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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Sausio 8-oji, 
antradienis, 

2 savaitė
Iki metų pabaigos liko 

357 dienos.
Saulė teka 8.40 val., 
leidžiasi 16.11 val. 

Dienos ilgumas 7.31 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Apolinaras, Eivada, Eivadas, 
Eivarda, Eivardas, Gintė, 

Medvaišas, Teofilis, Vilinta, 
Vilintas.

Rytoj: Algis, Bazilė, Gabija, 
Julijonas, Marcijona, 

Vaigalis.
Poryt: Elma, Ginvilas, 
Ginvilė, Vyda, Vydas, 
Vydautas, Vydautė.

Dienos citata
„Gerbk save, jei nori, 

kad tave gerbtų“ 
(B. G. Moralis).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1297 m. persirengęs vie-
nuoliu Franceschino Grimaldi 
prasiskverbė į genujiečių kon-
troliuojamą Monako tvirtovę, 
įleido į vidų savo karius ir įkūrė 
Grimaldžių dinastiją.

1926 m. Abdul Aziz ibn Saud 
tapo Hedžazo karaliumi. Vals-
tybės pavadinimą jis pakeitė į 
Saudo Arabiją.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1547 m. Mažojoje Lietuvoje 
išleista pirmoji lietuviška knyga – 
Martyno Mažvydo „Katekizmas“.

1896 m. Rubiškėse (dabar 
- Darius), Klaipėdos rajone, 
gimė lakūnas, Atlanto nugalė-
tojas Steponas Darius (Jucevi-
čius). Žuvo 1933 m.

Post 
scriptum

Ant savo kiemo šuva ir 
vilko nebijo.

4 p.

Festivalis Rokiškio baseine: 
pirmosios tarptautinės varžybos

5 p.

Konferencijoje Kupiškyje – svarbios temos ir 
aktualūs Rokiškio dekanato dvasininkų pranešimai

Konferencijos dalyvius sveikino Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas.                              „Rokiškio Sirenos“ nuotr.

3-4 p.
Pirkdami Neužmirštuolę – 
palaikysite karius 
savanorius

Šv. Kalėdos – proga pažvelgti, 
kaip sekasi Rokiškio stačiatikiams

Lietuvos stačiatikių arkivyskupas Inokentijus Rokiškio šv. Aleksandro 
Neviečio parapijos ateitį mato šviesią.                        „Rokiškio Sirenos“ nuotr.

2 p.
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Nebereikalingų eglučių 
surinkimo vietos Rokiškyje

Pasibaigus šventiniam laiko-
tarpiui žmonės nedelsia ir sku-
ba nupuošti Kalėdines eglutes. 
Paprastai jos namuose laikomos 
iki Trijų karalių šventės – sausio 
6-osios. O paskui daugumai kyla 
klausimas – kur išmesti neberei-
kalingą eglutę?

Rajono gyventojai nebereikalin-
gas žaliaskares gali palikti Taikos 
g. 2 (turgelyje) bei Nepriklauso-
mybės aikštėje, ant grindinio, prie-
šais gėlių parduotuvę „Laumenė“. 
Taip pat žaliąsias atliekas galima 

nugabenti į K. Donelaičio gatvėje 
esančią žaliųjų atliekų surinkimo 
aikštelę.

Eglutės bus baigtos rinkti ir iš 
surinkimo vietų išvežtos sausio 
7-8 dienmis. Primename, kad pa-
likus eglutę neleistinoje vietoje ar 
pasibaigus eglučių surinkimo lai-
kui, gali būti  taikoma administra-
cinė atsakomybė.

Eglučių surinkimą organizuoja 
Rokiškio miesto seniūnija kartu su 
AB „Rokiškio komunalininkas“.

„Rokiškio Sirenos“ ir 
rajono savivaldybės inform.

Žemės ūkio ministerija niekaip 
netarpininkauja renkant paramą

Pastaruoju metu ministerijos 
darbuotojai ir vadovybė sulaukė 
nemažai žemdirbių klausimų, ar 
tiesa, kad įstaiga tarpininkauja 
renkant paramą viešosioms įstai-
goms ar kitoms organizacijoms.

Skirtinguose šalies rajonuose į 
ūkininkus vis kreipiasi tikri ar apsi-
metėliai įvairių fondų ir viešųjų įs-
taigų atstovai. Telefonu jie nurodo, 
kad veikia su Žemės ūkio ministeri-

jos ar konkrečių jos darbuotojų žinia 
ir pakviečia susitikti gyvai.

Tokio susitikimo metu ūkinin-
kams primygtinai siūlomos paramos 
sutartys ir žadama įvairi pagalba 
„jei yra ar iškiltų įvairių problemų“.

Ūkininkai pasakoja, kad kartais 
į tokius susitikimus atvyksta ir kai 
kurie politikai, dirbantys tiek savi-
valdoje, tiek nacionalinėse institu-
cijose.

Žemės ūkio ministerija ir jos dar-

buotojai niekada neprašė ir neprašo 
žemdirbių finansiškai paremti kokią 
nors organizaciją ar iniciatyvą. Taip 
pat niekada nežadėjo ir nežada jo-
kios „pagalbos“ spręsti kokias nors 
problemas mainais į tokią paramą.

Jeigu telefonu ar gyvo pokalbio 
metu sakoma kitaip, tai tokie asmenys 
veikiausia yra apgavikai ar apsišaukė-
liai. Tokių asmenų patartina vengti, o 
kilus įtarimų, informuoti policiją.

ŽŪM inform.

Lietuvos kultūros sostinei ieškoma kultūros vadovo
Rokiškio Kultūros centras jau 

nuo lapkričio vidurio be direk-
torės: buvusioji direktorė Irena 
Matelienė kultūros reikalus ku-
ruoja savivaldybėje: ji tapo Švie-
timo, kultūros ir sporto skyriaus 
vyriausiaja specialiste. Kultūros 
centras šiemet yra viena strate-
ginių įstaigų, mat gruodžio 8-ąją 
Rokiškis tapo Lietuvos kultūros 
sostine. Savivaldybės kuluaruose 
kalbėta, kad konkursas Rokiš-
kio kultūros centro direktoriaus 
pareigoms užimti bus paskelbtas 
dar prieš Naujuosius. Tačiau me-
ras atitinkamą potvarkį pasirašė 
gruodžio 28-ąją, o skelbimas apie 
konkursą savivaldybės svetainėje 
pasirodė tik sausio 3-ąją. 

Reikalavimai – demokratiški
Vienas įdomiausių konkurso as-

pektų – reikalavimai kandidatams. 
Dauguma reikalavimų – elemen-
tarūs, pavyzdžiui, turėti humani-
tarinių, socialinių mokslų ar menų 
srities aukštojo mokslo diplomą. 
Išmanyti savo darbo srities speci-
fiką, ją reglamentuojančius teisės 
aktus. Kalbėta, kad kai kuriuos 
numanomus pretendentus į šį pos-
tą atbaidytų reikalavimas turėti 
kultūros srities įstaigos vadovavi-
mo kelerių metų patirtį. Tačiau šio 
reikalavimo nėra, pretendentai turi: 
„turėti ne mažesnę kaip 3 metų dar-
bo patirtį kultūros srityje“.

Dokumentams pateikti – 
keturiolika dienų
Pretendentų dokumentai prii-

mami 14 kalendorinių dienų nuo 
konkurso paskelbimo (terminas 
skaičiuojamas nuo kitos dienos po 

konkurso paskelbimo, jei paskutinė 
termino diena yra ne darbo ar ofi-
cialios šventės diena, tai termino 
pabaigos diena laikoma artimiausia 
po jos einanti darbo diena), kilus 
abejonių dėl pretendento atitikties 
ir dėl pateiktų dokumentų patiksli-
nimo ar papildymo, terminas gali 
būti pratęstas 5 kalendorinėms die-
noms, jeigu pretendentai yra papil-
domai paklausiami dėl papildomų 
duomenų pateikimo. 

Dokumentus kandidatai turi pa-
teikti Valstybės tarnybos departa-
mento interneto svetainėje www.
vtd.lt. 

Pretendentų atrankos būdas – 
testas žodžiu: vyks pokalbis ir kan-
didatas turės pristatyti savo veiklos 
programą. 

„Rokiškio Sirenos“ ir 
rajono savivaldybės inform.

Mažylių tėvams – 
aktuali informacija

Rajono savivaldybė paskelbė 
žinią apie laisvas vietas rajono 
ikimokyklinėse įstaigose. Jų nėra 
daug, o ir patiems mažiausiems 
– 2017 m. gimusiems mažyliams 
jos visos jau užrezervuotos. O 
štai norintieji vesti į darželį vy-
resnius vaikus, dar gali suskubti 
pateikti dokumentus. 

Taigi, rajono savivaldybės 
Švietimo, kultūros ir sporto sky-
riaus duomenimis, sausio 2-ąją 
laisvų vietų buvo šiuose darže-
liuose. „Ąžuoliuke“ – 4 vietos 
2017 m. gimusiems vaikams, vie-
na 2015 m. gimusiems vaikams. 
Šios vietos pažymėtos kaip rezer-
vuotos. O štai 2013 m. gimusiems 
vaikams dar yra dvi laisvos ir ne-
rezervuotos vietos.

„Pumpurėlyje“ laisvų vietų 
būta 2017 m. gimusiems mažy-
liams. Tačiau visos septynios pa-
žymėtos kaip rezervuotos. 9 lais-
vos ir nerezervuotos vietos yra 
2012 m. gimusiems vaikams, 3 
laisvos ir nerezervuotos vietos – 
2013 m. gimusiems vaikams. 

„Nykštuke“ po vieną vietą 
buvo 2017 m. ir 2015 m. gimu-
siems vaikams, bet jos taip pat 
rezervuotos. O štai 2012 m. gimu-
siems vaikams yra dvi laisvos ir 
nerezervuotos vietos, 2013 m. – 
viena laisva ir nerezervuota vieta.

„Varpelyje“ visos siūlomos 
vietos rezervuotos. 2017 m. gi-
musiems vaikams tokių vietų būta 
dviejų, 2013 ir 2015 m. gimu-
siems – po vieną.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Sekmadienį gaisrininkai 
kviesti du kartus

Sausio 6 d. 15:41 val. gautas pra-
nešimas, kad Respublikos g., Rokiš-
kio m., iš pastato rūksta dūmai.

Tą pačią dieną 20:48 val. gau-
tas pranešimas, kad Melioratorių 
g., Kavoliškio k., Rokiškio r. sav., 
dega šiukšlės metaliniame šiukšlių 

konteineryje.
Panevėžio apskrities 

priešgaisrinės gelbėjimo 
valdybos

Rokiškio priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos

 inform.

Šv. Kalėdos – proga pažvelgti, 
kaip sekasi Rokiškio stačiatikiams

Sausio 7-ąją Rytų apeigų 
krikščionys švenčia Kalėdas. 
Mūsų rajone šią dieną šventė lan-
ko sentikių ir stačiatikių namus.  
„Rokiškio Sirenos“ skaitytojai 
tikriausiai atkreipė dėmesį, kad 
mūsų laikraštyje reguliariai pasi-
rodo žinutės, kviečiančios Rokiš-
kio ir aplinkinių rajonų stačiati-
kius į pamaldas Šv. Aleksandro 
Neviečio cerkvėje, Gedimino g. 
15. Tad įdomu sužinoti, kaip se-
kasi šios parapijos tikintiesiems?

Ilga ir garbinga istorija
Taigi, Lietuvoje šiuo metu yra 

57-os stačiatikių, kitaip dar – orto-
doksų parapijos. Stačiatikiais save 
laiko apie 4 proc. Lietuvos gyven-
tojų (maždaug 145 tūkst.)  Viena iš 
parapijų – Rokiškio šv. Aleksandro 
Neviečio parapija, turinti ilgą ir 
prasmingą istoriją. Pirmieji stačia-
tikių maldos namai Rokiškyje pla-
nuoti statyti pačioje XIX a. pabaigo-
je, o 1903 m. buvo įkurta Rokiškio 
stačiatikių parapija. Šv. Aleksandro 
Neviečio cerkvė – nedidelė, per-
daryta iš gyvenamojo namo. Jame 
cerkvė įkurta tolimais 1939-aisiais. 
Gyvenamajame name įrengta cer-
kvė – greičiau išimtis, nei taisyklė: 
name cerkvė yra įrengta tik Utenoje.  
Rokiškio stačiatikių šventovė nedi-
dukė, tačiau jauki, ir parapijiečių 
pastangomis rūpestingai prižiūrima. 

Netgi tokioje mažytėje cerkvėje  
kruopščiai ir preciziškai paisoma 
interjerui keliamų kanonų reikala-
vimų.

Parapijos bendruomenė – labai 
aktyvi, gyva. Joje yra nemažai ti-
kinčiųjų, kurie nuoširdžiai domisi 
savo tikėjimu, kaip piligrimai lan-
ko stačiatikiams šventas vietas už 
Lietuvos ribų.

Įdomu, kad į Rokiškio šv. Alek-
sandro Neviečio cerkvę melstis 
atvažiuoja ne tik mūsų rajono sta-
čiatikiai, bet ir Kupiškio, Anykščių 
rajonų tikintieji. 

Rokiškio stačiatikių bendruo-
menės ilgametis vadovas – tėvas 
Sergejus Kulakovskij. Nors mūsų 
liaudis rusų dvasininkus – ir stačia-
tikių, ir sentikių – linkusi vadinti 
„popais“, tačiau taip kreiptis į dva-
sininką nedera. Stačiatikių dvasi-
ninkai pageidauja, kad visuomenė 
juos vadintų klebonais.  Parapijos 
klebonas tėvas S. Kulakovskij pas 
parapijiečius važinėja iš Vilniaus. 

Tiki, kad parapijos ateitis – 
šviesi
O kokia Rokiškio šv. Aleksan-

dro Neviečio parapijos ateitis, 
klausėme spalio pabaigoje parapi-
joje viešėjusio Stačiatikių Bažny-
čios vadovo Lietuvoje arkivyskupo 
Inokentijaus. Po pamaldų, kuriose 
gausiai susirinkę tikintieji vos til-

po nedidukėje cerkvėje, giedotojos 
prasitarė, kad arkivyskupui Rokiš-
kio parapija brangi. Mat nuo 2010-
ųjų Lietuvos stačiatikiams vado-
vaujantis arkivyskupas Inokentijus 
Rokiškyje apsilankė jau antrąjį kar-
tą. Tokios garbės sulaukia ne kie-
kviena parapija. 

„Rokiškio Sirenos“ paklaustas, 
kokią Rokiškio šv. Aleksandro Ne-
viečio parapijos ateitį mato, garbu-
sis svečias diplomatiškai atsakė, 
kad „Ateitis – Dievo paslaptis, ta-
čiau tikiu, kad šiai parapijai ir jos 
žmonėms Dievas yra maloningas“. 
Parapija, arkivyskupo Inokentijaus 
nuomone, gyva, aktyvi. „Džiugu, 
kad šio krašto žmonės, ieškantys 
Dievo, turi kur ateiti“, – sakė jis. 
Nors pamaldose ir nedaug jauni-
mo, arkivyskupas teigė, kad žmo-
gus anksčiau ar vėliau randa kelią 
į Dievą. Todėl ir parapijos ateitį jis 
visgi mato šviesią. O tikintiesiems 
jis linkėjo pačių geriausių dalykų: 
laimės ir santarvės šeimose, svei-
katos. O vyresnio amžiaus žmo-
nėms – kad jiems pavyktų įveikti 
savo ligas ir skaudulius. „Už viską 
dėkokime Dievui. Tikėkime, kad jis 
mus myli“, – linkėjo arkivyskupas 
Inokentijus. Jis ragino nepamiršti 
tikėjimo, Bažnyčios, kasdienybės 
rutinoje neapleisti maldos, dvasi-
nių reikalų.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

SAM parengė naujus 
valgiaraščius darželiams, 
mokykloms ir ligoninėms

Po visuomenės skundų dėl 
naujos vaikų maitinimo tvarkos 
Sveikatos apsaugos ministerija 
(SAM) pristato naujus valgia-
raščius darželiams, mokykloms 
ir ligoninėms.

Pasak ministerijos, naujieji re-
ceptai užtikrintų ir sveiką, ir skanų 
maitinimąsi.

Receptai, kuriuos parengė vir-
tuvės šefai, nuo šio pirmadienio 
pateikiami Sveikatos apsaugos 
ministerijos interneto svetainėje. 
Jie – nemokami, bet įstaigoms ne-
privalomi. 

„Subalansuotas cukraus, drus-
kos, riebalų kiekis, atsižvelgta į 
produktus, kiek jie yra sveiki ir 
atitinka tikrai visus reikalavimus. 
Dalis receptų išbandyta pačių 
moksleivių, po to receptai buvo 
dar kartą tobulinami, derinami su 
specialistais“, – komentavo SAM 
atstovė Alina Žilinaitė.

Nauja vaikų maitinimo tvarka 
įsigaliojo rugsėjį, ji sulaukė daug 
kritikos mokyklose ir darželiuose, 
jog vaikai maisto nevalgo, nes jis 
neskanus. Kritikuojamas ir ligoni-
nėse tiekiamas maistas.

BNS inform.
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Konferencijoje Kupiškyje – svarbios temos ir 
aktualūs Rokiškio dekanato dvasininkų pranešimai

Išskirtinis dėmesys renginiui
„2018 m. gruodžio 14 d. 10.30 

val. Kupiškio rajono savivaldybės 
kultūros centro vitražų salėje vyks 
dvasingumui skirta IV tarptautinė 
mokslinė konferencija „Popiežių 
vizitų svarba Katalikų Bažnyčiai 
ir visuomenei Lietuvoje“, – pirmo-
ji žinią pirmumo principu kilnia-
dvasiškai (be atlygio už reklamą) 
pagarsino Aukštaitijos interneti-
nė naujienų agentūra – <aina.lt.>. 
Antrino portalas <http://www.ber-
nardinai.lt>,  pabrėždamas, kad 
renginys prasidės Šv. Mišiomis 
Kupiškio Kristaus Žengimo į dan-
gų bažnyčioje; jas aukos du vysku-
pai – Linas Vodopjanovas OFM ir 
teol. dr. Algirdas Jurevičius bei šeši 
kunigai. 

Trečiasis informatorius (https://
www.vz.lt), be kitų žinių, pristatė 
konferenciją rengusias institucijas: 
Kupiškio rajono savivaldybę, Ku-
piškio rajono savivaldybės adminis-
tracijos Kultūros, švietimo ir sporto 
skyrių, Kupiškio r. švietimo pagal-
bos tarnybą, Šiaulių universitetą, 
Lietuvių, ukrainiečių istorikų asoci-
aciją. Rašyta, kad kad  konferenciją 
globoja JE Panevėžio vyskupas Li-
nas Vodopjanovas OFM, o dalyvius 
sveikins Kupiškio technologijos ir 
verslo mokyklos merginų ansamblis 
(vadovė – Sandra Guginienė).

Dėmesį patraukė teiginys apie du 
konferencijos komitetus –  organi-
zacinį  (Dainius Bardauskas – Ku-
piškio r. savivaldybės meras; Jurgita 
Trifeldienė – Kupiškio r. savivaldy-
bės administracijos Kultūros, švie-
timo ir sporto skyriaus vedėja; dr. 
Aldona Vasiliauskienė – „Lietuvių, 
ukrainiečių istorikų asociacijos“ 
prezidentė ir kt.) bei mokslinį (prof. 
Donatas Jurgaitis – Šiaulių univer-
sitetas; teol. dr. vyskupas Algirdas 
Jurevičius – Kauno vyskupas augzi-
liaras, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų 
seminarijos dėstytojas; teol. dr. kun. 
Gediminas Jankūnas OFS – VDU 
KTF lektorius ir kt.).

 Rokiskiosirena.lt, skleisdama in-
formaciją apie būsimą renginį (irgi 
nesigviešdama pinigų), pagrįstai di-
džiavosi: „Tarptautinėje konferenci-
joje – ir mūsų dekanato dvasininkų 
pranešimai“. Šeštasis pranešėjas 
(https://www.temainfo.lt) skelbė: 
„Kupiškis vėl kvies į dvasingumui 
skirtą mokslinę konferenciją“. 

     
  Kodėl „VĖL“?
 Atsakymas – pasauliečių inicia-

tyva organizuojamos konferencijos 
dvasingumo puoselėjimo temomis 
tampa kupiškėnų tradicija: 2015 
m. spalį Kultūros centro didžiojoje 
salėje teko dalyvauti renginyje „Pa-
švęstojo gyvenimo metai: istorija, 
dabartis, perspektyvos“ (išklausyti 
8 pranešimai). Įspūdžiais pasidali-
jau straipsnyje „Pasauliečių padėkos 
Dievui ir pašvęstiesiems“ (<www.
snaujienos.lt>), kuris patraukė ne 
tik laikraščio prenumeratorių, bet ir 
internautų dėmesį (1649 peržiūros). 

 Dr. A. Vasiliauskienė „Lietuvos 
aide“ konstatavo: „Konferencija už-

baigta diskusijomis, apibendrinimu 
ir rezoliucijos, skatinančios atkreip-
ti dėmesį į dvasingumo ugdymą res-
publikos švietimo įstaigose, priėmi-
mu. Dera pastebėti, kad tai pirmas 
toks renginys, skirtas Pašvęstojo 
gyvenimo metams, kurį organizuoja 
pasauliečiai“.

Po metų (2016) konferencijos 
„Gailestingumo žinios švyturiai 
Panevėžio vyskupijos 90-metėje is-
torijoje“ (9 pranešimai) atidaryme 
meras D. Bardauskas kalbėjo: „Ši 
salė matė daug renginių visuomenei, 
bet tokie, koks šiandien čia vyksta, 
labiausiai reikalingi –  gailestingu-
mo niekada nebus per daug. Konfe-
rencija, analizuojanti gailestingumo 
žinią, rodo visų mūsų – merijos, 
kultūros ir švietimo darbuotojų, 
dvasininkijos – sutelktines pastan-
gas siekti, kad žmonės būtų jautrūs 
bei dėmesingi ir vieni kitiems, ir 
tikėjimo klausimams. Džiugina ren-
ginio dalyvių pozicija – žadinti kie-
kviename žmoguje glūdinčią meilę 
tiesai, orumui ir gailestingumui. 
Krikščioniškų jausmų puoselėjimas 
sekuliarizuotos Europos dalyje – 
Lietuvoje yra svarbus mūsų švieti-
mo uždavinys“.

Abi konferencijos neapsibrėžė 
Kupiškio rajono riboženkliais – pra-
nešėjai ir dalyviai rinkosi iš įvairių 
respublikos vietų ir svarstė, kad to-
kie „susirinkimai“, nuoširdžiai glo-
bojami Kupiškio mero, netrukus tu-
rėtų tapti tradicija. Mintijimai virto 
tikrove – Kupiškio savivaldybė su 

D. Bardausku ir J. Trifeldiene prie-
šakyje – kol kas vienintelė Lietuvoje, 
sistemingai besirūpinanti visuome-
nės dvasinės sąmonės puoselėjimu.

2017 m. konferencijos tema – 
„Pašaukimo šventumui išsipildymas 
Lietuvių tautoje” (10 pranešimų). 
Joje pagerbti du arkivyskupai: 2017 
m. palaimintuoju paskelbtas arkivys-
kupas Teofilis Matulionis, užbaigiant 
jo garbei Lietuvos vyskupų  skirtus 
bažnytinius metus, ir prieš 30 metų 
(1987) palaimintuoju paskelbtas ar-
kivyskupas  Jurgis Matulaitis MIC. 
Konferencijoje paminėti ir iš Panevė-
žio vyskupijos kilusieji Dievo tarnai.

Ketvirtosios konferencijos  
turinio ypatumai
Paprastai konferencijas įvardijame 

kaip mokslines ar mokslines – prak-
tines. Šį sykį meras D. Bardauskas, 
kreipdamasis į susirinkusiuosius, 
skelbė mokslinės – pažintinės – edu-
kacinės konferencijos pradžią. Tokią 
trinarę apibrėžtį patvirtino kiekvieno 
pranešimo, susieto su Pontifiko Lie-
tuvoje išsakytomis mintimis, turinys.    

* Per daugiau nei 600 metų Lie-
tuva Šventojo Tėvo sulaukė tik an-
trą kartą. Pirmasis – Šventojo Jono 
Pauliaus II apsilankymas prieš 25 
metus. Įdomūs prelegentų, tiesiogiai 
bendravusių su Popiežiumi – Kauno 
vyskupo augziliaro, Vilniaus šv. Juo-
zapo kunigų seminarijos dėstytojo 
teol. dr. Algirdo Jurevičiaus ir Vy-
tauto Didžiojo universiteto Katalikų 
teologijos fakulteto dėstytojo teol. dr. 

kun. Gedimino Jankūno OFS pra-
nešimai  („Popiežiaus Pranciškaus 
vizitas bažnytinės bendrystės kon-
tekste“ ir „Marija – gailestingumo 
įsčiose – katechezė prie Aušros 
Vartų belaukiant popiežiaus Pran-
ciškaus“).

 * Susitikime su kunigais, klieri-
kais ir vienuoliais Popiežius mokė 
juos būti arčiau žmonių: „Kartais 
skundžiamasi, kad žmonės neatei-
na. Eik jų atrasti! Mūsų vaikai neat-
eina? Sugalvok kažką! Ir padėk!“ Šį 
raginimą gražiai atliepė Kamajų Šv. 
Kazimiero bažnyčios klebono teol. 
lic. kun. Andriaus Šukio ir Utenos 
A. ir M. Miškinių viešosios biblio-
tekos patirties pristatymas – „Edu-
kacinių programų „Teologas bibli-
otekoje‘‘ ir „5 IN 1“ aktualumas 
ir nauda“ (bibliotekininkė Jurgita 
Gudelienė ir kun. Andrius Šukys). 
Kadangi visos veiklos pranešime 
negalima aprėpti, konferencijos da-
lyviams buvo padovanotas „Rokiš-
kio Sirenos“ 2018 gruodžio 14 d. 
numeris (labai išsamus str. „Kerti-
niai akmenys: apie griaunamus ste-
reotipus, trinamas ribas ir gyvą ben-
druomenę“) ir <www.temainfo.lt> 
parengtas spalvotas 4 lapų priedas 
– „Kamajų parapijos programa „5 
in1“ atitinka nuostatą: „Tikiu, kad 
pažinčiau, pažįstu, kad tikėčiau“.

 * Romos katalikų vadovas Auš-
ros Vartų Gailestingumo Motinos 
koplyčioje  maždaug 2000 tikinčių-
jų būriui kalbėjo: „Ši Motina <…> 
yra visų Motina; kiekviename, ku-

ris čia atvyksta, ji mato tai, ko labai 
dažnai net mes patys nepajėgiame 
suvokti: ji įžvelgia savo Sūnaus Jė-
zaus veidą, įspaustą mūsų širdyse...“ 
Galima teigti, kad šios Pontifiko idė-
jos išplėtotos Linos Matiukaitės (Ku-
piškio rajono savivaldybės viešosios 
bibliotekos Kraštotyros ir edukacijos 
skyriaus vedėjos) bei Vyčio Zavac-
ko (Kupiškio rajono savivaldybės 
vyriausiojo specialisto) tiriamajame 
darbe „Švč. Mergelės Marijos pa-
veikslai Kupiškio dekanato bažny-
čiose“. Tai pirmas tokio pobūdžio 
darbas Kupiškio dekanate. Apie ma-
lones, patirtas meldžiantis prie Dievo 
Motinos paveikslo kalbėjo dr. Aldo-
na Vasiliauskienė (pranešimas „Ska-
piškio Šv. Hiacinto (Jackaus) bažny-
čios Dievo Motinos paveikslas“).

* „Šio vizito atvykau ypatin-
gu Jūsų valstybei metu – švenčiate 
Nepriklausomybės  šimtmetį, kurį 
ženklino išbandymai ir kančios: 
kalinimai, tremtys, net kankinys-
tės“, – sakė Popiežius. Šia tema 
išklausyti teol. lic. kun. Alberto 
Kasperavičiaus („Istorinė atmintis, 
kaip tikinčiųjų ateitį kuriantis veiks-
nys, popiežių kalbose Lietuvoje“), 
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos 
karo akademijos Mokslo centro dar-
buotojo dr. Dariaus Juodžio („Re-
presuoti Kupiškio krašto kunigai“) 
ir teol. lic. kun. Vitalijaus Kodžio 
(„Kun. kankinio Alfonso Lipniūno 
asmenybės svarba ir aktualumas“) 
pranešimai. 

Į 4 p.

Pandėlio, Panemunio ir Skapiškio klebono Alberto Kasperavičiaus (dešinėje) atliktos 
popiežių šv. Jono Pauliaus II ir Pranciškaus kalbų lyginamosios analizės atidžiai klausėsi 
Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas ir kunigas Gediminas Jankūnas.

Kamajų, Salų ir Duokiškio klebono Andriaus Šukio pranešimas apie šiuolaikišką požiūrį į 
sielovadą sulaukė daug palankių atsiliepimų. 

Kamajietė Sigita Turkevičienė konferencijos svečiams išdalino „Rokiškio Sirenos“ dovanotą 
specialiai šiai konferencijai skirtą numerį.

Konferencijos dalyviams neprireikė konspektuoti kunigo Andriaus Šukio pranešimo: apie 
Kamajų parapijoje rengtas edukacines veiklas jie detaliau galėjo pasiskaityti „Rokiškio 
Sirenoje.
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 * „Negražus gyvenimas, stovint 

priešais veidrodį. Bet gražus gyve-
nimas su kitais“. Ši frazė origina-
liai siejasi su Panevėžio vyskupijos 
jaunimo centro vadovės Monikos 
Žydeliūnaitės anketavimo pagrindu 
parengto pranešimo „Nuoširdžios 
jaunimo mintys apie Bažnyčią“ tei-
giniais.

 * „Per muziką jūs atsiveriate 
klausymuisi bei vidiniam pasauliui 
ir taip leidžiate, kad būtų paliestas 
jūsų jautrumas, o tai visada yra gera 
proga dvasinei įžvalgai. < ... > tik 
melsdamiesi išmokstame klausytis 
Šventosios Dvasios“. Ši Popiežiaus 
mintis tarsi atgarsiu nuskambėjo  
Viliaus Sikorsko – kunigo, Išlaužo 
Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių 
pagalbos parapijos klebono, bažny-
tinės muzikos magistro,  teologijos 
mokslų daktaro, dokumentinio filmo 
„Uolų medus (Ps 80,17). Sakralinės 
muzikos takais“ kūrėjo – pranešime 
„Popiežiaus Pranciškaus vizito įtaka 
kultūrai ir religiniam bei politiniam 
gyvenimui“. Konferencijos dalyviai 
turėjo progos pajusti gerb. prelegen-
to atliekamų giesmių savitumus, įsi-
gilinti į komentarus. 

Nelaukta, tad ir netikėta
Dviguba staigmena virto mero D. 

Bardausko sveikinamosios kalbos 
baigiamoji dalis – Lietuvos Res-
publikos Seimo Kultūros komiteto 
pirmininko Ramūno Karbauskio ir 
Stasio Tumėno pasirašytų keturių 
Padėkos raštų įteikimas aktyviau-
siems dvasingumo idėjų puoselėto-
jams įžanginėje renginio dalyje.  

Pirmasis svaraus įvertinimo do-

kumentas įteiktas Krekenavos Švč. 
Mergelės Marijos Ėmimo į dangų 
mažosios bazilikos klebonui, VDU 
Katalikų teologijos fakulteto dėsty-
tojui teol. dr. Gediminui Jankūnui 
OFS už mokslinę – metodinę pa-
galbą planuojant ir organizuojant  
konferencijų (2015–2018) ciklą, 
dalyvavimą jų darbe ir sistemingą 
idėjų sklaidą mokslo pasaulyje bei 
visuomenėje.    

Du analogiški raštai nudžiugino 
Skapiškio pagrindinės mokyklos 
pedagoges – mokytoją metodinin-
kę Auksę Jankevičienę ir biblio-
tekininkę, vyr. mokytoją Reginą 
Stanienę. Jos apdovanotos už Šv. 
Bazilijaus Didžiojo ordino istorijos 
puoselėjimą mokykloje, visuome-
nėje ir mokslo pasaulyje, už Skapiš-
kyje veikiančios nuolatinės parodos 
„Pažintis su Ukrainos kultūra“ po-
puliarinimą; už pagalbą, daugelyje 
Lietuvos miestų pristatant 2014 m. 
publikuotą monografiją „Vasilijaus 
Zinko studija „Sesuo Rafaila“: isto-
rinis biografinis kontekstas, moksli-
niai komentarai ir teologinė termi-
nologija“ (R. Stanienė) ir mokslinių 
straipsnių rinkinio „Šv. Bazilijaus 
Didžiojo ordinas: iš liaudies – liau-
džiai“ (2017 m.) viešinimą (A. Jan-
kevičienė). 

Neplėtodama šių mokytojų in-

dėlį liudijančius faktus, pateiksiu 
vieną naujausią elementą. Knygos 
„Šv. Bazilijaus Didžiojo ordinas: 
iš liaudies liaudžiai / Чин Святого 
Василiя Великого: iз народу – 
народовi“ (Šiauliai, Lvovas, 2017) 
pristatymas S. Tumėno kuruojamoje 
spaudos konferencijoje LR Seime 
(dalyvavo ir mokyt. Auksė) apra-
šytas „Lietuvos aide“ („Šv. Bazili-
jaus Didžiojo ordino įtaka Lietuvos 
kultūrai ir sėkmingiems dvišaliams 
Lietuvos ir Ukrainos santykiams“). 
Skaitytoja Dolina Ražauskienė 
(Žvirblonys, Pakruojo r.) rašė man: 
„Didžiausias gražumas ir emocija 
buvo skaitant Skapiškio mokyto-
jos pasisakymą. Ta žinia apie baltą 
knygos viršelį mane sujaudino. Pati 
turiu kelias popiežiaus Pranciškaus 
knygas baltais viršeliais ir žinau, 
kokius išgyvenimus patiriu tik pa-
ėmusi jas į rankas. Užtenka kartais 
tik palaikyti rankoje Popiežiaus 
knygą ir kažkas viduje įvyksta. Gi-
lus mokytojos pastebėjimas! Pui-
kios citatos parinktos. Perskaičiusi 
straipsnį, dar sykį grįžau prie nuo-
traukų. Panūdau pasižiūrėti, kas per 
moteris, skleidžianti tokią šviesą. 
Simpatiška moteris! Kiek talentingų 
žmonių yra toje apjuokiamoje pro-
vincijoje!“ 

Ketvirtoji Seimo padėkos raš-

tu įvertintoji – dr. Aldona Vasi-
liauskienė, be kurios  iniciatyvos 
ir išradingumo, atkaklaus ryžto, 
reiklumo sau ir kitiems nebūtų nei  
Lietuvių, ukrainiečių istorikų aso-
ciacijos, nei ekspozicijos „Pažintis 
su Ukrainos kultūra“, nei daugelio 
tarptautinių mokslinių – praktinių 
konferencijų. Tiesa, Aldona, kaip 
ir nemažas būrys konferencijos 
pranešėjų bei organizatorių, tądien 
renginio apibendrinimo metu ap-
dovanota ir Kupiškio rajono savi-
valdybės administracijos Kultūros, 
švietimo ir sporto skyriaus Padėkos 
raštu. O visų svarbiausia – iš JE 
Panevėžio vyskupo Lino Vodopja-
novo OFM rankų po Jo sveikina-
mosios kalbos priėmė Popiežiaus 
medalį, Šventojo Tėvo atsivežtą iš 
Vatikano Pabaltijo šalims. Vieno-
je  medalio pusėje Švč. Mergelė 
Marija su Kūdikiu ant kelių, kito-
je – popiežiaus Pranciškaus herbas. 
Tai vienintelis medalis, įteiktas 
Kupiškio krašte ir, būtent, dr. A. 
Vasiliauskienei už ilgametę pasiau-
kojamą veiklą organizuojant ir įgy-
vendinant dvasingumo klausimams 
skirtus renginius, skaitomas pas-
kaitas, straipsnius bei monografi-
jas, skirtas dvasininkijai, žinių apie 
renginius sklaidą spaudoje.

Doc. dr. Irena Ramaneckienė

Konferencijoje Kupiškyje – svarbios temos ir 
aktualūs Rokiškio dekanato dvasininkų pranešimai

Straipsnio autorė doc. dr. Irena 
Ramaneckienė.          „Rokiškio Sirenos“ nuotr.

Kalėdinėje šventėje pergalę šventė 
FMK Lituanica Rokiškis U12 komanda

Gruodžio 29 –ąją vyko Kalėdi-
nė FMK Lituanica Rokiškis fut-
bolo šventė.  Šventėje dalyvavo 
U-6, U-8, U-10 ir U-12 komandų 
nariai. Nors nemažai mažųjų au-
klėtinių sirguliuoja, 2018-uosius 
palydėjo gausi mokyklos ben-
druomenė.

Iš U-6 ir U-8 komandų narių buvo 
sudarytos dvi mišrios komandos 
(mėlynieji ir rausvieji), kurios var-
žėsi tarpusavyje. Kadangi varžybos 
buvo draugiškos, rezultatas nebuvo 
skaičiuojamas. Neženklų pranašumą 
turėjo mėlynieji, kurių gretose išsi-
skyrė Arminas Viplentas. Rausvieji 
žaidė pagirtinai, pasižymėjo koman-
diškumu ir darna gynyboje. Pasibai-
gus tarpusavio varžyboms, jaunieji 

FMK Lituanica Rokiškis futbolinin-
kai žaidė „oficialias“ rungtynes – jų 
varžovas buvo treneris. Po įtemptos 
ir sunkios kovos, atsilikdami rezulta-
tu 0:1, jaunieji futbolininkai atsitiesė 
ir šventė pergalę rezultatu 3:1.  Pui-
kiai sužaidę vienas svarbiausių (kol 
kas) savo varžybų, mėlynieji stebėjo 
vyresniųjų važybas.

FMK Lituanica Rokiškis U-12 tik 
rungtynių pabaigoje įveikė U-10 ko-
mandą. Abi komandos degė noru nu-
galėti. Tai buvo principinė dvikova.  
U-10 komanda į varžybas susirinko 
beveik pilna sudėtimi (12 žaidėjų), o 
vyresnieji buvo tik šešiese.  Varžybų 
pradžia kiek geriau susiklostė vyres-
niųjų komandai, tačiau įspūdingas 
Vėjo įvartis į varžovų vartus pabu-
dino 2009/2010 gim. metų komandą 

ir pirmasis kėlinys baigėsi rezultatu 
4:5. Antrajame kėlinyje U-10 ko-
manda pradėjo žaisti protingiau ir su-
gebėjo ne tik išlyginti, bet ir persverti 
rezultatą. Tik pačioje varžybų pabai-
goje 2007/2008 gim. metų komanda 
įrodė savo pranašumą ir šventė per-
galę rezultatu 9:11. Rezultatyvumu 
pasižymėjo Bernardas ir Vakaris, 
pelnę po 5 įvarčius (U-12 koman-
da) ir 4 įvarčius įmušęs Airidas (U-
10 komanda).. Šios varžybos buvo 
puikus pasiruošimas sausio mėnesį 
vyksiantiems UAFF mažojo futbo-
lo pirmenybių II turams. Kalėdinės 
šventės metu Romanas buvo apdova-
notas prizu už pažangumą, o visi kiti 
šventės dalyviai prizus su mokyklos 
simbolika gaus sausio mėnesį. 

FMK Lituanica inform.

Pirkdami Neužmirštuolę – 
palaikysite karius savanorius

„Gerai pasirengę savanoriai 
– būdas parodyti, kad niekada 
nepamiršime, kodėl esame laisvi. 
Todėl šią savaitę, kaip ir kasmet, 
kviesime įsigyti neužmirštuoles 
„Narvesen“ ir „Lietuvos spauda“ 
prekybos vietose bei taip paremti 
Krašto apsaugos savanorių pa-
jėgas“, – taip rašoma specialiai 
akcijai „Neužmirštuolė“ skirtoje 
paskyroje Facebook.

Kaip ir kasmet, atmindami Sau-
sio 13-ąją daugybė šalies žmonių 
segsis neužmirštuolės žiedelį į at-
lapą. Gėlytę galima atsispausdinti 
pagal specialų šabloną. Arba įsigyti 
„Lietuvos spauda“ prekybos vieto-
se. Už simbolinę kainą nusipirkus 
šią gėlytę, kaip ir kasmet, paremsi-
te Krašto apsaugos savanorių pajė-
gas. Jos šiemet sausio 17-ąją švęs 
28-ąjį gimtadienį.

Nors gėlytės kaina simbolinė, 

tačiau 2016 m. buvo surinkta 6 
tūkst. 474 eurų. Už 5 tūkst. eurų ka-
riai savanoriai įsigijo naktinio ma-
tymo prietaisų, o likusi suma buvo 
panaudota pirkti karių ekipuotei, 
kuri perduota Ukrainos kariams. 
2017 m. akcijos metu buvo surinkta 
5439,50 Eur lėšų. 

O už 2018 m. akcijoje „Neuž-
mirštuolė“ surinktas lėšas Krašto 
apsaugos savanorių pajėgos įsigijo 
pirmąjį fiksuoto sparno konstruk-
cijos drono komplektą. Koks tai 
aparatas, kuo jis svarbus kariams sa-
vanoriams, galima susipažinti 2018 
m. „Savanorio“ žurnalo 3-ajame nu-
meryje. Leidinys yra Krašto apsau-
gos ministerijos tinklalapio skiltyje 
„Karinė žiniasklaida“. Taigi, nusi-
pirkę mažą gėlytę, Lietuvos žmonės 
saviesiems kariams dovanojo labai 
reikalingą prietaisą. 

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.



5 psl.  2019-01-08

Nepriklausomas rajono laikraštis

Festivalis Rokiškio baseine: pirmosios tarptautinės varžybos
Šeštadienį Rokiškio baseinas vos sutalpino visus 
norinčius pamatyti istorinį įvykį – pirmąsias tarptautines 
plaukimo varžybas, kurias papuošė „Fiesta“ šokėjos 
(Rokiškis), dailiojo plaukimo komandos pasirodymas 
(Šiauliai) bei parodomosios vandensvydžio varžybos 
(Kaunas). 
Varžybose dalyvavo vaikai iš Lietuvos ir Latvijos,o 
renginį vedė sporto komentatorius ir žurnalistas 
kraštietis Rytis Kazlauskas. O vyresnės kartos 
sporto aistruoliai džiaugėsi išvydę legendinę Lietuvos 
plaukikę Liną Kačiušytę.
Šio renginio metu rokiškėnams buvo pristatytas 
vandens sporto šakų spektras.

„Rokiškio Sirenos“ inform.
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Baudžiamoji atsakomybė už 
vairavimą išgėrus negąsdina

Prieš porą metų įvesta 
baudžiamoji atsakomybė už 
vairavimą išgėrus apčiuo-
piamų rezultatų kol kas ne-
duoda. 

Iš per metus pagaunamų 
beveik 10 tūkst. vairuotojų 
pusė jų be baudos užsidirba ir 
teistumą, nes įpučia daugiau 
kaip 1,5 promilės.  

Ekspertai pastebi, kad tik 
mažiau negu 2 proc. pažeidėjų 
patenka už grotų, o kiti atsi-
perka baudomis ar automobi-
lio konfiskavimu.

Todėl pradedama kalbėti 
apie griežtesnes baudas, pa-
vyzdžiui, viešųjų darbų sky-
rimą ar, kaip siūlo Lietuvos 

techninės apžiūros įmonių 
asociacijos „Transeksta“ at-
stovas Renaldas Gabartas, 
imtis diskusijų dėl atsakomy-
bės asmenims, leidžiantiems 
išgėrusiam draugui sėsti prie 
vairo, – pripažinti juos nusi-
kaltimo bendrininkais.  

„Turint omeny, kiek tokių 
asmenų dar nepapuola per 
policijos rengiamus reidus, 
galima spėti, kad tie skaičiai 
yra ženkliai didesni – asmenų, 
kurie vairuoja išgėrę“, – sako 
Aukščiausiojo teismo bau-
džiamųjų bylų skyriaus pirmi-
ninkas Aurelijus Gutauskas. 

Pernai teismai išnagrinėjo 
4 267 girtų vairuotojų bylas. 
Jos savo skaičiumi nusileidžia 

tik smurto artimoje aplinkoje 
atvejams.

Paprastai teismai asmenų, 
kurie pirmą kartą įpučia dau-
giau nei 1,5 promilės, už gro-
tų nesiunčia, o apsiribojama 
bauda, areštu ar teisių vairuoti 
atėmimu. Nuteisiami tik įkliu-
vę ne pirmą kartą – tokių per-
nai buvo per pustrečio šimto, 
tačiau į kalėjimą pateko šiek 
tiek mažiau negu šimtas. Li-
kusiems bausmės vykdymas 
atidėtas.   

Nemažėja neblaivių vai-
ruotojų sukeltų eismo įvykių 
– apie 500 per metus. Smar-
kia apgirtę pernai pražudė 16 
žmonių ir beveik 100 sužeidė.

BNS inform.

2019 m. karo prievolininkų sąrašų 
sudarymą stebės visuomeninių 
organizacijų atstovai

2019 metų karo prievo-
lininkų sąrašų sudarymą 
Krašto apsaugos ministe-
rijoje sausio 10 d. stebės 
keturių visuomeninių orga-
nizacijų atstovai. Savo da-
lyvavimu jie užtikrins są-
rašų sudarymo skaidrumą.

Kandidatūras stebėti 2019 
m. karo prievolininkų sąra-
šų pateikė keturios Lietuvos 
visuomeninės organizacijos: 
Lietuvos jaunimo organiza-
cijų taryba, Lietuvos skauti-
ja, Atsargos karininkų sąjun-
ga ir Lietuvos šaulių sąjunga.

Iš minėtų organizaci-
jų sąrašų sudarymą stebės: 
Antanas Mikalauskas, atsto-
vaujantis Lietuvos jaunimo 
organizacijų tarybą, Simona 
Uleckienė – Lietuvos skauti-
ją, Algimantas Vyšniauskas – 
Atsargos karininkų sąjungą, 
Haroldas Daublys – Lietuvos 
šaulių sąjungą.

Kaip ir ankstesniais me-
tais, 2019 m. karo prievo-
lininkų – Lietuvos piliečių 
vyrų nuo 19 iki 26 metų 

(įskaitytinai) – sąrašai bus su-
daromi atsitiktine tvarka, nau-
dojant kompiuterių programą. 
Sausio 10 dieną sudaryti šau-
kiamųjų sąrašai tą pačią dieną 
paskelbti nebus. Apie sąrašų 
paskelbimo datą Lietuvos ka-
riuomenės Karo prievolės ir 
komplektavimo tarnyba pra-
neš atskirai.Visa karo prievo-
lininkui aktuali informacija 
– kur ir kada pradėti ir vyk-
dyti su šaukimu susijusias 
procedūras – bus pateikta karo 
prievolininkų sąraše internete 
https://sauktiniai.karys.lt. Pri-
mename, kad šaukimo nuro-
dymai karo prievolininkams 
pradėti šaukimo procedūras 
nėra siunčiami paštu.

Iki 2019 m. šaukiamųjų 
sąrašų sudarymo, užsirašę 
savo noru, jaunuoliai pirmieji 
galės pasirinkti norimą tarny-
bos vietą, tarnybos pradžios 
datą ir gauti 30 proc. didesnes 
išmokas. O po šaukiamųjų 
sąrašų paskelbimo savo noru 
teikti prašymus atlikti nuola-
tinę privalomąją pradinę karo 
tarnybą (NPPKT) toliau galės 

ir tie jaunuoliai, kurie nebus 
patekę į 2019 m. karo prie-
volininkų sąrašus. Jie taip 
pat galės pasirinkti norimą 
tarnybos vietą, tarnybos pra-
džios datą ir gauti 30 proc. 
didesnes išmokas.

Patekę į šaukiamųjų są-
rašus karo prievolininkai ir 
išreiškę norą pirmumo teise 
atlikti tarnybą, gaus 15 proc. 
didesnes išmokas, ir į jų pa-
geidaujamas tarnybos vietas 
ir datas paprastai yra atsi-
žvelgiama.

Lietuvos kariuomenė ra-
gina vaikinus ir merginas nuo 
18 iki 38 metų ir toliau teikti 
prašymus savanoriškai atlik-
ti NPPKT. Visų regioninių 
karo prievolės ir komplek-
tavimo skyrių ir poskyrių 
kontaktus galima rasti inter-
neto svetainėje: http://www.
karys.lt/kontaktai.html. Taip 
pat visą informaciją apie tar-
nybą Lietuvos kariuomenėje 
galite gauti paskambinę ne-
mokama konsultavimo linija 
8 800 12340.

KAM inform.

Tokijo naujame žuvų turguje tunas parduotas 
aukcione už rekordinius 2,7 mln. eurų

Vienas Japonijos verslinin-
kas sumokėjo rekordinę 333,6 
mln. jenų (2,7 mln. eurų) sumą 
už didžiulį tuną, Tokijo nauja-
jam žuvies turgui, praėjusių 
metų pabaigoje pakeitusiam 
visame pasaulyje garsėjusį Cu-
kidžio turgų, paryčiais suren-
gus pirmąjį šių metų aukcioną.

Varžytinės baigėsi gavus pa-
siūlymą sumokėti net 333,6 mln. 
jenų (2,7 mln. eurų) už milži-
nišką, 278 kg sveriančią nyks-
tančios rūšies žuvį, pagautą prie 
Japonijos šiaurinių krantų.

Aukcioną laimėjęs „tunų ka-
raliumi“ pasivadinęs Kiyoshi 
Kimura dvigubai viršijo savo 
paties nustatytą ankstesnį rekor-
dą: 2013 metais jis už tuną su-
mokėjo 155 mln. jenų (1,3 mln. 
eurų).„Tai – geriausias tunas. 
Man pavyko nusipirkti skanų, 
itin šviežią tuną“, – su pasidi-
džiavimu žurnalistams sakė su-
šių restoranų tinklų savininkas. 
„Kaina buvo didesnė, nei iš pra-
džių prognozuota, bet tikiuosi, 
kad mūsų klientai paragaus šio 
nuostabaus tuno“, – po aukciono 
kalbėjo K. Kimura.

Cukidžio turgus – didžiausia 
pasaulyje žuvies prekyvietė ir 
daug turistų pritraukianti vie-
tovė, kur yra daug restoranų ir 
parduotuvių – spalį buvo perkel-
ta į kiek ryčiau esantį Tojosu ra-
joną, kur anksčiau veikė dujinė 
elektrinė.1935 metais atidarytas 
Cukidžio turgus buvo geriausiai 
žinomas paryčiais rengiamomis 
varžytinėmis, per kurias buvo 
parduodami tunai iš visų pasau-
lio kampelių. Šiuose aukcionuo-
se galėjo dalyvauti visi – nuo 
„Michelin“ žvaigždučių pelniu-
sių sušių šefų iki paprastų maisto 
prekių parduotuvių atstovų.

Už didžiausias ir geriausias 
žuvis didmenininkai ir sušių ma-
gnatai neretai mokėdavo didžiu-
lius pinigus, ypač per Naujųjų 
metų aukcionus.

Nors turgavietė buvo perkel-
ta, varžytinių ritualas nepakito: 

prieš aušrą susirinkę guminius 
batus avintys pirkėjai tikrino 
šviežių ir užšaldytų didžiulių 
tunų kokybę, atidžiai apžiūrė-
dami lygiai nupjautas uodegas 
ir apčiuopomis tikrindami išpjo-
vas.

Apie 5 val. 10 min. skambi-
nant varpeliais buvo pranešta 
apie aukciono pradžią, o patalpą 
užpildė kainas siūliusių pirkėjų, 
kurie savo susidomėjimą rody-
davo pakeldami pirštus, riksmai.

K. Kimura ilgai grūmėsi su 
savo varžovu, už tuną siūliusiu 
vis didesnę kainą, o minia ste-
bėtojų pradėjo garsiai šaukti, kai 
aukciono vedėjas paskelbė nu-
galėtoju K. Kimurą.

Vėliau sušių šefai japoniškus 
kalavijus primenančiais specia-
liais peiliais supjaustė didžiulę 
žuvį K. Kimuros pagrindiniame 
restorane, esančiame netoli Cu-
kidžio turgaus, kur šiuo metu 
vykdomi griovimo darbai.

Restorane nusidriekė šio tuno 
norėjusių paragauti šimtų sušių 
mėgėjų eilė.„Kasmet čia užsuku 
pavalgyti naujametinių sušių, 
bet šis tunas yra skanesnis nei 
kada nors anksčiau“, – naujie-
nų agentūrai AFP sakė 71 metų 
namų šeimininkė Reiko Yama-
da.Japonijoje suvartojama dide-
lė dalis visame pasaulyje sugau-
namų Ramiojo vandenyno tunų 
– jų mėsa yra itin vertinamas 
sušių ingredientas, žinomas kaip 
„kuro maguro“ (juodasis tunas), 
dėl savo retumo sušių žinovų 

priminta „juoduoju deimantu“.
Tokijo aukštos klasės restora-

nuose už vieną gabaliuką „oto-
ro“ – tuno riebios papilvės – gali 
būti paprašyta kelių dešimčių 
eurų.Mėginant pritraukti turis-
tus, kurie anksčiau lankydavosi 
Cukidžio turguje, naujoje turga-
vietėje Tojosu rajone jau buvo 
atidarytas balkonas, iš kurio 
svečiai gali stebėti priešaušrinį 
„organizuotą chaosą“.

„Nuoširdžiai tikiuosi, kad šį 
turgų pamėgs daug žmonių“, – 
sakė Tokijo gubernatorė Yuriko 
Koike (Juriko Koikė). Ji irgi 
stebėjo aukcioną, avėdama auk-
ciono vedėjų pamėgtus baltus 
guminius batus.

Tačiau turgaus perkėlimas 
buvo ilgas ir prieštaringai ver-
tinamas procesas. Nedaug kas 
ginčytų, kad Cukidžio geriausi 
laikai jau praeityje; be to, susirū-
pinimą kėlė pasenusi priešgais-
rinė tvarka ir higienos kontrolė.

Už maždaug 2 km į rytus 
Tojosu rajone įsikūręs naujasis 
turgus, priešingai, gali pasigirti 
moderniausiais šaldymo įrengi-
niais ir yra kone dvigubai dides-
nis už Cukidžį, kuris ir taip buvo 
didžiausias pasaulyje. 

Tačiau Tojosu turgus įkurtas 
buvusio dujų fabriko vietoje, kur 
gruntas, kaip nustatyta, buvo už-
terštas. Vietos valdžia turėjo iš-
leisti milijonus eurų jam išvalyti; 
dėl šių darbų turgaus perkėlimas 
buvo atidėtas.
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Konstantinopolio patriarchas pasirašė tomosą 
dėl Ukrainos Bažnyčios autokefalijos

Konstantinopolio eku-
meninis patriarchas Bal-
tramiejus I pasirašė to-
mosą (religinį dekretą) 
dėl autokefalijos suteiki-
mo Ukrainos Ortodok-
sų Bažnyčiai (UOB) per 
iškilmingą ceremoniją 
Stambule. Šiuo žings-
niu oficialiai įtvirtinama 
Ukrainos Bažnyčios ne-
priklausomybė nuo Rusi-
jos. Ukrainos stačiatikiai 
nuo 1686 metų buvo for-
maliai pavaldūs Maskvos 
patriarchatui.

Ukrainos televizijos tie-
siogiai transliavo ceremoni-
ją, vykstančią Šv. Jurgio ka-
tedroje, kur yra patriarcho 
rezidencija. Sekmadienį 
tomosas bus įteiktas UOB 
vadovui metropolitui Epifa-
nijui. Ankstesniuose prane-
šimuose buvo sakoma, kad 
dekreto pasirašymas įvyks 
po jo įteikimo. Šiose cere-
monijose taip pat dalyvavo 
Ukrainos prezidentas Petro 
Porošenka ir Aukščiausio-
sios Rados pirmininkas An-
drijus Parubijus.

Iš Ukrainoje anksčiau 
veikusių trijų pagrindinių 
ortodoksų Bažnyčių di-
džiausia yra Maskvos patri-
archato Ukrainos Ortodoksų 
Bažnyčia (MP+UOB), likusi 
pavaldi Maskvai po Sovietų 
Sąjungos subyrėjimo. Taip 
pat buvo stambios atsisky-

rusios bendruomenės: Kijevo 
patriarchato Ukrainos Orto-
doksų Bažnyčia (KP+UOB), 
vadovaujama patriarcho Fi-
lareto, ir Ukrainos Autoke-
falinė Ortodoksų Bažnyčia 
(UAOB), vadovaujama me-
tropolito Makarijaus. Kijeve 
Šv. Sofijos katedroje susi-
rinkęs ortodoksų dvasininkų 
sinodas gruodžio 15 dieną 
įkūrė suvienytą Ukrainos Or-
todoksų Bažnyčią, nebepa-
valdžią Rusijai. Jos naujuoju 
vadovu buvo išrinktas 39 
metų metropolitas Epifanijus. 
Ukrainos ir Rusijos ryšiai pa-
šlijo po Kijeve 2014 metais 
įvykusios provakarietiškos 
Maidano revoliucijos, į kurią 
Rusija reagavo Krymo pusia-
salio užėmimu ir aneksija, o 
Rytų Ukrainoje tai pačiais 
metais įsiplieskė konfliktas 
su Maskvos remiamais sepa-
ratistais. Praeitais metais ši 
įtampa persikėlė ir į religijos 
erdvę.

Autokefalijos suteikimas 
verčia Ukrainos dvasinin-
kus rinktis likti ištikimiems 
Kremliaus patriarchatui arba 
dėtis prie naujosios suvieny-
tos Bažnyčios, šalies rytuose 
tęsiantis susirėmimams tarp 
vyriausybės pajėgų ir sepa-
ratistų. „Ukrainos tikintieji 
šios palaimintos dienos laukė 
ištisus septynis šimtmečius“, 
– pareiškė Baltramiejus.

Patriarchas, pasaulio or-
todoksų laikomas „pirmuoju 

tarp lygiu“, sakė, kad ukrai-
niečiai dabar gali džiaug-
tis „išsivadavimo, nepri-
klausomybės ir savivaldos 
šventąja dovana, tapę laisvi 
nuo bet kokios išorinės pri-
klausomybės ir kišimosi“.

Per kovo 31-ąją vyksian-
čius rinkimus naują kaden-
ciją siekiantis užsitikrinti P. 
Porošenka nepriklausomos 
Bažnyčios įkūrimą įtraukė 
į savo kampanijos uždavi-
nius.

Rusijos Ortodoksų Baž-
nyčia savo ruožtu pareiškė, 
kad ekumeninio patriarcho 
pasirašytas tomosas yra 
„raštas, kuris yra nevaržo-
mų politinių ir asmeninių 
ambicijų rezultatas“.

„Pasirašytas pažeidžiant 
kanonus, todėl neturįs jo-
kios kanoninės galios“, – 
sakoma jos atstovo Vladi-
miro Legoidos š paskelbtoje 
žinutėje. „Neužmirškime, 
kad mums, stačiatikiams 
krikščionims, dabar svar-
biausia tema – Kalėdos! 
Mūsų džiaugsmas dėl Iš-
ganytojo atėjimo į pasaulį, 
– pridūrė V. Legoida. – Kad 
ir kaip stengtųsi kai kurie 
Ukrainos politikai su Stam-
bulo patriarcho pagalba pa-
vogti Kalėdas iš milijonų 
tikinčiųjų Ukrainoje – jos 
vis tiek ateis.“

Ortodoksų Kalėdos 
švenčiamos sausio 7-ąją.

BNS inform.
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TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Audi 80 1991m., 1,6l., 51kW., 
benzinas. Defektai: reikia keisti 
galines atramas (sailenblokus), 
keleivio pusėje trūkęs stiklas. 
TA iki 2019.05.15, draudimas iki 
2019.02.04. Spalva juoda. Geros 
žieminės dygliuotos padangos R14. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 629 37 016. 
Utena
• Tvarkinga priekabėlę. Naujos 
padangos, kameros, nauji guoliai. 
Matmenys: ilgis 1,3 m, plotis 1 m. 
TA iki 2021.01.02. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• 1998 m. Citroen Berlingo. 1,9 
l, dyzelis, TA dar ilgam. Pakeisti 
diržai, puikus automobilis darbui, 
yra privalumų. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 626 38 881. Rokiškis
• 1996 m. VW Sharan. 1,9 l, 
dyzelis, 66 kW. Pakeisti diržai, 
yra privalumų, TA iki 2020.08. 
SMS neskaitau, galimos derybos. 
Kaina 950 Eur. Tel. 8 687 49 303. 
Rokiškis
• Audi 80 B2. 1,6 l, TD, yra TA . 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 610 90 411. 
Rokiškis
• Tvarkingą VW Passat B5. 1998 
m., universalas, 1,9 l, dyzelis, 
81 kW, TA iki 2020.05. Gera 
komplektacija. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 651 65 661. Rokiškis
• 2002 m. VW Passat B5+. 1,9 l, 
dyzelis, 74 kW. TA iki 2020.05. 
Kaina 2300 Eur. Tel. 8 646 82 272. 
Rokiškis
• Audi 100 Avant. 1992 m., 2,5 l, 
TDI, 85 kW. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 686 65 507. Rokiškis
• 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 2 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 nedaug kėbulo 
defektų. Daugiau informacijos 
telefonu. Kaina 1100 Eur.  
Tel. 8 627 69 300. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Opel Vectra B universalą dalimis. 
1997 m., 2 l, 60 kW.  
Tel. 8 650 68 045. Rokiškis
• Audi A4, A6, VW Passat B5, 
B5+, VW Sharan, VW Golf 4 
dalimis. Tel. 8 628 87 687.  
Rokiškis
• 1998 m. Opel Vectra 2 l, 74 kW. 
sedaną dalimis. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• 1997 m. Audi A4 variklį, 1,8 l, 
pavarų dėžę, sankabą, kablį, galinį 
bamperį. Sedanas. Ir 1998 m. Volvo 
V40 variklį, 1,9 l, TD.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Padangas R17 225/50 M+S 4vnt. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 675 13 781. 
Kupiškis
• VW Transporter T4 visus 4 ratus. 
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Opel Astra 1999 m., ecotec 
variklis, 2 l, universalas.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• VW Golf 4 1999 m., 1.9 l, 
dyzelis, 81 kW, 2 durų.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• VW Passat B5, B3, VW Golf 2, 
VW Transporter, Opel, Mercedes, 
Renault Master, VW Sharan ir kitus 
dalimis. Tel. 8 600 54 331.  
Rokiškis
• 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
• 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 
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 1999m., 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
• Audi A3 1999 m., 1,9 l, TDI, 81 
kW, dyzelis, dalimis.  
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• 14 kanalų skaitmeninį imtuvą TV 
Star. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Naujus vaizdo registratorius. 
Siunčiu. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Gerai veikiantį televizorių LG. 
52cm. įstrižainė, yra pultas.  
Kaina 15 Eur. Tel. 8 622 46 706. 
Rokiškis
• Televizorių Samsung. Įstrižainė – 
107 cm, rodo gerai. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 671 32 271. Rokiškis
• Televizoriu Diboss, 80 cm 
įstrižainės. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 687 30 638. Rokiškis
• Puikų Sony televizorių. 108 
cm. įstrižainės, garantija dviems 
metams. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis
• Televizorių Šilelis su 
skaitmeniniu imtuvu. Kaina 105 
Eur. Tel. 8 621 86 262. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Traktorių MTZ-80. TA iki 
2019.05. Viskas veikia. Galiu 
atvežti. Dusetos. Papildomas tel. nr. 
+370 69955273. Kaina 2200 Eur. 
Tel. 8 679 44 231. Rokiškis
• Traktorių MTZ-80. Be krautuvo. 
Viskas veikia kaip priklauso, šone 
bėgiai, donfos vairas, Plačios 
galinės padangos. Galiu atvežti. 
Dusetos. Papildomas tel. nr. +3706 
9955273. Kaina 4000 Eur.  
Tel. 8 679 44 231. Rokiškis
• Tvarkingą 2PTS-4 priekabą su 
dokumentais ir TA. Naujas dugnas. 
Galiu atvežti. Dusetos. Papildomas 
tel. nr. +370 69955273.  
Kaina 1250 Eur. Tel. 8 679 44 231. 
Rokiškis
• 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, 
jungiasi prie Belarus, 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 talpos, 
16 m, itališkas siurblys. Reikia 
remontuoti rėmą. Kaina 350 Eur. 
Tel. 8 609 76 754. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo. Galiu tvarkyti 
namus, prižiūrėti vaikus.  
Tel. 8 673 95 331. Rokiškis
• Ieškau darbo. Turiu buhalterinės 
apskaitos diplomą, socialinio 
darbuotojo padėjėjo / slaugytojo 
padėjėjo pažymėjimus.  
Tel. 8 677 18 902. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu dirbti įvairų 
darbą. Taip pat galiu dirbti pas 
ūkininka, turiu visų vairuotojo 
kategorijų pažymėjimą.  
Tel. 8 625 78 588. Rokiškis
• 41 m. vyras ieško papildomo 
darbo, skaldau malkas.  
Tel. 8 645 49 558. Rokiškis
• 26 metų vyras ieško bet kokio 
darbo. Esu dirbęs statybose bei 
galiu atlikti ir kitus darbus.  
Tel. 8 626 31 285. Rokiškis
• Ieškau pardavėjos, apskaitininkės, 
sandėlininkės, apsaugos 
darbuotojos darbo.  
Tel. 8 625 06 843. Rokiškis
• 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
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06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Senis 
10:20 Štutgarto kriminalinė 
policija 3 
11:10 Komisaras Reksas 
12:00 Nacionalinė paieškų 
tarnyba 
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Seserys 
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gyvenimas 
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Mano mama gamina 
geriau!
22:30 Dviračio žinios

23:00 Paskutinė karalystė 1 
00:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 3 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?" 
03:30 Dviračio žinios 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija 
„Dniepru per Ukrainą" 
05:00 Seserys

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

15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Gero vakaro šou 
20:30 Moterys meluoja geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Samdinys už teisingumą
22:30 Samdinys už teisingumą
23:55 Kvantikas 
00:50 Mikė 
01:40 Rouzvudas 
02:30 Ekstrasensai detektyvai
03:25 Kvantikas 
04:15 Mikė 
05:05 Rouzvudas

06:05 Mano gyvenimo šviesa 
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 Monikai reikia meilės 
21:30 Žinios
22:30 Saldus kerštas
00:15 Juodasis sąrašas 
01:05 Tuk tuk

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 Belaisvė
23:05 Dakaras 2019 
23:35 Gatvių kovotojas
01:20 Gyvi numirėliai 
02:05 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai

05:20 „Mentų karai. Odesa“ 
06:10 TV parduotuvė
06:30 Lietuva tiesiogiai
07:00 Vantos lapas
07:30 Krepšinio pasaulyje

08:00 „Pražūtingi smaragdai“ 
09:00 „Namas su lelijomis“ 
10:00 „Mentų karai. Odesa“ 
11:10 „Albanas“ 
12:20 „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 „Vaiduoklis kreivame 
veidrodyje“ 
04:35 „Albanas“ 
05:20 „Mentų karai. Odesa“
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10 06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Senis 
10:20 Štutgarto kriminalinė 
policija 3 
11:10 Komisaras Reksas 
12:00 (Ne)emigrantai
13:00 Vartotojų kontrolė
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Seserys 
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?"
18:30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba
19:30 Beatos virtuvė 
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema

21:30 Auksinis protas
22:50 Nerealusis Halkas 
00:40 Klausimėlis.lt 
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Štutgarto kriminalinė policija 3 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gimę tą pačią dieną 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?" 
03:30 Ryto suktinis 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba 
05:00 Seserys

05:05 Rouzvudas 
06:10 Televitrina 
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai 
07:55 Farai 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Meilės žiedai 

12:00 Svotai 
13:00 Pažadėtoji 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Rio 2
21:20 Žmogus - skruzdė
23:35 Valstybės priešas
02:05 Kerštas 
03:40 Rembo. Pirmasis kraujas

06:05 Mano gyvenimo šviesa 
07:35 Madagaskaro pingvinai 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
09:05 Rimti reikalai 
09:40 Namai, kur širdis 
10:25 KK2
10:55 Valanda su Rūta
12:00 Meilės sparnai 

13:00 Gyvenimo daina 
14:00 Aukštakulnių kerštas 
15:00 Dvi širdys 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Bus visko
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Viską prisiminti
23:10 Krikštatėvis III
02:00 Nebijok pažinti
02:25 Nakties klajūnai

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 NKL čempionatas. Mažeikių 
"Ereliai" - Marijampolės "Sūduva-
Mantinga"
20:00 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
21:00 Universalus karys. 
Atsiskaitymo diena
23:10 Dakaras 2019 
23:40 Tarptautinis turnyras 
"BUSHIDO KOK 2018 Ryga"
02:00 Gyvi numirėliai

05:20 „Mentų karai. Odesa“ 
06:10 „Pasaulis iš viršaus“
06:30 Lietuva tiesiogiai
06:35 4 kampai
07:00 Šiandien kimba

08:00 „Pražūtingi smaragdai“ 
09:00 „Namas su lelijomis“ 
10:00 „Mentų karai. Odesa“ 
11:10 „Albanas“ 
12:20 „Svarbiausia - įstatymas“ 
13:30 TV parduotuvė
13:45 „Miškinis“ 
14:55 „Gluchariovas“ 
16:00 Reporteris
16:30 Kitoks pokalbis 
17:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
18:00 Reporteris
18:55 „Gluchariovas“
20:00 Reporteris
20:30 Kitoks pokalbis
20:55 „Namas su lelijomis“ 
22:00 Reporteris
23:00 „Gluchariovas“ 
01:15 „Moterų daktaras“ 
03:05 „Šeimininkė“ 
04:30 Vantos lapas
04:50 „Vaiduoklis kreivame 
veidrodyje“
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09 06:00 Himnas

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

23:00 Prieš audrą 2 
00:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 3 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?" 
03:30 Dviračio žinios 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Specialus tyrimas 
05:00 Seserys

05:05 Rouzvudas 
06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai 
07:55 Gero vakaro šou
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Meilės žiedai 
12:00 Svotai
13:00 Pažadėtoji
15:00 Simpsonai 

16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios 
19:30 Farai
20:30 Moterys meluoja geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Rembo. Pirmasis kraujas
23:50 Kvantikas
00:50 Mikė 
01:40 Rouzvudas 
02:30 Ekstrasensai detektyvai
03:25 Kvantikas
04:15 Mikė 
05:05 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
10:55 Nuo... Iki...
11:25 Paveldėtoja 2 

12:00 Meilės sparnai 
13:00 Gyvenimo daina 
14:00 Aukštakulnių kerštas 
15:00 Dvi širdys 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:00 Monikai reikia meilės 
21:30 Žinios
22:30 Nakties klajūnai
00:30 Juodasis sąrašas 
01:20 Saldus kerštas
02:55 Alchemija. VDU karta
03:25 RETROSPEKTYVA

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 Banga
23:00 Dakaras 2019 
23:30 Belaisvė
01:25 Gyvi numirėliai 
02:10 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai

05:20 „Mentų karai. Odesa“ 
06:10 TV parduotuvė
06:30 Lietuva tiesiogiai
07:00 Čempionai
07:30 4 kampai

08:00 „Pražūtingi smaragdai“ 
09:00 „Namas su lelijomis“ 
10:00 „Mentų karai. Odesa“ 
11:10 „Albanas“ 
12:20 „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 „Vaiduoklis kreivame 
veidrodyje“ 
04:35 „Albanas“ 
05:20 „Mentų karai. Odesa“

• Ieškau apsaugos darbuotojo 
darbo. Tel. 8 656 17 433. 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

SIŪLO DARBĄ

• Siūlomas darbas Anglijoje skinti 
narcizus. Atlyginimas mokamas už 
priskintą kiekį. Per dieną galima 
užsidirbti 100 svarų ir daugiau. 
Apgyvendinimas suteikiamas, 
nuomos kaina 75 svarai/savaitei. 
Tel. 8 678 51 101. Rokiškis

• Ieškomi reklaminės medžiagos 
(skrajučių, lankstinukų) platintojai 
į daugiabučių namų pašto dėžutes. 
Darbas būtų papildomas, derinant 
prie pagrindinio darbo. Darbo 
patirtis būtų privalumas. Susisiekti 
galite el. paštu: personalas@
avaneta.lt arba telefonu.  
Tel. 8 694 09 040. Rokiškis
• Darbas Vokietijoje, rūkytų 
mėsos gaminių pakavimo fabrike. 
Atlyginimas 9,50 Eur/val. 
Apgyvendinimas suteikiamas. 
Nuomos kaina 250 Eur/mėn.  
Tel. 8 678 51 101. Rokiškis
• Siūlomas darbas Vokietijoje, 
priešgaisrinių langų montuotojams. 
Atlyginimas 10,50 Eur/
val. Suteikiamas nemokamas 
apgyvendinimas. Tel. 8 678 51 101. 
Rokiškis
• Siūlomas darbas Olandijoje 
rūkytos lašišos fabrike. Atlyginimas 
9,40 Eur/val. Reikalavimai 
iki 50 m. amžiaus ir rusų arba 
anglų k. žinios. Apgyvendinimas 
suteikiamas. Nuomos kaina 80 
Eur/savaitei. Tel. 8 678 51 101. 
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 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, mokėti 

vairuoti traktorių. Domina tik rimti 
žmonės, Rokiškio raj.  
Tel. 8 643 12 971. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Galingą trimerį-krūmapjovę 
Husqvarna 545fxt. Su šildoma 
rankena. Galia 2,2 kW. 
Profesionalus diržas.  
Kaina 270 Eur. Tel. 8 626 41 425. 
Rokiškis
• Husqvarna 2,3 kW už 120 Eur. 
Ir Echo pjūklą, su palengvinto 
užvedimo sistema, 2,3 kW, už 
110 Eur. Abu pjūklai tvarkingi, iš 
Suomijos. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Įvairaus pjovimo medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Viniakales Paslode. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 620 53 630. 
Rokiškis
• 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

KITA

• Malkas kaladėmis ir skaldytas. 
Tel. 8 615 40 488. Rokiškis
• Skardą lankstiniams, dengta 
plėvele, lygi. Plotis 75 cm, ilgis 50 
m, storis 0,45 mm. Rulone 37 kv.m. 
Spalva pilka (RAL7016), ruda 
(RAL8017). Kaina 3 Eur.  
Tel. 8 622 11 330. Rokiškis
• Naujas signalizacijas, tinka 
garažams ir t.t. po 15 Eur. 
Elektrošokus apsaugai po 40 Eur. 
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus prietaisus nuo kurmių ir 
kurklių po 18 Eur. Naujus prietaisus 
žiurkėms, pelėms, tarakonams 
naikinti po 12 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus, čekiškus klausos aparatus 
po 50 Eur ir kraujospūdžio 
matuoklius po 30 Eur. Siunčiu.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Žolėtus avižinius šiaudus 
rulonais. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• 420 l talpos akvariumą. Skilęs, 
nenaujas, bet geras. Dydis 120 cmх 
70cmх 50cm. Tel. 8 693 82 442. 
Rokiškis
• Sausas skaldytas malkas. 

Vidutinio smulkumo, apie 30 cm 
ilgio. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 640 42 901. Rokiškis
• Žolėtus avižinius šiaudus iš 
pastogės. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 125 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Nešiojamąjį kompiuterį Fujitsu 
Siemens. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Samsung Tab 2 GT-P5100 
planšetinį kompiuterį. Neveikia 
SIM kortelės lizdas. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 646 82 607. Rokiškis
• Idealios būklės planšetinį 
kompiuterį SAMSUNG GALAXY 
TAB A SM-T585. Yra vieta SIM 
kortelei, pilna komplektacija, 
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
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• Nešiojamąjį kompiuterį Dell 
Inspiron 6000. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 645 49 558. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• JuodąSamsung A5 (2017 m.), 
tvarkingas, pilnas komplektas. 
Kaina 125 Eur. Tel. 8 633 84 867. 
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 mobilų telefoną 
Samsung Galaxy S6 32GB.  
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 mobilųjį 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 galioja dar metus.  
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

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Skubiai, dviejų aukštų, 5 
kambarių namą Aukštakalnių k., 
Rokiškio r. Plotas 163 kv. m. Po 
namu yra rūsys. Šildymas kietuoju 
kuru. Namų valdos sklypo plotas 
25 a. Už 600 m ežeras. Kaina 
derinama. Kaina 13000 Eur.  
Tel. 8 696 98 821. Rokiškis
• Gyvenamąjį mūrinį namą 
Rokiškio raj., Pandėlyje. Šildymas 
kietu kuru, po visu namu rūsys.  
Yra ūkinių pastatų, sodas. 
Detalesnė informacija telefonu.  
Tel. 8 617 36 806. Rokiškis
• 1 kambario butą Taikos g. 3, 5 
aukšte, renovuotame name.  
Kaina 7000 Eur. Tel. 8 603 03 432. 
Rokiškis
• Garažą Panevėžio g., priešais IKI 
parduotuvę. Durys į pietus. Yra 
duobė, 1 fazės elektra.  

Tel. 8 684 44 076. Rokiškis
• 2 kambarių butą Juodupėje, 3 
aukšte. Šarvuotos durys, stiklintas 
balkonas, plastikinis langas. 
Daugiau informacijos telefonu.  
Tel. 8 647 62 688. Rokiškis
• Namą Biržuose, Žalgirio g. 10. 3 
kambariai, virtuvė, vonia, tualetas. 
52,51 kv. m. Visi patogumai. Vietos 
vandentiekis ir kanalizacija (nuo 
rugpjūčio bus įvesti miesto). Yra 
2 aukštas, neįrengtas. 6 a žemės. 
Kaina derinama. Kaina 22000 Eur. 
Tel. 8 685 05 493. Biržai
• Namą su sklypu Respublikos g. 
Galima gyventi iš karto. Du kitus 
tvarkingus sklypus, tinkančius 
naujo namo statybai ir komercinei 
veiklai. Sklypų plotas 14,32 a, 
teritorija aptverta, su visomis 
komunikacijomis. Kaina 20000 Eur. 
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• Žemės skypą sodybai prie Sartų 
ežero. Plotas 60,9 a, projektuojamo 
namo plotas 113,2 kv. m. Sklypas 
vos už 500 m nuo Sartų ežero. 
Su parengtais namo projektais ir 
išduotu statybos leidimu. Kaina 
7900 Eur. Tel. 8 655 31 429. 
Rokiškis
• 3 kambarių namą Dariaus ir 
Girėno g., tinkantį gyventi iš karto. 
Poilsiui įrengta pirtis. 65 kv. m., 
sklypas 6,15 a, teritorija aptverta. 
Elektra trifazė, vanduo šulinio 
su hidroforu (galima prisijungti 
miesto), kanalizacija miesto.  
Kaina 39000 Eur. Tel. 8 655 31 
429. Rokiškis
• 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 stačiamalke krosnimi. 
Ūkinis pastatas, pirtis, klėtis, rūsys, 
trifazis. 89 a 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
• 2 kambarių butą 1 aukšte, 
Jaunystės g., mūriniame name. 
Strategiškai patogi vieta, darželis, 
mokykla šalia. Kaina 18500 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 2 kambarių butą Aukštaičių g., 
5 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

NUOMA

• Šeima skubiai ieško 2 kambarių 
buto nuomai. Tel. 8 629 60 025. 
Rokiškis
• Ieškau patalpų nuomai, tinkamų 
automobilių servisui. Siūlyti ir 
darbo pasiūlymus.  
Tel. 8 612 87 715. Rokiškis
• Daugiavaikė šeima ieško 
gyvenamojo namo nuomai, 
Pandėlio sen. teritorijoje su 
galimybe išsipirkti.  
Kaina 3993 Eur. Tel. 8 626 62 677. 
Rokiškis

• Ieškomas 2 kambarių butas, su 
baldais, nuomai, atvykstančioms 
gydytojoms apsigyventi.  
Kaina 120 Eur. Tel. 8 612 68 180. 
Rokiškis
• Išnuomojame 2 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 1 kambario butą su baldais 
ir visais patogumais, vienam 
asmeniui, neturinčiam žalingų 
įpročių.. Tel. 8 679 95 305. 
Rokiškis

PASLAUGOS

• Valome kaminus, krosnių angas. 
Atliekame smulkius santechnikos, 
remonto darbus. Tel. 8 644 41 260. 
Rokiškis
• Greitai ir kokybiškai kasame, 
giliname, valome šulinius už 
prieinamas kainas. Surandame 
vandens gyslą. Pristatome ritinius. 
Daugiametė darbo patirtis.  
Tel. 8 679 17 902. Šiauliai
• Atliekame dyzelininių 
mechaninių purkštukų remonto 
darbus, purkštuku patikrą stendu. 
Sureguliuojame purkštuko 
darbinį slėgi. Valome užstrigusius 
purkštukus. Suteikiame garantiją! 
Dėmesio! Restauruojant purkštuką 
- ultragarsinis valymas nemokamai. 
Tel. 8 612 87 715. Rokiškis
• Atlieku įvairius santechnikos 
darbus. Tel. 8 615 52 759.  
Rokiškis

PERKA

• Perku medinį garažą išsivežti. 
Tel. 8 687 16 351. Rokiškis

• 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

Lietuviai kuria pasaulyje 
dar neegzistuojantį kraujo tyrimų jutiklį

Trijų brolių įsteigta ben-
drovė „Brolis Semicon-
ductors“ su 12 darbuoto-
jų komanda kuria iki šiol 
pasaulyje neegzistuojantį 
kraujo tyrimų spektrofoto-
metrinį jutiklį su į jį įmon-
tuotu lazeriu, į kurio kūri-
mą jau investuota beveik 10 
mln. eurų. 

Šio medicininio prietaiso 
kūrėjai po dviejų metų pasau-
liui ketina pasiūlyti  aukštųjų 
technologijų kraujo matuoklį 
su unikaliu sensoriumi, kuris 
pagerintų  gyvenimą šimtams 
milijonų žmonių. „Brolis Se-
miconductors“ vienas įkūrėjų 
Augustinas Vizbaras sako, 
kad matuoklis kainuos iki 10 
dolerių arba eurų.  

„Tokia jo ta kaina leis, kad 

tokia technologija pasieks kie-
kvieną iš mūsų – kiekvienas 
vartotojas  turės galimybe tą 
sensorių turėtų pas save – ar 
tai bus kaip priedas laikrodyje 
ar telefone“, – sako jis. 

Toks jutiklis galės anali-
zuoti kraujyje esančius me-
džiagų apykaitos produktus 
– metobolitus bei kraujo mo-
lekules. Kristijonas Vizbaras 
sako, kad prietaisas būtų nau-
dojamas neinvaziniam mata-
vimui per odą. Tyrimui atlikti 
nereikėtų įdurti į pirštą ar veną 
ir adata paimti kraujo.

„Mūsų sensoriaus unika-
lumas yra toks, kad būtų ma-
tuojama tiesioginį fotoną, t.y. 
šviesos dalelės sąveiką su ta 
molekule, t.y., fotono ir feno-
no interakcija, tokiu būdu tas 
signalas, kurį mes registruo-

jame, yra tiesioginis atsakas 
tos molekulės, kurią norime 
pamatuoti“, sako A. Vizbaras.  

Išradimas būtų ypač aktu-
alus cukriniu debetu sergan-
tiems žmonėms, o taip pat pa-
dėtų gelbėti gyvybes – galėtų 
užfiksuoti sepsio atsiradimą. 

Šiuo metu jau yra atlieka-
mi eksperimentai ir jutiklio 
veikimą išbando 30 žmonių 
komanda. 

Pasak A. Vizbaro, jutiklis 
Lietuvoje ir Belgijoje kuria-
mas nuo 2013 metų ir už šią 
inovaciją yra gautas ne vienas 
apdovanojimas.

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

Antibiotikų skyrimo normų neviršijantys 
medikai bus skatinami finansiškai

Finansiškai planuojama 
skatinti medikus, kurie vai-
kams iki septynerių metų 
antibiotikus skirs raciona-
liau, tačiau finansinės pas-
katos dydis kol kas neaiškus.

„Kokio dydžio finansinį 
skatinimą gaus kiekviena iš 
gydymo įstaigų, paaiškės at-
sižvelgus į rodiklio vykdymo 
rezultatus bei įvertinus kitų 
metų biudžeto galimybes“, – 
sakė Valstybinių ligonių kasų 
(VLK) atstovas Rimantas Za-
grebajevas.

Pasak jo, pinigai gydymo 
įstaigas turėtų pasiekti 2020 
metais, įvertinus įstaigų ste-
bėsenos rezultatus. Taip bus 
nustatytos nuo šių metų sausio 
diegiamo naujo gerų darbo re-
zultatų rodiklio reikšmės.

Reikšmės bus apskaičiuo-
tos atsižvelgus, kiek viršutinių 
kvėpavimo takų infekcijomis 
sergančių vaikų iki septynerių 
metų gydyti antimikrobiniais 

vaistais.
Taip pat bus skaičiuoja-

ma, kokią gydytojų išrašo-
mų vaistų dalį sudarė siauro 
spektro antibiotikai, palyginti 
su visais išrašytais Privalo-
mojo sveikatos draudimo fon-
do (PSDF) biudžeto lėšomis 
kompensuojamais antimikro-
biniais vaistais.

Viršutinių kvėpavimo takų 
infekcijos yra vieni dažniau-
sių susirgimų tarp vaikų iki 
septynerių metų. Lietuvoje 
šioms ligoms gydyti dažniau-
siai skiriami antibiotikai.

VLK duomenimis, pernai 
57,4 proc. viršutinių kvėpa-
vimo takų infekcijomis sirgu-
sių iki septynerių metų vaikų 
gydomi antibiotikais. Iš jų tik 
9,3 proc. mažųjų pacientų iš-
rašyti siauro veikimo spektro 
antimikrobiniai vaistiniai pre-
paratai.

Pasak sveikatos apsaugos 
viceministrės Kristinos Ga-
ruolienės, Lietuvoje ambula-

toriniame lygmenyje antimi-
krobinių vaistų suvartojama 
mažiau už Europos sąjungos 
vidurkį, tačiau nuo 2009 metų 
bendros jų vartojimo tenden-
cijos nesikeičia.

„Ambulatoriniame lygme-
nyje išrašoma mažai siauro 
veikimo spektro antibiotikų 
– penicilinų, vietoj jų ski-
riant plataus veikimo spektro 
antibiotikus, veikiančius ne 
tik konkrečią ligą sukėlusias 
bakterijas, o daugelį bakterijų, 
nors jos nėra ligos priežastis. 
Tai viena iš priežasčių, le-
miančių vis didesnį atsparumą 
šiems vaistams“, – teigė vice-
ministrė. 

Anot jos, Lietuvos gyven-
tojų žinių lygis apie antibio-
tikų vartojimą nėra pakanka-
mas. Remiantis 2018 metų 
Eurobarometro duomenimis, 
51 proc. gyventojų žino, kad 
antibiotikai neefektyvūs gy-
dant peršalimą ir gripą.

BNS inform.
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Ieškokite Rokiškio 
prekybos centruose!

Ieškokite  prekybos centruose!

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 būklės, 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 buklės 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

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Akvariumines žuvis. Porą 
astranotusų bei porą Red papūgų. 
Žuvys yra maždaug metų amžiaus. 
Tel. 8 693 82 442. Rokiškis
• Bites su aviliais. Kaina 110 Eur. 
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Prašau padovanoti šunį 
dirbančiam, be žalingų įpročių, 
turinčiam gyvenamą vietą žmogui. 
Veislė ir dydis nesvarbus. Šuo 
gyvens viduje, ne lauke.  
Tel. 8 625 78 588. Rokiškis
• 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

SPORTO IR LAISVALAIKIO-
PREKĖS

• Treniruoklį - dviratį.  
Kaina 100 Eur. Tel. 8 698 72 753. 
Rokiškis
• 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
• 1,5m. ilgio snieglentę su 43 
dydžio batais. Tel. 8 604 02 171. 
Rokiškis
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

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 atminimąAVINAS. Vis 

dar stipriai jausis 
užtemimo nuotai-
kos. Tai itin konf-

liktiškas metas, atsargiau rinki-
te žodžius. Bus sunku susitarti, 
gali strigti reikiami dokumen-
tai. Didelė gedimų, klaidų, 
avarijų tikimybė. Seksis kūry-
binių profesijų atstovams, nuo-
lat jausitės įkvėpti, tačiau trūks 
objektyvumo, nešališkumo. 
Savaitės viduryje bus kiek ra-
miau, taisysis pašliję santykiai. 
Palankus metas tvarkyti pinigi-
nius reikalus. O vieniši Avinai 
gali sutikti savęs vertą partnerį, 
galimai svetimtautį. Visas šiuo 
periodu užsimezgusias pažintis 
reikia vertinti atsargiai. Savait-
galis bus itin aktyvus.

JAUTIS. Pa-
jusite palengvėji-
mą ir optimizmo 
pliūpsnį. Daug 

dėmesio skirsite asmeninių 
santykių temai, norėsis roman-
tikos. Bus daugiau kontakto 
su užsieniu – galite sulaukti 
kvietimų keliauti ar vykti į da-
lykinę komandiruotę. Tolimoje 
kelionėje gali užsimegzti mei-
lės ryšiai. Saugokitės fanatiš-
kų žmonių bei bendruomenių. 
Didesnė vagysčių tikimybė – 
akylai saugokite savo daiktus. 
Savaitės pabaiga paini, gali-
mos įdomios pažintys, palanku 
pradėti kūrybinius projektus. 
Savaitgalį skirkite daugiau 
laiko poilsiui, tačiau jis turėtų 
būti gana aktyvus.

DVYNIAI. Pa-
sisaugokite traumų 
ir konfliktų. Ven-
kite didelių fizinių 

apkrovų, verčiau intelektualia 
veikla. Nepavyks išvengti klai-
dų ir nesusipratimų, negalima 
skubėti. Jei elgsitės grubiai, 
smarkiai nuo to nukentėsite. 
Savaitės viduryje palanku ke-
liauti, tačiau reikia būti apdai-
riems, atidžiai patikrinti visas 
detales. Antrąją savaitės pusę 
ypač seksis kūrybingiems 
žmonėms, aplankys įkvėpi-
mas. Tačiau gali komplikuotis 
dalykiniai santykiai, pasimesti 
svarbūs dokumentai. Nepalan-
ku tvarkyti teisinius reikalus, 
pasirašyti sutartis, įsipareigoti.

VĖŽYS. Kriti-
nis laikas. Stabilu-
mo stoka vargins, 
vyraus slogios 

nuotaikos, nerimas. Nereko-
menduojama tvarkyti finansi-
nių reikalų, spręsti klausimų, 
susijusių su paskolomis, sko-
lomis, mokesčiais, paveldė-
jimais. Bus daug pagundų, 
susilaikykite nuo bet kokių ri-
zikų. Visą periodą netrūks pai-
niavos ir keblių situacijų, ver-
čiau susilaikyti nuo svarbių 
sprendimų, nepradėti esminių 
pokyčių. Itin konfliktiškas sa-
vaitės galas. Bus didesnė trau-
mų tikimybė – itin atsargiai 
elkitės su aštriais metaliniais 
daiktais, ugnimi.

Astrologinė prognozė savaitei
LIŪTAS. Gana 

pozityvus metas, 
tik savaitės pabai-
ga bus komplikuo-

ta. Aplankys įkvėpimas, norė-
sis užsiimti kūrybine veikla. 
Imsitės svarbių reikalų, reikės 
spręsti finansinius klausimus, 
priimti reikšmingus spren-
dimus. Iki trečiadienio itin 
palanku dalyvauti derybose, 
tvirtinti sutartis, tvarkyti teisi-
nius reikalus. Daugiau dėme-
sio pareikalaus ir asmeniniai 
santykiai, jie taisysis. Savai-
tės pabaigoje galite susidurti 
su psichologiniu spaudimu, 
teisėsauga, piniginėmis pro-
blemomis. Rekomenduojama 
vengti masinio susibūrimo 
vietų, nesivelti į konfliktus, 
ypač su autoritetingais žmo-
nėmis. Savaitgalį rinkitės 
ramų ir saugų poilsį.

M E R G E L Ė . 
Pasirūpinkite fizi-
ne ir emocine savi-
jauta. Bus įtampų 

darbo aplinkoje. Pirmoji sa-
vaitės pusė itin nervinga, bus 
sunku išvengti klaidų, neverta 
pradėti nieko naujo. Savaitės 
viduryje dalykinės problemos 
spręsis, situacija stabilizuosis, 
jausitės tvirčiau stovintys ant 
žemės. Asmeninių santykių 
fronte reikalai komplikuosis, 
gresia skandalas. Netinkamas 
metas tvarkyti reikalus, susi-
jusius su namais, nekilnoja-
muoju turtu, ypač nepalanku 
kraustytis, pasirašyti nuomos 
ar pirkimo sutartis. Savaitgalį 
susilaikykite nuo didesnių in-
vesticijų, nerizikuokite.

S VA R S T Y -
KLĖS. Atkakliai 
kovosite už tiesą. 
Itin palankus lai-

kas teisininkams, teisėjams.
Norėsis atsinaujinti, puoselėti 
išvaizdą. Trauks tolimi kraš-
tai, naujos patirtys, drąsūs 
nuotykiai. Netrūks veiksmo, į 
gyvenimą gali pasibelsti nau-
ji žmonės. Vienišos Svarsty-
klės, kurios yra pasiruošusios 
įsipareigoti, turės progą ro-
mantinio pobūdžio pažintims. 
Tinkamas metas investuoti į 
savišvietą, dalyvauti semina-
ruose, mokymuose, vykti į sta-
žuotes. Antroji savaitės pusė 
gali būti kiek kebloka – vargins 
didesnis nuovargis, galima 
prastesnė savijauta. Bus sunku 
tramdyti pyktį, tikėtini audrin-
gi ginčai su antrąja puse.

S K O R P I O -
NAS. Jei tikslų 
sieksite agresyviais 
ar pernelyg rizikin-

gais būdais – sėkmė nusisuks, 
tai ypač pasakytina apie savai-
tės pradžią. Tinkamą sprendimą 
padės rasti draugai ir bendra-
minčiai. Tikėtini šeimyniniai 
rūpesčiai, problemos susijusios 
su namais, nekilnojamuoju 
turtu. Savaitės pabaiga gana 
sėkminga, pavyks įrodyti savo 
tiesą, išspręsti sudėtingą situ-

aciją. Palankus laikas finansi-
niams reikalams tvarkyti, tačiau 
venkite avantiūrų, susilaikykite 
nuo painių pasiūlymų. Savait-
galis keblus ir klastingas, gali-
ma prastesnė savijauta.

ŠAULYS. Jau-
site bręstančią 
įtampą. Nelengvas 
metas,  daug pai-

niavos ir chaoso, didelė klai-
dų, apgaulių tikimybė. Gauti 
pasiūlymai gali būti klastingi 
– neskubėkite sutikti. Savaitę 
leiskite kuo ramiau ir pasy-
viau, plaukite pasroviui, ven-
kite žadėti ir įsipareigoti. Ava-
ringas metas, būkite budrūs. 
Sudėtingiausia savaitės pabai-
ga. Rekomenduojama daugiau 
laiko skirti dvasiniam tobulė-
jimui, ypač gerai veiks malda, 
meditacija, meno terapija.

OŽIARAGIS. 
Laukia palanki 
savaitė. Reikės in-
vestuoti į profesinę 

veiklą, svarbiausia netingėti. 
Bus ginčų ir nesusipratimų su 
kolegomis, kitais darbo aplin-
kos žmonėmis. Stenkitės viską 
spręsti taikiai, neprovokuoki-
te konfliktų. Palanku tvarkyti 
finansinius reikalus. Pajudės 
anksčiau strigę reikalai, visi 
dalykiniai procesai įgaus pa-
greitį. Didelė klaidų, apgavys-
čių tikimybė. Savaitgalį skir-
kite laiko artimiems žmonėms, 
puoselėkite namų židinį.

VA N D E N I S . 
Bus labai aktyvus. 
Santykiai tekės 
įprasta vaga – jei 

jūsų partnerystė harmoninga, 
ir toliau viskas eisis sklandžiai 
bei lengvai, o jei meilės ryšiai 
yra įtempti, vargu ar pavyks 
susitaikyti. Palankus metas 
įvaizdžio atnaujinimui, įvai-
rioms konsultacijoms. Tvar-
kysite finansinius reikalus, 
spręsite pinigines problemas. 
Savaitgalį laukia daugybė 
bendravimo, įdomių pasiūly-
mų. Stenkitės objektyviai ver-
tinti situacijas ir žmones.

ŽUVYS. Pa-
lankiausia išsi-
ruošti atostogų, 
skirti daugiau lai-

ko dvasiniam tobulėjimui ar 
meninei raiškai. Šiuo metu 
priimti sprendimai bus klai-
dingi, neatskleiskite savo 
planų. Galite susidursite su 
apkalbomis ir intrigomis arba 
patys būsite jų iniciatoriai. 
Aktyviausias, ir kiek palan-
kesnis bus savaitės vidurys 
bei galas – pavyks susitarti 
su reikiamu žmogumi, tinka-
mas metas tvarkyti svarbią 
dokumentaciją. Savaitgalį 
būsite linkę pervertinti savo 
jėgas, prisižadėti daugiau nei 
pajėgsite įvykdyti, tai itin ne-
palankus metas prisiimti nau-
jus įsipareigojimus. Tikėtini 
finansiniai sunkumai, nepla-
nuotos išlaidos ar piniginiai 
nuostoliai. Būkite atidūs.

DOVANOJA

• Dovanoju vaikiškus drabužėlius 
mergaitėms ir berniukams nuo 
kudykystės iki trejų metų amžiaus. 
Drabužėliai nesuplyšę, kai kurie 
dėvėti tik kelis kartus.  
Tel. 8 625 78 588. Rokiškis
• Miela 3 mėn. katytė ieško naujų 
namų. Ėda viską, gamtinius 
reikalus atlieka į dėžutę.  
Tel. 8 682 81 180. Rokiškis
• Dovanoju veikiančią mikrobangų 
krosnelę Whirlpool.  
Tel. 8 641 06 130. Vilnius
• Dovanoju Siamo kačiukus. 
Katinuką ir katytę.  
Tel. 8 630 53 487. Rokiškis
• 2 mėnesių amžiaus 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 amžiaus šuniuką.  
Balta kalytė, labai miela. Augs 
nedidelė. Tel. 8 606 63 283. 
Rokiškis

BALDAI

• Staliuką su papildomomis dalimis 
prailginimui iš galų. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 600 13 201. Rokiškis
• Naudotą vonios spintelę.  
Kaina 11 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• 80 cm pločio naudotą lovą.  
Kaina 72 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Naudotą miegamą kampą su dėže 
patalynei. Kaina 280 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Naudotus, tinkamus 
prieškambariui baldus.  
Kaina 48 ir 100 eurų.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Naudotą, 160 cm pločio lovą. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Sekciją. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 687 97 970. Rokiškis
• Geros buklės 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

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Juodus odinius moteriškus 
sportinius batelius iš Vokietijos. 
Lenktu padu, 40 dydis.  
Kaina 37 Eur. Tel. 8 621 86 262. 
Rokiškis
• Baltus odinius moteriškus 
sportinius batelius iš Vokietijos.  
38 dydis. Kaina 32 Eur. Tel. 8 621 
86 262. Rokiškis
• Žalios spalvos, 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
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ANEKDOTAI
***

Matematikos studentas prieš 
egzaminą:

– Matyt ne veltui egiptiečių 
prietaisas smegenims iš mumijų 
krapštyti buvo integralo formos.

***
Gyvename visuomenėje, 

kurioje pica atvyksta greičiau, 
nei greitoji.

***
Turistai atvyko į kaimelį 

Afrikoje. Gražus oras, nusprendė 
upėje nusimaudyti. Pažiūrėti 
tokio reginio ant kranto susirinko 
visas kaimas. Turistai vertėjui 
šaukia:

– Ko tie žmonės į mus taip 
žiūri, ir ką jie vieni kitiems taip 
garsiai aiškina?

Vertėjas nuo kranto šaukia:
– Nesijaudinkite, čia ne dėl 

jūsų. Visas kaimas atėjo pažiūrė-
ti, ko šiandien upėje tokie tingūs 
krokodilai.

***
Kaimyninėje valstybėje virši-

ninkas bara valdininką:
– Ir jums ne gėda? Jūsų 87-

erių močiutė jums padovanojo 
visureigį, vieną iš keturių savo 
kotedžų ir vilą prie jūros.  Ji 
valdo statybos ir naftos gavybos 
įmones! O jūs nieko kito nevei-
kiate, tik popieriukus dėliojate!

***
Pirmoji šalis, kurią aplanko 

Kalėdų Senelis, yra Kinija. Jis 
ten savo maišą pripildo dova-
nomis.

***
Pietūs. Žmona apsipylė sriuba 

ir verkia:
– Dabar aš į kiaulytę panaši.
Vyras:
– Aga. Ir dar sriuba apsi-

pylei.
***

Vestuvių fotografo klausia:
– Kas jūsų profesijoje 

labiausiai liūdina?
– Nuolatiniai klientai.

***
Tamsi naktis. Tarpuvartė.
– Pinigų turi?
– Nea.
– O jei rasiu?!
– Būsiu labai dėkingas.

***
– Mielasis, aš nusprendžiau 

laikytis naujos dietos. Man ga-
lima valgyti tik omarus, austres 
ir triufelius.

–Tu gal tiesiog pradėk 
valgyti pinigus.

***
Ir ką iškrėtė tas Jehova, kad 

turi tiek daug liudytojų?
***

Jaunuolis klube:
– Mergina, ei, mergina. Indi-

joje jūs būtumėte šventa. Netgi 
dar labiau – dievinama!

***
Prie bažnyčios atsidarė lom-

bardas. Jo iškaboje parašyta: 
„Dievas davė, Dievas atėmė“.

***
Atėjo Jehovos liudytojai pas 

žydų šeimą ir klausia:
– Ar jūs skaitėte Bibliją?
Šeimos galva oriai atsakė:
– Mūsiškiai ją ir parašė, 

mielieji.

Orų prognozė sausio 8-10 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos

Sausio 8 d. Naktį -5
Dieną -3

PR, 
3-8 m/s

Vietomis pasnigs, 
plikledis.

Sausio 9 d. Naktį -7
Dieną -5

PR,
1-4 m/s

Vietomis snigs, 
galimas plikledis.

Sausio 10 d. Naktį  -12
Dieną -5

R, 
1-4 m/s

Plikledis.

Viengungis skundžiasi 
draugams:

– Visos bėdos per moteris. 
Smegenis ištisai knisa. Nusipir-
kau guminę. Tai ir ta girgžda!

***
Vienintelis pliusas fiziko 

gyvenime – kryžius ant jo 
kapo.

***
Močiutės ant suoliuko – 

puiki alternatyva internetui. Ir 
nužiūrės tave, ir įvertins, ir su 
draugėmis nuomone pasidalins. 
Ir netgi apie santykius pavymui 
riktels.

***
Sidabrinės vestuvės. Vyras 

giriasi:
– Kad jūs žinotumėt, keliems 

miestelio vyrams mano dėka 
auga ragai.

O žmona kukliai:
– O aš tik vienam įstačiau. 

Užtat šakotus.
***

Blondinė pas veterinarą:
– Mano Gučis mirė!
Veterinaras sako:
– Nesijaudinkite, pakviesiu 

siuvėją, pakeis jūsų šuns paltuko 
užtrauktuką ir lakstys Gučis sau, 
kaip naujas.

***
Mamytės sūnelis barasi su 

žmona. Mamytė:
– Sūneli, pasakyk man, ką tu 

padarei, kad ta bjaurybė šitaip 
tave įžeidė?

***
Kalbasi du vadybininkai. 

Vienas klausia kito:
– Ko tu norėtum naujaisiais 

metais?
– Tapti sėkmingesniu.
– Reikia suprasti, kad norė-

tum dar ilgiau gulėti ant sofos, 
nei pernai?

***
Vagis įlindo pro langą į butą. 

Papūga jam sako:
– O Jėzus viską mato!
Vagis uždengė narvelį. Papū-

ga iš po užkloto:
– O Jėzus viską mato.
– Klausyk, baik tu su tuo savo 

Jėzum. 
Papūga sako:
– Aš tai baigsiu, o jis tavęs 

prie durų laukia. Jėzus – mūsų 
buldogas.

***
Baras. Svečias šaukia:
– Barmene, man Gineso!
– Jums alaus?
– Tai ne, rekordų knygą!

***
Iš Naujųjų metų vakarėlio 

darbovietėje prisiminimų: „Tai 
va, bendradarbiai neša mane 
girtą muštis“.

***
Kaip įsivaizduoti, kas yra be-

galybė? Išnešti kilimą ir bandyti 
iš jo išmušti visas dulkes.

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

AUGALAI

• Toną rugių. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 623 39 570. Rokiškis
• Tabaką Virdžinija Gold. Siunčiu 

į kitus miestus. Tel. 8 695 78 132. 
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Dulkių siurblį Electrolux, 2000 

apsukų. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Automatinę skalbimo mašiną 
Blomberg, talpa 5 kg.  
Kaina 80 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• 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
• Malkų pjovimo diskinį pjūklą ir 
sraigtinę malkų kapoklę.  
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
• Elektrinę siuvimo mašiną Caika 
134. Kaina 125 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Ekologišką medų  Kaina 4 Eur. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Ekologinis ūkis, ekologiškas 
bulves. Atvežame.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Naminis šviežias pienas, kasdien. 
Vežame į Rokiškį.  
Tel. 8 677 16 010. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Rasti šarvuotų durų raktai.  
Tel. 8 671 86 398. Rokiškis
• Rokiškyje pamestas trijų 
raktų ryšulys (2 buto raktai 
ir 1 automobilio). Radusiam 
atsilyginsime. Tel. 8 655 63 505. 
Rokiškis


