pintą didelį krepšį 
skalbiniams. Kaina 9 Eur.  
Tel. 8 611 71 133. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Kalifornijos triušius.  
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis
• Geros karvės telyčaitę veislei. 
Pandėlio sen. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 658 99 565.
• Baltas žąsis. Vienas žąsinas ir 3 
žąsys. Maždaug metų amžiaus. Jau 
deda kiaušinius. 40 Eur/vnt.   
Tel. 8 626 70 112. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo. Galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmogų. Galiu dirbti 
bet kuriuo metu. Tel. 8 625 24 087. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Turiu įvairios 
patirties. Turiu B, B1, AM, A, 
Tr1, Tr2 kategorijos vairuotojo 
pažymėjimą. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 695 70 337. 
Rokiškis
• Vyras ieško bet kokio darbo. Su 

pasiūlymais skambinkite.  
Tel. 8 645 84 278. Rokiškis
• 39 metų vyras ieško darbo.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Patyręs elektrikas ieško darbo. 
Tel. 8 604 29 507. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ieškomi nauji darbuotojai, 
sezoniniam darbui – pildyti 
automobilių kondicionierius. 
Apmokysime dirbti, darbas 
nėra sunkus, alga sutartinė. 
Reikalinga B kategorijos 
vairuotojo pažymėjimas. Išsamesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 606 11 409. Rokiškis
• Ieškomas pagalbinis darbininkas 
statybose. Privalumas vairuotojo 
pažymėjimas. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 683 46 338. Rokiškis
• Siūlomas darbas. Kelių įmonių 
buhalterinės apskaitos tvarkymas 
nuo pirminių dokumentų iki 
finansinių ataskaitų pateikimo. 
Buhalterinė patirti ne mažiau kaip 
5 metai. Atlyginimas, įskaičiuojant 
mokesčius, nuo 1000 iki 2000 Eur. 
Tel. 8 615 86 093. Rokiškis
• Ieškau dirbančio žmogaus, 

KITA

• Naudotą rankinį plūgelį-vagotuvą. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 686 26 668. 
Rokiškis
• Sėtinių pievų šienainį. Galiu 
pristatyti. Kaina 14 Eur.  
Tel. 8 611 45 472. Rokiškis
• Sauskelnes Tena, M dydžio, 22 
vnt. Sauskelnes-kelnaites Tena, M 
dydžio, 19 vnt. Tel. 8 618 34 320. 
Rokiškis
• Geležinius šiltnamio lankus. 6x3. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Būdą vidutiniam šuniui, 
nenaudota. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 620 25 947. Rokiškis
• Naudotą paminklą.  
Tel. 8 628 40 455. Rokiškis
• Naudotą šildymo katilą Dakon-

32D. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 622 37 821. Rokiškis
• Mažai naudotą židinį. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 685 18 977.  
Rokiškis
• Du monometrus su dujų 
reduktoriumi. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Bosch plovimo agregatą. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 612 81 356.  
Rokiškis
• Šuns būdą. Tel. 8 623 01 405. 
Rokiškis
• 3 ir 5 kub. m talpos cisternas.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Naują medinį, šulinio gaubtą.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• 3 kub. m cisterną. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 676 17 359. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Telefoną Samsung J3. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• Xiaomi poco x3 nfc. Beveik 
naujas, pilnas komplektas, garantija 
22 mėnesiams, versija 6-128 GB. 
Kaina galutinė. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 619 40 309. Rokiškis
• Geros būklės telefoną Samsung 
Galaxy S7. Tel. 8 696 09 281. 
Rokiškis
• Naują Redmi Note 10, 4/128 GB, 
5000 mAh baterija, žalios spalvos. 
Kaina 185 Eur. Tel. 8 601 14 335. 
Rokiškis
• Nedaug naudotą Huawei Honor 
4x. Kartu pridedu naują odinį 
dėklą. Yra dėžutė, kroviklis. Kaina 
45 Eur. Tel. 8 643 00 795. Rokiškis
• Mobilųjį telefoną Samsung J3. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 648 73 565. 
Rokiškis
• Puikios būklės telefoną Redmi 
6A. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 623 05 235. Rokiškis

kuris galėtų dirbti kartu ir turėtų 
vairuotojo pažymėjimą, vairuotų 
mašiną. Iš Jūžintų.  
Tel. 8 687 42 440. Rokiškis
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PASLAUGOS

• Individualią veiklą vykdantys 
asmenys teikia nuolatinės bei 
vienkartinės kapų priežiūros 
paslaugą. Priimame įvairius 
pageidavimus. Kapus prižiūrime 
Rokiškio mieste, rajone, 
aplinkiniuose rajonuose. 
Pandemijos metu patikėkite kapų 

priežiūrą mūsų komandai! Kaina 20 
Eur. Tel. 8 648 06 178.  
Rokiškis
• Atliekame visus kapaviečių 
tvarkymo darbus: paminklai, 
akmens juostos, akmens plokštės, 
trinkelės, įvairių tipų ir spalvų 
skalda. Žemių išvežimas, atvežimas 
ir t.t. Tel. 8 603 76 267. 
 Rokiškis
• Apkalame fasadus.  
Tel. 8 629 11 397. Rokiškis
• Trinkelių klojimas. Teirautis nr. 
865617433. Tel. 8 629 11 397. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS
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Laisvės g.13

UAB „Gensera“, vykdanti lauko inžinerinių tinklų 
(vandentiekio, buitinių ir lietaus nuotekų tinklų) 
statybos darbus, ieško: 

• Horizontalaus kryptinio gręžimo operatorių 
(betranšėjinis tiesimas). Atlyginimas: nuo 1500 Eur/
mėn. į rankas;

• Lauko vamzdynų montuotojų. Atlyginimas nuo 
500 Eur/mėn. iki 1500 Eur/mėn. į rankas. 

Suteikiame visas darbui reikalingas priemones, 
transportą atvykiti į darbą. Daugiau informacijos 
suteiksime žemiau nurodytais kontaktais darbo 
dienomis: I-V: mob. tel. (8-691) 86121, tel. (8-46) 
416188, info@gensera.lt 

R. Barono žemėtvarkos darbų įmonė informuoja, 
kad sklypo kad. Nr.7330/0011:105, esančio Čivylių 
k., Jūžintų sen., Rokiškio raj., savininkus ar kitus su-
interesuotus asmenis apie atliktus gretimo sklypo 
proj.Nr.258/11 kadastrinius matavimus. 

Papildomos informacijos kreiptis 
į matininką Arūną Čeponį. Tel.8-458-68144, 
mob. 8-600-54733, el. p. arunas@parok.lt. 

Taikos g. 5, Rokiškis.

Rokiškio rajono savivaldybė 2021 
m. balandžio 2 d. skelbia konkursą 
Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ 
direktoriaus pareigoms eiti. Konkurso 
posėdžio atrankos data – 2021 m. lie-
pos 22 d.

Daugiau informacijos: https://rokiskis.lt/gyven-
tojui/konkursai-ir-darbo-pasiula/.

Užs. 1284

Rokiškio rajono savivaldybės admi-
nistracija skelbia atranką Obelių se-
niūnijos darbininko pareigoms užim-
ti (darbuotojas pagal darbo sutartį 
(1 pareigybė, C lygis)) pastoviosios 
dalies koeficientas nuo 4,20 iki 4,50 

(pareiginės algos baziniais dydžiais, priklausomai 
nuo profesinio darbo patirties (metais)). 

Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savival-
dybės interneto svetainėje adresu http://www.ro-
kiskis.lt.

Užs. 1286 

• Sodybą 18 km nuo Rokiškio. 
Namas renovuotas, medinis, 90 
kv. m. Asfaltuotas privažiavimas. 
Žemės 1,7 ha. Kraštinė sodyba. 
Gera vieta kasti tvenkinį. Kaina 

22000 Eur. Tel. 8 675 96 103. 
Rokiškis
• Sodybą ant upės kranto, 18 km 

nuo Rokiškio. 4,15 ha dirbamos 
žemės, melioruota, gerai išdirbta. 
Našumo balas 46. Kaina 16000 Eur. 
Tel. 8 675 96 103. Rokiškis
• Garažą mikrorajone prie Norfos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Prekybinį kioską. 2x5 m, 
apšiltintas, apsauginės žaliuzės, 
elektra. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• 20 a sklypą Jakšto g., Rokiškyje. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• 5 ha dirbamos žemės Vilių k. Yra 
jaunas sodas, plius 0.2 ha miško. 
Kaina 20000 Eur.  
Tel. 8 625 60 772. Rokiškis
• 3 kambarių butą renovuotame 
name, Panevežio g. 12. 65 kv. 
m ploto, 6 aukštas, pietinė 
pusė. Yra liftas. Atskira rūbų 
džiovinimo patalpa. Rūsys. 
Nemokama kabelinė televizija. 
Didelė automobilių aikštelė. 
+37068719619, +37061813064. 
Kaina 43000 Eur. Rokiškis
• 2 kambarių butą miesto centre. Su 
daliniais patogumais. Apsišildyti 
patiems. Kaina 20000 Eur.  
Tel. 8 622 37 821. Rokiškis
• Sodą prie Juodupės, Raišių kaime, 
Pavasario sodų bendrijoje. Sodas be 
namuko, dirbama žemė.  
Tel. 8 687 59 821. Rokiškis
• Sodą Rokiškyje, s.b. Vėtrungė. 
8,5 a, ant vandens telkinio kranto. 
Kaina 8500 Eur. Tel. 8 647 18 679. 
Rokiškis
• 11 a namų valdos sklypą 
Kavoliškyje. Tinkamas angaro ar 
garažo statybai. Kaina 1600 Eur. 
Tel. 8 608 76 087. Rokiškis
• Sodybą su ūkiniais pastatais, 
ramioje, atokioje vietoje, šalia 
Ragelių gyvenvietes. Žemes 
sklypas 50 a. Kaina 6800 Eur.  
Tel. 8 608 76 087. Rokiškis
• 15 a sklypą. Tinkamas namo 
statybai. Tel. 8 616 44 360. 
Rokiškis
• Pusę namo su 9 a žemės sklypu 
Rokiškyje, Laukupio gatvėje. 
Pakeistas stogas, plastikiniai langai, 
yra ūkiniai pastatai, galimybė 

įsivesti vandentiekį bei nuotekų 
sistemą, sklypas aptvertas, atskiras 
įėjimas. Kaina derinama. Kaina 
15000 Eur. Tel. 8 662 78 288. 
Rokiškis
• Ieškau nuomai arba pirkti žemės 
ūkio paskirties sklypų Rokiškio r. 
Tarp Rokiškio miesto ir Skemų, 
aplink Rokiškis - Obeliai kelią. 
Moku už nuomą avansu. Domina 
įvairaus tipo ir ploto sklypai. 
Ekologiniam ūkininkavimui. 
Kaina 170 Eur. Tel. 8 610 15 946. 
Rokiškis
• 1 kambario butą, 28,71 kv. 
m, Rokiškyje, Taikos g. 1b. 
Renovuotame name, atliktas 
remontas, santechnika, el 
instaliacija nauja.1 aukštas. Butas 
labai šiltas, pigus išlaikymas. Už 
renovaciją sumokėta. Kaina 22700 
Eur. Tel. 8 600 98 909.  
Rokiškis
• Namą Rokiškyje, Gedimino g. 
Gyvenamas plotas 96,36 kv. m, 
po visu namu rūsys. keistas namo 
stogas prieš 18 metų. Ūkinis 
pastatas neseniai statytas su erdviu 
garažu, skirtu 3 mašinoms, su 
duobe. Lengvai prižiūrimas 6 a 
sklypas. Kaina 75000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis

NUOMA

• Išsinuomočiau žemės ūkio 
paskirties žemę Rokiškio raj., apie 

Bradesius, taip pat Zarasų raj., 
Antazavės, Kumpuolių, Šniukštų, 
Avilių apylinkėse.  
Tel. 8 616 82 681. Rokiškis
• Išnuomojamas gyvenamasis 
namelis, 55 kv. m ploto. Visos 
komunikacijos: vandentiekis, 
kanalizacija, elektra, dušas. 
Plastikiniai langai, šarvo durys. Su 
baldais. Bus išnuomojamas antroje 
balandžio pusėje. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 699 61 320.  
Rokiškis
• Dirbanti, tvarkinga šeima ieško 
2-3 kambarių buto ilgalaikei 
nuomai Rokiškyje. Būtų geriau bent 
su virtuvės baldais. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 670 21 793. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti 1-2 kambarių 
butą. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 621 35 294. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti ūkio paskirties 
žemės Rokiškio rajone. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 622 06 975. Rokiškis
• Išsinuomočiau butą, tinka visi 
variantai. Tel. 8 626 99 150. 
Rokiškis
• Išsinuomosiu žemės ūkio 
paskirties žeme Bajorų, Skemų, 
Lukštų kadastro vietovėse.  
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis
• Išsinuomosiu žemės ūkio 
paskirties žemę. Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis

PERKA
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05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Daiktų istorijos
06:55 Išpažinimai
07:25 Pašėlusios gastrolės
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
11:00 Beatos virtuvė
11:55 Laukinė gyvūnija
12:50 Amerika iš paukščio 
skrydžio. Gamtos 
stebuklai
13:45 Komisaras 
Montalbanas. Dvejonių 
metas
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios
18:00 Langas į valdžią
18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Dainuok su manim

22:40 Ir štai atėjo Poli
00:10 Vertėja
02:15 Amerika iš paukščio 
skrydžio. Gamtos stebuklai
03:10 Klausimėlis
03:30 Komisaras Montalbanas. 
Dvejonių metas
05:15 Ponių rojus

06:35 Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys 
07:00 Bakuganas. 
Šarvų sąjunga 
07:30 Monstrų viešbutis
08:00 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
08:30 Virtuvės istorijos 
09:00 Gardu Gardu 
10:00 Tėvų darželis 
10:30 Būk sveikas! 
11:00 Penkių žvaigždučių būstas
11:30 Tylūs geradariai. 
Tvarumo istorijos
12:00 Laukinė Japonija
12:20 Kenoloto

12:22 Laukinė Japonija 
13:05 Džiunglių knyga 
14:30 Kelionė į Raganų kalną
16:45 Ekstrasensų mūšis 
17:20 Kenoloto 
17:22 Ekstrasensų mūšis 
18:30 TV3 žinios 
19:30 galvOK 
19:35 Eurojackpot 
19:40 galvOK 
21:30 Gaujų karai. 
Princai 
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Gaujų karai. 
Princai
22:40 Išgyventi vasarą
00:20 Kita nuomonė
02:10 Gamtos jėga
03:55 Moterys meluoja geriau. 
Robertėlis. Antroji banga

06:35 Stivenas Visata 
07:20 Bunikula 
07:45 Ogis ir tarakonai 
08:05 Broliai meškinai. 

Nuotykių ieškotojai 
08:35 Tomo ir Džerio 
nuotykiai
09:05 Beprotiškos melodijos 
09:30 Mes pačios
10:00 Sėkmės tandemas
10:30 Tomas ir Džeris. 
Šnipų žaidimai
12:00 Pakratytas
13:50 Policijos akademija
15:45 Nuogas ginklas 2. 
Baimės kvapas
17:25 Žalia šviesa
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Smurfai. 
Pamirštas kaimelis
21:20 Pasiutusios šeimynėlės
23:10 Vaikinams tai 
patinka!
01:10 Hju Glaso legenda

07:30 Geriausi šuns draugai
08:30 Kvailiai šėlsta 
09:00 Sveikatos kodas

10:00 Augintinių talentų šou 
10:30 Neatrasta Indonezija 
11:35 Vanity Fair. 
Visiškai slaptai 
12:30 Šnipų karai 
13:30 Ekstrasensų mūšis 
16:00 Amžiaus nusikaltimai 
17:00 Betsafe–LKL 
čempionatas
19:30 Muzikinė kaukė
22:05 Tikras išbandymas
00:20 Sukeisti žudikai
02:05 Skolų išieškotojas

05:20 „Reali mistika“ 
06:00 „Paslaptys“ 
08:00 Kitoks pokalbis 
su Edvardu Žičkumi
09:00 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2021"
09:30 Krepšinio pasaulyje
10:00 Vantos lapas
10:30 Deutsche Welle pristato: 
Keliautojo dienoraštis

11:00 Švarūs miestai
11:30 Inovacijų DNR
12:00 „Pėdsakas“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos miestai
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 Deutsche Welle pristato: 
Greitis
19:00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi
20:00 Žinios
20:30 #NeSpaudai
21:30 Oponentai
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
00:00 „Pėdsakas“ 
02:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
03:35 Gyvenimas
04:20 Laikykitės ten
05:00 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi
05:40 Vantos lapas
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13 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 Vartotojų kontrolė
13:00 Daiktų istorijos
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 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija
22:30 Dviračio žinios

23:00 Premjera. Slėpynės
23:50 Įstatymas ir tvarka
00:35 Šventadienio mintys
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Ne)emigrantai
03:00 Panorama 
03:30 Dienos tema 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija
04:55 Maistas: tiesa ar pramanas? 
05:15 Ponių rojus

06:20 Transformeriai. Kibernetinė 
Visata
06:45 Elena iš Avaloro
07:10 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys
07:40 Karštai su tv3.lt
08:35 Meilės sūkuryje
09:40 Mano dukrelė
11:50 Rytietiški saldumynai
12:20 Kenoloto
12:22 Rytietiški saldumynai

12:55 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Prieš srovę
20:30 Prakeikti III
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Užtikrintas teisingumas
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Užtikrintas teisingumas
00:00 Skubi pagalba
01:00 Einšteinas
01:55 X mutantai
02:50 Vieniši tėvai

06:25 Svaragini. Amžina 
draugystė 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:00 Kalnietis 
11:00 Širdele mano 

13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius 
15:30 Mano namai - mano likimas 
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 3 
21:30 Žinios
22:30 Privatus detektyvas Nikis 
Larsonas
00:20 Strėlė 
01:20 Nakties įstatymai
03:30 Volkeris, Teksaso reindžeris 
05:00 Kalnietis 

06:25 Akloji zona
07:20 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Šuo 
09:40 Pėdsakas 
10:35 Mentalistas 
11:35 FTB 
12:35 CSI. Majamis 
13:35 Mano virtuvė geriausia 

14:55 Šuo 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 Akloji zona 
19:30 FTB 
20:30 Kvailiai šėlsta 
21:00 Kitos 48 valandos
22:55 Pasaulių karas
01:10 Didžiojo sprogimo 
teorija 
01:35 CSI. Majamis

05.30 Nauja diena
06.30 Kaimo akademija
07.00 Laisvės TV valanda. 
Laikykitės ten
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 Laisvės TV valanda
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 Laisvės TV valanda
00.30 „Teisingumo agentai“ 
01.30 „Žiedas su rubinu“ 
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03.10 Laisvės TV valanda
03.50 Alfa taškas
04.10 Mokslo ritmu
04.25 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“
04.50 „Reali mistika“
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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 Savaitė
13:00 Beatos virtuvė
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 Daiktų istorijos
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Laukiniai Vakarai 

prie molo
23:45 Įstatymas ir tvarka 
00:30 Išpažinimai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Klauskite daktaro
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Daiktų istorijos
03:00 Panorama
03:30 Dienos tema
04:00 LRT radijo žinios
04:05 LRT forumas
04:55 Maistas: tiesa 
ar pramanas? 
05:15 Ponių rojus

06:20 Transformeriai. Kibernetinė 
Visata
06:45 Elena iš Avaloro
07:10 Kung fu panda. 
Meistrų paslaptys
07:40 Svajonių sodai
08:35 Meilės sūkuryje
09:40 Mano dukrelė
11:50 Rytietiški saldumynai
12:20 Kenoloto

12:22 Rytietiški saldumynai
12:55 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Karštai su tv3.lt
20:30 Prakeikti III
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Paskutinis krikštatėvis 
Džonas Gotis
22:15 Jėga ir Kenoloto
22:18 Paskutinis krikštatėvis 
Džonas Gotis
00:05 Skubi pagalba
01:10 Einšteinas
02:05 X mutantai
02:55 Vieniši tėvai

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

10:00 Kalnietis 
11:00 Širdele mano 
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Uždraustas vaisius 
15:30 Mano namai - mano likimas 
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 
21:30 Žinios
22:28 Telefoninė loterija 1634
22:30 Nakties įstatymai
01:00 Strėlė 
01:55 Robotas policininkas
03:45 Volkeris, Teksaso reindžeris 

06:25 Greitojo reagavimo būrys 
07:20 Mano virtuvė geriausia 
08:35 Šuo 
09:40 Pėdsakas 
10:35 Mentalistas 
11:35 Šnipų karai 
12:35 CSI. Majamis 
13:35 Mano virtuvė geriausia 

14:55 Šuo 
16:00 Pėdsakas 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 Akloji zona
19:30 FTB 
20:30 Kvailiai šėlsta 
21:00 Pasaulių karas
23:20 Mirtinas ginklas 
00:20 Legendų biuras 
01:35 Gyvi numirėliai 
02:30 CSI. Majamis 

05.30 Krepšinio pasaulyje
06.00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2021"
06.30 Vantos lapas
07.00 Kaimo akademija
07.30 Mūsų gyvūnai
08.00 Eko virusas
08.30 Inovacijų DNR
09.00 „24/7“
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
11.00 „Žiedas su rubinu“
12.00 TV parduotuvė

12.15 Mokslo ritmu
12.30 Kaimo akademija
13.00 Nauja diena
14.00 „Teisingumo agentai“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 Laisvės TV valanda. 
Laikykitės ten
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 Laisvės TV valanda
00.30 „Teisingumo agentai“ 
01.30 „Žiedas su rubinu“
02.20 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03.10 Laisvės TV valanda. 
Laikykitės ten
03.50 Alfa taškas
04.10 Mokslo ritmu 
04.25 Partizanų keliais
04.50 „Reali mistika“
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1 05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Nacionalinė 
ekspedicija
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 Gyventi kaime gera
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų 
pasakos. Skaistaveidė
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Ką veikti?! 
12:00 Nepaliesta Korėja
12:50 Pusiaujas iš dangaus 
13:45 Puaro 
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Pasivaikščiojimai

17:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
17:30 Žinios
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Perplaukus Atlantą
22:00 Tolimas kraštas
00:15 Širdies signalai
01:30 Ir štai atėjo Poli
03:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
03:30 Puaro 
05:15 Ponių rojus

06:10 Sveikatos medis 
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga 
07:30 Keista šeimynėlė 
08:00 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
08:30 Svajonių ūkis 
09:00 Sveikata.lt 
09:30 La Maistas

07:15 Bunikula 
07:40 Ogis ir tarakonai 
08:00 Broliai meškinai. 
Nuotykių ieškotojai 
08:30 Skūbis Dū 2. 
Monstrai išlaisvinti
10:20 Aš iš kitos
 veidrodžio pusės
12:10 Prestižas
14:50 Galva pilna medaus
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Lietuvos balsas. 
Vaikai
21:55 Robotas policininkas
00:10 Gyventojas
02:05 Pasiutusios šeimynėlės

06:30 Kvailiai šėlsta 
07:30 Lietuvos galiūnų 
čempionato finalas. 
Mažeikiai
08:30 Tauro ragas

09:00 STIHL Savickas Classic 
2020. Panevėžys
10:00 Augintinių talentų šou 
10:30 Neatrasta Indonezija 
11:35 Vanity Fair. Visiškai slaptai 
12:30 Šnipų karai 
13:30 Ekstrasensų mūšis 
16:00 Pavojingi kaimynai 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas
19:30 Mirtinas ginklas
20:30 Paskutinis laivas 
22:30 Legendų biuras
23:45 Gyvi numirėliai 
00:50 Tikras išbandymas
02:45 Sukeisti žudikai

05:40 Vantos lapas
06:00 „Paslaptys“ 
08:00 Deutsche Welle pristato: 
Keliautojo dienoraštis
08:30 Kaimo akademija
09:00 Eko virusas
09:30 Švarūs miestai

10:00 Krepšinio pasaulyje
10:30 Deutsche Welle pristato: 
Greitis
11:00 Atliekų kultūra
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 „Pėdsakas“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Nauja diena
18:00 Žinios
18:30 Mūsų gyvūnai
19:00 Laikykitės ten
20:00 Žinios
20:30 „A.Lukašenka. Auksinis 
dugnas.“ 
22:30 Žinios
23:00 „24/7“
00:00 „Pėdsakas“ 
02:00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
03:35 Atliekų kultūra
03:55 Kaimo akademija
04:20 Laikykitės ten
05:00 Kaimo akademija
05:20 Mažos Mūsų Pergalės

10:00 Pasaulis pagal moteris 
11:00 Svajonių sodai
11:55 Teris ir užburta Aušros 
karalystė
12:20 Kenoloto 
12:22 Teris ir užburta Aušros 
karalystė
13:50 Drakonų kova. Evoliucija
15:35 Tūkstantis žodžių
17:20 Kenoloto 
17:22 Tūkstantis žodžių
17:25 Tai – mes 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Didysis šou burbulas
22:15 Jėga ir Kenolot
22:18 Didysis šou burbulas 
22:30 Pagrobimas 2. 
Neišvengiamas kerštas
00:10 Prarasta dukra
02:00 Deadpool 2 
04:05 Operacija "Salazaras"

06:30 Stivenas Visata 
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• Perku įvairias plokštes, 
mikroschemas, tranzistorius, 
kondensatorius, rėles, magnetinius 

leistuvus, skaičiavimo-matavimo, 
telekomunikacijų techniką, 
kompiuterius, jungtis, kontaktus, 
oscilografus, dažnometrius, 
savirasčius, racijas ir kt. Pasiimu iš 
namų. Tel. 8 606 84 377.  
Rokiškis
• Pirksiu 2 kambarių butą su 
patogumais, domina tik pirmame 
aukšte. Tel. 8 613 41 207.  
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Senovinį arklinį plūgą. Kaina 45 
Eur. Tel. 8 682 42 134.  
Rokiškis
• Elektrinius grandininius pjūklus. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis
• Elektrinį vejos aeratorių. Kaina 
45 Eur. Tel. 8 625 04 387.  
Rokiškis
• Medžio apdirbimo vertikalią 
frezą, diskinį pjūklą (zeimerį) 
rąstams pjauti, obliavimo stakles. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 44 398. 
Rokiškis
• Paruoštą sezoniniam darbui 
kultivatorių. Pakeistas tepalas ir 
dirželis. Tepalai nelaša, viskas 
tvarkinga. Patogus kultivatorius 
nedideliam plotui, pervežant telpa į 
automobilio bagažinę. Patikimas ir 
tvirtas reduktorius. Kaina 180 Eur. 
Tel. 8 672 26 144. Rokiškis
• Tvarkingą Partner trakroriuką 
su 12,5 hp varikliu. Pavarų dėžė 
mechaninė, pjovimo plotis 107. 
Kaina 880 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Didelį, kampinį šlifuoklį.  
2800 W. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Diskinį pjūklą kreizui (zeimeriui), 
skylė 50 mm, skersmuo 80 cm . 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 620 25 947. 
Rokiškis
• Dvi perdengimo plokštes.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis

• Naują kompresorių.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Naudotą betono maišyklę AGRO-
WIKT BWA 200/400V. Trifazė. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 613 48 093. 
Rokiškis
• Įvairaus pjovimo statybinę 
medieną. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Spygliuočių medienos lauko 
dailylentes. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Subaru Legacy, 2004 m., 
benzinas-dujos, 2 l, vokiška 
techninė apžiūra, R17, M+S, 
kablys, palėtintojas veikia, kėbulo 
defektai. Kaina 1700 Eur.  
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• Mercedes benz b180. 2005 m., 2 
l, dyzelis, pakeisti diržai, tepalai, 
R16, M+S, kablys. TA iki 2022.06. 
Kaina 2500 Eur. Tel. 8 675 13 781. 
Kupiškis
• Važiuojantį dviratį. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• 1996 m. 1,9 l., dyzelis, 47 kW. 

Galiojanti TA. Dideli trūkumai. 
Kaina 550 Eur. Tel. 8 687 18 229. 
Rokiškis
• Tvarkingą Audi 80 B3. Benzinas, 
TA galioja dar metus. Geros 
padangos, kablys. Kaina 350 Eur. 
Tel. 8 621 29 003. Rokiškis
• Priekabą. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 628 56 657. Rokiškis
• Priekabą. Kaina 2000 Eur.  
Tel. 8 628 56 657. Rokiškis
• VW Golf 2 dalimis. 1,6 l, 44 kW, 
turbo dyzelis. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 695 68 560. Rokiškis
• Automobilį Opel Astra. 2001 m. 
TA iki 2022 m. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 614 38 268. Rokiškis
• Audi C4 avant. 1994 m., 2.5 l., 
TDI. Tvarkingas automobilis, jokių 
investicijų nereikia, TA iki 2021.10. 
Kaina galutinė. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 693 87 388. Anykščiai
• 1999 m. Peugeot 406. 2 l, 99 
kW, benzinas-dujos. Tiesioginio 
įpurškimo dujų sistema su 
dokumentais, balionas atsarginio 
rato vietoje, padangos m+s kaip 
naujos, kėbulas nesupuvęs, naujas 
duslintuvas. Yra ir trūkumų. 

Kaina šiek tiek derinama vietoje. 
Kaina 570 Eur. Tel. 8 695 80 146. 
Anykščiai
• Bėginius (18 bėgių), naudotus 
Minerva dviračius. Reikia 
suveržti  stipinus, sutepti, paruošti 
sezonui. Yra originalūs plieniniai 
purvasargiai su bagažine, 
šviečiantis priekinis žibintas 
(dinama). Skambinti 862027960. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 686 90 316. 
Rokiškis
• Merida dviratį. Yra kosmetinių 
trūkumų, fiksuojama šakė, 
hidrauliniai stabdžiai. Naujai 
sudėta: padangos, žvaigždės 
su grandine, galinis pavarų 
perjungimo mechanizmas, pedalai, 
pedalų ašis. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 626 93 439. Rokiškis
• Tvarkingą dviratį Minerva. 21 
pavara, ratų dydis – 26. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 626 93 439.  
Rokiškis
• 2 dviračius. L dydis. Kaina 120 
Eur. Abu kartu kainuotų 200 Eur. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 617 55 128. 
Rokiškis
• Geros būklės plento dviračius. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 611 78 562. 
Rokiškis
• Renault Scenic dalimis. 2000 m., 
85 kW. Tel. 8 655 65 991.  
Rokiškis
• 1997 m., Audi A4 B5. 1.9 l, 
TDI, 81 kW, TA iki 2022.07.17. 
Šildomos sėdynės, el. vairuotojo 
sėdynė, el. veidrodėliai, sportinis 
vairas. Nedideli kėbulo defektai, 
reikėtų persiūti vairą. Yra R17 
vasarinių ratų komplektas. Kaina 
derinama. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 656 75 423. Rokiškis
• 1997 m. Volkswagen Passat 
B5. 1.9 l, TDI, 81 kW, TA beveik 
dvejiems metams. Kėbulo defektai, 
dešinės pusės granata barška. Kaina 
derinama. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 656 75 423. Rokiškis
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Balandžio 9-oji, 
penktadienis, 

15 savaitė
Iki Naujųjų liko 266 dienos

Saulė teka 6.35 val., 
leidžiasi 20.08 val. 

Dienos ilgumas 13.33 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
 Aurimas, Dalė, Dalia, Dalija, 

Dalius, Maja, Milnoras, Milotas, 
Miltara, Miltaras, Miltarė, 
Kleopas, Rasa, Valtrūda.

Rytoj:  Agna, Apolonijus, Hilda, 
Margarita, Mintautas, Mintautė, 

Palė, Polė, Polina.
Poryt: Daugvilė, Eigmantas, 

Eigmantė, Eigmina, Eigminas, 
Eigminė, Eigminta, Eigmintas, 
Leonas, Vykintam Vykintas, 

Vykintė, Stanislovas.

Dienos citata
„Viskas laiku ateina tiems, 

kurie moka laukti" 
(H. de Balzakas).

Šiandien 
pasaulio istorijoje 

1683 m. prancūzų keliauto-
jas Roberas Kaveljė didelę dalį 
Amerikos teritorijos, karaliaus 
Liudviko XIV garbei pavadinęs 
ją Luiziana, paskelbė Prancūzijos 
nuosavybe.

1865 m. Apomatokse pasida-
vus konfederatų generolui Rober-
tui E. Li baigėsi JAV pilietinis karas.

1914 m. pirmas spalvotas 
meninis filmas "Pasaulis, kūnas ir 
velnias"  pademonstruotas viena-
me iš Londono kino teatrų.

1969 m. Anglijoje į pirmą 
skrydį pakilo viršgarsinis lėktuvas 
"Concorde".

1989 m. sovietų kariuomenė 
Tbilisyje žiauriai susidorojo su tai-
kiais demonstrantais.

1998 m. Saudo Arabijoje per 
maldininkų šventę mirtinai su-
trypta 119 tikinčiųjų.

2003 m. JAV pajėgos įžengė į 
Bagdado centrinę dalį ir nuvertė 
prezidento Sadamo Huseino re-
žimą.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1916 m. išspausdintas pirmasis 
atsišaukimas prieš vokiečių okupacinę 
valdžią. Jo autorius Petras Klimas vė-
liau tapo diplomatu, Lietuvos Tarybos 
nariu.

1946 m. sujungtos dvi partizanų 
apygardos - "Tauro" ir "A". Suformuo-
ta "Dainavos" partizanų apygarda.

Post scriptum
Kas visus vagimis laiko, 

tas patsai vagia.

Tiršta brokolių ir sūrio sriuba
Ingredientai:
• vidutinio dydžio brokolis
• 1 ir 1/5 litro daržovių sultinio 
• 200 mililitrų grietinėlės (riebios ar 
liesos - pagal skonį)
• 150 gramų čederio sūrio
• didesnė morka
• saliero stiebas (galima nedėti)
• didesnis svogūnas
• 40 gramų sviesto
• 3 skiltelės česnako
• 0.5 šaukštelio rūkytos paprikos 
miltelių (arba saldžios paprikos)
• ketvirtadalis šaukštelio maltų juo-
dųjų pipirų
• pagal skonį druskos

Gaminimas:
Pasiruošti ingredientus - svogūną ir česnaką smulkiai sukapoti, morką stambiai sutarkuoti, salierą 
supjaustyti griežinėliais. Brokolį išskirstyti žiedynais, o minkštesnę koto dalį supjaustyti stambiais 
kubeliais. Sūrį smulkiai sutarkuoti. Puode, kuriame virsite sriubą, ištirpinti sviestą. Į puodą dėti 
svogūnus, apkepinti 2 - 3 minutes iki suminkštės, tuomet sudėti česnaką, morkas bei salierus ir 
maišant pakepinti 1-2 minutes. Sudėti pjaustytą brokolio koto dalį, pilti sultinį. Kaitinti ant dides-
nės ugnies iki užvirs, tuomet uždengti puodą dangčiu, sumažinti kaitrą (kad sriuba vos virsnotų) 
ir virti 10 minučių. Tuomet sudėti brokolio žiedynus ir pavirti dar 3-4 minutes (žiedynus dedame 
vėliau, kad nepervirtų). Supilti grietinėlę, suberti paprikos miltelius bei pipirus. Pakaitinti iki sriuba 
beveik užvirs. Išjungti ugnį ir po truputį berti tarkuotą sūrį, vis maišant, kad sūris gražiai išsilydytų. 
Paragauti, jei norisi, pagal skonį pagardinti druska. Patiekiant papildomai į lėkštę galima berti tar-
kuoto sūrio. Galima paruošti ir trintą sriubą - prieš beriant sūrį, sriubą sutrinti elektriniu trintuvu 
ir užvirinti, tik tuomet, maišant, berti sūrį.

LAISVALAIKIUI

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

www.rokiskiosirena.lt

greičių dėžę. Tel. 8 616 35 640. 
Rokiškis

• Naujus kalnų MTB 29, 27,5, 
26 colių ir miesto moteriškus 
ir vyriškus dviračius, 28 colių. 
Turime ir naudotų 26 ir 24 colių.  
Tel. 8 600 88 496. Rokiškis
• Tvarkingą automobilį Toyota 
Yaris. 1.3 l, benzinas, 2007 m., su 
TA, iš Vokietijos. Kaina 1950 Eur. 
Tel. 8 603 58 741. Rokiškis
• 1996 m. VW Golf 3. 1,6 l, 
benzinas, TA dvejiems metams, 
gana tvarkingas, šiltas, 2 pultai, 2 
rakteliai, kablys, Kaina šiek tiek 
derinama. Kaina 530 Eur.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Gerą vyrišką dviratį. 3 bėgiai. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 614 27 383. 
Rokiškis
• Audi 80 B3. 1991 m. 1.9 l, 
50 kW. Trauka gera. Pakeisti 
diržai, tepalai, filtrai, naujas 
radiatorius. Po paskutinės apžiūros 
nuvažiuota 2 tūkstančiai km. TA 
iki 2021-11. Trūkumai: silpnokas 
akumuliatorius, prastoka salono bei 
kėbulo išvaizda. Kaina 460 Eur. 
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Naujus kalnų dviračius MTB. 29 
ir 27,5 colių. Tel. 8 611 27 116. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Skardinius Ford S Max ratlankius 
su varžtais, R16, 2012 m. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 675 13 781.  
Kupiškis
• Originalius audi R16 ratlankius 
su M+S padangomis. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• 2014 m. VW Passat naujas 
vasarines padangas su ratlankiais 
205/55 R16. Komplekto kaina 4 
vnt., 120 Eur. Tel. 8 612 81 356. 
Rokiškis
• Padangas 205/55 R16. 4 vnt. 
Kaina 5 Eur. Tel. 8 612 81 356. 
Rokiškis
• Originalias Bmw skardas, R13. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Du Peugeot, 1,6 l, dyzelio 
purkštukus. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• 2008 m., Opel Zafira, bei 
2011 m., Opel Astra bagažinės 
uždangalus. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• 2004 m. VW Polo, 1,2 l, benzininį 
variklį su dėže, kompiuteriais, 
generatoriais. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Naudotus, bet gerus galinius 
žibintus VW Polo, 2004 m. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 685 21 400.  
Rokiškis
• Sidabrinės spalvos, 2004 m., 
Bmw E46 dalimis. Dyzelis, 85 kW. 
Tel. 8 682 41 823. Rokiškis
• 2008 m., VW Passat B6 dalimis. 
Universalas, 2 l, TDI, 103. 
Comonreil kuro sistema. Verstos 
odos salonas. Tel. 8 682 41 823. 
Rokiškis
• Įvairias padangas. Nuo R15 iki 
R19. Tel. 8 682 41 823.  
Rokiškis

• Originalius, Opel, R15 ratlankius. 
Galiu parduoti ir su geromis 
padangomis. Tel. 8 682 41 823. 
Rokiškis
• Originalius Mercedes ratlankius. 
Galima pirkit su padangomis ir be 
jų. Tel. 8 682 41 823.  
Rokiškis
• Originalius, mikroautobuso 
Hyundai H1 ratlankius. 
Nusmėliuoti ir perdažyti.  
Tel. 8 682 41 823. Rokiškis
• Pajero, Galopee, R15, 
nusmėliuotus ir perdažytus 
ratlankius. Tel. 8 682 41 823. 
Rokiškis
• Originalius Volvo, R16 ratlankius. 
Tel. 8 682 41 823. Rokiškis
• Padangas. 215/55, R17, Pirelli, 
2017 m., 7 mm, vasarinės. Kaina 
120 Eur. Tel. 8 658 12 062. 
Rokiškis
• R16, 5/112 ratlankius su 
vasarinėmis padangomis. 
Apynaujės, Continental, 2019 
m., protektoriaus gylis 7 mm. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 658 12 062. 
Rokiškis
• Audi ratlankius. R17, R18. 
Volkswagen - R17.  
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Skoda ratlankius. R16, R15. 
Originalūs, 5/112. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Opel Meriva, R15 ratlankius su 
apynaujėmis m+s padangomis. 
5/110. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 658 12 062. Rokiškis
• Geras, R15 padangas. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 611 78 562.  
Rokiškis
• R14, 185/65, vasarines, dar geras 
padangas su ratlankiais. Yra 4 vnt.. 
Tel. 8 687 49 303. Rokiškis
• Audi A4 B5 lietus ratlankius su 
padangomis. R15, 195/65, 5-6 mm. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 607 01 199. 
Rokiškis
• Naudotas vasarines padangas. 
195/55, R16. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 686 20 474. Rokiškis
• R15, Peugeot ratlankius su 
geromis, vasarinėmis padangomis. 
Padangų matmenys - 195/65. Dvi 
padangos sustiprintos. Ratlankių 
matmenys - 5x98, centras 58.1. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 622 94 107. 
Rokiškis
• Peugeot 307, R16 lietus 
ratlankius. Tiesūs, gražūs. Su 
geromis, vasarinėmis padangomis. 
Kaina 125 Eur. Tel. 8 615 65 652. 
Rokiškis
• R18 ratlankius su padangomis. 
Priedo dar vienas komplektas 
padangų. R18, 235/45. Tarpai 
tarp skylių 5x112, centrinė 66.6, 
pridėsiu išcentravimo žiedus - 57,1. 
Buvo Mercedes clk ir Audi A6. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 622 94 107. 
Rokiškis
• Naujas padangas. Žemaitės g,. 
11, Rokiškis. Naujas servisas prie 
Panevėžio kelių. 205/55, R16, 
205/60 R16, 215/65 R16, 225/55, 
R16, 215/55, R17, 215/50, R17, 
225/50, R17, 225/55, R17, 235/65... 

Kaina 30 Eur. Tel. 8 605 85 505. 
Rokiškis
• VW Passat B5, Audi A4, ,VW 
Sharan, R15 ratlankius. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 682 58 004.  
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Naujas skutiko lėkštes, 6 vnt.  
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• Plūgą -150 Eur, visos dalys 
naujos. Sėjamąją, plotis 2.8 m, 
300 Eur, kabini ir važiuoji sėti. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 624 03 928. 
Rokiškis
• Tvarkingą Wederstad sėjamąją. 
Kaina 12000 Eur. Tel. 8 628 56 
657. Rokiškis
• Rusiškos norijos reduktorių.  
Tel. 8 655 79 167.  
Rokiškis
• Malkoms skaldyti sraigtą, 
jungiamą prie traktoriaus.  
Tel. 8 655 79 167. Rokiškis
• Smulkintuvą Kiras, tralą, trivagį 
plūgą, vagotuvą prie T-25.  
Tel. 8 652 06 737.  
Rokiškis
• Keturių tonu priekabos ratus. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 689 76 415. 
Rokiškis
• Keturių korpusų plūgus, 
sunkiąsias akėčias, 4 vnt.  
Tel. 8 682 78 449. Rokiškis
• Kultivatorius ir volas. Išsamesnė 

informacija telefonu.  
Tel. 8 610 60 425. Rokiškis
• Akėčias.  Visiškai naujos, senų 
laikų akėčios BZT-1 ir 2 vnt. 
naudotų BZS-1. Tel. 8 616 35 640. 
Rokiškis
• Pievų žolės smulkintuvą, 
kultivatorių, plūgą, frezą. Kainos 
sutartinės. Tel. 8 620 31 828. 
Rokiškis
• Lingių lapus. Nenaudoti.  
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis
• Traktorių reduktorius, 
automobilio GAZ reduktorių ir 

VAIZDO TECHNIKA

• DVD grotuvą vaizdo juostų 
peržiūrai. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 685 21 400.  
Rokiškis
• Televizorių Philips. 60 cm 
įstrižainės. Viskas veikia. 
Plokščias. Yra pultelis. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 624 13 037.  
Rokiškis

Subsidijų negavo penktadalis 
jų prašiusių įmonių

Subsidijų negavo apie 5 tūkst., 
arba beveik penktadalis jų prašiusių 
nuo suvaržymų nukentėjusių šalies 
įmonių, pranešė Valstybinės mokes-
čių inspekcijos (VMI) vadovė. Edi-
tos Janušienės teigimu, šios įmonės 
neatitiko nustatytų kriterijų. 

„Įmonės visiškai neatitiko krite-
rijų“, – trečiadienį Seimo Biudžeto ir 
finansų komitete teigė VMI vadovė. 

Paraiškas paramai šiemet pateikė 
24 tūkst. įmonių, prašiusios 54 mln. 
eurų. 14-kai tūkst. įmonių jau išmokė-
ta 33 mln. eurų. Pavyzdžiui, 900 susi-
jusių įmonių pasidalino 16 mln. eurų. 

„Nebeturime nei sausio, nei vasa-
rio likučių, viskas įmonėms yra ati-
duota“, – teigė VMI vadovė. 

Pasak E. Janušienės, dar nagrinė-
jama 3 tūkst. paraiškų, kuriomis pra-
šoma 20 mln. eurų. 

VMI vadovės teigimu, subsidijos 
įmonėms išmokamos per 12-15 die-
nų.  E. Janušienė, be to, pranešė, kad 
per karantiną negalėjusiems veikti 
turgaus prekeiviams jau išmokėta 1,6 
mln. eurų subsidijų, o jas gavo beveik 
5,5 tūkst. žmonių. 

„Praktiškai tai panašu į tai, kaip 
buvo praėjusiais metais išmokėta“, – 
Seimo Biudžeto ir finansų komitete 
teigė E. Janušienė.  

Turgaus prekeiviams, kaip ir 
kitiems savarankiškai dirbantiems 
žmonėms, dabar kas mėnesį mokama 
260 eurų subsidija. Be to, jie gauna 
vienkartinę turgavietės mokesčio 
kompensaciją – vienam ne maisto 
prekėmis prekiaujančiam asmeniui ji 
siekia 300 eurų, o iš vso tam numatyta 
2 mln. eurų,

Nuo sausio 20 dienos pradėtas 
dalinti 180 mln. eurų vertės pirmasis 
paramos verslui paketas, iš kurio 150 
mln. eurų buvo skirta subsidijoms, o 
30 mln. eurų – lengvatinėms pasko-
loms.

Tačiau iki šiol likus nemažai ne-
išdalintos paramos, Vyriausybė pra-
ėjusią savaitę nutarė 50 mln. eurų 
paimti iš pirmo  paramos paketo ir 
iki 120 mln. eurų padidinti paramą 
antrajame pakete, skirtame ypač nu-
kentėjusioms įmonėms – šis paketas, 
tikimasi, bus pradėtas skirstyti balan-
džio viduryje. Subsidijų negavo apie 
5 tūkst., arba beveik penktadalis jų 
prašiusių nuo suvaržymų nukentėju-
sių šalies įmonių, pranešė Valstybinės 
mokesčių inspekcijos (VMI) vadovė. 
Editos Janušienės teigimu, šios įmo-
nės neatitiko nustatytų kriterijų. 

„Įmonės visiškai neatitiko kriteri-
jų“, – Seimo Biudžeto ir finansų ko-
mitete teigė VMI vadovė. Paraiškas 
paramai šiemet pateikė 24 tūkst. įmo-
nių, prašiusios 54 mln. eurų. 14-kai 
tūkst. įmonių jau išmokėta 33 mln. 
eurų. Pavyzdžiui, 900 susijusių įmo-
nių pasidalino 16 mln. eurų. 

„Nebeturime nei sausio, nei vasa-
rio likučių, viskas įmonėms yra ati-
duota“, – teigė VMI vadovė. 

Pasak E. Janušienės, dar nagri-
nėjama 3 tūkst. paraiškų, kuriomis 
prašoma 20 mln. eurų. VMI vadovės 
teigimu, subsidijos įmonėms išmoka-
mos per 12-15 dienų.   E. Janušienė, 
be to, pranešė, kad per karantiną nega-
lėjusiems veikti turgaus prekeiviams 
jau išmokėta 1,6 mln. eurų subsidijų, 
o jas gavo beveik 5,5 tūkst. žmonių. 

BNS inform.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Balandžio 9 d. Naktį 0

Dieną 9
PV, 
7-15 m/s

Balandžio 10 d. Naktį 4
Dieną 11

PV,
5-10 m/s

Balandžio 11 d. Naktį 4
Dieną 16

P,
4-9 m/s

Balandžio 12 d. Naktį 8
Dieną 14

PV,
5-10 m/s

Orų prognozė balandžio 9-12 d.

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

Balandžio 2-osios kryžiažodžio atsakymai
Vertikaliai: Odena. Kortas. Pažiba. Italikas. Kad. Korida. Žagarė. Lasas. Parodas. Ilgis. Ra-
salas. „Atlas“. Is. Kosta. Musas. Ka. Tuoj. An. Ukas. Fon. Purka. Moravija. Spaskas. Asasinai.
Horizontaliai: Klimatas. Mono. Kopa. Ilinojus. Aidas. RK. Ostas. Ataka. Antanas. Eilės. Ra-
muma. Pasukos. Pažas. Sara. Vasara. Asas. Golis. Vi. Mikadas. FIN. Baras. Koja. Padės. Manai.
Pažymėtuose langeliuose: Pažinimas.

PRO MEMORIA
Panemunėlio seniūnija:
VANDA MALKEVIČIENĖ 1942-02-19 - 2021-04-02

Mirtis užpučia gyvenimą, kaip žvakę. 
Tik niekada neištrins brangaus žmogaus 

atminimo. 
Nuoširdžiai užjaučiame Vytautą Mažeikį 

dėl brolio Algio staigios mirties. 
Bendradarbiai

Užuojautos „Rokiškio Sirena“ laikraštyje ir interneto svetainėje 
spausdinamos nemokamai. Tekstus galite siųsti: el. paštu 
reklama@rokiskiosirena.lt Facebook žinute arba skambinkite 
+37066676777    

Šią sunkią netekties valandą 
reiškiame nuoširdžią užuojautą 
Renatui Maldūnui ir jo šeimai 

dėl tėvelio mirties.
UAB „Donėjus“ kolektyvas

Kibernetinių incidentų išaugo ketvirtadaliu, 
viena priežasčių – pandemija

Pernai kibernetinių incidentų 
skaičius išaugo ketvirtadaliu, o tai 
didele dalimi nulėmė COVID-19 
pandemija, kai dėl suvaržymų 
įprastinė veikla persikėlė į virtua-
lią erdvę, skelbiama 2020-ųjų Na-
cionalinėje kibernetinio saugumo 
būklės ataskaitoje.

Krašto apsaugos ministerijos pa-
skelbtame dokumente rašoma, jog 
Lietuvoje esančios infrastruktūros 
pažeidžiamumus išnaudoja ir su Ru-
sija siejamos kibernetinės grupuo-
tės, rengdamos išpuolius prieš CO-
VID-19 vakcinos gamintojus.

Institucijų duomenimis, kiber-
netinių incidentų pernai padaugėjo 
25 proc., o su kenkimo programinės 
įrangos platinimu susijusių incidentų 
skaičius – net 49 proc. 

Kaip BNS sakė krašto apsaugos 
viceministras Margiris Abukevičius, 
incidentų daugėja sparčiai augant 
prie interneto prijungtų įrenginių 
skaičiui, atsirandant daugiau nesau-
gių interneto svetainių, vis dar stoko-
jant kibernetinio saugumo higienos. 

 Analitikų vertinimu, poveikį in-
cidentų padažnėjimui turėjo ir Seimo 
rinkimai bei politinės permainos, 
nors konkrečių bandymų neteisėtai 
paveikti rinkimus išvengta.

„Pačių rinkimų metu nebuvo nu-
statyta bandymų neteisėtai prisijungti 
prie rinkimų informacinių sistemų, 
tačiau buvo fiksuota išorinė informa-
cinės sistemos perimetro žvalgyba, 
bendromis NKSC ir VRK pastango-
mis blokuoti 386 IP adresai, siejami 
su galimai neteisėta veikla. Kitų in-
cidentų išvengta, todėl galima teigti, 
kad 2020 metų rinkimai į Lietuvos 
Respublikos Seimą buvo saugūs“, – 
teigiama ataskaitoje.

Nacionalinio kibernetinio sau-
gumo centro (NKSC) direktorius 
Rytis Rainys spaudos konferencijoje 
pabrėžė, kad iš daugiau nei 4 tūkst. 
incidentų reikšmingą dalį sudarė mė-
ginimai įsilaužti – jų skaičius išaugo 
73 procentais. 

Anot R. Rainio, dviem trečdaliais 
išaugo ir paslaugų trikdymo atakų, 
kurios turi „didelį destrukcinį povei-
kį“ skaičius, o beveik 70 incidentų 
pernai buvo identifikuoti kaip „ypa-
tingos reikšmės, vidutinio ir aukšto 
poveikio“ atakų, kurios sutrikdė sis-

temas ir paslaugas.
M. Abukevičius atkreipė dėmesį, 

kad daugėja institucijų, kurios vado-
vaujasi kibernetinio saugumo reika-
lavimais ir juos yra suderinusios su 
NKSC, tačiau bent pusė įstaigų to ne-
daro. Savo ruožtu R. Rainys atkreipia 
dėmesį, kad apie penktadalis visų sve-
tainių, įskaitant ir valstybinį sektorių, 
naudoja pažeidžiamas ir neatnaujintas 
turinio valdymo sistemas, o per 6 proc. 
jų neturi galimybės būti atnaujintos. Jis 
pabrėžė, kad dažniausiai turinio valdy-
mo sistemos valdomos ir prižiūrimos 
nuotoliniu būdu, o mažiausiai ketvirta-
dalis svetainių prižiūrimos netinkamai.

Anot R. Rainio, pernai buvo įsi-
laužta į 322 nesaugias svetaines, pro-
gramišiams į jas įterpiant kenkėjišką 
kodą. Pernai bendradarbiaujant su 
vadinamaisiais „baltaisiais hakeriais“ 
atskleista bent 20 incidentų, o šie-
met, bendradarbiaujant su privačiu 
sektoriumi, jau nustatyta daugiau pa-
žeidžiamų svetainių „nei pernai per 
visus metus“. NKSC vadovas taip pat 
atkreipė dėmesį, kad apie dešimtadalis 
incidentų susiję su bandymų įsilaužti į 
kritinę infrastruktūrą, valstybės institu-
cijas – anot jo, šio sektoriaus saugumui 
skiriamas ypatingas dėmesys, todėl įsi-
laužimų pavyko išvengti. 

„Bandymų atlikti atakas, tikrai ga-
liu patvirtinti, vyksta. Tačiau ypatingų 
infrastruktūrų ir patys gebėjimai, ir 
mūsų dėmesys, yra išskirtiniai. Todėl 
pernai įvykę incidentai nesutrikdė 
veiklos pačių kritinių infrastruktūrų – 
energetikos, vandens, sveikatos. Gal-
būt išsiskiria šioje vietoje Nacionalinis 
visuomenės sveikatos centras, kai bent 
vienas jų serveris, pašto sistema buvo 
paveikta pernai „Emotet“ viruso“, – 
teigė NKSC vadovas.

Ataskaitoje remiamasi ir Valstybės 
saugumo departamento bei kariuome-
nės žvalgybos surinkta informacija, 
jog pernai Rusijos žvalgybos tarnybų 
valdomos kibernetinės grupuotės Lie-
tuvoje rengė kibernetines atakas prieš 
Lietuvos aukščiausias valdžios, už-
sienio politiką ir nacionalinį saugumą 
užtikrinančias institucijas, energetikos 
ir švietimo įstaigas, taip pat naudojosi 
Lietuvos infrastruktūra rengiant atakas 
užsienyje.

„Rusijos žvalgybos tarnybų val-
domos grupuotės taip pat išnaudojo 
Lietuvos informacinių technologijų 

paslaugų sektoriaus infrastruktūrą 
kibernetinėms atakoms prieš taiki-
nius Vakarų valstybėse, pvz., dalis 
2020 m. liepos mėn. paviešintų Ru-
sijos žvalgybos tarnybų kibernetinio 
šnipinėjimo grupuotės APT29 atakų 
prieš vakciną nuo COVID-19 ligos 
kuriančias organizacijas Vakaruose 
buvo vykdomos pasinaudojant Lie-
tuvos IT infrastruktūra“, – teigiama 
ataskaitoje.

Pasak dokumento, dalis 2020 me-
tais Lietuvoje registruotų kibernetinių 
incidentų yra susiję su „politiniais, ge-
opolitiniais, strateginiais įvykiais Lie-
tuvoje, regione ir visame pasaulyje“.

M. Abukevičius pažymėjo, kad 
pernai fiksuotos septynios hibridinės 
atakos, o gruodį – viena didžiausių, 
kai pasinaudojant interneto svetainių 
turinio valdymo sistemų saugumo 
spraga buvo įsilaužta į bent 24 viešo-
jo sektoriaus interneto svetaines, jose 
publikuotos melagingos naujienos.

Atlikus incidento tyrimą nustaty-
ta, kad atakai buvo pasirengta iš anks-
to, ji vykdyta organizuotai.

Didžiausia grėsme asmenų skai-
tmeniniam turtui įvardijami duomenis 
šifruojanti ir išpirkos reikalaujanti 
kenkimo programinė įranga (angl. 
ransomware), ryšių informacinių sis-
temų veiklos ir paslaugų trikdymas 
(DDoS), duomenų vagystės, sukčia-
vimas internete. M. Abukevičiaus tei-
gimu, pačių duomenų vagysčių pasi-
naudojant sistemų spragomis skaičius 
itin išaugo 2021-aisiais, pernai šie 
nusikaltimai nebuvo tokie matomi. 
Nemaža dalis kibernetinių nusikal-
timų susiję būtent su karantino metu 
įmonių aktyviau vykdyta elektroni-
ne prekyba, kuomet jos sulaukdavo 
nemažai išpirkos reikalavimų, o ją 
atsisakius mokėti buvo grasinama su-
trikdyti įmonės veiklą.

Ataskaitoje be kita ko pastebima, 
kad prailgėjus gyventojų internete pra-
leidžiamam laikui, dar viena paūmėju-
si problema – išaugusios išaugo vaikų 
seksualinio išnaudojimo medžiagos 
apimtys kibernetinėje erdvėje.

Pernai iš viso nustatyti 78 atvejai, 
kai Lietuvos tarnybinėse stotyse buvo 
aptikti vaikų seksualinio išnaudojimo 
vaizdai, jie buvo perduoti tirti Polici-
jos departamentui. 2019 metais tokių 
atvejų buvo 44.

BNS inform.

Lietuva – tarp ES šalių, kur pernai labiausiai 
sutrumpėjo gyvenimo trukmė

Lietuva yra tarp Europos 
Sąjungos šalių, kuriose pernai, 
lyginant su metais anksčiau, la-
biausiai sutrumpėjo gyvenimo 
trukmė.

Eurostato duomenys rodo, kad 
labiausiai gyvenimo trukmė per-
nai, lyginant su 2019 metais, su-
trumpėjo Ispanijoje ir Bulgarijoje 
– atitinkamai 1,6 ir 1,5 metų.

Toliau rikiuojasi Lietuva, Len-
kija ir Rumunija, kur gyvenimo 
trukmė sumenko 1,4 metų. Lietu-
voje šis rodiklis 2019 metais siekė 
76,5 metus, o pernai – 75,1.

Kaimyninė Latvija pokyčių 
nepatyrė, Estijoje gyvenimo tru-
kmė sumažėjo 0,4 metų. Gyve-
nimo trukmės rodiklis apibrėžia 
tai, kiek ilgai gyventų naujagimis, 
jeigu esama mirtingumo situacija 

nesikeistų likusį jo gyvenimą. Eu-
ropos Sąjungoje 2019 metų vidur-
kis siekė 81,3 metus, pernai metų 
vidurkis kol kas neskelbiamas, nes 
duomenų už praėjusius metus nėra 
pateikusi Airija.

Naujienų agentūros BNS in-
formaciją atgaminti visuomenės 
informavimo priemonėse bei in-
terneto tinklalapiuose be raštiško 
UAB BNS sutikimo draudžiama.
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ANEKDOTAI
– Mes, gydytojai, turime 

labai daug priešų šiame 
pasaulyje...

– Bet dar daugiau kitame, - 
priduria antras...

***
Skambutis į blaivyklą:
– Labas vakaras, gal kartais 

pas jus atvežė tokį Petraitį?
– Ne, neatvežė.
– Nu ir nesulauksit!!! 

Šiandien aš namie geriu...
***
– Petriuk, kaip vadinasi 

tas gyvūnas, kurio mėsą tu 
paprastai valgai?

– Soja.
***
Skambutis į reanimaciją:
– Sakykit, Jonaitis dar 

gyvas?
– Dar ne.
***
Skundžiasi vienas draugas 

kitam:
– Žinai, žmona tik apie 

skudurus ir tekalba. Ištisas 
dienas tik apie skudurus ir 
skudurus. Vis aiškina, kad aš 
skuduras, nieko neuždirbu, ir 
taip toliau...

***
Pagauna policininkas vagį 

vagiant ir barasi:
– Aš tau parodysiu, kaip 

vogti, aš tau parodysiu...
– Gerai būtų, nes mane jau 

trečią kartą pagauna, – sako 
vagis.

***
– Alio, čia gaisrinė?
– Taip.
– Nežinau, kur skambinti. 

Matote, čia mušasi gydytojas ir 
policininkas...

***
Pribėga Petriukas prie 

senelio ir prašo jo:
– Seneli, duok pinigų, iš 

pensijos atiduosiu!
Senelis sutrinka ir klausia 

Petriuko:
– Iš kokios pensijos?
– Kaipgi iš kokios, iš 

močiutės! – nekantriai atsako 
jam Petriukas.

***
Studentas aiškina dėstytojui:
– Bethovenas juk rašė 

Blondinė sako bilietų 
pardavėjui oro uoste:

– Norėčiau skristi į 
Frankfurtą.

– Pas mus daug reisų 
į Frankfurtą. Su kokia 
kompanija norėtumėte skristi?

– Su kokia dar kompanija? 
Aš noriu skristi viena!

***
Ateina naujasis rusas į 

kompiuterių parduotuvę ir kad 
rėkia, kad staugia:

– Na, kokį jūs čia man 
mėšliną kompą pardavėt?!

Pardavėjai jį ramina ir 
mandagiai kalbina pasakyti 
daugiau.

– Padėkliukas kavai 
sulūžo!

– Koks dar padėkliukas?
– Na, kai paspaudi 

mygtuką jis taip maloniai, 
lėtai išvažiuoja...

***
Per istorijos egzaminą 

dėstytoja klausia:

Grupė estų žvalgų 
patyliukais sėlino link priešo 
štabo. Aplinkinių kaimų 
gyventojai dažnai ateidavo 
pažiūrėti į šį reginį.

***
Ūkininkas samdiniui:
– Pusę bulvių sukrausime į 

sandėlius, o pusę - parduosime 
turguje.

– Supratau. Lekiu jų 
pjaustyti.

***
Restorano lankytojas 

padavėjui:
– Prašau man 275 gramų 

kepsnį su trečiuoju jautienos 
šonkauliu. Kepti lygiai penkias 
minutes ir pašalinti riebalus.

– Mielai, pone. O kokios 
kraujo grupės turi būti jautis?

***
Šefas kandidatui:
– Mes ieškome žmogaus, 

kuris nebijotų jokio darbo ir 
niekada nesirgtų.

– Puiku, įdarbinkite mane. 
Aš padėsiu ieškoti.

***
Ateina žmogus pas gydytoją 

ir sako:
– Daktare, man su akimis 

blogai...
Gydytojas atsako:
– Patikėkit, gerbiamasis, be 

jų - tikrai ne geriau.
***
Prie autobuso prieina senutė, 

įkiša galvą į vidų ir klausia 
vairuotojo:

– Sūneli, ar greit važiuosi?
– Motin, nespėsi bėgti, - 

atsakė vyrukas.
***
Turistas ekskursijos po ežerą 

metu klausia gido:
– Atleiskite, o kada 

Lochneso pabaisa išnyra į 
paviršių?

– Po penktos stiklinės, pone.
***
Užrašas ant kailinių 

parduotuvės vitrinos:
„Gerbiamos moterys, 

prašome taip giliai nedūsauti. 
Labai rasoja langai.“

***
Vienas gydytojas skundžiasi 

kitam:

puikiausias simfonijas 
būdamas kurčias. Kodėl 
aš negaliu parašyti gero 
bakalaurinio darbo būdamas, 
kaip jūs sakote, visiškai 
kvailas?

***
Nėra klastingesnio ir 

išradingesnio padaro, kaip 
introvertas, išsisukinėjantis 
nuo vakarėlio.

***
– Žiūrėti pro rakto skylutę – 

nemandagu!
– Ach nemandagu?! O 

pro ją rodyti visokiausias 
bjaurastis – mandagu?!

***
Žinutė facebooke: „Gerbiami 

mano 597 draugai, padėkite, 
prašau, pasodinti bulves.

***
Neatidėlioti man pavyksta 

tik pinigus.
***
Hipsterių etiketo naujovė: 

prieš vakarėlį visoms savo 
buvusiosioms išsiuntinėti 
žinutes: „Į mano skambučius 
šiandien neatsakinėk“.

***
Kai Gorbačiovas pradėjo 

kalbėti, jo pirmieji žodžiai 
buvo:  Chm, vadinasi, a gu, 
draugai!“

***
– Kodėl kaimyninės šalies 

prezidentas nenori palikti 
posto po dviejų kadencijų?

– Nes žino,  kad toli 
nenueis.

***
Uošvienė žentui:
– Klausyk, ženteli, gal gali 

nusukti nuo vartelių lentelę 
„Piktas šuo“. Juk Pifą prieš 
savaitę palaidojai.

– O kam, mamyte? Juk dar 
esate jūs.

***
Kuo skiriasi angliškas 

automobilis nuo europietiško? 
Žmona bamba ne iš dešinės, o 
iš kairės.

***
Kaimyninės šalies politinė 

logika: opozicija žaidžia 
šachmatų partiją su dziudo 
imtynininku.

– Ar jums užduoti vieną 
sunkų klausimą, ar du lengvus?

Studentas:
– Geriau vieną sunkų.
– Gerai. Kur atsirado 

pirmasis žmogus?
– Afrikoje.
– Kodėl gi Afrikoje?
– O čia jau antras klausimas!
***
Mergina sako vaikinui:
– Kai tu išgeri, tu būni toks 

fainas...
– Kai aš išgeriu, tu taip taip 

pat tampi visai nieko...
***
Pasienis. Muitinininkas 

klausia žmogelio:
– Ką turite tame maišelyje?
– Vežu lesalo kanarėlėms, - 

atsako šis.
– Juk čia kava, – stebisi 

muitininkas. – Nejau jos ją 
lesa?

– Tai jų problema. Nenorės, 
galės nelesti...

***

Senas žvejys plauna kruviną 
irklą ir murma panosėj:

– Man nesvarbu, kaip tave 
vadina, Juozu ar Jėzumi, tu man 
čia per vandenį nevaikščiosi, 
žuvų nebaidysi...

***
Supykęs tėvas sako:
– Už tokius pažymius tikrai 

reikia duoti į kailį.
– Gera idėja, tėti. Aš žinau 

mokytojo adresą!
***
Kalbasi tėvas su dukterimi:
– Noriu tave pradžiuginti. 

Tavo mylimasis manęs paprašė 
tavo rankos.

– Puiku, tėveli, bet man taip 
nesinori skirtis su mama.

– Ir nereikia, mano brangioji, 
gali ją pasiimti su savimi.

***
– Daktare, o kada mane 

išleisit iš ligoninės?
– Kai kardiograma 

išsitiesins.
***

BUITINĖ TECHNIKA

• Naudotą, geros būklės šaldiklį 
Snaigė. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• Montuojamą kaitlentę su orkaite. 
Kaitlentė veikia be priekaištų, o 
orkaitės viršutinis tenas sugedęs. 
Kas moka, puikiai sutaisys. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 606 27 481. 
Rokiškis
• Naują dulkių siurblį-šluotą. 22,2 
V, įkraunama Ni-Mh baterija, 
elektrinis šepetys su šviesos diodų 
indikatorius, Hepa filtras, du 
greičiai, tvirtinimas prie sienos, 
dulkių talpykla, kroviklis. Siunčiu. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 627 05 835. 
Anykščiai

• Vandens šildytuvą. Yra garantija. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 692 62 959. 
Rokiškis
• Beko skalbimo mašiną. A+ klasės. 
6  kg talpos. Patogus valdymas. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 607 07 842. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Naują magnetolą Sony, Škoda 
Octavia automobiliui. Kaina 55 
Eur. Tel. 8 685 21 400.  
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Monitorių Dell, 17 colių (43 cm 
įstrižainės). Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 620 25 947. Rokiškis
• Modemą su SIM kortele. Kaina 

20 Eur. Tel. 8 692 62 959. 
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Beržų ir klevų sulą.  
Tel. 8 627 08 628. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

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

prakaituotų. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 601 93 540. Rokiškis
• Vaikišką lovą su čiužiniu. Kaina 
70 Eur. Tel. 8 607 56 198.  
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Rasti raktai prie Iki Cento garažų. 
Tarp pirmojo ir antrojo korpuso. Du 
raktai. Tel. 8 624 51 287.  
Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Geros būklės motokroso aprangą 
ir šalmą. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 611 78 562. Rokiškis


