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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Sausio 18-oji, 
penktadienis, 

3 savaitė
Iki metų pabaigos liko

347 dienos 
Saulė teka 8.31 val., 
leidžiasi 16.27 val. 

Dienos ilgumas 7.56 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Gedgaudas, Jogailė, 
Jolita, Liberta, Priscilė, 

Priska, Radys, Radmantas, 
Radmantė, Radmina, 

Radminas.
Rytoj: Gedvilė, Kanutas, 
Marijus, Marina, Marius, 

Morta, Raivedys.
Poryt: Daugvyda, 
Daugvydas, Fabija, 

Fabijonas, Gintvainas, 
Gintvainė, Liaubaras, 
Nomeda, Nomedas, 

Sebastijona, Sebastijonas, 
Skaistė, Skaistis.

Dienos citata
„Žmogaus siela yra arena, kurioje 

kovoja Dievas su velniu“  
(F. Dostojevskis).

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1778 m. kapitonas Džeimsas 
Kukas atrado Havajus, kuriuos 
pavadino Sendvičo salomis.

Šiandien 
Lietuvos 
istorijoje

1401 m. sudaryta Vil-
niaus-Randomo unija - Lenkijos 
ir Lietuvos didikų susitarimas, 
kuriuo Lenkija patvirtino Lietu-
vos Didžiosios Kunigaikštystės 
savarankiškumą ir pripažino 
Vytautą Lietuvos didžiuoju ku-
nigaikščiu.

Post 
scriptum
Daug norėsi –  
mažai turėsi.

2 p.

Rusijos propaganda išniekino 
rokiškėno gydytojo atminimą

Stop kadras iš 2019 m. sausio 14 d. laidos „Vesti“. Beje, ši nuotrauka, kurią parodė Rusijos propagandistai, jos autoriui fotografui „kainavo“ 10 m. sovietinio lagerio.

Rokiškio rajono šeima 
prašo pagalbos – 
reikalingas dušas ir 
vaikų kambarys

2 p.

Panevėžio vyskupija atnaujino savo svetainę

Panevėžio vyskupija, kuriai priklauso Rokiškio dekanatas, atnaujino savo interneto 
svetainę www.paneveziovyskupija.lt. Joje ir įdomiausios Katalikų bažnyčios 
naujienos, patraukliai pristatomos vyskupijos parapijos, jose besidarbuojančių 
dvasininkų kontaktai, šv. Mišių laikas. Taip pat pateikiama informacija apie 
įvairiausius vyskupijos parapijų renginius. Tikintieji gali svetainėje užduoti jiems 
rūpimus klausimus, atsakymus į juos pateikia vyskupijos dvasininkai. 

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Rokiškio Rotary klubas atsinaujina



2 psl.2019-01-18

Nepriklausomas rajono laikraštis

Rokiškio Rotary klubas atsinaujina

Sausio mėnesį Rokiškio Ro-
tary klubas pasipildė dviem 
naujais nariais. Prie klubo pri-
sijungė Linas Tamašauskas ir Si-
monas Stalionis. 

Linas Tamašauskas yra versli-
ninkas, Rokiškio kelionių agentūros 
„Infoteka“ vadovas. Nors pats yra 
ukmergiškis, tačiau jau ilgą laiką 

gyvena Rokiškyje, čia sukūrė šeimą.
Simonas Stalionis yra Rokiškyje 

gerai žinomas odontologas. Po stu-
dijų Simonas grįžo gyventi į Rokiš-
kį, čia sukūrė šeimą.

Šios kadencijos Rokiškio Rotary 
Prezidentas Simonas Tuska džiau-
gėsi, jog prie klubo veiklos prisijun-
gia jauni žmonės, pasiryžę dalį savo 
asmeninių pajamų skirti labdarai. 

Iš kairės: valdybos narys Arūnas Skardžius, naujasis narys Linas Tamašauskas, klubo Prezidentas Simonas Tuska, naujasis narys Simonas 
Stalionis, valdybos nariai Andrius Burnickas, Artūras Dilys, Algis Čepulis.                                                                   Rokiškio Rotary klubo nuotr.

Rokiškio Rotary klubą 2005-ai-
siais įkūrė Rimgaudas Kilas, Pra-
nas Blažys, Romualdas Šaferis, 
Raimundas Martinėlis ir Eugenijus 
Markevičius.

Pasaulinis Rotary 35000 klubų 
tinklas vienija apie 1,2 milijono na-
rių. Visi nariai dalį savo asmeninių 
lėšų skiria labdarai.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Rokiškio rajono šeima prašo pagalbos – 
reikalingas dušas ir vaikų kambarys

Rokiškio rajone esančiame 
Maželių kaime stovi senas, dide-
lis, jau senokai nublukęs medi-
nis namas senais, mediniais lan-
gais, kurie, tikriausiai, šilumos 
išleidžia daugiau, negu sulaiko... 
O mažuose, nuo neatmenamų 
laikų netvarkytuose kambariuo-
se glaudžiasi penki vilties nepra-
radę asmenys – galbūt kas nors 
prisidės ir prie jų gerovės?

Vienkiemyje gyvena trys pa-
augliai – 11 metų Sofija, 13-metis 
Gytis ir 16-metis Rytis. Juos my-
lintys tėveliai, deja, namų neišga-
li susitvarkyti ne tik dėl lėšų trū-
kumo, bet ir sveikatos problemų: 
patyrusi insultą mama turi protinę 
negalią, o pensijinio amžiaus tėtis 
– daugybę sveikatos problemų.

Vienuolikmetė turi raidos atsi-
likimą, trylikametis nuolat serga, 
turi antsvorį. Vyriausias berniukas 
– sveikas, stropus ir pažangus mo-
kinys, pusmetį baigęs vien dešim-
tukais – na, tik fizika ir anglų sekėsi 
ne taip puikiai. Vyresnėlis taipogi 
turi gerą atmintį, domisi mokslu, 
yra ypač gabus „tiksliukas“, dažnai 
užima prizines vietas matematikos 
olimpiadose, aktyviai dalyvauja 
užklasinėse veiklose.

Šiai dienai viskas gula ant tėvo 

pečių, kuris, kaip pats teigė, „vie-
nas jau nebegali“. Namuose trūks-
ta ir moteriškos rankos, nes dėl 
negalios mama pasirūpinti namais 
nebegali fiziškai... Kiek tik išgali 
namais rūpinasi ir tėtis, ir visi trys 
vaikai. O kur dar dvi turimos kar-
vutės, 2 hektarai žemės, savas dar-
žas… O pajamos – juokingos. Viso 
šeima gauna 480 eurų.

Šeima labai prašo padėti įrengti 
kambarį vaikams ir dušo kabiną. 
Taipogi šeimai reikalingi keturi 
langai, tapetai, dažai, laminatas, 
baldai, patalynė, rūbai ir avalynė 
vaikams. Ypač reikalinga sutvar-
kyti elektros instaliaciją, tačiau 
šeimyna būtų dėkinga už bet kokią 
pagalbą.

Prie pagalbos šeimai galite pri-
sidėti ir pinigine auka:

VŠĮ „Ištiesk gerumo ran-
ką nuskriaustiesiems“ Įmo-
nės kodas: 303573887 A/s 
LT267300010142143000 (Swed-
bank) A/s LT57 7044 0600 0805 
8996 (SEB) PayPal: info@geru-
moranka.eu  Arba platmorfoje:

https://gerumoranka.eu/paauko-
ti/ Pavedimo paskirtyje nurodyki-
te: Rokiškio Čepulio šeimai Dėl 
tikslesnės informacijos kreipkitės 
į Neringa 867172473.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Rokiškis paženklintas avarijomis

Pirmadienis Rokiškyje pažen-
klintas avarijomis: ankstų rytą 
kelyje Daugpilis-Panevėžys susi-
dūrė du automobiliai, ligoninėje 
mirė šioje avarijoje nukentėjęs 
žmogus. Vakare su barstytuvu 
susidūręs lengvasis automobilis 

rėžėsi į Rokiškio baseino nuorodą 
ir apsivertė.

Rokiškio policijos komisariato 
reagavimo skyriaus viršininko Vir-
ginijaus Andrijausko teigimu Merce-
des markės automobilis susidūrė su 

Rokiškio komunalininko barstytuvu 
apie 21 val. „Kadangi vairuotojai 
susitarė ir užpildė įvykio deklaraciją, 
įvykis tiriamas nebus. Spėjame, kad 
avariją įvyko dėl prastų kelio sąly-
gų,“ – komentavo V. Andrijauskas.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Sausio 22 d., 15:30 val. Panevėžio apskrities VPK, Rokiškio r. poli-
cijos komisariate vyks ataskaitinis susirinkimas. Jame policijos komi-
sariato vadovai pateiks praėjusiųjų metų veiklos ataskaitą. 

Rajono policija maloniai kviečia į susitikimą atvykti Rokiškio bendruo-
menės narius.

Panevėžio apskrities VPK Rokiškio rajono policijos komisariato 
inform.

Rajono policija kviečia susitikti
„Facebook“ ištrynė šimtus paskyrų, kurias slapta 
kontroliavo „Sputnik“ darbuotojai

Socialinis tinklas „Facebook“ ke-
tvirtadienį pranešė, kad Lietuvoje ir 
kitose Rytų Europos šalyse ištrynė 
šimtus puslapių ir paskyrų, kurias 
slapta kontroliavo Rusijos propagan-
dos kanalo „Sputnik“ darbuotojai.

Ištrinti puslapiai ir paskyros prisi-
statydavo kaip nepriklausomi, tačiau 
sulaukę auditorijos dėmesio siekdavo 
skleisti tam tikras žinias, kai kurios iš jų 
buvo nukreiptos prieš NATO.

Kai kurie iš pašalintų puslapių veikė 
lietuvių kalba. 

„Mes išsiaiškinome, kad šie pusla-
piai buvo susiję su „Sputnik“ darbuoto-
jais“, – Baltijos šalių žurnalistams sakė 
„Facebook“ kibernetinio saugumo po-
litikos vadovas Nathanielis Gleicheris. 
Baltijos šalyse, Vidurio ir Rytų Euro-

poje, Vidurio Azijoje ir Kaukazo šalyse 
„Facebook“ panaikino 289 puslapius 
ir 75 paskyras. Jie turėjo 790 tūkst. 
sekėjų, o reklamai išleista 135 tūkst. 
JAV  dolerių (118 tūkst. eurų). „Face-
book“ atstovai patvirtino, kad tarp iš-
trintų puslapių buvo ir veikusių lietuvių 
kalba. Socialinis tinklas nedetalizuoja, 
kiek puslapių buvo pašalinta konkre-
čioje šalyje.

BNS paklaustas, ar yra ženklų, jog 
kai kuriais puslapiais galėjo būti mėgi-
nama daryti įtaką Lietuvos prezidento 
rinkimams, N. Gleicheris sakė, kad kai 
kuriais atvejais buvo jautrių politinių ir 
kultūrinių temų, apie kurias kalbama 
rinkimų kontekste.

„Tokiais laikais, kai artėja rinki-
mai, bus šioks toks persidengimas su 
temomis, apie kurias bus kalbama per 

rinkimus. Tačiau šios operacijos yra 
platesnės, ypač kalbant apie „Sputnik“ 
veiklą, vykdomą jau ilgesnį laiką. Tai 
yra platesnės kampanijos“, – teigė jis.

Tinklalapių administratoriai ir pa-
skyrų savininkai dažniausiai įsivar-
dydavo esą nepriklausomi naujienų 
tinklalapiai arba bendro pobūdžio tin-
klalapiai tokiomis temomis kaip orai, 
kelionės, sportas, ekonomika arba po-
litika. 

„Facebook“ nustatė, kad šie tinkla-
lapiai ir paskyros susiję su Maskvoje 
įsikūrusia naujienų agentūra „Sputnik“ 
ir kad kai kurie šių tinklalapių dažnai 
skelbdavo žinutes tokiomis temomis 
kaip nusistatymas prieš NATO, protes-
tų judėjimai ir kova su korupcija, rašo-
ma pranešime spaudai.

BNS inform.
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Rusijos propaganda išniekino rokiškėno gydytojo atminimą

Facebook paskyros „Raudonojo meškiuko pėdsakais“ nuotr.

Rusijos propaganda šlykščiai išniekino rokiškėno gydytojo Antano Gudonio atminimą. Sovietinius kareivius Panevėžyje gydžiusio ir jų žiauriai 
nukankinto mediko nuotrauka buvo pasitekta propagandai neva iliustruoti lietuvių padarytus nusikaltimus. Prie gydytojo palaikų suklupusios jo 
našlės nuotrauka rodoma kontekste, kuriame kalbama apie nacių nusikaltimus Lietuvoje. Iš tiesų gydytoją ir jo du kolegas bei medicinos seserį 
žiauriai nukankino 1941 m. birželį besitraukianti sovietinė armija: tie patys sovietų kariai, kuriems ligoninėje jis bandė išgelbėti gyvybes.

Nukankintųjų laidotuvės Panevėžyje.                                         Panevėžio kraštas virtualiai nuotr.

„Šokis ant kaulų“
„Rossija 1“ kanalo laida „Ves-

ti“ (Žinios, – aut. past.) pasirodė 
sausio 14 d. Beveik valandos tru-
kmės laida mažai ką bendro turi 
su žurnalistika. Ji – puikus vado-
vėlis iliustruoti pačioms primity-
viausioms propagandos formoms. 
Ne išimtis ir siužetas apie Laisvės 
premijos teikimą Lietuvos Seime. 
Sausio 13-ąją, Laisvės gynėjų die-
ną, ši premija buvo įteikta septy-
niems Laisvės kovų dalyviams. Tai 
sukėlė kaimyninės valstybės įniršį. 
Ir siužete propagandai buvo panau-
dota rokiškėno gydytojo Antano 
Gudonio, žiauriai nukankinto 1941 
m. birželį, traukiantis sovietinei 
armijai, nuotrauka. Šioje laidoje 
A. Gudonis rodomas kaip nacistų, 
kuriems „Rossija 1“ „žurnalistai“ 
priskyrė ir Lietuvos laisvės kovo-
tojus, auka.

Pastebėjo apžvalgininkas
Šią žinią socialiniame tinkle 

„Facebook“ paviešino žurnalis-
tas ir apžvalgininkas Virginijus 
Valiušaitis. Jis rašo: „Kaip mūsų 
„partneriai iš Rytų“ paviešino Re-
zistencijos kovotojų pagerbimą 
Laisvės premija praėjusį sekma-
dienį, Sausio 13-ąją... Melui ir 
dezinformacijai - jokių ribų! Juos 
visus - premijos laimėtojus - išva-
dino „žydšaudžiais“! Net Janinos 
Gudonienės, Panevėžio gydytojo 
Antano Gudonio, bolševikų nukan-
kinto 1941 m. birželio 25 d., nuo-
trauka įdėta kaip „susidorojimo su 
holokausto aukomis“ „įrodymas“. 
Nieko naujo. Rainų kankinių sudar-
kytų kūnų nuotraukas pirmaisiais 
pokario dešimtmečiais sovietai irgi 
eksplotavo kaip „fašistų piktadary-
bių“ iliustacijas, neigė savo dalyva-

vimą, kaip ir Katynės skerdynėse. 
Koks viso to absurdiško melo tiks-
las? Išskyrus panieką, nieko kito 
tokiais metodais laimėti negalima“, 
– tokiu žurnalisto tekstu pasidalino 
paskyra, demaskuojanti sovietinės 
propagandos apraiškas „Raudonojo 
meškiuko pėdsakais“.

„Rokiškio Sirena“ peržiūrė-
jo minėtą „Vesti“ laidą (https://
www.youtube.com/watch?v=tlP-
Tt2Bkveg&fbclid=IwAR2FFUOR-
L u n - YA L A Q 5 i 7 o y w x W J m O -
2 Z I 5 t M 2 W w F 5 _ 5 8 s A A u P 4 e -
9zYX5d5sAI) , siužetas apie mūsų 
valstybę ir rokiškėną gydytoją yra 
nuo 33:33 iki 36:30 min. Ir šiame 
siužete iš tiesų rodoma prie nukan-
kinto rokiškėno gydytojo palaikų 
palinkusi jo našlė. Ši nuotrauka 
pateikta kontekste, kuriame pasa-
kojama apie nacių ir jų talkininkų 
aukas. Laisvės kovotojai siužete 
yra pristatomi kaip nacių talkinin-
kai, tokį požiūrį pagrindė „neva 
ekspertai“, kurie Lietuvoje yra ži-
nomi kaip marginalai, kaimyninės 
valstybės propagandos ruporai. 

Neišgelbėjo net 
ta pati tautybė
1941 m. birželio 29-ąją didžiu-

lė laidotuvių procesija į amžinojo 
poilsio vietas išlydėjo sovietinės 
armijos nukankintus gydytojus 
Juozą Žemgulį, Stasį Mačiulį, An-
taną Gudonį, gailestingąją seserį 
Zinaidą Emiliją Kanis-Kanevičienę 
bei tris miesto įstaigų darbuotous: 
„Maisto“ techniką Vilhelmą Vaiš-
vilą, geležinkelietį Kazimierą Šle-
kį, Panevėžio miesto vykdomojo 
komiteto Finansų skyriaus buhal-
terio padėjėją Antaną Čibinską. Jų 
palaikai rasti Panevėžio NKVD rū-
syje ir 1941 m. birželio 27 d. pašar-

voti Panevėžio Kristaus Karaliaus 
katedroje. Visi jie, išskyrus Zinaidą 
Emiliją Kanis-Kanevičienę, buvo 
palaidoti Katedros kapinėse. O 
gailestingoji sesuo Zinaida Emi-
lija Kanis-Kanevičienė palaidota 
stačiatikių kapinėse J. Tilvyčio g. 
Panevėžyje. 

1941 m. spalį tirti nužudytųjų 
kūnai. Tyrimą atliko VDU klinikų 
direktorius prof. K. Oželis, asisten-
tas dr. Minelga. Tirti ekshumuoti 
gydytojų Juozo Žemgulio ir Antano 
Gudonio palaikai, Stasio Mačiulio 
palaikų ekshumuoti neleido žmona. 
Po tyrimo gyd. J. Žemgulys palaido-
tas Kaune, A. Gudonis – Rokiškyje.  
Beje, ne tik A. Gudonis, bet ir S. 
Mačiulis yra kilę iš Rokiškio krašto. 

Kilnumo kaina – gyvybės
Panevėžio gydytojų byla mūsų 

rajono žmonėms ypač aktuali tapo 
atstačius paminklą Birželio sukili-
mo ir sovietinės okupacijos aukoms 
Obeliuose. Šio sukilimo reikšmei 
mūsų kraštui skirtoje konferencijo-
je 2016 m. apie nukankintus Pane-
vėžio gydytojus pranešimą skaitė 
istorikas Algis Kazulėnas. Jis pa-
sakojo, kad pirmosiomis 1941 m. 
birželio sukilimo ir nacių puolimo 
dienomis besitraukianti sovietinė 
armija patyrė milžiniškų nuostolių. 
Ligoninės buvo kimšte užkimštos 
sužeistaisiais, kurių daugumai rei-
kėjo neatidėliotinos pagalbos. Tad 
gydytojai operavo ištisomis paro-
mis, balansuodami ant mirtino nuo-
vargio ribos. Ne mažiau išvargusios 
buvo ir medicinos seserys, kurios 
slaugė tokią gausybę sužeistųjų. 
Akivaizdu, kad tokio sužeistų žmo-
nių kiekio niekas negalėjo progno-
zuoti. Trūko visko: personalo, vais-
tų, tvarsliavos. Sovietinis partinis 

aktyvas, maskuodami savo pačių 
negebėjimą valdyti šią sudėtingą 
situaciją, metė kaltę išvargusiems 
medikams. Esą jiei talkina sukilė-
liams, jiems dideliais kiekiais tiekė 
vaistus, netgi žudė sovietinius ka-
rius. Nenuostabu, kad pervargusiai 
seselei Z. E. Kanis-Kanevičienei 
išsprūdo žodžiai „Kada gi visa tai 
baigsis“. Tą nevilties frazę nugirdo 
sovietiniai aktyvistai. Tris gydyto-
jus: Chirurgijos skyriaus vedėją J. 
Žemgulį, S. Mačiulį ir A. Gudonį 
jie ištempė tiesiog iš operacinių....

Seselė rusė stačiatikė Z. E. Ka-
nis-Kanevičienė taip pat pade-
monstravo didžiulį drąsos pavyzdį: 
nepaisydama mirtino pavojaus, pati 
nuėjo pas sovietų karius ir prisipa-
žino, kad tai ji pasakė tą nelemtą 
frazę. Ji tikėjosi, kad sužinoję tiesą, 
sovietiniai budeliai paleis nekaltus 
gydytojus. Deja, šios moters drąsa 
kainavo jai gyvybę, tačiau neišgel-
bėjo gydytojų. 

Panevėžį užėmę vokiečių ver-
machto kariai NKVD–NKGB būs-
tinės rūsyje rado šių gydytojų, se-
selės ir kitų sovietų aukų palaikus 
su siaubingų kankinimų žymėmis. 
Vėliau sovietai melavo, kad gydy-
tojai ir seselė nusipelnė mirties: ne 
tik vogė vaistus sukilėliams, bet 
netgi nužudė keletą karių. O kanki-
nimo žymes ant palaikų suklastojo 
vokiečiai. Įdomu, kad ta nuotrauka, 

kurią Rusijos propaganda dabar 
taip išdidžiai pademonstravo siuže-
te, jos autoriui fotografui J. Žitkui 
kainavo 10 m. sovietinio lagerio. 

Detaliau su istoriko Algio Kazu-
lėno pranešimu galima susipažinti 
Nerijaus Kraliko filmuotame siu-
žete adresu: https://www.youtube.
com/watch?v=6lgbGT0V7R0 (nuo 
2:30 min.).

Pilietiškumo ir pareigos 
liudijimas
Panevėžio vyskupijos svetainė-

je pateikiama trumpa A. Gudonio 
biografija, puikiai apibūdinanti šį 
gydytoją: „Jis gimė 1911 m. rug-
sėjo 5 d. Serapiniškio k., Rokiškio 
valsčiuje. Sunkūs karo ir pokario 
metai lydėjo A. Gudonio vaikystę, 
nes greitai neteko tėvo. Baigęs Ro-
kiškio valstybinę gimnaziją, 1932 
m. jis įstojo į Vytauto Didžiojo 
universiteto Medicinos fakulteto 
Medicinos skyrių. 1938 m. baigė 
studijas ir gavo gydytojo diplomą. 
Iš pradžių dirbo Rokiškyje, o 1939 
m. buvo priimtas dirbti į Panevėžio 
apskr. ligoninę chirurgijos skyriaus 
asistentu.

Buvo ligonių ir bendradarbių 
nepaprastai mėgiamas dėl savo 
kuklumo, nuoširdumo, prieinamu-
mo ir draugiško elgesio su visais. 
Išgelbėjo nuo tremties į Sibirą ke-
letą gydytojų. Savo, kaip gydytojo, 
pašaukimą, A.Gudonis suprato taip 
giliai, kad jį kėlė aukščiau už aki-
vaizdų pavojų savo gyvybei. Birže-
lio 26 d., kartu su dviem gydytojais 
bolševikų buvo žiauriai nužudytas. 
Trijų gydytojų ir medicinos sesers 
nukankinimas rodo, kad juose ne-
buvo nė žymės kaltės. Vienintelis 
jiems „priekaištas“. galėjo būti tas, 
kad jie, kaip lietuviai, ėjo iki galo 
savo kaip piliečio ir mediko pašau-
kimo keliu“. 

Tą lemtingąja dieną rokiškėnui 
gydytojui Antanui Gudoniui tebu-
vo vos trisdešimt... Jis nuo 1939 m. 
birželio dirbo Panevėžio ligoninė-
je. Joje susipažino su gailestingąja 
seserimi Janina Ragelyte, sukūrė 
šeimą, gimė sūnelis.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Gydytojo Antano Gudonio kapas Rokiškio 
Senosiose kapinėse.
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Kvadrato aikštelėje juodupėnės stipriausios

Sausio 14-ąją Juodupės gimna-
zijoje 5-6 klasių moksleivės kovėsi 
kvadrato aikštelėje. Šios varžybos 
buvo skirtos Sausio 13-ąjai pami-
nėti.

Juodupės gimnazijoje vykusiose 
varžybose susitiko Zarasų rajono 
Dusetų Kazimiero Būgos gimna-

zijos, Biržų rajono Papilio pagrin-
dinės mokyklos, Rokiškio Juozo 
Tūbelio progimnazijos ir Juodupės 
gimnazijos mergaičių komandos.

Po aršios kovos garbinga pirmoji 
vieta paženklinta aukso medaliais 
atiteko varžybų šeimininkėms, Juo-
dupės gimnazijos mokinėms. Antro-
sios liko Kazimiero Būgos gimnazi-

jos mokinės, trečioji vieta atiteko J. 
Tūbelio progimnazistėms, o ketvir-
toji vieta iškeliavo į Biržų rajone 
esančią Papilio pagrindinę mokyklą.

Visos komandos buvo apdova-
notos medaliais, Rokiškio švietimo 
centro diplomais bei rėmėjų dova-
nomis.

Juodupės gimnazijos inform.

Vyrų vokalinis ansamblis: „Emocijos ir įspūdžiai svarbiau nei prizinės vietos“
Du kartus per savaitę Rokiškio 

kultūros centre skamba sodrūs 
vyriški balsai – centro erdvėse re-
petuoja vyrų vokalinis ansamblis 
(nuotr.). Nors, ansamblio vadovo 
Algio Bagdono teigimu, ansamblis 
įsikūrė tik prieš kiek daugiau nei 
metus, koncertų ir veiklos vyrams 
netrūksta.

Vyrų ansamblio nebuvo
Kaip pasakojo A. Bagdonas idėja 

sukurti vyrų ansamblį gimė buvusios 
Rokiškio kultūros centro direktorės 
Irenos Matelienės galvoje. „Rokiš-
kyje moterų kolektyvų yra keli, jie 
gyvuoja net po kelis dešimtmečius. 
Sulaukiau pranešimo iš tuometinės 
kultūros centro direktorės Irenos Ma-
telienės su pasiūlymu įkurti vyrų an-
samblį, nes... tokio neturime. Iš kart 
sutikau! Juk su vokalu dirbu visą gy-
venimą, todėl žinių tikrai netrūksta. 
O ir kolektyvo nariai nesiskundžia,“ 
– sakė A. Bagdonas.

Ansamblis įsikūrė 2017-ųjų lap-
kritį, tačiau kaip teigė ansamblio 
vadovas, vyrų komanda vis dar „kū-
dikystės“ stadijoje. „Stengiamės, 

repetuojame, koncertuojame – tikrai 
nesėdime vietoje,“ – džiugiai kalbėjo 
A. Bagdonas.

Koncertų netrūksta
Per gyvavimo metus vyrų ansam-

blis jau spėjo sugroti daugiau nei 
dešimtyje koncertų. „Pats pirmasis 
mūsų, kaip ansamblio, pasirodymas 
buvo Daugpilyje, Vasario 16-osios 
minėjime atlikome vieną dainą. Ne-
atrodo daug, tačiau mums tai buvo 
labai svarbus žingsnis,” – pasakojo 
A. Bagdonas.

Vyrai taipogi aktyviai koncerta-
vo Rokiškio miesto renginiuose bei 
šventėse, dažnai pasirodydavo kartu 
su moterų choru. Koncertų sąraše 
puikuojasi ir Juodupės renginiai, bir-
želį vykęs festivalis, koncertai švieti-
mo įtaigose. „Vienas įsimintiniausių 
koncertų buvo liepos 6-ąją. Tądien 
kartu su grupe „Vairas“ giedojome 
himną,” – šypsojosi vokalinio an-
samblio vadovas.

Kovėsi su geriausiais
Vienas svarbiausių pasirodymų 

ansamblio gyvavimo istorijoje tapo 
šeštadienį Joniškio baltojoje sinago-
goje vykęs respublikinis vokalinių 
ansamblių konkursas „Laisvė - Lie-
tuvos širdis“, skirtas Laisvės gynėjų 
dienai. Tai – pirmasis respublikinis 
konkursas, kuriame pasirodė rokiš-
kėnų kolektyvas. Kaip teigė vadovas, 
visi 5 ansamblio nariai be galo džiau-
giasi, jog turėjo galimybę sudalyvau-
ti tokio lygio konkurse.

„Viso konkurse dalyvavo 18 an-
samblių. Buvo ir moterų, ir vyrų, ir 
mišrių grupių. Kadangi prizinių vietų 

buvo trys, į jas net nesitaikėme, nes 
konkurse dalyvavo be galo stiprūs an-
sambliai, dažni kitų konkursų laurea-
tai,“ – pasakojo A. Bagdonas. Tačiau, 
vyro teigimu, rokiškėnų vokalinis 
ansamblis konkursui aktyviai ruošėsi, 
todėl pasirodė labai gerai. „Vertinu, 
jog pasirodėme tikrai puikiai. Pasi-
rodymu didžiuojamės ir vertiname 
patirtus įspūdžius, konkurso užku-
lisiuose skidusia šiluma. Šią patirtį 
tikrai įvertinome ir į kitus konkursus 
vykti nebesivaržysime – šis respubli-
kinis konkursas davė impulsą koncer-
tams ruoštis dar intensyviau. Juk ne 
visuomet didžiausia laimė yra užimta 
prizinė vieta – dažniausiai tai namo 
parsigabenti įspūdžiai, patirtis bei 
emocijos,“ – pokalbį užbaigė rokiškė-
nų vyrų ansamblio vadovas.

Šiuo metu vokalinį ansamblį su-
daro 5 vyrai, tačiau kolektyvas lau-
kia norinčiųjų prisijungti į ansamblio 
gretas. Repeticijos vyksta kiekvieną 
pirmadienį ir trečiadienį Rokiškio 
kultūros centre.

Vadovas - Algis Bagdonas, tel. 
8-614 48374.

Monika MEILUTĖ

Po įnirtingos kovos pergalė 
atiteko „Vaižgantui"

Sausio 15-ąją Rokiškio rajo-
no Juodupės gimnazijos sporto 
salėje vyko viena įnirtingiausių 
„Juventus“ krepšinio lygos kovų 
šiame sezone. Aikštelėje susitiko 
Juozo Tumo-Vaižganto ir Juo-
dupės gimnazijų krepšininkai 
(Aistės Morkvėnaitės nuotr.).

Pirmojoje rungtynių pusėje 
sėkmė šypsojosi Nedo Spun-
dzevičiaus ir Nedo Valečkos 
vedamiems J. Tumo-Vaižgan-
to gimnazijos krepšininkams. 
Pastarieji pirmojo kėlinio metu 
pelnė 22 taškus 6 taškais ap-
lenkdami juodupėnus, o po dvi-
dešimties minučių nuo varžybų 
pradžios į priekį išsiveržė rezul-
tatu 49:40.

Trečiojo kėlinio metu sėkmė 
„peršoko“ į aikštelės šeiminin-
kų, juodupėnų gretas – kėliniui 
pasibaigus šie pirmavo 2 taškais 
ir viso kėlinio metu pelnė 20 
taškų, rokiškėnai – 18.

Nors trečio kėlinio metu į 
priekį išsiveržė aikštelės šeimi-
ninkai, tačiau didysis lūžis įvy-

ko paskutiniame kėlinyje, kurio 
metu už Juodupės gimnaziją 
žaidęs Ignas Juškevičius paty-
rė kojos traumą – tai padidino 
vaižgantiečių pranašumą. Nors 
I. Juškevičius dar grįžo į aikšte-
lę, tačiau jo pastangų nepakako. 
Po aršios kovos „Vaižgantas“ iš-
kovojo pergalę rezultatu 87:71.

Po įnirtingos rokiškėnų bei 
juodupėnų kovos paaiškėjo, jog 
III „Juventus“ krepšinio lygos 
etape ir vėl išvysime Rokiškio 
J. Tumo-Vaižganto gimnazijos 
krepšininkus. „Vaižgantas“ Za-
rasų-Rokiškio grupėje dar nėra 
patyrę pralaimėjimo. Kitą sa-
vaitę vyksiančios rungtynės su 
„Vaižgantu-II“ įtakos jų vietai 
turnyrinėje lentelėje nebeturės.

„Juodupės gimnazija“: Ignas 
Juškevičius 23, Astijus Lapa-
šinskas 18, Mažvydas Čeičys 
12, Tomas Gaidamak 8.

„Vaižgantas“: Nedas Spun-
dzevičius 36, Nedas Valečka 27, 
Justas Pranckūnas 10, Tomas 
Vaškevičius 8, Karolis Varnas 6.

Monika MEILUTĖ

KAM: rengiamasi praktiniam ES 
Kibernetinių greitojo reagavimo pajėgų kūrimui

ES Kibernetinių greitojo re-
agavimo pajėgų kūrimui teisinė 
bazė paruošta ir bendrijos šalys 
gali praktiškai apjungti kolekty-
vinę gynybą, skelbia Krašto ap-
saugos ministerija (KAM). 

Pastarųjų metų rezultatai ir atei-
ties ambicijos kibernetinio saugu-
mo srityje bus aptarti ketvirtadienį 
ir penktadienį Amsterdame vyks-
tančioje metinėje konferencijoje, 
kurioje dalyvaus ir viceministras 
Edvinas Kerza. 

„Per pastaruosius metus kartu 
su projekto dalyviais ir partneriais 
pasiekėme didelę pažangą bendrų 
ES kibernetinių pajėgų sukūrimo 
kelyje. Tai tik patvirtina, kad ga-
lime praktiškai apjungti pajėgas 
kovai su grėsmėmis kibernetinėje 
erdvėje ir sustiprinti kolektyvinę 
gynybą šioje dimensijoje“, – sakė 

E. Kerza.
Konferencijoje dalyvaus ne tik 

projekto dalyviai ir stebėtojai iš 13 
ES šalių, taip pat dalyvaus ES Re-
agavimo į kompiuterių incidentus 
tarnybos, Europos gynybos agen-
tūros ir NATO atstovai. 

Dar 2017 metais Lietuvos pa-
siūlyta iniciatyva siekiama sukurti 
rotuojamas ES Kibernetines grei-
tojo reagavimo komandas, kurias 
sudarytų projekte dalyvaujančių 
šalių kibernetinių incidentų tyri-
mų ir kitų saugumą užtikrinančių 
institucijų specialistai.

Toks žingsnis ES šalių bendra-
darbiavimą kibernetinėje srityje 
pakeltų į naują lygmenį, kuomet 
nebūtų apsiribojama vien nacio-
nalinėmis pajėgomis, o šalys na-
rės galėtų dalintis informacija, 
žmogiškaisiais resursais, mokslo 
pasiekimais, teikti pagalbą ES ins-

titucijoms, kitoms šalims narėms 
ir partneriams.

ES bendradarbiavimo kiber-
netinėje gynybos srityje projek-
tui vadovauja Lietuva, aštuonios 
ES šalys narės – Estija, Ispanija, 
Kroatija, Lenkija, Nyderlandai, 
Prancūzija, Rumunija ir Suomija 
– projekto dalyvės, dar keturios 
šalys – Belgija, Graikija, Slovė-
nija ir Vokietija – yra šio projekto 
stebėtojos.

Bendrų ES kibernetinių greitojo 
reagavimo pajėgų kūrimo ir savi-
tarpio pagalbos kibernetinio sau-
gumo srityje iniciatyva yra viena 
labiausiai praktiškai pažengusių iš 
17 ES Nuolatinio struktūrizuoto 
bendradarbiavimo (PESCO) pa-
tvirtintų projektų, kuriems 2017 
metų pabaigoje pritarė ES šalys 
narės.

BNS inform.
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J. Keliuočio viešojoje bibliotekoje – 
Nacionalinė viktorina

Sausio 26 d. 13 val. J. Keliuo-
čio viešojoje bibliotekoje vyks 
Nacionalinė viktorina.

Beveik 40-yje Lietuvos ir už-
sienio miestų, tarp jų ir Rokiškyje, 
vyks išskirtinis žinių apie Lietuvą 
pasitikrinimo konkursas – Nacio-
nalinė viktorina, kurios metu da-
lyviai atsakinės į 240 klausimų, 
suskirstytų į 8 temas, tokias kaip 
kultūra, istorija, sportas, visuome-
nė ir taip toliau. Visi viktorinos 
klausimai bus susiję su Lietuva 
bei lietuviais. Klausimai bus vie-
nodi ir viktorina prasidės tuo pačiu 
metu visoje Lietuvoje, atsakymus į 
juos reikės pateikti raštu, užrašant 
juos ant viktorinos vedėjo išdalintų 
klausimynų.

Viktoriną jau antrus metus iš ei-
lės organizuoja naujienų portalas 
15min. Klausimų kūrėjų komandą 

sudaro įvairiose protų kovose ne 
kartą dalyvavę ir pasižymėję asme-
nys.

Dalyvavimas viktorinoje – ne-
mokamas. Viskas, ką reikia pa-
daryti, norint dalyvauti – tai už-
siregistruoti. Tą galima padaryti 
arba portale 15min esančiame 
Nacionalinei viktorinai skirtame 
polapyje, kurį rasite paspaudę šią 
nuorodą: https://www.15min.lt/na-
cionaline-viktorina, arba el. paštu 
nacionalineviktorina@gmail.com. 
Registruojantis el. paštu reikia nu-
rodyti vardą, pavardę ir miestą, ku-
riame norite dalyvauti. 

Nespėjusių užsiregistruoti lau-
kiame adresu Taikos 19.

Organizatoriai maloniai kviečia  
gyventojus aktyviai dalyvauti vik-
torinoje, pasitikrinti žinias ir suži-
noti daug naujo apie Lietuvą!

Organizatorių inform.

Du kartus per savaitę – rytinės mankštos senjorams

Ne vienerius metus rytais į Ro-
kiškio rajono savivaldybės pastato 
pirmo aukšto salę skuba būrys mo-
terų – čia Visuomenės sveikatos biu-
ro Rokiškio skyrius vykdo rytinių 
mankštų ciklą senjorams. Užsiėmi-
mai vyksta kiekvieną pirmadienį ir 
trečiadienį nuo 8 valandos ryto.

Kaip teigė visuomenės sveikatos 
stiprinimo specialistė Laimutė Nar-
butienė du kartus per savaitę vyk-
domi užsiėmimai sulaukė didžiulės 
paklausos, todėl vyksta jau ne viene-

rius metus. „Norint eiti į sporto klu-
bą reikia mokėti abonentinį mokestį, 
todėl tai dažnai klientus atgraso. Ka-
dangi savivaldybės salėje vykdomos 
mankštos nieko nekainuoja, paklau-
sa yra tikrai didelė, į kiekvieną tre-
niruotę susirenka apie 20 moterų,” 
– komentavo L. Narbutienė.

Sveikatos stiprinimo specialis-
tė teigė, jog į mankštas renkasi tik 
moterys: „Jos ne tik prasimankština, 
bet ir pabendrauja tarpusavyje, pui-
kiai praleidžia laiką, todėl iš senjorių 
skindančios emocijos yra tikrai labai 

geros“. Specialistė pridūrė, jog ryti-
nės mankštos entuziastės nesikuklina 
ir padėkoti mankštų organizatoriams 
– Visuomenės sveikatos biurui.

„Kiekvieną pirmadienio ir trečia-
dienio rytą vykdomos mankštos yra 
skirtos bendram kūno stiprinimui ir 
tinka bet kokio fizinio pasirengimo 
asmenims,“ – sakė L. Narbutienė.

Mankštos savivaldybės salėje ne-
vyksta šventiniu laikotarpiu bei va-
saros sezonu, po kurio salė prisipildo 
pasilsėjusių veidų.

Monika MEILUTĖ

Meninės kūrybos paroda „Piešiu laisvę Lietuvai“

Sausio 13-ąją, Laisvės gynėjų 
dieną, Rokiškio kultūros centre 
atidaryta Kauno dailės gimnazijos 
mokinių meninės kūrybos paroda 

,,Piešiu laisvę Lietuvai“.
Gimnazistų darbuose pasakojama 

ir kovų už Tėvynės laisvę istorija, ir 
jaunų žmonių, augančių laisvoje ša-

lyje, būties akimirkos.
Paroda veiks iki vasario 10 die-

nos.
„Rokiškio Sirenos“ inform.

Praėjus didžiosioms metų 
šventėms baigiasi ir geri darbai. 
Užmirštame per šventes dėme-
siui apipiltus draugus, artimus, 
o svarbiausia – pačius mažiau-
sius ir silpniausius šio pasaulio 
gyventojus – gyvūnus. Rokiškio 
Juozo-Tumo Vaižganto gim-
nazijos senųjų rūmų padalinio 
mokinių seimas ragina „nepa-
mesti“ gerumo ir rengia akciją 
skirtą beglobiams gyvūnams.

Galbūt jūsų gyvūnėliui nebe-
tinka senasis pavadėlis ar apy-
kaklė? Galbūt Kalėdų Senelis 
po egle paliko naują draskyklę, 
o senoji „atgulė“ į sandėliuką? 
O galbūt nupirkote skanėstų, 

kurių išrankusis šeimos narys 
taip ir neparagavo? O gal tie-
siog norite prisidėti prie gy-
venimo nuskriaustų keturkojų 
gerovės apsilankydami gyvūnų 
prekių skyriuose? Juozo-Tumo 
Vaižganto gimnazijos mokiniai 
ragina nelikti abejingiems ir bet 
kokius keturkojams reikalingus 
daiktus atnešti į Rokiškio kul-
tūros centro administraciją, kuri 
visas dovanėlės perduos akcijos 
organizatoriams.

Dovanėlių keturkojams Kultū-
ros centro administracija laukia iki 
penktadienio 11 valandos, Vėliau 
visos surinktos dovanėlės keliaus į 
Utenos gyvūnų globos namus.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

2019 m. sausio 25 d. (penktadienį) 10 val. Ro-
kiškio rajono savivaldybės 1 a. salėje šaukiamas 
rajono savivaldybės tarybos posėdis.

Tarybos posėdžio darbotvarkė ir komitetų pa-
sėdžio laikas skelbiamas interneto svetainėje 
www.rokiskis.lt (žr. ,,Naujienos“).

Užs. 0737

Stačiatikiai 
kviečiami
į pamaldas

Rokiškio ir aplinkinių rajonų 
stačiatikiai kviečiami į pamal-
das Rokiškio šv. Aleksandro 
Neviečio cerkvėje (Gedimino 
g. 15). 

Šiandien, sausio 18-ąją, 16 
val. bus Kristaus krikšto šventė. 
Bus šventinamas vanduo.

Sausio 20-ąją 9 val. tikintieji 
kviečiami į sekmadienio pa-
maldas.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Prekybininkai negali imti mokesčio 
už atsiskaitymus mokėjimo kortelėmis

 Prekių ir paslaugų teikėjai ne-
turi teisės imti mokesčio iš pirkėjų, 
atsiskaitančių mokėjimo kortelėmis, 
pavedimu per internetinę banki-
ninkystę ar kitomis mokėjimo prie-
monėmis, nurodo Lietuvos bankas 
(LB), sulaukęs skundų dėl tokios 
veiklos. 

„Sulaukėme gyventojų nusiskundi-
mų, kad, pavyzdžiui, mokėjimo korte-
le perkant elektroninėje parduotuvėje 
arba atsiskaitant restorane, sąskaita 
išaugo papildoma suma, kuria siekia-
ma kompensuoti mokėjimo operacijos 
išlaidas. Vis dėlto taip elgtis pardavė-
jas ar paslaugų teikėjas neturi teisės“, 
– pranešime sakė LB Priežiūros tarny-
bos direktorius Vytautas Valvonis.

Dalis prekybininkų ir paslaugų tei-

kėjų aiškina, kad, klientams atsiskai-
tant mokėjimo kortelėmis, jie patiria 
papildomų išlaidų, todėl ir taiko šį mo-
kestį, kuris sudaro iki 2 proc. mokėti-
nos sumos. Jie taip pat teigia, kad apie 
tokį mokestį savo klientus informuoja 
iš anksto ir apmokėjimą priima tik tuo 
atveju, jeigu klientas sutinka.

Vis dėlto centrinio banko teigimu, 
Mokėjimų įstatyme tai aiškiai drau-
džiama. Lietuvos bankas primena, 
kad, imant mokesčius už atsiskaitymą 
mokėjimo kortele ar kita mokėjimo 
priemone, gali grėsti ir sankcijos. Var-
totojai, pastebėję tokį jiems pritaikytą 
mokestį, turi teisę kreiptis į prekybi-
ninkus dėl pinigų grąžinimo, o šiems 
nesutinkant ar kilus klausimų, – į Lie-
tuvos banką.

BNS inform.
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Perkančioji organizacija: Rokiškio ra-
jono savivaldybės administracija (kodas 
188772248, Respublikos g. 94, 42136 Ro-
kiškis).

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

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

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

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

Paraiškos vertinimo kriterijai: kaina, buto techninė 
būklė ir energinio naudingumo klasė.

Pirkimo dokumentus galima gauti Strateginio pla-
navimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriuje, 414 kab., 
Respublikos g. 94, Rokiškyje, arba rasti internete adresu 
www.rokiskis.lt naujienų skiltyje.

Informacija teikiama tel. (8 458) 71 429, mob. 8 616 
48 892, el. paštu v.gindviliene@post.rokiskis.lt.

Paraiškos  pateikimo vieta: Strateginio planavimo, in-
vesticijų ir viešųjų pirkimų skyrius, 414 kab., Respublikos 
g. 94, Rokiškyje.

Paraiškos  pateikimo terminas: iki 2019 m. sausio 30 
d. 10.00 val.

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

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

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

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

Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 
2019 m. sausio 30 d. 10.30 val. Rokiškio rajono  savival-
dybės administracijos 203 kab., Respublikos g. 94, Ro-
kiškyje.

Užs. 0735

Kaip padėti vaikui, turinčiam mokymosi problemų?
Dažnai tėvai sunerimsta, 

kai jų vaiko mokytoja pasiūlo 
atlikti vaiko specialiųjų ugdy-
mosi poreikių įvertinimą. Ką 
reiškia šis įvertinimas, kokia 
jo paskirtis ir nauda?

Specialieji ugdymosi po-
reikiai – tai vaikui reikalinga 
pagalba mokantis (ar ugdan-
tis darželyje). Pagalbą teikia 
ugdymo įstaigoje dirbantys 
logopedai, specialieji peda-
gogai, psichologai, socialiniai 
pedagogai – pagal vaiko pa-
tiriamus sunkumus, esančias 
problemas.

Darželyje logopedas šalina 
vaiko tarties trūkumus, plečia 
žodyną, tobulina pasakojimo 
įgūdžius. Specialusis peda-
gogas lavina vaiko atmintį, 
dėmesį, pojūčius, rankų pirštų 
judesius, supažindina su skai-
čiais, raidėmis. Abu specialis-
tai kartu su vaiko auklėtojomis 
sprendžia, kaip bendrose gru-
pės veiklose galima jį lavinti, 
rekomenduoja tinkamiausius 
ugdymo būdus ir metodus.

Mokyklos logopedas ša-
lina likusius tarties netiks-
lumus, lavina rašymo bei 
skaitymo įgūdžius, moko 
taisyklingos minčių raiškos. 
Logopedo pratybos vyksta po 
pamokų. Specialusis pedago-
gas dirba su mokiniais per pa-
mokas. Specialiojo pedagogo 
tikslas – įpratinti mokinį 
mokytis jam tinkančiais mo-
kymosi būdais. Specialiojo 

pedagogo kabinete mokiniai 
yra mokomi tų pačių dalykų, 
kaip ir klasėje likę bendraam-
žiai. Suprantama, kad, besi-
mokydamas mažoje mokinių 
grupėje, mokinys gauna daug 
daugiau pedagogo dėmesio, 
yra mažiau pašalinių dirgi-
klių – tai padeda geriau iš-
mokti. Mokyklos specialieji 
pedagogai padeda mokyto-
jams parinkti tinkamesnius 
mokymo būdus. Kai kuriais 
atvejais parenkamos kitokios, 
lengvesnės užduotys (žemes-
nių gebėjimų mokiniams). 
Mokyklos psichologas pade-
da spręsti mokiniams jų emo-
cines ir elgesio problemas bei 
konsultuoja mokytojus moki-
nių psichologinių, asmenybės 
ir ugdymosi sunkumų įveiki-
mo klausimais. Socialinis pe-
dagogas moko socialinių įgū-
džių, padeda vaikams geriau 
adaptuotis mokykloje, sutarti 
su bendraamžiais, rūpinasi 
mokymosi motyvacijos, lan-
komumo, užimtumo bei kitų 
problemų sprendimo klausi-
mais.

Galima pasidžiaugti, kad 
visose mūsų rajono įstaigose 
dirba švietimo pagalbos  spe-
cialistai, su kuriais galima 
pasikonsultuoti, bet kai kur 
nėra visų specialistų koman-
dos arba jų darbo krūviai ne-
atitinka ugdymo poreikių (dėl 
to vaikai gauna nepilną pagal-
bą).  Tėvai ir pedagogai gali 

konsultuotis ir su pedagoginės 
psichologinės tarnybos spe-
cialistais (psichologais, logo-
pedu, specialiuoju pedagogu, 
socialiniu pedagogu), kaip 
padėti vaikui įveikti ugdymo, 
bendravimo, emocines bei el-
gesio problemas.

Kaip sužinoti, kokios pa-
galbos vaikui reikia ?

Pirmiausia vaiko moky-
mosi sunkumus (o daržely-
je – kalbėjimo, bendravimo, 
elgesio) pastebi ugdantys pe-
dagogai. Jie aptaria su tėvais 
galimus problemų sprendimo 
būdus,  parenka tinkamiausius 
darbo metodus.  Jei visa tai 
neduoda laukiamų rezultatų, 
kreipiamasi į pedagoginę psi-
chologinę tarnybą, kad būtų 
įvertinti vaiko gebėjimai ir 
nustatyta reikalingų specialis-
tų pagalba.

Kas pasikeičia, mokiniui 
skyrus specialiąją pagalbą?

Visi mokiniai, kurių inte-
lektas, įvertintas pagal stan-
dartizuotus testus, atitinka 
amžiaus normas, yra mokomi 
pagal Bendrąsias programas. 
Yra pritaikomi ugdymo būdai, 
jei reikia, supaprastinamas 
turinys. Šie pakeitimai niekur 
nežymimi. Mokinių pasieki-
mai bendrąja tvarka įvertina-
mi baigus 10 ir 12 klases.

Dažniausiai mokiniai gau-
na specialistų pagalbą ar 
konsultacijas mokykloje. Be 
to, mokiniai gauna pagalbą 

ir egzaminų metu, pvz.: yra 
pratęsiamas užduočių atliki-
mo laikas, painiojamų raidžių 
klaidos neįskaičiuojamos į 
bendrą klaidų skaičių, užduo-
tys perskaitomos (turintiems 
skaitymo sutrikimą) ir kt.

Mokiniams, kuriems nusta-
tomas sutrikęs intelektas, Ben-
drosios programos yra indivi-
dualizuojamos – pritaikomos 
pagal jų gebėjimus, polinkius. 
Tokių mokinių intelektiniai 
gebėjimai žymiai atsilieka 
nuo bendraamžių gebėjimų, 
ir jiems sunku mokytis pagal 
Bendrąsias programas.

Tėvai dažnai baiminasi 
atlikti vaiko specialiųjų ug-
dymosi poreikių įvertinimą, 
nesutinka pritaikyti ugdymo 
programos  (dar vartoja ne-
begaliojančias stereotipines 
sąvokas „adaptuotas“, „modi-
fikuotas”). Tai yra nuostatos, 
kurios jau pamažu keičiasi. 
Džiaugiamės, kad dabar spe-
cialioji pagalba orientuota ne į 
„etiketės“ suteikimą, bet į rea-
lią pagalbą vaikui. Specialistų 
darbas tikrai teigiamai veikia 
vaikų raidą, ypač pažanga 
matoma stebint ikimokyklinio 
amžiaus vaikus.

Nuoširdžiai kviečiu tėvus 
nebijoti ir kuo anksčiau kreip-
tis pagalbos.

Straipsnį sudarė 
Rokiškio PPT 

specialioji  pedagogė 
Gitana SOLTANIENĖ

BALDAI

• Dvi medines drabužių kabyklas 
už 10 Eur, ir naudotą medinį stalą 
ant ratukų už 20 Eur.  
Tel. 8 622 12 755. Rokiškis
• Naują spintą (1,45 m x 2 m). 
Dovanoju šviestuvą prie spintos. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 615 75 534. 
Rokiškis
• Išskleidžiamą minkštą kampą su 
dėže patalynei. Kaina 280 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Išskleidžiamą minkštą kampą su 
dėže patalynei. Kaina 210 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Vonios spintelę su apšvietimu, 
rozete. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Nedidelį rašomąjį stalą 
kompiuteriui. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Didelę komodą. Kaina 58 Eur. 
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Virtuvės spinteles, po 2 vnt. kartu. 
Pakabinama ir pastatoma.  
Kaina 52 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Trijų durų spintą su antresolėmis. 
Kaina 175 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Išlankstomą lovą, apie 150 cm 
pločio. Kaina 78 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Lova su čiužiniu, 140 cm pločio. 
Kaina 165 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Naudotą biuro kėdę su ratukais, 
reguliuojamas aukštis ir nugarėlė. 
Kaina 19 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis
• Miegamąjį fotelį. Ištiesiamas 
ir sudedamastvarkingai. Baldas 
yra kokybiškas ir geros būklės. 
Vienintelis defektas yra apdraskyti 
keli kampai. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 683 15 125. Rokiškis
• Pigiai dviaukštę vaikišką lovą už 
80 Eur. Galima po vieną, po 40 Eur. 
Galima be čiužinių.  

Tel. 8 615 75 534. Rokiškis
• Du geros būklės čiužinius (ilgis 
200 cm, plotis 80 cm, aukštis 
16 cm). Nuimamas skalbiamas 
dygsniuotas užvalkalas.  
Kaina 60 Eur. Tel. 8 647 97 523. 
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Elektrinę siuvimo mašiną CAIKA 
134. Kaina 135 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Televizorių, mikrobangų krosnelę 
ir radijo imtuvą. Tel. 8 672 21 726. 
Rokiškis
• Automatinę skalbimo mašiną 
Hoover, talpa 6 kg. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Naudotą automatinę skalbimo 
mašiną Beko. Tvarkinga.  
Tel. 8 688 20 398. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• 42 (8) dydžio aukštakulnius batus 
(tinka 41 dydžiui). Avėti tik kartą, 
kaina 12 Eur. Ir juodus odinius 
batelius. 41 dydis, kaina 7 Eur. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 621 79 183. 
Rokiškis
• Devėtus rūbai iš Švedijos. 
Geros kokybės, nerūšiuoti dėvėti 
drabužiai (urmu). Šeimyniniais 
maišeliais iš pirmų rankų.  
Tel. 8 683 86 233. Kupiškis
• Naujus 42-43 dydžio vyriškus 
Crocs batus. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis
• Prižiūrėtus, mažai avėtus batus. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 608 76 889. 
Rokiškis
• Vyrišką 48 dydžio megztuką. 
Kaina 5 Eur. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis

• Violetinį 48-50 dydžio moterišką 
paltą. Kaina 15 Eur. Tel.  
8 657 44 181. Rokiškis
• Žieminius, zomšinius batelius. 
Dydis 40, ilgis iki pusės blauzdos. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis
• Avietinės spalvos 46 dydžio, 
pašiltintą, moterišką paltą.  
Kaina 25 Eur. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis
• Vyrišką, pūkinę striukę. 52 dydis, 
aukštam vyrui. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Vaikiškus veltinius 3-5 metų 
vaikui. Tel. 8 657 44 181.  
Rokiškis
• Šviesią striukę su gobtuvu 
mergaitei, 44-46 dydis. Kaina 6 
Eur. Tel. 8 657 44 181.  
Rokiškis
• Juodus odinius 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 32 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 ilgą moterišką, žieminę 
striukę su gobtuvu. XXL dydis. 
Kaina 65 Eur. Tel. 8 621 86 262. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Šuns apykaklę nuo lojimo, kad 
atpratintumėte šunį loti, kada 
nereikia ar kai jūsų nėra namuose. 
Yra septyni intensyvumo lygiai. 
Ankaklis veikia su 6 V 4LR44 
baterija. Kaina 15 Eur. Tel. 8 602 
88 998. Rokiškis
• 20 vištų. Perintos namie, 
jauniklės. Kaina 50 Eur. Tel. 8 681 
78 323. Rokiškis

• Triušius. Tel. 8 678 03 831. 
Rokiškis
• Gražų gaidį laikymui. Labai geras 
vištidės šeimininkas. Kaina 7 Eur. 
Tel. 8 645 19 698. Rokiškis
• Bites su aviliais. Kaina 110 Eur. 
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Du mažus šuniukus, mergaitę 
ir berniuką. Veislė - mažieji. 
Ėda viską, neišrankūs, duodame 
sausiukus. Kaina simbolinė.  
Tel. 8 677 30 595. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo.  Esu negeriantis, 
darbštus, turiu traktorininko teises 
TR1 ir TR2. Esu dirbęs  miškuose, 
moku naudotis technika. Taip 
pat turiu automobilių mechaniko 
diplomą. Galiu dirbti ir ūkyje.  
Tel. 8 624 53 501. Rokiškis
• Jaunas, darbštus ir be žalingų 
įpročių vaikinas ieško darbo. Esu 
dirbęs statybose, pas ūkininkus. 
Turiu B, TR1, TR2 kategorijų 
pažymėjimus, automobilį.  
Tel. 8 608 09 520. Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Gali 
prižiūrėti senelius Juodupėje arba 
Rokiškyje. Tel. 8 674 92 741. 
Rokiškis
• Ieškau gerai apmokamo darbo 
nuo vasario mėn. Tel. 8 645 60 405. 
Rokiškis
• Ieškau darbo, turiu B kategorijos 
vairuotojo pažymėjimą, TR1, TR2, 
SZ traktorininko pažymėjimus.  
Tel. 8 630 61 751. Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Galiu dirbti 
miške, pjauti, kapoti malkas. Taip 
pat galiu dirbti ugdymo darbus.  
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis
• Ieškau darbo pas ūkinkus arba kur 
nors kitur. Skambinkite jei reikia 
darbininko. Tel. 8 608 42 783. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Turiu traktorininko, 
vairuotojo pažymėjimus. Ieškau 
bet kokio darbo. Tel. 8 671 07 438. 
Rokiškis

• Ieškau darbo. Turiu B, C 
kategorijų vairuotojo pažymėjimą. 
Tel. 8 648 69 985. Rokiškis
• 37 metų vyras ieško darbo.  
Siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Ieškau B kategorijos vairuotojo 
darbo pusei etato ar mažiau. 
Automobilį turiu.  
Tel. 8 646 24 760. Rokiškis
• Ieškau darbo, galiu supjauti 
malkas savo benzininiu pjūklu.  
Tel. 8 670 68 834. Rokiškis
• 18 metų vaikinas, nebijantis 
dirbti, ieško darbo.  
Tel. 8 662 16 823. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Siūlome darbą automobilių 
šaltkalviui - remontuotojui. Darbas 

susijęs su krovininiu transportu. 
Tel. 8 687 33 067. Rokiškis
• UAB Daivida reikalingas(-a) 
sandėlio pamainos vedėjas (-a), 
kuris koordinuotų ir kontroliuotų 
sandėlio darbuotojų darbą, atliktų 
produkcijos, esančios sandėlyje, 
realizacijos laiko sekimo ir 
markiracijos kontrolę, tikrintų 
grąžintą produkciją ir kt.  
Tel. 8 686 94 750. Rokiškis
• UAB Ramundas GM reikalingas 
pagrindinis lentelių rūšiuotojas 
(-a). Darbo vieta - Dirbtuvių  g. 
13, Obeliai, Rokiškio raj. Visos 
socialinės garantijos.  
Tel. 8 612 26 202. Rokiškis
• Siūlome darbą miškavežio 
vairuotojui. Tel. 8 687 33 067. 
Rokiškis
• Reikalingi tinkuotojai nutinkuoti 
apie 200 kv. m sienų Rokiškyje. 
Tel. 8 615 60 910. Rokiškis
• Aukštakalnių k. siūlome darbą 
plačiajuosčių pjūklų galąstojui 
(-ai). Darbas pamaininis. Į darbą 
vežama autobusu.  Papildomas tel. 
pasiteirauti  +370 61153809.  
Tel. 8 656 68 612. Rokiškis
• Reikalingas šaltkalvis (-ė) 
gamybinės įrangos priežiūrai ir 
remontui. Būtina mokėti virinti. 
Visos soc. garantijos. Darbo vieta 
Panemunėlio gel. st., Rokiškio raj. 
Kreiptis nurodytu telefonu.  
Tel. 8 612 26 202. Rokiškis
• Ieškomi darbininkai statybos 
darbams. Darbai įvairūs. Dirbame 
Rokiškio rajone. Plačiau telefonu. 
Tel. 8 605 09 028. Rokiškis
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J. Keliuočio viešoji biblioteka (Kauno g. 7) kviečia 
į nemokamus kompiuterinio raštingumo pradžia-
mokslio kursus suaugusiems. Mokymų metu bus 
supažindinama su kompiuterio galimybėmis, infor-
macijos tvarkymu bei interneto ištekliais. 

Registruotis telefonu (8-458) 52824. 
Mokymai planuojami nuo vasario 5 dienos.

KITA
• Naujus medinius šulinį ir 
pavėsinę. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Mažai naudotą suvirinimo 
aparatą. Virina gerai, vienfazis. 
Pirktas Švedijoje, mokėta 250 Eur. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 605 01 656. 
Kupiškis
• Diskinį pjūklą malkoms pjauti. 
Tel. 8 681 66 152. Rokiškis
• Parduodu sauskelnes Tena Slip 
Maxi Large (100-150 cm). Didelis 
dydis ir didžiausias sugeriamumas. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 616 13 735. 
Rokiškis
• Visiškai naują, su dėžute ir 
laiduku elektroninę cigaretę. 
Sidabrinės spalvos. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 678 05 029.  
Rokiškis
• Malkas. Tel. 8 615 40 488. 
Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 50 vnt. 
Vieneto kaina 0,7 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 125 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis

• 3 naudotas duris be staktų.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Naują tempimo gervę. Tempimo 
jėga 4000 lbs (1,8 t), 12 V, bevielis 
valdymo pultas. Kaina 125 Eur.  
Tel. 8 686 94 619. Rokiškis
• Aukšto slėgio plovimo įrenginį 
Karcher, geros būklės. Kaina 800 
Eur. Tel. 8 656 50 795.  
Rokiškis
• Sausas smulkias malkas.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 640 42 901. 
Rokiškis
• Seną skrynią. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Įvairias lapuočio ir spygliuočio, 
sausas bei žalias malkas. Galime 
pasiūlyti stambių medienos atraižų. 
Kaina sutartinė, atvežame mašinine 
priekabėle. Tel. 8 602 87 040. 
Anykščiai
• Pusiau vilnonius, pilkus mezgimo 
siūlus, 1 kg. Kaina 8 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Naują, melsvą džinsinį audinį. 
Plotis 1,5 m, ilgis 1,8 m.  
Kaina 12 Eur. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis
• Juodą naują,vilnonį audinį, 1,1 m. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis
• Sauskelnes. Kaina 7 Eur.  

Tel. 8 607 48 951. Rokiškis
• Sausas, skaldytas malkas. Malkos 
įvairios, tvarkingai sukrautos. 
Automobilio priekabėlės kaina 50 
Eur. Atvežu. Tel. 8 612 20 251. 
Rokiškis
• Orinį šautuvą. Geros būklės.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Malkas skaldytas arba kaladėmis. 
Tel. 8 624 90 330. Rokiškis
• Kokybiški, be žievės ir kitų 
priemaišų, medienos pjuvenų 
briketai RUF. Vienoje paletėje 
960 kg. Paletės kaina 150Eur. 
Atsiėmimas adresu: Miškininkų g. 
10, Rokiškis. Papildomas  
Tel. +370 61006480.  
Tel. 8 656 20 131.  
Rokiškis
• Dyzelinį aukšto slėgio plovimo 
įrenginį Karcher. Kaina 850 Eur. 
Tel. 8 656 50 795. Rokiškis
• Staliuką - stalviršis ąžuolo, kojos 
Singer siuvimo mašinos, dydis 
85x50. Senovinius radijo imtuvus 
Latvija, Minsk. Metalines alaus 
statines, senovines arklines roges, 
arklinį vežimą, oro kompresoriaus 
variklį ZIL. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 135 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• PlayStation 2 su žaidimais. Kaina 
sutartinė. Pandėlys. Kaina - 23 Eur. 
Tel. 8 627 23 563. Rokiškis
• Geros būklės veikiantį kompiuterį 
Lenovo T61. Viskas veikia. 
Nauja baterija. Tel. 8 683 06 559. 
Rokiškis
• Geros būklės nešiojamąjį 
kompiuterį Dell d630. Viskas 
veikia. Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Modemą Zebra. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 601 79 088. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Ekologišką medų. Galiu atvežti. 
Kaina 4 Eur. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Ekologinis ūkis, ekologiškas 
bulves. Atvežame.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Medų kibirais po 15 kg., kaina 
1,50 Eur/kg. Medų kibiriukais po  
1 kg, kaina 2 Eur/kg.  
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Miško medų. Galiu atvežti.  
Kaina 4 Eur. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Medų po 2 Eur/kg.  
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Įvairių veislių valgomąsias 
bulves. Galiu atvežti.  
Tel. 8 601 26 960. Rokiškis
• Valgomąsias bulves. Kaina 1 Eur. 
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Kaimiškai augintas vištas 

(skerdieną). Pagal užsakymą 
pristatau į namus. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 628 02 661. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Samsung Galaxy S7 Edge 32 GB. 
Puikios buklės, pilnas komplektas. 
Atsakau į žinutes. Kaina 179 Eur. 
Tel. 8 647 88 088. Rokiškis
• Samsung A5, 2016 m. Nėra jokių 
defektų, viskas puikia veikia. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 601 87 390. 
Rokiškis
• Samsung Galaxy J5, 2017 m. 
Telefonas idealios būklės, pilnas 
komplektas, garantija galioja 
dar metus. Dovanų du dėklai ir 
grūdintas stiklas ekranui. Atsakau į 
sms. Kaina 95 Eur.  
Tel. 8 647 88 088. Rokiškis
• iPhone 6S 64 GB. Ekranas šiek 
tiek įbrėžtas, bet naudojimui 
netrukdo. Yra dėžutė, ausinės, 
pakrovėjas . Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 678 46 091. Rokiškis
• Geros būklės Samsung Galaxy 
S8. Juodas, 64 GB, pilna 
komplektacija. Kaina 280 Eur.  
Tel. 8 624 90 501. Rokiškis
• Nedaug naudotą Samsung Galaxy 
S7 Edge. Buklė kaip naujo, nes 
naudotas visada su dėkliuku, 
neseniai nuplėštos plėvelės. 
Pridedamas belaidis įkroviklis, 
pilna komplektacija. Kaina 170 Eur. 
Tel. 8 628 77 848.  
Rokiškis
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19 05:30 Panorama 

06:00 Himnas
06:05 Nacionalinė 
ekspedicija „Dniepru per 
Ukrainą"
07:00 Gražiausia filmų 
muzika
08:00 Gimtoji žemė
08:30 Karinės paslaptys
09:00 Labas rytas, Lietuva
12:00 Skambantys 
pasauliai su Nomeda 
Kazlaus. 
12:50 Auksiniai duetai
14:30 „Lietuvos kolumbai"
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 „Eurovizija 2019"
23:00 Daiktų istorijos
23:45 Sveikinimų koncertas
00:10 Skambantys pasauliai su 
Nomeda Kazlaus. 
01:00 Akacijų alėja 2014
01:40 Istorijos detektyvai
02:25 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis"
03:05 Duokim garo! 
04:35 Savaitė
05:30 Panorama

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 Dinozauras
12:05 Meilė keliauja laiku. Safyrė
14:20 Galiūnas Džo
16:45 Ekstrasensų mūšis
18:30 TV3 žinios
19:30 Naktis muziejuje. Kapo 
paslaptis
21:20 Bado žaidynės: strazdas 
giesmininkas.
23:50 Redirected/Už Lietuvą!
01:45 Egipto dievai 
03:55 Nakties klajūnai 2 

06:30 Madagaskaro pingvinai 
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 
09:05 Ogis ir tarakonai 
09:25 Ponas Bynas 
09:50 Stebuklų namai
11:30 Naujokė
13:30 Gyvenimas ant ratų
15:30 Seni bambekliai 2
17:30 Bus visko
18:30 Žinios
19:30 Tarzanas
21:15 Keistuolis Deivas
23:00 Mano kaimynė - 
pornožvaigždė
00:55 Amerikietiška pastoralė

06:15 Vaikai šėlsta 
08:29 „Top Shop“ televitrina
08:45 Sveikatos ABC televitrina
09:00 Ultimate Strongman Pasaulio 
veteranų čempionatas
10:00 Nutrūkę nuo grandinės 
10:30 Žemė - dykumų planeta 
11:40 Velniški Stivo Ostino 

išbandymai 
12:40 Geriau vėliau, negu niekada 
13:40 Ekstrasensų mūšis 
16:00 Amžiaus nusikaltimai 
17:00 Betsafe–LKL. Rytas - 
Lietkabelis
19:30 Muzikinė kaukė
22:00 Pabėgimo planas
00:10 Bijok jo vardo
01:45 Ekstrasensų mūšis 

06:15 „Pasaulis iš viršaus“
06:40 Kitoks pokalbis
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 Skonio reikalas
10:30 Kitoks pokalbis 

11:00 „Detektyvas Morsas“ 
13:00 „Šeimininkė“ 
15:10 „Geriausios nardymo vietos“
15:35 TV parduotuvė
16:00 Žinios
16:20 Čempionai
16:50 TV Europa pristato. 
„Lietuvos gelmių istorijos“
17:25 „Neišsižadėk“ 
18:00 Žinios
18:30 „Neišsižadėk“ 
20:00 Žinios
20:25 „Gurovo bylos. Medžioklė.“
22:00 Žinios
22:30 „Gurovo bylos. Medžioklė.“ 
23:10 „Mentų karai: Kijevas. 
Netikėk savo akimis“ 
00:40 „Gurovo bylos. Mirtis 
tiesioginiame eteryje.“ 
02:10 „Merdoko paslaptys“ 
03:40 „Kelrodė žvaigždė“ 
05:10 „Pavojingiausios kelionės. 
Brazilija“
05:35 „Pavojingiausios kelionės. 
Mianmaras“

Ieškokite Rokiškio 
prekybos centruose!
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20

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 Kultūringai su 
Nomeda
09:50 Mokslo sriuba
10:15 Gustavo 
enciklopedija
10:40 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:35 Mūsų gyvūnai
12:00 Atspindžiai
12:25 Lietuva mūsų lūpose
12:55 Vytautas Kasiulis
13:50 Akacijų alėja 2014. 
14:30 Auksinis protas
15:45 Žinios. 
16:00 Istorijos detektyvai 
16:45 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis"
17:30 Žinios. 

18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Keliai
21:30 Laisvės kaina. Disidentai
22:20 Pasaulio lietuvių žinios
22:45 Merūnas: itališkų operų 
perlai
00:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 4 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Savaitė
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 Vartotojų kontrolė
05:00 Seserys

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 20
11:30 Daktaras Dolitlis 4. 
Prezidento šuo
13:10 Sosto įpėdinis
15:15 Gatvės šokiai 2
17:00 Havajai 5.0 
18:00 Raudonas kilimas
18:30 TV3 žinios 
19:30 X Faktorius 
22:30 Indianapolis. Nepaprasta 
drąsa
00:55 Bado žaidynės: strazdas 
giesmininkas
02:55 Redirected/Už Lietuvą!

06:25 Madagaskaro pingvinai 

06:50 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas 
07:15 Keista šeimynėlė
07:40 Neramūs ir triukšmingi 
08:05 Riterių princesė Nela 
08:30 Tomo ir Džerio pasakos 
08:55 Tomas ir Džeris
10:30 Muzikinė kaukė
12:55 Fantomas
14:55 Absoliutus nulis
16:40 Ne vienas kelyje
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Lietuvos balsas. 
Vaikai
21:30 Laiko patrulis
23:20 Rūkas
01:10 Mano kaimynė – 
pornožvaigždė

06:40 Ultimate Strongman Pasaulio 
veteranų čempionatas
07:30 Žemė - dykumų planeta 
08:30 Tauro ragas
09:00 Sveikatos kodas

09:30 Sveikatos kodas
10:00 Nutrūkę nuo grandinės 
10:30 Žemė - dykumų planeta 
11:40 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai
12:40 Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal 
13:40 Ekstrasensų mūšis 
16:00 Amžiaus nusikaltimai 
17:00 Betsafe–LKL. Juventus - 
Šiauliai
19:30 Žandaras iš San Tropezo
21:35 Antrininkas
22:40 Kortų namelis 
23:45 Tarptautinis turnyras 
BUSHIDO KOK 2018 Ryga II 
dalis
02:00 Bijok jo vardo

05:10 „Pavojingiausios kelionės. 
Brazilija“
05:35 „Pavojingiausios kelionės. 
Mianmaras“
07:04 TV parduotuvė
07:20 „TV Europa pristato. Vyrų 

šešėlyje. Marija Pečkauskaitė-
Šatrijos Ragana“
07:55 „Gluchariovas“ 
10:00 Šiandien kimba
11:00 „Detektyvas Morsas“ 
13:00 „Bitininkas“ 
16:00 Žinios
16:20 Krepšinio pasaulyje
17:00 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi
17:15 Skinsiu raudoną rožę
18:00 Žinios
18:30 „Inspektorius Luisas. Virš 
gėrio ir blogio“ 
20:00 Žinios
20:25 „Inspektorius Luisas. Virš 
gėrio ir blogio“ 
21:00 „24/7“
22:00 Žinios
22:30 „Detektyvas Morsas“ 
00:00 „Svarbiausia - įstatymas“ 
01:05 „Albanas“
02:10 „Kelrodė žvaigždė“ 
03:00 „Moterų daktaras“ 
03:50 „Neišsižadėk“ 
04:35 „Albanas“ 
05:20 „Mentų karai. Odesa“
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21 06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis 
10:20 Štutgarto kriminalinė 
policija 4 
11:10 Komisaras Reksas 
12:00 Beatos virtuvė
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 Vartotojų kontrolė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Genijus. Pikasas 

00:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 
4 
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Istorijos detektyvai 
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 (Ne)emigrantai 
05:00 Seserys

06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Svajonių sodai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Meilės žiedai
11:00 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 Visi mes žmonės
20:30 Moterys meluoja geriau
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Geležinkelio tigrai
00:35 Mikė
01:55 Rouzvudas
02:45 Ekstrasensai detektyvai
03:35 Mikė
04:55 Rouzvudas

06:10 "Mano gyvenimo šviesa" 
07:35 "Madagaskaro pingvinai"  
08:00 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" 
09:05 "Rimti reikalai" 

09:40 "Namai, kur širdis" 
10:20 KK2 penktadienis 
12:00 "Mano likimas" 
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 "Monikai reikia meilės" 
21:30 Žinios
22:30 Gelbėjimo misija 
00:15 "Juodasis sąrašas" 
01:05 Laiko patrulis

07:15 "Vaikai šėlsta"  
07:40 "Stoties policija" 
08:40 "Sudužusių žibintų gatvės" 

09:40 "Įteisintas faras" 
10:45 "Gelbėtojai - 112" 
11:45 "Reali mistika"  
13:40 "Stoties policija" 
14:40 "Sudužusių žibintų gatvės" 
15:45 "Įteisintas faras" 
16:50 "Gelbėtojai - 112" 
18:00 Info diena
18:35 "Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas" 
19:30 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius" 
20:30 "Varom!" 
21:00 Mano tobulas gangsteris 
22:50 Pabėgimo planas 
01:00 "Antrininkas"
02:00 "Kortų namelis"

06.10 TV parduotuvė
06.30 Kitoks pokalbis 
07.00 „24/7“

08.00 „Pražūtingi smaragdai“ 
09.00 „Namas su lelijomis“ 
10.00 „Šėtono medžioklė“ 
11.10 „Albanas“ 
12.20 „Svarbiausia - įstatymas“ 
13.30 TV parduotuvė
13.45 „Miškinis“ 
14.55 „Gluchariovas“ 
16.00 Reporteris
17.00 „Gyvybės langelis“ 
18.00 Reporteris
18.55 „Gluchariovas“ 
20.00 Reporteris
20.55 „Namas su lelijomis“ 
22.00 Reporteris
23.00 „Gluchariovas“ 
00.00 „Svarbiausia - įstatymas“ 
01.05 „Albanas“ 
02.10 „Kelrodė žvaigždė“ 
03.00 „Moterų daktaras“ 
03.50 „Neišsižadėk“ 
04.35 „Albanas“ 
05.20 „Mentų karai. Odesa“
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22 06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis 
10:20 Štutgarto kriminalinė 
policija 4 
11:10 Komisaras Reksas 
12:00 Stilius 
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 (Ne)emigrantai 
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija „Dniepru per 
Ukrainą“
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. 12 

beždžionių 2 
23:45 Klausimėlis.lt 
24:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė policija 4 
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Istorijos detektyvai 
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 (Ne)emigrantai 
05:00 Seserys

06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Visi mes žmonės
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Meilės žiedai
11:00 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 Prieš srovę
20:30 Moterys meluoja geriau
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Už priešo linijos 2
00:00 Kaulai
01:00 Mikė
01:50 Rouzvudas
02:40 Ekstrasensai detektyvai

06:10 "Mano gyvenimo šviesa" 
07:35 "Tomas ir Džeris"  
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 "Mano likimas" 
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 "Monikai reikia meilės" 
21:30 Žinios
22:30 Keršto valanda. Teisingumas 
00:20 "Juodasis sąrašas" 
01:10 Gelbėjimo misija 

07:15 "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
18:35 "Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas" 
19:30 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius" 
20:30 "Varom!" 
21:00 Mirties nuosprendis 
22:45 Mano tobulas gangsteris 
00:30 "Gyvi numirėliai"  
01:25 "Velniški Stivo Ostino 
išbandymai"

06.10 TV parduotuvė
06.30 Skonio reikalas
07.00 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi
07.10 Skinsiu raudoną rožę

08.00 „Pražūtingi smaragdai“ 
09.00 „Namas su lelijomis“ 
10.00 „Šėtono medžioklė“ 
11.10 „Albanas“ 
12.20 „Svarbiausia - įstatymas“ 
13.30 TV parduotuvė
13.45 „Miškinis“ 
14.55 „Gluchariovas“ 
16.00 Reporteris
16.30 Lietuva tiesiogiai
17.00 „Gyvybės langelis“ 
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 „Svarbiausia - įstatymas“ 
01.05 „Albanas“ 
02.10 „Kelrodė žvaigždė“ 
03.00 „Moterų daktaras“ 
03.50 „Mentalistas“ 
04.35 „Albanas“ 
05.20 „Mentų karai. Odesa“

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių Shneider, 54 cm 
įstrižainės ir DVD grotuvą Hitachi. 
Viskas veikia, yra pulteliai.  
Kaina 50 Eur. Tel. 8 674 32 521. 
Rokiškis
• BMW multimediją. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 603 87 554. Rokiškis

• Televizorių Šilelis su 
skaitmeniniu imtuvu. Kaina 85 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Televizorių Šilelis su 
skaitmeniniu imtuvu. Kaina 125 
Eur. Tel. 8 621 86 262.  
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Presą. Visa informacija telefonu. 
Kaina 1500 Eur. Tel. 8 621 00 091. 
Rokiškis
• T-40 kabinos stiklus, prietaisų 
skydelį, žibintų reguliatorius 

(kronšteinus). Tel. 8 616 35 640. 
Rokiškis
• Naują 6 m ilgio sraigtinį 
konvejerį (šneką). Rateliai, dėžė, 
susideda iš 3 dalių. Kaina 850 Eur. 
Tel. 8 652 06 737. Rokiškis
• Keičiu seniai nebenaudojamas 
koras į priekabą ar kitą inventorių, 
siūlykite-tarsimės.  

Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• Prie traktoriaus galo kabinamą 
keltuką. Yra prikabinimas 
priekabai. Tel. 8 652 80 328. 
Rokiškis
• K-701 dėžę po kapitalinio 
remonto. Yra galimybė pristatyti. 
Kaina 1200 Eur. Tel. 8 682 77 421. 
Kupiškis

• Traktorių T-40 AM. Vairas 
lengvas, bėgių nemeta, dėžė neūžia, 
mažasis starteris. Galiiu atvežti. 
Dusetos. Papildomas Tel. Nr. 
 +370 69955273. Kaina 1950 Eur. 
Tel. 8 679 44 231. Rokiškis
• Priekabą 2Pts-4. Be dokumentų, 
dugnas geras. Galimas atvežimas. 
Dusetos. Papildomas Tel. Nr. 
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 +370 69955273. Kaina 450 Eur. 
Tel. 8 679 44 231. Rokiškis
• Savadarbę puspriekabę be 
dokumentų. 2 m x 3,1 m, bortai 
90cm. Ir GAZ 53 priekinį tiltą. 
Kaina 90 Eur. Tel. 8 645 87 229. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Medinį namą su 18 a sklypu 
Rokiškyje, Draugystės g. Name 
miesto vandentiekis ir kanalizacija. 
Rami vieta, netoli turgus, autobusų 

ir geležinkelio stotys. Ramūs ir geri 
kaimynai. Skambinti nuo 18 val. 
Kaina 26000 Eur.  
Tel. 8 605 81 090. Rokiškis
• Butą Rokiškyje, Aukštaičių 
g. antrasis aukštas, geras 
išplanavimas. Tel. 8 611 20 442. 
Rokiškis
• Dviejų kambarių butą 
renovuotame name, Taikos g., 
trečiajame aukšte.  
Tel. 8 686 68 852. Rokiškis
• Garažą prie buvusio DNB banko. 
7-asis korpusas, pietinė pusė.  
Tel. 8 614 66 272. Rokiškis
• Erdvų dviejų kambarių butą. 54 
kv. m, mūrinis namas, pirmasis 
aukštas, P. Širvio g. Yra tamsusis 
kambariukas. Reikalingas 
remontas. Kaina 17400 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Namą Juodupėje, Darbininkų g. 
Yra ūkinis pastatas, pirtis, geras 
rūsys, garažas su duobe, duobėje 
yra keltukas. Tel. 8 686 20 472. 
Rokiškis
• Keičiu visiškai suremontuotą 
pusantrinį butą penktajame 
aukšte, Taikos g. 5 į 2-3 kambarių 
butą. Gali būti be remonto ar su 
minimaliu remontu.  
Tel. 8 618 82 446. Rokiškis
• Sodybą 16 km nuo Rokiškio, 
netoli pagrindinio kelio Rokiškis-
Panevėžys. Yra 3,68 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. Smulkesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 606 25 534. Rokiškis
• Sodą Uljanavos k., už miškų ūkio. 
Rąstinė pirtis, šulinys, 6 a žemės, 
pavėsinė, vaismedžiai.  
Kaina 7400 Eur. Tel. 8 624 90 501. 
Rokiškis
• Jaukų ir šviesų butą Obeliuose. 
Virtuvė sujungta su valgomuoju. 
Įstiklintas balkonas, bute atliktas 
remontas. Sienos dažytos, grindys 
- laminatas.  Čia pat mokykla, 
parduotuvė. Butas trečiajame iš 
keturių aukštų. Bute nėra gyvatuko 
mokesčio . Tel. 8 605 66 373. 
Rokiškis
• Dviejų kambarių, 39 kv. m butą 
Rokiškio centre. Butas su daliniais 
patogumais (nuosavas šildymas). 
Patogioje vietoje, tinka komercinei 
veiklai, yra atskiras įėjimas, vieta 
transporto priemonėms. Keičiu 
į vieno kambario butą su visais 
patogumais Rokiškio mieste.  
Tel. 8 622 37 821. Rokiškis
• 19 a, 21 a, 24 a, 39 a, 42 a namų 
valdos sklypus už miškų urėdijos, 
prieš kolektyvinius sodus. Sklypai 
atidalinti, atlikti geodeziniai 
matavimai, įvesta elektra, 
servitutinis kelias.  
Tel. 8 657 75 999. Rokiškis
• Keturių kambarių butą 
ketvirtajame aukšte, vidurinėje 
laiptinėje. Skambinti po 17 val. 
Kaina 30000 Eur.  
Tel. 8 672 76 403. Rokiškis
• Dviejų kambarių butą pirmajame 
aukšte prie IKI parduotuvės. 
Plastikiniai langai, reikalingas 
remontas. Kaina 18000 Eur.  
Tel. 8 656 02 376. Rokiškis
• Dviejų kambarių butą 
ketvirtajame aukšte, Kavoliškyje. 
Butas tvarkingas, Melioratorių g. 3. 
Tel. 8 687 89 829. Rokiškis
• Bendrabučio tipo vieno kambario 
(22 kv. m) butą Anykščiuose. 
Rūsyje yra sandėliukas. Virtuvė ir 
dušas bendri. Papildomas  
tel. (8-655) 69028. Kaina 4000 Eur. 
Tel. 8 611 88 638. Anykščiai
• Keturių kambarių butą miesto 
centre, 4 min. pėsčiomis iki 
centrinės aikštės. Butui reikalingas 
remontas. Laiptinė labai tvarkinga. 
didelė mašinų stovėjimo aikštelė. 
Butui priklauso rūsys. Taip pat bute 
yra du balkonai, 65 kv. m. Daugiau 
informacijos telefonu.  
Tel. 8 622 58 277. Rokiškis
• Namą su 12.5 a žemės Šimonių 
miestelio centre. Kaina 4900 Eur. 
Tel. 8 699 46 862. Rokiškis

• Sodą Medžių g. 10. Kraštinis 
sklypas. Sklype yra dviejų aukštų 
sodo namelis (elektra, rūsys), 
ūkio paskirties pastatas (atvestas 
vanduo), šulinys, vaismedžiai, 
vaiskrūmiai, šiltnamis.  
Tel. 8 614 12 354. Rokiškis
• Tris žemės ūkio paskirties sklypus 
Rokiškio raj. Sklypai parduodami 
kartu, galimas paskirties keitimas. 
Šalia elektros linija, vanduo, bei 
kanalizacija. Labai patogi vieta, 
patogus, asfaltuotas privažiavimas. 
Kaina 53900 Eur.  
Tel. 8 698 24 625. Rokiškis
• Naujus medinius šulinį ir būdą 
šuniui. Tel. 8 699 33 786.  
Rokiškis
• Naują medinę pavėsinę 3x3.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis

NUOMA

• Skubiai ieškome vieno kambario 
buto nuomai Rokiškyje. Siūlyti 
įvairius variantus.  
Tel. 8 645 49 558. Rokiškis
• Dirbanti mergina skubiai ieško 
1-2 kambarių buto nuomai.  
Tel. 8 692 83 697. Rokiškis
• Šeima su vienu vaiku ieško buto 
nuomai su daliniais patogumais, 
Rokiškyje. Tel. 8 604 37 003. 
Rokiškis
• Tvarkinga, dirbanti šeima ieško 
1,5-2 kambarių buto nuomai. 
 Tel. 8 623 20 459. Zarasai
• Tėtis su sūnumi ieško 1-2 
kambarių buto nuomai.  
Kaina 80 Eur. Tel. 8 645 63 959. 
Rokiškis
• Mergina, auginanti vaiką, ieško 
1-2 kambarių buto nuomai su 
baldais ir buitine technika.  
Kaina 50 Eur. Tel. 8 604 89 649. 
Rokiškis
• Dirbantis, tvarkingas vyras 
skubiai išsinuomotų vieno 
kambario butą mikrorajone su 
baldais ar daliniais baldais.  
Tel. 8 609 95 174. Rokiškis

PASLAUGOS

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

• Valau elektrinius buitinius 
prietaisus: virykles, gartraukius, 
dulkių siurblius - taisau. 
• Tel. 8 601 79 088. Rokiškis
• Nemokamai valome apleistas 
pievas, griovius, sodybas, miškus. 
Tel. 8 618 11 063. Rokiškis
• Surinkinėju baldus Rokiškio 
mieste. Tel. 8 624 97 221.  
Rokiškis
• Visi vidaus apdailos darbai: 
plokščių, durų montavimas, plytelių 
klijavimas, glaistymas, dažymas, 
tapetavimas. Tel. 8 675 23 162. 
Rokiškis
• Vidaus apdailos darbai: plytelių, 
tapetų, klijavimas, tinkavimas, 
armavimas, glaistymas, dažymas, 
įvairių grindų dangų klojimas, 
gipso kartono plokščių montavimas 
ir kiti darbai. Tel. 8 614 21 827. 
Rokiškis
• Ilgą darbo patirtį turintis 
apdailininkas padės suremontuoti 
namus pagal jūsų poreikius. Dirba 
kruopščiai, nebrangiai, pataria, 
kokias medžiagas naudoti, superka 
viską, jei pageidaujate. Dirba 
visoje Lietuvoje. Kokybės ir kainos 
santykis garantuotas.  
Tel. 8 602 38 266. Rokiškis
• Kokybiškai atliekame visišką 
vidaus apdailą bei smulkius 
elektros instaliacijos ir 
santechnikos darbus.  
Tel. 8 697 41 092. Rokiškis
• Kviečiame apsilankyti 
dėvėtų drabužių parduotuvėje 
NEIŠLAIDAUK, adresu 
Respublikos G. 10, Rokiškyje. 
Prekiaujame moteriškais, vyriškais, 
vaikiškais bei paauglių drabužiais, 
avalyne, rankinėmis, žaislais, 
kepurėmis ir pirštinėmis.  
Tel. 8 626 38 457. Rokiškis

PAŽINTYS

• Ieškau rimtos panelės rimtiems 
santykiams. Vaikutis ne kliūtis. Esu 
dirbantis, negeriantis, tvarkingas. 
Turiu gyvenamąją vietą, man 25 
metai. Tel. 8 624 53 501.  
Rokiškis

PERKA

• Perku sausas malkas, pasiimu 
savo transportu. Tel. 8 624 90 330. 
Rokiškis
• Perku šienainį ir šieną.  
Tel. 8 628 23 751. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Puikiai veikiantį, tvarkingą 
pjūklą Stihl 028AV, 2,8 kW. 
Nauja grandinė. Kaina derinama. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 605 01 656. 
Kupiškis
• Sniego pūtiką. Tel. 8 618 53 514. 
Rokiškis
• Krūmapjoves, trimerius: 
Husqvarna 250RX, Stihl FS 480, 
Stihl FS 410, Jonsered RS 44.  
Tel. 8 635 55 416. Rokiškis
• Husqvarna 455 grandininį pjūklą, 
2,9 kW. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 605 01 656. Kupiškis
• Husqvarna 254XP grandininį 
pjūklą. 3 kW. Kaina derinama. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 684 20 231. 
Kupiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO-
PREKĖS

• Slides. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Moteriškus slidžių batus. 38 
dydis, 284 mm. Kaina 22 Eur.  
Tel. 8 616 02 301. Rokiškis
• Kalnų slidžių batus, 44 dydžio. 
Kaina 22 Eur. Tel. 8 616 02 301. 
Rokiškis
• Naktinio matymo žiūroną 
Bushnell, yra infraraudonųjų 
spindulių naktinio matymo režimas. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 686 70 141. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Trifazį suvirinimo aparatą. 
Kabelis 10m. Virinimo rankovė 
3,5m. Kaina 255 Eur.  
Tel. 8 605 01 656. Kupiškis
• Pjautą medieną stogui.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Vidaus ir lauko dailylentes.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Gipskartonio glaisto šlifuoklius 
(žirafas). Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Obliavimo ir skersavimo stakles. 
1,5 kW, vienfazės. Galimas 
keitimas į benzininį pjūklą Stihl ar 
Husqvarna. Kaina 150 Eur.  
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Tel. 8 605 01 656. Kupiškis
• Medžio apdirbimo stakles ir 
diskinius pjūklus.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Naudotas plienines duris, geros 
būklės. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 600 40 272. Rokiškis
• Obliavimo ir išilginio pjovimo 
medžio stakles. Veikiančios. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 611 54 712. 
Rokiškis
• Norvegišką krosnelę Jotul 4, 
su naujais apšiltintais kaminais. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 672 73 326. 
Rokiškis
• Naujus senovinius koklius 
krosniai su visomis naujomis 
metalinėmis dalimis. Kaina 350 
Eur. Tel. 8 646 06 785.  
Rokiškis
• Storasienę 5 kub. m.cisterną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Įvairaus pjovimo statybinę 
medieną. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Peugeot 307. 2003 m., 2 l, HDI, 
hečbekas, 4/5 durų, 66 kW. TA iki 
2019.08. Geros žieminės padangos, 
ekonomiškas automobilis. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 580 Eur. Tel. 8 626 73 889. 
Rokiškis
• Audi 80 1992 m. sedaną. 2 l, 
66 kW, benzinas/dujos. TA iki 
2019.06. Pakeisti diržai, tepalai, 
vandens pompa, riebokšliai. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 687 59 821. 
Rokiškis
• 2000 m. Volvo S80 2,5 l, TDI, 
103 kW. Automatinė pavarų dėžė, 
bėgius jungia sklandžiai, variklis 
užsiveda ir dirba gerai, kėbulas 
tvarkingas, naujos padangos, 
multimedija, daug privalumų. TA 
iki 2020.06.17. Kaina 1370 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• 1996 m. Honda Civic. 4 durys, 
nedidelė rida, nėra TA, 1,4 l, 
benzinas, kėbulas nesupuvęs. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 698 04 622. 
Rokiškis
• Seat Alhambra 1998 m., 1,9 l, 
TDI, 81 kW. TA 1,5 m. Kėbulo 
defektai. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 623 41 555. Rokiškis
• Volvo V70, 1996 m., 2,5 l, 
dyzelis, universalas, 103 kW, TA iki 

2020.06. Yra privalumų.  
Kaina 850 Eur. Tel. 8 612 26 517. 
Rokiškis
• VW Sharan 1996 m., 1,9 l, 
dyzelis, 66 kW. TA iki 2020.07, yra 
privalumų. Kaina 950 Eur.  
Tel. 8 687 49 303. Rokiškis
• Tvarkingą, prižiūrėtą Volvo V70, 
2002 m., 2,4 l, 120 kW. Naujos 
padangos, pakeisti tepalai, diržai, 
akumuliatorius naujas.  
Kaina 1850 Eur. Tel. 8 672 20 201. 
Rokiškis
• Krosinį motociklą Orion. 250 
kub. m, keturktaktis.  
Kaina 600 Eur. Tel. 8 652 06 737. 
Rokiškis
• Citroen C5 2005 m., 1,6 l, 
dyzelis, 80 kW, draudimas, TA, 
sedanas. Kaina 1500 Eur.  
Tel. 8 652 06 737. Rokiškis
• Nissan Terrano 2. 1996 m., TA, 
draudimas, 2,7 l, dyzelis, 92 kW.  
2 nauji akumuliatoriai, 2 
komplektai ratų. Kaina 1500 Eur. 
Tel. 8 652 06 737. Rokiškis
• Audi 100 C4 Avant 1994 m., 2,5 
l, TDI, 85 kW, dalimis. 
Tel. 8 671 51 396. Rokiškis
• Renault Laguna visą arba dalimis. 
1,8 l, benzinas. Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
• Renault Laguna 1995 m., 1,8 l, 
benzinas, TA iki 2020.06.13. Po 
šalčių nebeužsiveda.  
Kaina 220 Eur. Tel. 8 628 47 947. 
Kupiškis
• Motociklą Yamaha Endura 1993 
m. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 675 63 386. Rokiškis
• VW Golf 3 1,9 l, TDI, 66 
kW. Domina keitimas. TA iki 
2021.02.05. Ūžia galinis guolis. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 675 05 247. 
Rokiškis
• Lengvo automobilio priekabą. 
Savo gamybos, su dokumentais. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 686 85 002. 
Rokiškis
• Audi A6 C4. TA iki 2020.02.21. 
Kaina 650 Eur. Tel. 8 612 29 202. 
Rokiškis
• 1985 m. Audi 80. TA iki 2020.04. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 680 51 358. 
Rokiškis
• Gerą, tvarkingą, patikimas 
automobilį Audi A6. TA 2 
metams,1996 m, 2,5 l, dyzelis. 
Kaina 850 Eur. Tel. 8 625 17 722. 
Kupiškis
• 1999 m. Opel Zafira 2 l, 74 kW. 
Nėra TA, siurblio defektas. Dyzelis. 
Kaina 430 Eur. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• 2001 m. Citroen Xsara Picasso 
2 l, HDI, 66 kW, kablys TA iki 
2019.05. Kaina 350 Eur.  

Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Opel Astra 2000 m, 2 l, 74 
kW. Lietuvoje važinėta vieno 
šeimininko. Automobilis 
tvarkingas.  El. liukas, el. 
veidrodėliai, el. langai, originali 
magnetola. TA iki 2019.04. 
Daugiau informacijos telefonu. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 656 28 289. 
Rokiškis
• Mazda 323, 2001 m., benzinas, 
TA, 1.5 l, 65 kW. Peugeot 306, 
1998 m., dyzelis, 1.9 l, 66 kW, TA. 
VW Venta, 1995 m., dyzelis, 1.9 
l, 55 kW, TA. Tel. 8 611 88 638. 
Rokiškis
• Ford Mondeo, 2003 m., dyzelis, 
TA iki 2020. Kaina 1200 Eur.  
Tel. 8 611 88 638. Rokiškis
• Mazda 323 F, 2001 m., benzinas/
dujos, TA iki 2020. Kaina 1000 Eur. 
Tel. 8 611 88 638. Rokiškis
• 2002 m. Fiat Stilo. 1,9 l, 85 kW. 
Automobilis tvarkingas, yra TA, 
draudimas. Pakeisti diržai, tepalai, 
filtrai, rankinio stabdžio trosas, 
kaladėlės. Nereikalauja jokių 
investicijų, sėdi ir važiuoji. Daug 
privalumų. Pridedu 4 atsarginius 
ratus su padangomis.  
Tel. 8 612 94 820. Rokiškis
• Trijų bėgių moterišką dviratį. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 601 79 088. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Originalius MB ratlankius, 
padangos Michelin 205/55, 5 
skylių 112/66.6. Padangos M+S, 
likutis 5 mm. Kaina 90 Eur už 
visą komplektą. Tel. 8 692 26 516. 
Rokiškis
• Greičių dėžę tinkančią 1,9 l, TDI, 
VW Golf, Audi A3, Škoda Octavia. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 616 35 640. 
Rokiškis
• Audi B4 1,9 l, TD, 55 kW  ir 2 
l, greičių dėžę. Tel. 8 616 35 640. 
Rokiškis
• Opel Zafira R15 skardinius 
ratlankius. Nesurūdiję, nelankstyti. 
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis
• 1998 m. VW Sharan 1,9 l, TDI, 
66 kW. Tel. 8 606 14 217.  
Rokiškis
• Audi A3 1999 m., 1,9 l, TDI, 
dalimis. Pigiai. Važiuoklės dalys 
tinka ir VW Golf IV, Škoda 
Octavia. Tel. 8 616 35 640. 
Rokiškis
• Padangas 175,70 R13, 2 vnt. 
Padangos minkštos, protektoriaus 
gylis 8 mm. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 625 24 288. Rokiškis
• Mažai naudotas dygliuotas 
padangas 185/70 R14 Hankook. 
Tel. 8 610 19 607. Rokiškis

• Opel Vectra 2 l, dyzelis, 60 kW, 
dalimis. Tel. 8 603 87 554.  
Rokiškis
• Audi B4 Avant 1,9 l, TDI, 
dalimis. Tel. 8 603 87 554. 
 Rokiškis
• Opel Astra 2000 m., 2 l, DTI., 
74 kW, dalimis. Tel. 8 651 12 780. 
Rokiškis
• Nokian R17 225/50 žiemines 
padangas. Tel. 8 692 23 719. 
Rokiškis
• Lietus ratlankius Audi R16, 
R17 ratlankius, BMW originalius 
R16 ratlankius. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Originalius R15 lietus ratlankius. 
4 skylių, nuo Renault Scenic 
automobilio. Tel. 8 610 70 183. 
Kupiškis
• Opel R16 skardinius ratlankius ir 
ratų gaubtus. Tinka Opel Astra ir 
Zafira. Padangos su ratlankiais 15 
Eur/vnt. Originalūs gaubtai po 5 
Eur/vnt. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 618 13 059. Rokiškis
• 2000 m. Opel Astra 2 l, 60 kW. 
Tel. 8 655 08 291. Rokiškis
• Opel Vectra 2 l, 74 kW, dyzelinas, 
dalimis. Tel. 8 655 08 291.  
Rokiškis
• Komplektą R15 Opel ratlankių 
su padangomis. Skardiniai, keturių 
skylių ratlankiai su 195/60 beveik 
naujomis 2017 m. žieminemis 
padangomis. Padangas arba 
ratlankius galiu parduoti atskirai. 
Tel. 8 692 23 719. Rokiškis
• Žiemines 225/55 R16 padangas. 
Tel. 8 692 23 719. Rokiškis
• Fiat Ullyse 2,1 l, TD ir Peugeot 
Partner 2 l, HDI.  
Tel. 8 614 60 076. Rokiškis
• Volvo ratus. Padangų likutis 5 
mm. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Audi 100 C4 1995 m., 2,5 l, TDI, 
85 kW, dalimis. Tel. 8 671 51 396. 
Rokiškis
• R18 Volvo ratus. Kaina 160 Eur. 
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Tvarkingą Audi A6 stiklą.  
Kaina 30 Eur. Tel. 8 624 16 875. 
Rokiškis
• Originalius lietus R16 BMW 
ratlankius su padangomis 235/60. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Honda 2,2 l, I-CTDI, 103 kW, 
naudotą sankabos komplektą. 
Kaina 110 Eur. Tel. 8 687 80 527. 
Rokiškis

Ieškokite
prekybos centruose!

Į šauktinių sąrašus įtraukti 
garsūs sportininkai 
prašys atidėti tarnybą

Į šauktinių sąrašus šiemet 
įtrauktas būrys garsių spor-
tininkų – NBA krepšininkas 
Domantas Sabonis, pasaulio 
čempionas plaukikas Danas 
Rapšys ir keturi Lietuvos fut-
bolo rinktinės žaidėjai. Jie žada 
prašyti, kad tarnyba Lietuvos 
kariuomenėje būtų atidėta. 

Lietuvos krepšinio federaci-
jos viešųjų ryšių vadovas Vai-
dotas Zajarskas patvirtino, kad 
Indianos „Pacers“ klube NBA 
rungtyniaujantis D. Sabonis 
pateko į sąrašus. „Domantas 
yra sąraše. Jo numeris yra di-
desnis nei 6000. Kiek pamenu 
praėjusių metų situaciją, kaip 
suprantu, dokumentus pristato 
ir viskas tuo ir baigiasi. Manau, 
kad tai išsispręs savaime“, – 
BNS sakė jis.

Lietuvos plaukimo federaci-
jos prezidentas Emilis Vaitkai-
tis BNS sakė, kad D. Rapšys 
nenorėtų pertraukti sportinės 
karjeros. „Ko tėvynei labiau 
reikia – ar kad jis tarnautų, ar 
kad medalius laimėtų? Taip, 
prašysime, kad atidėtų tą tarny-
bą“, – BNS sakė E. Vaitkaitis. 
Apie tai, kad yra pašaukti į ka-
riuomenę, BNS patvirtino Lie-
tuvos futbolo rinktinės gynėjas 

Rolandas Baravykas, saugai 
Donatas Kazlauskas, Doman-
tas Šimkus, Gratas Sirgėdas. 
Jie taip pat sieks, kad tarnyba 
būtų atidėta.

Kariuomenės Karo prievo-
lės ir komplektavimo tarnybos 
viešųjų ryšių atstovė Giedrė 
Kazlauskienė BNS teigė, kad 
sportininkai, kaip ir visi kiti 
prievolininkai, turės prisista-
tyti Karo prievolės ir kom-
plektavimo tarnyboms, jei to 
padaryti negalės, turės pateikti 
priežastis ir reikiamus doku-
mentus elektroniniu paštu.

„Jei tai yra sportininkai, žai-
džiantys garsiuose klubuose, 
garsinantys Lietuvą, jie rašys 
prašymą, kad atidėtų tarnybą, 
pridės tai įrodančius dokumen-
tus. Tada dokumentai keliaus į 
atrankos komisiją, ji ir priims 
sprendimą“, – BNS tvarką pa-
aiškino G. Kazlauskienė.

Karo prievolės įstatymas 
numato, kad privalomoji tar-
nyba asmeniui gali būti ati-
dedama, jei „būtų padaryta 
neproporcingai didelė žala jo 
asmeniniams ar visuomeni-
niams interesams“, o to būtų 
galima išvengti prievolininkui 
tarnyba atliekant kitu metu.

BNS inform.

Pernai naujų ŽIV atvejų nustatyta 
gerokai mažiau nei užpernai

Naujų užsikrėtimo žmogaus 
imunodeficito virusu (ŽIV) 
atvejų Lietuvoje pernai nusta-
tyta gerokai mažiau nei užper-
nai, antradienį pranešė Užkre-
čiamųjų ligų ir AIDS centras.

2018 metais užregistruota 160 
naujų užsikrėtimo atvejų, iš jų 

118 vyrų ir 42 moterų. 2017 me-
tais registruoti 263 tokie atvejai.

Kas antras žmogus ŽIV in-
fekcija užsikrėtė per lytinius san-
tykius, trečdalis – per narkotikų 
vartojimą. Iš viso Lietuvoje ŽIV 
infekcija diagnozuota daugiau 
nei 3 tūkst. žmonių.

BNS inform.
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PARODOS:
Viešojoje bibliotekoje.
„Raštas, neregiams atvėręs langą (Luji Brailiui - 210)“.
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Spaudinių parodos:
Akcijos „Knygų Kalėdos“ metu padovanotos knygos bibliotekai.
„Tu gali būti kuo tik nori, tačiau būk atsargus“, skirta britų rašytojo Melvino 

Burgesso 60-osioms gimimo metinėms.
„SkaitMENINIS muziejus.
„Renkame 2018 metų knygą“.
Rekomenduojama literatūra tėvams „Kaip auginti žmogų“.
RENGINIAI: 
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Sausio 18 d. 15 val. - edukaciniai užsiėmimai, skirti Lego konstruktorių ir 

robotikos rinkinių pristatymui ir konstravimui.
Sausio 18 d. 15 val. – „IT Team“ būrelio užsiėmimų diena.
Sausio 18 d. 14 val. – kūrybinių darbelių studijos „Naminukai“ užsiėmimai.
Sausio 22-23 d. 15 val. –   interaktyvadienis:  „Būk smalsus, būk sumanus“, 

interaktyvaus stalo ir X-BOX žaidimai, užsiėmimai su 3D spausdintuvu vaikams 
ir jaunimui.

Sausio 23 d. 15. 30 val. – literatūros  popietė „Literatų kūrybos mozaika“. 
Programoje: Literatų  klubo „Vaivorykštė“  veiklos ir kūrybos  apžvalga. 
Naujų knygų: Danutės Mažeikienės  „Jei galėčiau tau kelią nuausti...“ , Vidos 
Papaurėlienės „Išdygo žodis“, Gražinos Pitrėnienės „Atadariau  lunginyčias“, 
Stanislovo Varnecko  „Pašilių naujienos“   pristatymas.

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

Ieškokite Rokiškio 
prekybos centruose!

Darbuotojų lojalumo mažėjimas gali tapti iššūkiu darbdaviams
Darbuotojų pageidavimų 

sąrašas vis ilgėja, jie mažiau 
nerimauja dėl to, kad gali pra-
rasti darbą, o tai reiškia ir su-
mažėjusį jų lojalumą, rodo ty-
rimas, kurio rezultatus skelbia 
„Verslo žinios“. 

„Kur kas dažniau jie patys 
priima sprendimą išeiti į kitą dar-
bovietę – net 41 proc. darbuotojų 
pasiryžę keisti darbą, o 29 proc. 
svarsto galimybę tai padaryti šie-

met“, – teigia Šiaulių darbo rin-
kos tyrimą atlikusios bendrovės 
„Personalo valdymo sistemos“ 
vadovė Sonata Jasėnaitė. 

Darbdaviai taip pat aktyvūs – 
42 proc. Šiaulių įmonių vadovų 
yra numatę priimti naujų žmonių. 
Pasak S. Jasėnaitės, toks tiek dar-
buotojų, tiek darbdavių aktyvu-
mas primena ikikrizinį laikotarpį.

Kaip vieną dabartinių darbo 
rinkos tendencijų ji nurodo ypač 
didelę kaitą tarp jaunimo – įpras-

tai jaunuoliai vienoje įmonėje 
išdirba ne ilgiau kaip 1-1,5 metų. 
VŽ cituojami verslininkai taip pat 
patvirtina, kad su jaunais specia-
listais dirbti yra palyginti sudėtin-
ga. 

Tyrimo rezultatai atskleidė, 
kad ir ateityje atlyginimas išlieka 
vienu svarbiausių kriterijų išlai-
kant darbuotojus. Darbo rinkos 
tyrime dalyvavo 87 įmonių vado-
vai ir 256 darbuotojai.

BNS inform.

Visiškas Mėnulio užtemimas sausio mėnesį bus paskutinis iki 2022-ųjų
 Šiaurės ir Pietų Ameriko-

je, didelėje Europos ir Afrikos 
dalyje dangaus stebėtojai nak-
tį iš sausio 20 į 21 dieną galės 
išvysti visišką Mėnulio užte-
mimą, kuris bus paskutinis iki 
2022 metų. 

Europoje ir Afrikoje Mėnu-
lio užtemimas prasidės prieš pat 
patekant Saulei. Tuo metu astro-
nomijos mėgėjai Šiaurės ir Pietų 
Amerikoje jį galės stebėti vakare 
arba vidurnaktį. Užtemimas vyks 
nuo 3 val. 34 min. Grinvičo (5 
val. 34 min. Lietuvos) laiku iki 6 
val. 51 min. Grinvičo (8 val. 13 
min. Lietuvos) laiku. Prasidėjus 
užtemimui, Žemės šešėlis pra-
dės dengti Mėnulį iš kairės, lyg 
atkąsdamas jo gabalą.

Visiškas Mėnulio užtemimas 
įvyks 4 val. 41 min. Grinvičo (6 
val. 41 min. Lietuvos) laiku ir 
truks maždaug valandą, skelbia 
NASA.

Per užtemimą Mėnulis išliks 
matomas, bet jį uždengs raudo-
nas šešėlis. Todėl mėnulio už-
temimas dažnai yra vadinamas 

„kruvinuoju Mėnuliu“.
Žėmės palydovas raudonai nu-

švis dėl tos pačios priežasties, dėl 
kurios saulėlydžiai nusidažo rau-
dona, rožine ar oranžine spalva.

„Pro Žemės kraštus prasly-
dęs truputis Saulės šviesos lūžta 
Žemės atmosferoje ir pasiekia 
Mėnulį“, – paaiškino Sirakūzų 
universiteto Fizikos katedros do-
centas Walteris Freemanas.

„Šio nedidelio kiekio raudo-
nos šviesos užtenka, kad ji nu-
šviestų Mėnulį ir jis būtų mums 
matomas. Tačiau jis bus ne baltas 
ir ryškus, o labai blankus ir rau-
donas, maždaug 10 tūkst. kartų 
blankesnis nei paprastai“, – kal-
bėjo docentas. 

Nors visiškas Mėnulio užte-
mimas vidutiniškai įvyksta nuo 
vieno iki trijų kartų per metus, po 
sausio 21 dienos tokio užtemimo 
nematysime dar trejus metus.

„Kol kas tai bus paskutinė ga-
limybė pamatyti visišką mėnulio 
užtemimą“, – sakė nevyriausybi-
nės organizacijos „The Planetary 
Society“ mokslininkas Bruce'as 
Bettsas. Kitas visiškas Mėnulio 

užtemimas Europoje bus mato-
mas tik 2022 metų gegužės 16 
dieną.

Tačiau iki to laiko dar bus 
dalinių Žemės palydovo už-
temimų. Visiškas Mėnulio 
užtemimas įvyksta tik tada, 
kai Saulė, Žemė ir Mėnulis 
atsiduria tiksliai vienoje lini-
joje. Šio astrologinio reiškinio 
stebėjimams gali sutrukdyti 
debesuotas dangus. Tačiau 
Mėnulio stebėtojams nereikės 
pasiruošti specialių stiklų, ku-
riuos ekspertai pataria turėti 
stebint Saulės užtemimą. Taip 
yra todėl, kad pats Mėnulis ne-
skleidžia šviesos, o tik atspindi 
Saulės šviesą.

„Mėnulis niekada nebus 
toks ryškus, kad galėtų pakenkti 
mūsų akims kaip Saulė“, – sakė 
W. Freemanas.

„Kruvinojo Mėnulio stebė-
jimas yra viena iš retų progų 
danguje vienu metu pamatyti 
Mėnulį ir žvaigždes, nes papras-
tai jas nustelbia per daug ryški 
Mėnulio šviesa“, – pridūrė jis.

BNS inform.



Neturint raštiško UAB Rokiškio Sirena sutikimo, bet kokią laikraščio „Rokiškio Sirena” informaciją kopijuoti ir platinti griežtai draudžiama

Leidžiamas antradieniais ir
penktadieniais
Redakcija už skelbimų, reklamos 
ir užsakomųjų straipsnių turinį 
neatsako

Leidėjas - UAB „Rokiškio Sirena”
Spausdina - UAB „AL grupė”

Skelbimai priimami:
www.rokiskiosirena.lt

ISSN 2351-7433
Nepriklausomybės a. 12, Rokiškis
Tel. 8 666 76777
reklama@rokiskiosirena.lt

12 psl. 2019-01-18

ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Mozė pasakė:
– Viskas iš Dievo.
Saliamonas pasakė:
– Viskas iš proto.
Jėzus pasakė:
– Viskas iš širdies.
Marksas pasakė:
–Viskas iš poreikių.
Froidas pasakė:
– Viskas iš sekso.
Einšteinas pasakė:
– Viskas reliatyvu...
Kiek žydų, tiek nuomonių...

***
Skelbimas: „Parduodu 

vestuvinę suknelę...Laiminga...
Tekėjau su ja jau 6 kartus!”

***
Išgirdau, kad metant 

svorį gerai yra anglis. Bet 
nepaklausiau, ją reikia gerti ar 
krauti...

***
Visada  su antrąja puse 

galima išsiskirti kultūringai. 
Reikia tik nusivesti ją į baletą.

***
Verslininko Petro klausia, 

kaip jis tapo milijonieriumi?
– Žmonos dėka.
– ?
– Man tiesiog buvo įdomu, 

kada ji nustos skųstis pinigų 
trūkumu. Man tai įdomu ligi 
šiol.

***
Jaunuolis guodžiasi 

bičiuliui:
– Atėjo laikas man vesti, 

o barzda, kaip tyčia, neauga. 
Ir kas už manęs, tokio su 
trim plaukais pasmakrėj, eis? 
Ir pikčiausia, kad gi mano 

senelis, tebūnie lengva jam 
žemelė, turėjo ne barzdą, o 
tikrą mišką!

– Vadinasi, – sako bičiulis, 
– tu panašus ne į senelį, bet į 
močiutę.

– Tu teisus... Močiutės, 
tebūnie lengva jai žemelė, 
barzdelė tikrai buvo retoka...

***
Vokiškai „nach“ reiškia 

judėjimo kryptį. Rusiškai – taip 
pat, tik konkrečiau...

***
Senelis suvalkietis moko 

anūką Petriuką:
– Kalbėdamas turi apgalvoti 

kiekvieną sakomą žodį. 
Frazė „Tėti, tu labai geras“ 
bus įvertinta menkaverčiu 
plastmasiniu kinų gamybos 
šautuvėliu. O, štai,  frazė „Tėti, 
aš noriu būti toks pat protingas, 
kaip ir tu“ – tai jau rimta 
paraiška dviračiui.

***
Laiškas kulinarinės laidos 

vedėjai: „Brangi Beata, ačiū 
jums labai už receptą. Tiesa, 
avokadą aš pakeičiau apvirta 
bulve, o krevetes – apkepintais 
lašiniais. Bet kokiu atveju, 
jūsų salotų su avokadais ir 
krevetėmis receptas mūsų 
šeimai be galo patiko“.

***
– Sakykit, kur jūs laikote 

savo santaupas?
– Mintyse...

***
Užsisėdėjo Naujametinę 

naktį svečiai. Šeimininkė 
jau nebežino ką daryti. 

Staiga suskambo telefonas. 
Šeimininkė nuėjo atsiliepti ir 
– idėja! Grįžta šaukdama:

– Gaisras, gaisras!
– Kur gaisras? Pas ką 

gaisras?!
– Gerai neišgirdau. Sakė 

pas kažką iš jūsų…
***

Naujųjų sutikimas buvo 
smagi šventė ir klozetams - 
vietoje nusibodusių užpakalių, 
jie pamatė daug naujų veidų.

***
Tėvas aiškina savo trejų 

metų sūnui: „Ne, elnias nėra 
arklys su antenomis…“

***
Viską, ko neįmanoma 

rasti „Google“, surasite 
moteriškoje rankinėje.

***
Močiutė anūkėliui: 
– Jeigu būsi geras, 

nesiožiuosi, tai Kalėdų 
Senelis tau padovanos 
bokštinį kraną. 

–  Oi, kaip gerai! – 
apsidžiaugė. – Dabar turėsiu 
net du kranus! 

- Kodėl du? – nustebo 
močiutė. 

- O antrą aš radau po tavo 
lova...

***
Net tuščias šaldytuvas 

sulaukia 2-3 peržiūrų per 
dieną.

***
Mūsų ryšys apima 97 proc. 

teritorijos, tik jūs lyg tyčia 
pakliuvote į tuos likusius 3 
proc.

Orų prognozė sausio 18-22 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Sausio 18 d. Naktį 0

Dieną - 4
V 
5-10 m/s

Atšals, protarpiais 
snigs, plikledis.

Sausio 19 d. Naktį -5
Dieną -3

V,
2-7 m/s

Vietomis plikledis. 

Sausio 20 d. Naktį  -7
Dieną -3

V, 
2-6 m/s

Vietomis plikledis.

Sausio 21 d. Naktį -9
Dieną -5

ŠV,
2-6 m/s

Plikledis. Atšals.

DIREKTORIUS
Simonas Tuska
info@rokiskiosirena.lt
ŽURNALISTĖ
Monika Meilutė
Tel. 8 633 11 311
monika@rokiskiosirena.lt

DIZAINERĖ-MAKETUOTOJA
Lina Dūdaitė-Kralikienė
Tel. 8 672 36 089 
lina@rokiskiosirena.lt

REKLAMOS SKYRIUS
Justina Kesylytė
Tel. 8 666 76 777
reklama@rokiskiosirena.lt
BUHALTERĖ
Ramutė Buckuvienė
Tel. 8 618 08 915

DOVANOJA

• Dėl vietos stokos nebegaliu 
laikyti gėlės, nes ji auga vis 
didesnė, bet gal kas nors nori ir gali 

auginti tokią gėlę. Mielai tokiam 
žmogui padovanočiau.  
Gėlė yra Obeliuose.  
Tel. 8 620 18 735.  
Rokiškis

• Dovanojame baldus: sofą, 
lovą, dvi spintas, stalą-knygą, du 
fotelius, sekciją su stiklu, staliuką 
su veidrodžiu. Tel. 8 624 11 027. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Idealios būklės muzikinį centrą  
SONY MHC - RG 470, pagamintą 

Japonijoje. Galingas ir kokybiškas, 
3 diskų keitiklis, radijas, MP3 
funkcija. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 609 87 231.  
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Labai trumpai naudotą, puikios 
būklės kūdikio gultuką. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 674 32 521. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Atklydo šunelis, ieškome 
šeimininkų. Tel. 8 633 77 361. 
Rokiškis


