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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Sausio 4-oji, 
penktadienis, 

1 savaitė
Iki metų pabaigos liko

361 diena. 
Saulė teka 8.42 val., 
leidžiasi 16.06 val. 

Dienos ilgumas 7.24 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Arimantas, Arimantė, Arys, 
Armantas, Armantė, Armina, 
Arminas, Arminta, Armintas, 

Benedikta, Benė, Titas.
Rytoj: Edvardas, Gaudentas, 
Telesforas, Vytautas, Vytautė.
Poryt: Aras, Arūnas, Arūnė, 

Baltazaras, Kasparas, Merkelis, 
Živilė.

Dienos citata
„Kai dėl ilgo delsimo įsigali liga, 

per vėlu ruošti vaistus“ 
(Ovidijus).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1964 m. popiežius Paulius VI 
pradėjo vizitą Šventojoje žemėje, 
kurio metu apsilankė Jeruzalėje - 
tai buvo pirmasis Romos katali-
kų bažnyčios vadovo apsilanky-
mas šiame mieste.

1980 m. dėl invazijos į 
Afganistaną JAV preziden-
tas Džimis Karteris paskel-
bė apribojąs grūdų parda-
vimą Sovietų Sąjungai.

2004 m. Michailas Sa-
akašvilis išrinktas Gruzijos 
prezidentu.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1998 m. Lietuvoje vyko 
Prezidento rinkimų antra-
sis turas. Laimėjo Valdas 
Adamkus.

Post 
scriptum

Per kvailą galvą ir kojom 
vargas

Po 35 metų pertraukos Rokiškio rajone 
gaisruose nežuvo nė vienas žmogus

2 p.

Žiemos priėmimo metu
 profesinių mokyklų
studentų gretas papildė 
beveik 1,5 tūkstančio asmenų

2 p.

Rokiškio rajone planuojama 
atkurti Sacharos pelkę

2 p.

Vaiko teisių reforma: 
Rokiškio rajone
paimti 6 vaikai – 
specialistai stengiasi,
kad jie grįžtų namo

4 p.

Mykolas Zobovas neteks 
meškučių – jas perkels 
į laukinių gyvūnų rezervatą

4 p.
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„Swedbank“ už 2,7 mln. eurų 
parduoda dalį pastatų,
tarp jų – ir Rokiškyje

Vienas didžiausių šalyje komer-
cinių bankų „Swedbank“ už 2,7 
mln. eurų parduoda trylika pasta-
tų, tarp jų ir pastatą Rokiškyje. 

Nekilnojamojo turto paslaugų 
bendrovė „Newsec advisers LT“ 
skelbia, kad parduodamos „Swed-
bank“komercinės patalpos, kuriose 
veikia klientų aptarnavimo skyriai 
įvairiuose Lietuvos miestuose.

„Keičiantis banko darbo mo-
deliui, padaliniai tampa kompak-
tiškesni, todėl ir patalpų bankui 
reikia mažesnių. Nuolat ieškome 
geriausiai mūsų poreikius atitin-
kančių patalpų. Kaip galite paste-
bėti iš parduodamo turto aprašymų, 

„Swedbank“ dalį jų ir po pardavi-
mo nuomotųsi“, – sakė „Swedank“ 
komunikacijos vadybininkas Gytis 
Vercinkskas.

Pasak jo, pavyzdžiui, Marijam-
polėje prieš keletą mėnesių bankas 
išsikėlė į tiek lokacija, tiek plotu la-
biau tinkantį naujai pastatytą vers-
lo centrą, todėl anksčiau naudotos 
patalpos bankui nebereikalingos ir 
yra parduodamos.

Bankas taip pat parduoda patal-
pas Švenčionyse, Prienuose, Pa-
kruojyje, Kupiškyje, Molėtuose, 
Ignalinoje, Rokiškyje, Vilkaviš-
kyje, Utenoje, Ukmergėje, Mažei-
kiuose ir Naujojoje Akmenėje.

BNS inform.

Po 35 metų pertraukos Rokiškio rajone 
gaisruose nežuvo nė vienas žmogus

Kaip ir kasmet Rokiškio rajone 
netrūko darbo ugniagesiams: jie 
sulaukė daugybės pranešimų apie 
gaisrus. Tačiau 2018-aisiais yra ir 
kuo pasidžiaugti.

Panevėžio apskrities priešgais-
rinės gelbėjimo valdybos Rokiškio 
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 
pateikta ataskaita rodo, kad per 2018 
metus Rokiškio rajone buvo užfik-
suoti 154 gaisrai. Tai 41 gaisru dau-

giau nei 2017 metais.
Rokiškio rajone 2018 metais degė 

net 40 gyvenamųjų pastatų, 23 pa-
galbinės ūkio paskirties pastatai, 20 
automobilių. 22 kartus degė pievos, 
2 kartus buvo gesinamas miškas.

Pagrindinės gaisrų priežastys kas-
met tos pačios: krosnių, dūmtraukių, 
židinių eksploatavimo pažeidimai, 
elektros prietaisų, įrenginių gedimai 
ir neatsargus žmonių elgesys.

2018 metais Rokiškio rajone nu-

statyti 7 tyčiniai padegimai, 3 gaisrai 
kilo dėl žaibo iškrovos, o 2 dėl vaikų 
išdykavimo.

Vis dėl to, galime pasidžiaugti, 
kad nuo 1983 metų, po 35 metų per-
traukos, Rokiškio rajone per metus 
gaisruose nežuvo nei vienas žmogus.

Panevėžio apskrities 
priešgaisrinės gelbėjimo valdybos

 Rokiškio priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos 

inform.

Rokiškio rajone planuojama atkurti Sacharos pelkę
Valstybinių miškų urėdija pir-

madienį pranešė planuojanti at-
kurti vadinamąją Sacharos pelkę 
Rokiškio rajone.

Ši pelkė įtraukta į keičiamą urė-
dijos Rokiškio regioninio padalinio 
miškotvarkos projektą. Plane numa-
tyti sprendimai, padėsiantys spar-
tinti pelkės ekosistemos atsikūrimą, 
gerinti buveinių ekologinę būklę, 
švelninti klimato kaitą, rašoma pra-
nešime.

88 hektarų plotą užimanti Sacharos 
pelkė – tai prieš pusę amžiaus buvęs 
durpynas, jame buvo gaminamos ku-
rui skirtos durpės. 37 kilometrų ilgio 
sausinamųjų griovių tinklas stipriai 
pablogino pelkės būklę. Dėl pažemė-
jusio pelkės vandens lygio tipingos 
atviros aukštapelkių buveinės apaugo 
krūmais ir medžiais, teigia urėdija.

Prieš 40 metų nutraukus durpių 
gavybą, dalyje buvusios nusausintos 
durpinės dykros atsikūrė augalinė 
danga, pasižyminti Europos ben-
drijos svarbos saugomų buveinių 
bruožais. Aklinuose pelkių kasimo 
loviuose atsikūrė pelkių augalija, 
formuojasi ištisinė kiminų danga.

Šiuo metu 44 proc. pelkės dalies 
dengia degradavusių aukštapelkių 
buveinės. Maždaug ketvirtadalį pel-
kės ploto sudaro pelkinių miškų bu-
veinės, o 14 proc. – tarpinės pelkės 
ir liūnai.

„Planuojame šioje teritorijoje 
vykdyti biologinės įvairovės palai-
kymo kirtimus – tai paspartins Sa-
charos pelkės atsikūrimą ir pagerins 
jos ekologinę būklę. Sausinimo pa-
žeistoje aukštapelkėje augantys me-
džiai, ypač beržai, taip pat krūmai, 
spartina durpių klodo skaidymąsi ir 
išgarina nemažai drėgmės“, – pra-
nešime cituojama Valstybinių miškų 
urėdijos Kraštotvarkos skyriaus va-
dovė Viliūnė Naureckaitė.

Pasak specialistės, lapuočiais me-
džiais apaugusi pažeista aukštapelkė 
praranda kur kas daugiau drėgmės 
nei atviros aukštapelkės su ištisine 
kiminų danga, tipingais žoliniais au-
galais ir puskrūmiais.

Aukštapelkių buveinių atsikūrimą 
apsunkina ne tik medžių išgarinama 
drėgmė – mokslininkai nustatė, kad 
dėl beržų, kaip ir kitų lapuočių bei 
krūmų, lapų nuokritų mažėja durpių 
rūgštingumas, o nukritusių lapų dan-
ga užklotos aukštapelkėms tipingos 

samanos bei žoliniai augalai praran-
da gyvybingumą ir nunyksta.

„Pašalinti sumedėjusią augaliją 
svarbu ne tik siekiant atkurti ir pa-
laikyti pelkėdarai palankų hidrolo-
ginį režimą pelkėje, bet ir atkuriant 
aukštapelkėms būdingas atviras er-
dves. Tokios erdvės yra itin svarbios 
retiems pelkių paukščiams perėti“, – 
sakė Lietuvos gamtos fondo projekto 
gamtosaugos specialistas, ornitolo-
gas Žydrūnas Sinkevičius.

Visoje Sacharos pelkės teritorijoje 
numatyta iškirsti 32 hektarus sumedė-
jusios augalijos, daugiausia – lapuo-
čių medžių. Kirtimai bus vykdomi 
degradavusios aukštapelkės, taip pat 
atsikuriančiose pelkinėse buveinėse. 
Jose paliekami paprastosios pušies 
pelkinių formų medeliai. Kirtimai tu-
rėtų būti įvykdyti iki 2020 metų.

Sacharos pelkės pavadinimas kilo 
iš maždaug šimto metų senumo isto-
rijos, pasakojančios, jog šioje terito-
rijoje buvo kilęs gaisras, o degėsius 
vėjas pustydavo kaip smėlį.

Naujienų agentūros BNS infor-
maciją atgaminti visuomenės infor-
mavimo priemonėse bei interneto 
tinklalapiuose be raštiško UAB BNS 
sutikimo draudžiama.

Rokiškio ir aplinkinių rajonų stačiatikiai 
kviečiami į kalėdines pamaldas

Sausio 6-ąją, 9 val., Rokiškio ir aplinkinių rajonų stačiatikiai 
laukiami kalėdinėse pamaldose Rokiškio Aleksandro Nevie-
čio cerkvėje (Gediminio g. 15). Tikintieji kviečiami gausiai jose 
dalyvauti. 

„Rokiškio Sirenos“ inform.

AB „Panevėžio energija“ 
šilumos kaina kils 2,6 proc.

Nuo sausio 1 d. nustatyta AB 
„Panevėžio energija“ vienanarė 
centralizuotai tiekiamos šilumos 
kaina – 5,82 ct/kWh be pridėtinės 
vertės mokesčio (PVM). Gyven-
tojams šiluma kainuos 6,34 ct/
kWh (su 9 proc. PVM), kitiems 
vartotojams – 7,04 ct/kWh (su 21 
proc. PVM).

Palyginti su 2018 m. gruodžio 
mėnesiu, šilumos kaina didėja 2,6 

proc. dėl padidėjusių biokuro ir iš 
nepriklausomų šilumos gamintojų 
superkamos šilumos kainų.

Pagal nustatytą šilumos kainą, 
kiekvieną mėnesį perskaičiuojama 
ir karšto vandens kaina. Gyvento-
jams karštas vanduo kainuos 5,01 
Eur (su 9 proc. PVM) už kubinį 
metrą, jį ruošiant namo bendro 
naudojimo individualiuose šilumo-
kaičiuose.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Žiemos priėmimo metu profesinių mokyklų
studentų gretas papildė beveik 1,5 tūkstančio asmenų

Nuo šiol į profesines mokyklas 
bus galima stoti ne vieną, bet du 
kartus per metus: vasarą ir žiemą. 
Po vasarą vykusių  stojimų likus 
valstybės finansuojamų vietų no-
rintieji mokytis profesinėse moky-
klose teikti paraiškas galėjo mėne-
sį - nuo lapkričio 14 d. iki gruodžio 
14 dienos.

Stojo įprastine tvarka
Pirmą kartą vykdomame žiemos 

stojime dalyvavo 67 Lietuvoje įsi-
kūrusių profesinio mokymo įstaigų, į 
kurias paraiškas teikti mokiniai turė-
jo įprastine tvarka – per LAMA BPO 
sistemą.

Stoti į profesines mokyklas galėjo 
įvairaus išsilavinimo asmenys: turin-
tys pagrindinį ar vidurinį išsilavini-
mą, taip pat jo neįgiję, turintys spe-
cialiųjų ugdymosi poreikių ar baigę 
individualizuotas pagrindinio ugdy-
mo ar socialinių įgūdžių programas.

Stojantieji galėjo rinktis iš dau-
giau nei 200 kokybiškai atnaujintų 
mokymo programų, tačiau studijuoti 
norintiems asmenims buvo siūloma 

rinktis darbo rinkoje ypač patrauklias 
profesijas: inžinerinės pramonės, ga-
mybos ir perdirbimo, statybos ir in-
formacinių technologijų. Būtent šių 
specialistų labiausiai trūksta darbo 
rinkoje, o darbai yra gerai apmoka-
mi. Žiemos stojimo metu studijuoti 
norintys nebuvo priimami tik į tas 
mokymo programas, kurios vykdo-
mos kartu su pagrindinio ar vidurinio 
ugdymo programomis.

Profesinio mokymo įstaigoms 
2018 metais iš viso buvo numatyta 
skirti 20,1 tūkstančių valstybės fi-
nansuojamų vietų. Vasaros priėmimo 
metu 3 tūkstančiai nemokamų mo-
kymosi vietų liko neužimta – dau-
giausia laisvų vietų liko gamybos 
ir perdirbimo, informacijos ir ryšio 
technologijų, transporto srityse.

Beveik pusantro 
tūkstančio
Per žiemos priėmimą viso į profe-

sinio mokymo įstaigas kvietimus su-
daryti mokymosi sutartis gavo 1424 
stojantieji. Populiariausios tarp sto-
jančiųjų buvo krovininio transporto 

vairuotojo, elektriko, masažuotojo, 
vizualinės reklamos gamintojo, kos-
metiko, sekretoriaus, suvirintojo, 
apskaitininko ir kasininko, siuvėjo 
specialybės. Žiemos stojimo metu 
į profesines mokymo įstaigas įstoję 
asmenys mokytis pradės nuo pavasa-
rio semestro – tarp 2019 m. pradžios 
ir vasario 4 dienos.

Rokiškyje studijuos 
42 nauji studentai
Į Rokiškio technologijos, vers-

lo ir žemės ūkio mokyklą žiemos 
stojimo metu priimta 42 studentai – 
pavasario semestro pradžioje jie už-
ims laisvas valstybės finansuojamas 
vietas apdailininkų-statybininkų bei 
apskaitininkų ir kasininkų profesinio 
mokymo programose.

Švietimo ir mokslo ministerijos 
teigimu, žiemos priėmimas galėjo 
būti ypač naudingas tiems, kurie po 
mokyklos baigimo taip ir nenuspren-
dė, ką veikti toliau bei tiems, kurie 
panoro keisti ar tobulinti ankščiau 
įgytą kvalifikaciją.

Monika MEILUTĖ

Apklausa: ar vykstate į Lenkiją apsipirkti?
Jau kelerius metus Lenkiją 

drebina apsipirkti atvykstan-
čių lietuvių srautai. Kaimyninė-
je valstybėje įsigyti drabužiai, 
maistas, alkoholiniai gėrimai, 
buityje naudojamos priemonės 
Lietuvos piliečiams sutaupo ne 
vieną dešimtį eurų.

Lenkijoje taikoma PVM lengvata 
maisto produktams, ypač 5 proc. ta-
rifas mėsai, pienui ir neperdirbtiems 
maisto produktams. Kiti produktai 
apmokestinti 8 proc. PVM. Lenki-
joje galioja įprastas 23 proc. PVM 

tarifas. Ir nors mūsų šalyje PVM 
siekia 21 proc., Lenkijoje daugelis 
prekių yra pigesnės nei Lietuvoje.

Norėdami išsiaiškinti ar Ro-
kiškio rajono žmonės pasiryžta 
ilgesnei kelionei į kaimyninę šalį 
pigesnių prekių, socialiniame tin-
kle Facebook paskelbėme apklausą 
„Ar vykstate į Lenkiją apsipirkti?“ 
Dalyvauti anoniminėje apklausoje 
galite paspaudę

https://www.facebook.com
/RokiskioSirena/
posts/1973913219372000

„Rokiškio Sirenos“ inform.
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Kompleksinių paslaugų poreikis pasitvirtino su kaupu: 
nemokamų paslaugų tik daugės

Krizė gali perkirsti bet kurio as-
mens ir bet kurios šeimos kelią. No-
rint žmones išmokyti susitvarkyti 
su užklupusiais sunkumais visose 
Lietuvos savivaldybėse yra teikia-
mos nemokamos kompleksinės pa-
saugos pavieniams asmenims bei 
šeimoms. Ne išimtis ir Rokiškio ra-
jonas – jame gyvenantiems asme-
nims nemokamos paslaugos imtos 
teikti dar praėjusiais metais.

Paslaugos – nemokamos
2017  metais Rokiškio rajono sa-

vivaldybės administracija pateikė 
projekto „Kompleksinės paslaugos 
šeimai“ paraišką Lietuvos Respubli-
kos Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijai ir tų pačių metų lapkričio 3 
dieną pasirašė sutartį su Europos so-
cialinio fondo agentūra taip gaudama 
215 102,50 Eur. finansavimą projek-
to vykdymui.

Pradėjus įgyvendinti projektą, ku-
rio tikslas padidinti bendruomenėje 
teikiamų paslaugų prieinamumą ir 
kokybę, plėtoti paslaugas šeimai, 
bendruomeniniuose šeimos namuose 
nuo vasario 21 dienos pradėtos teikti 
nemokamos kompleksinės paslaugos 
šeimoms ir jų vaikams. Tai pozity-
vios tėvystės mokymai, psichosoci-
alinė pagalba, šeimos įgūdžių ugdy-
mas, sociakultūrinės bei mediacijos 
paslaugos.

Poreikis akivaizdžiai 
juntamas
Socialinės paramos ir sveikatos 

skyriaus vedėjo pavaduotoja Zita 
Čaplikienė (nuotr.) teigė, jog susido-
mėjimas teikiamomis paslaugomis 

tikrai nėra mažas – kompleksinėmis 
paslaugomis jau pasinaudojo 179 
Rokiškio rajono gyventojai. „Di-
džiausias poreikis rajone yra indi-
vidualioms psichologo konsultaci-
joms – jos vykdomos tris kartus per 
savaitę. Ne ką mažiau populiarūs ir 
pozityvios tėvystės mokymai – 8-ių 
paskaitų ciklą jau užbaigė 60 asme-
nų,“ – komentavo Z. Čaplikienė.

Pavaduotojos teigimu iki šiol ra-
jone nebuvo teikiama mediacijos 
paslauga, kuri mokytų žmones taikių 
ginčų sprendimo metodų. „Vasaros 
pabaigoje buvo suorganizuotos dvie-
jų dienų stovyklos šeimoms, kurios 
užbaigė visą pozityvios tėvystės 
kursą. Stovyklos metu  vyko psicho-
logės paskaita, mokymus vedė žino-
mas lektorius Vaidas Arvasevičius,“ 
– kalbėjo Z. Čaplikienė pridurdama, 

kad stovyklos metu užimti buvo ir 
vaikai – jų laukė piratų lobio paieš-
kos.

Anot Z. Čaplikienės nemenko su-
sidomėjimo sulaukė ir nuo rudens 
pradėta vykdyti šeimos psichote-
rapija, kuri skirta šeimoms susidu-
riančioms su bendrų ryšių negebėji-
mo užmegzti tarpusavyje problema. 
„Pagrindinis psichoterapijos tikslas 
– rasti naujų būdų, kaip spręsti konf-
liktus ir jų išvengti. Pradėjus teikti 
šią paslaugą, buvo juntamas didžiulis 
žmonių susidomėjimas. Supratome, 
koks didžiulis mediacijos paslaugų 
poreikis yra Rokiškio rajone, – ko-
mentavo Z. Čaplikienė, - Svarbu pa-
minėti, kad nuo spalio mėnesio buvo 
organizuojami grupiniai psichologi-
niai užsiėmimai, paskaitos tėvams 
auginantiems vaikus – taip buvo 
siekiama tobulinti tėvystės įgūdžių 
žinias. Šešių mokymų ciklą išklausė 
Pandėlio miestelio ir Rokiškio rajono 
gyventojai. Nuo naujų metų planuo-
jami mokymai ir kitose rajono seniū-
nijose“.

Mobilių paslaugų nėra
Paklausus ar paslaugos teikiamos 

tik atvykus į bendruomeninius šei-
mos namus, Z. Čaplikienė patikino, 
kad minėtuose namuose vyksta indi-
vidualios psichologo konsultacijos, 
šeimos psichoterapija ir mediacijos 
paslauga. Kitos paslaugos vyksta 
įvairiose rajono vietose: Švietimo 
centre, darželiuose, Neįgaliųjų drau-
gijos patalpose, Savivaldybės salėje, 
vasaros metu – gamtoje. Taipogi ra-
jono gyventojų patogumui paslaugos 
teikiamos ir vykstant į kitas seniūni-

jas – ten paslaugas suteikia atvyks-
tantis psichologas.

„Deja, projekto finansavime nėra 
lėšų skirtų transportui ar kuro są-
naudoms, todėl paslaugos vyksta tik 
nurodytose vietose. Norint dalyvauti 
mokymuose bei kitose veiklose pri-
valu atvykti į nurodytą vietą – spe-
cialistai asmenų namuose nelanko,“ 
– sakė Z. Čapikienė.

Paslaugų bus tik daugiau
Nors nemokamai teikiamų kom-

pleksinių paslaugų šeimoms bei 
pavieniams asmenims sąrašas nėra 
trumpas, tačiau Z. Čaplikienės teigi-
mu bus pradedamos vykdyti iki šiol 
neteiktos nemokamos paslaugos.

„Pradėsime vykdyti grupines 
psichologo konsultacijas, kurios 
bus organizuojamos smurtą patyru-
siems, su sunkiomis ligomis, savi-
žudybės atvejais artimoje aplinkoje 
susidūrusiems asmenims,“ – kabėjo 
Z. Čaplikienė. Moters teigimu, pla-
nuose yra numatyti šeimoms skirti 
žygiai, kuriais bus siekiama stiprinti 
šeimos narių tarpusavio ryšius. Tai-
pogi ruošiamasi įtraukti ir garsų te-
rapijos užsiėmimus, asmeninio asis-
tento paslaugų teikimą – taip būtų 
atsižvelgiama į individualius as-
mens poreikius ir suteikiama indivi-
duali pagalba padedanti integruotis 
į bendruomenę ir joje gyventi. As-
meninis asistentas neleistų asmeniui 
izoliuotis ir skatintų jo savarankiš-
kumą, kuris yra būtinas kasdieniam 
gyvenimui.

Taipogi netrukus prasidės psicho-
loginiai mokymai tėvams Jūžintuose 
ir Panemunėyje, o laikui bėgant ir ki-

tose seniūnijos teritorijose.

Tikisi, kad bus tęstinumas
Nors projekto trukmė 3 metai, 

o jo pabaiga numatyta 2020 me-
tais, Z. Čaplikienė teigė, jog tikisi, 
kad  Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų lėšų finansuojamas  projek-
tas „Kompleksinių paslaugų šeimai 
teikimas“ bus vykdomas toliau. 
„Tokiu atveju būtinai teiksime pa-
raišką projekto tęstinumui,“ – sakė 
Z. Čaplikienė.

„Visos kompleksinės paslaugos 
yra be galo reikalingos rajono šei-
moms. Jos užtikrina paslaugų priei-
namumą kuo arčiau gyvenamosios 
vietos, padeda įveikti šeimoje iški-
lusius sunkumus ir krizes, derinti 
šeimos ir darbo įsipareigojimus. Ži-
noma, yra ir įstaigų, nevyriausybinių 
organizacijų, kurios teikia projektus 
įvairiuose fonduose ir programose, ir 
tai yra gerai, nes kuo didesnis paslau-
gų pasirinkimas, tuo  daugiau  įvai-
resnių paslaugų yra siūloma.  Tačiau 
svarbiausia, kad šeimai šios paslau-
gos yra  reikalingos ir naudingos,“ – 
pokalbį užbaigė Socialinės paramos 
ir sveikatos skyriaus vedėjo pava-
duotoja Zita Čaplikienė.

Visas naujienas apie nemoka-
mai teikiamas paslaugas galite 
sekti socialinio tinklo Facebook 
puslapyje „Rokiškio bendruo-
meniniai šeimos namai“ arba in-
formacijos teirautis paskambinę 
862125852. Taipogi galite atvykti 
į Bendruomeninius šeimos namus 
adresu Vytauto g. 25. arba kreiptis 
į  seniūnijos socialinę darbuotoją.

Monika MEILUTĖ

Tarp gyvų ir dirbtinių eglučių – 
beveik lygiosios

Daugelis Kalėdų neįsivaizduoja 
be įvairiais žaisliukais bei lempu-
tėmis apkarstytos eglutės. Prieš 
keletą metų išpopuliarėjusios 
dirbtinės eglutės pavergė gamtos 
mylėtojų bei taupių žmonių širdis 
- juk tą pačią eglutę galima puošti 
dešimtis metų, o šventėms praėjus 
nereikia valyti nukritusių spyglių, 
eglutės tempti prie konteinerių. 
Tačiau daugelis žmonių vis gi pri-
pažįsta tik gyvą, mišku kvepiančią 
puošmeną.

Norėdami išsiaiškinti kalėdinių 
eglučių tendencijas Rokiškio ra-
jone, socialiniame tinkle Facebo-
ok paskelbėme balsavimą „Kokią 
eglutę puošiate namuose?“. 

Viso balsavime dalyvavo 119 
“Rokiškio Sirena” skaitytojų iš 
kurių 46 proc. (55 balsavusieji) 
teigė, jog namuose puošia dirb-
tinę, o 54 proc. (64 balsavusieji) 
gyvą eglutę.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

KRIMINALAI
Kentėjo nuo sūnaus kumščio
Gruodžio 27  d. 17.29 val. moteris 
(gim. 1971 m.), gyv. Rokiškio r., 
pranešė, kad tądien 17 val. prieš 
ją smurtavo neblaivus (2,23 prom. 
girtumas) sūnus (gim. 1997 m.). 
Įtariamasis sulaikytas.

Nuvertė medį
Sausio 3 d. 02:38 val gautas 
pranešimas, kad Uvainių k., 
Kazliškio sen., ant važiuojamosios 
kelio dalies užvirto medis.

Girti vairuotojai 
Naujuosius pasitiko 
per anksti
Gruodžio 31 d. 13.59 val. Juodupėje 
Tekstilininkų g., neblaivus (1,74 
prom. girtumas) vyras (gim. 1982 
m.) vairavo automobilį „Volvo 
V70“. Įtariamasis sulaikytas.
Tą pačią dieną 21.50 val. Rokiškio 
r., Juodupės sen., Lukštų k., 
Lukštų g., neblaivus (2,11 prom. 
girtumas) vyras (gim. 1996 m.) 
vairavo automobilį „VW Passat“. 
Įtariamasis sulaikytas.

Panevėžio VPK ir Panevėžio 
apskrities priešgaisrinės 

gelbėjimo valdybos
Rokiškio priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos 
inform.
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Mykolas Zobovas neteks meškučių – perkels į laukinių gyvūnų rezervatą
„Ąžuolyno meškučių cirko“ at-

stovo bei „VIP cirko“ savininko 
Mykolo Zobovo kieme – pokyčiai. 
Lietuvos gyvūnų teisių apsaugai 
bendradarbiaujant su užsienio 
gyvūnų teisių atstovais šiuo metu 
su dviejų rudųjų meškų savininku 
vedamos derybos. Jų tikslas meš-
kutes pergabenti į joms tinkamą 
aplinką.

Susidomėjo dar vasarą
Nevyriausybinė Lietuvos gyvūnų 

teisių apsaugos organizacijos va-
dovė Brigita Kymantaitė teigė, jog 
susidomėjimas M. Zobovo laiko-
momis meškutėmis kilo po vasarą 
paplitusios filmuotos medžiagos. 
Joje akivaizdžiai matoma išsekusi 
viena iš M. Zobovo laikomų meš-
kų – cirko pasirodymo metu ji puolė 
dresuotojo ranką, kurioje savininkas 
laikė skanėstą. Tai sukėlė ne tik iš-
gąstį lankytojų tarpe, bet ir didžiulį 
visuomenės pasipiktinimą. Po pa-
plitusio filmuko į M. Zobovo cir-
ko palapinę užsukdavo vis mažiau 
žmonių, kol galiausiai gastrolės 
buvo nutrauktos, o cirko savininkui 
skirta bauda už netinkamą gyvūnų 
priežiūrą.

„Iš pradžių situacija dėl dvie-
jų rudųjų meškų laikymo sąlygų 
domėjosi valstybinės institucijos. 
Kadangi meškutės ir toliau liko gy-
venti pas cirko savininką manėme, 
kad jų gyvenimo sąlygos atitinka 
reikiamus nuostatus,“ – komentavo 
B. Kymantaitė. Vadovė teigė, kad 
galiausiai buvo nutarta pasikalbėti 
su pačiu M. Zobovu ir bandyti vesti 
derybas, kurių tikslas – rasti tinka-
mą kompromisą, kuris tenkintų tiek 
cirko savininką, tiek ir pačias meš-
kutes.

Kompromisas bus
Kaip komentavo B. Kymantaitė, 

Kraštų dvaro teritorijoje laikomų 
meškučių laikymo sąlygos neatitin-
ka laukiniams gyvūnams reikalin-
gų nuostatų, tačiau abi meškos yra 
gyvos ir sveikos. „Nors meškutės 
funkcionuoja įprastai, tačiau mes 
turime abejonių, ar meškų savinin-
kas gali sukurti dviems laukiniams 
gyvūnams reikalingas gyvenimo są-
lygas,“ – sakė organizacijos vadovė.

Ne priešiškai nusiteikęs ir pats 
M. Zobovas – nors vyras visuomet 
prabrėždavo, jog net ir pardavęs cir-
ką meškučių neatsisakytų, nes šios 
– lyg du jo vaikai, šiuo metu cirko 
savininkas mano kitaip. „Manome, 
kad M. Zobovas racionaliai įvertino 
situaciją ir suprato, jog meškomis 
rūpintis bei užtikrinti joms reikalin-
gų gyvenimiškų sąlygų negali, to-
dėl geranoriškai bendradarbiauja su 
mumis ir nesipriešina sprendimui, 
kad laukiniai gyvūnai būtų perga-
benti į rezervatą,“ – kalbėjo moteris.

Organizacijos vadovė teigė, jog 
šiuo metu svarstoma ar iš M. Zo-
bovo reikia paimti abi, ar tik vieną 

mešką. Tai priklausys nuo to, ar 
meškučių savininkas galės pasirū-
pinti bent vienu iš turimų laukinių 
gyvūnų.

Rasti vietą – nelengva misija
Nors vykdomos derybos tarp 

Lietuvos gyvūnų teisių apsaugos 
organizacijos bei VIP cirko savi-
ninko M. Zobovo vyksta geranoriš-
kai, tačiau tai ne vienintelis rodiklis 
leidžiantis išgabenti meškutes. Pa-
sirodo, kad rasti laisvą vietą meš-
kai rezervate – nėra taip paprasta, 
nes netinkamos rudųjų meškų lai-
kymo sąlygos yra ganėtinai dide-
lė problema visoje Europoje. „Su 
meškų savininku kalbamės, ar tin-
kamas sąlygas jis galėtų užtikrinti 
bent vienai meškai. Nes rasti laivą 
vietą rezervate nėra paprasta – visi 
Europoje esantys laukinių gyvūnų 
rezervatai yra perpildyti. Tikimės, 
kad bendradarbiaujant su užsienio 
gyvūnų teisių atstovais vietas meš-
koms rasime greitai,“ – komentavo 
B. Kymantaitė.

B. Kymantaitės teigimu, šiuo 
metu yra svarstomos įvairios ga-
limybės, kur galėtų būti pervežtos 
abi M. Zobovo turimos meškos. 
„Šiuo metu su M. Zobovu sutarė-
me, kad iki laukinių gyvūnų išve-
žimo padėsime jomis pasirūpinti 
užtikrindami teisingą jų mitybą, to-
dėl tikimės, kad maisto produktais 
prisidės ir Lietuvos gyventojai,“ – 
sakė organizacijos vadovė.

Reabilitacija padės adaptuotis
Abi pas M. Zobovą augančios 

rudosios meškos nuo pat pirmųjų 
gyvenimo metų augo cirko aplin-
koje. Paklausus, ar meškos mokės 
gyventi rezervate, B. Kymantaitė 
atsakė – be abejonės. „Tai tikrai ne 
pirmas cirko gyvūnas, kurį ruošia-
mės gabenti į laukiniams gyvūnams 
skirtus rezervatus. Bet kokiu atveju 
gyvūnas prie naujos aplinkos adap-
tuojasi – tačiau kuo ilgiau gyvūnas 
praleidęs cirko aplinkoje, tuo ilges-
nio reabilitacijos kurso jam reikia,“ 
– kalbėjo vadovė.

Kaip pavyzdį moteris įvardijo 
prieš kelerius metus iš M. Zobovo 
paimtą šimpanzę Reginą, kuri da-
bar gyvena rezervate ir prie naujos 
aplinkos sparčiai prisitaikė. „Cirko 
gyvūnai niekada nebus tokie, kokie 
būtų buvę, jei būtų gimę ir augę 
natūralioje aplinkoje, tačiau gy-
vūnišką elgesį daugiau ar mažiau 
grąžinti tikrai galima. Viskas pri-
klauso tik nuo to, kiek laiko ir ko-
kiomis sąlygomis prieš tai gyveno 
gyvūnas,  – sakė vadovė, - Užsie-
nio specialistai šiuo klausimu yra 
itin patyrę, ir nėra jokių šansų, kad 
į rezervatą perkėlus laukinį gyvūną 
jam būtų blogiau“.

Šiuo metu abejoms šalia Kraštų 
dvaro laikomoms meškoms ieš-
koma parama maisto produktais. 
Meškučių maitinimui reikalinga:

• 28 kg obuolių, 28 kg mor-
kų, 20 kg kiniškų kopūstų;

• 25 kg žalios mėsos
• 5 kg žalios skumbrės arba 

upėtakio
• 7 kg riešutų be lukšto
• 2 kilogramai medaus
Joms žiemos metu reikalingą 

dienos racioną sudaro:
• 4 kg žalios mėsos (jautie-

nos, vištienos)
• 4 kg obuolių
• 4 kg morkų
• 3 kg salotų (kiniško ko-

pūsto)
• 0,5 kg žalios skumbrės
• 0,4 kg razinų
• 1,5 kg riešutų
• 4 riekės duonos su medu-

mi.
Šiuos maisto produktus kas 

savaitę pristatysime į mešku-
čių laikymo vietą jų maitini-
mui. Galintys padėti rašykite 
info@gyvunuapsauga.lt arba tel 
865111666.

Monika MEILUTĖ

Vaiko teisių reforma: Rokiškio rajone paimti 6 vaikai – 
specialistai stengiasi,kad jie grįžtų namo

Dviejų kauniečių veidai jau ke-
letą mėnesių nedingsta iš televizi-
jos ekranų, internetinių naujienų 
portalų –didžiulį ažiotažą šalyje 
sukėlė dviejų mažamečių vaikų 
atėmimas iš šeimos. Kol tėvai rau-
nasi plaukus, akys krypsta į nuo 
liepos pirmosios įsigaliojusią vai-
ko teisių reformą – nejaugi dabar 
už menkiausią nusižengimą vaikai 
bus atimami ir iš jų? Vaiko teisių 
specialistai teigia, jog dėl menko 
pliaukštelėjimo vaiko niekas ne-
atims – toks verdiktas priimamas 
tik įvertinus grėsmės vaikui krite-
rijus.

Pagrindinis faktorius – 
girtuokliavimas
Kaip teigia Valstybės vaiko 

teisių apsaugos ir įvaikinimo tar-
nybos Panevėžio apskrities vaiko 
teisių apsaugos skyriaus Rokiš-
kio rajone patarėja Gitana Čer-
niauskienė, tarnybos teritorinių 
padalinių vaiko teisių apsaugos 
specialistai iš šeimų vaikų neat-

iminėja. Jų tikslas – ginti vaikų 
teises ir imtis atitinkamų veiksmų, 
kurie užtikrintų geriausius vaikų 
interesus.

Kaip pagrindines priežastis, 
užtikrinančias vaikams nesaugią 
aplinką šeimose G. Černiauskienė 
įvardijo smurtą prieš vaikus, gir-
tuokliavimą bei nusišalinimą nuo 
vaiko auklėjimo.

„Dažniausiai būtinybė apsau-
goti vaikus yra dėl tėvų girtavi-
mo, kuomet namuose vaikui likti 
yra nesaugu. Tai neblaivūs vaikų 
tėvai, globėjai ar kiti įstatymiškai 
įpareigoti vaiko atstovai, namų 
aplinkoje esantys neblaivūs paša-
liniai asmenys,“ – dėstė G. Čer-
niauskienė.

Tėvai stengiasi 
susigrąžinti vaikus
Nors po vaiko teisių apsaugos 

įstatymo reformos, kuri buvo pri-
imta šių metų liepos 1 d., tėvai bijo, 
jog atimtų vaikų gali niekada nebe-
pamatyti, patarėja teigė, jog instan-

cijos stengiasi, kad į laikinąją globą 
iš nesaugios aplinkos paimtas vai-
kas grįžtų pas savo biologinę šeimą.

„Labai svarbu tėvams ar kitiems 
įstatymiškai įpareigotiems vaiko 
atstovams būti geranoriškiems, 
bendradarbiauti tiek su vaiko teisių 
apsaugos specialistais, tiek su atve-
jo vadybininku, tiek su socialiniais 
darbuotojais. Tai yra: suteikti visą 
prašomą informaciją ir priimti siū-
lomą pagalbą, nes tikslas yra padėti 
šeimai, jog vaikui būtų saugu augti 
šeimoje ir būtų užtikrinti geriausi jo 
interesai,“ – kalbėjo Panevėžio aps-
krities vaiko teisių apsaugos sky-
riaus Rokiškio rajone patarėja.

Kaip racionaliausią tėvų spren-
dimą G. Čeniauskienė įvardijo ele-
mentarios pagalbos priėmimą, kuo-
met tėvams yra siūlomas gydymas 
nuo priklausomybės alkoholiui, psi-
chologo ar psichiatro konsultacijos, 
šeimos terapija, mediacija ar pozi-
tyvios tėvystės kursai – daugelis šių 
paslaugų Rokiškio rajone yra teikia-
mos nemokamai Rokiškyje įsikūru-

siuose bendruomeniniuose šeimos 
namuose.

Vaiko grąžinimo klausimas – 
įvertinus rizikos veiksnius
„Atvejo vadybos posėdyje atlie-

kama pagalbos plano peržiūra, 
kurios metu dalyvaujantys specia-
listai įvertina pagalbos plano įgy-
vendinimo efektyvumą ir šeimos 
galimybes savarankiškai užtikrinti 
vaiko teisių ir geriausių interesų 
įgyvendinimą. Dalyvaujant įvairių 
sričių specialistams, yra sprendžia-
mas vaiko grąžinimo į šeimą klau-
simas,“ – kalbėjo G. Černiauskie-
nė.

Posėdžio metu atvejo vadybinin-
kui ir kitiems atvejo vadybos pro-
cese dalyvaujantiems specialistams 
nustačius, kad rizikos veiksnių 
nelieka – vaiko tėvai keičia elge-
sį, gyvenimo būdą ir dėl to vaikui 
nebegresia pavojus jo saugumui, 
sveikatai ar gyvybei – Tarnybos te-
ritorinis skyrius priima sprendimą 
dėl vaiko gražinimo jo tėvams.

Situacija Rokiškio rajone – 
ne tragiška
Visoje Lietuvoje nuo 2018 m. 

sausio 1 d. iki 2018 m. lapkričio 30 
laikinoji globa nustatyta 1935 vai-
kams, tačiau 579 laikinosios globos 
baigtos grąžinus vaiką tėvams arba 
vienam iš tėvų.

Nuo liepos 1 d. iki lapkričio 30 
d. nustatyta 820 laikinosios globos 
(rūpybos) atvejų, iš kurių 187 glo-
bos (rūpybos) atvejai baigti grąžinus 
vaiką tėvams arba vienam iš tėvų.  

Nuo 2018 m. liepos 1 d. Rokiškio 
rajone dėl smurto ir nepriežiūros iš 
šeimų yra paimti 6 vaikai. „Įsigalio-
jus vaiko teisių reformai, situacijos, 
kuomet vaikus šeimai susigrąžinti 
nėra įmanoma Rokiškio rajone ne-
buvo - 6 vaikams nuo liepos 1 d. 
Rokiškio rajono savivaldybėje nu-
statyta laikinoji globa, tačiau laiki-
noje globoje augančių vaikų tėvai 
stengiasi, kad vaikai grįžtų į tikruo-
sius namus,“ – statistiškai kalbėjo 
G. Černiauskienė.

Monika MEILUTĖ
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Palydėti senus metus kvietė šventinis metų koncertas 
„Gražiausios miuziklų meilės istorijos“

Gruodžio 28 d., „Kultūros 
inovacijų“ kūrybinė komanda 
net dviem šventiniais koncertais 
nudžiugino rokiškėnus ir kvietė 
pasiklausyti gražiausių miuziklų 
meilės istorijų.

Kokia iš tiesų yra meilė – pra-
gmatiška ar tyra varomoji jėga, 
priverčianti suktis pasaulį? Gėrio ir 
blogio personažai - angelas ir vel-
nias (Rokiškio liaudies teatro ak-
toriai V. Rancevas ir A. Kriukelis) 
narpliojo šią amžiną dilemą, o atli-
kėjai Renata Voitechovskaja-Nor-
vilė, Jovita Dilytė, Miglė Pivoriū-
naitė, Deividas Norvilas-Deivis ir 
Anatolijus Oleinik ieškodami tikro 
jausmo išpildė šią muzikinę meilės 
istoriją.

Kūrybinė komanda pristatė įvai-
rialypę meilės istoriją, parodė ją 
teatralizuotame koncerte, skambėjo 
kūriniai iš populiariausių miuziklų 
ir roko operų: „Pranašas“, „Pary-
žiaus katedra“, „Meilė ir mirtis Ve-
ronoje“, „Moulen Rouges“, „Operos 
Fantomas“, „Jėzus Kristus super-
žvaigždė“ ir kt.

Koncerto finale tradiciškai nu-
skambėjo Giuseppe Verdi operos 
„Traviata“ - „Pakelkim taurę links-
mybės“.

Renginį papuošė ir Rokiškio cho-
reografijos mokyklos grupė „Fiesta“ 
(vad. R. Bielovienė), Dance&Power 
šokėjos (vad. I. Pilipavičiūtė-Bal-
trūnė), vokalinė grupė „Bella Fa“ 
(vad. R. Šakalienė),

„Rokiškio Sirenos“ inform.

„Rokiškio Sirenos“ nuotr.
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Perkančioji organizacija: Rokiškio ra-
jono savivaldybės administracija (kodas 
188772248, Respublikos g. 94, 42136 Ro-
kiškis).

Pirkimo objektas: Rokiškio mies-
te perkami 1 vieno kambario ir 1 dviejų 
kambarių butai; Obelių mieste - 1 vieno 

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

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

pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuo-
mos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo, 
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. 
gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų 
pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuo-
mos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo pa-
tvirtinimo“.

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 9 
d. 10.00 val.

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

nurodomas parduodamo buto adresas, kontaktinio as-
mens 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 9 d. 10.30 val. Rokiškio rajono  savival-
dybės administracijos 203 kab., Respublikos g. 94, Ro-
kiškyje.

Užs. 0729

INFORMACIJA GYVENTOJAMS
DĖL ROKIŠKIO MIESTO TERITORIJOS 
ADMINISTRACINĖS RIBOS KEITIMO

2018 m. gruodžio 21 d. vykusiame posėdyje Rokiškio rajono savival-
dybės taryba nusprendė pritarti Rokiškio miesto teritorijos administra-

cinės ribos keitimo planui bei įpareigoti Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 
direktorių teikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei sprendime nurodytus dokumentus 
dėl Rokiškio miesto administracinės ribos keitimo.

Rokiškio miesto teritorijos administracinės ribos keitimo plano rengimo tikslas – 
pakeisti Rokiškio miesto teritorijos administracinę ribą nustatant ją pagal Nekilnoja-
mojo turto registre įregistruotų ir Nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje pažymėtų 
žemės sklypų ribas ir pagal faktiškai miesto naudojamą teritoriją, kas lems:

1) tinkamą nekilnojamojo turto administravimą;
2) tikslų gyvenamosios vietos deklaravimą;
3) efektyvų adresų suteikimą adresų objektams;
4) teisingą nekilnojamojo turto vertės paskaičiavimą mokesčiams surinkti.
Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Rokiškio rajono savivaldybės admi-

nistracijos Architektūros ir paveldosaugos skyriaus vyriausiąją specialistę Ingridą 
Trumpaitę, 404 kab. (tel.: 8 699 53582). 

Užs. 0731

BALDAI

• Geros būklės šviestuvą.  
Kaina 15 Eur. Tel. 8 648 31 363. 
Rokiškis
• Geros būklės minkštą kampą su 
miegojimo funkcija. Matmenys 
75x100x290. Galite rašyti žinutes. 
Kaina 470 Eur. Tel. 8 628 18 371. 
Rokiškis
• Tvarkingą ištiesiamą lovą su 
patalynės deźe. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 671 32 271. Rokiškis
• Naudotą minkštą kampą, 6 dalių. 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 611 43 394. Rokiškis
• Dvi sustumiamas lovas/fotelius. 
Matmenys: 180 cm x 85 cm,  kitas 
180 cm x 100c m. Kaina 100 Eur/
vnt. Tel. 8 611 43 394. Rokiškis
• Gerą rašomąjį stalą su stalčiais. 
Tel. 8 698 31 704. Rokiškis
• Sekciją. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 698 31 704. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju Siamo kačiukus. 
Katinuką ir katytę.  
Tel. 8 630 53 487. Rokiškis
• Dviejų mėnesių baltus kačiukus. 
Tel. 8 600 82 496. Rokiškis
• Drabužėlius, batukus ir 
barškučius. Tinka mergaitei iki 
vienerių metų. Tel. 8 657 48 987.  
Rokiškis
• 3 mėnesių šuniuką. Baltos spalvos 
kalytė, labai miela. Augs nedidelė. 
Tel. 8 606 63 283. Rokiškis
• Televizorių SONY NO. KV-
32FX60. Išsinešti patiems.  
Tel. 8 614 12 519. Rokiškis
• Dovanojame šaldytuvą. Galiu 
pristatyti į jums tinkamą vietą.  
Tel. 8 633 57 415. Raseiniai

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Juoduss odinius moteriškus 
sportinius batelius iš Vokietijos. 
Lenktu padu, 40 dydis. Kaina 37 
Eur. Tel. 8 621 86 262.  
Rokiškis
• Baltuss odinius moteriškus 
sportinius batelius iš Vokietijos. 38 
dydis. Kaina 32 Eur. Tel. 8 621 86 
262. Rokiškis
• Žalią naują moterišką žieminę 
striukę su gobtuvu. XXL dydis. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 621 86 262. 
Rokiškis
• Juodą naują moterišką ilgą 
žieminę striukę su gobtuvu.  
XXL dydis. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Mažai dėvėtas moteriškos 
žiemines striukes M ir 44 dydžių, 
juodos su kailiuku. Kaina 55 Eur. 
Tel. 8 612 47 934. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• CD grotuvą VDO Dayton CD 
1107. MP3, AUX. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
JVS KD-SD80BT. Bluetooth, 
Mos-fet, 50w-4, WMA, MP3, USB, 
AUX, SD. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Geros būklės CD grotuvą JVS 
KD-R821BT, Bluetooth, VMA, 
MP3, USB, AUX. Mos-fet 50W-4. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Labai geros buklės, kaip naują 
CD grotuvą Panasonic CQ-
C1300AN. Mp3, VMA, RDS. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Panasonic CQ - C1303NE. MP3, 
AUX. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
AP CD - 5800 CD. MP3, AUX. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis

• Labai geros būklės CD grotuvą 
Sony CDX - MP40. MP3.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Panasonic CQ-C7303N. MP3, 
WMA. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Idealios būklės CD grotuvą 
ALPINE CDE-120RM, USB, AUX. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Vdo Dayton CD 1327. Yra MP3, 
AUX. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Kenwood KDC - 100U. USB, CD, 
AUX. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• CD grotuvą VDO Dayton CD 
1107. MP3, AUX. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
JVS KD-SD80BT. Bluetooth, 
Mos-fet, 50w-4, WMA, MP3, USB, 
AUX, SD. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• CD grotuvą PLU2, P2 - 3030. 
MP3. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Sony CDX-GT424U. MP3, WMA, 
AAC, ATRAC, USB, AUX. 52W-4. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Naują kolonėlę. Rinkos kaina 160 
Eur. Galia 600 W, svoris 14 kg, 
matmenys 430x395x630.  
Kaina 85 Eur. Tel. 8 670 27 742. 
Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Sony CDX-GT424U. MP3, WMA, 
AAC, ATRAC, USB, AUX. 52W-4. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Akvariumines žuvis. Porą 
astranotusų bei porą Red papūgų. 
Žuvys apie metų amžiaus.  
Tel. 8 693 82 442. Rokiškis
• Metinę, juodmargę telyčią. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 680 48 899. 
Rokiškis
• Bites su aviliais. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

IEŠKO DARBO

• Ieškau auklės darbo. Galiu 
prižiūrėti bet kokio amžiaus 
vaikutį. Turiu patirties. Galiu 
tvarkyti namus, bei gaminti valgį. 
Tel. 8 606 00 103. Rokiškis
• Moteris ieško slaugės darbo, 
turi patirties. Tel. 8 646 10 831. 
Rokiškis
• Ieškau darbo savaitgaliui.  
Tel. 8 622 56 059. Rokiškis
• 37 metų vyras ieško darbo.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Ieškau apsaugos darbuotojo 
darbo. Tel. 8 656 17 433.  
Rokiškis
• Ieškau auklės darbo. Galiu 
prižiūrėti bet kokio amžiaus 

vaikutį. Turiu patirties. Būtų geriau 
netoli Aukštaičių g.  
Tel. 8 673 95 331. Rokiškis
• Ieškau darbo, moku anglų, rusų 
kalbas, dirbu kompiuteriu. Galiu 
pajamuoti prekes, sąskaitas, dirbti 
sandėlininku. Tel. 8 618 60 125. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu slaugyti 
ligonį. Turiu 8 m. darbo patirtį. 
Arba ieškau 8 val. per dieną darbo. 
Siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• 36 m. vyras ieško darbo. Galiu 
dirbti pagalbiniu darbininku.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Ieškau darbo. Turiu traktorininko 
TR1, TR2 kategorijų pažymėjimą ir 
esu įgijęs automobilių mechaniko 
specialybę. Tel. 8 624 53 501. 
Rokiškis
• Ieškau vairuotojo darbo. Turiu B 
kategorijos vairuotojo pažymėjimą, 
automobilį. Tel. 8 646 24 760. 
Rokiškis

• Rokiškio Senamiesčio 
progimnazijai reikalinga buhalterė 
(-is). Gyvenimo aprašymą siųskite 
senamiescioprogimnazija@gmail.
com arba susisiekite nurodytu 
telefonu. Tel. 8 458 51 030. 
Rokiškis
• Siūlomas darbas Olandijoje, 
rūbų valyklos logistikos 
sandėliuose. Atlyginimas 10 Eur/
val. Apgyvendinimas suteikiamas. 
Nuomos kaina 82,50 Eur/savaitei. 
Tel. 8 678 51 101. Rokiškis
• Siūlomas darbas šiukšliavežio 
vairuotojams su C kategorija. 
Atlyginimas 13,50 Eur/val. 
Taip pat reikalingi šiukšliavežio 

operatoriai. Atlyginimas 10,50 Eur/
val. Apgyvendinimas suteikiamas. 
Nuomos kaina 250 Eur/mėn.  
Tel. 8 678 51 101. Rokiškis
• Reikalingi vaikinai ir merginos 
darbui automobilių plovykloje, 
Šiaurineje Airijoje.  
Tel. 8 655 23 242. Rokiškis
• Siūlome darbą viešųjų pirkimų 
specialistui Rokiškyje. Darbo 
pobūdis - dalyvavimas viešuose 
pirkimuose. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 657 58 415. Rokiškis
• Siūlomas darbas Anglijoje, 
kambarių tvarkymas viešbučiuose. 
Atlyginimas 7,5 svaro/val. 
Suteikiamas maitinimas vieną 
kartą per dieną, vežiojama į 
darbą/iš darbo. Apgyvendinimas 
suteikiamas. Tel. 8 678 51 101. 
Rokiškis
• Ieškomas vyresnio amžiaus 
žmogus gyventi ir dirbti ūkyje su 
gyvuliais, prižiūrėti sodybą. Turi 
mokėti vairuoti traktorių. Domina 
tik rimti žmonės, Rokiškio raj.  
Tel. 8 643 12 971. Rokiškis
• Siūlomas darbas Airijoje fabrike 
sausos produkcijos rūšiavimui. 
Darbas greitas, reikalaujantis 
orientacijos. Galimybė užsidirbti, 
nes dirbama po 60 val. per savaitę. 
Atlyginimas 9 Eur/val.  
Tel. 8 678 51 101. Rokiškis
• Reikalingi vaikinai ir merginos 
darbui automobilių plovykloje 
Šiaurinėje Airijoje. Atlyginimas 
mokamas kiekvieną savaitę. 
Apgyvendiname, iš oro uosto 
paimame. Lėktuvo bilietą galime 
padėti nusipirkti. Dėl platesnės 
informacijos rašykite arba 
skambinkite. Tel. 8 655 23 242. 
Rokiškis
• Siūlome darbą merginai. Darbas 
vieną dieną per savaitę.  
Tel. 8 646 24 760. Rokiškis

KITA

• Sausas skaldytas malkas. 
Vidutinio smulkumo, apie 30 cm 
ilgio. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 640 42 901. Rokiškis
• Skubiai reikalinga 2000 Eur 
paskola. Pasirašyčiau vekselį, taip 
pat galėčiau užstatyti automobilį. 
Siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 636 01 997. Rokiškis
• Žolėtus avižinius šiaudus iš 
pastogės. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 125 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Naują medinę pavėsinę 3x3.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Naują medinį šulinį.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Iš Anglijos atvežtą, geros būklės 
pastatomą veidrodį. Dydis 47 
cm x 150 cm. Kaina 30 Eur. Taip 
pat kilimą, tik jį reiktų išsivalyti. 
Natūralios avies vilnos, dydis 2x3 
m, kaina 25 Eur. Tel. 8 605 98 819. 

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Idealios būklės planšetinį 
kompiuterį SAMSUNG GALAXY 
TAB A SM-T585. Yra vieta SIM 
kortelei, visiškai sukomplektuotas, 
garantija, dėkliukas. Pirktas kovo 
mėn. pabaigoje. Domina keitimas. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Geros būklės planšetinį 
kompiuterį iPad A1337. Ekranas 
10 colių. Dedama SIM kortelė, 
yra dėkliukas. Baterija laiko gerai. 
Domina keitimas. Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį Dell 
Inspiron 6000. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 645 49 558. Rokiškis
• Naują kopijavimo aparatą Epson 
XP-245. Nėra dažų. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 646 44 900. Rokiškis
• Geros būklės nešiojamą 
kompiuterį Lenovo T60. 4 GB 
RAM. 250HDD. Baterija nauja. 
Viskas veikia. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Nešiojamą kompiuterį Lenovo 
T400. Viskas veikia. Geros būklės. 
RAM 4 GB. HDD. 250GB. Kaina 

90 Eur. Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Puikiai veikiantį nešiojamąjį 
kompiuterį Acer Aspire 5920G. 
Viskas veikia. Tel. 8 683 06 559. 
Rokiškis
• Stalinį kompiuterį su 
monitoriumi. Amd Athlon 64 
3500+. RAM 2GB. Kietasis 250 
GB. Vaizdo plokštė 256 MB. 
Windows 7. Monitorius skystųjų 
kristalų, 17 colių.  
Kaina 65 Eur. Tel. 8 675 00 301. 
Rokiškis
• Stalinį kompiuterį su 
monitoriumi. Amd Athlon 64x2. 
RAM 2 GB. Kietasis diskas 150 
GB. Windows 7. Klaviatūra. 
Monitorius skystųjų kristalų, 15 
colių įstrižainė. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 675 00 301. Rokiškis
• Nešiojamą kompiuterį DELL 
Inspiron 6000. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 645 49 558. Rokiškis
• Planšetinį kompiuterį Lenovo TB-
X103F. Pirktas 2018.09.26, beveik 
nenaudotas. Yra odinis dėklas, 
priedai, garantija. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 615 44 679. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Ekologinis ūkis, ekologiškas 
bulves. Atvežame.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Naminis šviežias pienas, 
kiekvieną dieną. Vežame į Rokiškį. 
Tel. 8 677 16 010. Rokiškis
• Medų. Kaina 2 Eur.  

Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Ekologišką medų . Kaina 4 Eur. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Ekologinis ūkis, ekologiškas 
bulves. Atvežame.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Kaimiškus, didelius, maranų 
veislės, tamsiai rudus kiaušinius su 
ypatingomis savybėmis.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
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MOBILIEJI TELEFONAI

Rokiškis
• Atraižas, malkas kaladėmis, 
skaldytas malkas. Kaina 130 Eur. 
Tel. 8 624 90 330. Rokiškis
• Seną skrynią. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Šiaudus rulonais, iš pastogės.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Supjautas įvairias malkas.  
Tel. 8 621 89 438. Rokiškis

• Gerai veikiantį telefoną Samsung 
Galaxy Grand Neo Plus Dual Sim. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 622 46 706. 
Rokiškis
• Samsung J3, 2016 m.  
Kaina 60 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Idealios būklės mobilųjį telefoną 
Samsung Galaxy S6 32 GB. Yra 
dokumentai, dėkliukas. Domina 
keitimas. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Geros būklės Samsung SGH - 
P310. Yra dokumentai. Domina 
keitimas. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Baltą mobilų telefoną Samsung 
Galaxy S4 su dokumentais.  
Kaina 60 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Mobilųjį telefoną Nokia Lumia 
800. Yra dokumentai. Domina 
keitimas. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Naują, baltą Nokia Lumia 520. 
Yra dokumentai, užblokuotas. 

Domina keitimas. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Įvairių modelių telefonų 
įkroviklius, ausines.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Mobilaus ryšio telefoną iPhone 4. 
Būklė 9/10. Atmintis 6,2 GB, laisva 
5,3 GB. Kaina 28 Eur.  
Tel. 8 671 32 271. Rokiškis
• Samsung Galaxy S3. Būklė gera, 
baterija nauja, veikia puikiai.  
Kaina 35 Eur. Tel. 8 605 33 586. 
Rokiškis
• Visiškai naują Nokia 3310 3G. 
Garantija dar metams.  
Kaina 40 Eur. Tel. 8 610 10 341. 
Rokiškis
• Telefoną Nokia 3510i su 
įkrovikliu, kaina 3 Eur. Telefoną 
Nokia 1200, kaina 5 Eur. Naują  
laidinį telefoną Elfa, kaina 10 Eur. 
Tel. 8 679 95 266. Rokiškis
• Huawei Honor 8. Veikia puikiai, 
plačiau telefonu. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Gerai veikiantį Samsung J7  
2016 m. telefoną. Kaina 75 Eur. 
Tel. 8 622 46 706. Rokiškis
• Naujus telefonus ir laikrodį. 
Samsung Galaxy S7 Edge. 
Naudotas vienerius metus.  
Kaina 400 Eur. Tel. 8 628 77 848. 
Rokiškis
• Puikiai veikiantį Samsung Galaxy 
Grand Neo Plus Dual Sim telefoną. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 622 34 482. 
Rokiškis
• HTC mobilų telefoną.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 672 86 131. 

Rokiškis
• Naudotą, veikiantį HTC One M9 
telefoną. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 622 79 105. Rokiškis
• Naudotą, tvarkingą, veikiantį 
Samsung Galaxy S5 Mini telefoną. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 622 79 105. 
Rokiškis
• Seną Samsung GT S5230 telefoną 
kartu su ausinėmis, krovikliu ir 
USB laidu. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 622 79 105. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• LP Aspire kachoną su solinio 
būgno stygomis. Mažai naudotas. 
Kaina 75 Eur. Tel. 8 620 55 975. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Garažą prie buvusio DNB banko. 
7 korpusas, pietinė pusė.  
Tel. 8 614 66 272. Rokiškis
• Sodybą, Trys kambariai, dar du 
antrame aukšte nebaigti įrengti. 
Šildoma stačiamalkiu pečiumi. 
Ūkinis pastatas, pirtis, klėtis, rūsys, 
trifazis. 89a. žemės su namų valda. 
Kaina 4500 Eur. Tel. 8 603 55 831. 
Rokiškis
• Neįrengtą namą Žiobiškyje. 
Strategiškai patogi vieta, norintiems 
pabėgti nuo miesto šurmulio. 
Plačiau paskambinus. Sudomintų 
protingas keitimas. Kaina 6500 Eur. 
Tel. 8 616 82 701. Rokiškis
• Dviejų kambarių butą pirmajame 
aukšte, Jaunystės g., mūriniame 
name. Strategiškai patogi vieta, 
darželis, mokykla šalia. Kaina 
18500 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Dviejų kambarių butą Aukštaičių 
g., penktajame aukšte. Langai 
į pietų pusę, visi plastikiniai. 
Tualetas ir vonia atskirai. Didelis 
balkonas. Suremontuotas stogas. 
Sutvarkyta laiptinė.  
Tel. 8 608 20 135. Rokiškis
• Respublikos g., prieš savivaldybę, 
gyvenamąjį namą su ūkiniais 
pastatais. 15 a žemės sklypas. Su 
rimtu pirkėju kaina derinama.  
Tel. 8 628 16 200. Rokiškis
• Dviejų kambarių, 42 kv. m. 
butą Kavoliškyje, pirmajame 
aukšte. Butui priklauso rusys 
ir sandėliukas. Bute esantys 
šaldytuvas, viryklė, skalbimo 
mašina, esant poreikiui bus palikti. 
Šildomas dujiniu ir kietuoju kuru. 
Rami kaiminystė. Kaina 9000 Eur. 
Tel. 8 613 70 717. Rokiškis
• Administracines patalpas 
Rokiškio centre.  
Tel. 8 699 46 862. Rokiškis
• Sodybą Vilkolių k., Rokiškio raj. 
Bendras žemės plotas 28.9 a. Namo 
plotas 64 kv. m. Namui reikalingas 
remontas. Elektra atvesta, 
vanduo iš kieme esančio šulinio, 
dujos balionais. Namas mūrinis, 
aptinkuotas. Yra ūkinis pastatas, 
lauko virtuvėlė. Kaina 4000 Eur. 
Tel. 8 687 83 180. Rokiškis
• Mūrinį namą Bajoruose.  
Tel. 8 620 64 915. Rokiškis
• Vieno kambario butą penktajame 
aukšte, P. Širvio g., Rokiškyje. 
Remontas nedarytas, langai, 
durys nekeisti. Tel. 8 698 31 704. 
Rokiškis

• Namą Rokiškio centre. Įvesta 
elektra, galimybė prisijungti prie 
miesto vandentiekio, kieme yra 
šulinys. Šildymas kietu kuru. 
Namui reikalingas remontas. 
Parduodamas be tarpininkų. Kaina 
8999 Eur. Tel. 8 675 55 189. 
Rokiškis

NUOMA

• Ieškoma dviejų kambarių buto su 
baldais, nuomai, atvykstančioms 
gydytojoms apsigyventi.  
Kaina 120 Eur. Tel. 8 612 68 180. 
Rokiškis
• Išnuomojame dviejų kambarių 
butą Vilniuje, Didlaukio g. 51. 
Šalia - Vilniaus kolegija, Mykolo 
Romerio universitetas. Rami vieta 
- 51-51A namų teritorija stebima 
vaizdo kameromis, ties įvažiavimu 
yra šlagbaumas. 
 Tel. 8 601 84 702. Vilnius
• Jauna šeima skubiai ieško 2-3 
kambarių buto nuomai. Abu 
dirbame. Tel. 8 648 20 132. 
Rokiškis
• Gerą vieno kambario butą su 
baldais ir visais patogumais, 
vienam asmeniui, neturinčiam 
žalingų įpročių. Tel. 8 679 95 305. 
Rokiškis
• Ieškau vieno kambario buto 
su virtuvės baldais, mikrorajone 
nuomai. Esu dirbanti.  
Tel. 8 608 39 206. Rokiškis
• Dirbanti, be žalingų įpročių 
šeima skubiai ieško 2 kambarių 
buto nuomai. Tel. 8 623 20 459. 
Rokiškis

• Keleiviai, siuntos. Kiekvieną 

ketvirtadienį iš Lietuvos, šeštadienį 
atgal. Greitai, saugiai, patikimai. 
Nuo durų iki durų.  
Tel. 8 600 80 702. Rokiškis
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05 06:00 Himnas

06:05 Gimę tą pačią dieną
07:00 Snieguolė. 
Gražiausia iš visų
08:30 Karinės paslaptys
09:00 Labas rytas, Lietuva
12:00 Gyvūnų jaunikliai 
12:50 Sniego vilkų 
šeimyna ir aš 
13:50 Džesika Flečer 5 
15:25 Klausimėlis.lt
15:45 Žinios. 
16:00 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios. 
18:00 Teisė žinoti
18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius
20:30 Panorama

21:00 „Eurovizija 2019"
23:00 Miestiečiai 
00:55 Milžinas Halkas 
03:15 100 metų kartu 
04:25 Džesika Flečer 5

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 Kelionių panorama 
11:00 Aštuonkojis Dipas

12:45 Makfarlandas
15:10 Simpsonai 
15:40 Havajai 
16:45 Ekstrasensų mūšis
18:30 TV3 žinios
19:30 Naktis muziejuje
21:45 Bado žaidynės
00:30 Regresija
02:25 Keršytojai. Altrono amžius

06:25 Madagaskaro pingvinai
06:50 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas 
07:15 Keista šeimynėlė 
07:40 Neramūs ir triukšmingi 
08:10 Riterių princesė Nela 
08:40 Tomo ir Džerio pasakos 
09:05 Ogis ir tarakonai 
09:35 Rango
11:50 Kempiniukas Plačiakelnis 2

13:35 Šunų viešbutis
15:40 Lesė
17:30 Bus visko
18:30 Žinios
19:30 Užburtoji Ela
21:20 Puertorikiečiai Paryžiuje
23:00 PKai šėlsta mamos
00:40 Krikštatėvis II

07:05 Vaikai šėlsta 
08:45 Sveikatos ABC televitrina
09:00 Ultimate Strongman Pasaulio 
čempionatas
10:40 Gyvūnų būstai. Gamtos 
inžinieriai 
11:40 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai 
12:40 Geriau vėliau, negu niekada 
13:40 Ekstrasensų mūšis 
15:45 Nusikaltimų tyrėjai 

17:00 Betsafe–LKL. Juventus - 
Rytas
19:30 Muzikinė kaukė
22:00 Detonatorius
23:45 Anakonda 2. Kruvinosios 
orchidėjos beieškant
01:30 Ekstrasensų mūšis

06:10 „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 „Jaunasis 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 „Mentalistas“ 
22:00 Žinios
22:30 „Mentalistas“ 
23:10 „Mentų karai: Kijevas. 
Laisva valia“ 
00:45 „Gurovo bylos. 
Maitvanagiai“ 
02:45 „Merdoko paslaptys“ 
04:40 „Kelrodė žvaigždė“
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08 06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis 
10:20 Štutgarto kriminalinė 
policija 3
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. 12 beždžionių 2

23:45 Klausimėlis.lt
24:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 3
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
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 Kerštas
23:40 Kvantikas
00:40 Mikė
01:35 Rouzvudas
02:25 Ekstrasensai detektyvai

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

13:00 "Gyvenimo daina" 
14:00 "Aukštakulnių kerštas" 
15:00 "Dvi širdys" 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 "Paveldėtoja 2" 
21:00 "Rimti reikalai" 
21:30 Žinios
22:30 Tuk tuk 
00:25 "Juodasis sąrašas" 
01:15 Apsimetėlis, sukčius 
ir dama

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
18:30 "Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas" 
19:30 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius" 
20:30 "Varom!" 
21:00 Gatvių kovotojas 
23:05 "Dakaras 2019"  
23:35 Greitojo reagavimo būrys 
01:30 "Gyvi numirėliai"
02:10 Užšaldytas 

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 „Mentų karai. Odesa“ 
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 „Kelrodė žvaigždė“ 
18.00 Reporteris
18.55 „Gluchariovas“ 
20.00 Reporteris
20.30 Lietuva tiesiogiai
20.55 „Namas su lelijomis“ 
22.00 Reporteris
23.00 „Gluchariovas“ 
00.00 „Svarbiausia - įstatymas“ 
01.05 „Albanas“ 
02.10 „Kelrodė žvaigždė“ 
03.00 „Moterų daktaras“ 
03.50 „Mentalistas“ 
04.35 „Albanas“ 
05.20 „Mentų karai. Odesa“
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07 06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva.
09:15 Senis
10:20 Štutgarto kriminalinė 
policija 3
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 
24:00 LRT radijo žinios

00:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 3 
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

06:10 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 Visu greičiu pirmyn
23:45 Kvantikas
00:40 Mikė
01:30 Rouzvudas
02:25 Ekstrasensai detektyvai
03:15 Kvantikas
04:05 Mikė
04:55 Rouzvudas

06:05 "Mano gyvenimo šviesa" 
07:35 "Madagaskaro pingvinai" 
08:00 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" 
09:05 "Rimti reikalai" 
09:40 "Namai, kur širdis"

10:25 KK2 penktadienis 
12:00 "Meilės sparnai" 
13:00 "Gyvenimo daina" 
14:00 "Aukštakulnių kerštas" 
15:00 "Dvi širdys" 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 "Paveldėtoja 2" 
21:00 "Rimti reikalai"
21:30 Žinios
22:30 Apsimetėlis, sukčius ir 
dama 
00:15 "Juodasis sąrašas" 
01:05 Stebuklas virš Hadsono

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
12:45 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius
13:40 Stoties policija 
14:40 Sudužusių žibintų gatvės 
15:45 Įteisintas faras 
16:50 Gelbėtojai - 112 
18:00 Info diena
18:30 Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas
19:30 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
20:30 Varom!
21:00 Greitojo reagavimo būrys
23:10 Dakaras 2019 
23:40 Detonatorius
01:20 Antrininkas 
02:15 Gyvi numirėliai

06.10 TV parduotuvė
06.30 Kitoks pokalbis 

07.00 „24/7“
08.00 „Pražūtingi smaragdai“ 
09.00 „Namas su lelijomis“ 
10.00 „Mentų karai. Odesa“ 
11.10 „Albanas“ 
12.20 „Svarbiausia - įstatymas“ 
13.30 TV parduotuvė
13.45 „Miškinis“ 
14.55 „Gluchariovas“ 
16.00 Reporteris
17.00 „Kelrodė žvaigždė“ 
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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06 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 Princas Žydruolis ir 
fėja Lupinė 
10:00 Gustavo 
enciklopedija 
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Atšiaurioji Kanada 
12:55 Pavojingoji žemė. 
Ugnis
13:50 Puaro 
15:25 Klausimėlis.lt
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 Rūta. 
22:30 Išmokyk mane mylėti 
00:25 Skola 
02:15 Atšiaurioji Kanada 
03:10 Pavojingoji žemė. Ugnis
04:00 Klausimėlis.lt 
04:20 Puaro

06:15 Televitrina
06:30 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą
07:00 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai
07:30 Aladinas
08:00 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą
08:30 Mamyčių klubas

09:00 Kulinarinis detektyvas
09:30 Penkių žvaigždučių 
būstas
10:00 Pasaulis pagal moteris
10:30 Svajonių sodai
11:30 Marlis ir aš: šuniukų 
metai
13:15 Kosmoso kariai
15:05 Marko ir Raselo pašėlęs 
pasivažinėjimas
16:55 Havajai 5.0
18:00 Raudonas kilimas
18:30 TV3 žinios
19:30 X Faktorius 
22:30 Londono bulvaras
00:30 Bado žaidynės 
02:55 Juodosios raganos 
metai

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 Kria-kria-keriai
10:35 Margi, pirmyn!
12:35 Policijos akademija 7
 Misija Maskvoje
14:20 Mano draugas delfinas
16:40 Ne vienas kelyje
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Lietuvos balsas. Vaikai
21:30 Stebuklas virš Hadsono
23:20 Laimės sausainiai
01:00 Puertorikiečiai Paryžiuje

06:00 Ultimate Strongman Pasaulio 
čempionatas
07:30 Gyvūnų būstai. Gamtos 
inžinieriai 
08:30 Tauro ragas

09:00 Vaikai šėlsta 
10:00 Nutrūkę nuo grandinės 
10:30 Atgal iš nebūties. Gelbstint 
karaliaus arklius
11:40 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai 
12:40 Geriau vėliau, negu niekada 
13:35 Ekstrasensų mūšis 
15:25 Nusikaltimų tyrėjai 
16:30 Nusikaltimų miestas 
17:00 Betsafe–LKL. Neptūnas - 
Žalgiris
19:30 Užšaldytas
21:05 Antrininkas 
22:10 Gyvi numirėliai 
23:10 Dakaras 2019 
23:40 Adjutantas
01:20 Anakonda 2. Kruvinosios 
orchidėjos beieškant

07.04 TV parduotuvė
07.20 „TV Europa pristato.

Vyrų šešėlyje. Emilija Pliaterytė“
07.55 „Neprijaukinti. Jukonas“
08.25 „Neprijaukinti. Afrika“
08.50 „Gluchariovas“ 
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. 
Žaizdos“ 
20.00 Žinios
20.25 „Inspektorius Luisas. 
Žaizdos“ 
21.00 „24/7“
22.00 Žinios
22.30 „Jaunasis Morsas“
00.45 „Gurovo bylos. 
Maitvanagiai“ 
02.45 „Merdoko paslaptys“ 
04.40 „Kelrodė žvaigždė“  

Ieškokite Rokiškio 
prekybos centruose!

PRAŠO PADOVANOTI

• Prašau padovanoti berniukui 
drabužių. Ūgis 92 cm.  
Tel. 8 670 94 076. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Geros būklės lavinamąjį kilimėlį. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 615 16 534. 

Rokiškis
• Lovytės apsaugą. Tinka, kai 
vaikas pradeda miegoti didelėje 
lovoje. Matmenys 110 cmx46 cm. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 698 76 238. 
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Atklydo jaunas vilkšunio šuniukas 
Kavoliškyje. Prižiūrėtas. Laikinai 
priglaustas. Ieškomi šeimininkai. 
Tel. 8 605 27 494. Rokiškis
• Rokiškio mieste pamestas 

trijų raktų ryšulys (2 buto raktai 
ir 1 automobilio). Radusiam 
atsilyginsime. Tel. 8 655 63 505. 
Rokiškis
• Pamesti bordo (vyšnios) spalvos 
akiniai. Tel. 8 698 86 898.  
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Husqvarna 2,3kW. už 120Eur. 
Ir Echo pjūklą, su palengvintu 
užkurimu, 2,3kW., už 110Eur. Abu 
pjūklai tvarkingi, iš Suomijos. 

Kaina 120 Eur. Tel. 8 684 20 231. 
Kupiškis
• Sniego pūtiką iš Švedijos.  
Kaina 40 Eur. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis
• Naują grandininį pjūklą Erman 
HM5201, 2 kW. Kaina 95 Eur.  
Tel. 8 645 49 558. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Treniruoklį - dviratį.  
Kaina 100 Eur. Tel. 8 698 72 753. 
Rokiškis
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• Treniruoklį. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 695 91 923. Rokiškis
• 39 dydžio pačiūžas. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 620 70 088. Rokiškis
• Naujas pačiūžas. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 620 70 088. Rokiškis
• 1,5 m ilgio snieglentę su 43 
dydžio batais. Tel. 8 604 02 171. 
Rokiškis
• Slides su batais. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 674 54 495. Rokiškis

PERKA

• Perku mūrinį garažą Kavoliškyje. 
Siūlyti įvairius  variantus.  
Tel. 8 673 00 274. Rokiškis
• Perku senus motociklus: Jawa, 
Iž, Emka, Ural, Dniepr, Minsk, 
Voshod, Panonia, Delta, Riga, 
Karpat ir kitus panašius.  
Tel. 8 646 48 101. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Medžio apdirbimo stakles 
Meistras MS380. Mažai naudotos. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 605 22 143. 
Rokiškis
• Medžio apdirbimo stakles ir 
diskinius pjūklus.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Medines vidaus ir lauko 
dailylentes. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Ketaus radiatorius.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Pjautą medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Dewalt 3 padėčių perforatorių. 
Kalimas, gręžimas, 
kalimas+gręžimas. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 621 43 341. Rokiškis
• Mėlyną Bosch perforatorių, 3 
padėčių. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 621 43 341. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• 1997 m. Volvo S40. TDI, 1,8 
l, 66 kW. Daug privalumų. Visa 
informacija telefonu. Kaina 400 
Eur. Tel. 8 622 46 706.  
Rokiškis
• 1995 m. Fiat Ducato. 
Važiuojantis, nėra TA. Kaina 400 

Eur. Tel. 8 603 76 267.  
Rokiškis
• Elektrinį naują moterišką dviratį. 
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Sudedamą dviratį. Sulankstomas, 
telpa į bagažinę. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis
• Savadarbę priekabą. Ilgis 1,6 m, 
plotis 1,4 m. Ratai R13. Vidus be 
kišenių, lingės. Yra dokumentai. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 674 32 521. 
Rokiškis
• Tvarkingą VW Passat B4. 1995 
m., universalas, 1,9 l, dyzelis, TA. 
Kaina 920 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Audi 80 B2. 1986 m, 1,8 l, 
benzinas/dujos, TA, tvarkingas. 
Kaina 520 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Audi A4 B5 1997 m., universalas, 
TA, tvarkingas. Kaina 1450 Eur. 
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Geros būklės 2006 m. Audi A4. 
2 l, 103 kW, dyzelinis variklis, 
universalas, pilkas. TA, lengvojo 
lydinio ratai, iš Vokietijos. Variklis 
dirba kaip laikrodis, važiuoklėje 
niekas nebilda, dveji rakteliai, nauji 
stabdžių diskai, kaladėlės. Domina 
keitimas.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• VW Golf 3 universalą. 1997 m., 
1,9 l, 66 kW, šildomos sėdynės. 
AC, CD, naujos dygliuotos 
padangos, TA galioja dvejus metus. 
Kaina 850 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Audi 80 B4. 1992 m., benzinas/
dujos, 85 kW. TA iki 2020.08.03, 
draudimas iki 2019.06.14. 
Antras komplektas ratų, naujas 
akumuliatorius. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 689 31 164. Rokiškis
• Roges. Tel. 8 675 02 180. 
Rokiškis
• Citroen C5. Universalas, 2005 m., 
1,6 l, HDI. Mechaninė pavarų dėžė. 
Variklio defektas. Pridedu variklį 
keitimui. Spalva sidabrinė. Rida 
370000km. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 685 86 569. Rokiškis
• Audi A6 quattro. 1999 m., 
1,8 l, benzinas, 110 kW., TA iki 
2019.12.29. Yra kėbulo defektų. 
Daugiau informacijos telefonu. 
Kaina 1100 Eur. Tel. 8 627 69 300. 
Rokiškis
• Geros būklės Volvo V70 2001 m., 
2,5 l, dyzelis. Centrinis užraktas, 
kruizo kontrolė, klimato kontrolė, 
kondicionierius, el. langai. 
Automobilis vieno šeimininko. 
Iš Vokietijos. Važiuoja gerai, TA 
galioja dvejus metus. Kaina 1650 
Eur. Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Ką tik iš Italijos parvarytą Land 
Rover Range Rover 2003 m., 
3 l, dyzelis. Kėbulas be rūdžių. 
Važiuoja labai gerai.  
Kaina 3900 Eur. Tel. 8 626 98 422. 
Rokiškis
• 1997 m. Volvo V70. 2,5 l, dyzelis, 
103 kW, universalas, TA iki 
2020.03.14, yra privalumų, pilkos 
spalvos. Kaina derinama. SMS 
neskaitau. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 612 26 517. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Lietus, tvarkingus R17 ratlankius. 
Kaina 149 Eur. Tel. 8 675 16 894. 
Rokiškis
• R13, R14, R15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• 2006 m. Audi A6 lengvojo lydinio 
ratus, 17 colių, tarpas tarp skylių 
112, padangų likutis apie 7 mm. 
Žieminės padangos. Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Žeminančias spyruokles. 
Raudonos, nuo Audi A6 C5 1,9 l, 

TDI, 81 kW. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 662 18 822. Rokiškis
• Gerą sankabos komplektą nuo 
Audi A6 C5 2,5 l, TDI, 110 kW, 
quattro. Yra diskatorius, smagratis, 
diskas. Sachs firmos. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 662 18 822. Panevėžys
• Padangas 255/65 R17 M+S; 
235/55 R17; 215/60 R17; 215/65 
R16; 255/55 R18 M+S. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Dalimis Ssangyong Musso 2001 
m. Tel. 8 645 87 075.  
Rokiškis
• VW Passat B5, B3, VW Golf 2, 
VW Transporter, Opel, Mercedes, 
Renault Master, VW Sharan ir kitus 
automobilius dalimis.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• VW Golf 4 1999 m., 1.9 l, 
dyzelis, 81 kW, dviejų durų.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Ford Focus universalą. 1,8 l, 
dyzelis. Tel. 8 600 54 331.  
Rokiškis
• Opel Astra 1999 m., ecotec 
variklis, 2 l, universalas.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• VW Transporter T4 visus 4 ratus. 
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Chrysler Voyager dalimis. 2.5 l, 
dyzelinis variklis.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Opel Astra 2000 m., 2 l, DTI, 74 
kW., dalimis. Tel. 8 651 12 780. 
Rokiškis
• Geros būklės variklį 1,6 l, HDI. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 685 86 569. 
Rokiškis
• Audi A4 B5. Benzinas, sedanas, 
dalimis. Atsakau į žinutes.  
Tel. 8 647 88 088. Rokiškis
• Lipdukus automobiliams. Dydis 
220 cmx 48cm. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 646 44 900. Rokiškis
• 74 Ah akumuliatorių.  
Kaina 30 Eur. Tel. 8 646 44 900. 
Rokiškis
• Audi A3 1999 m., 1,9 l, TDI, 81 
kW, dyzelis, dalimis.  
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis
• VW Passat B5 2 skardinius 
ratlankius su padangomis R15 
185/65 5/112. Protektoriaus 
gylis apie 5 mm. Tinka įvairiems 
automobiliams. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 622 46 706. Rokiškis
• 4 vnt. žieminių padangų 185/65 
R15. Protektoriaus gylis 6mm. 
Kaina 5 Eur. Tel. 8 612 81 356. 
Rokiškis
• VW Passat B5 1,9 l, 81 kW, 
dalimis. Tel. 8 682 58 004.  
Rokiškis
• VW Passat B4 1995 m., 1,9 l, 
TDI, 66 kW, dalimis.  
Tel. 8 671 51 396. Rokiškis
• Žiemines, dygliuotas padangas 
R15, R16, R17. Tel. 8 621 43 341. 
Rokiškis
• Audi, Volkswagen metalinius 
ratlankius, R15, R16. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 617 38 661. Rokiškis
• Originalius Audi, VW ratlankių 
gaubtus. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 617 38 661. Rokiškis
• Stogo bagažinę Thule, 420l. 
Kaina 260 Eur. Tel. 8 617 38 661. 
Rokiškis
• Motokroso/enduro krosines 
padangas, naujas ir dėvėtas.  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 617 38 661. 
Rokiškis
• Halogenus Hella Rallye 3003. 
Apvalūs, 6 vnt., su laikikliais. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 621 43 341. 
Rokiškis
• Ratlankius R15 4/100 su 
vasarinėmis padangomis.  
Kaina 150 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• R17 Volkswagen ratlankius. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• R15 Opel ratlankius, 4 skylių. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• R16 BMW ratlankius su 
vasarinėmis padangomis.  
Kaina 140 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Ratlankius R16 5/112 už 140 Eur. 
ir R15 5/100 už 100 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• 195/65 R15 naujas, 2017 m. 
Continental padangas, Vokietija. 

Kaina 120E ur. Ir Continental 2015 
m. už 100 Eur. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Audi 80 B4 2 l, 85 kW, benzinas 
ir VW Golf 3 1,9 l, 66 kW, dalimis . 
Tel. 8 612 74 047. Rokiškis
• Lietus diskus su žieminėmis 
padangomis 195/65/15. Tinka 
Peugeot, Citroen, Ford.  
Kaina 60 Eur. Tel. 8 656 50 795. 
Rokiškis
• Audi A4 1,8l, variklį, starterį, 
dinamą, duris, sankabą, vairo 
kolonėlę, kablį. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Turbinas 1999 m. Opel Vectra 60 
kW, 1998 m. Volvo V40 1,9 l, 1996 
m. Audi A4 1,9 l, 1995 m.  Audi 
B4 1,9 l, 66 kW. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Gerai veikiantį televizorių LG. 52 
cm įstrižainės, yra pultelis.  
Kaina 15 Eur. Tel. 8 622 46 706. 
Rokiškis
• Televizorių Samsung. Įstrižainė 
107cm., rodo gerai. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 671 32 271. Rokiškis
• Televizoriu Diboss 80cm. 
įstrižainės. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 687 30 638. Rokiškis
• Puikų Sony televizorių. 108 cm 
įstrižainės, garantija dvejiems 

metams. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis
• Televizorių Šilelis su 
skaitmeniniu imtuvu.  
Kaina 105 Eur. Tel. 8 621 86 262. 
Rokiškis
• Televizorių Samsung su staliuku, 
geros būklės. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 617 54 414. Rokiškis
• GoPro 5 Black edition vaizdo 
kamerą. Kaip nauja, pagal paskirtį 
nenaudota. Yra daug priedų, galima 
apžiūrėti. Kainą galima šiek tiek 
derinti. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 626 50 510. Rokiškis
• LG namų kino sistemą su 
kolonėlėmis. Turi USB jungtį. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 675 00 301. 
Rokiškis
• Automobilinę vaizdo kamerą. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 600 11 671. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Keltuką, kabinamą prie 
traktoriaus galo. Yra prikabinimas 
priekabai ir automobilio priekabai . 
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• Srutovežį. Talpa 3,2 t.  
Kaina 1400 Eur. Tel. 8 615 19 401. 
Kupiškis
• Sraigtinę malkų skaldyklę. 3F, 5 
kW, pavara grandininė. Kaina 400 
Eur. Tel. 8 615 19 401. Kupiškis

• Kultivatorių. Plotis 3 m, C formos 
noragėliai, naudotas. Galimos 
derybos. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 633 01 255. Anykščiai
• Skydą sniegui valyti. Savadarbis, 
jungiamas prie Begalus, gale. 
Kaina 1500 Eur. Tel. 8 611 43 511. 
Rokiškis
• Tvarkingą grėblį DEUTZ-FAHR. 
Dauguma dantų nauji, naujos 
padangėlės. Komplekte kardanas, 
pora atsarginių dantų. Kaina 900 
Eur. Tel. 8 611 22 383. Rokiškis
• Rusišką noraginę sėjamąją SZ 
3,6. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 609 76 754. Rokiškis
• Purkštuvą Jar Met. 1000 l talpa, 
16 m, itališkas siurblys. Reikia 
remontuoti rėmą. Kaina 350 Eur. 
Tel. 8 609 76 754. Rokiškis
• Naudotas, priekines traktoriaus 
Belarus padangas. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• 1992 m., labai geros būklės, 
dvitiltį traktorių T40AM. 
Traktorius kasmet yra draudžiamas 
ir atliekama TA. Dabartinė TA ir 
draudimas galioja iki 2019.04. 
Kainą galima derinti. Kaina 3000 
Eur. Tel. 8 624 24 798. Joniškis
• MTZ-50 turbo, geros būklės 
už 1950 Eu., MTZ-70 anglišką 
variantą už 1650 Eur, MTZ-82 
UK už 560Eur. Tel. 8 641 57 036. 
Kupiškis

Prekybininkai nebegali nemokamai dalyti 
didesnių plastikinių maišelių

Europos Sąjungai aplin-
kosaugos tikslais siekiant 
mažinti plastikinių pirkinių 
maišelių naudojimą, nuo 
sausio prekybininkai nebe-
gali nemokamai dalyti di-
desnių maišelių, kurie daž-
niausia yra su jų logotipu. 

Tokie maišeliai sunkiai 
atskiriami nuo kitų atliekų ir 
tik maža jų dalis perdirbama, 
o gamtoje jie ilgai nesuyra, 
skelbia Aplinkos ministerija. 

Tačiau ploni maišeliai, ku-
rių sienelės storis yra iki 15 

mikronų ir kurie naudojami 
nefasuotiems maisto produk-
tams, gali būti ir toliau dalija-
mi nemokamai. 

„Jau galime pasidžiaug-
ti, kad keičiasi mūsų šalies 
gyventojų požiūris – jie vis 
dažniau renkasi daugkartinio 
naudojimo maišelius. Todėl 
mažėja lengvųjų plastikinių 
pirkinių maišelių sunaudoja-
mas kiekis“, – pranešime sakė 
aplinkos viceministras Marty-
nas Norbutas.

Lietuvos prekybos įmonių 
asociacijos pateiktais duome-

nimis, pastaraisiais metais la-
bai lengvų ir lengvų  maišelių 
sunaudojimas šalyje mažėja. 
2017 metais vienam gyven-
tojui teko 226 labai lengvi ir 
34 lengvi maišeliai, o 2014 
metais – atitinkamai 260 ir 39. 

Seimo priimtomis pataisos 
nuo šių metų leido prekybi-
ninkams neimti mokesčio tik 
už labai plonus (plonesnius 
kaip 15 mikronų) plastiko 
maišelius, būtinus higienos 
tikslais arba skirti nefasuo-
tiems maisto produktams.

BNS inform.

Paskelbtas vaistų, kuriais galės prekiauti 
degalinės ir parduotuvės, sąrašas

Degalinės ir parduotuvės 
nuo sausio gali prekiauti 49 
skirtingų pavadinimų, pakuo-
čių vaistais, skirtais gydyti už-
degimą, burnos ir ryklės ligas, 
priklausomybę nuo tabako, 
lengvinti alergijos simptomus.

Nuo sausio 1-osios įsiga-
liojusiame Valstybinės vaistų 
kontrolės tarnybos direktoriaus 
patvirtintame sąraše – vaistai, 
skirti suaugusiesiems arba vai-
kams nuo 12 metų, su viena vei-
kliąja medžiaga, mažiausiomis 
galimomis pakuotėmis ir tik tam 
tikrų dažniausiai vartojamų gru-
pių vaistai.

Vaistų kontrolės tarnyba pa-
brėžia, kad šis sąrašas nėra baig-
tinis ir galės būti koreguojamas 
bei pildomas kas ketvirtį.

Tarp patvirtintų medikamen-
tų – kelių skirtingų gamintojų 
vaistai su acetilsalicilo rūgštimi 
(„Alka-Seltzer“, „Alka-Prim“ 
ir kt.), skirta gydytis nuo skaus-
mo ir uždegimo, vaistai nuo 
karščiavimo su paracetamoliu 
(„Paramax“, „Apap“), skran-
džio rūgštingumą mažinan-
tis pantoprazolas („Ipraalox“, 
„Nolpaza“ ir kt.), dezinfekcijai, 
odos antiseptiniam gydymui 
naudojami vandenilio peroksi-
das, jodas, briliantinis žaliasis 
tirpalas. Mažmeninėje prekybo-
je bus leidžiama ir kramtomoji 
guma „Nicotinell“.Be kita ko, 
patvirtintame sąraše yra tik tie 
burnos ertmės ir ryklės ligoms 
skirti vaistai, kurių sudėtyje nėra 
etanolio. Visus šiuos vaistus bus 
galima įsigyti tik vyresniems nei 

16 metų asmenims.
Mažmeninės prekybos įmo-

nės, norinčios prekiauti vaistais, 
turės pateikti tarnybai prašymą, 
reikiamus dokumentus ir su-
mokėti valstybės rinkliavą bei 
bus įtrauktos į vaistais galinčių 
prekiauti įmonių sąrašą jau kitą 
dieną.

Kaip skelbė BNS, parduo-
tuvės ir degalinės kol kas nėra 
pasirengusios naujovei – preky-
bą vaistais tikimasi pradėti per 
artimiausius kelis mėnesius.

Naujos tvarkos šalininkai 
sako, kad naujos prekybos vie-
tos bus patogios žmonėms ir 
padidins konkurenciją, vaistinių 
atstovai perspėja, kad be kon-
sultacijos perkami vaistai gali 
sukelti šalutinių reiškinių.

BNS inform.

Per metus žuvusiųjų eismo įvykiuose sumažėjo dešimtadaliu
Per metus žuvusių eismo 

įvykiuose sumažėjo dešimta-
daliu, informuoja Lietuvos 
kelių policijos tarnyba.

Pirmąją 2019-ųjų dieną 
skelbiamais preliminariais po-
licijos duomenimis, 2018-ai-
siais keliuose žuvo 170 žmonių 
– 2017-aisiais žuvusiųjų buvo 

191. Beveik trečdalis žuvusių-
jų per 2018-uosius – pėstieji, 
ėję keliais ne pėsčiųjų perė-
jose, dar beveik dešimtadalis 
žuvo juos partrenkus perėjose. 
Daugiau nei ketvirtadalį aukų 
sudaro automobilių vairuo-
tojai, apie penktadalį – jų ke-
leiviai, 8 proc. – motociklų ir 
mopedų vairuotojai, 6 proc. – 

dviratininkai.
Sužeistųjų ir pačių eismo 

įvykių skaičius per metus išau-
go: iš viso pernai įvyko 3220 
eismo įvykiai, kuriuose nu-
kentėjo žmonės (2017-aisiais 
tokių įvykių buvo 3059), juose 
sužeisti 3795 žmonės, arba 231 
daugiau, nei prieš metus.

BNS inform.
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Nuo šių metų keičiasi asmenų  specialiųjų poreikių nustatymo tvarka
Nuo sausio 2 d. pasikeitė 

specialiųjų poreikių nusta-
tymo tvarka. Neįgalumo 
ir darbingumo nustatymo 
tarnyba prie Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerijos 
(NDNT) nuo šiol nustatys:

pirmojo lygio slaugos 
poreikį (nustatomas asme-
niui, kuriam dėl pastovaus, 
negrįžtamo organizmo funk-
cijų sutrikimo išsivysto ne-
galia, visiškai apribojanti jo 
savarankiškumą, galimybes 
orientuotis, judėti, ir kuriam 
reikalinga nuolatinė 8 valandų 
per parą ar ilgesnės trukmės 
slauga),

antrojo lygio slaugos po-
reikį (nustatomas asmeniui, 
kuriam dėl pastovaus, ne-

grįžtamo organizmo funkcijų 
sutrikimo išsivysto negalia, 
žymiai apribojanti jo savaran-
kiškumą, galimybes orientuo-
tis, judėti, ir kuriam reikalin-
ga nuolatinė 6–7 valandų per 
parą slauga),

pirmojo lygio nuolatinės 
priežiūros (pagalbos) po-
reikį (nustatomas asmeniui, 
kuriam dėl pastovaus, ne-
grįžtamo organizmo funkcijų 
sutrikimo išsivysto negalia, 
iš dalies apribojanti jo sava-
rankiškumą ir dalyvavimą 
visuomenės gyvenime, ir ku-
riam reikalinga nuolatinė 4–5 
valandų per parą kitų asmenų 
teikiama pagalba),

antrojo lygio nuolatinės 
priežiūros (pagalbos) po-
reikį  (nustatomas asmeniui, 

kuriam dėl pastovaus, ne-
grįžtamo organizmo funkcijų 
sutrikimo išsivysto negalia, 
nežymiai apribojanti jo sa-
varankiškumą ir dalyvavimą 
visuomenės gyvenime, ir ku-
riam reikalinga nuolatinė ne 
ilgesnė negu 3 valandų per 
parą atliekama priežiūra (pa-
galba),

lengvojo automobilio įsi-
gijimo ir jo techninio pritai-
kymo išlaidų kompensavimo 
poreikį.

Tokia tvarka patvirtinta 
2018 m. gruodžio 27 d. Lie-
tuvos Respublikos socialinės 
apsaugos ir darbo ministro ir 
Lietuvos Respublikos sveika-
tos apsaugos ministro įsaky-
mu Nr. A1-765/V-1530 „Dėl 
Specialiojo nuolatinės slau-

gos, specialiojo nuolatinės 
priežiūros (pagalbos), speci-
aliojo lengvojo automobilio 
įsigijimo ir jo techninio pritai-
kymo išlaidų kompensacijos 
poreikių nustatymo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“.

Specialieji poreikiai nu-
statomi asmeniui dalyvaujant 
NDNT teritoriniame skyriuje. 
Tuo atveju, kai prognozuo-
jamas asmens bazinis funk-
cionavimo lygmuo bus ne 
didesnis kaip 20 balų ir dėl 
funkcinių organizmo sutriki-
mų asmuo į NDNT atvykti 
negalės, jį NDNT darbuotojai 
apžiūrės namuose, ligoninėje 
ar socialinės globos įstaigoje, 
kurioje asmuo gyvena. Speci-
alieji poreikiai asmeniui neda-
lyvaujant galės būti nustatyti 

tik tada, kai jie bus vertinami 
pakartotinai ir iš pateiktų do-
kumentų nekils abejonių, kad 
prognozuojamas asmens ba-
zinis funkcionavimo lygmuo 
yra 10 balų, asmens savaran-
kiškumas nepakitęs ir dėl or-
ganizmo funkcijų sutrikimo 
jis negali atvykti į NDNT.

Minėtoje tvarkoje įteisin-
ta nuostata, kad tokiu atveju, 
kai, asmuo kviečiamas be pa-
teisinamų priežasčių neatvyks 
į NDNT ar atsisakys dalyvauti 
specialiųjų poreikių vertinimo 
procedūroje arba kai NDNT 
kreipsis į asmens sveikatos 
priežiūros įstaigą, kurios gy-
dytojas parengė siuntimą, ar į 
kitas įstaigas ar institucijas dėl 
papildomų medicininių doku-
mentų (informacijos) pateiki-

mo ir ši įstaiga informuos, kad 
asmuo be pateisinamos prie-
žasties atsisako papildomo 
ištyrimo, NDNT tokio asmens 
specialiųjų poreikių nevertins.

NDNT teritorinis skyrius, 
senatvės pensijos amžių su-
kakusiems asmenims nustatęs 
specialiuosius poreikius, kartu 
priims sprendimą ir dėl speci-
aliųjų poreikių lygio ir išduos 
neįgaliojo pažymėjimą.

Pažymime, kad anksčiau 
nustatyti specialieji poreikiai 
galios iki nustatyto termino – 
iš naujo jų nusistatyti nereikia.

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

Patvirtintas krašto apsaugos sistemos plėtros planas dešimčiai metų
Seimas patvirtino naują 

dešimties metų krašto apsau-
gos sistemos (KAS) plėtros 
programą, kuri, pasikeitus 
saugumo situacijai regione ir 
gynybos finansavimui, keičia 
neaktualia tapusią 2014 m. 
patvirtintą programą. Nau-
joji programa ne tik nustato 
krašto apsaugos sistemai ke-
liamus tikslus, uždavinius ir 
prioritetus, išskiria pagrin-
dines priemones iškeltiems 
uždaviniams pasiekti, bet ir 
numato uždavinių įgyvendi-
nimo terminus, laukiamus 
rezultatus bei jų vertinimo 
kriterijus.

Pagrindiniu krašto apsau-

gos sistemos vystymo tikslu 
išlieka pasirengimas savaran-
kiškai ir kolektyvinei šalies 
gynybai: Lietuvos kariuome-
nės kovinės galios didinimas, 
pasirengimas priimti krizės 
atveju į Lietuvą atvyksiančias 
NATO valstybių karines pa-
jėgas, įvairių valstybės insti-
tucijų ir piliečių įtraukimas į 
pasirengimą gynybai, atsparu-
mas kibernetinėms ir informa-
cinėms atakoms.

„Ši programa yra krašto 
apsaugos sistemos įrankis, 
užtikrinantis nuoseklų ir pa-
svertą gynybos pajėgumų 
vystymo planavimą, leidžian-
tį priimti racionaliausius 
sprendimus dėl ginkluotės 

ir karinės įrangos įsigijimų, 
užtikrinti efektyvų augančio 
gynybos biudžeto panaudoji-
mą, ir svarbiausia – ji padeda 
krašto apsaugos sistemai būti 
dar skaidresne ir atviresne“, 
– pabrėžė krašto apsaugos mi-
nistras Raimundas Karoblis.

Programą ketinama įgy-
vendinti 2019-2028 m. Ja sie-
kiama, kad Lietuvos kariuo-
menė būtų pajėgi užtikrinti 
patikimą atgrasymą ir valsty-
bės ginkluotą gynybą. Svar-
biausiu KAS plėtros prioritetu 
išlieka kariavimo sausumoje 
gebėjimų vystymas, užtikri-
nant veiksmingą žvalgybą, 
vienetų judėjimą ir manevrą, 
ugnies paramos galią, oro er-

dvės gynybą, logistinę paramą 
bei saugų informacijos perda-
vimą, taip pat ir kibernetinį 
saugumą.

Tarp programoje numatytų 
priemonių yra ir priemonės, 
didinsiančios tarnybos Lie-
tuvos kariuomenėje patrau-
klumą – numatoma baigti dar 
2016 m. pradėtą įgyvendinti 
karių tarnybinių atlyginimų 
didinimo programą ir iki 2020 
m. juos padidinti iki 30 proc. 
Taip pat numatoma įgyven-
dinti personalo rezervo per-
tvarką, suformuojant aktyvųjį 
rezervą, kuriame tarnyba truk-
tų dešimt metų po išleidimo į 
atsargą. Kartu bus didinamas 
rezervo karių, atnaujinančių 

žinias ir įgūdžius, skaičius, 
ypač didelį dėmesį skiriant 
Lietuvos kariuomenei reika-
lingų specialistų ir vadovau-
jančio personalo rengimui. 
Programoje taip pat numatyta 
priemonių, skirtų stiprinti pi-
liečių patriotizmą ir valią ginti 
valstybę, didinančių atsparu-
mą informacinėms atakoms ir 
propagandai.

„Mes ir toliau siekiame 
naujos gynybos planavimo 
ir veiklos kokybės krašto ap-
saugos sistemoje. Dėl to šioje 
programoje yra įtvirtinta nau-
jovė – per tris mėnesius nuo 
jos priėmimo Seime pateik-
sime Lietuvos Respublikos 
Vyriausybei patvirtinti krašto 

apsaugos sistemos dešimties 
metų įsigijimų, susietų su 
pajėgumais, planą bei perso-
nalo plėtros planą. Jos mums 
padės užtikrinanti nuoseklų ir 
pasvertą gynybos pajėgumų 
vystymo planavimą“, – sakė 
krašto apsaugos ministras R. 
Karoblis.

Krašto apsaugos sistemos 
plėtros programa – viena iš 
keturių LR Seimo tvirtinamų 
ilgalaikių valstybinių saugu-
mo stiprinimo programų. Jų 
rengimas yra numatytas Na-
cionalinio saugumo pagrindų 
įstatyme ir Ilgalaikių valsty-
binių saugumo stiprinimo pro-
gramų rengimo plane.

KAM inform.

Bus kuriamas saugus valstybės 
duomenų perdavimo tinklas

Seimas pritarė valstybei gy-
vybiškai svarbių institucijų duo-
menų perdavimo tinklo sukūrimo 
modeliui, kuris būtų nepriklau-
somas nuo viešųjų ryšių tinklų ir 
galėtų veikti krizės ar karo sąly-
gomis.

„Saugus valstybės duomenų 
perdavimo tinklas yra vienas esmi-
nių Lietuvos nacionalinio saugumo 
užtikrinimo kibernetinėje erdvėje 
elementų. Įgyvendinę šį projektą, 
sustiprinsime Lietuvos kibernetinis 
saugumą ir gynybą tiek taikos, tiek 
krizės metu“, – sakė krašto apsau-
gos viceministras Edvinas Kerza.

Valstybės valdomo duomenų 
tinklo ir juo teikiamų standarti-
zuotų paslaugų, skirtų gyvybiškai 
svarbioms institucijoms, modelis 
būtų kuriamas išnaudojant jau esa-
mą valstybės valdomų tinklų inf-
rastruktūrą. Planuojama įrengti du 
valstybinius duomenų perdavimo 
centrus Lietuvoje bei vieną rezervi-
nį NATO būstinėje Briuselyje.

„Šiuo metu svarbiausi valsty-
bės įstaigų serveriai, registrai ir 
duomenys išskirstyti beveik 100 
duomenų centrų. Naujas modelis 
leis panaikinti egzistuojantį fizinės 
infrastruktūros ir paslaugų pirkimo 
dubliavimą, kas sudarys sąlygas 
racionaliau naudoti kibernetiniam 
saugumui užtikrinti skirtas vals-
tybės lėšas“, – sako viceministras 
E. Kerza. Saugus tinklas jungs tik 
tas svarbiausias Lietuvos instituci-
jas, kurios turi pavestas funkcijas 

ekstremalių situacijų, stichinių ne-
laimių, mobilizacijos, karo ir kitų 
kritinių atvejų metu, ir kurių veiklos 
užtikrinimas ir duomenų sauga yra 
svarbūs valstybės funkcionavimui 
krizių atveju. Tinklu privalomai nau-
dotis turės aiškiai pagal Vyriausybės 
kriterijus apibrėžtas saugomų ins-
titucijų ratas. Tuo tarpu mokyklos, 
darželiai, parkų direkcijos, urėdijos 
ar kitos panašios įstaigos galėtų 
pirkti paslaugas tiesiogiai iš rinkos.

Lietuvos valstybės informacinių 
išteklių valdymo įstatymas taip pat 
numato, kad saugų valstybinį duome-
nų perdavimo tinklą administruotų 
valstybės biudžetinė įstaiga, kuri ir 
vykdytų tinklo tvarkymo funkcijas.

Tokio pobūdžio tinklo adminis-
travimas nėra tipinė paslauga, kurią 
galima įsigyti rinkoje, nes tinklo 
saugumui užtikrinti pasitelkiamos 
įslaptintos apsaugos priemonės, 
taip pat žvalgybinė ar Aljanso par-
tnerių informacija.

Saugaus svarbiausių valstybės 
institucijų duomenų tinklo sukū-
rimas yra paskutinis nuo 2017 m. 
Seimo Nacionalinio saugumo ir gy-
nybos komiteto ir Krašto apsaugos 
ministerijos inicijuotos kibernetinių 
saugumo pajėgumų konsolidavi-
mo reformos žingsnis. Tuo pačiu 
įgyvendinami Vyriausybės Nacio-
nalinio saugumo komisijos spren-
dimai ir Nacionalinės kibernetinio 
saugumo strategijos nuostatos dėl 
Lietuvos kibernetinio atsparumo 
pajėgumų stiprinimo.

KAM inform.
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

PARODOS:
Viešojoje bibliotekoje.
Stendinė paroda „Rokiškio viešajai bibliotekai-95“.
Spaudinių parodos:
„Bibliotekos metraščiai“,
„Renkame metų knygą“.
Langus puošė Dienos centro jaunuoliai.
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Spaudinių parodos:
„Skamba Kalėdų varpeliai“ ,
„Jis nepaprastai mylėjo vaikus“, skirta legendinio rašytojo Vytauto 

Petkevičiaus atminimui.
SkaitMENINIS muziejus“.
„Renkame 2018 metų knygą“.
RENGINIAI: 
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Sausio 4 d. 15 val. – edukaciniai užsiėmimai, skirti Lego konstruktorių ir 

robotikos rinkinių pristatymui ir konstravimui.
Sausio 4 d. 15 val. –„IT Team“ būrelio užsiėmimų diena.
Sausio 4 d. 14 val. – kūrybinių darbelių studijos „Naminukai“ užsiėmimai.

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

Barbei netrukus sukaks 60 ir ji laikosi puikiai
Jai šiemet sueina 60 ir 

ji iki šiol neturi nė vienos 
raukšlelės veide: šviesiap-
laukė ar tamsiaplaukė, lie-
kna ar figūringa, juodaodė 
ar baltaodė, princesė ar pre-
zidentė Barbė yra amžinai 
jauna ir patinka mažoms 
mergaitėms, net jei metams 
bėgant išgyveno ne vieną 
kontroversiją.

Ši legendinė lėlė išmoko 
prisitaikyti prie laiko ir ma-
dos: tai rodo ir jos paskyra 
socialiniame tinkle „Twitter“.

Ir nepaisant nuožmios kon-
kurencijos žaislų industrijo-
je kasmet daugiau kaip 150 
valstybių parduodama 58 mln. 
Barbių.

„Industrijoje, kur sėkmė 
šiais laikais lydi nuo trejų iki 
penkerių metų, 60 metų yra 
didžiulis dalykas!“ – sakė pa-
saulinio prekės ženklo „Bar-
bie“ rinkodaros direktorius 
Nathanas Baynardas.

Visame pasaulyje Barbė 
yra tokia pat garsi kaip „Co-
ca-Cola“ ar „McDonald's“, 
neseniai lankydamasis „Ma-
ttel“ dizaino studijoje Los An-
dželo priemiestyje El Segunde 
sakė N. Baynardas.

Bendrai nuo Barbės debiu-
to 1959 metų kovo 9 dieną 
Amerikos žaislų mugėje šių 
lėlių parduota daugiau kaip 
milijardas. Lėlę sukūrė viena 
„Mattel“ steigėjų Ruth Han-
dler, kurią įkvėpė jos pačios 
vaikai.

„Jos duktė Barbara turėjo 
ribotą žaislų pasirinkimą – 
buvo tik kūdikius vaizduojan-
čių lėlių, – pasakojo N. Bay-
nardas. – Vienintelis vaidmuo, 
kurį ji galėjo įsivaizduoti tame 
žaidime, buvo globėjos, mo-
tinos.“ Tuo metu R. Handler 
sūnus „galėjo įsivaizduoti, 
kad yra astronautas, kaubojus, 
pilotas, chirurgas“, pridūrė jis.

Barbė, be abejo, yra vardo 
Barbara trumpinys.

Lėlė turėjo mokyti mergai-
tes, „kad jos gali rinktis, kad 

jos gali būti bet kas“, o 1959 
metais tai buvo „radikali idė-
ja“, sakė N. Baynardas.

Barbė iškart sulaukė sė-
kmės. Pirmaisiais metais buvo 
parduota 300 tūkst. lėlių.

Nepasiekiamas idealas?
Nuo pat pradžių Barbės 

kūno proporcijos visai neat-
rodė feministinės ir tai dešim-
tmečius provokavo kritiką.

1959-aisiais jos kūno pro-
porcijos buvo iškreiptos, „kad 
atitiktų to meto estetiką“ ir 
prieinamą medžiagą, sakė 
Barbės dizaineris Carlyle'as 
Nuera.

Po šviesiaplaukės gražuo-
lės pasirodymo parduotuvių 
lentynose bėgant metams ir 
daugėjant skundų dėl „nere-
alių“ proporcijų „Mattel“ pa-
darė daug pakeitimų: pristatė 
įvairių kūno sudėjimo tipų ir 
dešimtis odos atspalvių.

Knygos „Barbė per am-
žius“ autorė M. G. Lord taip 
pat įrodinėjo, kad pradinė kri-
tika neturėjo pagrindo.

„Ji yra tokia, kokios jos 
nori vaikas. Tai, kaip vaikas 
mato lėlę Barbę, dažnai sąly-
goja tai, kaip to vaiko motina 
vertina moteriškumo sąvoką, 
– naujienų agentūrai AFP sakė 
M. G. Lord. – Problema čia ne 
11,5 colio (maždaug 29 cm) 
plastikinis daiktas. Problema 
yra platesnė kultūra ir mote-
riškumo sąvoka.“

1965-aisiais, ketveri metai 
prieš Neilo Armstrongo pasi-
vaikščiojimą Mėnulyje, Barbė 
tapo astronaute. 1968 metais 
parduotuvių lentynose pasi-
rodė pirmoji juodaodė lėlė – 
draugė vardu Kristė.

Prekės ženklo „Barbie“ 
vadovė ir „Mattel“ vicepre-
zidentė Lisa McKnight sakė, 
kad dabar 55 proc. visame pa-
saulyje parduodamų lėlių nėra 
nei blondinės, nei mėlynakės.

„Mattel“ dizaino studijo-
je El Segunde dirba per 100 
žmonių. Dizaineriai lėles kurti 
pradeda nuo paprasto eskizo. 
Tuomet prie kiekvienos jos 

prototipo detalės dirba tikra 
armija ekspertų: pradedant 
lėlės formavimu panaudojant 
naujausią programinę įrangą 
ir trimačio spausdinimo tech-
nologiją ir baigiant veido pie-
šimu, šukuosenos, drabužių 
medžiagos ir raštų parinkimu.

Iš viso naują Barbę sukur-
ti gali užtrukti nuo vienų iki 
pusantrų metų. Tuomet lėlės 
prototipas iš dirbtuvių Kali-
fornijoje siunčiamas masinei 
gamybai į fabrikus Kinijoje ir 
Indonezijoje.

„Kartais pamatai ją ant len-
tynos, o tada suvoki: o taip, 
šitą sukūriau aš!“ – sakė C. 
Nuera.

Barbei sekasi ne vien žaislų 
parduotuvėje: ji aktyviai nau-
dojasi socialiniais tinklais, kur 
jai netgi sukurta asmenybė: iš 
išgalvoto Vilouso miesto Vi-
durio Vakaruose JAV kilusi 
Barbė Milisent Roberts turi 
milijonus sekėjų.

Socialiniuose tinkluose ji 
tiesiogiai pasakoja mergai-
tėms apie savo gyvenimą ir 
svarbias dabarties temas.

2018-aisiais kompanija 
pradėjo didelio masto kam-
paniją, kuria siekiama padėti 
mergaitėms užpildyti vadina-
mąją „svajonių spragą“: per 
Barbę jos mokomos pasiti-
kėti savimi ir neleisti savęs 
paveikti seksistiniams lyčių 
stereotipams.

Barbė taip pat turi savo 
kirpėją, makiažo meistrą ir fo-
tografą, kurie su ja „keliauja“ 
po Jungtines Valstijas ir užsie-
nio šalis ir rengia fotosesijas 
paskyrai socialiniame tinkle 
„Instagram“. Pastaroji pasky-
ra turi beveik 2 mln. sekėjų.

Taigi, Barbė, kuriai netru-
kus sukaks 60, yra amžinai 
jauna, vis dar vieniša ir neturi 
vaikų.

„Barbės prekės ženklo na-
ratyvas yra tas, kad ji yra jau-
na, nepriklausoma, karjeros 
siekianti moteris“, – pabrėžė 
L. McKnight.

BNS inform.

Eurostatas: lietuviai pagal išlaidas alkoholiui – treti ES
Lietuviai pagal išlaidų 

dalį alkoholiui 2017 metais 
užėmė trečią vietą Europos 
Sąjungoje (ES) – Lietuvos 
gyventojai atsilieka tik nuo 
Latvijos ir Estijos, rodo nau-
jausi Eurostato duomenys.

Didžiausią dalį namų ūkių 
išlaidų alkoholiui užpernai 
skyrė estai (5,2 proc.), an-

troje vietoje buvo latviai (4,9 
proc.), trečioje – lietuviai (4 
proc.), antradienį paskelbė 
Europos statistikos tarnyba. 

Po Baltijos šalių sekė Len-
kija (3,5 proc.), Čekija (3,3 
proc.) ir Vengrija (3 proc.). 
Tuo metu ispanai užpernai al-
koholiui skyrė mažiausią dalį 
visų išlaidų – 0,8 proc., grai-
kai ir italai – po 0,9 proc.

Visos ES namų ūkiai 2017 
metais alkoholiui išleido dau-
giau nei 130 mlrd. eurų.

Pasak Pasaulio sveikatos 
organizacijos (PSO), Euro-
poje suvartojamo alkoholio 
lygis yra aukščiausias pasau-
lyje, be to, čia fiksuojama 
daugiausiai su alkoholio var-
tojimu susijusių mirčių.

BNS inform.
Minimali alga auga 7,5 proc.

Minimali mėnesio alga 
nuo sausio didėja 7,5 proc. 
– nuo 400 iki 430 eurų pagal 
iki šiol galiojusią mokesčių 
sistemą.

Nuo naujų metų sujungus 
darbuotojo ir darbdavio mo-
kamus mokesčius, oficialiai 

nauja minimali alga bus 555 
eurai. 

Minimalios algos kėlimas 
turėtų padidinti mažiausias 
pajamas gaunančių gyvento-
jų perkamąją galią, bet dalis 
smulkiųjų verslininkų sako 
turėsiantys kelti paslaugų ir 
produktų kainas.

Darbo kodekse numatyta, 
kad minimali alga gali būti 
mokama tik už nekvalifikuo-
tą darbą.

2018 metų liepą minima-
lią algą gavo apie 47,7 tūkst., 
o mažiau nei minimalią algą 
– apie 99,6 tūkst. darbuotojų.

BNS inform.

Už ligos kompensacijas sumokama beveik 
dvigubai daugiau nei gaunama lėšų

Per 2018-ųjų metų aštuonis 
mėnesius į ligos draudimo kiše-
nę sukrito beveik 117 milijonai, 
bet išmokėta kone dvigubai – 
206 milijonai eurų.

„Iš pensijų draudimo daugiausiai 
yra dengiamos ligos ir nedarbo išmo-
kos, o ta sistema taip pat yra nelabai 
tvari“, – pastebėjo Laisvosios rinkos 
instituto ekspertas Vytautas Mitalas.

2015-aisiais grąžinus išmokas 
į prieškrizinį lygį, norinčiųjų sirgti 
ir gauti kompensacijas skaičius vėl 
šoktelėjo. Auga iki pat dabar.

Medikai sako, kad tuo naudo-
jasi išmokų siekiantys gyventojai 
– esą pacientai prašo nepagrįstai 
pratęsti nedarbingumo dienas, 
arba siūlo kyšius, kad būtų nusta-
tytas nedarbingumas.

„Sodros“ atstovas sako, kad 

sukčiavimą užkardyti gali tik me-
dikai.Pati „Sodra“ su sukčiais ko-
voja pasitelkusi stebėjimo sistemą 
– ji įvertina ligos istoriją, diagnozę 
ir laiką, kurio turėtų pakakti išgyti.

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija aiškina, kad išmokų 
neketina mažinti. Esą kitąmet so-
cialinio draudimo biudžetas bus 
subalansuotas.

BNS inform.

Indonezija pasitiko 2019-uosius masinėmis vestuvėmis Džakartoje
 Indonezijoje daugiau nei 

500 porų davė santuokos 
įžadus Naujųjų metų išva-
karėse per masinę tuoktuvių 
ceremoniją, pliaupiant lietui 
įvykusią palapinėse sostinė-
je Džakartoje. 

Miesto valdžia surengė šias 
masines tuoktuves neturtin-
goms šeimoms, dažnai netu-
rinčioms oficialių dokumentų, 
tokių kaip santuokos ar gimi-
mo liudijimai.

Oficialiai įteisintoje san-
tuokoje gyvenantys sutuokti-
niai ir jų vaikai gali naudotis 
valstybės teikiamomis pas-
laugomis, įskaitant sveikatos 
priežiūrą ar švietimą, sakė 
vietos gubernatorius Anies 
Baswedanas.

„Jeigu jie švęs savo ves-
tuves, jas švęs visi. Visas pa-
saulis“, – sakė pareigūnas, 
aiškindamas, kodėl vestuves 
nuspręsta rengti Naujųjų metų 
išvakarėse. Rohilah, kaip ir 
daugelis kitų Indonezijos gy-
ventojų turinti tik vardą, nau-
jienų agentūrai AFP sakė, kad 
labai džiaugiasi oficialiai ište-
kėjusi už savo ketverių metų 
dukters tėvo Dahruno Haki-
mo. Prieš penkerius metus 
dėl finansinių sunkumų pora 
negalėjo oficialiai registruoti 
santuokos. Juos sutuokė tik 
imamas, tačiau tokia santuo-
ka Indonezijoje nėra oficialiai 
pripažįstama. „Esu laiminga. 
Esu labai laiminga“, – sakė 
Rohilah naujienų agentūrai 
AFP. „Dabar galiu gauti gimi-

mo liudijimą savo dukrai, kad 
valstybė ją pripažintų“, – pri-
dūrė moteris.

Vyriausiam masinių ves-
tuvių ceremonijoje dalyvavu-
siam jaunikiui buvo 76 metai, 
nuotakai – 65, o jauniausiems 
jaunavedžiams  – po 19 metų. 

Tokias masines vestuves 
Naujųjų metų išvakarėse Dža-
kartos valdžia rengia jau antrą 
kartą. Tačiau gerbiant neseniai 
stichijos salyne pasiglemžtų 
aukų atminimą fejerverkų šou 
buvo atšaukti.

Naujųjų metų paminėjimas 
taip pat atšauktas Banteno 
provincijoje, kur gegužės 22 
dieną smogęs cunamis nusi-
nešė daugiau nei 400 žmonių 
gyvybes.

BNS inform.
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

• Tabaką Virdžinija Gold. Siunčiu į 
kitus miestus.  
Tel. 8 695 78 132. Rokiškis

Kažin kodėl per 
statybininko dieną kaimyninės 
šalies žmonės nedaužo į galvą 
plytų ir nesimaudo cemente?

***
Iš moksleivio rašinio: 

„Princas Hamletas buvo 
nevedęs, todėl galėjo daug 
laiko skirti monologams“.

***
Eureka graikiškai iš tikrųjų 

reiškia: „kokia bjaurastis 
prileido į vonią per karšto 
vandens?“

***
Kalbasi dvi pelės. Viena:
– Tu neįsivaizduoji, kokį 

peliną sutikau! Juodas juodas, 
akys žiba, kailis kaip šilkas. O 
ant nugaros du sparnai!

– Tai čia gi šikšnosparnis!
– Šikšnosparnis?! O jis sakė 

– lakūnas...
***

Kalbasi žvejai:
– O tu šiltus daiktus 

pasiėmei?
– Nesijaudink. Septynis 

butelius.
***

Kam imti 100 tūkst. Eur 
paskolą dvidešimčiai metų, jei 
tiek pat pavogus, reiks atsėdėti 
tik septynis?

***
Darbų pamoka mokykloje. 

Mokytojas aiškina:
– Kvailiems kartoju: pirštų į 

rozetę nekišti!
Petriukas:
– O jie į rozetę ir netelpa.
– O tu vinis paimk, kvaily!

***

Naujųjų naktį du 
smuikininkai primušė 
boksininką. Policija niekaip 
neapsisprendžia, kaip vertinti šį 
įvykį: kaip sporto nuopuolį ar 
kultūros pakilimą?

***
Gimęs šliaužioti, visur įlįs.

***
Žmona šaukia:
– Išviriau sriubą, eik valgyti!
Vyras:
– Iš ko sriuba?
Žmona:
– Iš paskutinių jėgų!

***
– Sveika, mano meile, tu ką 

veiki?
– Nieko, rengiuosi miegoti...
– Tik neužmik, a? Aš va prie 

gretimo staliuko su draugais. 
Tuoj ateisiu.

***
Petriukas rašė rašinėlį „Kaip 

aš praleidau atostogas“. Gavo 
dvejetą. Nes parašė tiesiog: 
„Ačiū. Gerai“.

***
Policijoje:
– Ir kodėl jūs manote, kad aš 

girtas?
– O todėl, kad tamsta tampėte 

benamį už barzdos, šaukdamas 
„Gendalfai, tu gyvas!“

***
Sporto bare pasakoja:
– Žinote, vakarykštės 

futbolo rungtynės buvo karštos. 
Stadione greitai baigėsi alus. 
Nuėjau į parduotuvę. Kol 
manęs nebuvo, varžovai įvartį 
įmušė! Ir tegul. Nes nereikia 
vartininko siųsti alaus pirkti!

***
Močiutė Petrutė gavo 

reklaminį lankstinuką: „Mes 
galime tiksliai nustatyti jūsų 
vyro buvimo vietą už priimtiną 
kainą“. Bobutė Petrutė giriasi 
draugėms:

– Irgi mat, technologijos 
vadinasi. O aš tą galiu padaryti 
už dyką. Kalneliškių kapinės, 
penktas kapelis į kairę nuo 
šulinio.

***
Užėjo Pagrandukas į 

sporto reikmenų parduotuvę. 
Stovi prieš vitriną su 
kamuoliais ir gėrisi:

– Žiūrėk tu man, kokios 
gražios guminės moterys!

***
Petriuko močiutė, 

pamačiusi kaip jis Skype 
bendrauja su draugais, įsijungė 
televizorių. Kad pasišnekėtų su 
Prezidente.

***
– Kodėl maži šuneliai 

tokie pikti?
– Nes mažame kūne 

didesnė pykčio koncentracija.
***

Geriausia dovana – pinigai. 
Nes niekas nesako, kad jų jau turi.

***
Trumpoji Rusijos 

Federacijos konstitucijos 
versija: „Nes Putinas taip 
pasakė!“

***
„Kas mūsų neužmuša, daro 

mus stipresniais“. Kaimynų 
katinas Rainius po kastracijos 
su tuo linkęs nesutikti.

Orų prognozė sausio 4-7 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Sausio 4  d. Naktį -8

Dieną -2
PV 
3-8 m/s

Dieną ir vakare snigs, 
plikledis.

Sausio 5 d. Naktį -1
Dieną -5

Š,
4-9 m/s

Vietomis sniegas, 
plikledis. Atšals.

Sausio 6 d. Naktį  -7
Dieną -5

Š, 
2-7 m/s

Vietomis plikledis.

Sausio 7 d. Naktį -10
Dieną -5

V,
2-6 m/s

Vietomis kai kur 
pasnigs. Plikledis.

DIREKTORIUS
Simonas Tuska
Tel. 8 677 08 977
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

AUGALAI BUITINĖ TECHNIKA

• Naudotą šaldytuvą Snaigė. 
Atskira šaldymo kamera viršuje. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 674 56 622. 

Rokiškis
• Trijų stalčių šaldiklį Beko.  
Kaina 50 Eur. Tel. 8 698 72 753. 
Rokiškis
• Šaldytuvą Beko. Būklė 10/10. 

Visa informacija telefonu.  
Kaina galutinė. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 610 09 925. Rokiškis
• Elektrinį šildytuvą, 1500W.  
Kaina 15 Eur. Tel. 8 646 44 900. 

Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną Caika 
134. Kaina 125 Eur.  
Tel. 8 621 86 262.  
Rokiškis

• Mažai naudotą siuvimo mašiną. 
Kaina 23 Eur. Tel. 8 676 47 739. 
Rokiškis
• Automatinę skalbimo mašiną 
Beko. Mažai naudota, talpa 5 kg. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis


