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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Sausio 22-oji, 
antradienis, 

4 savaitė
Iki metų pabaigos liko 

343 dienos.
Saulė teka 8.27 val., 
leidžiasi 16.35 val. 

Dienos ilgumas 8.08 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
 Anastazas, Anastazija, 
Asta, Aušrius, Nastas, 

Nastazija, Nastė, Nastys, 
Vincas, Vincenta, Vincentas, 
Vincentina, Vincė, Skaistė.

Rytoj: Algimantas, 
Galigedas, 

Galigedė,Galimantas, 
Galimantė, Galimina, 

Galiminas, Gundas, Gundė, 
Ildefonsas, Raimundas, 

Ramojus.
Poryt: Artūras, Felicija, 

Bukanta, Bukantas, 
Galvilas, Galvilė, Guntilda, 

Mažvydas, Šarūnas, 
Vilgaudas.

Dienos citata
„Žmogus, kuris pavydi 

visam pasauliui, visada bus 
vargšas“ (Stendalis).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1922 m. mirė popiežius 
Benediktas XV, tikrasis vardas 
Džakomas de la Čieza. Nuo 
1914 metų daugiausiai laiko jis 
skyrė tarpininkavimui Pirmaja-
me pasauliniame kare.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1921 m. Kaune įsteigtas Vytau-
to Didžiojo karo muziejus.

Post 
scriptum

Bernas mėgsta mergą 
kaip vaikai žirnius – 

anksti žalius nuraškė ir 
nebereikia 

Miltelinio dažymo 
rajone pradininkas: 
„Verslą kurti ne Rokiškyje
minčių nebuvo“

3 p.

Šoktelėjęs termometro stulpelis 
į Rokiškį atkėlė... Veneciją

2 p.
Nepriklausomybės aikštės šaligatvis – puikus kanalas laiveliams.

 Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centro nuotr.

Darbai bažnyčiose tęsis – 
laukiama kultūros 
ministro patvirtinimo

2 p.

Rokiškis liko be poliklinikos vadovo

2 p.

Į Kultūros centro direktoriaus 
postą – viena kandidatė

2 p.
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Smurtavo sutuoktinis
Sausio 16 d. 17.34 val. moteris 
(gim. 1965 m.), gyv. Rokiškio r., 
pranešė, kad tądien 17 val. prieš 
ją smurtavo neblaivus (2,53 prom. 
girtumas) sutuoktinis (gim. 1956 
m.). Įtariamasis sulaikytas.

Nuvažiavo į griovį
Sausio 17 8:37 val. ugniagesiai 
gavo pranešimą, kad Vyžuonos k., 
Rokiškio k. sen., kelyje Juodupė 
- Rokiškis lengvasis automobilis 
Volkswagen Golf nuvažiavo į 
griovį. Automobiliu važiavo 
3 žmonės, atvykus pagalbai, 
jau buvo išlipę iš automobilio. 
Vairuotojui prireikė medikų 

pagalbos.

Vairavo girtas
Sausio 17 d. 21.49 val., Rokiškio 
r., Rokiškio r. kaimiškoji sen., 
Skemų k., Jaunystės–Rokiškio g., 
patikrinti sustabdytas automobilis 
„Opel Astra“, kurį vairavo 
neblaivus (1,65 prom. girtumas) 
vyras (gim. 1988 m.). Įtariamasis 
sulaikytas.

Panevėžio apskrities VPK 
ir Panevėžio apskrities 

priešgaisrinės gelbėjimo 
valdybos

Rokiškio priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos inform.

KRIMINALAI

Šoktelėjęs termometro 
stulpelis į Rokiškį 
atkėlė... Veneciją

Pirmojoje savaitės pusėje 
miestą nuklojo sniego patalas. 
Termometro stulpeliui šoktelė-
jus kiek aukščiau nulio sniegas 
ėmė tirpti, o susikaupęs vanduo 
„užtvindė“ pėsčiųjų tako dalį 
miesto centre.

Tačiau skųstis suskubo ne visi – 
Rokiškio turizmo ir tradicinių ama-
tų informacijos ir koordinavimo 
centras nepraleido progos papokš-
tauti: išlankstę keletą popierinių 
laivelių juos paleido į susidariusį 
„tvenkinį“ ir socialiniame tinkle 
garsiai sudvejojo ar Venecija atsi-
kėlė į Rokiškį, ar atvirkščiai – Ro-
kiškis persikėlė į Veneciją.

Socialinio tinklo Facebook ko-
mentatoriai taipogi suskubo išsa-
kyti savo nuomonę po centro pa-
skelbtu pranešimu. Vieni piktinosi 
tarnybų darbu, kiti nepraleido pro-
gos turizmo centro darbuotojų pa-

girti už išradingumą ar pasidžiaug-
ti, kad galiausiai išsipildys svajonė 
aplankyti Veneciją, kuri, pasirodo, 
nėra jau taip toli.

Rokiškio miesto seniūno pava-
duotojas Egidijus Žaliauskas sakė, 
jog tokia situacija susidarė dėl 
to, jog paspaudus šaltukui užšalo 
vandens nutekėjimo ertmės. „Ka-
dangi pusnys susidarė ant vandens 
nutekėjimo ertmių, jos užsikišo, 
užšalo, todėl ant pėščiųjų tako su-
sidaręs vandens telkinys laikosi 
vietoje,“ – sakė R. Žaliauskas pri-
durdamas, jog taipogi vandens tel-
kinio susidarymą įtakojo ir gatvės 
nužemėjimas.

R. Žaliauskas patikino, kad apie 
problemą bus pranešta atsakin-
goms instancijoms – šiuo atveju 
Rokiškio komunalininkui, kuris, 
įvertinęs situaciją, problemą mė-
gins išspręsti.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Darbai bažnyčiose tęsis – 
laukiama kultūros ministro patvirtinimo

Praėjusiais metais imtos reno-
vuoti dvi Rokiškio dekanato baž-
nyčios. Joms atlikti būtini remonto 
bei renovavimo darbai. Darbai bus 
tęsiami ir šiemet, tačiau kol kas 
projektams dar negautas kultūros 
ministro patvirtinimas.

Laukiama kultūros ministro 
patvirtinimo
Kultūros paveldo departamento 

Apskaitos, paveldotvarkos planavi-
mo skyriaus vyriausioji specialistė 
Indrė Baliulytė teigė, jog šiuo metu 
Rokiškio šv. apaštalo evangelisto 
Mato bei Salų bažnyčių remonto bei 
restauravimo darbų finansavimo pro-
jektai jau yra parengti. „Jie perduoti 
kultūros ministerijai, todėl tikslus fi-
nansavimas bus žinomas tik kultūros 
ministrui patvirtinus projektus. Tiki-
masi, kad patvirtinimo bus sulaukta 
dar iki vasario,“ – kalbėjo specialistė.

Rokiškio rajono bažnyčioms fi-
nansuoti skirtuose projektuose įrašy-
ti remonto bei restauravimo darbai, 
polichrominiai tyrimai. „Šiemet Salų 
bažnyčiai numatyti stogo ir fasa-
do restauravimo darbai. Tam atlikti 

numatyta skirti 80,23 tūkst. eurų, 
tačiau, kadangi projektas laukia kul-
tūros ministro patvirtinimo, tikslios 
sumos tiek Rokiškio, tiek Salų baž-
nyčioms pasakyti dar negalime,” – 
sakė I. Baliulytė pridurdama, jog visi 
numatyti darbai turėtų būti užbaigti 
kitąmet.

Vyriausioji specialistė pridūrė, jog 
neogotikinei Rokiškio bažnyčiai pro-
jekte numatyti polichrominiai vidaus 
tyrimai, kurie reikalingi atlikti pers-
pektyviems restauravimo darbams, 
tačiau kokius darbus planuojama at-
likti nėra apibrėžta.

Rokiškio dekanato dekanas Ei-
mantas Novikas teigė, jog šv. apaš-
talo evangelisto Mato bažnyčioje bus 
apšildytos grindys, nors iš pradžių, 
dėl granitinių plokščių autentiškumo 
to daryti neleista. Tačiau 2018 metų 
gruodžio 4 dieną buvo išspręstas kul-
tūros vertybių klausimas ir grindis 
apšildyti leidžiama bus. „Bus apšil-
dytos grindys visoje bažnyčioje, o 
išsprendus kultūros vertybių klausi-
mą jos bus atnaujintos – sudužusios 
granitinės plokštės bus keičiamos 
naujomis,“ – sakė E. Novikas.

Pernai – durys 
ir vitražai
Pernai metais buvo finansuotas 

Salų bažnyčios fasado ir stogo re-
monto, restauravimo ir avarijos pa-
šalinimo darbai. Kaip teigė I. Baliu-
lytė, 2018 metais buvo restauruoti 
bažnyčios pamatai – vietoje vieną 
sieną laikiusio plytinio sumūrytas 
akmeninis pamatas, įrengta hori-
zontali hidroizoliacija. Taipogi buvo 
restauruota dalis lauko sienų, kurias 
dėl prastos lietaus nutekėjimo sis-
temos sugadino nuolat žliaugiantis 
vanduo.

Rokiškio šv. apaštalo evangelis-
to Mato bažnyčioje, I. Baliulytės 
teigimu, jau pernai buvo užbaigti 
3 metus trukę vitražų restauravimo 
darbai: blogos ir avarinės būklės 
vitražams buvo atkurtos prarastos 
dalys, fragmentai. „2018 metais 
taipogi buvo atlikti didžiųjų bažny-
čios durų restauravimo ir konser-
vavimo darbai. Taipogi parapijai 
buvo išmokėta kompensacija už at-
liktus durų tyrimus,” – komentavo 
I. Baliulytė.

Monika MEILUTĖ

Rokiškis liko be poliklinikos vadovo
Rokiškio pirminės asmens 

sveikatos priežiūros centre – po-
kyčiai. Atleista PASPC direkto-
rės pareigas ėjusi Danguolė Kon-
dratenkienė.

Rokiškio rajono savivaldybės 
vicemeras Stanislovas Dambraus-
kas patvirtino, kad sausio 18 d. D. 
Kondratenkienė buvo oficialiai at-
eista iš einamų vadovės pareigų.

Vyriausioji tarnybinės etikos ko-
misija D. Kondratenkienės iš parei-
gų atleisti neliepė.

Dar praėjusią savaitę Rokiškio 
rajono meras Antanas Vagonis tei-
gė, jog kuomet D. Kondratenkienė 
nusprendė tapti administracijos di-
rektore, buvo sutarta, kad į PASPC 
direktorės pareigas pastaroji ne-
bepretenduos. Todėl rajono meras 
teigė buvęs nustebintas, kuomet 
D. Kondratenkienė nusprendė eiti į 
PASPC direktorės vietos konkursą.

„Mano nuomonė yra lygiai tokia 
pati kaip ir VTEK (Vyriausiosios 
tarnybinės etikos komisijos,- aut. 
past.), kad tas žmogus kuris dirba 

administracijoje, kuriai pavaldi yra 
šita įstaiga (PASPC,- aut. past.), tai 
tikrai pretenduoti į tą postą negali. 
Tuo labiau, kad konkursą organi-
zuoja būtent ta pati administracija. 
Mano manymu tai yra nesąžininga 
schema. Kuomet ji sudalyvavo tame 
konkurse aš pasijutau apgautas ir 
praradau pasitikėjimą tuo žmogu-
mi,“ – sakė A. Vagonis.

Su D. Kondratenkiene susisiekti 
nepavyko.

„Rokiškio Sirena“ primena, kad 
pernai metų gruodžio 12 d. Vy-
riausioji tarnybinės etikos komisija 
svarstė klausimą ar Danguolė Kon-
dratenkienė nepažeidė Viešųjų ir 
privačių interesų derinimo valstybi-
nėje tarnyboje įstatymo.

Atsižvelgdama į tyrimo metu 
surinktą medžiagą ir vadovauda-
masi Lietuvos Respublikos vie-
šųjų ir privačių interesų derinimo 
valstybinėje tarnyboje įstatymo 
22 straipsnio 1 dalies 1 punktu bei 
Lietuvos Respublikos Vyriausio-
sios tarnybinės etikos komisijos 
įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 1 

punktu, komisija nusprendė: „1. 
Pripažinti, kad buvusi Rokiškio 
rajono savivaldybės adminis-
tracijos direktoriaus pavaduo-
toja Danguolė Kondratenkienė, 
2017-2018 metais spręsdama 
klausimus, susijusius su buvusia 
darboviete VšĮ Rokiškio pirmi-
nės asmens sveikatos priežiūros 
centru ir nuo jų nenusišalinda-
ma, pažeidė Viešųjų ir privačių 
interesų derinimo valstybinėje 
tarnyboje įstatymo 3 straipsnio 
1 dalies 2 punkto ir 11 straipsnio 
1 bei 2 dalių nuostatas. 2. Pripa-
žinti, kad Danguolė Kondraten-
kienė, 2018 metais nustojusi eiti 
Rokiškio rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus pa-
vaduotojos pareigas ir nepraėjus 
vieneriems metams įsidarbinusi 
VšĮ Rokiškio pirminės asmens 
sveikatos priežiūros centre direk-
toriaus pareigose, pažeidė Viešų-
jų ir privačių interesų derinimo 
valstybinėje tarnyboje įstatymo 
18 straipsnio nuostatas“.

Monika MEILUTĖ

Į Kultūros centro direktoriaus 
postą – viena kandidatė

Dokumentų pateikimo termi-
nas į pernai metų gruodžio 28 
dieną paskelbtą konkursą Rokiš-
kio kultūros centro direktoriaus 
pareigoms užimti baigėsi.

Dokumentus konkursui kultū-
ros centro direktoriaus pareigoms 
užimti pateikė tik viena kandidatė 

– Vaiva Kirstukienė. Kuomet Ro-
kiškio kultūros centrui vadovavo 
Nida Lungienė, V. Kirstukienė ėjo 
direktorės pavaduotojos pareigas. 
Šiuo metu vienintelė kandidatė į 
direktoriaus postą dirba projektų 
vadove VšĮ „Kultūros inovaci-
jos“.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Ar pagausės Rokiškio garbės piliečių gretos?
Penktadienį rajono savivaldybės 

taryba spręs, ar suteikti Rokiškio 
garbės piliečio titulą dailininkui 
Algimantui Stanislovui Kliaugai. 
Kaip teigiama savivaldybės aiš-
kinamajame rašte, pretendentas 
palaiko glaudžius ryšius su mūsų 
rajonu, jį garsina Lietuvoje ir Eu-
ropoje. 

A. S. Kliauga gimė 1943 m. rug-
pjūčio 31 d. Rokiškyje. Mokėsi Juozo 
Tumo-Vaižganto gimnazijoje, studija-
vo tapybą  Lietuvos valstybiniame dai-
lės institute, kurį baigė 1968 m. Nuo 
1969 m. dalyvauja parodose. 1980 m. 

tapo Lietuvos dailininkų sąjungos na-
riu. Nuo 1973 m. buvo renkamas įvai-
rioms pareigoms Lietuvos dailininkų 
sąjungoje. A. S. Kliauga yra surengęs 
per 20 individualių kūrybos parodų, 
dalyvavęs grupinėse dailės parodose 
Lietuvoje ir užsienyje, kūręs tarptau-
tiniuose meno festivaliuose, darbus 
pristatęs tarptautinėse meno mugėse. 
Už portretus ir peizažus tarptautiniuo-
se pleneruose apdovanotas premijo-
mis. Dirbo pedagoginį darbą: Dizaino 
mokymo centre ir Dizaino kolegijoje 
dėstė tapybą, spalvotyrą ir trimatę 
kompoziciją. Nuo 2008 m. – laisvas 
dailininkas. 

Dailininkas neužmiršta gimtojo 
Rokiškio krašto. Jis aktyviai bendra-
darbiauja su Rokiškio krašto muzie-
jumi: A. S. Kliaugos iniciatyva 1997 
m. buvo oficialiai pasirašyta Lietuvos 
dailininkų sąjungos  ir Rokiškio krašto 
muziejaus bendradarbiavimo sutartis. 
1998 m. kartu su muziejumi dailinin-
kas organizavo J. Vienožinskio tapyto-
jų plenerą, skirtą Rokiškio miesto 500 
m. jubiliejui; jo metu sukurti darbai 
papildė muziejaus fondus. Su kitais 
garsiais tapytojais 2001 m. darbus 
kūrė Dailės plenere Skemų pensio-
nate. 2003 m. muziejuje surengė per-
sonalinę kūrybos parodą,  2006 m. jo 

kūryba eksponuota Vilniaus rokiškėnų 
dailininkų kūrybos parodoje „Dovanos 
gimtinei“. 2012 m.  A. S. Kliauga da-
lyvavo muziejaus organizuotame  ta-
pybos plenere, skirtame AB „Rokiškio 
sūris“ 20-mečio jubiliejui, buvo ple-
nero kuratoriumi. 2013 m. Rokiškio 
krašto muziejuje buvo surengta retros-
pektyvinė dailininko kūrybos paroda 
„Širdies šviesoj“, išleistas parodos 
katalogas, o parodos pristatymo metu 
organizuota 5 paveikslų loterija. Po 
šios parodos 8 paveikslus dailininkas 
dovanojo muziejui. 

A. S. Kliauga aktyviai dalyvauja 
Vilniaus rokiškėnų klubo „Pragie-

druliai“ veikloje, savo profesinėmis 
žiniomis visada noriai dalijasi su Ro-
kiškio dailininkų klubu ,,Roda“, nuolat 
dalyvauja muziejininkų vykdomuose 
projektuose. 

Už aktyvią veiklą Vilniaus rokiškė-
nų klube „Pragiedruliai“ ir profesiona-
liosios dailės nuolatinę sklaidą gim-
tajame krašte A. S. Kliauga 2013 m. 
apdovanotas rajono savivaldybės mero 
padėkos raštu. 

A. S. Kliauga profesionaliosios dai-
lės puoselėtojas, kuris vykdo nuolatinę 
sklaidą gimtajame krašte, garsina Ro-
kiškio vardą Lietuvoje ir Europoje.

Rajono savivaldybės inform.
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Miltelinio dažymo rajone pradininkas: 
„Verslą kurti ne Rokiškyje minčių nebuvo“

Miltelinis dažymas – dažnam 
dar nepažįstama sąvoka. Tačiau 
verslauti panoręs trisdešimtmetis 
Rolandas Šmagoris su tokio tipo 
dažymu nusprendė supažindinti 
rokiškėnus, ir, pasinaudojęs už-
imtumo tarnybos teikiamomis 
paramomis verslui nusprendė 
miltelinio dažymo paslaugas teikti 
gimtajame mieste.

Miltelinis dažymas – kas tai?
Miltelinis dažymas – tai pažan-

gus apdailos procesas, kurio metu 
krūviu pakrauti (įelektrinti) pi-
gmento ir smulkiai sumaltos dervos 
detalių mišinio milteliais yra paden-
giami įvairių metalinių detalių ir 
daiktų paviršiai. Elektriškai įkrauti 
milteliai yra užpurškiami ant pavir-
šiaus, kuriam yra reikalinga danga, 
o vėliau, karščio pagalba lydant 
miltelius, dažymas yra užtvirtina-
mas – taip daiktas apsaugomas nuo 
karščio, šalčio, purvo, įbrėžimų, 
korozijos, nublukimo ir kitų oro ir 
gamtos sukeliamų faktorių.

Pilnas miltelinio dažymo proce-
sas susideda iš kelių žingsnių: ga-
minio paruošimo, kuomet gaminys 
yra nuvalomas bei nuriebalinamas, 
džiovinimo, dažymo, kaitinimo. 
Kiekvienai norimai dažyti detalei 
taikomas skirtingas paruošimas, pa-
vyzdžiui: plienas fosfatuojamas, kai 
kurie lydiniai achromatuojami. Pa-
ruošus ir išdžiovinus gaminys pra-
dedamas dažyti.

Miltelinio dažymo procese yra ir 
daugiau punktų, tačiau jie priklau-
so nuo kliento norų – prieš dažymą 
gaminys gali būti gruntuojamas, po 
dažymo – lakuojamas.

Idėja kilo užsienyje
Kaip pasakojo R. Šmagoris idėja 

apie miltelinį dažymą kilo darbuo-
jantis užsienyje. „Užsienyje dirbau 
su suvirinimo ir miltelinio dažymo 
darbais. Nors nei suvirintojo, nei da-
žytojo specialybės neturėjau, darbo 
užsienyje metu sukaupiau didžiulį 
patirties bagažą, kurį nusprendžiau 
išnaudoti kaip verslo idėją,“ – kal-
bėjo R. Šmagoris.

Dar praėjusių metų rudenį į verslą 
įsiliejęs vyras pasakojo, kad grįžęs 
atgal į tėvynę suprato, kad miltelinis 

dažymas Rokiškio rajone – nauja 
sfera, vyras nusprendė plėtoti būtent 
šią verslo idėją. „Pasidomėjęs suži-
nojau, kad užimtumo tarnyba finan-
suoja naują verslą, kurį kuria jauni 
asmenys. Kadangi į jauno žmogaus 
„rėmus“ tilpau, nusprendžiau baigti 
šešiolikos savaičių trukmės suvirin-
tojo kursus ir rašyti projektą milte-
linio dažymo įrangai įsigyti. Tam 
pastūmėjo ir brolis, kuris prieš kele-
rius metus pasinaudojęs užimtumo 
tarnybos teikiamu finansavimu tai-
pogi įkūrė savo verslą,“ – atviravo 
verslininkas.

R. Šmagorio parsivežta verslo 
idėja pasirodė verta finansavimo, to-
dėl reikalingai įrangai įsigyti vyras 
gavo 15 tūkstančių eurų. „Už gautas 
lėšas įsigijau elektrinę polimieriza-
cijos krosnį, miltelinio išpurškimo 
įrenginį bei kompresorių su sausin-
tuvu ir filtrais,“ – kalbėjo R. Šma-
goris. Pastarasis pridūrė, jog įsigijus 
įrangą trūko tik patalpų – tam vy-
ras išnaudojo vaikystės namų ūkinį 
pastatą, kurio renovaciją padengė 
iš susitaupytų lėšų. „Reikėjo susi-
tvarkyti, renovuoti patalpas, įsivesti 
elektrą. Patalpų parengimui investa-
vau apie 5000 eurų. Pritrūkus san-
taupų teko net automobilį parduoti,“ 
– juokėsi pašnekovas.

Nors R. Šmagoris teigė, kad ofi-
cialiai darbuojasi apie du mėnesius, 
tačiau neslėpė, kad galvoje jau su-

kasi mintys apie verslo plėtrą. „Šiuo 
metu darbuojuosi vienas, tačiau ne-
apleidžiu minties įkurti papildomų 
darbo vietų rajono gyventojams. Ta-
čiau apie tai – kiek vėliau,“ – kalbėjo 
R. Šmagoris pridurdamas, jog minčių 
verslą kurti kitur net nebuvo. „Myliu 
savo miestą. Visus čia pažįstu ir visi 
pažįsta mane, todėl čia labai gera gy-
venti. Ateityje planuoju plėsti verslą, 
tačiau už Rokiškio ribų neišlysiu,“ – 
šypsojosi jaunasis verslininkas.

Nuo ratų iki tvorų
Ažuolų gatvėje miltelinio dažymo 

erdvę įkūręs R. Šmagoris pasakojo, 
kad miltelinio dažymo principu nu-
dažyti galima metalines detales ir 
daiktus, kurie telpa į elektrinę poli-
mierizacijos krosnį. „Galima dažyti 
ratus, tvoras, motociklų ir keturračių 
rėmus, ūkininkų padargus, seifus, šal-
dytuvus ir kitus gaminius, kurie telpa 
į turimą krosnį,“ – kalbėjo R. Šma-
goris pridurdamas, kad turimos kros-
nies matmenys yra 2,50x1,60x1,20.

R. Šmagoris pasakojo, jog yra ke-
turios miltelinių dažų rūšys: lygūs ir 
blizgūs, matiniai, smėlio bei apelsi-
no žievelės struktūros, o spalvos – iš 
RAL spalvų paletės. Vyras teigė, kad 
miltelinio dažymo procedūra užtrun-
ka iki savaitės – kartais dėl prastų 
oro sąlygų nepavyksta nusmėliuoti 
gaminio paviršiaus, todėl procesas 
užsitęsia.

„Atvežus metalo dirbinį juo 
pasirūpinsime nuo A iki Z: kli-
entui panorėjus gaminį nugrun-
tuosime, paruošime dažymui, nu-
dažysime, „iškepsime“. Klientui 
panorus nudažytą gaminį galima 
nulakuoti. Todėl ir dažymo kai-
nos svyruoja – kuo daugiau nori 
klientas, tuo brangiau viskas kai-
nuos. Tačiau pabrėšiu, kad MB 

„Metorolis“ kainos tikrai nesikan-
džioja, o dabartinėje rinkoje jos 
– vienos mažiausių,“ – atviravo 
pašnekovas.

Su MB „Metorolis“ susisiek-
ti galite atvykę adresu Ąžuolų g. 
22, Rokiškis, telefonu 862135490 
arba el. paštu Metorolis1@gmail.
com.

Monika MEILUTĖ

Apklausa: Ar sutiktumėte tapti organų donoru?
BNS teigiama, kad pernai Lie-

tuvoje buvo užregistruoti 105 
potencialūs organų ir audinių 
(ragenų) donorai.  Efektyviais 
donorais tapo 48 mirę žmonės . 
Kiekvienas skaičius – tai konkre-
tus žmogus, kurio artimieji neiš-
matuojamos širdgėlos akimirką 
turėjo stiprybės ir jėgų padova-
noti mirusiojo organus donorys-
tei. Arba – nepadovanoti. Norint 
išsiaiškinti Rokiškio rajono gy-
ventojų nuomonę paskelbėme 
anoniminę apklausą.

Organų donorystės ir transplan-
tacijos procesas – itin specifinė me-

dicinos sritis. Vienų žmonių gyvybę 
čia pratęsia kitų žmonių mirtis, su-
kasi mirties ir gyvybės ratas. Užten-
ka menkiausios negatyvios žinios, 
net iš piršto laužtų gandų – ir pri-

tariančiųjų donorystei sumažėja: ma-
žiau artimųjų sutinka aukoti mirusių-
jų organus, padaugėja atsisakančiųjų 
pasirašytos donoro kortelės.

Tačiau džiugu, kad vis daugiau 

žmonių pasirašo sutikimo raštą 
po mirties tapti donorais, arba tai 
už juos padaro mirusiųjų artimie-
ji. Šansas pasveikti pernai buvo 
suteiktas 158 sunkiai sergantiems 
ligoniams – tiek transplantacijų 
buvo atlikta. Organų donorystė – 
išskirtinė medicinos sritis, kurioje 
visuomenė priima kilniausius, kitų 
gyvybę gelbstinčius sprendimus.

Anoniminėje apklausoje „Ar 
sutiktumėte tapti organų donoru?“ 
galite sudalyvauti paspaudę

h t t p s : / / w w w . f a c e b o -
o k . c o m / R o k i s k i o S i r e n a /
posts/2003620696401252

„Rokiškio Sirenos“ inform.
Ieškokite  
prekybos centruose!
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Patvirtintas 2019 metų paraiškų priėmimo grafikas

2019 metais numatyta paskelbti net 40 kvietimų, jiems planuojama skirti daugiau nei 320 
mln. Eur.                                                                                         Gabrielės PASTAUKAITĖS nuotr.

2019-aisiais ūkininkų laukia 
naujos galimybės. Žemės ūkio 
ministerija patvirtino paraiškų 
priėmimo grafiką pagal Lietu-
vos kaimo plėtros 2014–2020 
metų programos (KPP) prie-
mones. 2019 metais numatyta 
paskelbti net 40 kvietimų, jiems 
planuojama skirti daugiau nei 
320 mln. Eur. 

Smulkiesiems ūkininkams –
gera žinia
Kaip ir kasmet, bus skelbiamas 

kvietimas teikti paraiškas pagal 
KPP veiklos sritį „Parama investi-
cijoms į žemės ūkio valdas“. „Nu-
matyti du kvietimai paraiškoms 
surinkti. Pirmasis kvietimas skirtas 
remti visų sektorių ūkius supa-
prastinta tvarka, projektui skiriant 
iki 50 tūkst. Eur. Kitas kvietimas 
orientuotas į didesnius projektus, 
vykdant investicijas į naujų ga-
mybinių pastatų statybą, būtinos 
infrastruktūros užtikrinimą ir t. t. 
Kiekvienam kvietimui skiriama po 
25 mln. Eur“, – sako žemės ūkio 
viceministras Darius Liutikas. 

Pirmasis paraiškų rinkimo lai-
kotarpis pagal priemonės veiklos 
sritį „Parama investicijoms į žemės 
ūkio valdas“ prasidės kovo 1 d. ir 
truks iki balandžio 30 d. 

Teikti paraiškas ateinančiais 
metais turės galimybę ir smulkie-

ji ūkininkai. Paraiškos pagal KPP 
veiklos sritį „Parama smulkiesiems 
ūkiams“ bus renkamos nuo kovo 1 
d. iki gegužės 31 d. „Ši veiklos sri-
tis – viena populiariausių, taigi jai 
taip pat numatyti supaprastinimai. 
Orientuosimės į rezultatus, atsi-
sakysime papildomų dokumentų 
teikimo. Svarbiausias pakeitimas: 
jeigu valdos ekonominis dydis bus 
padidintas ne mažiau kaip 20 proc., 
manysime, jog smulkiųjų ūkininkų 
verslo planas yra įgyvendintas ir 
vertas 15 000 Eur paramos. Tiki-
mės, kad dėl šio pakeitimo smulkieji 
ūkininkai bus dar aktyvesni teikiant 

paraiškas“, – teigia viceministras. 

Konsultavimui – 
itin didelis dėmesys
Vertėtų paminėti ir kitas populia-

rias KPP priemonių veiklos sritis bei 
jų paraiškų priėmimo datas. Paraiš-
kos pagal KPP veiklos sritį „Parama 
jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ bus 
renkamos nuo liepos 1 d. iki 31 d. 
Paraiškos pagal veiklos sritį „Parama 
ekonominės veiklos pradžiai kaimo 
vietovėse“ – nuo rugsėjo 2 d. iki spa-
lio 31 d., o pagal veiklos sritį „Para-
ma investicijoms, skirtoms ekonomi-
nės veiklos kūrimui ir plėtrai“ – nuo 

lapkričio 4 d. iki gruodžio 31 d.
Šiais metais po pertraukos vėl bus 

renkamos paraiškos pasinaudoti kon-
sultavimo paslaugomis (nuo vasario 
2 d. iki kovo 29 d.). „Konsultavimui 
šiemet skirsime itin didelį dėmesį. 
Norime, kad ūkininkai žinotų, ko-
kios yra jų žemės ūkio verslo pers-
pektyvos ir kaip į ūkius būtų galima 
įtraukti naujausius technologinius 
pasiekimus, įvairius robotikos ele-
mentus, informacines technologijas 
ir pan.“, – sako viceministras.  

Po pertraukos taip pat bus renka-
mos paraiškos žemės ūkio vandentvar-
kai (nuo gegužės 2 d. iki liepos 31 d.) ir 
biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų 
atliekų (nuo gegužės 2 d. iki 31 d.). 

Kviečia naudotis galimybėmis
Kalbėdamas apie 2019-ųjų paraiš-

kų rinkimo grafiką, viceministras ak-
centuoja veiklos sritį „Parama trum-
poms tiekimo grandinėms ir vietos 
rinkoms skatinti vietos lygmeniu“. 
„Skatinsime, kad į mažas kaimo par-
duotuvėles, į turgavietes atkeliautų 
šviežia, tiesiai iš ūkininkų gauta pro-

dukcija. Kad veiktų kuo trumpesnė 
grandinė nuo gamintojo iki galutinio 
pirkėjo. Šiai veiklos sričiai numaty-
tas išskirtinis dėmesys“, – sako jis. 

Paraiškų rinkimo laikotarpis pagal 
priemonės veiklos sritį „Parama trum-
poms tiekimo grandinėms ir vietos rin-
koms skatinti vietos lygmeniu“ prasi-
dės vasario 25 d. ir truks iki kovo 29 d.

Detalus 2019 m. paraiškų priėmi-
mo grafikas skelbiamas Nacionali-
nės mokėjimo agentūros interneti-
nėje svetainėje. „Norėčiau paraginti 
ūkininkus naudotis 2019 metų nau-
jovėmis ir galimybėmis. Ir, žinoma, 
pasidomėti teisės aktais, atidžiai 
perskaityti įgyvendinimo taisykles 
tų priemonių, pagal kurias teikia-
ma parama. Jeigu kyla klausimų, 
kreipkitės į ministerijos arba NMA 
specialistus, kad nekiltų rizika, jog 
paraiška bus atmetama dėl tam tikrų 
techninių trūkumų ar nesusiprati-
mų“, – sako D. Liutikas.

Parama finansuojama iš Europos 
žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir 
Lietuvos Respublikos valstybės 
biudžeto.

Užs. 0738

Rokiškėnai galėjo stebėti unikalų reiškinį

Pirmadienis, 7.12 val. Ro-
kiškio mikrorajone – įprasti-
nis rytinis sujudimas. Gatvėse 
ir kiemuose girdėti įnirtingas 
gremžimo garsas, burzgia šildo-
mi automobiliai. Iš rytinio pasi-
vaikščiojimo su augintiniais, su-
sigūžę nuo žvarbos skuba šunų 
augintojai. Retas kuris rado 
laiko kilstelti akis į dangų – mat 
7.12 val. pats mėnulio užtemimo 
pikas. 

Laikas stebėti šį unikalų reiš-
kinį – labai palankus. Mat įprastai 
mėnulio užtemimai vyksta vėlią 
naktį ir jais grožisi tik užkietėję 
astronomijos mėgėjai. Tiesa, visu 
grožiu šiam ypatingam reiškiniui 
atsiskleisti neleido keli faktoriai. 
Pirmiausia, oro sąlygos stebėti 
užtemimą nebuvo labai palankios: 
naktis, nors šalta ir pakankamai 
giedra, visgi dangų dengė retoki 
debesys, katkartėmis užklodami 
mėnulį. Kitas faktorius – per patį 
užtemimo piką jau ėmė gerokai 

švisti. Trečia – miesto šviesos taip 
pat neleido susidaryti optimalaus 
vaizdo. Tačiau raudonąjį, vadina-
mąjį kruvinąjį mėnulį, stebėti buvo 
įmanoma. 

Šis  visiškas mėnulio užtemimas 

– paskutinysis iki 2022 m. Lietu-
voje mėnulio užtemimas prasidėjo 
maždaug 5.34 min. Ir baigėsi 8.13 
val. Visiškas Mėnulio užtemimas 
įvyko 6.41 val. ir truko maždaug 
valandą. Geriausiai užtemimas 
buvo matomas maždaug 7.12 val. 
Kitas visiškas Mėnulio užtemimas 
Europoje bus matomas tik 2022 
m. gegužės 16 dieną. Tačiau iki to 
laiko dar bus dalinių Žemės paly-
dovo užtemimų. Visiškas Mėnulio 
užtemimas įvyksta tik per pilna-
tį ir tik tada, kai Saulė, Žemė ir 
Mėnulis atsiduria tiksliai vienoje 
linijoje. Šis mėnulio užtemimas 
vadinamas raudonuoju, nes mė-
nulis netampa visiškai nemato-
mu. Tokio užtemimo metu Žemė 
praskrieja tarp Saulės ir Mėnulio 
mesdama ant Mėnulio šešėlį ir 
blokuodama Saulės šviesą. Tuo 
metu dalis Saulės spindulių pra-
siskverbia pro Žemės atmosferą ir 
atsispindėdami ant Mėnulio pavir-
šiaus suteikia jam rausvą spindesį. 

„Rokiškio Sirenos“ inform.

„Sodra“ žada visas pensijas 
išmokėti iki sausio 26 dienos

Kilus senjorų nepasitenki-
nimui dėl vėluojančių pensijų, 
Valstybinio socialinio draudimo 
fondas („Sodra“) žada, kad jos 
bus išmokėtos vėliausiai iki sau-
sio 26 dienos.

 „Prašome visų pensijų gavėjų 
kantrybės, pensijos tikrai bus išmo-
kėtos iki sausio 26 dienos“, – žur-
nalistams sakė laikinasis „Sodros“ 
vadovas Ježy Miskis.

Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nistro Lino Kukuraičio teigimu, kitą 
mėnesį dėl pensijų išnešiojimo pro-

blemų kilti neturėtų.
Nuo sausio daliai senjorų pen-

sijas į namus pristato ne Lietuvos 
pašto darbuotojai, o kitos įmonės, 
kurios laimėjo „Sodros“ skelbtus 
viešųjų pirkimų konkursus. Tačiau 
žiniasklaidoje skelbta, kad beveik 
pusėje iš 20 savivaldybių įmonės 
vėluoja lankyti senjorus.

Pensijas į namus gauna maždaug 
200 tūkst. senjorų, kurie turi tokią 
teisę. Iš jų maždaug 97 tūkst. sausį 
turėjo sulaukti naujų pensiją atne-
šančių darbuotojų.

BNS inform.

Gaisruose pernai žuvo 
86 gyventojai, iš jų 27 – 
dėl neatsargaus rūkymo

Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento duo-
menimis, 2018 m. Lietuvoje kilo 
11848 gaisrai. Palyginti su 2017 
m., jų padaugėjo 26,1 proc. Per-
nai gaisruose žuvo 86 žmonės 
(2017 m. – 103), iš jų 2 vaikai 
(3), o 174 gyventojai (181) pa-
tyrė traumų. Lyginant su 2017 
metais, pernai žuvo septynioli-
ka gyventojų mažiau (16,5 proc. 
mažiau nei 2017 m.). Lietuvoje 
tai mažiausias gaisruose žuvusių 
žmonių skaičius per 30 metų. 

„Rokiškio Sirena“ primena, 
kad pernai Rokiškio rajone, pir-
mą kartą po 35-erių metų, gais-
ruose nežuvo nė vienas žmogus. 

Pernai Panevėžio apskrityje kilo 
1055 gaisrai, juose žuvo 5 žmo-
nės.

Gaisrų statistika liudija, kad 
kaimuose gaisruose žūsta dau-
giau žmonių nei miestuose. Pernai 
miestuose žuvo 29 gyventojai, o 
miesteliuose ir kaimo vietovėse – 
57, tai yra du kartus daugiau nei 
miestuose.

Šalyje kilo 5 gaisrai, kuriuose 
žuvo po 2 šalies gyventojus, o 76 
gaisrai nusinešė po vieną žmogaus 
gyvybę.

Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento 

inform.
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Sniego dienos proga 
Kavoliškio mokykloje-darželyje – 
užimtumo veiklos lauke

Sausio 20 dieną, sekmadienį, 
minėta tarptautinė sniego diena. 
Ta proga Kavoliškio mokyklo-
je-darželyje surengta „Sniego die-
na su besmegeniu Olafu“.

Nors po lietingo ketvirtadienio 
nebebuvo tikimasi, kad sniego šven-
tė pavyks, tačiau mokyklos-darželio 
bendruomenė džiaugėsi, jog sniego 
šventei orai – lyg užsakyti: maloniai 
stebino iškritęs sniegas bei giedra, 
saulės spindulių kupina diena. Žie-
mišką, tačiau šiltą dieną susirinkę 
šventės dalyviai pasisveikino su 
vaikų mylimo animacinio filmuko 
„Ledo šalis“ personažais – princese 
Elza bei sniego seniu Olafu. Perso-
nažai vaikus pakvietė mankštelei, 

kurios metu mažieji šventės dalyviai 
mankštino kojas, rankas.

Po smagios mankštos vaikai su-
siskirstė komandomis ir rungtynia-
vo linksmose estafetėse. Pirmiausia 
šluota varėsi kamuolį, vėliau rung-
tyniavo veždami vienas kitą rogutė-
se, susikibę už rankų „traukinuku“ 
vaikščiojo po  sniegą. Šventę vaini-
kavo vaikų piešiniai ant sniego.

Šiuo renginiu Kavoliškio moky-
klos-darželio bendruomenė nori pa-
skatinti vaikus bei jų tėvelius rinktis 
aktyvias veiklas gryname ore, prisi-
minti žiemos teikiamus privalumus. 
Juk, smagu žiemą pavažinėti rogė-
mis nuo kalno, pastatyti sniego senį 
ar pažaisti sniego mūšį.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

J. Keliuočio bibliotekoje – veltinių paroda
„Pajausk širdies šilumą“

Rokiškio rajono savivaldybės 
Juozo Keliuočio viešojoje bibliote-
koje vyksta žiemiškai šilta ir jauki 
Jūratės Deksnienės ir Miglandos 
Aeksiejienės vilnos veltinių darbų 
paroda „Pajausk širdies šilumą“.

Paroda vyksta Rokiškio J. Keliuo-
čio viešosios bibliotekos filiale adresu 
Taikos g. 19. Kviečiame aplankyti.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Mažieji futbolininkai Laisvės gynėjų dieną 
minėjo aikštelėje

Rokiškyje vykusiose Utenos 
apskrities futbolo federacijos ma-
žojo futbolo pirmenybių II turo 
varžybose  gerai pasirodė „FMK 
Lituanica“ rokiškėnų komanda. 
Varžybos buvo specialiai sureng-
tos sausio 13-ąją, taip pažymint 
Laisvės gynėjų dienos svarbą 
šiandieniniams moksleiviams. Į 
Rokiškį žaisti atvyko komandos iš 
Ukmergės ir Visagino. 

Vyresnieji ukmergiškiai – 
stipresni
Ukmergės mažieji futbolininkai 

(gimę 2009 m.) 5:1 įveikė „FMK 
Lituanica“ Rokiškio komandą. Su-
sitikimo pradžioje svečiai iš Ukmer-
gės turėjo akivaizdų pranašumą, 
tačiau ir rokiškėnai susikūrė keletą 
progų. Vis dėl to pirmieji net du kar-
tus pasižymėjo ukmergiškiai. Įpusė-
jus rungtynėms, rokiškėnams visgi 
pavyko išlyginti žaidimą. Tačiau ne 
rezultatą: svečiai pelnė trečiąjį įvar-
tį. Treneriui teko keisti rokiškėnų 
žaidėjų išsidėstymą aikštėje (var-
tuose Paulių pakeitė Mindaugas). 
Taktinis keitimas pasiteisino: pa-

gyvėjo rokiškėnų puolimas, tačiau 
vartininkui teko atlaikyti varžovų 
atakas. Dvi jų buvo sėkmingos.  Ro-
kiškėnams paguodos įvartį pelnė 
vartus palikęs Paulius. 

Jaunesni ukmergiškiai – 
parankus varžovas
Patyrę pralaimėjo kartėlį ir „ap-

šilę kojas“ aikštelėje, rokiškėnai su-
sitikimą su Ukmergės futbolininkais 
(gimusiais 2010 m.) pradėjo užti-
krintai, kontroliavo žaidimą. Airido 
ir Pauliaus įvarčiai išvedė rokiškė-
nus į priekį 2:0. Jaunieji rokiškėnai 
žaidė pasitikėdami savo jėgomis ir 
tai jiems padėjo. Po dar vieno Airi-
do įvarčio „FMK Lituanica“ pirma-
vo 3:0. Svečiai iš Ukmergės tolimu 
smūgiu sušvelnino rezultatą 3:1, ta-
čiau pergalę užtikrino Airidas, pel-
nęs įvartį nuo baudinio žymos.

Draugiškas susitikimas 
su visaginiečiais
Du kartus sužaidę su Ukmergės 

komandomis UAFF pirmėnybėse, 
jaunieji rokiškėnai sužaidė draugiš-
kas rungtynes su Visagino koman-

da. Jų metu tiek visaginiečiai, tiek 
rokiškėnai leido pasireikšti mažiau 
laiko sužaidusiems UAFF pirme-
nybių varžybose futbolininkams. 
Visaginiečių sudėtyje pusę varžybų 
žaidė jaunesni žaidėjai. Tai buvo 
puiki proga išbandyti savo jėgas. 
FMK Lituanica gretose pasižymėjo 
Povilas (2 įvarčiai), Kajus, Paulius 
ir Airidas.

„Draugiškame susitikime mūsų 
komandoje puikiai atsikleidė Kajus, 
Povilas ir Julius. Taip pat norime pa-
girti Jokūbą už pasitikėjimą ir užti-
krintą žaidimą gynyboje. Komandos 
nariai naudingiausiu šio turo žaidėju 
išrinko Airidą. Norime pagirti užti-
krintai vartus saugojusį Mindaugą, 
puolime žaidžiusius Airidą ir Pau-
lių bei gunybą stygavusius Tomą ir 
Vėją. Džiaugiamės komandos tobu-
lėjimu ir atsirandančia bendra ko-
mandine dvasia,“ – sakė rokiškėnų 
komandos treneris Darius. 

Artimiausias UAFF pirmenybių 
varžybas „FMK Lituanica Rokiš-
kis“ U-10 komanda žais vasario 2 
dieną Visagine.

FMK Lituanica inform.

Žaliojoje savaitėje – ir rokiškėnų produkcija
Berlyne prasidėjo 84–oji 

tarptautinė žemės ūkio, maisto 
produktų ir sodininkystės par-
oda „Žalioji savaitė 2019“. Joje 
dalyvauja ir mūsų rajono įmo-
nės. Tradiciškai mūsų miestą 
garsina juodupėnės Laimutės 
Sadauskienės įmonės kulinari-
nio paveldo produkcija: šako-
čiai, grybukai ir kiti kondite-
riniai gaminiai. AB „Rokiškio 
sūris“ Ukmergės pieninės re-
kordinis tradicinis lietuviškas 
sūris nepaliko abejingų parodos 
lankytojų – per 80 kg sveriantis 
sūris milžinas buvo suraikytas 
ir patiektas skanauti su uogie-
ne. Pirmasis jo gabalėlį atriekė 
Lietuvos žemės ūkio ministras 
Giedrius Surplys.

Kaip teigiama Lietuvos gamin-
tojų išvyką koordinavusios Žemės 
ūkio ministerijos pranešime, Lie-
tuvos stende parodos lankytojams 
ir dalyviams pristatoma kokybiška 
lietuviška produkcija, numatyta 
daug verslo susitikimų, taip pat 
dvišalių ir daugiašalių valstybinių 
susitikimų.

Šiemet „Žalioje savaitėje“ pla-
nuojama sulaukti daugiau kaip 1,7 

tūkst. dalyvių, kurie pristatys dau-
giau kaip 100 tūkst. produktų iš 
viso pasaulio. Parodos dalyviams 
tai unikali galimybė užmegzti 
verslo ryšius, išplėsti klientų ratą 
bei garsinti savo vardą, juk „Žalio-
ji savaitė“ sulaukia milžiniško ne 
tik lankytojų, bet ir  žiniasklaidos 
dėmesio. Kasmet akredituojama 
daugiau kaip 4 tūkst. žurnalistų iš 
65 šalių.

Kaip teigia ministerija, Lietuvos 
ekspozicijos akcentas – įspūdingo 
dydžio – net 80 kg – sveriantis 
lietuviškas saldaus pieno varškės 
sūris. Šį sūrį iš tradicinių žaliavų, 
karta iš kartos perduodamu gamy-
bos būdu pagamino AB „Rokiškio 
sūris“ filialo Ukmergės pieninės 
meistrės.

Lietuviškas varškės sūris yra 
vienas iš septynių Europos Ko-
misijos pripažintų tradicinių ir 
išskirtinių, Lietuvoje gaminamų 
produktų, nusipelniusių specialaus 
ženklinimo, tad parodos lankytojai 
turės neeilinę galimybę įvertinti šį 
išskirtinės kokybės produktą.

Lietuvai „Žaliojoje savaitėje“ ats-
tovaus dvylika gamintojų, kurie par-
odos lankytojams pristatys tautinio 
paveldo ir ekologiškus gaminius.

Tiesa, vieno lietuviško gami-
nio, ankstesnėse parodose kėlusio 
didžiulį lankytojų susidomėjimą, 
šįsyk Vokietijos organizatoriai 
neįsileido. Kalbama apie tradicinį 
lietuvišką skilandį. Kiaulienos ga-
miniai parodoje nepageidaujami iš 
tų šalių, kuriose yra afrikinio kiau-
lių maro židinių. Ir išimtis nebuvo 
daroma jokiai valstybei. Tad ans-
kstesnėje parodoje itin populiaraus 
skilandžio šįsyk nebus.

Visgi „Žaliojoje savaitėje“ jos 
lankytojų lauks nemažai lietuviš-
kų akcentų, kuriuos eksponuos 
Radviliškių kaimo kepykla, L. 
Sadauskienės individuali įmonė, 
mažoji bendrija „Medaus magija“, 
uždaroji akcinė bendrovė „Sade-
ra“, akcinės bendrovės „Žemaitijos 
pienas“, „AUGA group“, šeimos 
įmonė „Šušvės midus“, uždaroji 
akcinė bendrovė „Evija ir partne-
riai“ ir A. Udrienės individualios 
įmonės gaminiai. Taip pat eks-
pozicijoje lauks tautodailininkių  
Ramutės Kraujalienės ir Danutės 
Tikužienės dirbiniai, o Lietuvą ap-
lankyti kvies Lietuvos kaimo turiz-
mo asociacija.

„Rokiškio Sirenos“ ir 
ŽŪM inform.

Rokiškio futbolininkai 
varžysis dėl bronzos

Savaitgalį Utenoje vyko DSC 
taurės varžybų pusfinaliai. Ro-
kiškio futbolo klubo vyrai su-
sikovė pusfinalio dvikovoje su 
Utenos „Draco“ komanda. Nors 
rokiškėnai pirmavo, deja, var-
žovas pasirodė stipresnis. Ir 
mūsiškiai žais mažajame taurės 
finale.

Pirmasis kėlinys buvo nere-
zultatyvus. Tik pačioje jo pabai-
goje „Draco“ pelnė įvartį. Tačiau 
persvara uteniškiai džiaugėsi ne-
ilgai: rokiškėnas Renatas Giriūnas 
realizavo 10 m baudinį. Išlygina-
masis įvartis mūsiškiams buvo 
svarbus dar ir tuo, kad dvikovoje 
R. Giriūnas nuginklavo itin stiprų 
vartininką: praėjusį sezoną pasta-
rasis žaidė A lygoje, gynė Jonavos 
komandos vartus.  Netrukus rokiš-

kėnai, pasinaudoję varžovų sąmy-
šiu, įmušė ir antrąjį įvartį.

Rezultatą varžovai išlygino tik 
antrojo kėlinio pradžioje. Įpusė-
jus antrajam kėliniui, jie išsiveržė 
į priekį. Užtikrintas rokiškėnų ly-
derio Aliko Samoilovo žaidimas 
netrukus atnešė sėkmę komandai: 
jis pasiuntė kamuolį į varžovų var-
tus tiesiai po skersiniu. Netrukus, 
įkvėptas savo sėkmės, A. Samoi-
lovas sukūrė ir antrą puikią progą 
įvarčiui. Deja, varžovus išgelbėjo 
jų vartininko meistriškumas. Likus 
dviems minutėms iki rungtynių 
pabaigos, uteniškiai įmušė įvartį. 
Lyginti rezultatui mūsiškiams pri-
trūko laiko ir jėgų. Tad po dviejų 
savaičių Rokiškio futbolo klubo 
komanda žais šiame turnyre dėl 
trečiosios vietos. 

Rokiškio FK inform.

Savivaldos rinkimuose dalyvauti 
ketina per 14 tūkst. kandidatų

Savivaldybių tarybų rinkimuo-
se dalyvauti ketina per 14 tūkst. 
kandidatų, pranešė Vyriausiosios 
rinkimų komisijos (VRK) vadovė 
Laura Matjošaitytė.

„Turime 14 tūkst. 372 asmenis, 
pateikusius pareiškinius dokumen-
tus, iš jų 45 proc. moterų ir 55 proc. 
vyrai. Tarp kandidatų į merus 22 

proc. yra moterys ir 78 proc. vyrai“, 
– per savivaldos rinkimuose daly-
vaujančių partijų numerių traukimą 
Seime sakė L. Matjošaitytė. Jauniau-
sia savivaldybių tarybų rinkimuose 
dalyvaujanti kandidatė yra šiuo metu 
dar nepilnametė, 18 metų jai sueis 
vasario 9 dieną. Vyriausias – 91 metų 
kandidatas, gimęs 1928 metais.

BNS inform.
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BALDAI

• Dvi medines drabužių kabyklas 
už 10 Eur ir naudotą medinį stalą 
ant ratukų už 20 Eur.  
Tel. 8 622 12 755. Rokiškis
• Naują spintą (1,45 mx2 m). 
Dovanoju šviestuvą prie spintos. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 615 75 534. 
Rokiškis
• Išskleidžiamą minkštą kampą su 
dėže patalynei. Kaina 280 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Išskleidžiamą minkštą kampą su 
dėže patalynei. Kaina 210 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Vonios spintelę su apšvietimu, 
rozete. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Nedidelį rašomąjį stalą 
kompiuteriui. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Didelę komodą. Kaina 58 Eur. 
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Virtuvės spinteles, po 2 vnt. kartu. 
Pakabinama ir pastatoma.  
Kaina 52 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Spintą su antresolėmis, 3 durų. 
Kaina 175 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Išlankstomą lovą, apie 150 cm 
pločio. Kaina 78 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Lova su čiužiniu, 140 cm pločio 
. Kaina 165 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Naudotą biuro kėdę su ratukais, 
reguliuojamas aukštis ir nugarėlės 
padėtis. Kaina 19 Eur.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Miegamąjį fotelį. Ištiesiamas 
ir sudedamas tvarkingai. Baldas 
yra kokybiškas ir geros būklės. 
Vienintelis defektas – yra 
apdraskyti keli kampai. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 683 15 125.  
Rokiškis
• Pigiai dviaukštę vaikišką lovą už 
80 Eur. Galima po vieną, po 40 Eur. 
Galima be čiužinių.  
Tel. 8 615 75 534. Rokiškis
• Du geros būklės čiužinius (ilgis 
200 cm, plotis 80 cm, aukštis 
16 cm). Nuimamas skalbiamas 
dygsniuotas užvalkalas. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 647 97 523.  
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• 42 (8) dydžio aukštakulnius batus 
(tinka 41 dydžiui). Avėti tik kartą, 
kaina 12 Eur. Ir juodus odinius 
batelius. 41 dydis, kaina 7 Eur. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 621 79 183. 
Rokiškis
• Devėtus rūbai iš Švedijos. 
Geros kokybės, nerūšiuoti dėvėti 
drabužiai (urmu). Šeimyniniais 
maišeliais iš pirmų rankų.  
Tel. 8 683 86 233. Kupiškis
• Naujus, 42-43 dydžio, vyriškus 
Crocs batus. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis
• Prižiūrėtus, mažai avėtus batus. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 608 76 889. 
Rokiškis
• Vyrišką, 48 dydžio megztuką. 
Kaina 5 Eur. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis
• Violetinės spalvos, 48-50 dydžio, 
moterišką paltą. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Žieminius, zomšinius batelius. 
Dydis 40, ilgis iki pusės blauzdos. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis
• Avietinės spalvos, 46 dydžio, 
pašiltintą, moterišką paltą. Kaina 
25 Eur. Tel. 8 657 44 181.  
Rokiškis
• Vyrišką, pūkinę striukę. 52 dydis, 
aukštam vyrui. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Vaikiškus veltinius 3-5 metų 
vaikui. Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Šviesią striukę su gobtuvu 
mergaitei, 44-46 dydis. Kaina 6 
Eur. Tel. 8 657 44 181.  
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau santechniko darbo, esu 
plataus profilio specialistas.  
Tel. 8 609 50 503. Rokiškis

• Ieškau gydytojo odontologo 
padėjėjos darbo. Turiu 7 metų 
patirtį. 2 metus dirbau šeimos 
klinikoje, registratore. Esu 
komunikabili, sąžininga, tvarkinga. 
Mėgstu tobulėti, bei naujus 
iššūkius, esu imli naujovėms.  
Tel. 8 627 61 357. Rokiškis
• Ieškau darbo.  Esu negeriantis, 
darbštus, turiu traktorininko teises 
TR1 ir TR2. Esu dirbęs miškuose, 
moku naudotis technika. Taip pat 
turiu automechaniko diplomą. 
Galiu dirbti ir ūkyje.  
Tel. 8 624 53 501. Rokiškis
• Jaunas, darbštus ir be žalingų 
įpročių vaikinas ieško darbo. Esu 
dirbęs statybose, pas ūkininkus. 
Turiu B, TR1, TR2 kategorijų 
pažymėjimus, automobilį.  
Tel. 8 608 09 520. Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Gali 
prižiūrėti senelius Juodupėje arba 
Rokiškyje. Tel. 8 674 92 741. 
Rokiškis
• Ieškau gerai apmokamo darbo 
nuo vasario mėn.  
Tel. 8 645 60 405. Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Galiu dirbti 
miške, pjauti, skaldyti malkas. Taip 
pat galiu dirbti ugdymo darbus.  
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis
• Ieškau darbo pas ūkinkus arba kur 
nors kitur. Skambinkite, jei reikia 
darbininko. Tel. 8 608 42 783. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Turiu traktorininko, 
vairuotojo pažymėjimus. Ieškau 
bet kokio darbo. Tel. 8 671 07 438. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Turiu B, C 
kategorijų vairuotojo pažymėjimą. 
Tel. 8 648 69 985. Rokiškis
• 37 metų vyras ieško darbo. Siūlyti 
įvairius variantus.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Ieškau B kategorijos vairuotojo 
darbo pusei etato ar mažiau. 
Automobilį turiu.  
Tel. 8 646 24 760. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• 40 m. moteris ieško papildomo 
darbo vakarais arba savaitgaliais. 
Domina tik rimti pasiūlymai.  
Tel. 8 656 88 167. Rokiškis
• Įmonei, teikiančiai buhalterines 
paslaugas kitoms įmonėms, 
reikalinga buhalterė. Privalumai: 
išsilavinimas buhalterinis, 
darbo patirtis nemažiau dviejų 
metų, buhalterinės programos 
Stekas-apskaita patirtis ir geri 
kompiuterinio raštingumo įgūdžiai. 
Tel. 8 682 66 155. Rokiškis
• Siūlome darbą automobilių 
šaltkalviui - remontuotojui.  
Darbas susisijęs su krovininiu 
transportu. Tel. 8 687 33 067. 
Rokiškis
• UAB Daivida reikalingas(-a) 
sandėlio pamainos vedėjas (-a), 
kuris koordinuotų ir kontroliuotų 
sandėlio darbuotojų darbą, atliktų 
produkcijos, esančios sandėlyje, 
realizacijos laiko sekimo ir 
markiracijos kontrolę, tikrintų 
grąžintą produkciją ir kt.  
Tel. 8 686 94 750. Rokiškis
• UAB Ramundas GM reikalingas 
pagrindinis lentelių rūšiuotojas 
(-a). Darbo vieta - Dirbtuvių  g. 
13, Obeliai, Rokiškio raj. Visos 
socialinės garantijos.  
Tel. 8 612 26 202. Rokiškis
• Siūlome darbą miškavežio 
vairuotojui. Tel. 8 687 33 067. 
Rokiškis
• Reikalingi tinkuotojai nutinkuoti 
apie 200 kv. m sienų Rokiškyje. 
Tel. 8 615 60 910. Rokiškis
• Aukštakalnių k. siūlome darbą 
plačiajuosčių pjūklų galąstojui 
(-ai). Darbas pamaininis. Į darbą 

vežama autobusu.  Papildomas tel. 
pasiteiravimui  +370 61153809. 
Tel. 8 656 68 612. Rokiškis
• Reikalingas šaltkalvis (-ė) 
gamybinės įrangos priežiūrai ir 
remontui. Būtina mokėti virinti. 
Visos soc. garantijos. Darbo vieta 
Panemunėlio gel. st., Rokiškio raj. 
Kreiptis nurodytu telefonu.  
Tel. 8 612 26 202. Rokiškis
• Ieškomi darbininkai statybos 
darbams. Darbai įvairūs. Dirbame 
Rokiškio rajone. Išsamiau telefonu. 
Tel. 8 605 09 028. Rokiškis

KITA

• Naudotą, gerą pirties krosnelę. 
Kaina 210 Eur. Tel. 8 687 27 396. 
Rokiškis
• Pramoninį šviestuvą su 
gyvsidabrinių garų lempa. 250 W. 
Kaina 18 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Sausas skaldytas malkas. 
Smulkios, apie 30 cm ilgio.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 640 42 901. 
Rokiškis
• Du veidrodžius, matmenys 100 
cmx52 cm. Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 685 06 891. Rokiškis
• Oro kompresorių. 2 cilindrų, 
sunkus. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Naujus medinius šulinį ir 
pavėsinę. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Mažai naudotą suvirinimo 
aparatą. Virina gerai, vienfazis. 
Pirktas Švedijoje, mokėta 250 Eur. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 605 01 656. 
Kupiškis
• Diskinį pjūklą malkoms pjauti. 
Tel. 8 681 66 152. Rokiškis
• Parduodu sauskelnes Tena Slip 
Maxi Large (100-150 cm).  
Didelis dydis ir didžiausias 
sugeriamumas. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 616 13 735. Rokiškis
• Visiškai naują, su dėžute ir 
laiduku, elektroninę cigaretę. 
Sidabrinės spalvos. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis
• Malkas. Tel. 8 615 40 488. 
Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 50 vnt. 
Vieneto kaina 0,7 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 125 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• 3 naudotas duris be staktų.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Naują tempimo gervę. Tempimo 
jėga 4000lbs (1,8 t), 12 V, bevielis 
valdymo pultas. Kaina 125 Eur.  
Tel. 8 686 94 619. Rokiškis
• Aukšto slėgio plovimo įrenginį 
Karcher, geros būklės.  
Kaina 800 Eur. Tel. 8 656 50 795. 
Rokiškis
• Sausas smulkias malkas.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 640 42 901. 
Rokiškis
• Seną skrynią. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Įvairias lapuočio ir spygliuočio, 
sausas bei žalias malkas. Galime 
pasiūlyti stambių medienos atraižų. 
Kaina sutartinė, atvežame mašinine 
priekabėle. Tel. 8 602 87 040. 
Anykščiai
• Pusiau vilnonius, pilkus siūlus 
mezgimui, 1kg. Kaina 8 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Naują, melsvos spalvos džinsinį 
audinį. Plotis 1,5 m, ilgis 1,8 m. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis
• Juodos spalvos, naują, vilnonį 
audinį, 1,1 m. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Sauskelnes. Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 607 48 951. Rokiškis
• Sausas, skaldytas malkas. Malkos 
įvairios, tvarkingai sukrautos. 
Automobilio priekabėlės kaina 50 
Eur. Atvežu. Tel. 8 612 20 251. 
Rokiškis
• Orinį šautuvą. Geros būklės.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Malkas skaldytas arba kaladėmis. 
Tel. 8 624 90 330. Rokiškis
• Kokybiški, be žievės ir kitų 
priemaišų, medienos pjuvenų 
briketai RUF. Vienoje paletėje 960 
kg. Paletės kaina 150Eur. Atsiimti  

adresu: Miškininkų g. 10,  
Rokiškis. Papildomas  
tel. +370 61006480.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Dyzelinį aukšto slėgio plovimo 
įrenginį Karcher. Kaina 850 Eur. 
Tel. 8 656 50 795. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

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

MOBILIEJI TELEFONAI

• Samsung Galaxy S7 Edge 
32GB. Puikios būklės, visiškai 
sukompletuotas.  Atsakau į žinutes. 
Kaina 179 Eur. Tel. 8 647 88 088. 
Rokiškis
• Samsung A5, 2016 m. Nėra jokių 
defektų, viskas puikia veikia. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 601 87 390. 
Rokiškis
• Samsung Galaxy J5, 2017 m. 
Telefonas idealios būklės, visiškai 
sukomplektuotas, garantija galioja 
1 metus. Dovanų du dėklai ir 
grūdintas stiklas ekranui. Atsakau į 
sms. Kaina 95 Eur.  
Tel. 8 647 88 088. Rokiškis
• iPhone 6S 64 GB. Truputį ekranas 
įbrėžtas, bet naudojimui netrukdo. 
Yra dėžutė, ausinės, kroviklis. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 678 46 091. 
Rokiškis
• Geros būklės Samsung Galaxy 
S8. Juodas, 64 GB, visiškai 
sukomplektuotas. Kaina 280 Eur. 
Tel. 8 624 90 501. Rokiškis
• Nedaug naudotą Samsung Galaxy 
S7 Edge. Būklė kaip naujo, nes 
naudotas visada su dėkliuku, 
neseniai nuplėštos plėvelės. 
Pridedamas belaidis įkroviklis, 
visiškai sukomplektuotas. Kaina 
170 Eur. Tel. 8 628 77 848. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Namuką su sklypu Topolių g. Yra 
daliniai patogumai.  
Tel. 8 682 42 137. Rokiškis
• Medinį gyvenamą namą su 
kitais statiniais, Juodupės g. 
Miesto komunikacijos. Namas 
statytas 1975 m. Tel. 8 610 10 342. 
Rokiškis
• Erdvų 2 kambarių butą. 54 kv. m, 
mūrinis namas, 1 aukštas, P. Širvio 
g. Butui reikalingas remontas. 
Kaina 17400 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Medinį namą su 18 a sklypu 
Rokiškyje, Draugystės g. Name 
miesto vandentiekis ir kanalizacija. 
Rami vieta, netoli turgus, autobusų 
ir geležinkelio stotys. Ramūs ir geri 
kaimynai. Skambinti nuo 18 val. 
Kaina 26000 Eur.  
Tel. 8 605 81 090. Rokiškis
• Butą Rokiškyje, Aukštaičių g. 2 

aukštas, geras išplanavimas.  
Tel. 8 611 20 442. Rokiškis
• 2 kambarių butą renovuotame 
name, Taikos g., 3 aukšte.  
Tel. 8 686 68 852. Rokiškis
• Garažą prie buvusio DNB banko. 
7 korpusas, pietinė pusė.  
Tel. 8 614 66 272. Rokiškis
• Erdvų 2 kambarių butą. 54 kv. m, 
mūrinis namas, 1 aukštas,  
P. Širvio g. Yra tamsusis 
kambariukas. Reikalingas 
remontas. Kaina 17400 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Namą Juodupėje, Darbininkų g. 
Yra ūkinis pastatas, pirtis, geras 
rūsys, garažas su duobe, duobėje 
yra keltukas. Tel. 8 686 20 472. 
Rokiškis
• Keičiu visiškai suremontuotą 
pusantrinį butą 5 aukšte, Taikos g. 
5, į 2-3 kambarių butą. Gali būti be 
remonto ar su minimaliu remontu. 
Tel. 8 618 82 446. Rokiškis
• Sodybą 16 km nuo Rokiškio, 
netoli pagrindinio kelio Rokiškis-
Panevėžys. Yra 3,68 ha žemės, 36 
a namų valdos, ūkinis pastatas, 
sodas, klėtis, medinė pirtis, šulinys, 
netoliese tvenkinys ir upė Šetekšna. 
Rami, graži vieta. Kaina 16000 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Sodybą nuostabioje vietoje su 1 
ha žemės Rokiškio raj., Kriaunų 
sen., Miciūnų k. Smulkesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 606 25 534. Rokiškis
• Sodą Uljanavos k., už miškų ūkio. 
Rąstinė pirtis, šulinys, 6 a žemės, 
pavėsinė, vaismedžiai.  
Kaina 7400 Eur. Tel. 8 624 90 501. 
Rokiškis
• Jaukų ir šviesų butą Obeliuose. 
Virtuvė sujungta su valgomuoju. 
Įstiklintas balkonas, bute atliktas 
remontas. Sienos dažytos, grindys 
- laminatas.  Čia pat mokykla, 
parduotuvė. Butas 3 iš 4 aukštų. 
Bute nėra gyvatuko mokesčio. 
 Tel. 8 605 66 373. Rokiškis
• 2 kambarių, 39 kv. m butą 
Rokiškio centre. Butas su daliniais 
patogumais (nuosavas šildymas). 
Patogioje vietoje, tinka komercinei 
veiklai, yra atskiras įėjimas, vieta 
transporto priemonėms. Keičiu į 1 
kambario butą su visais patogumais 
Rokiškio mieste. Tel. 8 622 37 821. 
Rokiškis
• 19 a, 21 a, 24 a, 39 a, 42 a. namų 
valdos sklypus už miškų urėdijos, 
prieš kolektyvinius sodus. Sklypai 
atidalinti, atlikti geodeziniai 
matavimai, įvesta elektra, 
servitutinis kelias.  
Tel. 8 657 75 999. Rokiškis
• 4 kambarių butą 4 aukšte, 
vidurinėje laiptinėje. Skambinti po 
17val. Kaina 30000 Eur.  
Tel. 8 672 76 403. Rokiškis
• 2 kambarių butą 1 aukšte prie IKI 
parduotuvės. Plastikiniai langai, 
reikalingas remontas.  
Kaina 18000 Eur.  
Tel. 8 656 02 376. Rokiškis
• 2 kambarių butą 4 aukšte, 
Kavoliškyje. Butas tvarkingas, 
Melioratorių g. 3.  
Tel. 8 687 89 829. Rokiškis
• Bendrabučio tipo, 1 kambario 
(22kv.m.) butą Anykščiuose. 
Rusyje yra sandėliukas. Virtuvė ir 
dušas bendri. Papildomas  
tel. (8-655) 69028. Kaina 4000 Eur.  
Tel. 8 611 88 638. Anykščiai
• 4 kambarių butą miesto centre, 
4 min. pėsčiomis iki centrinės 
aikštės. Butui reikalingas remontas. 
Laiptinė labai tvarkinga. didelė 
mašinų stovėjimo aikštelė. Butui 
priklauso rūsys. Taip pat bute yra 
du balkonai, 65 kv. m. Daugiau 
informacijos telefonu.  
Tel. 8 622 58 277. Rokiškis
• Namą su 12.5 a žemės Šimonių 
miestelio centre. Kaina 4900 Eur. 
Tel. 8 699 46 862. Rokiškis

NUOMA

• Tvarkinga, dirbanti šeima ieško 
1,5-2 kambarių buto nuomai.  
Tel. 8 623 20 459. Rokiškis
• Skubiai ieškome 1 kambario buto 
nuomai Rokiškyje. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 645 49 558. 

Rokiškis
• Dirbanti mergina skubiai ieško 
1-2 kambarių buto nuomai.  
Tel. 8 692 83 697. Rokiškis
• Šeima su vienu vaiku ieško buto 
nuomai su daliniais patogumais, 
Rokiškyje. Tel. 8 604 37 003. 
Rokiškis
• Tėtis su sūnumi ieško 1-2 
kambarių buto nuomai.  
Kaina 80 Eur. Tel. 8 645 63 959. 
Rokiškis

PASLAUGOS
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LAISVALAIKIS

 2019-01-22

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Užs. 0736

J. Keliuočio viešoji biblioteka (Kauno g. 7) kviečia 
į nemokamus kompiuterinio raštingumo pradžia-
mokslio kursus suaugusiems. Mokymų metu bus 
supažindinama su kompiuterio galimybėmis, infor-
macijos tvarkymu bei interneto ištekliais. 

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

Parduotuvė
„Virgintėja“

OBELIAI! J. Zaukos g.

Prekių
 išpardavimas
NUOLAIDOS NUO

30-50 proc.
DAUGELIUI

PREKIŲ

• Pjaunu malkas benzopjūklu 
kliento namuose. Kaina 3 Eur/ ktm. 
Tel. 8 675 03 048. Rokiškis
• Atlieku apdailos, santechnikos, 
elektros remonto darbus, darau 

langų, durų apdailą po montavimo. 
Tel. 8 675 29 775. Rokiškis
• Valau elektrinius buitinius 
prietaisus: virykles, gartraukius, 
dulkių siurblius - taisau.  
Tel. 8 601 79 088. Rokiškis
• Nemokamai valome apleistas 
pievas, griovius, sodybas, miškus. 
Tel. 8 618 11 063. Rokiškis
• Surinkinėju baldus Rokiškio 
mieste. Tel. 8 624 97 221.  
Rokiškis
• Visi vidaus apdailos darbai: 
plokščių, durų montavimas, plytelių 
klijavimas, glaistymas, dažymas, 
tapetavimas. Tel. 8 675 23 162. 
Rokiškis
• Vidaus apdailos darbai: plytelių, 
tapetų, klijavimas, tinkavimas, 
armavimas, glaistymas, dažymas, 
įvairių grindų dangų klojimas, 
gipso kartono plokščių montavimas 
ir kiti darbai. Tel. 8 614 21 827. 
Rokiškis
• Ilgą darbo patirtį turintis 
apdailininkas padės suremontuoti 
namus pagal jūsų poreikius. Dirba 
kruopščiai, nebrangiai, pataria, 
kokias medžiagas naudoti, superka 
viską, jei pageidaujate. Dirba 
visoje Lietuvoje. Kokybės ir kainos 
santykis garantuotas.  
Tel. 8 602 38 266. Rokiškis
• Kokybiškai atliekame visišką 

vidaus apdailą bei smulkius 
elektros instaliacijos ir 
santechnikos darbus.  
Tel. 8 697 41 092. Rokiškis
• Kviečiame apsilankyti 
dėvėtų drabužių parduotuvėje 
NEIŠLAIDAUK, adresu 
Respublikos G. 10, Rokiškyje. 
Prekiaujame moteriškais, vyriškais, 
vaikiškais bei paauglių drabužiais, 
avalyne, rankinėmis, žaislais, 
kepurėmis ir pirštinėmis.  
Tel. 8 626 38 457. Rokiškis

PAŽINTYS

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

PERKA

• Perku sausas malkas, pasiimu 
savo transportu. Tel. 8 624 90 330. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Labai trumpai naudotą, puikios 
būklės kūdikio gultuką.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 674 32 521. 
Rokiškis
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06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Senis 
10:20 Štutgarto kriminalinė 
policija 4
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 2 
24:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 4
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

05:15 Rouzvudas 
06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai 
07:55 Prieš srovę 
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Meilės žiedai 
11:00 Meilės žiedai 

12:00 Svotai 
13:00 Pažadėtoji  
15:00 Simpsonai. 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Gero vakaro šou 
20:30 Moterys meluoja geriau
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Už priešo linijos: 
Kolumbija 
23:55 Kaulai 
00:55 Mikė . 
01:45 Rouzvudas 
02:35 Ekstrasensai detektyvai 
03:30 Kaulai 
04:20 Mikė 
05:10 Rouzvudas

06:10 "Mano gyvenimo šviesa" 
07:35 "Tomas ir Džeris"  
08:00 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" 
09:05 "Rimti reikalai" 

09:40 "Namai, kur širdis" 
10:25 KK2 
10:55 Nuo... Iki... 
11:25 "Paveldėtoja 2" 
12:00 "Mano likimas" 
13:00 "Gyvenimo daina" 
14:00 "Aukštakulnių kerštas" 
15:00 "Dvi širdys" 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 "Paveldėtoja 2" 
21:00 "Monikai reikia meilės" 
21:30 Žinios
22:30 Žudymo žaidimai 
00:25 "Juodasis sąrašas" 
01:15 Keršto valanda. Teisingumas 

07:15 "Vaikai šėlsta"  
07:40 "Stoties policija"  
08:40 "Sudužusių žibintų gatvės" 
09:40 "Įteisintas faras" 

10:45 "Gelbėtojai - 112" 
11:45 "Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas" 
12:45 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius" 
13:40 "Stoties policija" 
14:40 "Sudužusių žibintų gatvės" 
15:45 "Įteisintas faras" 
16:50 "Gelbėtojai - 112" 
18:00 Info diena
18:35 "Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas" 
19:30 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius" 
20:30 "Varom!" 
21:00 Cunamis 
22:55 Mirties nuosprendis 
00:40 "Gyvi numirėliai"
01:30 "Velniški Stivo Ostino 
išbandymai" 

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 „Šėtono medžioklė“ 
11.10„Albanas“ 
12.20 „Svarbiausia - įstatymas“ 
13.30 TV parduotuvė
13.45 „Miškinis“ 
14.55 „Gluchariovas“ 
16.00 Reporteris
16.30 Lietuva tiesiogiai
17.00 „Gyvybės langelis“ 
18.00 Reporteris
18.55 „Gluchariovas“ 
20.00 Reporteris
20.30 Lietuva tiesiogiai
20.55 „Namas su lelijomis“ 
22.00 Reporteris
23.00 „Gluchariovas“ 
00.00 „Svarbiausia - įstatymas“ 
01.05 „Albanas“ 
02.10 „Kelrodė žvaigždė“ 
03.00 „Moterų daktaras“ 
03.50 „Mentalistas“ 
04.35 „Albanas“ 
05.20 „Mentų karai. Odesa“

PE
N

K
TA

D
IE

N
IS

 0
1.

25 06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Senis 
10:20 Štutgarto kriminalinė 
policija 4 
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 Greiti ir įsiutę 4
00:35 Klausimėlis.lt 
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 4 
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

05:20 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 M.A.M.A. apdovanojimai 
22:30 Deadpool 
00:40 Tai bent mamytė! 
02:10 Geležinkelio tigrai 
04:25 Ekstrasensai detektyvai

06:10 "Mano gyvenimo šviesa" 
07:35 "Tomas ir Džeris" 
08:00 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" 
09:05 "Rimti reikalai" 
09:40 "Namai, kur širdis" 
10:25 KK2 
10:55 Valanda su Rūta 
12:00 "Mano likimas" 
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 Radijo stoties “Lietus” 
muzikos apdovanojimai "Aukso 
lašas" 2018
22:30 Itališkas apiplėšimas 
00:35 Plieniniai rykliai

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. 
Palangos "Kuršiai" - 
Marijampolės "Sūduva-
Mantinga". 
20:00 "Amerikietiškos imtynės" 
22:00 Sunku nužudyti 
23:55 Nesumerkiant akių 
01:50 "Gyvi numirėliai" 
02:35 "Amžiaus nusikaltimai" 

06.10 TV parduotuvė
06.30 Lietuva tiesiogiai
07.00 Šiandien kimba
08.00 „Pražūtingi smaragdai“ 
09.00 „Namas su lelijomis“ 
10.00 „Šėtono medžioklė“ 
11.10„Albanas“ 
12.20 „Svarbiausia - įstatymas“ 

13.30 TV parduotuvė
13.45 „Miškinis“ 
14.55 „Gluchariovas“ 
16.00 Reporteris
16.30 Kitoks pokalbis 
17.00 „Gyvybės langelis“ 
18.00 Reporteris
18.55 „Gluchariovas“ 
20.00 Reporteris
20.30 Kitoks pokalbis 
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 „Inspektorius Luisas. 
Nemėjos liūtai“ 
04.35 „Albanas“ 
05.20 „Mentų karai. 
Odesa“ 
06.10 „Pasaulis iš viršaus“
06.35 4 kampai
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24 06:00 Himnas

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

00:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 4 
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

05:10 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 3 
00:05 Kaulai 
01:05 Mikė 
01:55 Rouzvudas. 
02:45 Ekstrasensai detektyvai 
03:45 Kaulai 
04:30 Mikė  
05:20 Rouzvudas 

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

13:00 "Gyvenimo daina" 
14:00 "Aukštakulnių kerštas" 
15:00 "Dvi širdys" 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:00 "Monikai reikia 
meilės" 
21:30 Žinios
22:30 Skrydžio planas 
00:25 "Juodasis sąrašas" 
01:15 Žudymo žaidimai 
02:55 Alchemija. VDU karta
03:25 RETROSPEKTYVA. 
Ciklas "Menininkų portretai"

07:15 "Vaikai šėlsta"  
07:40 "Stoties policija" 
08:40 "Sudužusių žibintų 
gatvės" 
09:40 "Įteisintas faras" 
10:45 "Gelbėtojai - 112" 

11:45 "Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas" 
12:45 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius" 
13:40 "Stoties policija" 
14:40 "Sudužusių žibintų 
gatvės" 
15:45 "Įteisintas faras" 
16:50 "Gelbėtojai - 112" 
18:00 Info diena
18:35 "Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas" 
19:30 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius" 
20:30 "Varom!" 
21:00 Nesumerkiant akių 
23:00 Cunamis 
00:45 "Gyvi numirėliai" 
01:40 "Amžiaus nusikaltimai"

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 „Šėtono medžioklė“ 
11.10 „Albanas“ 
12.20 „Svarbiausia - įstatymas“ 
13.30 TV parduotuvė
13.45 „Miškinis“ 
14.55 „Gluchariovas“ 
16.00 Reporteris
16.30 Lietuva tiesiogiai
17.00 „Gyvybės langelis“ 
18.00 Reporteris
18.55 „Gluchariovas“ 
20.00 Reporteris
20.30 Lietuva tiesiogiai
20.55 „Namas su lelijomis“ 
22.00 Reporteris
23.00 „Gluchariovas“ 
00.00 „Svarbiausia - įstatymas“ 
01.05 „Albanas“ 
02.10 „Kelrodė žvaigždė“ 
03.00 „Moterų daktaras“ 
03.50 „Inspektorius Luisas. 
Nemėjos liūtai“ 
04.35 „Albanas“ 
05.20 „Mentų karai. Odesa“

RASTA\PAMESTA

• Pamesta tapatybės kortelė, D.N. 
Tel. 8 646 80 608. Rokiškis
• Atklydo šunelis, ieškome 
šeimininkų. Tel. 8 633 77 361. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Aukšto slėgio plovimo įrenginį. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 624 39 429. 
Rokiškis
• Puikiai veikiantį, tvarkingą 
pjūklą Stihl 028 AV, 2,8 kW. 
Nauja grandinė. Kaina derinama. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 605 01 656. 
Kupiškis
• Sniego pūtiką. Tel. 8 618 53 514. 
Rokiškis
• Krūmapjoves, trimerius: 
Husqvarna 250RX, Stihl FS 480, 
Stihl FS 410, Jonsered RS 44.  
Tel. 8 635 55 416. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO-
PREKĖS

• Vaikiškus šalmus po 1 Eur.  
Tel. 8 601 79 088. Rokiškis
• Lagaminus: žalias naujas, 15 Eur, 

pilkas be ištraukiamos rankenos,  
5 Eur. Tel. 8 601 79 088.  
Rokiškis
• Slides. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Moteriškus slidžių batus. 38 
dydis, 284 mm. Kaina 22 Eur.  
Tel. 8 616 02 301. Rokiškis
• Kalnų slidžių batus, 44 dydžio. 
Kaina 22 Eur. Tel. 8 616 02 301. 
Rokiškis
• Naktinio matymo žiūroną 
Bushnell, yra infraraudonųjų 
spindulių naktinio matymo režimas. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 686 70 141. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Naudotas geras duris su stakta. 
Aukštis 1,8 m, plotis 0,6 m.  
Kaina 55 Eur. Tel. 8 687 27 396. 
Rokiškis
• Įvairią pjautą statybinę medieną. 
Tel. 8 610 06 145. Rokiškis
• Trifazį, nuolatinės srovės 
suvirinimo aparatą VD-306. 
Pridedu laidus su elektrodų 
laikikliu ir magnetinį paleidėją. 
Kaina 260 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis

• Suvirinimo aparatą TIG Kemmpi. 
Inventeris 250AM. Kaina 450 Eur. 
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Trifazį suvirinimo aparatą. 
Kabelis 10 m. Virinimo rankovė  
3,5 m. Kaina 255 Eur.  
Tel. 8 605 01 656. Kupiškis
• Pjautą medieną stogui.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Vidaus ir lauko dailylentes.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Įvairaus pjovimo medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Gipskartonio glaisto šlifuoklius 
(žirafas). Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Obliavimo ir skersavimo stakles. 
1,5 kW, vienfazės. Galimas 
keitimas į benzininį pjūklą Stihl ar 
Husqvarna. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 605 01 656. Kupiškis
• Medžio apdirbimo stakles ir 
diskinius pjūklus.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Obliavimo ir išilginio pjovimo 
medžio stakles. Veikiančios. 
Gamintos Vilniaus gamykloje. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 611 54 712. 
Rokiškis
• Norvegišką krosnelę Jotul 4, 

su naujais apšiltintais kaminais. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 672 73 326. 
Rokiškis
• Naujus, senovinius koklius 
krosniai su visomis naujomis 
metalinėmis dalimis. Kaina 350 
Eur. Tel. 8 646 06 785.  
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• 1997 m. Seat Ibiza 1,9 l, TDI, 66 
kW. 4 durų, nėra TA. Kaina 220 
Eur. Tel. 8 674 92 644.  
Rokiškis
• Peugeot 307. 2003 m., 2 l, HDI, 
hečbekas, 4/5 durų, 66 kW. TA iki 
2019.08. Geros žieminės padangos, 
ekonomiškas automobilis. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 580 Eur. Tel. 8 626 73 889. 
Rokiškis
• Audi 80 1992 m. sedaną. 2 l, 

66 kW, benzinas/dujos. TA iki 
2019.06. Pakeisti diržai, tepalai, 
vandens pompa, riebokšliai. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 687 59 821. 
Rokiškis
• 2000 m. Volvo S80 2,5 l, TDI, 
103 kW. Automatinė pavarų dėžė, 
bėgius jungia sklandžiai, variklis 
užsiveda ir dirba gerai, kėbulas 
tvarkingas, naujos padangos, 
multimedija, daug privalumų.  
TA iki 2020.06.17. Kaina 1370 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• 1996 m. Honda Civic. 4 durys, 
nedidelė rida, nėra TA, 1,4 l, 
benzinas, kėbulas nesupuvęs. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 698 04 622. 
Rokiškis
• Seat Alhambra 1998 m., 1,9 l, 
TDI, 81 kW. TA 1,5 m. Kėbulo 
defektai. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 623 41 555. Rokiškis
• Volvo V70, 1996 m., 2,5 l, 
dyzelis, universalas, 103 kW, TA iki 
2020.06. Yra privalumų.  
Kaina 850 Eur. Tel. 8 612 26 517. 
Rokiškis
• VW Sharan 1996 m., 1,9 l, 
dyzelis, 66 kW TA iki 2020.07, yra 
privalumų. Kaina 950 Eur.  

Tel. 8 687 49 303. Rokiškis
• Tvarkingą, prižiūrėtą Volvo V70, 
2002 m., 2,4 l, 120 kW. Naujos 
padangos, pakeisti tepalai, diržai, 
akumuliatorius naujas.  
Kaina 1850 Eur. Tel. 8 672 20 201. 
Rokiškis
• Krosinį motociklą Orion. 250 
kub. m, keturktaktis. Kaina 600 
Eur. Tel. 8 652 06 737. 
• Rokiškis
• Citroen C5 2005 m., 1,6 l, 
dyzelis, 80 kW, draudimas, TA, 
sedanas. Kaina 1500 Eur.  
Tel. 8 652 06 737. Rokiškis
• Nissan Terrano 2. 1996 m., 
TA, draudimas, 2,7 l, dyzelis, 92 
kW. Du nauji akumuliatoriai, du 
komplektai ratų. Kaina 1500 Eur. 
Tel. 8 652 06 737. Rokiškis
• Audi 100 C4 Avant 1994 m., 2,5 
l, TDI, 85 kW, dalimis.  
Tel. 8 671 51 396. Rokiškis
• Renault Laguna visą arba dalimis. 
1,8 l, benzinas. Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
• Renault Laguna 1995 m., 1,8 l, 
benzinas, TA iki 2020.06.13. Po 
šalčių nebeužsiveda. Kaina 220 
Eur. Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
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• Motociklą Yamaha Endura 
1993m. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 675 63 386. Rokiškis
• VW Golf 3 1,9 l, TDI, 66 
kW. Domina keitimas. TA iki 
2021.02.05. Ūžia galinis guolis. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 675 05 247. 
Rokiškis
• Lengvojo automobilio priekabą. 
Savo gamybos, su dokumentais. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 686 85 002. 
Rokiškis
• Audi A6 C4 . TA iki 2020.02.21. 
Kaina 650 Eur. Tel. 8 612 29 202. 
Rokiškis
• 1985 m. Audi 80. TA iki 2020.04. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 680 51 358. 
Rokiškis
• Gerą, tvarkingą, patikimas 
automobilį Audi A6. TA 2 metams, 
1996 m., 2,5 l, dyzelis.  
Kaina 850 Eur. Tel. 8 625 17 722. 
Kupiškis
• 1999 m. Opel Zafira 2 l, 74 kW. 
Nėra TA, siurblio defektas. Dyzelis. 
Kaina 430 Eur. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• 2001m. Citroen Xsara Picasso 2 l, 
HDI, 66 kW, kablys TA iki 2019.05. 
Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Opel Astra 2000 m, 2 l, 74 
kW. Lietuvoje važinėta vieno 
šeimininko. Automobilis 
tvarkingas.  El. liukas, el. 
veidrodėliai, el. langai, originali 
magnetola. TA iki 2019.04. 
Daugiau informacijos telefonu. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 656 28 289. 
Rokiškis
• Mazda 323, 2001 m., benzinas, 
TA, 1.5 l, 65 kW. Peugeot 306, 
1998 m., dyzelis, 1.9 l, 66 kW, TA. 
VW Vento, 1995 m., dyzelis, 1.9 
l, 55 kW, TA. Tel. 8 611 88 638. 
Rokiškis
• Ford Mondeo, 2003 m., dyzelis, 
TA iki 2020. Kaina 1200 Eur.  
Tel. 8 611 88 638. Rokiškis
• Mazda 323 F, 2001 m., benzinas/
dujos, TA iki 2020. Kaina 1000 Eur. 
Tel. 8 611 88 638. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• VW Passat B5 1,9 l, 81 kW, 
dalimis. Yra ir daugiau detalių.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• VW Passat 1992 m., dyzelis.  
Tel. 8 628 83 314. Kupiškis
• Ford Transit 2004 m., 2 l, dyzelinį 
kuro siurblį. Tel. 8 628 83 314. 
Kupiškis
• Mercedes Benz 1996 m., 2,2 l, 70 
kW. Odinį saloną.  
Tel. 8 628 83 314. Kupiškis
• 1999 m. Seat Ibiza 1,9 l, SDI; 
2000 m. Opel Astra 2 l, dyzelis, 74 
kW. 2000 m. VW Golf 1,9 l, TDI, 

66 kW. Tel. 8 674 92 644.  
Rokiškis
• Metalinius ratlankius. 5 skylių, 
tarpai tarp skylių 112 mm. Tinka 
VW Passat B5, VW Sharan. Yra 
padangos 195/65 M+S 15colių. 
Kaina 95 Eur. Tel. 8 624 39 429. 
Rokiškis
• Originalius MB ratlankius, 
padangos Michelin 205/55, 5 
skylių 112/66.6. Padangos M+S, 
likutis 5 mm. Kaina 90 Eur. už 
visą komplektą. Tel. 8 692 26 516. 
Rokiškis
• Greičių dėžę tinkančią 1,9 l, TDI, 
VW Golf, Audi A3, Škoda Octavia. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 616 35 640. 
Rokiškis
• Audi B4 1,9l., TD, 55 kW  ir 2 
l, greičių dėžę. Tel. 8 616 35 640. 
Rokiškis
• Opel Zafira R15 skardinius 
ratlankius. Nesurūdiję, nelankstyti. 
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis
• 1998 m. VW Sharan 1,9 l, TDI, 
66 kW. Tel. 8 606 14 217. 
 Rokiškis
• Audi A3 1999 m., 1,9 l, TDI, 
dalimis. Pigiai. Važiuoklės dalys 
tinka ir VW Golf IV, Škoda 
Octavia. Tel. 8 616 35 640. 
Rokiškis
• Padangas 175,70 R13, 2 vnt. 
Padangos minkštos, protektoriaus 
gylis 8 mm. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 625 24 288. Rokiškis
• Mažai naudotas dygliuotas 
padangas 185/70 R14 Hankook. 
Tel. 8 610 19 607. Rokiškis
• Opel Vectra 2 l, dyzelis, 60 kW, 
dalimis. Tel. 8 603 87 554.  
Rokiškis
• Audi B4 Avant 1,9 l, TDI, 
dalimis. Tel. 8 603 87 554.  
Rokiškis
• Opel Astra 2000 m., 2 l, DTI., 
74 kW, dalimis. Tel. 8 651 12 780. 
Rokiškis
• Nokian R17 225/50 žiemines 
padangas. Tel. 8 692 23 719. 
Rokiškis
• Lietus ratlankius Audi R16, 
R17 ratlankius, BMW originalius 
R16 ratlankius. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Originalius R15 lietus ratlankius. 
4 skylių, nuo Renault Scenic 
automobilio. Tel. 8 610 70 183. 
Kupiškis
• Opel R16 skardinius ratlankius ir 
ratų gaubtus. Tinka Opel Astra ir 
Zafira. Padangos su ratlankiais 15 
Eur/vnt. Originalūs gaubtai po 5 
Eur/vnt. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 618 13 059. Rokiškis
• 2000 m. Opel Astra 2 l, 60 kW. 
Tel. 8 655 08 291. Rokiškis
• Opel Vectra 2 l, 74 kW, dyzelinas, 
dalimis. Tel. 8 655 08 291.  

Rokiškis
• Komplektą R15 Opel ratlankių 
su padangomis. Skardiniai, keturių 
skylių ratlankiai su 195/60 beveik 
naujomis 2017 m. žieminemis 
padangomis. Padangas arba 
ratlankius galiu parduoti atskirai. 
Tel. 8 692 23 719. Rokiškis
• Žiemines 225/55 R16 padangas. 
Tel. 8 692 23 719. Rokiškis
• Fiat Ullyse 2,1 l, TD ir Peugeot 
Partner 2 l, HDI. Tel. 8 614 60 076. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių Shneider, 54 cm 
įstrižainės ir DVD grotuvą Hitachi. 
Viskas veikia, yra pulteliai.  
Kaina 50 Eur. Tel. 8 674 32 521. 
Rokiškis
• BMW multimediją.  
Kaina 50 Eur. Tel. 8 603 87 554. 
Rokiškis
• Televizorių Šilelis su 
skaitmeniniu imtuvu.  
Kaina 85 Eur. Tel. 8 621 86 262. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Presą. Visa informacija telefonu. 
Kaina 1500 Eur. Tel. 8 621 00 091. 
Rokiškis
• T-40 kabinos stiklus, prietaisų 
skydelį, žibintų reguliatorius 
(kronšteinus). Tel. 8 616 35 640. 
Rokiškis
• Naują 6 m ilgio sraigtinį 
konvejerį (šneką). Rateliai, dėžė, 
konvejeris susideda iš 3 dalių. 
Kaina 850 Eur. Tel. 8 652 06 737. 
Rokiškis
• Keičiu seniai nebenaudojamas 
koras į priekabą ar kitą inventorių, 
siūlykite-tarsimės.  
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• Prie traktoriaus galo kabinamą 
keltuką. Yra prikabinimas 
priekabai. Tel. 8 652 80 328. 
Rokiškis
• K-701 dėžę po kapitalinio 
remonto. Yra galimybė pristatyti. 
Kaina 1200 Eur. Tel. 8 682 77 421. 
Kupiškis
• Traktorių T-40 AM. Vairas 
lengvas, bėgių nemeta, dėžė neūžia, 
mažasis starteris. Galiu atvežti. 
Dusetos. Papildomas tel. nr.  
+370 69955273. Kaina 1950 Eur. 
Tel. 8 679 44 231. Rokiškis
• Priekabą 2Pts-4. Be dokumentų, 
dugnas geras. Galiu atvežti. 
Dusetos. Papildomas tel. nr.  
+370 69955273. Kaina 450 Eur. 
Tel. 8 679 44 231. Rokiškis
• Savadarbę puspriekabę be 
dokumentų. 2 m x 3,1 m, bortai 90 
cm. Ir GAZ 53 priekinį tiltą. Kaina 

90 Eur. Tel. 8 645 87 229.  
Rokiškis Per gaisrą Prancūzijos 

slidinėjimo kurorte žuvo 
du žmonės, dar 22 sužeisti

Per didelį gaisrą garsia-
jame Kurševelio slidinėjimo 
kurorte Prancūzijos Alpėse 
sekmadienį žuvo du žmonės, 
o dar dvidešimt du buvo su-
žeisti, keturi iš jų – sunkiai, 
pranešė pareigūnai.

Dėl gaisro, kuris kilo prieš 
aušrą, iš trijų aukštų gyvena-
mojo pastato teko evakuoti 
apie 60 kurorto darbuotojų, 
įskaitant užsieniečius.

Ugniagesiai sudegusioje 
pastato dalyje rado du kūnus. 
Žuvusiųjų tapatybės dar nenu-
statytos.

Trys iš keturių sunkiai su-
žeistųjų buvo sraigtasparniu 

nuskraidinti į ligoninę, prane-
šė vietos pareigūnai.

Gaisro priežastis kol kas 
nežinoma, tačiau maždaug 70 
ugniagesių pavyko jį suvaldy-
ti iki išauštant.

Vidaus reikalų ministras 
Christophe Castaneras tvite-
ryje pareiškė užuojautą žuvu-
siųjų šeimoms ir draugams ir 
išreiškė pagarbą liepsnas nu-
malšinusiems ugniagesiams.

Užsienio reikalų minis-
terijos (URM) duomenimis, 
Lietuvos piliečiai per gaisrą 
Prancūzijos Alpių slidinėjimo 
kurorte Kurševelyje nenuken-
tėjo.

BNS inform.

Jungtinėje Karalystėje į zoologijos sodą 
sugrįžo iš jo pavogti pingvinai

Anglijos Notingamšyro 
policija rado ir sugrąžino du 
pingvinus, pavogtus iš vie-
tos zoologijos sodo lapkričio 
mėnesį, penktadienį pranešė 
pareigūnai

Remiantis policijos prane-

šimu, dėl įtariamo įsilaužimo 
ir vagystės suimtas 23 metų 
asmuo.

Dingę Humbolto pingvinai 
buvo rasti trečiadienį viename 
name Notingame, už 210 kilo-
metrų į šiaurę nuo Londono, 
pranešė pareigūnai. 

Atrasti gyvūnai yra „saugūs 
ir sveiki“, sakoma pranešime.

Kol kas oficialūs kaltini-
mai įtariamajam nepareikšti. 
Šios neįprastos vagystės mo-
tyvo policija taip pat nepa-
aiškino.

BNS inform.
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Apylinkių rinkimų komisijoms trūksta maždaug šimto narių
Savivaldos rinkimams 

besirengianti Vyriausioji 
rinkimų komisija (VRK) 
sulaukia signalų, kad dalyje 
savivaldybių kyla problemų 
formuojant apylinkių rinki-
mų komisijas.

VRK pirmininkė Laura 
Matjošaitytė sakė, kad, pirmi-
niais duomenimis, stinga apie 
100 komisijos narių visoje 
Lietuvoje.

„Jau šiuo metu gauname 
iš savivaldybių signalų, jos 
reikia kreiptis į Teisingumo 
ministeriją, nes, panašu, kad 
trūksta narių. Viena problema 
– partijos nepateikia atstovų ir 
jau žinome, kad trūksta žmo-
nių komisijoje, kita problema 
gali išaiškėti vėliau – nors 
partijos pateikia savo atstovą, 
bet jie pasižadėjimo neduoda 
ir nedalyvauja veikloje. Tada 

vėl reikia kreiptis į ministeri-
ją“, – sakė Rinkimų komisijos 
vadovė.

Pagal įstatymą, apylinkių 
rinkimų komisijas reikia su-
daryti ne vėliau kaip likus 45 
dienoms iki rinkimų. Komisi-
joje turi būti mažiausiai penki 
nariai. Juos teisę siūlyti turi 
partijos ir rinkimų komitetai. 

Jeigu kandidatūrų nebuvo 
pasiūlyta arba pasiūlytosios 
neatitinka reikalavimų, pa-
teikti kandidatūras privalo tei-
singumo ministras. Jo siūlomi 
asmenys negali būti partijų, 
rinkimų komitetų nariai.

„Su Teisingumo ministe-
rija ta problema, kad mes ne 
į visas savivaldybių rinkimų 
komisijas (jos kuruoja apy-
linkių komisijas – BNS) turi-
me deleguotus atstovus, o čia 
(apylinkių rinkimų komisi-
joms – BNS) reikia ir gerokai 

didesnio skaičiaus. Žiūrime, 
kur trūksta žmonių, kiek jų 
trūksta ir kreipiamės į Teisin-
gumo ministeriją, kad jie dėtų 
pastangas ir ieškotų, nes nesi-
nori, kad rinkimai sugriūtų“, – 
BNS sakė L. Matjošaitytė.

Anksčiau apylinkių rinki-
mų komisijose atsiradusias 
spragas užpildydavo tų savi-
valdybių administracijų direk-
toriai.

Teisingumo ministras El-
vinas Jankevičius teigia, kad 
jam pavestas uždavinys – di-
delis iššūkis.

„Mūsų žiniomis, trūksta 
apie 100 apylinkių komisijų 
narių visoje Lietuvoje. Tei-
singumo ministerija kreipsis 
į visuomenę, kviesdama as-
menis, atitinkančius įstatyme 
keliamus reikalavimus, pre-
tenduoti į apylinkių rinkimų 
komisijos narius. Jeigu nebus 

pakankamai norinčiųjų, aš 
pats susitikinėsiu su bendruo-
menių atstovais ir kviesiu tapti 
komisijų nariais“, – BNS teigė 
ministras.

Anot jo, ir anksčiau kildavo 
problemų sudarant apylinkių 
rinkimų komisijas, todėl Tei-
singumo ministerija pasiūlė 
22 proc. padidinti atlygį už 
darbą per rinkimus.

„Tokiam siūlymui buvo 
pritarta, bet, matyt, daug no-
rinčiųjų dirbti šį atsakingą 
darbą neatsiranda“, – apgai-
lestavo E. Jankevičius.

Tiesioginiai merų ir savi-
valdybių tarybų rinkimai vyks 
kovo 3 dieną.

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

Šaltuoju laikotarpiu traumų
patyrė beveik 2 tūkst. žmonių

Šį šaltąjį sezoną – spalio, 
lapkričio ir gruodžio mė-
nesiais – įvairias traumas 
– rankų, kojų lūžius, gal-
vos sutrenkimus – patyrė 
beveik 2 tūkst. žmonių, o 
jiems gydyti išleista dau-
giau nei 400 tūkst. eurų, 
skelbia Valstybinės ligonių 
kasos (VLK).

„Esant permainingiems 
orams, plikledžiui, vaikščioti 
pasidaro itin sunku, todėl kai 
kam neatsargus vaikštinėji-
mas apledėjusiais šaligatviais, 
kiemais baigiasi galvos su-
trenkimu, raiščių patempimu, 
sąnarių išnirimu ar net kaulų 
lūžiais. Ypač daug nemalo-
numų žiema sukelia vyresnio 

amžiaus žmonėms, kuriems 
didesnė kaulų lūžių rizika“, – 
teigė VLK Ryšių su visuome-
ne skyriaus vedėjas Rimantas 
Zagrebajevas.

Praėjusiu šaltuoju laiko-
tarpiu – nuo 2017 metų spalio 
iki 2018 metų kovo – įvairias 
traumas patyrė daugiau nei 3 
tūkst. žmonių. Tuomet 600 
nukentėjusiųjų paguldyta į 
ligonines, o 2722 asmenys 
išleisti gydytis namo. Už šių 
pacientų gydymą ligonių ka-
sos gydymo įstaigoms pernai 
sumokėjo kiek daugiau nei 
700 tūkst. eurų.

Spėjama, kad dalis paci-
entų į medikus apskritai ne-
sikreipė.

BNS inform.

Bulgarija išdavė Jungtinėms 
Valstijoms rusų programišių, 
praneša Rusijos ambasada

Bulgarija išdavė Jung-
tinėms Valstijoms rusą, 
kaltinamą organizavus su-
dėtingą internetinio suk-
čiavimo schemą, pranešė 
Rusijos ambasada Vašing-
tone. 

Pasak ambasados praneši-
mo, paskelbto socialiniame 
tinkle VK, Aleksandras Žuko-
vas buvo perduotas JAV sau-
sio 18 dieną ir šiuo metu yra 
laikomas kalėjime Brukline 
Niujorke.  

„Rusijos generalinio kon-
sulato Niujorke darbuotojai 
artimiausiu metu aplankys jį 
kalėjime,“ – pranešė Rusijos 
ambasada. 

A. Žukovas – vienas iš aš-
tuonių asmenų, daugiausia 
rusų, kuriems lapkritį buvo 
pateikti kaltinimai per nuo-
tolinius duomenų centrus ir 
kenkėjiška programine įranga 
užkrėstus kompiuterių tinklus 
sukūrus suklastotos reklamos 
schemas. 

Remiantis kaltinamuoju 
aktu, dėl jų veiklos verslas 
prarado dešimtis milijonų do-
lerių (eurų).  

A. Žukovo grupuotė kalti-
nama organizavus dvi sche-
mas 2014 ir 2015 metais. 

Pagal pirmąją sukčiavimo 
schemą, pavadintą „Methbot“, 

sukčiai nuomojosi kompiute-
rių serverius ir sudarė įspūdį, 
kad reklamą interneto svetai-
nėse neva peržiūri žmonės. 
Anot JAV prokurorų, taip iš 
įmonių apgaule buvo išviliota 
daugiau nei 7 mln. JAV dole-
rių (6,16 mln. eurų).  

Pagal antrąją schemą du 
grupuotės nariai, pasitelkę 1,7 
mln. užkrėstų kompiuterių, 
sukūrė netikrą reklamos tinklą 
ir suklastojo milijardus rekla-
mos skelbimų peržiūrų, už ku-
rias įmonės sumokėjo 29 mln. 
dolerių (25,4 mln. eurų). 

Iš Sankt Peterburgo kilęs 
A. Žukovas tarp programišių 
yra žinomas kaip „Nastra“. 
Bulgarijoje, kur gyveno nuo 
2010 metų, jis buvo sulaikytas 
lapkritį.  

Pasak laikraščio „Kommer-
sant“, kuris teigia kalbėjęsis 
su vienu A. Žukovo draugų, 
programišius pasižymėjo tuo, 
kad itin atsargiai rinkosi „dar-
bus“, laikydamasis atokiai 
nuo kreditinių kortelių vagys-
čių ar vaikų pornografijos.  

Laikraščio duomenimis, A. 
Žukovas už suklastotas rekla-
mos peržiūras per mėnesį už-
dirbdavo apie 20 tūkst. dolerių 
(17,5 tūkst. eurų), tačiau buvo 
pričiuptas po konflikto su kli-
entu Amerikoje.

BNS inform.

Pernai į kino teatrus daugiausia žiūrovų sutraukė „Tarp pilkų debesų“
Populiariausiu filmu 

Lietuvos kino teatruose 
praėjusiais metais buvo 
drama apie tremtį „Tarp 
pilkų debesų“.

Pagal Rūtos Šepetys roma-
ną sukurtą juostą vos per kelis 
mėnesius šalies kino teatruose 
pažiūrėjo 240 tūkst. 880 žiū-
rovų. Jis surinko 1 mln. 295 
tūkst. 396 eurus pajamų, pra-
nešė Lietuvos kino centras.

Antrąją vietą užėmė kitas 
lietuviškas filmas, komedija 
„Klasės susitikimas: berniu-
kai sugrįžta!“. Jį aplankė 182 
tūkst. 583 žiūrovų, filmas su-
rinko apie 1 mln. eurų.

Trečiojoje vietoje liko Brya-
no Singerio muzikinė drama 
„Bohemijos rapsodija“. Ją pa-
matė 161 tūkst. 95 žmonių, su-
rinkta 950 tūkst. eurų pajamų.

Ketvirtoje ir penktoje vie-
toje liko du animaciniai filmai 
„Grinčas“ ir „Monstrų vieš-
butis 3: Atostogos“. Juos ap-
lankė atitinkamai 128 tūkst. ir 

111 tūkst. žiūrovų.
Kino centro teigimu, per-

nai augo visų filmų žiūrimu-
mas – per metus parduota 
daugiau nei 4 mln. bilietų, 2 
mln. eurų išaugo ir už par-
duotus bilietus surinktų pa-
jamų dydis. Iš viso surinkta  
22,5 mln. eurų.

Per metus brango ir patys 
bilietai. Vidutinė kino teatrų 
bilietų kaina per metus kilo 
nuo 5,02 iki 5,26 euro.

Nacionalinio kino dalis 
tarp visų kino teatruose ro-
dytų filmų sudarė 27,9 proc. 
rinkos. Užpernai jis siekė 
21,42 procento.

BNS inform.

Kultūros ir meno projektams paskirstyta daugiau nei 3 mln. eurų
Lietuvos kultūros taryba 

kultūros ir meno projektams 
šią savaitę paskirstė daugiau 
nei 3 mln. eurų.

Architektūros, cirko, dailės, 
dizaino, fotografijos, literatūros, 
muzikos, šokio, teatro ir tarpdis-
ciplininio meno srityse, atsižvel-
gus į ekspertų rekomendacijas, 
finansuotos 333 iniciatyvos.

Daugiausia finansuota litera-
tūros projektų – 88. Iš viso kny-
gų leidybai ir kitai literatūrinei 
veiklai skirta 444 tūkst. eurų.

Didžiausia parama – 25 
tūkst. eurų – skirta Sigito Pa-
rulskio trumpųjų esė rinkinio 
„Dvigubo dugno keleiviai“ lei-
dybai, 22 tūkst. eurų – interne-
tiniam literatūriniam žurnalui 
„Vilnius review“.

Tarp planuojamų išleisti – 
poetų Ramutės Skučaitės, Aido 
Marčėno, Alio Balbieriaus 

jaunųjų Ernesto Noreikos, Vai-
niaus Bako, Nerijaus Cibulsko, 
Jurgitos Jasponytės, taip pat 
Herkaus Kunčiaus, Andriaus 
Jakučiūno, Antano Šileikos ir 
kitų rašytojų knygos.

Didžiausia iš visų sričių, 
804 tūkst. eurų suma, skirta 65 
muzikos projektams paremti. Iš 
jų 50 tūkst. eurų paramą gavo 
senosios muzikos festivalis 
„Banchetto musicale“, 48 tūkst. 
eurų skirti kitąmet vyksiančiam 
Europos varinių pučiamųjų or-
kestrų čempionatui Palangoje.

Teatrui Kultūros taryba sky-
rė 462 tūkst. eurų. Iš 48 paremtų 
projektų komisija palankiausiai 
įvertino pernai mirusio režisie-
riaus Eimunto Nekrošiaus spek-
taklių sklaidos iniciatyvą, tam 
skirta 23,5 tūkst. eurų. 29,3 
tūkst. eurų bus atseikėta Oskaro 
Koršunovo spektaklių sklaidai 
regionuose, dar 30 tūkst. eurų 

– režisieriaus planams statyti 
spektaklį pagal Williamo Sha-
kespeare'o pjesę „Ričardas III“. 

43 dailės projektams Kultū-
ros taryba skyrė 369 tūkst. eurų. 
Daugiausia teko Lietuvos dailės 
muziejaus projektams: 27 tūkst. 
eurų projektui „Šiuolaikinė Lie-
tuvos dailė: žvilgsnis į ateitį“, 
21 tūkst. eurų parodai „Menas 
paštu“ Nacionalinėje dailės ga-
lerijoje, 10 tūkst. eurų parodai 
„Vladas Žilius (1939–2012): 
mano ženklai“. 30 tūkst. eurų 
Brazilijoje gyvenusio Vilniaus 
žydų dailininko Lasaro Segallo 
darbų parodai.

Iš 23 paremtų šokio projek-
tų daugiausia, 27 tūkst. eurų, 
skirta šokio spektakliui „Bole-
ro violončelėms ir šokėjams“ 
sukurti (Šeiko šokio teatras). 
Iš viso šokio menui paskirstyta 
211 tūkst. eurų.

171 tūkst. eurų paramą gavo 

13 fotografijos iniciatyvų, be-
veik ketvirtadalis (40 tūkst. 
eurų) skirta tarptautiniam foto-
grafų seminarui „Nida 2019“. 
Dar 60 tūkst. eurų paskirstyta 
cirko projektams, didžioji dalis 
(50 tūkst. eurų) – tarptautiniam 
šiuolaikinio cirko festivaliui 
„Cirkuliacija 2019“.

Kultūros ir meno srityse 
finansavimas skiriamas aukš-
čiausio lygio profesionalios 
kūrybos ir jos sklaidos projek-
tams, leidybos, kritinės ir ana-
litinės refleksijos, tinklaveikos, 
mobilumo, koprodukcijos ir 
informacijos kaupimo bei jos 
sklaidos iniciatyvoms, kurios 
planuojamos vykdyti tiek visoje 
Lietuvoje, tiek užsienyje.

Paraiškos į antrąjį 2019 metų 
kultūros ir meno projektų finan-
savimo konkurso etapą bus pri-
imamos nuo vasario mėnesio.

BNS inform.

Dėl prastų oro sąlygų gali vėluoti siuntos ir laiškai, įspėja Lietuvos paštas
Dėl stipraus snygio ir 

prastų eismo sąlygų Lietuvos 
keliuose gali vėluoti siuntos 
ir laiškai, įspėja Lietuvos 
paštas.

„Daug kas priklauso nuo 

eismo sąlygų, kelininkų dar-
bo. Matote, kas dedasi ir apie 
Vilnių, ir kituose miestuose: 
yra automobilių kamščiai, 
stringa ir paštininkų automo-
biliai“, – BNS sakė Lietuvos 
pašto atstovė spaudai Aušra 

Kurtkutė.
Ji patvirtino, kad dalies 

siuntų, kurios turėjo būti pri-
statytos, klientai gali laiku ne-
sulaukti.

Dėl buvusio ar tebesitęsian-
čio snygio šalyje eismo sąly-

gos lieka sunkios, didžioji dalis 
kelių yra provėžuoti, slidūs. 

Pranešama, kad dėl sudė-
tingų oro sąlygų šalyje, ypač 
Vilniuje ir Kaune, gerokai pa-
daugėjo eismo įvykių.

BNS inform.

Metinis būsto kainų augimas 
Lietuvoje – didesnis nei ES, 
skelbia Eurostatas

Metinis būsto kainų augi-
mas Lietuvoje praėjusių metų 
liepą–rugsėjį buvo didesnis nei 
Europos Sąjungos (ES) vidur-
kis, skelbia Eurostatas.

Trečiąjį ketvirtį, palyginti su 
tuo pačiu laiku 2017 metais, būs-
tas Lietuvoje pabrango 6,6 proc., 
rodo penktadienį paskelbti ES 
statistikos tarnybos duomenys.

Latvijoje per metus būstas 
pabrango 8,6 proc., Estijoje – 4,1 
procento. Per trečiąjį ketvirtį, pa-
lyginti su antruoju, būsto kainos 
Lietuvoje išaugo 1,1 proc., La-
tvijoje – 0,1 proc., Estijoje – 0,2 
procento.Visoje ES būsto kainos 
per metus vidutiniškai padidėjo 
4,3 proc., o per ketvirtį – 1,5 pro-
cento.

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimąAVINAS. Lau-

kia spalvinga sa-
vaitė. Pirmosios 
savaitės dienos 

žada įvairių netikėtumų ir 
trukdžių. Bus didesnį traumų 
tikimybė, galimos problemos, 
susijusios su vaikais. Puikus 
metas kūrybinei veiklai. Ti-
kėtina svarbių projektų rea-
lizacija, kažkokių gyvenimo 
etapų pabaiga. Savaitės vidu-
ryje bus daug darbų bei smul-
kių buitinių rūpesčių, vargins 
prastesnė savijauta, vyraus 
niūresnės nuotaikos. Tinka-
mas laikas detoksikacijai, or-
ganizmo grūdinimui. Peržiū-
rėkite savo mitybos racioną, 
atsisakykite žalingų įpročių. 
O štai savaitės pabaiga – pa-
sakiška. Realizuosis jūsų sva-
jonės, trauksite sėkmę. Itin 
palankus metas stiprinti jums 
svarbius santykius.

JAUTIS. Su-
silaikykite nuo bet 
kokių iniciatyvų, 
neskubėkite pri-

imti svarbių sprendimų. Tai 
labai optimistiškas, tačiau itin 
apgaulingas periodas. Norėsis 
tikėti žmonėmis, būsite linkę 
idealizuoti, fantazuoti. Elkitės 
itin sąmoningai, kitaip neiš-
vengsite apgaulių, klaidų bei 
nusivylimų. Savaitės viduryje 
smarkiai išaugs jūsų populia-
rumas ir autoritetas. Tai tinka-
mas metas piniginiams reika-
lams tvarkyti, spręsti teisinius 
klausimus, pasirašyti sutartis. 
Savaitės pabaigoje skirkite 
daugiau laiko poilsiui, pasi-
rūpinkite sveikata. Tikėtini 
kvietimai į romantiškus pasi-
matymus.

DVYNIAI. Ne 
pats lengviausias 
periodas. Pirmo-
ji savaitės pusė 

bus ypač įtempta ir rizikinga. 
Venkite skubotų veiksmų, 
nesiimkite esminių permai-
nų. Trečiadienį labai didelė 
traumų, konfliktų tikimybė. 
Laukia didesnės buitinės pro-
blemos, rūpesčiai namuose. 
Galite nukentėti dėl ugnies. 
Nuo ketvirtadienio atsiras 
daugiau laisvės, aplankys ne 
vienas originalus sumanymas, 
norėsis išsiskirti iš minios, 
nebijosite rizikuoti. Tikėtini 
pokyčiai šeimyniniame gyve-
nime. Savaitgalis tiks kūrybi-
nei veiklai, pramogoms kartu 
su vaikais, mylimaisiais.

VĖŽYS. Pir-
mosios savaitės 
dienos žada finan-
sinius sunkumus, 

piniginius nuostolius. Nepa-
siduokite impulsams, susilai-
kykite nuo bereikalingo iš-
laidavimo. Anksčiau darytos 
investicijos gali pasiteisinti. 
Savaitės viduryje visi darbai 
eisis sklandžiai, tačiau reikia 
vengti chaoso ir painių situ-
acijų. Siekite paprastumo ir 
aiškumo. Geriausia imtis to, 

Astrologinė prognozė savaitei
kas gerai žinoma. Netinkamas 
laikas naujų darbų ar projektų 
pradžiai. Neskubėkite priimti 
atėjusių pasiūlymų. Savaitgalį 
tvarkykite buitinius reikalus. 
Palanku kraustytis, švarinti 
savo aplinką.

LIŪTAS. Ven-
kite bet kokių 
konfliktų ir rizikų. 
Nepasiteisins dra-

matiškas asmeninių santykių 
aiškinimasis. Puikus metas 
sąmoningai paleisti, atsi-
sveikinti su jus varginančiais 
žmonėmis bei situacijomis. 
Tausokite sveikatą. Savaitės 
viduryje reikės tvarkyti pini-
ginius reiklaus. Bičiuliai bei 
giminės gali kreiptis finansi-
nės pagalbos. Savaitės gale 
atsinaujins senas ryšys arba 
užsimegs svarbūs santykiai.

M E R G E L Ė . 
Bus lengva suklys-
ti ir apsigauti, gali 
apnikti baimės, 

keistas nerimas. Nepasiduo-
kite negatyvioms mintims, 
nebūkite kritiški. Bendrau-
kite su optimistiškai nusitei-
kusiais žmonėmis, mokėkite 
pasijuokti. Savaitės viduryje 
laukia krizė asmeniniame gy-
venime, gali suklibėti ilgalai-
kės partnerystės. Itin svarbu 
saugoti sveikatą, tinkamai 
maitintis ir pakankamai ilsė-
tis. Kils noras keisti, laužyti 
nusistovėjusią tvarką. Tačiau 
periodas netinkamas didelėms 
permainoms ar reformoms. 
Atnaujinkite savo įvaizdį.

S VA R S T Y -
KLĖS. Apniks 
nerimas ir stiprus 
nepasi t ikėj imas 

savimi. Imsite abejoti savo 
veiksmais, jautriai reaguosite 
į pastabas. Verčiau susilai-
kyti nuo eksperimentų su iš-
vaizda – nusivilsite. Atsargiai 
vertinkite naujas pažintis ir 
pasiūlymus – didelė apgau-
lių tikimybė. Labiau trauks 
įvairūs svaigalai, galimas 
destruktyvus elgesys. Palan-
ku užsiimti kūrybine veikla, 
savianalize. Savaitės viduryje 
sulauksite netikėtos pagalbos 
ir palaikymo, tikėtini pasiūly-
mai keliauti. Savaitgalį norė-
sis aktyviai veikti, bendrauti, 
pramogauti.

SKORPIONAS.
Kliūtys ir ap-

ribojimai skatins 
aktyviai ieškoti 

išeičių, keisti susidariusią si-
tuaciją. Mėnulio užtemimas 
skatins itin stiprias emocijas, 
bus sunku objektyviai įvertinti 
aplinkybes, vadovautis racio-
naliu protu. Venkite konfliktų 
su autoritetais, mokėkite pa-
tylėti ir nusileisti. Daugelis 
susidurs su dalykinėmis pro-
blemomis. Savaitės pabaigoje 
laukia nemalonumai šeimyni-
niame gyvenime. Tikėtini sti-
presni ginčai, galite nukentėti 
nuo ugnies, aštrių, metalinių 

daiktų.
ŠAULYS. Aplinkybės dė-

liosis jums palan-
kia linkme, galite 
sulaukti dosnių 
pasiūlymų. Tin-

kamas metas keliauti, plėsti 
akiratį, tvarkyti piniginius 
reikalus. Puikus laikas teisi-
ninkams, reklamos specialis-
tams, visiems, užsiimantiems 
konsultacine veikla, dirban-
tiems grožio ar finansų srity-
se. Savaitės vidurys bus itin 
darbingas, sulauksite pelnytų 
įvertinimų dalykinėje vei-
kloje. Šiuo metu reikia būti 
ryškiems, aktyviems, drąsiai 
demonstruoti savo talentus, 
profesinius įgūdžius. Savaitės 
galas kupinas veiksmo, nuoty-
kių ir romantikos.

OŽIARAGIS. 
Sportas ir fizi-
nis darbas nuims 
įtampas savai-

tės pradžioje, tačiau venkite 
bet kokių ekstremalių veiklų 
ar pernelyg didelių krūvių. 
Spręsite bendro biudžeto pro-
blemas, galimi didesni nuos-
toliai. Daug nesusipratimų 
laukia šeimyniniame gyveni-
me. Savaitės viduryje reikalai 
taisysis, įtampos slūgs, situa-
cija darbe taps aiškesnė, o as-
meninis gyvenimas ramesnis. 
Tinkamas laikas kelionėms, 
dalykinėms komandiruotėms. 
Užmegzti kontaktai bei pa-
tvirtinti susitarimai bus pers-
pektyvūs, neš praktinę naudą.

VA N D E N I S . 
Slogios vidinės 
būsenos, nerimas 
ir neviltis perse-

kios visą savaitę. Nelengvas 
periodas skatina jūs iš naujo 
permąstyti dviejų pastarųjų 
metų įvykius, pasidaryti ati-
tinkamas išvadas. Atėjo metas 
visam laikui atsisveikinti su 
praeitimi, versti naują gyve-
nimo puslapį. Paleiskite ne-
beperspektyvius santykius, 
atsikratykite žalingų įpročių, 
išmeskite nebenaudojamus 
daiktus, švarinkite savo aplin-
ką. Savaitės pabaiga bus kiek 
palankesnė.

ŽUVYS. Sa-
vaitės pradžioje 
gali atsiskleisti 
gėdingos jūsų pa-

slaptys ir nusižengimai. Bus 
lengva negrįžtamai susiga-
dinti savo reputaciją. Venki-
te bet kokių avantiūrų, ypač 
susijusių su pinigais. Gali už-
simegzti slapti romanai. Nu-
sivilsite artimais žmonėmis. 
Sveikata bus jautri tema šią 
savaitę, galimos problemos, 
susijusios su inkstais, oda, 
gerkle. Tikėtini finansiniai 
nuostoliai, priverstinės išlai-
dos. Sunkiai seksis susitarti 
su reikiamais žmonėmis, lau-
kia stipresni konfliktai darbo 
aplinkoje. O štai savaitės pa-
baigoje reikalai taisysis, gy-
venimas stabilizuosis.

Ieškokite  
prekybos centruose!

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Skubiai, 4 karves Rokiškio rajone. 
Tel. 8 647 02 504. Rokiškis
• Šuns apykaklę nuo lojimo, 
kad atpratintumėt šunį loti, kada 
nereikia ar kai jūsų nėra namuose. 
Yra septyni intensyvumo lygiai. 
Ankaklis veikia su 6V 4LR44 

baterija. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 602 88 998. Rokiškis
• 20 vištų. Perintos namie, 
jauniklės. Kaina 50 Eur. Tel. 8 681 
78 323. Rokiškis
• Triušius. Tel. 8 678 03 831. 
Rokiškis
• Gražų gaidį laikymui. Labai geras 
vištidės šeimininkas. Kaina 7 Eur. 

Tel. 8 645 19 698. Rokiškis
• Bites su aviliais. Kaina 110 Eur. 
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
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ANEKDOTAI
– Šuo pernelyg kvailas 

padaras, kad aš jį laikyčiau.
– Tai katės kvailos!
 – O tu kur nors matei, kad 

katė rogėmis po sniegyną tąsy-
tų visokį šlamštą.

***
Petriukas po pirmos dienos 

mokykloje grįžta labai nusi-
vylęs:

– Ir tai jie vadina pirma 
klase! Visur tik kieti suolai...

***
Po Onytės langu žaidžia vai-

kai. Staiga Petriukas sušunka:
– Onute, tu man reikalinga 

kaip moteris!
– Ką?! – pro langą iškiša 

galvą jos mama.
– Na, suprantat, mano 

kamuolys įriedėjo į moterų 
tualetą...

***
– Pasakyk, Petriuk, kaip 

mes vadiname žmogų, kuris 
visą laiką kalba, nors jo niekas 
seniai nesiklauso?

– Mokytoju, tamsta moky-
tojau.

***
Į kiemą iš gatvės atskriejo 

kamuolys. Tetulė, pačiupusi 
kamuolį, klausia:

– Kieno kamuolys?
Petriukas klausia:
– O langas išdužo?
– Ne.
– Tada mano. 

***
Mažas vaikas pasiklydo. 

Nežino nei savo adreso, nė 
pavardės.

Policininkas klausia:
– O gal tėvų vardus atsi-

meni?
– Mama vadinasi mama, o 

tėtis – tėte.
– O gal atsiminsi kaip vie-

nas kitą tėvai dar vadina?
– Taip! Mamą – višta, o 

tėtį ožiu vadina.
***

Močiutė stotelėje įlipa į au-
tobusą. Vairuotojas perspėja:

– Bilietas, kurį man rodote, 
yra vaikams, miela ponia.

Į tai ši niūriai atsako:
– Dabar suprantate, kiek 

laiko aš laukiau autobuso!
***

Po ilgos pažinties mergina 
gėdina savo vaikiną:

– Na, tai kada gi pagaliau 
tu supažindinsi mane su savo 
šeima?!

– Dabar negaliu, žmona 
atostogauja, o vaikai pas 
močiutę.

***
– Gydytojau, turiu proble-

mų dėl alkoholio!
– Kas nutiko?
– Pinigai baigėsi.

***
– Petriuk, ką reiškia po 

kunigaikščio portretu parašyti 
skaičiai 1420-1499?

– Tai jo telefono numeris.
***

Vyriškis gėlių parduotuvė-
je ilgai renkasi gėles.

Pagaliau prieina pardavėja:
– Jums žmonai, ar branges-

nių?

Orų prognozė sausio 22-24 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos

Sausio 22 d. Naktį -7
Dieną -4

R, 
2-6 m/s

Kai kur snyguriuos, 
plikledis.

Sausio 23 d. Naktį -9
Dieną -4

P, 
2-6 m/s

Plikledis.

Sausio 24 d. Naktį  -12
Dieną -8

P,
2-7 m/s

Vietomis plikledis.

– Varliuk, ar tu esi matęs 
dramblį?

– Ne, nesu. Užtat žinau, 
kaip dramblys skamba.

– Ir kaip?
– Ogi „čviak“. Bent toks 

buvo mano senelio pasku-
tinis garsas, kai jis pamatė 
dramblį.

***
Jei jums pripylė sklidiną 

Ieškokite  
prekybos centruose!

puodelį arbatos, tai visai nereiš-
kia, kad šeimininkas dosnus. 
Jis taip padarė tam, kad cukrus 
nebetilptų.

***
Petriuko mokytoja džiau-

giasi:
– Tu, Petriuk, šįsyk teisingai 

išsprendei net tris iš penkių už-
duočių. Kaip tau taip pavyko?

– Na, tiesiog rodė futbolą ir 

tėtis man nepadėjo.
***

Kalbasi du žvejai:
– Ar tau kas užkibo?
– Aha, užkibo. 
– Tai ko vis dar sėdi?
– Na, mano katinas narų 

neėda.
***

Moterys nesusitikinėja su 
vyrais, kurie gyvena kartu su 

mama. O va tie, kurie gyvena 
su žmona, santykiams netgi 
labai tinkami.

***
Jei verdate sriubą ir sugalvo-

jote prisėsti prie kompiuterio, 
pasiimkite šaukštą. Jis jums 
primins, kad sriuba jau baigia 
kepti.

***
– Žinote naujieną? Petras 

ligoninėje.
– Bet vakar aš mačiau jį 

šokantį su blondine.
– Tas ir yra... jo žmona irgi 

matė...
***

Mokytoja klausia vaikų, 
kaip jų šeimos tvarkosi krizės 
metu. Petriukas kelia ranka ir 
sako:

– Mes su tėčiu nusprendėme 
atsisakyti mamos.

– Kaip tai? – klausia mo-
kytoja

– Tai, kad aš jau didelis, 
man pieno nebereikia. Tėtis – 
senas. O laikyti ir maitinti tik 
dėl kaimyno – neapsimoka.  

***
– Tėti, pavežėk iki moky-

klos.
– Tai kad aš važiuoju į kitą 

pusę.
– Tai dar geriau!!!

***
Petriukas neturi šuns, turi 

katiną.
– Petriuk, – sako jam klasės 

draugas, – kam tau tas kvailas 
žvėrelis namie? Mesk jį laukan 
ir įsitaisyk šunį.

PRAMOGŲ KAMPELIS

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

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

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

Skelbimai priimami:
www.rokiskiosirena.lt

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

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

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

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

BUITINĖ TECHNIKA

• Elektrinę siuvimo mašiną CAIKA 
134. Kaina 135 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis

• Televizorių, mikrobangų krosnelę 
ir radijo imtuvą. Tel. 8 672 21 726. 
Rokiškis
• Automatinę skalbimo mašiną 
Hoover, talpa 6 kg. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis

• Naudotą automatinę skalbimo 
mašiną Beko. Tvarkinga.  
Tel. 8 688 20 398. Rokiškis

DOVANOJA

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

gali auginti tokią gėlę. Mielai 
tokiam žmogui padovanočiau. Gėlė 
yra Obeliuose. Tel. 8 620 18 735. 
Rokiškis
• Dovanojame baldus: sofą, lovą, 
2 spintas, stalą-knygą, 2 fotelius, 
sekciją su stiklu, staliuką su 
veidrodžiu. Tel. 8 624 11 027. 

Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Mini GPS sekiklį, naudojamą 
palydovinei paieškai. Trūkumas - 
pamestas dangtelis. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 601 79 088. Rokiškis

• PlayStation2 su žaidimais. 
 Kaina sutartinė. Pandėlys.  
Kaina - 23 Eur. Tel. 8 627 23 563. 
Rokiškis
• Geros būklės veikiantį kompiuterį 
Lenovo T61. Viskas veikia. 
Nauja baterija. Tel. 8 683 06 559. 
Rokiškis
• Geros būklės nešiojamą 
kompiuterį Dell d630. Viskas 
veikia. Tel. 8 683 06 559.  
Rokiškis


