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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Gruodžio 28-oji, 
penktadienis, 

52 savaitė
Iki metų pabaigos liko 3 dienos.

Saulė teka 8.42 val., 
leidžiasi 15.58 val. 

Dienos ilgumas 7.16 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

 Albutas, Albutė, Algardas, Algardė, 
Ema, Jaugina, Jauginas, Kamilė, 

Kantvilas, Vaidilutė, Vidas.
Rytoj:  Eigotas, Eigotė, Eigutė, 

Eigutis, Gentvainas, Gaja, Perlys, 
Sulamita, Sulamitė, Teofilė.
Poryt: Dovydas, Gedrimas, 

Gedrimė, Gedvaida, Gedvaidas, 
Gedvainas, Gedvainė, Gražvilas, 
Sabina, Sabinas, Sabys, Vykintas.

Dienos citata
„Atsakingumo jausmas žmogų 

iškelia aukščiau jo paties“ 
(O. Salazaras).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1869 m. Viljamas F. Semplas 
(William F. Semple) iš Maunt 
Vernono vietovės JAV Ohajo 
valstijoje užpatentavo kramto-
mąją gumą.

1895 m. broliai Antuanas ir 
Luji Liumjerai Paryžiaus kavinės 
„Grand Cafe“ rūsyje atidarė ki-
nematografą. Bilietus į pirmąjį 
seansą nusipirko 33 žmonės.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1863 m. Kaune caro val-
džios nutarimu pakartas ku-
nigas Antanas Mackevičius, 
vienas iš 1863 metų sukilimo 
vadų.

1897 m. vyskupas Antanas 
Baranauskas Seinų katedroje 
pirmą kartą sakė pamokslą lie-
tuvių kalba.

Post  scriptum
Asilo galvą beturėdamas, 
bet gražiai bekalbėdamas 

visiems patiksi ir dar 
protingas liksi.

2 p.

Obelių savarankiško
gyvenimo namai atšventė 
pirmąjį jubiliejų: 
per dešimt metų buvo visko

Išpildytos daugiau 
nei 200 nepasiturinčiai
gyvenančių šeimų 
vaikų svajonės: vieni 
nori žaislų, kiti – 
būtinų daiktų

3 p.

Obelių vaikų namų 
globotinių įkurtuvės
 jaukiuose namuose

3 p.

4 p.

Ugniagesių kalėdiniai 
kuriozai: vienas 
namuose ir karvė 
duobėje
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Girtas kelių gaidelis – 
aukštyn ratais
Gruodžio 20 d. 19.40 val. Rokiškio 
r., Pandėlio sen., Kilpiškių k. ribose, 
kelyje Biržaia–Pandėlys–Rokiškis 
40,230 km neblaivus (2,64 prom. 
girtumas) neturėdamas teisės vairuoti 
transporto priemonės, vairuodamas 
automobilį „Audi 80 Avant“, kuris 
nedraustas transporto priemonių 
valdytojų civilinės atsakomybės 
privalomuoju draudimu ir kuriam 
neatlikta privalomoji techninė 
apžiūra, nesuvaldė automobilio, 
nuvažiavo nuo kelio ir apvirto. 
Įtariamasis sulaikytas.

Apvogė Socialinės paramos centre
Gruodžio 19 d.  12.30 val. moteris 
(gim. 1970 m.), gyv. Rokiškio r., 

pranešė, kad tądien tarp 8.20 val.  ir 
9 val. Rokiškyje, Respublikos g., iš 
Socialinės paramos centro pavogta jos 
rankinė. Nuostolis – 350 eurų.

Ugniagesių kalėdiniai kuriozai: 
vienas namuose ir karvė duobėje
Gruodžio 23 d. 22:47 val gautas 
pranešimas, kad Lauciūnų k., Rokiškio 
k. sen., į duobę įkritusi karvė, 
reikalinga pagalba ištraukti gyvulį.
Gruodžio 24 d. 8:12 val. gautas 
pranešimas, kad Panemunio g., 
Suvainiškio mstl., Pandėlio sen., dega 
šiukšlių konteineris.
Gruodžio 25 d. 13:45 val. gautas 
pranešimas, kad Aukštaičių g., 
Rokiškio m., mažametis vaikas 
užsirakino bute ir tevai negali patekti 
į butą.

Kam šventės, 
o policijai – darbymetis:
pliekėsi sugyventiniai
Gruodžio 23 d. 19 val. Rokiškyje, 
prieš moterį (gim. 1949 m.), 
smurtavo neblaivus (2,52 prom. 
girtumas) sugyventinis (gim. 1963 
m.). Įtariamasis sulaikytas.
Gruodžio 24 d. 18.24 val. moteris 
(gim. 1966 m.), gyv. Rokiškio r., 
pranešė, kad tądien18 val. prieš ją 
smurtavo neblaivus sugyventinis. 
Įtariamasis sulaikytas.

Panevėžio VPK ir 
Panevėžio apskrities 

priešgaisrinės gelbėjimo 
valdybos

Rokiškio priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos

 inform.

KRIMINALAI

Parazitai plaukuose: 
tėvai problemos nepripažįsta

Kiekvienų mokslo metų pradžia 
ar sugrįžtuvės po ilgesnių atosto-
gų kartais būna ne itin malonios: 
pastebima, kad kai kurie mokiniai 
į švietimo įstaigas kartu „atsineša“ 
ir nelauktų parazitų – utėlių. Ne-
naikinami parazitai sparčiai dau-
ginasi, o kontakto metu užkrečia 
ir kitus žmones, todėl privalu apie 
problemą kalbėti garsiai.

Mokyklose problema nedidelė
Visuomenės sveikatos stebėsenos 

priežiūros specialistė Asta Tumo-
nytė džiaugėsi, jog Rokiškio rajono 
mokyklose stiprūs parazitų antplū-
džiai nepasireiškė, o vaikų, kurie turi 
utėlių, skaičius nėra didelis. „Vaiko 
plaukuose aptikus parazitus skubiai 
informuojami jo tėvai tam, kad kuo 
greičiau būtų imtasi reikalingų prie-
monių, - dėstė specialistė, - Deja, 
dažnai tėvai nepripažįsta problemos 
ir spręsti jos neskuba. Todėl didėja 
rizika utėles perduoti kitiems vai-
kams“.

Kadangi utėlės nešokinėja, tačiau 
labai greitai ropoja, jos gali būti per-
duodamos tik kontakto metu. Norint 

apsisaugoti nuo utėlių reikėtų nesi-
dalinti arti kūno prigundančiais daik-
tais, ypač kepurėmis. Labai svarbu 
prisižiūrėti ir higieną.

Sunku pastebėti
Specialistės teigimu, utėles paste-

bėti nėra labai sunku. Didesnę pro-
blemą kelia pradinė utėlių stadija – 
glindos, kurios dažnai sumaišomos 
su pleiskanomis. „Glindos nuo plei-
skanų skiriasi tuo, jog yra prisitvir-
tinusios prie plauko šaknies, todėl, 
skirtingai nuo pleiskanų, yra sunkiau 
pašalinamos,“ – sakė A. Tumonytė.

Pastebėjus bet kokius neįprastus 
požymius plaukuose ar galvos nie-
žulį, specialistė ragina žmones kuo 
skubiau imtis reikiamų priemonių: 
„Žmonės vis dar linkę utėles naikin-
ti buitiniais metodais, pavyzdžiui, 
bandyti parazitus išdeginti naudo-
jantis plaukų tiesintuvu. Deja, prie 
plauko šaknies prikibusių parazitų 
jis nepasiekia, todėl toks metodas 
yra neveiksmingas. Geriausia su pa-
razitais kovoti būtent tam skirtomis 
priemonėmis, o ne pasitelkiant savo 
kūrybiškumą“. Visuomenės svei-

katos biuro specialistė neslepia, jog 
veiksmingos priemonės nėra pigios, 
todėl ne visos šeimos gali jas įsigyti. 
Tokiu atveju reikėtų kreiptis į švie-
timo įstaigoje dirbančią specialistę, 
kuri šeimoms parūpintų reikiamas 
priemones.

Pasirūpinti namų dezinfekcija
Kaip teigė sveikatos stebėsenos 

specialistė, pastebėjus, jog vaikas ga-
limai turi utėlių labai svarbu parazi-
tus išnaikinti ne tik iš asmens plaukų, 
bet ir iš visų namų. „Pastebėjus utė-
les, būtina iš namų išnaikinti parazi-
tų šaltinį – dezinfekuoti visus namus, 
nes parazitų kiaušinėliai nesunkiai 
patenka į namų aplinką. Nepasirū-
pinus namų dezinfekcija, o parazitus 
išnaikinus tik iš asmens plaukų ne-
reiškia, jog žmogus parazitų nebetu-
rės,“ – komentavo A. Tumonytė.

Specialistė įvardijo, jog užtektų 
išsiurbti visus namus, atidžiai išvaly-
ti kilimus bei minkštus baldus, o dul-
kių siurblio maišelį staigiai išmesti. 
Taip pat būtina išskalbti visus dėvė-
tus rūbus, patalynę.

Monika MEILUTĖ

Juozo Tūbelio progimnazijos 
mokiniai taps rašytojais

Juozo Tūbelio progimnazija 
rajono gyventojus nuolat stebi-
na naujovėmis bei moderniomis, 
unikaliomis idėjomis. Šįkart pro-
gimnazija, kartu su Turkijos, Len-
kijos bei Rumunijos švietimo įs-
taigomis, įsijungė į projektą „Aš 
rašau, nes taip pat esu rašytojas“. 
Projekto metu ne tik mokiniai, bet 
ir jų tėvai bus skatinami skaity-

ti knygas taip ugdant kūrybinio 
rašymo ir kritinio mąstymo įgū-
džius.

Projekto metu mokiniai turės 
perskaityti Viktoro Hugo knygą 
„Vargdieniai“. Tačiau tai – toli 
gražiu ne pagrindinė užduotis pro-
jekto dalyviams. Padedami moky-
tojų mokiniai analizuos veikėjų 
charakterius, kovą tarp gėrio ir 
blogio, kaip laikas ar kiti žmonės 
gali prisidėti prie asmenybės po-
kyčių ir... parašyti knygos tęsinį 
(„Jei aš būčiau V. Hugo ir gyven-
čiau šiomis dienomis“.

Visų mokinių rašiniai bus su-
rinkti į vieną knygą – taip projekto 
dalyviai mėgins įrodyti, jog rašy-
toju gali būti kiekvienas. Knyga 
bus išversta į anglų kalbą ir vienas 
egzempliorius bus pristatytas į V. 
Hugo muziejų Prancūzijoje.

Projekto proceso etapai buvo 
aptarti gruodžio mėnesį Turkijoje 
susitikus visiems projekto partne-
riams. Dalyviai susitiko Kocaeli 
provincijos Cayirova miestelio 
pagrindinėje mokykloje, parsive-
žė kino filmą „Vargdieniai“, kurį 
mokiniai ir mokytojai žiūrės per-
skaitę knygą.

Taikinyje – vėl Liongino Šepkos parkas

Ne vienerius metus miestelėnus neramina Liongino Šepkos parke siau-
tėjantys vandalai, kurių niokojimo objektais tapdavo šiukšliadėžės, suolai. 

Šįkart vandalai nusitaikė į tame pačiame parke visai neseniai įrengtą 
šiukšliadėžę skirtą gyvūnų ekskrementams. Panašu, kad į aplinką puose-
lėti turėjusią padėti dėžutę vandalai įmetė petardą...

„Rokiškio Sirenos“ inform.

„Sodra“ vaiko priežiūros išmokas už gruodį išmokėjo anksčiau
Vaiko priežiūros išmokas už 

gruodį „Sodra“ išmokėjo anks-
čiau, todėl šį mėnesį šeimos išmokų 
sulaukė du kartus.

Vaiko priežiūros išmokos mo-
kamos auginantiems vaikus iki 
vienerių arba iki dvejų metų – pri-
klausomai nuo to, koks laikotarpis 
pasirinktas. Jos su vaiko pinigais 
nesusiję.

Kaip pranešė „Sodra“, įprastai 
vaiko priežiūros išmoka už gruodį 
mokama sausį. Tačiau dėl to būdavo 
nepritaikomas NPD (neapmokesti-
namų pajamų dydis) ir auginantieji 
vaikus gaudavo mažesnę išmoką. 
Tiesa, skirtumą galima susigrąžinti 
vėliau – deklaruojant pajamas, tačiau 
tai šeimoms sukeldavo nepatogumų.

Šiemet vaiko priežiūros išmokos 
už gruodį išmokėtos gruodžio 27 

dieną, o išmokos už lapkritį – įpras-
tai – gruodžio 14 dieną. Todėl šį mė-
nesį šeimos gavo dvigubai daugiau 
išmokų.

Dėl to vaiko priežiūros išmokos 
sausio mėnesį nebus mokamos, o 
vėlesni mokėjimai bus vykdomi 
įprasta tvarka.

Kitąmet sekančią vaiko priežiū-
ros išmoką šeimos gaus vasarį.

BNS inform.

Rinkimų komisijos baigia priimti kandidatų 
į savivaldybių tarybas dokumentus

 Ketinantiems dalyvauti sa-
vivaldybių tarybių rinkimuose 
šiandien – labai svarbi diena: Vy-
riausioji rinkimų komisija (VRK) 
ir savivaldybių rinkimų komisijos 
baigia priimti kandidatų dalyvau-
ti savivaldos rinkimuose pareiški-
nius dokumentus.

Asmenys, nepateikę pareiškinių 
dokumentų iki penktadienio 17 
val., negalės dalyvauti kitų metų 
kovą vyksiančiuose savivaldybių 
tarybų ir tiesioginiuose merų rin-
kimuose, pranešė Vyriausioji rin-
kimų komisija.

Visi registruoti kandidatų sąra-

šai ir jų pateikti dokumentai viešai 
bus paskelbti vasario 2 dieną.

VRK duomenimis, šiuo metu-
politinės kampanijos dalyviais yra 
užsiregistravę 18 partijų, 97 visuo-
meniniai rinkimų komitetai, keli 
save iškėlę politikai.

BNS inform.
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Obelių vaikų namų globotinių 
įkurtuvės jaukiuose namuose

Kalėdos – jaukumo, ramybės 
laikas meduoliais ir eglute kve-
piančiuose namuose. Taip Kalė-
das sutiko ir naujakuriai – Obe-
lių vaikų globos namų šeimyna. 
Ji išsikraustė iš Obelių į Rokiškį 
ir įsikūrė prie pat Senamiesčio 
progimnazijos esančiame dide-
liame jaukiame name. Vaikai su 
didžiuliu džiaugsmu ir entuziaz-
mu svečiams rodė savo kamba-
rius, džiaugėsi, kad Rokiškyje 
susirando daug naujų draugų. O 
Obelių vaikų globos namų direk-
torius Tadas Stakėnas džiaugėsi, 
kad jau trečioji šeimyna sėkmin-
gai pritampa namuose. Jo many-
mu, naujovė pasiteisino. 

Geros permainos
Šios įkurtuvės Obelių vaikų glo-

bos namų istorijoje – jau trečiosios. 
Prieš porą metų jaukius ir išpuose-
lėtus globos namus paliko pirmoji 
šeimyna, išsikrausčiusi į Obelių 
priemiestyje esantį didelį namą. 
Neužilgo į kitą Obelių pakraštį, ne-
toli miestelio simbolio – malūno – į 
atskirą namą išsikraustė ir antro-
ji šeimyna. Abiejų šeimynų vaikų 
laukė įdomūs pokyčiai, tačiau jų 
vaikai tebelankė tą pačią mokyklą. 
O štai trečiajai namai rasti gerokai 
toliau nuo globos namų – Rokiš-
kyje. Vaikams teko pakeisti ne tik 
priprastą gyvenamąją erdvę, bet ir 
mokyklą. Tačiau permainos buvo 
sėkmingos. Į globos namų direk-
toriaus T. Stakėno klausimą, ar ne-
sunku buvo atsisveikinti su senais 
draugais, vaikai džiugiai atsakė, 
kad šiek tiek gaila, tačiau jau ir Ro-
kiškyje jie spėjo susibičiuliauti su 
klasių draugais, kitais bendraam-
žiais. 

Kaip sakė globos namų direk-

torius, šeimynos namų strateginė 
vieta labai patogi – čia pat Sena-
miesčio progimnazija, vaikų darže-
lis „Nykštukas“, taip pat ir nefor-
malaus ugdymo įstaigos – Rudolfo 
Lymano muzikos mokykla, Kūno 
kultūros ir sporto centras, Jauni-
mo centras. Žodžiu, permainos tik 
į gerą.

Įkurtuvės – 
su naminiais vafliais 
ir kitais skanėstais
Obelių vaikų globos namai šį 

namą Rokiškyje išsinuomavo pen-
keriems metams. Įkurtuvėms in-
vesticijų reikėjo: atnaujinti šildymo 
sistemą, kambarius pritaikyti vaikų 
poreikiams. Užtat vaikai spindin-
čiomis akimis rodė svečiams sa-
vuosius kambarius: čia tiek daug 
erdvės: ir asmeninės, ir bendriems 
žaidimams bei kitoms veikloms.

Į įkurtuves pasveikinti vaikų tra-
diciškai atvyko Seimo nario Rai-
mundo Martinėlio padėjėjai Lina 
Dūdaitė-Kralikienė ir Ramūnas 
Godeliauskas. Jie perdavė Seimo 

nario šilčiausius linkėjimus ir do-
vaną: jaukumo namams teikiantį 
adventinį vainiką. 

Panevėžio apskrities vaiko teisių 
apsaugos skyriaus Rokiškio rajone 
patarėja Gitana Černiauskienė ir 
vyriausioji specialistė Jolanta Mi-
siūnienė dovanojo stalo žaidimų 
jaukiems žiemos vakarams.

Naujuosius namus bei jų gyven-
tojus palaimino Obelių, Kriaunų 
ir Aleksandravėlės klebonas Lai-
monas Nedveckas. Vaikai laimingi 
dvasininkui rodė savuosius kam-
barius, džiaugėsi naujais žaislais, 
baldais, bendravo kaip su geriausiu 
draugu. Toks noras pasidžiaugti ne-
stebina: kunigas L. Nedveckas kai 
kuriuos šeimynos vaikus pažįsta 
nuo pat kūdikystės – jis juos krikš-
tijo. Be to, ir Obelių globos namai 
glaudžiai bendradarbiauja su vietos 
parapija.  

Kiek pavėlavęs į įkurtuves atvy-
ko ir rajono meras Antanas Vago-
nis. Jo dovana vaikams – sūpynės. 
Trumpai pasėdėjęs prie šventinio 
stalo, jis išlėkė su reikalais.

O šventinis stalas gausus: ir fir-
miniai naminiai vafliai, ir kukurūzų 
bei karamelės tortas, ir gardžiausi 
pyragai. Visa tai svečių belaukda-
mi, su meile pagamino vaikai ir jų 
auklėtojai. Ir erdvioje virtuvėje, 
prie didelio stalo vietos užtenka 
visiems: ir vaikams, ir jais besirū-
pinančiam globos namų personalui, 
ir svečiams.

Skalsu kalbos
apie ateitį
Prie skanėstais nukrauto stalo – 

jaukus pokalbis apie įkurtuvininkų 
ateitį. Globos namų direktorius T. 
Stakėnas neslėpė: savarankiškesnis 
gyvenimas yra iššūkis ir vaikams, 
ir jų auklėtojams. Juk daug darbų 
reikia padaryti patiems: čia pečku-
rys kas rytą neužkurs krosnies, vi-
rėjai neparuoš skanių pusryčių, pi-
etų ir vakarienės, o ir kiemą šluoti, 
sniegą kasti, o pavasarį ir gėlynus, 
aplinką prižiūrėti teks patiems. 
Pašnekovas užsiminė, kad vaikai 
jau svajoja ir apie augintinį – norė-
tų laikyti kačiuką...

Rajono savivaldybės Socialinės 
paramos ir sveikatos skyriaus vy-
riausioji specialistė Dalia Zibolie-
nė kalbėjo apie kaimynininių rajo-
nų patirtį. Antai kupiškėnai vaikų 
namų globotinius apgyvendina ne 
namuose, o butuose. Į diskusiją 
įsijungęs Obelių, Kriaunų ir Alek-
sandravėlės klebonas L. Nedveckas 
sakė, kad vaikų ateičiai daugiau 
naudos duotų rokiškėnų sprendi-
mas: name vaikai įgys daugiau 
įgūdžių,reikalingų savarankiškam 
gyvenimui.

Liko vos penkiolika
O kiek gi vaikų liko Obelių glo-

bos namuose? Direktorius T. Sta-
kėnas suskaičiavo, kad jų erdviais 
koridoriais šiuo metu laksto pen-
kiolika vaikų. Artimiausiu metu 
jų skaičius dar sumažės – globos 
namai ketina nuomotis ketvirtąjį 
namą šeimynai. 

O kas dabar šeimininkauja iš-
tuštėjusiose patalpose? Juk puikiai 
sutvarkytas ir atnaujintas Obelių 
globos namų patalpas būtų gaila 
palikti tuščias. T. Stakėno teigi-
mu, namuose verda gyvybė. Vietoj 
išsikrausčiusių šeimynų jų patal-
pose įsikūrė Krizių centras, kuria-
me glaudžiasi nelaimės ištiktos ar 
smurtą, nepriteklių artimoje aplin-
koje patyrusios mamos su vaikais. 
Šiuo metu Krizių centre gyvena 21-
as asmuo. 

Su jais dirba kvalifikuoti spe-
cialistai, kurie padeda tvarkytis 
gyvenimą: susigaudyti teisiniuose 
reikaluose, susitvarkyti asmeninius 
finansus, mokytis socialinių įgū-
džių. Ir ši paslauga, pasak T. Sta-
kėno, yra labai paklausi ir ją verta 
plėtoti. 

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Iškilminga įkurtuvių akimirka: juostelę kerpa Obelių vaikų globos namų direktorius Tadas Stakėnas.                              „Rokiškio Sirenos“ nuotr.

Išpildytos daugiau nei 200 nepasiturinčiai gyvenančių šeimų vaikų svajonės: vieni nori žaislų, kiti – būtinų daiktų
Kalėdos – stebuklų metas. Deja, 

stebuklai aplanko ne visus – jie daž-
nai aplenkia vaikus, kurių norų tėvai 
įgyvendinti negali dė finansinių sun-
kumų. Norėdami, jog švenčių metu nė 
vienas vaikas neliktų be savo šventi-
nio stebuklo, geros valios žmonės dar 
2010 metais pradėjo įgyvendinti sa-
vanoriškais siekiais paremtą projektą 
„Vaikų svajonės”. Po dviejų metų prie 
šios akcijos prisijungė ir Rokiškio ra-
jono socialinės paramos centras.

Akcijos principas
Akcijos metu Lietuvos savivaldybių 

socialiniai darbuotojai, kurie rūpinasi 
socialinės rizikos šeimose augančiais 
vaikais, išklauso tokiose šeimose augan-
čių vaikučių svajones, jas susistemina ir 
patalpina internetinėje svetainėje www.
vaikusvajones.lt. Patalpintos svajonės 
yra matomos kiekvienam interneto sve-
tainės vartotojui, todėl vaiko svajonę iš-
pildyti norintis žmogus pasirenka vaiką 
ir nuperka jam dovanėlę, kurią išsiunčia 
į to rajono, kuriame gyvena vaikas, soci-
alinės paramos centrą. Iš kurio dovanė-
lės, socialinių darbuotojų dėka, pasiekia 
vaikus.

Svajonės pildomos... su kaupu
Pirmaisiais bendradarbiavimo metais 

socialinės paramos centro darbuotojos 
bei geros valios žmonės prisidėjo prie 30 
svajonių išsipildymo. Tačiau šie metai 
Rokiškio rajono vaikams bei socialinės 
paramos centrui išties ypatingi – geros 
valios žmonių dėka buvo išpildytos net 
152 rajono vaikų svajonės, dar 80 dova-
nėlių vaikams iškeliavo per taipogi pro-
jekte dalyvaujančius Jaunimo centrą ir 
Všį ,,Gelbėkit vaikus“ dienos centrą.

Krūvos dovanų į paramos centrą 
plaukti ėmė dar lapkričio mėnesį: vienas 
atvežė kurjeriai, kitas – patys svajonių 
įgyvendintojai. „Ir skambučių sulaukti 
teko, su klausimu, kur palikti dovaną, 
kad ji tikrai pasiektų vaikutį,“ – sakė cen-
tro direktorė J. Paukštienė pridurdama, 
kad be galo didžiuojasi tokiais iniciaty-
viais socialiniais darbuotojais ir labai pa-
laiko jų idėją prisidėti piee projekto.

Centro darbuotojos įsitraukusios į 
projekto įgyvendinimą džiaugėsi, jog 
kiekvienas prie akcijos prisidėjęs žmo-
gus į tai žiūrėjo itin jautriai: rūpestingai 
supakavo dovaną (nuotr.), parašė sveiki-
nimą, teiravosi, ar šeimoje nėra daugiau 
vaikų, kuriems taipogi perdavė dovanėlę 

ar saldumynų. „Dalį svajonių patys pil-
dytojai galėjo įteikti patys, vyko į šei-
mas, prisilietė prie dovanojimo stebuklo 
bei sklindančios šilumos ir dėkingumo iš 
mažų vaikiškų širdelių. Juk kartais soci-
alinių įgūdžių stokojančioms šeimoms ir 
jų vaikams taip trūksta kitų žmonių pa-
laikymo, padrąsinimo, gero žodžio, ap-
kabinimo,“ – sakė projekto koordinatorė 
Asta Kilienė.

Svajones pildyti – būtina
Kaip teigė paramos projekto koordi-

natorė A. Kilienė, kasmet vaikų svajonės 
svyruoja nuo kalbančių ir dainuojančių 
pliušinių žaislų, dėlionių, lėlių, knygu-
čių, radijo bangomis valdomų automobi-
lių iki pirmos būtinybės daiktų – striukių, 
batų. Moteris teigė, jog tokių daiktų pa-
vadinimas matyti itin skaudu – juk vaikai 
turėtų svajoti apie žaislus, o ne drabužius. 

„Džiugu, kad sulaukėme tokio dide-
lio aktyvumo – neišpildytų Rokiškio ra-
jono vaikų svajonių neliko dar gruodžio 
mėnesį, o iki tol dovanos plaukte plaukė, 
- sakė J. Paukštienė, - Labai džiaugiuosi, 
kad žmonės taip aktyviai įsitraukia. Juk 
vaikų svajones pildyti būtina“.

Monika MEILUTĖ
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Obelių savarankiško gyvenimo namai atšventė 
pirmąjį jubiliejų: per dešimt metų buvo visko

Skaudžios likimo rykš-
tės paragavusiems Rokiš-
kio rajono žmonėms itin 
svarbūs 2008-ieji metai – 
būtent tuomet Obeliuose 
duris atvėrė savarankiško 
gyvenimo namai. Juose šil-
tą kambarį, dušą bei socia-
linio darbuotojo paslaugas 
gali gauti visi, kurie dėl 
gyvenimo negandų prara-
do būstą, šeimą, pasinėrė 
į priklausomybių liūną. 
Tačiau šie metai Obeliuose 
įsikūrusių namų gyvento-
jams ne mažiau svarbūs 
nei patiems darbuotojams 
– gruodžio 18 dieną atšvęs-
tas padalinio dešimtmetis.

 Nedrąsi pradžia
Savarankiško gyvenimo 

namų įsteigimo idėja gimė 
Rokiškio rajono savivaldy-
bės administracijos darbuo-
tojų galvose, bei tuo metu 
vadovavusiai Rokiškio soci-
alinės paramos centro direk-
torei Audronei Kaupienei. 
Sulaukus tarybos pritarimo, 
netrukus imtasi projektą įgy-
vendinti. Socialinės paramos 
centro padalinys, kuriame tei-
kiamos socialinės priežiūros 
paslaugos bei asmenims su-
teikiama namų aplinka, duris 
atvėrė 2008 metų pabaigoje. 
Nuo tada 32 asmenis talpi-
nantys namai niekada nebuvo 
tušti: čia apsistodavo  mamos 
su kūdikiais, senyvo amžiaus 
žmonės, jaunuoliai, neįgalūs 
bei priklausomybių turintys 
asmenys. Kaip teigė centro 
direktorė Jolanta Paukštienė, 
savarankiško gyvenimo na-
muose gyveno kelios kartos: 
„Apsistojusios mamos su pa-
augliais vaikais galiausiai su-
sirasdavo nuolatinius namus 
ir išsikeldavo. Po kelių metų 
sulaukdavome jau suaugusių 
paauglių su savo kūdikėliais“.

Laikui bėgant pastebėta, 
kad savarankiško gyvenimo 
namų projektas pasitvirtino 
su kaupu, todėl buvo nuspręs-
ta teikti paraišką Europos są-
jungos lėšoms gauti ir imtis 
Obelių savarankiško gyve-
nimo namų plėtros. Gavus 
finansavimą, apgyvendinimo 
sąlygos peraugo į kitą lygį: 
buvo įrengtas trečias aukštas, 
mansarda, apšiltinta bei nuda-
žyta pastato išorė bei uždeng-
tas šlaitinis stogas, įrengtas 
keltuvas neįgaliesiems.

Taisyklės: žino visi, 
bet ne visi laikosi
Norint apsigyventi sava-

rankiško gyvenimo namuose 
pirmiausia reikia kreiptis į 
vietos seniūnijos socialinio 
darbo organizatorių. Tuomet 
prašymas perduodamas So-
cialinės paramos ir sveikatos 
skyriui, kuriame sudaryta 
komisija nusprendžia, ar as-

mens prašymą tenkinti. Pra-
šymą patenkinus, su asmeniu 
pasirašoma pusės metų apgy-
vendinimo sutartis.

Jolanta Paukštienė sakė, 
kad nors apgyvendinimą gauti 
nėra sunku, tačiaudažnam lai-
kytis namų taisyklių – tikras 
iššūkis. „Kaip ir visur, taip ir 
šiuose namuose yra nustatyta 
vidaus tvarka. Tik ką apsigy-
venę asmenys būna ramūs ir 
tvarkingi, tačiau spėję „apšil-
ti kojas“ ima maištauti. Gavę 
papeikimą dažnai nusiramina, 
nes žino, kad tris kartus nu-
sižengus taisyklėms, iš namų 
teks išsikraustyti ne mažiau 
kaip pusės metų laikotarpiui, 
per kurį asmeniui būtų leista 
pasitaisyti,“ – pasakojo be-
veik dešimtmetį savarankiško 
gyvenimo namuose išdirbusi 
J. Paukštienė. Moteris pridūrė, 
jog pasibaigus 6 mėnesių ap-

gyvendinimo sutarčiai, tačiau 
vis dar nesusiradus nuolatinės 
gyvenamosios vietos, gerano-
riškam gyventojui sutartis yra 
pratęsiama.

Trūksta 
socialinių įgūdžių
Savarankiško gyvenimo 

namų paslaugos teikiamos 
senyvo amžiaus, negalią 
turintiems suaugusiems as-
menims, kuriems nereikia 
nuolatinės intensyvios prie-
žiūros. Taip pat pavieniams 
bei kartu su šeimomis socia-
linės rizikos asmenys, kurie 
prarado gyvenamąjį būstą. 
Beveik metus namuose nebe-
apgyvendinamos mamos su 
kūdikiais – apgyvendinimo 
paslaugą jiems teikia mamos 
ir vaiko krizių centras.

Centro vadovė neslėpė 
jog, per beveik dešimt darbo 

metų patirtį socialinės dar-
buotojos pareigose, pastebė-
jo, kad daugelis gyventojų 
nė neturi įprastų socialinių 
įgūdžių. „Pagrindinis reikala-
vimas namų gyventojams yra 
mokėjimas savarankiškai sa-
vimi pasirūpinti. Taip pat jie 
privalo tvarkytis kambarius 
bei kitas namų ir lauko er-
dves – daugeliui tai problemų 
nekelia. Tačiau kalbant apie 
asmeninę higieną, tarpusa-
vio bendravimą, užimtumą... 
Akivaizdu, kad daugeliui 
gyventojų tiesiog trūksta pa-
prastų socialinių įgūdžių,“ – 
komentavo vadovė.

Su įgūdžių trūkumu kovo-
ja socialinės paramos centro 
bei savarankiško gyvenimo 
namų darbuotojai: už prastą 
higieną duoda papeikimus, 
moko savitvarkos. Namų 
gyventojai taipogi skatinami 
įsitraukti į užimtumą. „Soci-
alinių darbuotojų tikslas yra 
sustiprinti, ar net iš naujo 
atkurti prarastus socialinius 
įgūdžius. Norime, kad namų 
gyventojai iš laikinų namų iš-
eitų kuo labiau savarankiški,“ 
– sakė J. Paukštienė.

Nestinga kūrybiškumo
Vadovė pasakojo, jog nors 

socialinių įgūdžių neturinčius 
asmenis įtraukti į užimtumo 

programas yra gana sudėtin-
ga, tačiau namuose netrūksta 
ir kūrybiškų gyventojų. „Šiuo 
metu tokių gyventojų yra du. 
Vienas vyriškis kuria labai 
gražius kūrinius naudodamas 
dekupažo techniką, antrines 
žaliavas. Kita gyventoja be 
galo mėgsta nerti,“ – šypso-
josi vadovė.

J. Paukštienė patikino, jog 
kūrybiniai gyventojų darbai 
nėra slepiami – jie puošia sa-
varankiško gyvenimo namų 
erdves, yra dovanojami sve-
čiams, net eksponuojami ra-
jono bibliotekose. „Kadangi 
norim užmegzti kuo glau-
desnį ryšį su rajonu, ėmėmės 
bendrauti su bibliotekų atsto-
vais, kurie sutikdavo gyven-
tojų darbus eksponuoti. Vė-
liau kreiptis reikėdavo nebe 
mums – bibliotekininkės 
skambindavo pačios ir klaus-
davo, ar ne laikas parodą or-
ganizuoti,“ – juokėsi vadovė.

Jubiliejaus proga – 
būrys svečių
Gruodžio 18 dieną sa-

varankiško gyvenimo duris 
varstė ne tik gyventojai bei 
darbuotojai – čia sugužėjo 
visas būrys svečių: rajono 
meras, politikai, įstaigų at-
stovai. Ir ne veltui. Pramogų 
apsuptyje paminėtas padalinio 

dešimtmetis, kuriam, kaip tei-
gė J. Paukštienė, darbuotojos 
ruošėsi daugiau nei tris mė-
nesius: rašė scenarijų, dalino 
kvietimus, dengė vaišių stalą, 
kvietė muzikantus. J. Paukš-
tienė neslėpė, jog nors šiuo 
metu savarankiško gyvenimo 
namuose jau nebedirba, tačiau 
minėjimo vis tiek laukė su ne-
kantrumu ir dideliu jauduliu.

Prie rėmėjų vaišėmis nu-
krauto stalo svečiai žavėjo-
si dviejų obeliečių sukurtos 
grupės „Mes“ bei Biržų rajo-
no Papilio kultūros namų ro-
mansų ansamblio ,,Sentimen-
tai“ pasirodymais. Vadovės 
teigimu renginys sužavėjo ir 
svečius, ir gyventojus, ir pa-
čius darbuotojus. „Ore tvyro-
jo pakili ir labai džiaugsmin-
ga nuotaika, o savarankiško 
gyvenimo namai sulaukė 
daugybės gražių atsiliepimų,“ 
– apie pavykusią šventę džiu-
giai atsiliepė J. Paukštienė.

Obelių savarankiško gy-
venimo namų darbuotojai be 
galo dėkoja geranoriškai pri-
sidėjusiems rėmėjams: Zitai 
Polonskienei, Audronei Šeš-
kienei, Obelių ,,Gėlinukui“, 
UAB ,,Svaita“, UAB ,,Daro-
la“, UAB ,,Daivida“, Laimu-
tei Sadauskienei, UAB ,,Lašų 
duona“.

Monika MEILUTĖ
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Ieškokite  Rokiškio
prekybos centruose!

Prasmingų jaunimo veiklų metas
Jaunimo reikalų depar-

tamentas  prie Socialinės 
apsaugos ir darbo minis-
terija 2018 m. Rokiškio 
jaunimo centro veiklos 
projektui skyrė 13263 Eur. 
Gautos lėšos buvo panau-
dotos vyresniojo specialisto 
darbo su jaunimu darbo 
užmokesčiui, administra-
cijos išlaidoms, prekėms ir 
paslaugoms.

Nuo  2018 m. birželio 
mėn veiklose dalyvavo 597 
jauni žmonės, iš kurių 259 
unikalūs. Kiekvieną dieną 
atvirų vakarų metu jaunimas 
turėjo erdvę bendravimui, 
galimybę žaisti pool‘ą, stalo 
tenisą, stalo žaidimus, nar-
šyti internete, veikti pagal 
savo pomėgius, planuotai 
ir spontaniškai inicijuoti 
mėgstamas veiklas. Jaunimo 
darbuotojai kalbėjosi, pata-
rė, konsultavo ir informavo 
jaunus žmones. Vieną kartą 
per savaitę vyko meninės 
kūrybinės dirbtuvės, soci-
alinių įgūdžių užsiėmimai.  
Centre būrėsi neformalios 
grupės: Dj, ugnies žonglie-
rių „Fireangels“, „Mes jau-
nimas“, savanorių, renginių 
organizatorių, Rokiškio ra-
jono mokinių taryba. Gru-
pėms buvo organizuojami 
mokymai naujų žinių pagal 
pomėgius įgijimui, socia-
linių, komandinių  įgūdžių 
stiprinimui.   Jaunuoliai tu-
rėjo galimybę mokytis iš 
geriausių juos dominančios 
srities specialistų.  Nefor-
malios grupės pateikė 4 jau-
nimo iniciatyvų projektus 
Rokiškio rajono savivaldy-
bės administracijos skel-
biamuose konkursuose ir 
sėkmingai juos įgyvendino. 

Birželio mėnesį vyko 5 
dienų  mokymai „Atverk 
duris galimybėms“, kuriuos 

organizavo neformali sava-
norių grupė. Mokymų metu 
buvo taikomi neformalaus ug-
dymo metodai, kurių dėka  20  
jaunų projekto dalyvių turėjo 
galimybę labiau pažinti save 
ir kitus, tobulinti komandinio 
darbo įgūdžius bei smagiai 
praleisti laiką. Mokymus vedė 
Konsultacijų ir iniciatyvų 
centro „Tavo laikas“ vadovė, 
geštalto terapijos praktikė ir 
dailės terapijos specialistė, 
programos Erasmus+ konsul-
tantė regione, mokymų vado-
vė, turinti 10 metų darbo su 
jaunimu patirtį Gaila Matu-
lytė.  Mokymų metu projekto 
dalyviams savanorė Ugnė Jo-
čytė pristatė IKIGAI (Kodėl 
aš esu šiam pasaulyje) meto-
dą. Dalyviai atsakinėdami į 
klausimus apie hobius, pomė-
gius, darbą, pagalbą ir tai, ko 
pasauliui reikia, išsiaiškino 
savo IKIGAI. Po kiekvienos 
atliktos užduoties viešai pri-
statė savo įžvalgas, kurios dar 
labiau padėjo išgirsti save ir 
kitus. 

Rugpjūčio mėn. 18 jaunuo-
lių grupė įveikė  20 km Šir-
vintos upės vingių, pasitikrin-
to fizines jėgas bei įsivertino, 
pasitikrino mokėjimo dirbti 
kartu, padėti vieni kitiems  
įgūdžius.

Rugsėjo 17 - 21 dienomis 
jaunimas šventė 10-ąjį atviro 
darbo su jaunimu gimtadienį. 
Vyko žaidimų, filmų vakarai, 
3x3 krepšinio varžybos, stalo 
teniso ir pool'o turnyrai. Ypa-
tinga diena buvo rugsėjo 21 
d. Šią dieną buvo organizuo-
ta konferencija „Atvirai apie 
atvirąjį darbą su jaunimu". 
Ji buvo skirta socialiniams 
partneriams, mokyklų, se-
niūnijų socialiniams pedago-
gams ir darbuotojams, atvi-
rų jaunimo erdvių ir centrų 
darbuotojams. Pranešimus 
konferencijoje skaitė Jauni-

mo reikalų departamento prie 
SADM vyresnioji specialistė   
Gintarė Stankevičienė apie 
Jaunimo politikos aktualijas 
darbo su jaunimu srityje, me-
todininkė Gitana Kubilienė 
apie  Atvirąjį darbą su jau-
nimu Rokiškyje. Radviliškio 
AJC projektų koordinatorius 
Mindaugas Vilnius dalino-
si sėkmėmis ir iššūkiais, su 
kuriais susiduria dirbdamas 
su jaunimu. Telšių AJC di-
rektorė Saulena Pilitauskaitė 
supažindino konferencijos 
dalyvius su darbo su jaunimu 
formų įvairove, dalinosi pa-
siekimais mobiliajame darbe 
su jaunimu.  Tą pačią dieną 
vyko orientacinės varžybos  
jaunimui po Rokiškį, kūrybi-
nės gipso, piešimo ant gelio 
plokštės, chna, pynimo dirb-
tuvės. Vakare vyko gimtadie-
nio šventė. Pasveikinti jauni-
mo atvyko Rokiškio rajono 
savivaldybės meras Antanas 
Vagonis, švietimo skyriaus 
vedėjas Aurimas Laužadis, 
jaunimo reikalų koordinatorė 
Danutė Kniazytė. Į gimtadie-
nio šventę atvyko svečias iš 
Lenkijos Adrian Staniševski, 
su kuriuo įgyvendinti 2 Lietu-
vos-Lenkijos jaunimo mainų 
projektai. Gimtadienio šventę 
vainikavo 10-ečio tortas, fe-
jerverkai, ugnies žonglierių 
Kupiškio „Fenix“, Rokiškio 
„Fireangels" pasirodymai ir 
gyvo garso jaunimo grupės 
„Ratai“ koncertas. Gimta-
dienio renginiuose dalyvavo 
Ukmergės, Utenos, Radviliš-
kio jaunimo centrų jaunimas 
ir darbuotojai. Nuoširdžiai 
dėkojame „Rokiškio Sire-
nai“, Rokiškio  kūno kultūros 
ir sporto centrui, Senamies-
čio progimnazijai, Rokiškio 
komunalininkui, Rokiškio 
miesto seniūnijai, Kavoliškio 
bibliotekininkei Jūratei Bu-
lavienei, IĮ „Virgintėja“, Ro-

kiškio policijos komisariatui, 
Rokiškio kultūros centrui, 
mokytojai Reginai Raišienei,   
savanoriams. 

Spalio mėnesį turistinėje 
bazėje Žiobiškio kaime vyko 2 
mokymai „Peer to peer“. Jau-
nuoliai mokėsi bendrauti, kar-
tu įveikti užduotis, iššūkius. 
Mokymų programą paruošė ir 
pravedė savanoriai Deimantė 
Žukauskaitė, Tautvidas Teiš-
erskis, Virginjus Jovaišas, Mi-
glė Jakuntavičiūtė. 

Organizuotus mokymus 
savanoriams vedė Kristina ir 
Skaistė iš Lietuvos vaikų die-
nos centrų asociacijos. Dainu-
vos pramogų parke, Anykš-
čiuose 17 jaunuolių išbandė 
savo jėgas, labiau save pažino, 
įveikė baimes, priėmė iššū-
kius, patyrė aštrių pojūčių. Po 
ekstremalių pojūčių  jaunuo-
liai lankėsi apverstame name, 
grožėjosi Puntuko akmeniu ir 
vaizdu Lajų take. 16 jaunuolių 
edukacinės išvykos metu, su-
sipažino su Pažaislio vienuo-
lyno paslaptimis ir apsilankė 
Aklųjų muziejuje. Jaunuoliai 
turėjo progą akimirkai pasi-
justi taip kaip jaučiasi neregiai 
žmonės.    Neformali savano-
rių grupė dalyvavo „Maisto 
banko“ akcijoje. Prekybos 
centre IKI pirkėjai paaukojo 
230 vnt. įvairių, negendan-
čių maisto produktų. Gauta 
parama iki 2019 m. vasario 2 
d. bus išdalinta vaikų dienos 
centro „Kad būtume drauge“ 
šeimoms.  Jaunimo centre 
vyko paskaita apie Lietuvos 
kariuomenę. Jaunuoliai suži-
nojo daug paslapčių apie Lie-
tuvos kariuomenę ir su kari-
ninku diskutavo apie karjeros 
galimybes. 

Lapkričio mėnesį meto-
dininkė Gitana Kubilienė 
Užimtumo tarnyboje pristatė 
savanorystės aktualijas ir gali-
mybes Lietuvoje ir užsienyje. 

16 jaunuolių lankėsi Rokiškio 
priešgaisrinėje gelbėjimo tar-
nyboje, kur susipažino su Ro-
kiškio krašto gaisrinės įranga 
bei darbo principais. Jauni-
mo centre vyko filmo „Pykšt 
pokšt - tu negyvas“ peržiūra. 
Dalyvavo 20 jaunuolių. Po fil-
mo vyko pokalbis - diskusija 
su Rokiškio rajono savivaldy-
bės pedagoginės - psichologi-
nės tarnybos psichologu Dai-
niumi Čerbulėnu. 7 jaunuoliai 
išbandė amato subtilybių ke-
ramikos dirbtuvėse su dailės 
mokytoju Arūnu Augučiu.  8  
jaunuoliai su vyresniąja spe-
cialiste Aurelija Urboniene 
aplankė Biržų, Krakių atviras 
jaunimo erdves, Pakruojo, 
Pasvalio, Radviliškio, Šiau-
lių, Panevėžio, Kupiškio atvi-
rus jaunimo centrus. Jaunimo 
centro komanda apžiūrėjo 
patalpas, turimus žaidimų sta-
lus, stalo žaidimus, kitas prie-
mones, reikalingas įdomiai, 
ugdomajai  veiklai vykdyti. 
Turne metu darbuotojai, jau-
nuoliai susipažino vieni su 
kitais, dalinosi patirtimi, pasi-
sėmė naujų idėjų.

Gruodžio 5 d. – Tarptautinė 
savanorių diena buvo paminė-
ta kartu su Rokiškio rajono sa-
vivaldybės bibliotekos vaikų 
ir jaunimo skyriaus darbuoto-
jais. Vedėja Aušra Žukauskie-
nė susitikimą pradėjo šūkiu 
„Jaunime, laužyk stereotipus 
– savanoriauk!“. Susirinkusie-
ji diskutavo, kas yra savanoris 
bei kodėl verta juo tapti, ko-
kie pagrindiniai savanorystės 
principai ir kokia savanorys-
tės vertė visuomenei. Dalyviai 
varžėsi žaidime „Kas laimės 
savanorystės milijoną?“. Jau-
nimo centre lankytojo Kris-
tupo Skuturnos iniciatyva 
suorganizuotas protmūšis su 
Kahoot programėle, skirtas 
adventiniam laikotarpiui. 

Buvo dirbamas individu-
alus darbas su 35 žmonėmis, 
iš kurių 25 jauni žmonės, 10 
šeimos narių, draugų.  Lan-
kytojai, draugai, šeimos na-
riai  identifikavo problemas, 
mokėsi jas spręsti, sužinojo, 
kur gali kreiptis, iškilus pro-
blemoms.             

Programos vykdytojai, su 
jaunimu dirbantys asmenys, 
savanoriai, jaunimo lyderiai, 
neformalių grupių atstovai 
savo motyvaciją ir kompe-
tencijas stiprino keturiuose 
Jaunimo reikalų departamen-
to, Lietuvos jaunimo orga-
nizacijų tarybos, Rokiškio 
rajono švietimo centro ir kitų 
organizacijų organizuoja-
muose mokymuose. Sureng-
ti 5 informaciniai renginiai 
apie jaunimo centro veiklą 
mokiniams, socialiniams pe-
dagogams, seniūnijų darbuo-
tojams.

Kiekvieną savaitę vyko re-
guliarūs darbuotojų koman-
dos susitikimai, aptariamos 
ir sprendžiamos problemos, 
iškilę iššūkiai, numatomi 
veiklos kokybės gerinimo 
žingsniai. Vyko atvejų anali-
zės, supervizijos, kurias vedė 
konsultantė, supervizorė Rita 
Škriadaitė- Vrubliauskė. 

Jaunimo centre buvo tei-
kiamos pirminės interven-
cijos paslaugos jaunimui, 
dalyvaujančiam Jaunimo 
garantijų iniciatyvų projek-
te „Atrask save‘, vykdomos 
Vaiko minimalios ir viduti-
nės priežiūros priemonės. 

Programos veiklų metu 
buvo teikiamos Jaunimo in-
formavimo ir konsultavimo 
taško paslaugos kaip neat-
siejama darbo su jaunimu 
dalis.  Šiais metais buvo 
pasirinktos  2 pagrindinės 
temos: savanorystės ir mo-
bilumo galimybės.  Kon-
sultuota 40, informuota 80 
jaunų žmonių, organizuoti 4 
informaciniai renginiai apie 
mobilumo, savanorystės 
aktualijas. Individualios ir 
grupinės konsultacijos buvo 
teikiamos įvairiomis, jauni-
mą dominančiomis temomis. 
Jaunimas prisidėjo prie in-
formacinių renginių organi-
zavimo, prezentacijų paruo-
šimo, tobulino informacinio 
raštingumo ir medijų kompe-
tencijas.  

Parengė 
Programos vadovė,

 metodininkė  
Gitana KUBILIENĖ

Mokesčių amnestija galios ne visiems
 Pirmąjį kitų metų pus-

metį gyventojai ir įmonės 
galės nebaudžiami dekla-
ruoti pamirštus sumokėti 
ar nuslėptus mokesčius. 
Tačiau tokia amnestija ne-
bus taikoma gavusiesiems 
pajamų iš kontrabandos ar 
kyšių – jie baudžiamosios 
atsakomybės neišvengs. 

Mokesčių amnestija galios 
pajamoms, gautoms nuo 2014 
metų. Gyventojai ar įmonės, 
besivertę, pavyzdžiui, netei-
sėta legalių daiktų prekyba, 

galės deklaruoti pajamas ir 
bus atleidžiami nuo delspini-
gių, nesulauks baudų. Dekla-
racijai skirtas pusmetis, tačiau 
atsiskaityti su valstybe bus 
galima per 2 metus.

Vėliau tokių amnestijų ne-
bebus, o Valstybinė mokesčių 
inspekcija pradės intensyves-
nę priežiūrą.  

BNS primena, kad Sei-
mas šių metų birželį pritarė 
Vyriausybės pasiūlymams, 
kuriais stiprinama kova su 
„šešėliu“.

BNS inform.

Dėl 2019 metais didėsiančių vaiko pinigų atskiro prašymo teikti nereikia
Nors 2019 metais išmoka 

kiekvienam vaikui didėja nuo 
30 iki 50 eurų, o kiekvienam ne-
įgaliam vaikui – iki 69,92 eurų, 
tačiau jeigu tėvai jau yra patei-
kę prašymą šiai išmokai gauti, 
naujo prašymo teikti nereikia.

Naujas prašymas turėtų būti 
teikiamas tais atvejais, jei šeimoje 
pasikeitė aplinkybės: pavyzdžiui, 
gimė dar vienas vaikas, šeima tapo 
gausi arba sumažėjo vidutinės pa-
jamos vienam šeimos nariui.  

Kaip žinoma, gausių ir nepasi-
turinčių šeimų vaikams prie vaiko 
pinigų bus mokama papildoma 20 
eurų dydžio išmoka. Tai reiškia, 
kad gausių ir nepasiturinčių šeimų 

vaikams išmoka kiekvienam vai-
kui sieks po 70 eurų.

Gausia laikoma tokia šeima, 
kuri augina 3 ir daugiau vaikų, 
nepasiturinčia – kai pajamos vie-
nam šeimos nariui per mėnesį yra 
mažesnės nei 183 eurai, bet į paja-
mas neįskaičiuojami vaiko pinigai 
ir 15-35 proc. su darbo santykiais 
susijusių pajamų priklausomai 
nuo šeimos sudėties.

Neįgalumą turintiems vaikams 
universali išmoka kitais metais 
sieks 69,92 eurų, o gausios ar ne-
pasiturinčios šeimos neįgaliam 
vaikui bus mokama 20 eurų papil-
doma išmoka.

Vaiko pinigai mokami visiems 
vaikams nuo gimimo iki 18 metų. 

Išmoka vaikui gali būti mokama ir 
iki 21 metų, jeigu  vaikas mokosi 
pagal bendrojo ugdymo progra-
mą, įskaitant ir besimokančius 
profesinio mokymo įstaigose, jei-
gu į mokymąsi įtraukta bendrojo 
ugdymo programa. Įstatyme taip 
pat įtvirtinama, kad jei 16 metų su-
laukęs nepilnametis teismo tvarka 
pripažįstamas emancipuotu ar jei-
gu sudaro santuoką, tokiu atveju 
jis galėtų pats gauti išmoką vaikui.  
Pilnametis asmuo iki 21 metų 
amžiaus, kuris mokosi pagal ben-
drojo ugdymo programą, irgi turi 
teisę pats gauti vaiko pinigus. To-
kią teisę turės ir vaikai nuo 14 iki 
18 metų, turėdami tėvų sutikimą.
Universalūs vaiko pinigai buvo 

įtvirtinti nuo 2018 metų sausio ir 
šiuo metu siekia 30 eurų, o gausių 
ir nepasiturinčių šeimų vaikams 
mokama papildoma išmoka, kuri 
priklauso nuo vaiko amžiaus. Vai-
kui nuo gimimo iki 2 metų šiuo 
metu mokama 28,50 eurų, nuo 2 
iki 18 metų ir vyresniems, kurie 
mokosi pagal bendrojo ugdymo 
programą – 15,20 eurų išmoka per 
mėnesį.

Gruodžio 11 d. duomenimis, 
iš viso yra pateikta prašymų dėl 
510,6 tūkst. vaikų, prašymai pa-
tenkinti dėl 506,7 tūkst. vaikų. 
Iš visų pateiktų prašymų priimta 
99,3 proc. sprendimų dėl išmokos 
vaikui skyrimo.

SADM inform.
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Nepriklausomas rajono laikraštis

2019-ųjų Horoskopas visiems Zodiako ženklams
AVINAS. Labai produk-

tyvūs metai siekiantiems kar-
jeros aukštumų, norintiems 
įgyvendinti planus ir padaryti 
reikšmingą proveržį. Artė-
jantys metai gali būti galingo 
šuolio laikas, ir tie Avinai, 
kuriems praėję metai priminė 
skolų grąžinimo ir sunkaus 
nuodėmių atpirkimo laiką, šie 
metai suteiks šansus pakil-
ti aukščiau. Žvaigždės viską 
mato, viską žino, todėl Visa-
tos malonės sulauks daug ir 
kantriai dirbantys, užsispyrę ir 
ambicingi.

Finansinėje srityje gali būti 
tikras perversmas. Ir tik nuo 
jūsų požiūrio priklauso, teigia-
mai jį priimsite, ar liksite ir vėl 
nepatenkinti. Jau nuo kovo 7 
dienos Uranas įneš naujovių. 
Gali kilti noras atrasti nau-
jus uždarbio būdus, arba tapti 
laisvai samdomu darbuotoju 
ir turėti nepastovias pajamas. 
Gali būti, kad  impulso pagauti 
iššvaistysite visas santaupas, 
tvirtai įsitikinę rytojaus turtin-
ga galia. Labiausiai laimės tie, 
kurie ras papildomą uždarbio 
būdą. Visus metus lydės min-
tis, kad pinigų tai yra, tai nėra, 
absoliutus chaosas.

Jei turite planų keliauti ar 
išvykti ilgesniam laikui į sve-
čią šalį, tam rinkitės metų pra-
džią. Nuo vasaros šita temą 
bus sunku realizuoti. Puikūs  
metai mokslams, studijoms. 
Žinoma, ir dėstytojams, mo-
kytojams, švietėjišką misiją 
nešantiems.

Iki kovo 7 dienos būsite 
vis dar neprognozuojami, bet 
optimistiški. Draugai ir nepri-
klausomas gyvenimo statusas 
puikiai tiks jūsų nuotaikoms. 
Na, o nuo kovo 7 dienos, visų 
didžiuliai nuostabai, ir vėl tap-
site normalūs.

Metai gali išsiskirti padi-
dintu domėjimųsi ezoteriniais 
dalykais. Pernelyg neužsibū-
kite ten, gyvenimas vyksta čia.

Labiausiai kentės šeima ir 
santykių sritis. Žvaigždės ten 
reikšmingo judėjimo nenu-
rodo, tačiau didelis dėmesys 
kitiems dalykams jus nutolins 
nuo artimųjų. Taigi, jei vis dar 
esate tikri, kad esate santykių 
ir šeimos žmogus, kartais pri-
siminkite brangiuosius.

JAUTIS. Jaučiai, labiau-
siai tikėtina, patirs didžiausius 
pokyčius. Ir jie bus labiau as-
meniniai. Urano stipri įtaka 
prasidės maždaug nuo kovo 
7 dienos, kuomet perversmų 
ir revoliucijų planeta keliems 
metams įžengs į stabiliojo Jau-
čio valdas. Jautis ypač prisi-
rišęs prie materialumo, ar bet 
ko, kas jam aišku, suprantama 
ir įprasta. Net charakteris šio 
žemės stichijos ramus ir aiš-
kus. O štai Uranas – absoliuti 
Jaučio energijų priešingybė. 
Taigi, bus tikrai įdomu stebėti 
Jaučių gyvenimo pokyčius.

Pirmiausia 2019 metais, ak-

centas bus nukreiptas į asme-
ninius pasikeitimus. Tiesiog 
daugelis vieną rytą nubudę ir 
pamatę savo atvaizdą supras, 
kad pageidauja skubios ir 
kardinalios permainos. Ir tai 
įgyvendins, nes Uranas sti-
presnis net už Jaučio galingus 
stabdžius. Labai ryškiai pasi-
keis savęs ir savo vaidmens 
gyvenime samprata. Tai, kas 
anksčiau atrodė normalu ir pa-
geidaujama, transformuosis, 
kis. Prabėgus metams būsite 
kitokie: labiau laisvi nuo ma-
terialumo ir stabilumo. Išmok-
site paleisti ir neprisirišti.

Vyks pokyčiai ir santykiuo-
se. Kai keičiamės mes, keičia-
si ir santykis su partneriu. Jis 
jus pamilo vienokius, o kitą-
met jūsų tapsite kitu žmogumi. 
Ir jei toks naujas patiksite savo 
meilei – puiku. Jei nepatiksite, 
irgi nieko tokio: vadinasi, atė-
jo laikas sukti skirtingais ke-
liais ir atrasti kitas meiles.

Galite sulaukti reikšmingų 
karjeros pokyčių. Tiems, kurie 
turi rimtų ketinimų ir planų, 
Saturnas ateis jų koreguoti. 
Ir korekcija bus griežta: jei 
nusipelnėte kruopštumu ir at-
sakomybe – gausite daug. Jei 
elgėtės nesąžiningai – krisite.

Rudens pabaigoje naudos 
atneš astrologijos, ezoterikos, 
ar bet kokios mistinės discipli-
nos studijos.

Nuo rudens daug keliausi-
te. Galbūt kažkas studijuos, 
išmoks kalbų, studijuos sveti-
mas kultūras. Ar tiesiog daug 
ir maloniai keliaus.

DVYNIAI. Maždaug iki 
rudens pradžios kursite santy-
kius. Dauguma vienišų dvynių 
sukurs ilgalaikius santykius 
arba sutiks mylimąjį. Tiems, 
kurie jau susituokę, metai žada 
partnerio reikalų gerėjimą tiek 
visuomeniniame, tiek profesi-
niame gyvenime.

Užsiimantiems teise, bet 
kokios srities konsultantams 
laikotarpis palankus įgyti 
palankumo, mokių klientų 
antplūdžio. Kai kurie sulauks 
asmeninio populiarumo kili-
mo. Žvaigždės perspėja, kad 

2019-aisiais būsite labai opti-
mistiški ir įsitikinę, kad sėkmė 
yra jūsų pusėje. Tačiau yra 
rizika pervertinti savo jėgas, 
jums trūks žemiško racionalu-
mo. Imdamiesi naujų projektų, 
planų įgyvendinimo dešimt 
karų pamatuokite. Jei norite 
metų pabaigoje džiūgauti dėl 
pasiektų rezultatų, daugiau ra-
cionalizuokite ir atsisakykite 
filosofinių idėjų.

Jei planuojate keliauti, yra 
prasmės rinktis kalnuotas vie-
tas. Būkite pasiruošę kelionėse 
susidurti su sunkumais, apri-
bojimais (skrydžių vėlavimas, 
bagažo dingimas ir pan). Kai 
kurie dvyniai aktyviai planuos 
susieti savo gyvenimą su už-
sieniu ar užsieniečiu. Žvaigž-
dės žada palaikymą.

Nors dvyniai iš prigimties 
komunikabilus, aktyvus as-
muo ir rutina, pasikartojančios 
gyvenimo situacijos vargina, 
tačiau žvaigždės rekomen-
duoja atsisakyti chaotiškumo, 
naujų intelektualinių potyrių 
paieškų. Nervų sistema bus 
ypač pažeidžiama ir jautri. 
Menkiausios perkrovos tik 
sunkins padėtį. Reikia atrasti 
ramybės taikymo kasdieniame 
gyvenime praktikas, pavyz-
džiui, puikiai tiktų kvėpavimo 
pratimai.

Dėl didelės traumų tikimy-
bės, sportas gali pridaryti rim-
tos žalos. Praktikuokite ramy-
bę ir susikaupimą.

Metai ypač palankūs vidi-
niams apmąstymams, savista-
bai, savianalizei. 
VĖŽYS. Vėžiams metai 

bus kontrastingi, kupini įvykių 
ir reikšmingų patirčių. Esminė 
metų tema bus santykiai. Ir ne 
tik santuokiniai, bet ir verslo, 
veiklos partnerystės.

Situacija tokia, kad jau gerą 
dešimtmetį Vėžio ženklą vei-
kia griovimo planeta Plutonas. 
Šita įtaka dar truks apie pen-
kerius metus. Todėl Vėžiams 
lengva nebus. Taigi, 2019 
metais Vėžiai įsivels į tokias 
situacijas santykiuose, santuo-
koje, kurios privers permąstyti 
asmeninį požiūrį į partnerystę, 

santuokos vertę. Gali būti si-
tuacijos, susijusios su antros 
pusės poelgiais (neatmetama 
neištikimybės tema), arba 
dėl jūsų pačių poelgių. Tokiu 
metu neverta laikytis įsikabi-
nus kito žmogaus, leisti baigtis 
tam, kas išgyveno savo bendrą 
etapą. 

Tiems, kurie turi teisinių 
reikalų, metai gali būti sudė-
tingi. Procesas arba baigsis ki-
taip, nei tikėjotės, arba gausite 
gerokai mažiau, nei buvo su-
planuota. Jei planuojate turėti 
teisinių reikalų, 2019 metais 
būtų išmintinga jų atsisakyti.

Netikėtumų bus darbo srity-
je. Ieškantys darbo iki žiemos 
pradžios jį gaus. O tie,  kurie 
puoselėja viltį pakeisti esamą 
darbo vietą į geresnę, turėtų 
laukti pavasario arba rudens.

Gali stipriai pasikeisti drau-
gų ir bičiulių ratas. Ypač trauks 
įdomūs ir charizmatiški asme-
nys, su kuriais bičiulystė bus 
dinamiška ir nenuobodi.

Sveikatos dalykai išliks 
aktualūs visus metus. Tai gali 
būti rimtos virškinimo (daž-
niausiai Vėžiai turi skrandžio 
bėdų) ligos, taip pat dėmesio 
gali pareikalauti širdis, stubu-
ras, kaulų sistema, dantys.
LIŪTAS. Liūto ženklo at-

stovams gali atnešti meilės 
svaigulį, vaiko gimimą ar tie-
siog malonias akimirkas. Nors 
Jupiterio kelionė Šaulio zodi-
ako ženklu žada apskritai sė-
kmę Liūtams (kaip tos pačios 
ugnies stichijos atstovams), 
tačiau konkretizuojant, Liūtų 
didžiosios dovanos laukia iš-
vardytose srityse.

Vienišiai ar nusiteikę mei-
lės iššūkiams, tegul daugiau 
laiko leidžia viešumoje, pasi-
linksminimo ir pramogų zo-
nose. Taip suteiksite sau dau-
giau galimybių susipažinti su 
potencialiais meilės objektais. 
Tiems, kurie labiau intravertai 
ir namisėdos, likimas vistiek 
suorganizuos pasimatymų su 
santechnikais, laiškininkais, 
elektrikais. Planuojantiems 
šeimos pagausėjimą, metai 
žada būti vaisingi. O tiems, 

kurie patenkinti savo meilės 
vaisių skaičiumi, tebūnie bu-
drūs ir itin atsakingi.

2019 metai žada būti ypač 
kūrybiški. Didelės sėkmės 
sulauks meno srities atstovai. 
Arba atras naujas kūrybos ša-
kas. Metai palankūs įgyven-
dinti asmeninius projektus, 
atrasti naują pomėgį Dėl pas-
tarojo matyt taip pamesite gal-
vą, kad juo tegyvensite.

Liūtai gali išgyventi sunku-
mus darbe, santykiuose su pa-
valdiniais, ar bendradarbiais. 
Tai bus susiję su atsakomybės 
padidėjimu, darbo apimčių ne-
adekvatumu. Jausite nusivyli-
mą esamu darbu ir puoselėsite 
slaptas viltis mesti viską. Ta-
čiau žvaigždės rekomenduo-
ja tai atidėti kitiems metams. 
Arba rizikuojate visus metus 
būti laisvu nuo darbu. Bedar-
biu kitaip sakant.

Būkite dėmesingi savo 
sveikatos būklei. Labai tikėti-
na, kad tikrai daug laiko pra-
leisite gydytojo kabinete dėl 
vienokių ar kitokių sveikatos 
problemų.
MERGELĖ. Ateinantys 

metai gali atnešti naujus na-
mus, ilgai lauktą santuoką ir 
netikėtą kelionę bei šeimos 
pagausėjimą. Išsiilgusioms 
namų jaukumo ir šeimos idilės 
žvaigždės žada pačius geriau-
sius rezultatus. Panašu, kad 
jau metų pradžioje prasidėjęs 
flirtas metų pabaigoje išsi-
vystys į tvirtą sąjungą. Būkite 
dėmesingi Žuvų arba Šaulio 
zodiako atstovams. Jie vieni 
didžiausių pretendentų į jūsų 
sunkiai pasiekiamą širdį.

Daug darbo lauke ir jūsų 
namuose. Vieni tvarkys, re-
montuos ir kitaip puoselės 
šeimos lizdelį. dar kiti rimtai 
planuos ir įsigys savo būstą. 
Geriausia ir palankiausia to 
imtis iki balandžio 11-osios. O 
vėliau tam palankus laikas bus 
nuo rugpjūčio 18-osios.

Labai palanku pratęsti gi-
minę. Ir yra vilčių, kad jūsų 
racionalus protas šiemet bus 
bejėgis prieš žavią kūdikio 
šypseną. Puikūs metai kūry-
bai. Net jei manote, kad netu-
rite menininko gyslelės, kitais 
metais persigalvosite. panašu, 
kad labai netikėtai, bet stipriai 
kursite. Ir visai nesvarbu koks 
tai menas.

Daug linksminsitės, galbūt 
net imsite sportuoti. Žvaigždės 
žada daug malonių akimirkų 
ir neišdildomų įspūdžių visų 
metų bėgyje.

Jūsų ir taip jau turiningus 
metus turėtų praturtinti labai 
netikėta kelionė. Na supranta-
ma, kad namai, šeima ir vaikai 
pasiglemš visą metų dėmesį. Ir 
apie keliones tikrai galvosite 
mažiausiai. Kol vieną dieną 
sulauksite neįtikėtino ir stulbi-
nančiai greito pasiūlymo. Vy-
kite. Jums tikrai patiks.
SVARSTYKLĖS. 2019-

ieji  metai turėtų būti pradėtų 
darbų užbaigimo metas. Bent 
jau iki metų vidurio. Vertėtų 
atsisakyti didelių planų už-
kariauti pasaulį, o labiausiai 
koncentruotis ties neužbaigtais 
darbais (kai kurie dalykai taip 
ir liko tik mintyse) ir jų mate-
rialiniu įgyvendinimu.

Jūsų namų, nekilnojamojo 
turto, šeimos sferoje būsite 
maksimaliai aktyvūs. Metai 
turėtų išsiskirti mažu sociali-
niu aktyvumu, labiau uždaru 
ir nedemonstratyviu gyveni-
mu. Nors priklausote oro sti-
chijai, vadinasi stiprioji jūsų 
pusė yra komunikavimas ir ry-
šiai, tačiau 2019 metais šiomis 
savybėmis pravartu nesivado-
vauti. Turėtumėte elgtis ypač 
praktiškai ir žemiškai, nes tai 
materialinio (čia turima minty 
ne piniginę pusę, o apčiuopia-
mus, realius dalykus, faktus) 
įsitvirtinimo laikas.

2019 metai Svarstyklių zo-
diako ženklo atstovams turėtų 
užbaigti vieną ciklą ir pradėti 
naują. Tai savotiškos trans-
formacijos metai. Kai seni ir 
nebereikalingi dalykai, santy-
kiai, įsitikinimai praras vertę. 
Ir vietoj jų ateis nauji. Jūsų 
gyvenimas patirs atsinaujini-
mą.

Taigi, pagrindinės permai-
nos palies jūsų asmeninius 
namus: nuo nuosavo būsto 
įsigijimo iki kapitalinio jo 
remonto. Kitas svarbus pa-
rodymas – šeimos sampratos 
apmąstymai ir su tuo susijusių 
išvadų padarymas. Labai ti-
kėtina, kad užkietėję vienišiai 
pajus nenumaldomą norą su-
kurti savo šeimą. Jiems turėtų 
gerai seksis. O štai sukūrę il-
galaikius santykius gali patirti 
sunkumų. Tie, kurių sudėtingi 
santykiai su tėvais, sieks atka-
kliai juos pagerinti.

Tikėtina, daug važinėsite 
pirmyn atgal. Gali tekti išvykti 
į komandiruotę. Bus naudingų 
pažinčių. Stiprės susidomė-
jimas pomirtiniu gyvenimu. 
Gali išaugti trauka rizikai, eks-
tremaliems potyriams. Laikas 
palankus užsiimti dvasinėmis 
praktikomis.

SKORPIONAS. Šiems 
metams netrūks finansinių 
ambicijų ir galimybių jas reali-
zuoti. Būsite aktyvūs komuni-
kacijoje ir moksle. Daugiausia 
sėkmingų galimybių ir pro-
veržių patirsote savo finansų 
reikaluose. Tai puikūs metas 
imtis savarankiškos veiklos, 
startuoti su verslo idėja. Juk 
dirbant samdomą darbą nieka-
da nepramušite finansinių ribų. 
Geros sritys finansinei plėtrai 
gali būti mokslas, moksliniai 
pasiekimai. Taip pat importas/
eksportas, prabangos dalykai 
ir paslaugos, juridinė sritis. 
Panašu, kad ir pasiūlymų ben-
dradarbiauti galite sulaukti. 
Tik laiku pastebėkite.

 Į 7 p.  
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Tai puikūs metai pagilinti 

turimas žinias jūsų profesinėje 
srityje, arba imtis naujų moks-
lų. Tai, kad bus išmokta 2019 
metais, įsimins ilgam ir neš 
vaisius ateityje.

Gali ryškiai pasikeisti jūsų 
bendravimo ratas. Juk puikiai 
suprantate, kaip nereikalingi 
kontaktai siurbia energiją. Tai-
gi, 2019 metai labai natūraliai 
šį valymo, revizijos darbą at-
liks. Ir tik jūsų labui.

Ateinančiais metai reiktų 
išsaugoti dėmesingumą ke-
lyje. Galite patirti nemalonių 
incidentų, sudėtingų ir pavo-
jingų situacijų.

Nuo kovo pradžios poky-
čiai keliems metams įžengs į 
jūsų santykių ir partnerystės 
teritoriją. Tikrai bus visko, o 
labiausiai netikėtumų. Beje, 
patys galite tapti nesutramdo-
mi viliotojai ir laisvos meilės 
propaguotojai. Jei rimtai, tai 
santykiuose įsivyraus labiau 
draugiška ir laisva atmosfera. 
Ir tai tikras iššūkis įpratusiems 
prie aiškumo ir pastovumo. 

ŠAULYS. Rekomenduo-
jama atsisakyti nereikalingos 
veiklos ir susitelkti tik į tai, 
kas būtina, ir kas iš tiesų teikia 
džiaugsmą. Jei anksčiau vis 
skųsdavotės laiko trūkumu, 
ateinančiais metais ši proble-
ma jau nebus tokia aktuali.

Iki pavasario palanku mo-
kytis naujų dalykų, tobulinti 
turimus įgūdžius, mokytis už-
sienio kalbų. Planuojantiems 
karjerą, pokyčiams palankiau-
sias metas bus nuo balandžio 
iki rugpjūčio. Metų pradžioje 
gali atrodyti, kad viskas stovi 
vietoje ir net tuomet, kai įde-
dama tikrai daug pastangų, 
rezultatas yra ne toks, kokio 
tikimasi. Viskas turėtų pasi-
keisti kovo-balandžio mėne-
siais, tačiau iki tol gali tekti 
gerai paplušėti.

Pirmoje metų pusėje reko-
menduojama grąžinti skolas 
ir vengti didelių finansinių 
įsipareigojimų. Iki gegužės 
mėnesio galite skųstis prastes-
ne finansine situacija, tačiau 
viskas pasitaisys antroje metų 
pusėje.

Rugsėjo mėnesį Šauliams 
žvaigždės žada didesnes kar-
jeros galimybes bei didesnį 
darbo užmokestį, tačiau labai 
svarbu tai, kad nepraleistumė-
te savo progos.

Sportuojantiems reikėtų 
saugotis traumų, nes jų tiki-
mybė bus itin didelė. Atei-
nančiais metais bus palanku 
planuoti sveikatinimosi proce-
dūras, jei bus reikalinga ope-
racija, po jos Šauliai greitai 
atsigaus. Svarbu neatidėlioti 
vizitų pas gydytoją, palanku 
šalinti įsisenėjusias sveikatos 

problemas, pradėti sveikiau 
maitintis bei atsisakyti žalingų 
įpročių.

OŽIARAGIS. Atsirūgs 
dėl 2018 metų pabaigoje pa-
daryti  sprendimai, tačiau nėra 
nė vieno dalyko, kurio negalė-
tumėte ištaisyti.

Metų pradžioje rekomen-
duojama klausyti širdies bal-
so. Taip pat nebijokite prašyti 
savo artimųjų patarimo ar pa-
galbos – jie sunkioje situaci-
joje jums tikrai galės ir norės 
pagelbėti.

Dėl didelio užimtumo kurį 
laiką buvote primiršę savo 
artimuosius ir draugus, tad 
patartina dažniau susitikti su 
seniai matytais bičiuliais, ap-
lankyti toli gyvenančius gi-
minaičius. Ateinantys metai 
taip pat bus labai palankūs 
kelionėms, tad tuomet, jei jau 
seniai lankėtės užsienyje, da-
bar tam turėsite tikrai nemažai 
progų.

Darbe gali atrodyti, kad 
visi tik ir bando jums pa-
prieštarauti, tačiau išmokite 
išklausyti kitų nuomonę ir ją 
priimti. Jei darbinė aplinka at-
rodys pernelyg slegianti, ir čia 
neturėsite jokių galimybių to-
bulėti, pagalvokite apie darbo 
vietos (ar net srities) keitimą. 
Kovas palankiausias kardina-
liems karjeros pokyčiams.

Finansinė situacija visus 

metus bus stabili, tačiau pa-
tartina per daug neišlaidauti ir 
taupyti. 2019 metais bus keli 
gana sunkūs periodai, tačiau 
jie greitai praeis. 

Ožiaragiai gali skųstis 
skrandžio skausmais, todėl 
labai svarbu pakankamai dė-
mesio skirti tinkamai mitybai.

VANDENIS. Nebus len-
gva – gali būti, kad jus pasieks 
netikėtos naujienos, kurios 
tikrai nedžiugins. Didesnės 
sėkmės gali tikėtis menininkai 
– tikėtina, kad jums pavyks 
įgyvendinti savo svajones ar 
net gerokai padidinti gauna-
mas pajamas.

Pirmąją metų dalį būsite la-
bai užsiėmę, tačiau finansinė 
padėtis išliks tokia pati, kokia 
buvo pastaruosius dvejus me-
tus. Jei planuojate investuoti 
ar pradėti nuosavą verslą, lau-
kite antrosios metų pusės.

Vandeniams patartina ne-
siskolinti pinigų, bei vengti 
nebūtinų išlaidų. Ateinančiais 
metais pinigų taupymas nepa-
reikalaus labai didelių pastan-
gų, tad rekomenduojama kas 
mėnesį atsidėti bent nedidelę 
dalį atlyginimo.

Pavasaris ir vasara bus 
labai palankūs naujų darbų 
planavimui, darbo vietos kei-
timui bei asmeniniam tobu-
lėjimui. Vandeniams bus pa-
lankūs metai   naujų pažinčių 

mezgimui bei susitikimams 
su seniai matytais bičiuliais. 
Jei planuosite kelionę, tam 
labiausiai tiks lapkričio mė-
nuo – šiuo laikotarpiu galėsite 
pelnytai pailsėti nuo kasdienių 
darbų. Lapkričio mėnesį taip 
pat pasiteisins spontaniškai 
priimti sprendimai, todėl at-
siradus naujoms galimybėms 
ilgai svarstyti nevertėtų.

Naujų darbų pristatymui 
bus palankiausi pavasario ir 
vasaros mėnesiai, šiuo laiko-
tarpiu galite sulaukti tikrai 
nemažai palaikymo ir itin 
gerų įvertinimų. Metų pabai-
ga gana rami, didelių pokyčių 
žvaigždės nenumato.

Gali varginti įsisenėję svei-
katos sutrikimai, todėl labai 
svarbu laiku kreiptis į gydyto-
jus. Šis laikotarpis taip pat bus 
labai palankus sveikatinimosi 
procedūroms, mitybos poky-
čiams, ir t.t.

ŽUVYS. Daug naujovių ir 
netikėtumų. Daugiau dėmesio 
skirkite asmeniniam tobulė-
jimui, palanku užsiimti nauja 
veikla, lankyti kursus, moky-
tis užsienio kalbų.

Gali atrodyti, kad niekas 
jūsų nepalaiko, todėl norėsite 
maištauti. Vis dėlto, antroje 
metų pusėje tikrai sulauksite 
ne tik palaikymo, bet ir nuo-
širdžių patarimų. Jums į galvą 
šaus genialių idėjų, kurių įgy-

vendinimui bus palankesnė 
antroji metų pusė. Apie neįgy-
vendintus sumanymus garsiai 
nekalbėkite – tikrai netrūks 
žmonių, kurie norės tuo pasi-
naudoti.

Pirmoji metų pusė palanki 
užbaigti pradėtus darbus bei 
grąžinti skolas. Jei planuojate 
investuoti, tą geriausia daryti 
nuo birželio mėnesio, nes iki 
tol investuoti pinigai gali ne-
sugrįžti. Žuvų finansinė situ-
acija taps stabilesnė – didelė 
tikimybė, kad būsite paaukš-
tinti pareigose, todėl gausite 
didesnį atlyginimą. Darbinė 
veikla nepareikalaus tiek daug 
pastangų, kiek jų teko įdėti 
pernai, todėl turėsite daugiau 
laisvo laiko.

Jei planuosite kelionę, tam 
geriausia rinktis birželio mė-
nesį. Taip pat 2019 metų bir-
želį patartina daugiau laiko 
skirti savo draugams ir arti-
miesiems: aplankykite seniai 
matytus bičiulius, suorgani-
zuokite giminės susitikimą, ir 
pan. Žuvims rekomenduojama 
labiau saugoti sveikatą – gali 
sustiprėti sezoninių alergijų 
simptomai, pasireikšti kvėpa-
vimo takų ligos. Rugpjūtį ir 
rugsėjį jūsų sveikata bus sil-
pniausia, tad šuo laikotarpiu 
reikėtų saugotis peršalimo ir 
įvairių traumų.

www.horoskopai.lt

Kultūros sostine tapęs Rokiškis atskleis teatro 
paslaptis ir visos šalies teatro žvaigždyną

Kultūros sostinės estafetę 
perėmęs Rokiškis jau pirmo-
siomis 2019 metų dienomis 
žada įtraukti į kultūros sūku-
rį. Tarp pirmųjų programos 
„Rokiškis – Lietuvos kultūros 
sostinė 2019“ siūlomų ren-
ginių – teatralizuotas edu-
kacinis maršrutas „Pirmojo 
lietuviško slapto vaidinimo 
paslapčių takais“, organi-
zuojamas asociacijos „Rokiš-
kio teatras“. Sausio 5 dieną 
miesto erdvėse startuosian-
tis projektas žada įdomybių 
įvairaus amžiaus teatro, nuo-
tykių ir paslapčių mėgėjams. 
Šią ištisus metus vyksiančią 
edukacinę programą kovo 
mėnesį papildys ir Lietuvos 
teatro žvaigždžių fiesta – 35-
asis Lietuvos profesionalių 
teatrų festivalis „Vaidiname 
žemdirbiams“.

Minės pirmąjį 
slaptą lietuvišką 
vaidinimą
„Nepaprastai džiaugiamės 

galėdami išryškinti Rokiškio 
reikšmę Lietuvos kultūrai ir 
sykiu pasiūlyti įdomią eduka-
cinę programą. Rokiškio teatro 
entuziastų parengtas šviečiama-
sis maršrutas kviečia nusikelti 
į 1893 metus, kai mūsų krašte, 
Panemunėlio apylinkėje, Nauji-
kų kaime buvo slaptai parodytas 

pirmasis lietuviškas vaidinimas 
„Nepadėjus nėr ko kasti“ pagal 
J. Tumą-Vaižgantą. Tai buvo 
vienas svarbiausių to meto kul-
tūros įvykių, į kurį atsirėmėme 
tiek visoje „Rokiškis – Lietuvos 
kultūros sostinė 2019“ progra-
moje, tiek ir tęsdami puikią 
festivalio „Vaidiname žemdir-
biams“ tradiciją“, – sako Irena 
Matelienė, Rokiškio r. savival-
dybės administracijos Švieti-
mo, kultūros ir sporto skyriaus 
vyr. specialistė kultūrai.

Pasak I. Matelienės, kultūros 
sostinę reprezentuojanti progra-
ma jau nuo pirmojo atidarymo 
renginio itin aukštai iškėlė kar-
telę šios programos renginių 
lygiui. Tai ypač pasakytina apie 
teatro renginių dalį. Ypač atidų 
dėmesį ir daug gerų emocijų te-
atrui Rokiškyje lemia ir nuo pat 
pirmojo slapto vaidinimo šiame 
krašte besitęsianti teatro kultū-

ros tradicija.
Visų amžiaus grupės skirtas 

projektas „Pirmojo lietuviško 
slapto vaidinimo paslapčių ta-
kais“, anot asociacijos „Rokiš-
kio teatras“ prezidento Arūno 
Skardžiaus,  pirmiausia yra 
orientuotas į jaunimą.

35-ajame festivalyje – 
šalies teatro lobiai
Lietuvos profesionalių teatrų 

festivalis „Vaidiname žemdir-
biams“ kasmet suteikia Rokiš-
kio bei aplinkinių Aukštaitijos 
regiono rajonų gyventojams 
unikalią galimybę pamatyti 
geriausius Lietuvos profesio-
nalių teatrų spektaklius. Šiemet 
festivalio „Vaidiname žemdir-
biams“ metu tikimasi sulaukti 
daugiau kaip 20 įvairių šalies 
teatrų. Pasak ilgametės festiva-
lio kuratorės, Rokiškio kultūros 
centro projektų vadovės Biru-

tės Bagdonienės, besikeičianti 
aplinka ir išugdytas žiūrovų 
skonis bei poreikiai diktuoja ir 
naujus sprendimus. Todėl pasi-
rodymus scenoje  lydės susitiki-
mai festivalio „Vaidiname žem-
dirbiams“ laureatais – tai padės 
žiūrovams pasijusti tikrais tea-
trinio vyksmo dalyviais.

Tikimasi, kad tiek edukaci-
nis projektas, tiek ir aukščiausio 
lygio teatro kultūrą į Rokiškį 
sutraukiantis festivalis „Vaidi-
name žemdirbiams“ į miestą 
kvies visos Lietuvos teatro my-
lėtojus.

Pasak B. Bagdonienės, te-
atro ar jo paslapčių pavilioti 
žmonės turės galimybę atrasti 
įvairiapusiai turtingą Rokiškį: 
įdomią istoriją, architektūrą, 
nuostabią gamtą ir gilias kultū-
ros tradicijas.

Rokiškio kultūros centro 
inform.

Baigti dvarų ir pilių 
parkų prižiūrėtojų 
mokymai

Rokiškio krašto muzie-
juje vyko mokymai dvarų 
ir pilių parkų prižiūrėto-
jams. Mokymai vyko pagal 
Lietuvos ir Latvijos bendrą 
projektą„Įspūdinga kelionė 
dvarų parkais visus metus“ 
(„Four Seasons Exciting 
Journey in Manor Parks” / 
„4SeasonsParks”).

Mokymų dalyviams apie 
ES ir nacionalines strategijas, 
teisėkūrą ir mechanizmus, 
naudojamus parkų vystymui,  
aktualias strategijas ir finansi-
nius instrumentus jų įgyvendi-

nimui, taikytinas gaires ir me-
todologijas pasakojo, Lietuvos 
pilių ir dvarų asociacijos prezi-
dentas Gintaras Karosas. Buvo 
aptarta ir geriausia tarptautinė 
parkų vystymo praktika.

Mokymų dalyviai susipa-
žino su Rokiškio krašto mu-
ziejumi, jo parku, išbandė čia 
siūlomas pramogas (nuotrau-
koje – mokymų dalyviai supa-
si parko sūpynėmis). 

Tai buvo penktoji, pasku-
tinė mokymų diena, tad vyko 
diskusijos, apibendrinančios 
visus mokymus. 

Krašto muziejaus inform.
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Pamoka prie ,,šepkiškos‘‘ eglutės: 
mitologija, tautodailė ir skaičių magija

Paskutinę besibaigiančių 
jų metų mokslo dieną Rokiš-
kio Senamiesčio progimna-
zijos 6b klasės mokiniai rin-
kosi prie miesto eglės. Čia 
vyko netradicinė lietuvių 
kalbos ir literatūros pamoka 
,,Rokiškio šv. Kalėdų eglutė  
kaip Pasaulio – Gyvybės me-
dis‘‘, kurią vedė mokytoja 
Žėrutė Semaškienė.

 Pamokoje sužinojome, kad 
senovės kultūros įsivaizdavo 
pasaulį kaip medį, augantį že-
mės centre. Medis buvęs dide-
lis: jo viršūnė siekusi dangų, o 
šaknys besiraizgiusios  giliai 
po žeme. Pasirodo, kad taip 
pasaulį įsivaizdavo ir garsusis 
mūsų krašto dievdirbys Lion-
ginas Šepka.  Šio tautodaili-
ninko atminčiai  Rokiškio šv. 
Kalėdų eglutė ir sumanyta. 
Išsiaiškinome, kad medžio 
drožėjas Lionginas Šepka la-
bai mėgo kurti medines egles, 

kurių šakose žydėjo žiedai ir 
ulbėjo paukščiai. Mūsų ap-
lankyta Kalėdų eglė, stovinti 
Rokiškio krašto muziejaus 
kieme, padabinta mediniais 
paukščiais, kokius temokėjo 
išdrožti Lionginas Šepka.

Pamokoje kalbėdami apie 
Pasaulio-Gyvybės medį iš-
siaiškinome, kodėl svarbu 
žmonėms metų sandūroje 
apmąstyti atliktus darbus, 
prisiminti sutiktus žmones. 
Pasirodo, kad senovėje žmo-
nės tikėjo, jog tik padėkojęs 
gamtai ir Pasaulio kūrėjui gali 
sulaukti malonių - išveng-
ti nederliaus, ligų, nelaimių. 
Senovėje Pasaulio-Gyvybės 
medis jungė gyvuosius ir mi-
rusiuosius, praeitį ir dabartį. 
Labai simboliška, kad Rokiš-
kio Kalėdų medžio viršūnėje 
– skrendantis paukštis. Išsi-
aiškinome, kad jis – vienas 
mylimiausių Liongino Šepkos  
kūrybos personažų. Paukštis 

ne tik simbolizuoja kūrybos 
pradą žmoguje, bet ir yra per-
davėjas to, ko žmogus nema-
to, bet jaučia turintis – savo 
dvasinį pasaulį. 

Pamokos pabaigoje skai-
čiavome medinės grandinės, 
puošiančios apatinį Kalė-
dų  eglės vainiką, žiedus. Jų 
– šimtas dešimt.  Senovėje 
tikėta,  kad bet koks pasikar-
tojančių elementų skaičius Pa-
saulio-Gyvybės medyje turėtų 
būti lygus žmogaus amžiui. 
Gražus sutapimas ar Kalėdinė 
skaičių magija, kad ,,šepkiš-
ka‘‘ Rokiškio Kalėdų eglutė, 
primena ne tik patį liaudies 
kūrėją, bet ir jo amžių – nuo 
Liongino Šepkos gimimo 
skaičiuojame šimtą vienuolik-
tus metus.     

Rokiškio Senamiesčio 
progimnazijos 6b klasės 

mokinės
Vilnera PAUŽAITĖ ir 
Vitalija VALAINYTĖ

Išskirtinės futbolo varžybos Rokiškio 
Senamiesčio progimnazijoje

Rokiškio Senamiesčio 
progimnazijos sporto sa-
lėje vyko išskirtinės, 5-8 
klasių mokinių ir jų tėve-
lių futbolo varžybos. To-
kios varžybos, kai vaikai 
žaidė prieš tėvelius, pro-
gimnazijoje buvo rengia-
mos pirmą kartą.

Surengti tokias futbolo 
varžybas sugalvojo pro-
gimnazijos direktorė Sau-
lė Kazinavičienė bei kūno 
kultūros mokytojai Valdas 
Savickas ir Vytautas Vaje-
ga. Pagrindinis šių varžy-
bų tiklas – skatinti aktyvų, 
bendrą vaikų ir tėvų laisva-
laikį, vienyti bendruomenę 
aktyviai veiklai.

Varžybos prasidėjo nuo 
apšilimo - vaikai ir tevėliai 

rungėsi įvairiose estafetėse: 
žongliravo kamuolį, daly-
vavo taiklaus smūgio kon-
kurse bei varėsi ir smūgiavo 
kamuolį vartus. Estafetėse 
geriau sekėsi mokiniams. Jie 
laimėjo visas tris estafetes ir 
aplenkė tėvelius.

Po apšilimo sekė pagrin-
dinė, antroji varžybų dalis 
- futbolo rungtynės. Mišrios 
mokinių ir tėvelių komandos 
varžėsi, kurie vis gi yra sti-
presni. Kiekvieną komandą 
sudarė 8 žaidėjai.

Vyko itin atkaklios fut-
bolo varžybos. Iš pradžių 
pirmavo mokinių komanda, 
tačiau vėliau tėveliai išplėšė 
pergalę.

Kaip bebūtų, galiausiai 
buvo apdovanotos abi ko-
mandos. Visi dalyviai buvo 

apdovanoti specialiais, šiam 
turnyrui skirtais medaliais. 
Kiekvienas mokinys ir tėve-
lis ar mamytė gavo po me-
dalį. Tėveliai ypač džiaugė-
si varžybomis ir šia puikia 
idėja, skatinti bendrą vaikų 
ir tėvelių laisvalaikį.

Rokiškio Senamiesčio 
progimnazija planuoja ir 
ateityje rengti panašias 
estafečių varžybas, kurių 
prizas būtų speciali taurė, 
perduodama iš vienų nu-
galėtojų kitiems. Tikimasi, 
kad vis daugiau progim-
nazijos bendruomenės na-
rių įsitrauks į šias aktyvias 
veiklas, o sportas stiprins 
bendruomenės mokinių tar-
pusavio ir jų tėvelių ryšį.

Senamiesčio 
progimnazijos inform.

Rokiškio sporto entuziastai Kalėdas pasitiko futbolo aikštelėje

Ieškokite  Rokiškio
prekybos centruose!

Rokiškio futbolo klubas 
tęsia gražią tradiciją:  prieš 
pat Kalėdas rengti tradicinį 
salės futbolo turnyrą – Ka-
lėdinės taurės varžybas.  Šie-
met jos truko net dvi dienas. 
Žaisti užsiregistravo keturios 
mūsų rajono komandos. Šį-
syk apsieita be svečių iš kitų 
rajonų. 

Tačiau ir saviškių žaidi-
mas aistruoliams dovanojo 
nemažai smagių akimirkų: 
turnyre buvo gausu įvarčių.

Praėjusį penktadienį pirmieji 
dėl Kalėdinės taurės susigrū-
mė „FC Tornado“ ir „Realas“. 

Rungtynės buvo permainingos, 
tad sėkmę lėmė patirtis. „Rea-
las“ iškovojo nelengvą pergalę 
3:2. Kitose vakaro varžybose 
„Entuziastai“ neatsilaikė prieš 
„Seną šaiką“. Pastaroji rungty-
nes laimėjo 6:0.

Sekmadienį „Realas“ sun-
kiai palaužė „Entuziastus“ 5:3. 
„FC Tornado“ jaunimas  metė 

„FC Tornado“ koman-
da gerokai apkartino aps-
krities pirmenybių susi-
tikimą bendraamžiams iš 
Visagino. „Ši pergalė labai 
saldi ir tuo, kad keturi var-
žovų žaidėjai penktadienį 
dalyvavo peržiūroje į U-19 
salės futbolo rinktinę.

 Visagino futbolininkai 
garsėja puikiu pasirengimu. 
Apie šios komandos lygį 
liudija faktas, kad net keturi 
jų komandos žaidėjai preten-
davo užsivilkti šalies U-19 
rinktinės marškinėlius. Taigi, 
„FC Tornado“ laukė nelen-
gvas susitikimas.

Mūsiškiams teko prisi-
taikyti ir prie netikėtos var-
žovų taktikos. Mat Visagino 
komanda atvažiavo nepilnos 
sudėties: vos penki žaidėjai. 
Tad neapsieita be netikė-
tumų: visaginiečių treneris 
atidžiai išstudijavo varžybų 
reglamentą ir jame išskaitė, 
kad galima vartininkui žaisti 
tarsi aikštės žaidėjui. Tačiau 
gudrybė pasiteisino tik pir-
mosiomis rungtynių minu-

iššūkį „Senai šaikai“ ir likus 4 
minutėms iki rungtynių pabai-
gos pirmavo 3:2, tačiau persva-
ros nesugebėjo išsaugoti ir pra-
laimėjo 3:4. Šis pralaimėjimas 
palaužė jaunimą ir „Entuzias-
tai“ juos nugalėjo 2:0.

Lemiamoje dvikovoje „Re-
alas“ 4:3 nugalėjo „Seną šai-
ką“ ir tapo turnyro taurės šei-

mininkais.
Individualūs apdovanojimai:
Geriausias vartininkas: Da-

rius Kublickas (FC „Tornado“). 
Rezultatyviausias žaidėjas: 

Renatas Giriūnas – 5 įvarčiai 
(„Sena šaika“).

Geriausias turnyro žaidėjas: 
Alikas Samoilovas („Realas“.)

Rokiškio FK inform.

Rokiškio jaunimas apkartino 
visaginiečių viešnagę

tėmis. 
Varžovų taktiką Rokiškio 

futbolo klubo prezidentas ir 
„FC Tornado“ treneris Erikas 
Gaigalas įvertino kaip anti-
futbolą. Visaginiečiai stengė-
si kiek įmanoma ilgiau kon-
troliuoti kamuolį ir tikėtis, 
kad rokiškėnai suklys. Iš pra-
džių ši taktika lyg ir pasiteisi-
no: svečiai įmušė du įvarčius. 
Visgi rokiškėnai netruko išš-
niukštinėti silpnąsias varžovų 
komandos taktikos vietas. 
„Tas varžovų vartininko laks-
tymas po aikštę turėjo sukurti 
jiems problemų. Taip ir atsiti-
ko“, – sakė E. Gaigalas. 

Dar pirmajame kėliny-
je „FC Tornado“ išlygino ir 
persvėrė rezultatą 4:2. An-
trajame kėlinyje varžovai 
priartėjo 4:3, tačiau viena iš 
gausių rokiškėnų kontratakų 
buvo sėkminga ir vėl buvo 
atstatyta saugi dviejų įvarčių 
persvara 5:3. Rezultatas iki 
rungtynių pabaigos nebepa-
kito.  Net tris įvarčius rokiš-
kėnai įmušė galva.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform. 
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Ieškokite Rokiškio 

prekybos centru
ose!

Ugniagesiai: draudžiama egles puošti žvakutėmis ir šaltosiomis ugnelėmis
Ugniagesiai gelbėtojai sako, kad 

puošdami namus Šv. Kalėdoms ir 
Naujiesiems metams, žmonės rūpi-
nasi jų grožiu ir jaukia atmosfera, 
bet per mažai dėmesio skiria šventi-
nių dekoracijų ir kalėdinių atributų 
saugumui.

Lietuvos gyventojai bei jų namai 
dažniausiai nukenčia dėl netvarkin-
gų elektrinių vidaus ir lauko girlian-
dų, petardų ir žvakių. Kalėdų eglutė 
namuose taip pat gali tapti nelaimių 
priežastimi, pranešime teigia Prieš-
gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo de-
partamentas.

„Lietuvos gyventojai kiekvienais 
metais vis gausiau elektrinėmis de-
koracijomis puošia ne tik kambarius, 
bet ir palanges, namo išorę bei visą 
kiemą. Žmonės turi žinoti, kad ši ten-
dencija didina gaisrų riziką. Ji kalė-
diniu laikotarpiu itin išauga namie ir 
aplink namus, nes žmonės naudoja 
daugiau nei įprasta elektros prietai-
sų“, – sako Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento Valstybinės 

priešgaisrinės priežiūros valdybos 
Valstybinės priešgaisrinės priežiūros 
organizavimo skyriaus viršininkas 
Aurimas Gudžiauskas. Jis atkreipia 
dėmesį, kad žmonės, išvykdami iš 
namų, elektrines dekoracijas dažnai 
pamiršta išjungti arba tikslingai jas 
palieka elektros lizduose.

„Estetika tikrai neturi būti svar-
biau už saugumą. Toks elgesys gali 
sukelti gaisrus, sugadinti elektros ins-
taliacijas ir netgi padaryti žalos kai-
mynams“, – įspėja A. Gudžiauskas.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbė-
jimo departamento atstovas pataria, į 
ką reikėtų atkreipti dėmesį, kad šven-
tiniai atributai nesugadintų švenčių.

Ugniagesys nurodo 7 taisyklės, 
kaip puošiant namus Kalėdoms ir 
Naujiesiems metams, išvengti gaisrų 
rizikos.

Išvykstant iš namų ir nakties metu 
iš elektros lizdų reikia išjungti visus 
elektrinius papuošimus. Be priežiūros 
paliktos girliandos ir kitos dekora-
cijos didina gaisro riziką. Ant sausų 
eglutės šakų pakabintos elektrinės, 

greitai įkaistančios lemputės gali su-
kelti gaisrą. Taip pat svarbu neužmirš-
ti, kad girliandos turi būti išjungiamos 
ir laistant namuose stovinčią eglutę.

Gaisro priežastimi gali tapti ir 
elektros instaliacijos perkrovos. 
Lauko oro temperatūrai keičiantis iš 
minusio į pliusą, lauko elektros insta-
liacija ir pastatai pasidengia šerkšnu. 
Jei elektros instaliacija yra pažeista, 
tuomet atsiranda dėl trumpo jungimo 
galinčio kilti gaisro grėsmė.

Gyventojai raginami vengti puo-
šybos žvakėmis. Pasak ugniagesių, 
šios namų dekoracijos ne tik kuria 
jaukumą, bet ir didina gaisrų grės-
mę. Ant eglučių žvakutės dedamos 
rečiau, tačiau jos itin populiarios 
advento vainikuose, kuriuose žvakės 
yra tvirtinamos prie eglės šakų. Toks 
namų papuošimas negali būti paliktas 
be priežiūros, nes aplink degančias 
žvakes sudėtos eglišakės gali bet 
kada užsiliepsnoti.

„Atidžiai apžiūrėkite girliandas ir 
įvertinkite jų būklę. Prieš naudojimą 
visas elektrines Kalėdų dekoracijas 

patikrinkite, ar nėra sutrūkinėjusių 
laidų, degimo ženklų bei kitų grės-
mių. Net jei nepamatėte nieko įtarti-
no, pirmą kartą įjungdami ir išjung-
dami elektrines dekoracijas stebėkite, 
ar jos neįkaista, ar nekibirkščiuoja. 
Girliandų lemputės turi būti ne galin-
gesnės kaip 25 W, o jų laidai – vari-
niai ir lankstūs“, – sako gelbėtojai.

Gyventojai raginami lauke ne-
naudoti namų vidui skirtų elektrinių 
papuošimų. Laukui skirtos dekoraci-
jos yra atsparios drėgmei ir netgi yra 
specialiai sureitinguotos pagal tin-
kamumą skirtingoms oro sąlygoms. 
Todėl elektriniai papuošimai turi būti 
naudojami tinkamomis sąlygomis. 
Taip pat nereikėtų lauko dekoracijų 
jungti į patalpoje esančius elektros 
lizdus. Laidai gali būti pažeisti tarp 
langų ir durų, tuomet taip pat išauga 
gaisro rizika.

Elektrinius papuošimus žmonės 
turtų įsigyti tik patikimose prekybos 
vietose, puošmenas pirkti speciali-
zuotose parduotuvėse ir kartu su jos 
konsultantu aptarkite elektrinių deko-

racijų naudojimo taisykles.
„Taip pat atidžiai perskaitykite 

jų naudojimo instrukciją. Atkreipki-
te dėmesį, ar iš užsienio atgabentas 
prietaisas neperdegs, ar jam nėra rei-
kalinga žemesnė nei 220 V įtampa“, 
- sako ugniagesiai.

Šaltųjų ugnelių ir petardų negali-
ma naudoti patalpose. Šie šventiniai 
atributai yra skirti tik lauko sąlygoms. 
Petardas ar šaltąsias ugneles deginant 
uždarose erdvėse, galima nukentėti 
patiems ir sukelti gaisrą namuose. 
Itin atidžiai su šiomis degančiomis 
puošmenomis turėtų elgtis vaikai. 
Jiems draudžiama šaltąsias ugneles ir 
petardas naudoti be suaugusiųjų prie-
žiūros.

Šventinei eglei reikia raskite atokų 
kampą. Ji turi stovėti ant tvirto pa-
grindo, atokiai nuo durų ir netrukdyti 
išeiti iš patalpos. Eglės šakos turi būti 
per metrą nuo lubų ir sienų. 

Šiemet per gaisrus Lietuvoje žuvo 
daugiau nei 80 žmonių, dar 166 buvo 
sužeisti.

BNS inform.

Lietuvos apeliacinis teismas nepatikėjo grandioziniais verslininkų planais 
prie Sartų ežero bei Kaliningrado srityje

Lietuvos apeliacinis teismas 
nuteisė ir skyrė laisvės atėmi-
mo bausmes dviems sostinės 
verslininkams už bendrovei pri-
klausiusio milijono eurų pasisa-
vinimą. Tyrimo metu buvo nu-
statyta, kad nuteistieji šią sumą 
pasisavino pasinaudodami dvie-
jų asmenų pažeidžiamumu: vie-
nas iš jų turi sudėtingą psichi-
nės sveikatos negalią, kitas yra 
Kaliningrado srityje gyvenantis 
Rusijos Federacijos pilietis, dir-
bantis medkirčiu.

Vilniaus apygardos teismas, kaip 
pirmos instancijos, šiuos verslinin-
kus buvo išteisinęs, tačiau su tokiu 
nuosprendžiu Vilniaus apygardos 
prokuratūros prokuroras nesutiko.

Patenkinęs Vilniaus apygardos 
prokuratūros prokuroro Audriaus 
Matulionio apeliacinį skundą aukš-

tesnės instancijos teismas sostinėje 
veikiančios bendrovės direktoriui A. 
Č. skyrė 4 metų, o jo pavaduotojui E. 
P. – 3 metų 9 mėnesių laisvės atėmi-
mo bausmes jų vykdymą atidedant 
3 metams. Taip pat teismas nutarė iš 
nuteistųjų lygiomis dalimis išieškoti 
konfiskuotino turto vertę atitinkančią 
999 189 Eur pinigų sumą.

Tyrimo duomenimis, pelningai 
veikusi bendrovė disponavo dide-
lėmis sumomis grynųjų pinigų, bet 
tuo pačiu turėjo ir nemažų prievolių. 
Vien įsiskolinimai valstybei siekė 
beveik 200 tūkst. Eur. Tačiau užuot 
vykdę įsipareigojimus bei atsiskaitę 
su kreditoriais, A. Č. ir E. P., būdami 
bendrovės akcininkais bei užimdami 
vadovaujančias pareigas joje, sukūrė 
keletą „verslo planų“ su tariamomis 
milijoninėmis investicijomis.

Pagal vieną iš jų prie Sartų ežero 
turėjo iškilti prabangus sveikatingu-

mo centras, kuriam reikėjo 30 hek-
tarų žemės sklypo. Žemės sklypo 
įsigijimui buvo surastas tarpininkas, 
kuriam neva buvo perduota per 200 
tūkst. Eur.

Pasak Generalinės prokuratūros 
Baudžiamojo persekiojimo depar-
tamento prokuroro Gintaro Eiduke-
vičiaus, palaikiusio valstybinį kalti-
nimą apeliacinės instancijos teisme, 
atlikus įrodymų tyrimą Lietuvos 
apeliaciniame teisme buvo nusta-
tyta, kad 30 hektarų žemės sklypas 
prie Sartų ežero tikrovėje net neeg-
zistuoja. Atliekant tyrimą taip pat 
paaiškėjo, kad asmuo, neva už „tar-
pininkavimą“ iš verslininkų gavęs 
šimtatūkstantines sumas, prekiauti 
žemės sklypais niekaip negalėtų dėl 
savo psichinės sveikatos ypatumų.

Kitas „projektas“ – tariama ru-
beroido gamykla Rusijoje. Tą kartą 
imituojant sandorį buvo pasinaudo-

ta miško darbininku dirbusio Rusi-
jos Federacijos piliečio vardu. Kaip 
paskola šiam asmeniui neva buvo 
perduota beveik 800 tūkst. Eur. Įdo-
miausia, kad bendrovės direktorius, 
ruošdamasis vystyti verslą užsienio 
šalyje bei „investuoti“ dideles gry-
nųjų pinigų sumas, šio savo „verslo 
partnerio“ niekada nebuvo nei matęs, 
nei bendravęs su juo. Savo ruožtu, 
šis Rusijos pilietis tyrimo metu taip 
pat patvirtino, kad bendrovės direk-
toriaus nepažįsta, jokių pinigų iš jo 
nėra gavęs.

„Šioje byloje priimtas teismo 
sprendimas džiugina pareigūnus, 
siekiančius išsiaiškinti nusikaltimus, 
darančius didelę žalą valstybės eko-
nomikai ir finansams, tuo pačiu – ir 
kiekvienam Lietuvos žmogui. Tokią 
teismų praktiką analogiškose bylose 
formuoja ir Lietuvos Aukščiausiasis 
Teismas. Asmenims, bandantiems 

apgauti kitus žmones ir valstybę, ne 
tik neleidžia tikėtis išvengti turtinių 
prievolių įvykdymo, bet užtraukia 
ir baudžiamąją atsakomybę“, – sako 
apeliaciniame teisme valstybinį kal-
tinimą palaikęs prokuroras Gintaras 
Eidukevičius.

Lietuvos apeliaciniame teisme, 
kuriame intensyvus įrodymų tyri-
mas truko beveik pusantrų metų, 
prokurorui taip pat pavyko surinkti 
duomenis apie nuteistųjų A. Č. ir E. 
P. disponuojamus 3 žemės sklypus, 
parduotuvę, gyvenamąjį namą bei 
ūkinius pastatus. Siekiant užtikrinti 
turto konfiskavimą, šiam nekilno-
jamajam turtui pritaikytas laikinas 
nuosavybės teisių apribojimas.

Lietuvos apeliacinio teismo pri-
imtas nuosprendis gali būti skundžia-
mas kasacine tvarka Lietuvos Aukš-
čiausiajam Teismui.

LR prokuratūros inform.

PASLAUGOS

• Keleiviai, siuntos. Kiekvieną 
ketvirtadienį iš Lietuvos, šeštadienį 
atgal. Greitai, saugiai, patikimai. 
Nuo durų iki durų.  Tel. 8 600 80 702. Rokiškis

• Valau sniegą pagal kliento 
poreikį privačiai ir ne tik, tiek 
sniego pūtiku tiek sniego peiliu. 
Malkų ruošos ir aplinkos tvarkymo 
paslaugos. Nedideliais kiekiais 
pjaunu medžius privačiame miške 
- ištraukiu, skersuoju, skaldau, 
transportuoju. Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis
• Autovežio paslaugos. Vežame 
įvairią techniką ir kitus krovinius 
iki 2,5t. Tel. 8 689 05 448. Rokiškis
• Gaminu medžio laiptus, duris, 
langus ir kt. Tel. 8 615 24 388. 
Rokiškis
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DALYS

• VW Passat B5 1,9 l, 81 kW, 
dalimis. Tel. 8 682 58 004.  
Rokiškis
• VW Passat B4 1995 m., 1,9 l, 
TDI, 66 kW, dalimis.  
Tel. 8 671 51 396. Rokiškis
• Žiemines, dygliuotas padangas 
R15, R16, R17. Tel. 8 621 43 341. 
Rokiškis
• Audi, Volkswagen metalinius 
ratlankius, R15, R16. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 617 38 661. Rokiškis
• Originalius Audi, VW ratlankių 
gaubtus. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 617 38 661. Rokiškis
• Stogo bagažinę Thule, 420 l. 
Kaina 260 Eur. Tel. 8 617 38 661. 
Rokiškis
• Motokroso/enduro krosines 
padangas, naujas ir dėvėtas.  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 617 38 661. 
Rokiškis
• Halogenus Hella Rallye 3003. 
Apvalūs, 6 vnt., su laikikliais. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 621 43 341. 
Rokiškis
• Ratlankius R15 4/100 su 
vasarinėmis padangomis.  
Kaina 150 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• R17 Volkswagen ratlankius. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• R15 Opel ratlankius, 4 skylių. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• R16 BMW ratlankius su 
vasarinėmis padangomis. 
Kaina 140 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Ratlankius R16 5/112 už 140 Eur. 
ir R15 5/100 už 100 Eur.  
Kaina 140 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• 195/65 R15 naujas, 2017 m. 
Continental padangas, Vokietija. 
Kaina 120 Eur. Ir Continental 2015 
m. už 100 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Audi 80 B4 2 l, 85 kW, benzinas 
ir VW Golf 3 1,9 l, 66 kW, dalimis . 
Tel. 8 612 74 047. Rokiškis
• Lietus diskus su žieminėmis 
padangomis 195/65/15. Tinka 
Peugeot, Citroen, Ford.  
Kaina 60 Eur. Tel. 8 656 50 795. 
Rokiškis
• Audi A4 1,8 l, variklį, starterį, 
dinamą, duris, sankabą, vairo 
kolonėlę, kablį. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Turbinas 1999 m. Opel Vectra 60 
kW, 1998 m. Volvo V40 1,9 l, 1996 
m. Audi A4 1,9 l, 1995 m.  Audi 
B4 1,9 l, 66 kW. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Padangas 195/65 R15 M+S - 
vasara. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Kasetinę automagnetolą Fujitsu 
Ten. Kaina 3 Eur.  
Tel. 8 601 79 088. Rokiškis
• Žiemines padangas 205/55 R16. 
4 vnt., dygliuotos, likutis 5 mm. 
Kaina 50 Eur. Žiemines dygliuotas 
padangas 205/60 R16, likutis 5-6 
mm, kaina 60 Eur.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Keičiu R15 ratus į R16.  
Tel. 8 606 82 250. Rokiškis
• R14 BMW skardinius ratlankius. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 606 82 250. 
Rokiškis
• Nivos paskirstymo dėžę. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 686 37 924. 
Rokiškis
• Padangas įvairiems motociklams. 
Tiek dėvėtas, tiek naujas.  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 686 37 924. 
Rokiškis
• 2000 m. Opel Astra 2 l, DTI, 74 

kW, dalimis. Tel. 8 651 12 780. 
Rokiškis
• Magnetolą Pioneer. AUX, USB. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 622 61 786. 
Rokiškis
• Geras žiemines dygliuotas 
padangas 205/55 R16. 4 vnt. 
Likutis 6 mm. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• Geras žiemines padangas 185/70 
R14. 2 vnt. Likutis 7 mm.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• 2003 m. Opel Zafira 2 l, DTI, 74 
kW, dalimis. Lieti ratai R16.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• Originalius Opel R15 ratų 
gaubtus. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 624 40 834. Rokiškis
• Ford Galaxy rekaro sedynes. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 624 40 834. 
Rokiškis
• 3 ratlankius, R15, 5 skylių, su 
žieminėmis padangomis 195/65. 
Tel. 8 615 24 388. Rokiškis
• 4 padangas 225/70 R16.  
Tel. 8 615 24 388. Rokiškis
• Žiemines Michelin Latitude 
X-Ice padangas 255/55 R19, 2 vnt. 
Kiti miestai - Anykščiai, Utena, 
Kupiškis, Panevėžys. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 652 04 800. Rokiškis
• VW Passat B5 dalimis. 2000 
m., 1,9 l, 81 kW. Papildomas tel. 
+370 62906539. Tel. 8 682 58 004. 
Rokiškis
• Originalius BMW R16 lietus 
ratlankius su padangomis ir R17 
ratlankius nuo Audi A6.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Lietus ratlankius R17. Tinka Audi 
A4, A6, 5x112. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• VW Passat 2002 m. 1,9 l, TDI, 74 
kW, sedaną dalimis.  
Tel. 8 629 45 390. Rokiškis
• Audi A4 1998 m., 1,9 l, TDI, 
sedaną dalimis. Tel. 8 629 45 390. 
Rokiškis
• Naują, priekinį VW Caravele T4 
buferį. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• VW Passat B4 1,9 l, 66 kW, 
dalimis. Sedanas, yra kablys.  
Tel. 8 624 90 330. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Audi A6 quattro. 1999 m., 
1,8 l, benzinas, 110 kW, TA iki 
2019.12.29. Yra kėbulo defektų. 
Daugiau informacijos telefonu. 
Kaina 1100 Eur. Tel. 8 627 69 300. 
Rokiškis
• Ką tik iš Italijos parvarytą Land 
Rover Range Rover 2003 m., 
3 l, dyzelis. Kėbulas be rūdžių. 
Važiuoja labai gerai. Kaina 3900 
Eur. Tel. 8 626 98 422.  
Rokiškis
• 1997 m. Volvo V70. 2,5 l, dyzelis, 
103 kW, universalas, TA iki 
2020.03.14, yra privalumų, pilkos 
spalvos. Kaina derinama. SMS 
neskaitau. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 612 26 517. Rokiškis
• 1996 m. VW Polo. 1,9 l, dyzelis. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 624 40 834. 
Rokiškis
• Toyota 4 Runner, 1995 m., 3 l, 
dyzelis, 92 kW, rida 358600 km. TA 
iki 2020.11. Kaina 3200 Eur.  
Tel. 8 606 96 758. Rokiškis
• Lengvąjį automobilį VW Caddy 
2003 m., 1,9 l, SDI, 50 kW. TA iki 
2020.01.20. Kaina 780 Eur.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• VW Sharan 1996 m., TA iki 
2020.07. Dyzelis, kaina 999 Eur. 

Seat Alhambra, TA iki 2020.08, 
dyzelis, 999 Eur. Tel. 8 687 49 303. 
Rokiškis
• Elektrinį naują moterišką dviratį. 
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• VW Transporter 1994 m., 2,4 
l, dyzelis. Keleivinis, 9 sėdimos 
vietos, TA iki 2020.12.  
Kaina 1300 Eur. Tel. 8 682 20 526. 
Rokiškis
• Audi A6 S6 quattro. 2005 m., 3 l, 
sedanas, iš Vokietijos. Kaina 3450 
Eur. Tel. 8 619 32 390.  
Rokiškis
• Lietuvoje nenaudotą 250 kub. 
cm keturtaktį krosinį motociklą 
Yamaha. Kaina 1500 Eur.  
Tel. 8 626 63 353. Rokiškis
• Audi A6 Avant universalą, 1999 
m., 1,8 l, benzinas, 110 kW. TA 
iki 2019.12.29. Kaina negalutinė. 
Kaina 1300 Eur. Tel. 8 627 69 300. 
Rokiškis
• Audi automobilį. Borto 
kompiuteris, autopilotas, odinis 
šildomas salonas, lieti ratIankiai, 
klimato kontrolė, kablys, TA galioja 
dar 1,5 m. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 619 32 390. Rokiškis
• 1986 m. Renault Espace 2,1 l, 
TD, 65 kW. Pravažumas labai 
geras. Nėra TA, bet yra draudimas 
iki 2019.07. Galimi mainai, 
pirmenybę teikiu Renault Espace. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 642 79 495. 
Rokiškis
• Mitsubishi Speace Star 2002 
m., 1,9 l, dyzelis, TA iki 2020.06. 
Kaina 1200 Eur. Tel. 8 675 13 781. 
Kupiškis
• Priekabą Kpla. Nauja TA, naujos 
padangos. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• Visureigį Hyundai Terracan 
2004 m., 2,9 l, dyzelis, nauja 
TA, sutvarkyta važiuoklė, du 
komplektai ratų, kablys. Tiltai 
veikia, variklio defektas. Kaina 
1500 Eur. Tel. 8 675 13 781. 
Kupiškis
• Audi 80 B4. 1,9 l, TDI, 66 kW, 
sedanas. Visa informacija telefonu. 
Tel. 8 691 87 604. Rokiškis
• Audi A6 Avant 1999 m., benzinas, 
1,8 l, TA iki 2019.12.29. Kaina 
1300 Eur. Tel. 8 627 69 300. 
Rokiškis
• 2004 m. Ford Focus hečbeką. 1,6 
l, 74 kW, 101 AG, bezinas+dujos. 
Rida 151163 km. TA iki 2019 m. 
Pavarų dėžė – mechaninė. Lieti 
ratlankiai, vairo stiprintuvas. 
Mašina geros būklės, važiuojanti. 
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 611 82 243. 
Rokiškis
• 2006 m. Ford Focus. Universalas, 
geros būklės, važiuojanti, lieti 
ratlankiai. Rida 244611 km. TA iki 
2020. Variklis 1.6 l, 66 kW, 90 AG. 
Dyzelinas, mechaninė pavarų dėžė. 
Kaina 1350 Eur. Tel. 8 611 82 243. 
Rokiškis
• 2005 m. Audi A4 Avant. 1,9 
l, TDI, 85 kW. TA iki 2020.12. 
Kaina 3450 Eur. Tel. 8 683 23 955. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• LG namų kino sistemą su 
kolonėlėmis. Turi USB jungtį. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 675 00 301. 
Rokiškis
• Automobilinę vaizdo kamerą. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 600 11 671. 
Rokiškis
• Spalvoto vaizdo televizorių 
„Šilelis“ su skaitmeniniu imtuvu. 
Kaina 105 Eur. Tel. 8 621 86 262. 
Rokiškis
• Televizorių Vido. 37 cm 
įstrižainės, su pulteliu.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Televizorių Daewoo, 44 cm 
įstrižainės. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Televizorių Promus, 54 cm 
įstrižainės, su pulteliu.  
Tel. 8 648 41 007.  
Rokiškis
• Televizorių LG su pulteliu, 54 
cm įstrižainės. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Televizorių  Vido su pulteliu, 54 
cm įstrižainės. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Naudotas, priekines traktoriaus 
Belorus padangas. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• 1992 m., labai geros būklės 
dvitiltį traktorių T40AM. 
Traktorius kasmet yra draudžiamas 
ir atliekama TA. Dabartinė TA ir 
draudimas galioja iki 2019.04. 
Kainą galima derinti. Kaina 3000 
Eur. Tel. 8 624 24 798.  
Joniškis
• MTZ-50 turbo, geros būklės 
už 1950 Eur, MTZ-70 anglišką 
variantą už 1650 Eur., MTZ-82 UK 
už 5600 Eur. Tel. 8 641 57 036. 
Kupiškis
• Mažai naudotą, galingą traktorių, 
2011 m. Claas Arion 640. Tik 
3050 darbo valandų. Keisti tepalai 
ir filtrai. Galia 129 kW. Galima 
išsimokėtinai. Kaina 28900 Eur. 
Tel. 8 687 76 112. Rokiškis

BALDAI

• Naudotą minkštą kampą iš 6 
dalių. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 611 43 394. Rokiškis
• Dvi sustumiamas lovas/fotelius. 
Matmenys: 180 cm x 85 cm,  kitas 
180 cm x 100 cm. Kaina 100 Eur/
vnt. Tel. 8 611 43 394. Rokiškis
• Gerą rašomąjį stalą su stalčiais. 
Tel. 8 698 31 704. Rokiškis
• Sekciją. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 698 31 704. Rokiškis
• Dvi medines rūbų kabyklas. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 622 12 755. 
Rokiškis
• Naudotą 4 dalių sekciją: 1. 
lentyna - aukštis 32 cm, plotis 30 
cm, ilgis 136 cm. 2. TV staliukas 
- 51 cm, 45 cm, 136,5 cm. 3. 
vitrina - 200 cm,  40,5 cm, 50,5 
cm. 4. komoda - 114 cm, 40 cm, 
183 cm. Matyti naudojimo žymės, 
bet lengvai galima atnaujinti. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 605 00 551. 
Rokiškis
• Geros kokybės minkštą kampą, 
2,7 m x 2,2 m. Tel. 8 614 76 407. 
Rokiškis
• Virtuvines spinteles.  
Kaina 30 Eur. Tel. 8 624 40 834. 
Rokiškis
• Lovą su patalynės dėže.  
Kaina 30 Eur. Tel. 8 624 40 834. 
Rokiškis
• Naują, pagal individualų 
užsakymą gamintą spintą. Brėžinį 
susidomėjusiems atsiųsime 
asmeniškai. Kaina 549 Eur.  
Tel. 8 605 74 144. Rokiškis
• Dekoratyvines metalines, matinio 
chromo spalvos baldų kojeles. 
Reguliuojamos, stilius - retro. Liko 
8 vnt. Kaina už visas 25 Eur.  
Tel. 8 671 20 975. Rokiškis
• Pigiai sekciją Vilnius.  
Tel. 8 674 22 232. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Mažai dėvėtas moteriškos 
žiemines striukes M ir 44 dydžių, 
juodos su kailiuku. Kaina 55 Eur. 
Tel. 8 612 47 934. Rokiškis
• Kepurytę ir 68 dydžio 
kombinezoną berniukui.  
Kaina 3 Eur. Tel. 8 670 54 703. 
Rokiškis
• 74-80 dydžio megztukus 
berniukui. Kaina 2 Eur.  
Tel. 8 670 54 703. Rokiškis
• Medvilninius geros būklės, 
universalios spalvos naujagimio 
drabužėlius. Tiks ir berniukui ir 
mergaitei. Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 670 54 703. Rokiškis
• Įvairius gražius drabužėlius ir 
batukus vaikučiui nuo gimimo iki 
1 metų. Labiau tinka berniukui, 
bet yra ir mergaitei. Yra ir šiltų 
kombinezonų. Kainos nuo 1 iki 7 
eurų. Tel. 8 615 16 534.  
Rokiškis
• Juodus moteriškus sportinius 
batelius iš Vokietijos, lenktu padu. 
40 dydis. Kaina 37 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Baltus odinius moteriškus 
sportinius batelius iš Vokietijos. 38 
dydis. Kaina 37 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis

• Žalią moterišką žieminę striukę 
su gobtuvu. XXL dydis.  
Kaina 55 Eur. Tel. 8 621 86 262. 
Rokiškis
• Juodą moterišką žieminę striukę 
su kapišonu. XXL dydis.  
Kaina 65 Eur. Tel. 8 621 86 262. 
Rokiškis
• Mažai dėvėtą žieminę moterišką 
striukę. Galima derėtis.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 673 95 331. 
Rokiškis
• Dėvėtus, bet geros būklės 
moteriškus Nike sportinius batelius. 
Tel. 8 673 95 331. Rokiškis
• Sidabrinę kaklo grandinėlę 925, 
43g. Kaina 43 Eur.  
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• Natūralaus kailio, naujus, juodos 
spalvos kailinius (karakulis).  
56-58 dydis. Tel. 8 613 81 243. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Labai geros būklės CD grotuvą 
Sony CDX-GT424U. MP3, WMA, 
AAC, ATRAC, USB, AUX. 52W-4. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Melžiamą, veršingą karvę. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 628 98 234. 
Rokiškis
• Juodmargę, veršingą ir ramią 
karvę. Kaina 570 Eur.  
Tel. 8 624 54 217. Rokiškis
• Jaunus, gražius gaidžius.  
Tel. 8 623 39 487. Rokiškis
• Žąsis ir antis. Tel. 8 652 53 706. 
Rokiškis
• Kaimiškai augintus mėsinius 
kalakutus. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 624 91 461. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo. Turiu traktoristo 
TR1, TR2 kategorijų pažymėjimą ir 
esu įgijęs automobilių mechaniko 
specialybę. Tel. 8 624 53 501. 
Rokiškis
• Ieškau vairuotojo darbo. Turiu B 
kategorijos vairuotojo pažymėjimą, 
automobilį. Tel. 8 646 24 760. 
Rokiškis
• Virėja, turinti darbo patirties, 
ieško darbo. Tel. 8 682 11 899. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Turiu A, B, CE 
kategorijų vairuotojo pažymėjimą, 
95 kodą, krautuvo vairuotojo 
pažymėjimą. Tel. 8 682 49 589. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu slaugyti 
ligonį. Turiu 8 metų patirtį. Arba 
ieškau 8 val. per dieną darbo. 
Siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu tvarkyti 
namus, prižiūrėti vaikus.  
Tel. 8 673 95 331. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Siūlomas darbas Vokietijoje 
vyrams, priešgaisrinių langų 
ir priešgaisrinės įrangos 
montuotojams. Važinėjimas ir 
montavimas gali būti įvairiuose 
miestuose. Atlyginimas – 10,50 
Eur/val. Suteikiamas nemokamas 
apgyvendinimas. Tel. 8 678 51 101. 
Rokiškis
• Siūlomas darbas Olandijoje CE 
kategorijos vairuotojams. Darbo 
pobūdis – prekių išvežiojimas 
iš logistikos sandėlių į ALDI 
prekybos centrus. Atlyginimas 
13Eur/val. Tel. 8 678 51 101. 
Rokiškis
• Reikalingas miško pjovėjas, 
atlyginimas nuo 700 Eur, pagalbinis 
darbininkas, atlyginimas nuo 600 
Eur. Tel. 8 686 93 758.  
Rokiškis

KITA

• Šiaudus rulonais, iš pastogės.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Supjautas įvairias malkas.  
Tel. 8 621 89 438. Rokiškis
• Skaldytas lapuočio malkas.  
Tel. 8 615 40 488. Rokiškis
• Senovinę skrynią. Kaina 20 Eur. 

Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Naujas signalizacijas, tinka 
garažams ir t.t. po 15 Eur. 
Elektrošokus apsaugai po 40 Eur. 
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus prietaisus nuo kurmių ir 
kurklių po 18 Eur, naujus prietaisus 
žiurkėms, pelėms, tarakonams 
naikinti po 12 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus, čekiškus klausos aparatus 
po 40 Eur. ir kraujospūdžio 
matuoklius po 25 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Buitinius dujų balionus.  
Tel. 8 686 42 522. Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 125 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• 20 kub.m beržinių malkų. 
Pandėlys/Rokiškis. Kaina 480 Eur. 
Tel. 8 641 74 455. Rokiškis
• 3 m juodo audinio paltui.  
Tel. 8 613 81 243. Rokiškis
• Įvairius medinius padėklus, yra 
apie 50 vnt. Tel. 8 675 13 781. 
Kupiškis
• Skaldytas malkas, pjautas 
atraižas. Malkas kaladėmis.  
Tel. 8 615 40 488. Rokiškis
• Sausas lapuočių malkas.  
Kaina 150 Eur. Tel. 8 624 90 330. 
Rokiškis
• Suvirinimo aparatą 
EKOTIG-160mg ir Kempą 
WOLTMEISTER-200.  
Tel. 8 607 82 484. Rokiškis
• Malkas. Tel. 8 607 82 484. 
Rokiškis
• Trifazį dviejų tarifų elektros 
skaitiklį Atikas. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Stalinį kompiuterį su monitorium. 
Amd Athlon 64 3500+. RAM 
2 GB. Kietasis diskas 250 GB. 
Vaizdo plokštė 256 MB. Windows 
7. Monitorius skystųjų kristalų, 17 
colių. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 675 00 301. Rokiškis
• Stalinį kompiuterį su 
monitoriumi. Amd Athlon 64x2. 
RAM 2 GB. Kietasis diskas 150 
GB. Windows 7. Klaviatūra. 
Monitorius skystųjų kristalų, 15 
colių įstrižainės. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 675 00 301. Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį DELL 
Inspiron 6000. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 645 49 558. Rokiškis
• Planšetinį kompiuterį Lenovo  
TB-X103F. Pirktas 2018.09.26, 
beveik nenaudotas. Yra odinis 
dėklas, priedai, garantija.  
Kaina 80 Eur. Tel. 8 615 44 679. 
Rokiškis
• Žaidimą NBA 2K18. Žaidimas 
kaip naujas, veikia puikiai. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 624 90 382.  
Rokiškis
• Mini GPS sekiklį V520. 
Originalus, veikiantis, trūkumas - 
pamestas dangtelis. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 601 79 088. Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį Dell 
Inspiron 6000. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 645 49 558. Rokiškis
• Kompiuterį su monitoriumi. Intel 
Core2 Duo E6700; RAM 4 GB; 
Du kietieji diskai: SSD 120 GB ir 
paprastas 250 GB; Vaizdo plokštė 
Radeon 1 GB; Monitorius 19 colių. 
Kaina 130 Eur. Tel. 8 618 45 278. 
Rokiškis
• Dell Spirion 6000 kompiuterį. 
Klaviatūros defektas. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 673 95 331. Rokiškis
• Monitorių Beno, 44 cm 
įstrižainės. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Monitorių LG 44 cm įstrižainės. 
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Monitorių Samsung, 44 cm 
įstrižainės. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Naujus telefonus ir laikrodį. 
Samsung Galaxy S7 Edge, 
vienerius metus naudotas. Kaina 
400 Eur. Tel. 8 628 77 848. 
Rokiškis
• Puikiai veikiantį Samsung Galaxy 
Grand Neo Plus Dual Sim telefoną. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 622 34 482. 
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2019.01.10 11 val. Pakriaunių k., Obelių sen., Ro-
kiškio r., numatomi žemės sklypo proj. Nr. 340/1 
geodeziniai matavimai. Kviečiame dalyvauti mata-
vimuose gretimo žemės sklypo Nr. 7365/0001:24 
savininkus. 

Matavimus atliks 
R. Barono žemėtvarkos darbų įmonė: 

Taikos g. 5, Rokiškis; tel. 8-458-68144, 
mob. 8-683-55319, el. p. j.keliuotis@gmail.com

2019.01.08 12 val. Trumpiškių k., Obelių sen., Ro-
kiškio r., numatomi žemės sklypo proj. Nr. 343/1 
geodeziniai matavimai. Kviečiame dalyvauti ma-
tavimuose gretimo žemės sklypo Trumpiškių k.14, 
Obelių sen., Rokiškio r. savininkus. 

Matavimus atliks 
R. Barono žemėtvarkos darbų įmonė: 

Taikos g. 5, Rokiškis; tel. 8-458-68144, 
mob. 8-683-55319, el. p. j.keliuotis@gmail.com

Rokiškis
• HTC mobilųjį telefoną.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 672 86 131. 
Rokiškis
• Naudotą, veikiantį HTC One M9 
telefoną. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 622 79 105. Rokiškis
• Naudotą, tvarkingą, veikiantį 
Samsung Galaxy S5 Mini telefoną. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 622 79 105. 
Rokiškis
• Seną Samsung GT S5230 telefoną 
kartu su ausinėmis, krovikliu ir 
USB laidu. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 622 79 105. Rokiškis
• Puikiai veikiantį Samsung 
Galaxy S3 Neo. Aliuminis galinis 
dėkliukas, dėžutė, įkroviklis.  
Skilęs viršutinis stikliukas, 
naudojimui netrukdo.  
Kaina 40 Eur. Tel. 8 624 40 834. 
Rokiškis
• Beveik naują Nokia 5. Plačiau 
telefonu. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Puikiai veikiantį Samsung Galaxy 
Grand Neo Plus Dual Sim telefoną. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 624 40 834. 
Rokiškis
• Nokia telefoną. Kaip naujas. 
Plačiau telefonu. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Veikiančius telefonus.  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 626 80 844. 
Rokiškis
• Išmanųjį telefoną LG P700, yra 
USB laidas, kaina 30 Eur. Paprastą 
NOKIA 3310 telefoną, kaina 3 Eur. 

ir Nokia 1200 telefoną, kaina 5 Eur. 
Tel. 8 679 95 266. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Ekologišką medų. Kaina 4 Eur. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Ekologinis ūkis, ekologiškas 
bulves. Atvežame.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Kaimiškus, didelius, maranų 
veislės, tamsiai rudus kiaušinius su 
ypatingomis savybėmis.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Įvairių veislių ekologiškus 
obuolius. Tel. 8 611 34 820. 
Rokiškis
• Antienos skerdieną po 6 Eur/kg. 
Tel. 8 618 60 292. Rokiškis
• Ančių ir žąsų skerdieną.  
Tel. 8 652 53 706. Rokiškis
• 5 mėn. ėriukų (merinosų mišrūnų) 
skerdieną po 6 Eur/kg. Salos.  
Tel. 8 605 36 575. Rokiškis
• Ėrieną po 4,5 Eur.  
Tel. 8 629 74 087. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Mūrinį namą Bajoruose.  
Tel. 8 620 64 915. Rokiškis
• Vieno kambario butą penktajame 
aukšte, P. Širvio g., Rokiškyje. 
Remontas nedarytas, langai, 
durys nekeisti. Tel. 8 698 31 704. 
Rokiškis
• Namą Rokiškio centre. Įvesta 
elektra, galimybė prisijungti prie 
miesto vandentiekio, kieme yra 

šulinys. Šildymas kietuoju kuru. 
Namui reikalingas remontas. 
Parduodamas be tarpininkų.  
Kaina 8999 Eur. Tel. 8 675 55 189. 
Rokiškis
• Mūrinį namą Paberžių k., 
Kupiškio r. Tik 2 km iki Kupiškio 
miesto ribos. Daug ūkinių pastatų. 
Namo plotas 68 kv. m. Sklypas 
kraštinis, 0.21 ha. Kaina 12500 Eur. 
Tel. 8 650 38 040. Kupiškis
• 58 ha dirbamos žemės sklypus 
Obelių sen., Kraštų k. Kaina 

tik 2400 Eur/ha. Yra galimybė 
papildomiems plotams ir grūdų 
sandėliui. Galima išsimokėtinai. 
Tel. 8 687 76 112. Rokiškis
• 125 a sklypą besiribojantį su 
Rokiškio miestu. Sklype yra didelis 
tvenkinys ir mažas miškelis. 

Unikali vieta naujoms statyboms. 
Kaina 145 Eur/a. (perpus mažesnė 
nei rinkos kaina).  
Tel. 8 687 76 112. Rokiškis
• 19,5 ha žemės ūkio paskirties 
sklypą Rokiškio raj., šalia Čedasų 
k. Kaina 60000 Eur.  
Tel. 8 601 73 785. Rokiškis
• 2012 m. statytą garažą Perkūno 
g, 2A. 4 m x 5.64 m., 22.56 kv. m. 
Kaina 2500 Eur. Tel. 8 685 86 234. 
Rokiškis
• 3 kambarių namą Dariaus ir 
Girėno g., tinkantį gyventi iš karto. 
Poilsiui įrengta pirtis. 65 kv. m. 
sklypas 6,15 a, teritorija aptverta. 
Elektra trifazė, vanduo šulinio 
su hidroforu (galima prisijungti 
miesto), kanalizacija miesto.  
Kaina 39000 Eur.  
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• Žemės skypą sodybai prie Sartų 
ežero. Plotas 60,9 a, projektuojamo 
namo plotas 113,2 kv. m. Sklypas 
vos už 500 m nuo Sartų ežero. 
Su parengtais namo projektais ir 

išduotu statybos leidimu. Kaina 
7900 Eur. Tel. 8 655 31 429. 
Rokiškis
• Namą su sklypu Respublikos g. 
Galima gyventi iš karto. Du kitus 
tvarkingus sklypus, tinkančius 
naujo namo statybai ir komercinei 
veiklai. Sklypų plotas 14,32 a, 
teritorija aptverta, su visomis 
komunikacijomis.  
Kaina 20000 Eur.  
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• Sodyba 16 km nuo Rokiškio, 
netoli pagrindinio kelio Rokiškis 
- Panevėžys. Yra 3,8 ha žemės, 
36 a namų valdos, ūkinis pastatas, 
sodas, klėtis, medinė pirtis, šulinys, 
netoliese tvenkinys ir upė Šetekšna. 
Rami, graži vieta. Kaina 16000 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Sodybą nuostabioje vietoje su 1 
ha žemės Rokiškio raj., Kriaunų 
sen., Miciūnų k. Tel. 8 606 25 534. 
Rokiškis
• Kolektyvinį sodą sodų bendrijoje 
Aidas. Tel. 8 679 69 228.  
Rokiškis
• Dviejų kambarių butą su baldais 
renovuotame name, Taikos g.  
Tel. 8 676 47 739. Rokiškis
• 20,8 ha žemės ūkio paskirties 
sklypą Jurkupių k., Rokiškio raj. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 679 85 262. 
Rokiškis
• Dviejų kambarių butą Jaunystės 
g, 8, pirmajame aukšte.  
Tel. 8 623 22 790. Rokiškis
• Dviejų kambarių butą Jaunystės 
g. 8. Tel. 8 623 22 790.  
Rokiškis
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29 06:00 Himnas

06:05 Gimę tą pačią dieną 
07:00 Gimtoji žemė
07:30 Kalėdų šeima Elfų 
šalyje 
09:00 Labas rytas, Lietuva
12:00 Gyvūnų jaunikliai 
12:55 Liūtų kelionė 
13:50 Džesika Flečer 5 
15:25 Klausimėlis.lt
15:45 Žinios. 
16:00 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios. 
18:00 Teisė žinoti
18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Gražiausios poetų 
dainos

22:40 Laumės šluotos pažadas 
00:10 Gladiatorius 
02:40 Gyvūnų jaunikliai 
03:30 Liūtų kelionė 
04:25 Džesika Flečer 5

05:15 Svotai
06:15 Televitrina 
06:30 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą 
07:00 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
07:30 Aladinas 
08:00 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą 
08:30 Kempiniukas Plačiakelnis 
09:00 Virtuvės istorijos 
09:30 Gardu Gardu
10:00 Svajonių ūkis 
10:30 Tavo supergalia 
11:00 Kelionių panorama

11:30 Paauglės dvasia
13:10 Ko nori moterys?
15:45 Ekstrasensų mūšis 
17:25 Laimingas, nes gyvas 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Vienas namuose 5. Šventinis 
apiplėšimas
21:15 Pjūklo ketera
00:00 Kapitonas Amerika. Žiemos 
karys 
02:30 Tobuli aferistai 
04:05 Vienas namuose 5. Šventinis 
apiplėšimas 
05:35 Simpsonai

06:30 "Tomo ir Džerio pasakos" 
06:55 "Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas" 
07:20 Keista šeimynėlė
07:45 "Neramūs ir triukšmingi"  
08:10 "Riterių princesė Nela"  

08:35 "Tomo ir Džerio pasakos"  
09:00 Didysis Tomo ir Džerio 
nuotykis 
10:10 Haris Poteris ir netikras 
princas 
12:55 Katinas su skrybėle 
14:35 Milijonas šventinių lempučių 
16:25 Krokodilas Dandis 
18:30 Žinios
19:30  DGM: Didysis gerulis 
milžinas 
21:45 Medalionas 
23:35 Seks video 
01:20 Tėtukas namie 2

07:30 Vaikai šėlsta 
08:45 Sveikatos ABC 
televitrina
09:00 Varom! 
10:00 Nutrūkę nuo grandinės 
10:30 Gyvūnų būstai. Gamtos 

inžinieriai 
11:40 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai 
12:40 Geriau vėliau, negu niekada 
13:40 Ekstrasensų mūšis 
15:50 Nusikaltimų tyrėjai 
17:00 Betsafe–LKL. Rytas - Pieno 
žvaigždės
19:30 Muzikinė kaukė
22:05 Hankokas
23:45 Anakonda
01:25 Ekstrasensų mūšis 

06:10 „Pasaulis iš viršaus“
06:40 Skonio reikalas
07:04 TV parduotuvė
07:20 TV Europa pristato. 
„Lietuvos gelmių istorijos“
07:55 „Pasaulis iš viršaus“
08:30 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi

08:45 Skinsiu raudoną rožę
09:30 Vantos lapas
10:00 Adomo obuolys
11:00 „Pagrindinis įtariamasis“ 
13:15 „Šeimininkė“ 
15:35 TV parduotuvė
16:00 Žinios
16:20 Čempionai
16:50 Skonio reikalas
17:25 „Neišsižadėk“ 
18:00 Žinios
18:30 „Neišsižadėk“ 
20:00 Žinios
20:25 „Mentalistas“ 
22:00 Žinios
22:30 „Mentalistas“ 
23:10 „Mentų karai: Kijevas. 
Laisva valia“ 
00:45 „Gurovo bylos. 
Maitvanagiai“ 
02:45 „Merdoko paslaptys“ 
04:40 „Mentalistas“ 
05:30 „Nuostabūs pojūčiai“
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06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Lietaus fėja 
10:55 Nikas. Kelionė į 
žvaigždes 
12:15 Žymiausių pasaulio 
magų apdovanojimai 
„Mandrakes d‘Or 2017“ 
13:45 Kalėdinis ledo 
festivalis 
15:10 Klausimėlis.lt
15:45 Žinios. 
16:00 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios. 
18:00  „Kas ir kodėl?“
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Naujieji su „Dviračio 
žiniomis“
20:30 Panorama
21:00 Metų panorama
22:00 LRT Metų 

apdovanojimai. Iškilmingas Naujųjų 
metų sutikimas
23:57 Prezidentės Dalios 
Grybauskaitės naujametinis 
sveikinimas Lietuvai
23:59 LRT Metų apdovanojimai. 
Iškilmingas Naujųjų metų sutikimas
00:20 Koncertas. Gytis Paškevičius. 
Laiko traukiniai
02:40 Ryčio Cicino jubiliejinis 
koncertas. 20 metų scenoje
04:45 „Edmundo Kučinsko 
šou“

06:25 Televitrina
06:40 Kempiniukas Plačiakelnis
07:10 Simpsonai
07:40 Johanos paslaptis
09:15 Nematoma sesuo
10:50 Šiaurės ašigalis. Pasiruošimas 
Kalėdoms
12:30 Kalėdiniai mainai
14:35 Geležinis Vilis
16:45 G būrys

18:30 TV3 žinios
19:30 Ledynmetis. Mamuto 
Kalėdos
19:55 Vienas namuose 4
21:40 Ingos Valinskienės 
naujametis koncertas "Aš 
laimINGA"
23:58 Naujametis sveikinimas
00:00 Gautas iškvietimas 3
01:25 Auksiniai svogūnai
04:05 Penkiasdešimt juodų 
atspalvių

06:20 "Riterių princesė Nela" 
06:45 "Tomo ir Džerio pasakos" 
07:10 Tomas ir Džeris. Sugrįžimas 
į Ozo šalį 
08:30 Tintino nuotykiai. Vienaragio 
paslaptis 
10:30 Haris Poteris ir mirties 
relikvijos. 2 dalis
13:00 Piratai! Nevykėlių 
kompanija 
14:45 Kapitonas Zumas 

16:25 Smokingas 
18:30 Žinios
20:00 KK2 Naujųjų belaukiant“
21:30 Muzikinė kaukė. Šventinė 
puota
22:30 Tęsinys. Muzikinė kaukė. 
Šventinė puota
00:00 Zero Live Show
01:55 Magiškasis Maikas XXL 
03:45 Smokingas 
05:20 "Neramūs ir triukšmingi"  
05:45 "Ogis ir tarakonai" 

07:05 "Vaikai šėlsta"  
07:35 "Stoties policija" 
08:35 "Sudužusių žibintų 
gatvės" 
09:35 "Įteisintas faras" 
10:40 "Gelbėtojai - 112"
11:40 "Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas" 
12:45 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius" 
13:40 "Stoties policija" 

14:40 "Sudužusių žibintų 
gatvės" 
15:45 "Įteisintas faras" 
16:50 "Gelbėtojai - 112" 
18:00 Info diena
18:30 "Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas" 
19:30 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius" 
20:30 "Varom!" 
21:00 Pasaulinis karas Z 
23:00 Dešrelių balius 
00:30 Hankokas
 

06:05 TV parduotuvė
06:20 „Pasaulio turgūs. Nuotykiai 
turguje“
06:55 „Švari mityba: purvina tiesa“
08:10 „Kaip bocmanas nuotakos 
ieškojo“ 
10:20 „Nuostabūs gyvūnų 
pojūčiai“ 
12:30 „Parduodama sodyba“
12:45 TV parduotuvė

14:30 „Šerloko Holmso ir daktaro 
Vatsono nuotykiai. Šantažo 
karalius“ 
16:00 Žinios
16:30 „Šerloko Holmso ir daktaro 
Vatsono nuotykiai. Mirtinas 
susirėmimas“ 
18:00 Žinios
18:30 „Šerloko Holmso ir 
daktaro Vatsono nuotykiai. Tigro 
medžioklė“ 
20:00 Žinios
20:30 Nuoga tiesa
22:00 Žinios
22:30 „Pliusas“
00:10 „Parduodama sodyba“
02:05 „Šerloko Holmso ir daktaro 
Vatsono nuotykiai. Šantažo 
karalius“ 
03:10 „Šerloko Holmso ir daktaro 
Vatsono nuotykiai. Mirtinas 
susirėmimas“ 
04:20 „Šerloko Holmso ir 
daktaro Vatsono nuotykiai. Tigro 
medžioklė“ 
05:30 Humoro magistrai. 
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30 06:00 Himnas
06:05 Beatos virtuvė
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis.lt
08:00 Gyventi kaime gera
08:30 Ryto suktinis 
09:00 Hanso Kristiano 
Anderseno pasakos 
10:00 Gustavo 
enciklopedija 
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Atšiaurioji Kanada 
12:55 Nilas. Didingoji upė 
13:50 Puaro
15:25 Klausimėlis.lt
15:45 Žinios. 
16:05 Auksinis protas
17:30 Žinios. 
17:45 Duokim garo!

19:15 100 metų kartu
20:30 Panorama
21:00 Ana Karenina
00:25 Pragaro vaikis 2: Aukso 
armija 
02:25 Nilas. Didingoji upė 
03:20 Atšiaurioji Kanada 
04:20 Puaro

05:35 Simpsonai 
06:15 Televitrina 
06:30 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą
07:00 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
07:30 Aladinas
08:00 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą 
08:30 Mamyčių klubas
09:00 Kulinarinis detektyvas
09:30 Penkių žvaigždučių būstas
10:00 Pasaulis pagal moteris 

10:30 Svajonių sodai 
11:30 Aplink Lietuvą. Miestai 
12:30 Aristokatės
14:10 Johanos paslaptis
16:00 Nemirtingųjų kronikos. 
Nuostabūs sutvėrimai
18:30 TV3 žinios 
19:30 X Faktorius 
22:30 Kieti bičai
00:40 Pjūklo ketera 
03:05 Ko nori moterys? 
05:15 Simpsonai

06:40 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas 
07:05 Keista šeimynėlė 
07:30 Neramūs ir triukšmingi 
07:55 Riterių princesė Nela 
08:20 Tomo ir Džerio pasakos 
08:45 Alvinas ir burundukai
10:35 Haris Poteris ir mirties 
relikvijos. 1 dalis

13:25 Policijos akademija 6. 
Miesto apgultis
15:05 Krokodilas Dandis 2
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Lietuvos balsas. 
Superfinalas
22:50 Nebaigti reikaliukai
00:40 Stiklo namai 2. Geroji 
Motina
02:20 Seks video

06:40 Geriau vėliau, 
negu niekada 
07:30 Gyvūnų būstai. Gamtos 
inžinieriai 
08:30 Tauro ragas
09:00 Vaikai šėlsta
10:00 Nutrūkę nuo grandinės 
10:30 Gyvūnų būstai. Gamtos 
inžinieriai 
11:40 Velniški Stivo Ostino 

išbandymai 
12:40 Geriau vėliau, 
negu niekada 
13:40 Ekstrasensų mūšis 
15:20 Nusikaltimų tyrėjai 
16:30 Nusikaltimų miestas 
17:00 Betsafe–LKL. Juventus - 
Neptūnas
19:30 Žmogus - orkestras
21:10 Antrininkas 
22:15 Gyvi numirėliai 
23:15 Riaušės
00:50 Anakonda

05:30 „Nuostabūs pojūčiai“
07:04 TV parduotuvė
07:20 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje. Ramutė Stačiokaitė - 
Ledienė“
07:55 „Pasaulis iš viršaus“
08:30 „Neprijaukinti. Aliaska“
09:00 Šiandien kimba

10:00 „Mentų karai: Kijevas. 
Sidabrinis durklas“ 
12:10 Skonio reikalas
13:00 Adomo obuolys
14:00 „Šerlokas Holmsas“ 
16:00 Žinios
16:20 Krepšinio pasaulyje 
17:00 „Jūreivio keliai. Krepšinio 
uoste“ 
18:00 Žinios
18:30 „Vaiduoklis kreivame 
veidrodyje“ 
20:00 Žinios
20.23 Orai.
20.25 „Vaiduoklis kreivame 
veidrodyje“ 
21.00 „Didysis baletas“
22.00 Žinios
22.30 „Didysis baletas“ 
00.45 „Gurovo bylos. 
Maitvanagiai“ 
02.45 „Merdoko paslaptys“ 
04.40 „Mentalistas“ 
05.30 „Nuostabūs pojūčiai“
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06:00 Himnas
06:05 Metų panorama 
07:05 Klauskite daktaro 
08:00 Kalėdinis ledo 
festivalis 
09:25 Gražuolė ir pabaisa 
10:55 Šv. Mišios Pasaulinei 
taikos dienai. 
12:45 Vienos filharmonijos 
orkestro Naujametis 
koncertas 
15:25 Klausimėlis.lt
15:45 Žinios.)
16:00 Šventės su „Dviračio 
žiniomis“
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?“
18:30 Mano Kalėdų 

svajonė 
20:00 Šiandien prieš 100 metų. 
Kaunas tampa laikinąja sostine
20:30 Panorama.
21:00 Gražiausia filmų muzika
22:30 Muriel vestuvės
00:15 Stebuklas. 
01:45 Klausimėlis.lt 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?“ 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Naujieji su „Dviračio 
žiniomis“ 
05:00 Metų panorama. 

06:45 Televitrina
07:00 Kempiniukas Plačiakelnis

07:30 G būrys
09:10 Ledynmetis. Mamuto Kalėdos
09:30 Mėnesių valdovai
11:35 Prezidento sūnus
13:35 Keturkojis hercogas
15:15 Džiunglių knyga 2
16:40 Boltas
18:30 TV3 žinios
19:30 Karaliaus Saliamono kasyklos
23:00 Nepatyręs
01:10 Mikė
02:00 Rouzvudas
02:55 Ekstrasensai detektyvai

06:05 "Ogis ir tarakonai" 
06:15 Piratai! Nevykėlių kompanija 
07:35 Drakoniuko Riešutėlio 
nuotykiai 
08:55 Paskutinis drakonų 

nugalėtojas 
10:55 Pelės medžioklė 
12:40 Devyni gyvenimai
14:15 Paskutinės atostogos 
16:20 Žiemos pasaka 
18:30 Žinios
19:30 Penas. Nuotykiai Niekados 
šalyje 
21:25 Dvasia šarvuose 
23:25 Interviu su diktatoriumi 
01:20 Nebaigti reikaliukai

 07:25 "Nutrūkę nuo grandinės"  
08:15 "Vaikai šėlsta"  
09:05 "Gyvūnų būstai. Gamtos 
inžinieriai"  
10:05 "Geriau vėliau, negu 
niekada" 
10:55 "Katės ar šunys? Kas 

geresnis"  
13:15 Nikulino cirkas. Auksinis 
sezonas 
15:15 Policininkai ir Robersonai 
17:00 Visiškai slaptai 
18:45 Jazzu ir D. Montvydo 
muzikinė dvikova "Red Bull 
Soundclash"
21:00 Kaubojai ir ateiviai 
23:00 Pasaulinis karas Z 
01:00 "Velniški Stivo Ostino 
išbandymai"

05:30 Humoro magistrai
06:05 TV parduotuvė
06:20 „Pasaulio turgūs. Atėnai“
07:00 „Visa tiesa apie kalorijas“
08:10 „Kaip bocmanas nuotakos 
ieškojo“ 

10:20 Lietuvos komiko vakaras
11:10 „Pliusas“
12:45 TV parduotuvė
13:00 „Mano tėtis Senis Šaltis“ 
16:00 Žinios
16:30 „Mano tėtis Senis Šaltis“ 
17:30 „Gluchariovas“ 
18:00 Žinios
18:30 „Gluchariovas“ 
20:00 Žinios
20:30 „Gluchariovas“ 
20:55 „Namas su lelijomis“ 
22:00 Žinios
22:30 „Rževskis prieš Napoleoną“
00:00 „Gurovo bylos. Medžioklė“ 
01:05 „Albanas“ 
02:10 „Kelrodė žvaigždė“ 
03:00 „Moterų daktaras“ 
03:50 „Mentalistas“
04:35 „Albanas“ 
05:20 „Mentų karai. Odesa“

• Sodą, sodų bendrijoje Aidas, 
Rožių alėjoje. Kaina ne galutinė. 
Kaina 15000 Eur.  
Tel. 8 679 69 228. Rokiškis

NUOMA

• Ieškau vieno kambario buto 
su virtuvės baldais, mikrorajone 
nuomai. Esu dirbanti.  
Tel. 8 608 39 206. Rokiškis
• Šeima skubiai ieško dviejų 
kambarių buto nuomai.  
Tel. 8 629 60 025. Rokiškis

• Tvarkinga, dirbanti šeima skubiai 
ieško dviejų kambarių buto nuomai. 
Tel. 8 623 20 459. Rokiškis

• Šeima skubiai ieško dviejų 
kambarių buto nuomai.  
Tel. 8 629 60 025. Rokiškis
• Išnuomoju garažą prie autobusų 
stoties, pietų pusėje.  
Tel. 8 686 48 236. Rokiškis

• Lovytės apsaugą. Tinka, kai 
vaikas pradeda miegoti didelėje 
lovoje. Matmenys 110 cm x46 cm. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 698 76 238. 
Rokiškis
• Lavinamąjį kilimėlį.  
Kaina 8 Eur. Tel. 8 615 16 534. 
Rokiškis
• Mažai naudotas vaikiškas 

pastatomą kėdutę kūdikiui. Yra 
saugos diržas, vibro funkcija, 
nuimamas lankas su žaisliukais. 
Tinka nuo gimimo iki 9 kg svorio 
vaikučiui. Būklė labai gera, naudota 
vieno vaikučio. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Fisher Price žaislą kūdikiui. 
Viskas veikia: mirksi švieselės, 
groja muzikėlė. Žaislo būklė labai 
gerai. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Playgro žaislą - didelę, minkštą 

RASTA\PAMESTA

• Pamesti bordo (vyšnios) spalvos 
akiniai. Tel. 8 698 86 898.  
Rokiškis
• Jaunystės g., einant į darželį 
Pumpurėlį pamesti 3 raktai. 

Radusiems atsilyginsiu.  
Tel. 8 622 39 715. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

sūpynes. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 679 69 228. Rokiškis
• Safety 360 laipsnių pasukamą 
maudynių žiedą-kėdutę. Priekyje 
su pasukamu kamuoliuku. 
Ergonominės formos atlošas 
palaiko kūdikio nugarytę. 
Tvirtinamas prie vonios paviršiaus, 
keturiais siurbtukais, kurie 
užtikrina stabilumą ir saugumą. 
Vaikučiui nuo 6mėn. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Fisher Price spalvingą ir patvarią, 
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02 06:00 Himnas

06:05 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Senis 
10:20 Štutgarto kriminalinė 
policija 3 
11:10 Komisaras Reksas 
12:00 Nacionalinė paieškų 
tarnyba 
13:00 Klauskite daktaro 
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys 
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?“
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gyvenimas
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Mano mama gamina 
geriau! 
22:30 Dviračio žinios
23:00 Paskutinė karalystė 1 

24:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 3 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?“ 
03:30 Dviračio žinios 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Gyvenimas 
05:00 Seserys

03:50 Mikė 
04:40 Rouzvudas
06:25 Televitrina 
06:40 Tavo supergalia
07:10 Boltas
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Meilės žiedai
12:00 Svotai
13:00 Pažadėtoji 
15:00 Simpsonai

16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios
19:30 Gero vakaro šou 
20:30 Moterys meluoja geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Barbaras. Kario iškilimas 
23:40 Kvantikas
00:40 Mikė 
01:30 Rouzvudas 
02:25 Ekstrasensai detektyvai 
03:15 Kvantikas 
04:05 Mikė 
04:55 Rouzvudas 

06:20 "Mano gyvenimo 
šviesa" 
07:35 "Madagaskaro pingvinai" 
08:00 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" 
09:05 "Rimti reikalai" 
09:40 "Namai, kur širdis"
10:25 KK2 Naujųjų belaukiant“
12:00 "Meilės sparnai" 

13:00 "Gyvenimo daina" 
14:00 "Aukštakulnių kerštas" 
15:00 "Dvi širdys" 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 " Paveldėtoja 2" 
21:00 "Rimti reikalai" 
21:30 Žinios
22:30 Keista Bendžamino Batono 
istorija 
01:25 Dvasia šarvuose

07:10 "Vaikai šėlsta"  
07:40 "Stoties policija" 
08:40 "Sudužusių žibintų 
gatvės" 
09:40 "Įteisintas faras" 
10:45 "Gelbėtojai - 112" 
11:45 "Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas" 
12:45 "Įstatymas ir tvarka. 

Specialiųjų tyrimų skyrius" 
13:40 "Stoties policija" 
14:40 "Sudužusių žibintų 
gatvės" 
15:45 "Įteisintas faras" 
16:50 "Gelbėtojai - 112" 
18:00 Info diena
18:30 "Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas" 
19:30 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius"
20:30 "Varom!" 
21:00 Griaustinio dienos 
23:00 Kaubojai ir ateiviai  
01:05 "Velniški Stivo Ostino 
išbandymai"

05:20 „Mentų karai. Odesa“ 
06:10 TV parduotuvė
06:30 Lietuva tiesiogiai
07:00 Vantos lapas
07:30 Krepšinio pasaulyje 
08:00 „Pražūtingi smaragdai“ 
09:00 „Namas su lelijomis“

10:00 „Mentų karai. Odesa“ 
11:10 „Albanas“
12:20 „Gurovo bylos. Bet kokia 
kaina“ 
13:30 TV parduotuvė
13:45 „Miškinis“ 
14:55 „Gluchariovas“ 
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
18:00 Reporteris
18:55 „Gluchariovas“ 
20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai
20:55 „Namas su lelijomis“ 
22:00 Reporteris
23:00 „Gluchariovas“ 
00:00 „Gurovo bylos. 
Medžioklė“ 
01:05 „Albanas“ 
02:10 „Kelrodė žvaigždė“ 
03:00 „Moterų daktaras“ 
03:50 „Vaiduoklis kreivame 
veidrodyje“ 
04:35 „Albanas“ 
05:20 „Mentų karai. Odesa“
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04 06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis 
10:20 Štutgarto kriminalinė 
policija 3 
11:10 Komisaras Reksas 
12:00 (Ne)emigrantai
13:00 Klauskite daktaro 
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys 
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?“
18:30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
22:50 Milžinas Halkas

01:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 3 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gimę tą pačią dieną 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?“ 
03:30 Ryto suktinis 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė paieškų 
tarnyba 
05:00 Seserys

06:10 Televitrina 
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
06:55 Simpsonai
07:55 Farai 
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Meilės žiedai
12:00 Svotai
13:00 Pažadėtoji
15:00 Simpsonai

16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Rio
21:15 Keršytojai. Altrono amžius
00:00  Juodosios raganos metai    
01:40 Karaliaus Saliamono 
kasyklos

06:05 "Mano gyvenimo šviesa" 
07:35 "Madagaskaro pingvinai" 
08:00 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" 
09:05 "Rimti reikalai" 
09:40 "Namai, kur širdis" 
10:25 KK2 
10:55 Valanda su Rūta 
12:00 "Meilės sparnai" 
13:00 "Gyvenimo daina" 
14:00 "Aukštakulnių kerštas"
15:00 "Dvi širdys" 

16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Gyvūnų policija
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Geležinis žmogus 
23:25 Krikštatėvis II 
02:55 Nebijok pažinti. 
03:20 Šaunusis kapitonas. 
Gyvenimas be taisyklių 

07:10 "Vaikai šėlsta"  
07:40 "Stoties policija" 
08:40 "Sudužusių žibintų 
gatvės" 
09:40 "Įteisintas faras" 
10:45 "Gelbėtojai - 112" 
11:45 "Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas" 
12:45 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius" 
13:40 "Stoties policija" 

14:40 "Sudužusių žibintų gatvės" 
15:45 "Įteisintas faras" 
16:50 "Gelbėtojai - 112" 
18:00 NKL čempionatas. Jonavos 
"Sintek" - Gargždų SC. Tiesioginė 
transliacija
20:00 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius" 
21:00 Adjutantas 
22:45 Tarptautinis turnyras 
"BUSHIDO KOK 2018 Vilnius" 
II dalis 
01:10 Mirties kelias 
02:40 "Nusikaltimų tyrėjai"

05:35 „Mentų karai. Odesa“ 
06:10 „Pasaulis iš viršaus“
06:30 Lietuva tiesiogiai
06:35 4 kampai
07:00 Šiandien kimba
08:00 „Pražūtingi smaragdai“ 

09:00 „Namas su lelijomis“ 
10:00 „Mentų karai. Odesa“ 
11:10 „Albanas“ 
12:20 „Gurovo bylos. Bet kokia 
kaina“ 
13:30 TV parduotuvė
13:45 „Miškinis“ 
14:55 „Gluchariovas“ 
16:00 Reporteris
16:30 Kitoks pokalbis 
17:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
18:00 Reporteris
18:55 „Gluchariovas“ 
20:00 Reporteris
20:30 Kitoks pokalbis
20:55 „Namas su lelijomis“ 
22:00 Reporteris
23:00 „Gluchariovas“ 
01:15 „Moterų daktaras“ 
03:05 „Šeimininkė“ 
04:30 Vantos lapas
04:50 „Vaiduoklis kreivame 
veidrodyje“
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03 06:00 Himnas

06:05 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis 
10:20 Štutgarto 
kriminalinė policija 3 
11:10 Komisaras Reksas 
12:00 Gyvenimas 
13:00 Klauskite daktaro 
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys 
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?“
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Specialus tyrimas
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Gimę tą pačią dieną
22:30 Dviračio žinios
23:00 Prieš audrą 2 
24:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto 
kriminalinė policija 3

01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?“ 
03:30 Dviračio žinios 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Specialus tyrimas 
05:00 Seserys

06:10  Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
06:55 Simpsonai 
07:55 Gero vakaro šou
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Meilės žiedai 
12:00 Svotai 
13:00 Pažadėtoji
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios
19:30  Farai 

20:30 Moterys meluoja geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Alinanti misija
23:40  Kvantikas 3, 5
00:40 Mikė 
01:30 Rouzvudas
02:20 Ekstrasensai detektyvai
03:20 Kvantikas
04:10 Mikė 1, 5
05:00 Rouzvudas 2, 3

06:05 "Mano gyvenimo šviesa" 
07:35 "Madagaskaro pingvinai"  
08:00 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" 
09:05 "Rimti reikalai" 
09:40 "Namai, kur širdis"
10:25 KK2 
10:55 Nuo... Iki...
11:25 "Paveldėtoja 2" 
12:00 "Meilės sparnai" 
13:00 "Gyvenimo daina" 
14:00 "Aukštakulnių kerštas" 
15:00 "Dvi širdys" 

16:30 Labas vakaras, 
Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:00 "Rimti reikalai" 
21:30 Žinios
22:30 Šaunusis kapitonas. 
Gyvenimas be taisyklių 
00:45 Keista Bendžamino Batono 
istorija 
03:35 Alchemija. VDU karta
04:05 RETROSPEKTYVA. Ciklas 
"Menininkų portretai"

07:10 "Vaikai šėlsta"
07:40 "Stoties policija" 
08:40 "Sudužusių žibintų 
gatvės" 
09:40 "Įteisintas faras" 
10:45 "Gelbėtojai - 112" 
11:45 "Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas" 

12:45 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius" 
13:40 "Stoties policija" 
14:40 "Sudužusių žibintų 
gatvės" 
15:45 "Įteisintas faras" 
16:50 "Gelbėtojai - 112" 
18:00 Info diena
18:30 "Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas" 
19:30 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius" 
20:30 "Varom!" 
21:00 Mirties kelias 
22:45 Griaustinio dienos 
00:40 "Nusikaltimų tyrėjai"

05:20 „Mentų karai. Odesa“ 
06:10 TV parduotuvė
06:30 Lietuva tiesiogiai
07:00 Čempionai
07:30 4 kampai
08:00 „Pražūtingi smaragdai“ 
09:00 „Namas su lelijomis“

10:00 „Mentų karai. Odesa“ 
11:10 „Albanas“ 
12:20 „Gurovo bylos. Bet kokia 
kaina“ 
13:30 TV parduotuvė
13:45 „Miškinis“ 
14:55 „Gluchariovas“ 
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
18:00 Reporteris
18:55 „Gluchariovas“ 
20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai
20:55 „Namas su lelijomis“ 
22:00 Reporteris
23:00 „Gluchariovas“ 
00:00 „Gurovo bylos. M
edžioklė“ 
01:05 „Albanas“ 
02:10 „Kelrodė žvaigždė“ 
03:00 „Moterų daktaras“ 
03:50 „Vaiduoklis kreivame 
veidrodyje“ 
04:35 „Albanas“ 
05:35 „Mentų karai. Odesa“

mašiną berniukui. Vaikutis joje 
gali sėdėti. Viskas veikia: skamba, 
groja, mirksi. Žaislo būklė labai 
gera. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis

PERKA

• Pirksiu trijų kambarių butą 
Rokiškyje. Tel. 8 603 49 549. 
Rokiškis
• Perku Jawa, CŽ, IZ 49 detales, 
lopšelius ir jų techninius pasus, 
knygas. Tel. 8 621 72 836.  

Rokiškis
• Pirksiu dviejų kambarių butą. 
Gali būti be remonto. Bendrabučio 

tipo ir pirmajame bei penktajame 
aukštuose nesiūlyti. Mokėsiu iki 
17 000 Eur. Tel. 8 656 21 845. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Naują grandininį pjūklą Erman 
HM5201, 2.0 kW. Kaina 95 Eur.  
Tel. 8 645 49 558. Rokiškis
• Savaeigį benzininį sniego pūtiką 
Toro. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 612 32 080. Rokiškis
• Pjūklą Husqvarna 242XP. 
Kaina 130 Eur. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis
• Naują grandinininį pjūklą 
ERMAN HM5201, 4,3 HP. 
Skambinti po 17 val.  
Kaina 95 Eur. Tel. 8 673 95 331. 
Rokiškis
• Elektrinį sniego pūtiką.  
Tel. 8 610 77 145. Rokiškis
• Benzininį savaeigį sniego  
pūtiką Toro. Tel. 8 612 32 080. 
Zarasai
• Metalines statines, 200 l talpos. 
Kaina 5 Eur. Tel. 8 675 13 781. 
Kupiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO-
PREKĖS

• Slides su batais. Kaina 50 Eur. 

Tel. 8 674 54 495. Rokiškis
• 43 dydžio pačiūžas.  
Tel. 8 622 65 763. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Dewalt trijų padėčių 
perforatorių. Kalimas, gręžimas, 
kalimas+gręžimas. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 621 43 341. Rokiškis
• Mėlyną Bosch perforatorių, trijų 
padėčių. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 621 43 341. Rokiškis
• Naują siaurapjūklį Jig Saw.  
Kaina 15 Eur. Tel. 8 605 33 586. 
Rokiškis
• Medžio apdirbimo stakles ir 
diskinius pjūklus.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Vokišką siaurapjūklį. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 682 31 964. Rokiškis

Metų pradžioje 
neveiks „Sodros“
sistemos

Valdžiai keičiant socialinių 
įmokų ir pensijų sistemą, sau-
sio 1 ir 2 dienomis neveiks so-
cialinio draudimo fondo („So-
dros“) informacinės sistemos. 

Kaip pranešė „Sodra“, tuo 
metu sistemos bus atnaujinamos.  
„Gyventojai negalės prisijungti 
prie asmeninių „Sodros“ pasky-
rų EGAS sistemoje, o draudėjai 
– pateikti pranešimų per elektro-
ninę draudėjų aptarnavimo siste-
mą“, – pranešė „Sodra“. 

Kad būtų užtikrintos dar-
buotojų socialinės garantijos, 
„Sodra“ prašo iki gruodžio 31 
dienos pateikti pranešimus apie 
draudimo pradžią 2019 metų 
sausio 1 arba 2 dieną. 

Laikinų sutrikimų gali pasi-
taikyti ir atnaujinus sistemas.

BNS inform.
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Lietuvos aviacijos muziejui
planuojama perduoti 
„Lituanicos“ maketą

Lietuvos aviacijos muziejui 
planuojama perduoti lėktuvo 
„Lituanica“ maketą.

Šiuo orlaiviu lakūnai Ste-
ponas Darius ir Stasys Girėnas 
1933 metais perskrido Atlanto 
vandenyną.

Lėktuvo maketas muziejui 
turėtų būti perduotas iš valstybės 
įmonės Lietuvos oro uostų, tam 
dar turi pritarti Vyriausybė. Susi-
siekimo ministerija rašte teigia, 
kad Lietuvos oro uostams šis 
maketas yra nebereikalingas, jis 
yra nenaudojamas. Lietuvos avi-
acijos muziejuje maketas būtų 
eksponuojamas kaip technikos 

istorijos muziejinė vertybė. Mu-
ziejus jau turi vieną „Lituanicos“ 
kopijų. Skraidymams tinkantis 
eksponatas buvo sukonstruotas 
žinomo aviatoriaus Vlado Kens-
gailos 1982 metais, kai buvo 
kuriamas filmas „Skrydis per 
Atlantą“.

S. Darius ir S. Girėnas 1933 
metais buvo vieni pirmųjų pa-
saulyje, lėktuvu perskridusių 
Atlanto vandenyną, tačiau per 
katastrofą tuometinės Vokie-
tijos teritorijoje lakūnai žuvo 
nepasiekę Kauno. Nelaimės 
aplinkybės iki šiol nėra iki galo 
išaiškintos.

BNS 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

Teismas atšaukė pirkėjai 
važiuojant namo „subyrėjusio“ 
automobilio pardavimo sutartį

Automobilio, sugedusio 
jau pakeliui namo, pirkėja 
prisiteisė iš pardavėjo ne tik 
sumokėtus pinigus, bet ir 
kelis tūkstančius eurų byli-
nėjimosi išlaidų.

Nors pirmosios instancijos 
teismas nusprendė, jog mote-
ris pati prisiėmė riziką pirk-
dama automobilį iš privataus 
asmens, apeliacine tvarka bylą 
išnagrinėjęs Kauno apygardos 
teismas nuosprendį pakeitė ir 
nusprendė taikyti restituciją.

Teismo nutartyje rašoma, 
kad automobilį „Volskwa-
gen Touareg“ V. P. už 6 tūkst. 
eurų nusipirko dar 2016 metų 
rugsėjį. Jau tą pačią dieną jai 
grįžtant automobiliu iš Kauno 
į Klaipėdą, šis sugedo.

Įgalioto „Volkswagen“ atsto-
vo servise nustatyta, kad visiš-
kai sugedo automobilio turbina. 
Servisas įvertino, kad pašalinti 
šį gedimą kainuotų 2,4 tūkst. 
eurų. Be to, nustatyti vairo trau-
kės, šakių, spyruoklių gedimai, 
kuriuos pašalinti kainuotų dar 
1,2 tūkst. eurų. Moteris taip pat 
patyrė kelis šimtus eurų išlaidų, 
kai turėjo transportuoti sugedu-
sį automobilį.

Ji kreipėsi į pardavėją, siū-

lydama sumažinti pardavimo 
kainą 3,6 tūkst. eurų suma, 
reikalinga automobilio trū-
kumams ištaisyti arba sutartį 
nutraukti.

Automobilį moteriai parda-
vęs R. Š. teigė, kad svarstytų 
kompensuoti nebent nenaujos 
turbinos vertę. Tuomet pirkėja 
kreipėsi į teismą, prašydama 
sutartį nutraukti.

Bylą nagrinėjęs Kaišia-
dorių rajono apylinkės teis-
mas moters ieškinį atmetė, 
argumentuodamas, jog V. P. 
neįrodė automobilį turėjus 
trūkumų, atsiradusių iki jo 
pardavimo.

Teismas taip pat atkreipė 
dėmesį, kad jos pirktas auto-
mobilis buvo 2006 metų, todėl 
ji negalėjo tikėtis nepriekaiš-
tingo jo veikimo, be to, pirk-
dama su draugu apžiūrėjo ir 
išbandė transporto priemonę 
ir ši jiems pasirodė tinkama. 

Pirmosios instancijos teis-
mas sprendime teigė, kad 
moteris pati prisiėmė riziką, 
pirkdama naudotą automobilį 
ir nepatikrinusi jo techninės 
būklės autoservise. 

Tačiau apeliacinės instanci-
jos teismas su šiuo argumentu 
nesutiko ir pabrėžė, jog pirkė-

jas neprivalo tikrinti perkamų 
daiktų kokybės vien todėl, kad 
šie daiktai nėra nauji.

„Tai, kad pirkėjas nepasi-
naudoja savo teise patikrinti 
perkamo daikto kokybę, nepa-
naikina pardavėjo atsakomy-
bės už parduodamo naudoto 
daikto kokybę, jei įrodoma, 
kad pirkėjas, kaip bet kuris 
vidutinis pirkėjas, sutarties 
sudarymo metu nežinojo arba 
negalėjo žinoti apie tokį per-
kamo daikto neatitikimą“, – 
rašoma teismo sprendime.

Teismas V. P. ieškinį ten-
kino ir nusprendė taikyti res-
tituciją: pardavėjas turės jai 
grąžinti pinigus, o ji jam – au-
tomobilį.

Pardavėjas moteriai taip 
pat turės atlyginti sugedusio 
automobilio transportavimo 
išlaidas, sumokėti 5 proc. sie-
kiančias metines palūkanas 
bei atlyginti 2,6 tūkst. eurų 
bylinėjimosi išlaidų.Šis spren-
dimas dar gali būti skundžiamas 
kasaciniam teismui.

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

Minint Nepriklausomybės kovų šimtmetį – 
žygiai, atkurti mūšį su bermontininkais

Kitąmet minėdama ne-
priklausomybės kovų šim-
tmetį Krašto apsaugos mi-
nisterija planuoja rengti 
žygius į kovų vietas ir at-
kurti mūšį su bermontinin-
kais.

„Šiemet minime atkurtos 
Lietuvos nepriklausomybės 
šimtmetį, tačiau tikrasis vals-
tybingumas buvo įtvirtintas 
1919 – 1920 metais nepri-
klausomybės kovose – sava-
norių žygdarbiais kovojant su 
bolševikais, bermontininkais 
ir želigovskininkais“, – sakė 
krašto apsaugos viceminis-
tras Vytautas Umbrasas.

„Jauna Lietuvos kariuo-
menė, nors negausi ir menkai 
aprūpinta, atrėmė puolimus 
apgynė ir išsaugojo Lietuvos 
valstybingumą“, – pabrėžė jis.

Deltuvoje, Ukmergės ra-
jone, planuojama paminėti 
pirmąjį Nepriklausomos Lie-
tuvos kariuomenės artilerijos 
šūvį, taip pat surengti Lietu-
vos kariuomenės mūšio su 
bermontininkais rekonstruk-
ciją.

Kėdainių rajone, Taučiū-
nuose, numatoma sutvarkyti 
pirmojo žuvusio Lietuvos ka-
riuomenės savanorio Povilo 
Lukšio kovos ir žūties vietą, 
parengti ir išleisti kelionių po 

Laisvės kovų ir karinio pa-
veldo vietas vadovą.

Be to, Lietuvos kariuome-
nė planuoja surengti žygius 
po svarbiausių Nepriklauso-
mybės kovų mūšių vietas. 

1918 metais atkurtą Lietu-
vos valstybę reikėjo apginti, 
iškart po to suburta Lietuvos 
kariuomenė stojo į mūšius 
ne tik su bolševikais, bet ir 
su bermontininkais, lenkais.

Lietuvos kariuomenės 
gretose kovojo per 10 tūkst. 
savanorių, Nepriklausomy-
bės kovų pabaigoje kariuo-
menė išaugo iki 40 tūkstan-
čių.

BNS inform.

Populiariausi 2018-ųjų vardai – 
Lukas ir Lėja

Besibaigiančiais 2018-ai-
siais metais gimusiems kū-
dikiams tėvai dažniausiai 
suteikdavo Luko ir Lėjos 
vardus, rodo Registrų cen-
tro duomenys.

„Šiemet populiariausių 
berniukų vardo viršūnėje 
Mato vardą išstūmė Lukas, 
o pernai naujai gimusioms 
mergaitėms suteiktą Liepos 
vardą šiemet aplenkė Lėja 
ir Emilija“, – sakė Registrų 
centro atstovas Mindaugas 
Samkus.

Šiemet jau gimė po dau-
giau kaip 300 Lukų, Matų, 
Lėjų ir Emilijų.

Tarp berniukų toliau ri-
kiuojasi Nojaus, Kajaus, 
Jono, Dominyko, Jorio, 
Beno ir Domo vardai, tarp 
mergaičių – Liepos, Gabijos, 
Amelijos, Luknės, Patricijos, 
Emos, Kamilės bei Sofijos 
vardai.

Lukas ir Lėja – populia-
rios mokslinės fantastikos 
epopėjos „Žvaigždžių karai“ 
veikėjai.

BNS inform.

Šnipinėjimu kaltinamas vyras teismo lauks suimtas
Klaipėdos apygardos teis-

mas dar trims mėnesiams pra-
tęsė suėmimą šnipinėjimu kalti-
namam Lietuvos piliečiui R. Š.

„Kaltinamasis suimtas, ka-
dangi kaltinamas sunkiu nusi-
kaltimu, turi ryšių užsienyje, to-
dėl gali pasislėpti“, – informavo 
teismo atstovė Dovilė Chocke-
vičiūtė.

Gruodį Klaipėdos apygardos 
teismo nutartimi kaltinamajam 
R.Š. suėmimas pratęstas iki kitų 
metų kovo 14 dienos. 

Teismas priėmė sprendimą 
bylą nagrinėti uždaruose posė-
džiuose, nes viešas bylos nagri-
nėjimas prieštarautų valstybės 
paslapties saugojimo interesams.

Bylos nagrinėjimas prasidės 
sausio 8 dieną.

Kaip skelbė Generalinė pro-
kuratūra, 1974 metais Rusijoje 
gimęs vyras buvo užverbuotas 
Rusijos žvalgybos organizaci-

jos ir vykdė užduotis, susijusias 
su informacijos rinkimu bei jos 
perdavimu šios užsienio valsty-
bės žvalgybos organizacijai.

Pasak prokuratūros, surinkti 
duomenis leidžia manyti, kad 
kaltinamasis nuo 2015 metų iki 
jo sulaikymo 2017 metų gruodį 
rinko ir perdavinėjo informaciją 
apie Lietuvos kariuomenės ka-
rines jūrų pajėgas, NATO karo 
laivus bei jais gabenamą karinę 
techniką, Klaipėdos mieste ir 
Klaipėdos jūrų uoste esančius 
objektus, įskaitant ir tuos, kurie 
turi strateginę reikšmę valstybės 
nacionaliniam saugumui. Įtaria-
ma, kad vykdydamas Rusijos 
žvalgybos organizacijos užduotis 
R. Š. rinko informaciją apie su-
skystintų gamtinių dujų (SGD) 
terminalą, bendrovę „Klaipėdos 
nafta“, šių objektų infrastruktūrą, 
rezervuarus, apsaugos sistemas ir 
jų pasikeitimus.

Duomenys apie tai, kad šis 

asmuo galimai vykdo neteisėtą 
veiką rinkdamas ir perdavinė-
damas informaciją jį užverba-
vusios organizacijos atstovui, 
buvo gauti kontržvalgybinės 
operacijos, kurią vykdė karinė 
žvalgyba, metu. Pernai gruodį 
žvalgybos pateiktos informaci-
jos pagrindu buvo pradėtas iki-
teisminis tyrimas. Prokuratūra 
pabrėžia, kad R. Š. nerinko ir ne-
perdavinėjo įslaptintų dokumen-
tų, tačiau jo veiksmai vertintini 
kaip nusikalstami, nes jis veikė 
vykdydamas užsienio valstybės 
žvalgybos organizacijos užduo-
tis. Turima duomenų, kad kalti-
namasis taip pat vykdė ir kitas 
užduotis, tarp kurių buvo pave-
dimas užmegzti draugiškus san-
tykius su Lietuvos kariuomenės 
karinių jūrų pajėgų darbuotojais 
bei įgyti jų pasitikėjimą.

Nepaisant to, kad užsienio 
valstybės žvalgybinės instituci-
jos kontaktai su R. Š. vykdavo 

laikantis ypatingos konspiracijos 
sąlygų, karinės žvalgybos parei-
gūnams pavyko juos užfiksuoti. 
Šių kontaktų metu buvo per-
duodamos užduotys, instrukci-
jos apie informacijos rinkimo ir 
užšifravimo būdus, atsargumo 
priemones, naudotinas užtikri-
nant jų susižinojimo slaptumą.

Lietuvos įstatymai už šnipi-
nėjimą numato laisvės atėmimą 
nuo trejų iki penkiolikos metų.

Iš viso nuo 2014 metų Lietu-
voje penki asmenys jau yra nu-
teisti ir nubausti laisvės atėmimo 
bausmėmis. Kai kurie jų baus-
mes jau atliko.

Teisėsauga praėjusią savaitę 
paskelbė atliekanti naują tyrimą 
dėl galimo šnipinėjimo Rusijai, 
įtarimai pateikti neįvardijamam 
„visam tinklui asmenų“, tarp jų 
– ir buvęs parlamentaras Algir-
das Paleckis. Jis nuo spalio lai-
komas suimtas.

BNS inform.

Teismas leido blokuoti septynių televiziją retransliuojančių svetainių prieigą
Teismas leido Lietuvos radijo 

ir televizijos komisijai (LRTK) 
blokuoti prieigą prie septynių 
televiziją retransliuojančių in-
terneto svetainių.

Anot LRT pranešimo, teismas 
leidimą davė gruodžio 17 dieną, o 
gruodžio 19 dieną komisija nutarė 
duoti privalomus nurodymus tin-
klo paslaugų teikėjams panaikinti 
galimybę pasiekti informaciją 

svetainėse, platinančiose televizi-
jos programas internet, nes, kaip 
numato įstatymai, apie ją nepra-
nešė LRTK.Komisija nustatė, 
kad interneto svetainėse www.
lt-tv.us, www.ittv.us, www.clime-
tv.eu, www.play2pay.info, astra.
play2pay.info, rus.play2pay.info, 
europe.play2pay.info TV progra-
mų platinimo veikla yra neteisėta.

Pagal įstatymą asmenys, no-
rintys Lietuvos vartotojams rodyti 

televizijos programas internete, 
prieš tai  privalo pranešti apie tai 
LRTK, pateikdami jos patvirtintos 
formos pranešimą.

To nepadarius, komisija turi 
teisę duoti privalomus nurodymus 
tinklo paslaugų teikėjams panai-
kinti galimybę pasiekti interneto 
svetaines, kuriose vykdoma netei-
sėta veikla.

Analogiškų veiksmų pirmą 
kartą LRTK ėmėsi gegužę, tuo-

met privalomi nurodymai duoti 
interneto svetainėms www.samo-
rodok.tv, www.onelike.tv, www.
freeintertv.com, www.tvtune.net, 
www.lttv.us, www.megogo.net.

Anot LRTK pranešimo, ban-
dantieji prisijungti prie minėtų in-
terneto svetainių, kaip ir anksčiau, 
bus nukreipti į komisijos sukurtą 
informacinį interneto svetainės 
tinklalapį stop.rtk.lt.
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Lietuviai – tvirčiausi Europos Sąjungos 
rėmėjai žemyne

Iš visų Europos Sąjungos 
(ES) šalių palankiausiai bendri-
ją vertina lietuviai, blogiausios 
nuomonės apie bendriją yra 
graikai, rodo nauja apklausa.

Eurobarometro tyrimo metu 
teigiamos nuomonės apie ES 
buvo 92 proc. lietuvių, neigia-
mos – 7 procentai. 

Be Lietuvos, labai tvirtą pa-
ramą ES projektas taip pat turi 
Danijoje (91 proc.) ir Airijoje 
(90 proc.).

Blogiausios nuomonės apie 
bendriją yra graikai – ES teigia-
mai vertina 61 proc., neigiamai 

– 38 proc. Graikijos gyventojų. 
ES taip pat nepopuliari tarp 
čekų (66 ir 31 proc.) ir britų (64 
ir 29 proc.). 

Apžvalgininkų teigimu, 
lietuviai ES labiausiai vertina 
dėl galimybės laisvai keliauti 
ir dirbti, bendrijos teikiamos fi-
nansinės paramos ir saugumo.

Spalio 24 – lapkričio 7 
dienomis visose ES šalyse ap-
klausta per 27 tūkst. gyventojų 
nuo 15 metų.

Lietuvoje apklausą atliko 
TNS LT, apklausta 1000 šalies 
gyventojų.

BNS inform.
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Dvi galvos gerai, o saugus 
atomas – dar geriau!

***
– Tėti tėti, o iš kur aš atsiradau?
– Ogi iš ten, kur paprastai 

siunčiami suaugusieji.
***

Kalbasi du pacientai:
– Mūsų psichiatras – tiesiog 

nuostabus. Jis mane nuo didybės 
manijos išgydė.

– O tu jam bent jau saldainių 
dėžutę nunešei?

– Nejuokauk taip! Aš jam pusę 
karalystės atidaviau.

***
Viskas, kas liko iš naro: 

plaukmenys ir selfis su rykliu.
***

– Kokia šunų veislė jums 
labiausiai patinka?

– Katinai.
***

Gimdymo namuose:
– Jūs galite šokti iš džiaugsmo: 

jums trynukai gimė!
– Šokčiau, bet kokia iš to nau-

da: čia juk pirmasis aukštas.
***

Viengungis – gyvis nepavojin-
gas. Nes ragų neturi.

***
Prasikaltusios katės, pasirodo, 

supranta Morzės abėcėlę. Ypač, 
jei ja signalizuojama šlepete per 
snukutį.

***
Inteligentų šeima:

Orų prognozė gruodžio 28-sausio 3 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Gruodžio 28 d. Naktį 0

Dieną +2
V, 
2-6 m/s

Rytą ir dieną vietomis 
palynos. Kai kur 
rūkas, plikledis.

Gruodžio 29 d. Naktį 0
Dieną +2

V,
1-5 m/s

Rūkas, kai kur 
plikledis.

Gruodžio 30 d. Naktį  0
Dieną +1

V, 
2-7 m/s

Vietomis rūkas, kai 
kur plikledis.

Gruodžio 31 d. Naktį -2
Dieną -0

V,
2-7 m/s

Vietomis plikledis.

Sausio 1 d. Naktį 0
Dieną +3

V,
3-8 m/s

Naktį ir rytą krituliai, 
galimas plikledis.

Sausio 2 d. Naktį +1
Dieną -3

ŠV,
7-12 m/s

Vietomis nedideli 
krituliai, vakare atšals, 
plikledis.

Sausio 3 d. Naktį -7
Dieną -5

ŠV,
5-10 m/s

Žvarbus vėjas, 
vietomis plikledis.

– Mielasis, palaistyk gėles 
klomboje.

– Bet, mieloji, juk lyja.
– O tu skėtį pasiimk.

***
Kuo skiriasi vyriškas ir mote-

riškas egoizmas? Vyriškas – vyras 
nori gyventi sau. O moteriškas 
– moteris nori, kad vyras gyventų 
vardan jos.

***
– Nesuprantu, kodėl tu taip 

iškeikei ginekologą? Ir kur tu jį 
pasiuntei? Argi neužteko tiesiog 
pasakyti „Eik dirbti“?

***
Petriukas klausia mamos:
– Mama, kodėl tu stovi prie 

lango, kai aš dainuoju?
– Kad vaikų teisės nemanytų, 

kad aš tave mušu.
***

Vyras klausia žmonos:
– Brangioji, tau padėti ar 

netrukdyti?
***

Naciai galėjo laimėti Niurnber-
go procesą. Bet jie nužudė visus 
gerus advokatus.

***
– Kaip jūs įstojote į Dioniso 

liudytojų grupę?
– Paprastai. Atėjo kaimynas ir 

paklausė, ar aš pasirengęs į savo 
širdį priimti Dionisą. Ir parodė 
šešis butelius degtinės.

***
JAV griežtai laikosi sankcijų 

Rusijai: neįsileido aštuonių Boši-
rovų ir dvidešimt keturių Petrovų.

***
Tai, kad jūs ėdate lovoje, visai 

nereiškia, kad jūs nepasotinama 
lovoje.

***
Petriukas namie giriasi:
– Tėti tėti, šiandien mokytoja 

uždavė klausimą ir aš pirmas 
pakėliau ranką! 

– Ir koks buvo klausimas?
– Ar klasėje yra toks asilas, 

kuris neišsprendė uždavinio?
***

Jei pas tamstą atsivėrė trečioji 
akis, vadinasi, nučiuožė stogas.

***
– Noriu žmonai mašiną 

nupirkti. Kažin kokią išrinkti?
– Skalbimo.

***
Ir koks kvailys sugalvojo pils-

tyti kondensuotą pieną į pakelius? 
Jau trečią kartą geriu kavą su 
majonezu!

***
Snaiperis nusičiaudėjo. Poli-

cija tris savaites suko galvas, kas 
užsakė vargšę kioskininkę.

***
Auklėtoja:
– Petriuk! Tu kodėl į mokyklą 

atsinešei katę?
– Nes naktį girdėjau, kaip 

tėtis sakė mamai: „Kai Petriukas 
išeis į mokyklą, aš suvalgysiu šitą 
katytę!“

AUGALAI

• Nebrangiai Kalėdų eglutes, 
po 3–5 Eur. Turime ir didesnių 
pasipuošti sodyboms. Eglutės 
gražios, tankiomis šakomis. 
Tel. 8 635 55 588. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Šaldiklį Baumatic, 7 kamerų, 
viskas veikia. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 600 13 187. Rokiškis
• Naujus benzininius pjūklus iš 
Danijos. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 610 77 145. Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną  
CAIKA 134. Kaina 155 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Naują virtuvinį kombainą 
Kenwood FDM 786.  
Kaina 130 Eur. Tel. 8 682 46 738. 
Rokiškis

DOVANOJA

• Televizorių Beko. Veikiantis, 

rodo normaliai. Tel. 8 610 30 234. 
Rokiškis
• Dovanojame mažus vokiečių 
aviganius. Tel. 8 609 63 040. 
Kaunas
• Atiduodu 2 mėn. vokiečių 
aviganių šuniuką. Galiu net atvežti. 
Tel. 8 609 63 040. Vilnius
• Dovanojami 2 mišrūnai šuniukai. 

Motina nedidelio ūgio.  
Tel. 8 686 93 420. Rokiškis
• Dovanojamas kačiukas geriems 
žmonėms. Maždaug 1 mėnesio 
amžiaus. Radome lauke, ušalusį, 
tad teko priglausti. Ėda tiek sausą, 
tiek šlapią maistą, tvarkingas ir 
labai žaismingas. Tel. 8 692 65 078. 
Rokiškis


