
Nepriklausomas rajono laikraštis 2020 m. sausio 7 d., antradienis Nr. 2 (678)

Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Laikraščio
prenumerata 
2020-iesiems!
Tel. +370 666 76777

Rokiškėnas drožėjas įvertintas specialiu prizu

5 p.
Rokiškėnams dosnūs beprasidedantys Tautodailės metai – drožėjas Jonas Čepulis (dešinėje) apdovanotas 
specialiu diplomu.                                                                                                         B. Kronienės facebook paskyros nuotr.

Rokiškio autobusų parko direktorius: 
„Gal kažkam ir nereikėjo tų pinigų. 
O mums – reikia!“

Rokiškio autobusų parko direktorius Virginijus Matulka įsitikinęs: jei kažkam anksčiau parke savivaldybės pinigų nereikėjo, tai dabar jie yra būtini naujiems 
autobusams pirkti.                                                                                                                                                                                     „Rokiškio Sirenos“ archyvo nuotr.

Mažų miestelių lygos susitikimas tarp Panemunėlio „Fazės“ (balta apranga) ir Širvintų „Briedžio“ žiūrovams 
dovanojo įspūdingų akimirkų.                                                                                               „Rokiškio Sirenos“ archyvo nuotr.

Įspūdingas tritaškis papuošė 
Mažų miestelių lygos rungtynes

4 p.

Rokiškio socialinės 
paramos centras persikėlė 
į naujas patalpas

2 p.

4 p.

Keičiama AB „Panevėžio 
energija“ šilumos kaina 2 p.

5 p.
Artėja Sausio 13-oji – 
kur įsigyti neužmirštuolę?

Ligonių kasos 
konferencijoje 
kalbėta apie iššūkius, 
patirtį, globalias 
tendencijas
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Smurtavo sūnus ir sesers 
vyras
Sausio 4 d., 18.43 val. 
moteris (gim. 1935m.) 
gyvenanti Rokiškio r., 
pranešė, kad namuose, 
neblaivus (1,57 prom. 
girtumas) sūnus  (gim. 
1961m.) prieš ją smurtavo. 
Įtariamasis sulaikytas.
Sausio 5 d., 00.44 val. 
neblaivi (1.98 prom. 
girtumas) moteris (gim. 
1998m.) gyvenanti 
Rokiškyje, pranešė, kad 
namuose, neblaivus (1.55 
prom. girtumas) sesers vyras 
(gim. 1999m.), konflikto 

metu, prieš ją smurtavo. 
Įtariamasis sulaikytas.

Vagystė Pandėlyje - 
nuostoliai viršija dešimtis 
tūkstančių
sausio 4 d., 19 val. 30 min. 
Rokiškio r., Pandėlyje, 
pastebėta, kad iš namo 
ir garažo pavogti įvairūs 
daiktai bei automobilis 
„Mercedes Benz GLK 220 
CDI 4MATIC“. Nuostolis – 
23 770 eurų.  

Pavogė žoliapjovę
Sausio 2 d., 17.12 val. 
Rokiškio rajono gyventojas 

(gim. 1969 m.) pranešė, 
kad 17 val. nuėjęs prie 
sandėliuko, esančio 
daugiabučio namo laiptinėje, 
įrengto po laiptais, pastebėjo 
sulaužytas duris, niekas 
nepaimta. Iš sandėliuko, 
kuris įrengtas buvusioje 
bendroje virtuvėje, pavogta 
žoliapjovė-krūmapjovė 
„STIHL“. Nuostolis – 750 
eurų.

Panevėžio VPK
 ir Rokiškio 

priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos 

inform.

KRIMINALAI

Keičiama AB „Panevėžio energija“ šilumos kaina
Nuo 2020 m. sausio 1 d. 

AB „Panevėžio energija“ 
nustatyta vienanarė šilu-
mos kaina už suvartotą 
šilumos kiekį sudaro 5,04 
ct/kWh (be PVM). Gy-
ventojams šiluma kainuos 
5,49 ct/kWh (su 9 proc. 
PVM), kitiems vartoto-
jams – 6,10 ct/kWh (su 21 
proc. PVM).

Perskaičiavus šilumos kainą, 
įvertinus kuro kainų pokytį – 
pabrangus gamtinėms dujoms 
ir biokurui, nuo naujų metų 
šilumos kaina, palyginti su ga-
liojančia 2019 m. gruodžio mė-
nesį, didėja 3,3 proc. Palyginus 
su prieš metus galiojusia – nuo 
2020 metų sausio 1 d. šilumos 
kaina bus mažesnė 13,4 proc.

Pagal nustatytą šilumos 

kainą perskaičiuojama ir 
karšto vandens kaina. Nuo 
2020 m. sausio 1 d. gy-
ventojams karštas vanduo 
kainuos 4,57 Eur už kubinį 
metrą (su 9 proc. PVM), jį 
ruošiant namo bendro nau-
dojimo individualiuose šilu-
mokaičiuose.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Motinystės išmokų negavusios mamos 
jų sulauks iki sausio 20 dienos

Motinystės išmokų dėl 
pasikeitusių teisės aktų ne-
gavusios mamos jų sulauks 
iki sausio 20 dienos, pranešė 
„Sodra“.

Jos duomenimis, Seimui 
priėmus įstatymo pakeitimus, 
kai dar iki nėštumo neteku-
sioms darbo ar nutraukusioms 
savarankišką veiklą, bet rei-
kiamą motinystės socialinio 
draudimo stažą turinčioms 
mamoms sugrąžinta galimybė 
gauti motinystės išmoką, iš-
mokas gaus iki 100 motinų.

Reikiamas socialinio drau-
dimo stažas šiuo atveju siekia 
12 mėnesių per pastaruosius 

dvejus metus.
„Mums svarbi kiekviena 

mama, ir šiuo metu darome 
viską, kad išmokas paskirtume 
ir išmokėtume kuo greičiau. 
Moterims, kurioms išmokos 
dėl teisės aktų pakeitimų nebu-
vo skirtos, išmokas paskirsime 
ir išmokėsime be jokių papil-
domų dokumentų – mamoms 
nereikia papildomai kreiptis į 
„Sodrą“ ir teikti kokių nors pra-
šymų“, – pranešime cituojamas 
„Sodros“ Pašalpų ir nedarbin-
gumo kontrolės skyriaus vedė-
jas Rimantas Mitkevičius.

Taip pat lieka galioti pakei-
timai, kuriais nuo praėjusių 
metų lapkričio buvo nustatytos 

geresnės sąlygos savarankišką 
darbinę veiklą nėštumo metu 
nutraukusioms moterims, 
pavyzdžiui, sportininkėms – 
joms nuo šiol taip pat gali būti 
skiriamos motinystės išmokos.

Motinystės išmoka sudaro 
beveik 80 proc. asmens kom-
pensuojamojo uždarbio dy-
džio.

Šis dydis apskaičiuojamas 
pagal asmens draudžiamąsias 
pajamas, gautas per 12 paeiliui 
einančių kalendorinių mėne-
sių, buvusių iki praėjusio ka-
lendorinio mėnesio prieš teisės 
gauti motinystės išmoką atsi-
radimo mėnesį.

BNS inform.

Rokiškio socialinės paramos centras 
persikėlė į naujas patalpas

Rokiškio socialinės pa-
ramos centras persikėlė iš 
Respublikos g. 113A į naujas 
patalpas adresu: Pramonės 
g. 5, Rokiškis.

Persikraustymas prasidė-
jo prieš pat šv. Kalėdas.

Į naująsias patalpas cen-
tro specialistai išsikraustė dėl 
to, kad Respublikos g. 113 A 
pastatą iš Turto banko įsigijo 
savininkas. 

Socialinės paramos centro 
darbuotojai prieš porą metų 
įsikraustė į atsilaisvinusias 
Darbo biržos patalpas.

Signalų, kad Socialinės 
paramos centro laukia kraus-
tynės, pasirodė 2019 m. ru-
denį, kai nekilnojamojo turto 
skelbimų portale „Aruodas.
lt“ pasirodė skelbimas apie iš-
nuomojamą minėtąjį pastatą. 

Rajono meras Ramūnas 
Godeliauskas tuokart ramino 
diskusijas socialiniame tinkle, 
kad centru bus pasirūpinta. 
„Kas įdomu: pakėlę doku-
mentus sužinojome, kad cen-
tras į tas patalpas buvo įkeltas 
be jokio jų nuomos konkur-
so“, – sakė meras. Beje, mero 
teigimu, patalpos buvusiame 

elektros tinklų pastate kainuos 
pigiau, nei ankstesnėje vieto-
je.

Kraustybės į Pramonės g., 
pasak mero, taip pat laikinas 
sprendimas. Planuojama, kad 
rugsėjį rajono savivaldybėje 
atsilaisvins patalpos, tad cen-
tro specialistai kraustysis į jas. 

Taip, mero teigimu, bus ne 
tik taupomos lėšos, bet ir bus 
daug patogiau rajono gyven-
tojams: nebereikės lakstyti per 
pusę miesto, norint išspręsti 
savo problemas.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Populiariausi dešimtmečio naujagimių 
vardai – Matas ir Emilija

Populiariausi pastarojo 
dešimtmečio naujagimių 
vardai - Matas ir Emilija, 
paskelbė Registrų centras.

Civilinės metrikacijos 
duomenys rodo, kad nuo 
2010 metų Lietuvoje Mato 
vardas suteiktas daugiau kaip 
4,6 tūkst. berniukams, o Emi-
lijos vardu pavadinta daugiau 
kaip 4,1 tūkst. mergaičių.

Pasak Registrų centro, šie 
du vardai ne tik ryškiai aplen-
kė antroje vietoje pagal popu-
liarumą atsidūrusius Luko ir 
Gabijos vardus, tačiau verti-
nant atskirus metus tik kelis 

kartus užleido populiariausio 
metų vardo pozicijas.

Luko vardas populiariau-
sias buvo 2015-aisiais ir šiais 
metais, o Emilija pirmąją vie-
tą populiariausių vardų sąraše 
užleido tik pastaruosius dve-
jus metus: 2018 metais į ly-
deres įsiveržė Lėja, o šiemet 
populiariausio mergaitės var-
do titulas atiteko Sofijai.

Populiariausių pastarojo 
dešimtmečio berniukų vardų 
dešimtuke taip pat galima 
rasti Nojaus, Dominyko, Jo-
kūbo, Kajaus, Jono, Emilio, 
Beno ir Dovydo vardus.

Mergaitėms pastaraisiais 

metais gausiai buvo suteikia-
mi Austėjos, Kamilės, Ugnės, 
Viltės, Lėjos, Gabrielės, Lie-
pos ir Urtės vardai.

Pastarąjį dešimtmetį Lie-
tuvoje kasmet gimsta viduti-
niškai maždaug po 30 tūkst. 
vaikų. Daugiausiai vaikų 
2010-2019 metais gimė lie-
pos 12-ąją – šią dieną įre-
gistruota beveik 1,1 tūkst. 
gimimų. Taip pat daug gim-
tadienių registruota birželio 
27-ąją ir 28-ąją, liepos 5-ąją, 
8-ąją, 10-ąją, 24-ąją ir 26-ąją, 
rugpjūčio 5 ir rugsėjo 20 die-
nomis.

BNS inform.

Konstitucinis Teismas nagrinės bylą dėl pieno 
supirkimo reguliavimo tvarkos

Konstitucinis Teismas 
pirmadienį pradėjo nagrinė-
ti bylą dėl pieno supirkimo 
reguliavimo tvarkos.

Konstitucinis Teismas aiš-
kinsis, ar Ūkio subjektų, per-
kančių–parduodančių žalią 
pieną ir prekiaujančių pieno 

gaminiais, nesąžiningų veiks-
mų draudimo įstatymas pa-
grįstai Seime priimtas ypatin-
gos skubos tvarka.

Teismas taip pat tirs, ar 
įstatyme pagrįstai reikalauja-
ma pagrįsti žalio pieno pirki-
mo kainos mažinimą.

Įstatymas numato, kad tais 

atvejais, kai žalio pieno pirkė-
jas mažina žalio pieno pirki-
mo kainą daugiau negu 3 pro-
centiniais punktais, jis privalo 
gauti Kaimo verslo ir rinkų 
plėtros agentūros leidimą. 

Byla bus nagrinėjama rašy-
tinio proceso tvarka.

BNS inform.

S. Skvernelis siūlo keisti mokyklų finansavimo 
arba pavaldumo tvarką

Ministras pirmininkas 
Saulius Skvernelis pirma-
dienį pasiūlė politinėms 
partijoms susitarti dėl mo-
kyklų finansavimo arba 
pavaldumo tvarkos kei-
timo, siekiant sutvarkyti 
mokyklų tinklą.

Tokie pasiūlymai pateikti 
Seime atstovaujamų partijų 
lyderiams išsiųstame susita-
rimo projekte.

Jame diskusijai pateikti 
du variantai – perduoti mo-
kyklas, išskyrus pradines, 
valstybės pavaldumui ribo-
tam laikui, po kurio paval-
dumas vėl būtų grąžintas, 
arba tikslinių dotacijų admi-
nistravimą ir skirstymą per-
duoti savivaldybėms.

Ekspertai jau dauge-
lį metų atkreipia dėmesį, 
kad tarp Lietuvos miestų ir 
kaimo vietovių yra didelių 
skirtumų, susijusių su koky-
biškų švietimo paslaugų pri-
einamumu ir su mokymosi 
rezultatais.

S. Skvernelis yra sakęs, 
kad pertvarkyti tinklą trukdo 
tai, kad mokyklos priklauso 
savivaldybėms, bet joms fi-
nansavimą skiria valstybė.

Pagal premjero pateiktą 
projektą, valstybė taikytų 
„intervencines priemones“ 
pertvarkyti silpniausias mo-
kyklas ir skirtų joms tikslinį 
finansavimą.

Susitarime siūloma įtvir-
tinti, kad iki 2022 metų pa-
grindinio ir vidurinio ugdy-

mo programas vykdančiose 
mokyklose būtų atsisakyta 
jungtinių klasių.

Partijoms taip pat siūlo-
ma susitarti didinti vaikų, 
lankančių ikimokyklinio ug-
dymo įstaigas kaimo vieto-
vėse, skaičių, kad iki

2025 metų ikimokyklinis 
ugdymas apimtų 95 proc. 
vaikų nuo trejų metų, bei 
ankstinti privalomą ugdymą 
ir iki 2028 metų, sekant pa-
siteisinusia ES valstybių na-
rių praktika, pailginti pradi-
nį ugdymą iki šešerių metų.

Siekiant šių tikslų, parti-
joms siūloma sutarti didinti 
švietimo sistemos finansavi-
mą iki 6 proc. bendrojo vi-
daus produkto 2030 metais.

BNS inform.
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Rokiškio autobusų parko direktorius: 
„Gal kažkam ir nereikėjo tų pinigų. O mums – reikia!“

Rajono tarybos narys Egidijus Vilimas, kuris 2003-2007 m. ėjo rajono mero pareigas, tikino, kad tais metais niekas nei į merą, nei į rajono tarybą dėl 
autobusų parkui nesumokėtų lėšų nesikreipė.                                                                                                                                            L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

„Skola – ne rona, ne-
užgis“, – skelbia tautos 
išmintis. Tačiau kai kurie 
rajono tarybos nariai ra-
jono skolas panoro „užgy-
dyti“: mat jei tos skolos 
mokėjimui suėjęs senaties 
terminas, tai ir grąžinti 
jos, esą, nereikia. Pames-
tos skolos paieškos rajono 
tarybos posėdyje įklampi-
no politikus į ginčus. Kad 
rajono savivaldybė kita-
dos nesumokėjo autobusų 
parkui daugiau nei ketvir-
čio milijono eurų – faktas: 
tą patvirtina ir savival-
dybės auditoriai. Tačiau 
ar grąžinti šiuos pinigus 
– politikų nuomonės iš-
siskyrė. O štai Rokiškio 
autobusų parko direkto-
rius Virginijus Matulka 
atviras: „Gal kažkam ne-
reikėjo tų pinigų. O mums 
– reikia“. 

Atėjo su sena skola
Prieškalėdiniame rajono 

tarybos posėdyje vienas iš 
svarstytų klausimų – ypač 
įdomus, galima sakyti, netgi 
kuriozinis. Buvo sprendžia-
ma, ar kompensuoti įsisko-
linimą Rokiškio autobusų 
parkui už nuostolius, patir-
tus vežant keleivius... 2003-
2007 m. Įsisiskolinimo 
suma solidi – 258 798 Eur. 
Kitaip sakant, tuo metu, kai 
šie nuostoliai buvo patirti, 
jie siekė beveik milijoną 
litų. 

Įdomu tai, kad tų nuosto-
lių pasigesta tik dabar. O juk 
suma solidi. Skaičiuojant 
autobusais – tai maždaug 
keturios apynaujės mašinos. 
Paklaustas, kokiu būdu buvo 
tiek metų „pražiūrėta“ tokia 
didelė lėšų suma, Rokiškio 
autobusų parko direktorius 
V. Matulka tik pečiais gūž-
čioja: kas besupaisys, kas 
nutiko prieš 12-16 metų... 

O tai gal to įsiskolinimo 
apskritai nėra? Jis yra. Kad 
tie pinigai nebuvo sumokėti, 
ne kartą raono tarybos na-
riams patvirtino Kontrolės 
ir audito tarnybos vadovė 
Danguolė Namajūnienė. 
Problema kilo dėl to, kad šis 

įsiskolinimas nebuvo sava-
laikiai ir tinkamai užfiksuo-
tas.

Telieka geranoriškas 
kelias
Klausimo pranešėja Vio-

leta Bieliūnaitė-Vanagienė 
teigė, kad minėtasis įsisko-
linimas susidarė 2003-2007 
m. Ir terminai jam išsirei-
kalauti jau yra praleisti. 
Vienintelis kelias parkui 
atgauti savo lėšas – tai ge-
ranoriškas rajono tarybos 
sprendimas. Pranešėja pa-
aiškino, kad skola nebuvo 
laiku užfiksuota, praleisti 
visi jos mokėjimo ir išieško-
jimo terminai. Ji pripažino 
– bendrovė negali kategoriš-
kai reikalauti skolos. Tačiau 
atliekant autobusų parko 
veiklos auditą, Kontrolės ir 
audito tarnyba nustatė, kad 
šis įsiskolinimas yra, ir sa-
vivaldybė pagal Susisieki-
mo ministro įsakymą, tuos 
nuostolius privalėjo kom-
pensuoti, tačiau to nepa-
darė. Rajono savivaldybės 
Kontrolės ir audito tarnyba 
pateikė rekomendaciją, ku-
rią vykdant, ir kreipiamasi 
į rajono tarybą, kad ji leistų 

grąžinti įsiskolinimą. 

Rajono tarybos narių
pasvarstymai
Tuo tarpu rajono tarybos 

narys Irmantas Tarvydis tvir-
tino, kad jokios skolos nėra. 
Jis atkreipė dėmesį, kad įmo-
nės finansiniuose dokumen-
tuose nesutampa kai kurios 
dotacijų sumos. V. Bieliū-
naitė-Vanagienė paaiškino, 
kad jos ir neturi sutapti, nes 
dotacijos gaunamos ne tik iš 
savivaldybės.

Antanas Vagonis teigė, 
kad ankstesnės valdžios ne-
vykdė savo įsipareigojimų. 
„Aš tai galvoju, kad turėtų 
būti aiškiai apibrėžta, kad 
duotuojame įmonę, tai do-
tuojame“, – sakė jis. Eksme-
ras pabrėžė, kad jam dirbant 
Rokiškio komunalininko va-
dovu, iš savivaldybės ateida-
vo siūlymai nerašyti sąskaitų 
už paslaugas, o tas sumas 
nurašyti į įmonės nuostolius, 
kas yra neteisėta.Ir A. Vago-
nis siūlė keisti tarybos spren-
dimą, kuriame skirtas lėšas 
autobusų parkui įvardinti ne 
kaip senos skolos grąžinimą, 
o kaip dotaciją. „Ar galima 
pakeisti dokumentą, kad tai 

dotacija autobusams pirkti, 
ar atlyginimams kelti“, – 
sakė A. Vagonis. 

Rajono tarybos narys Al-
gis Čepulis manė, kad grą-
žinti tinkamai neįformintą 
skolą, būtų pažeidimas. 

V. Bieliūnaitė-Vanagienė 
teigė, kad pavadinimas tėra 
tik žodžių žaismas. Nes patį 
skolos faktą užfiksavo rajono 
Kontrolės ir audito tarnyba.

I. Tarvydis primygtinai 
siekė išsiaiškinti, yra skola 
ar ne. 

Savivaldybės kontrolie-
rė Danguolė Namajūnienė 
paaiškino, kad jos tarnyba 
rekomendavo kompensuoti 
nekompensuotus nuostolius. 
Pagal ministro nustatytą 
tvarką, ši suma privalėjo būti 
kompensuota.O pagal aps-
kaitos standartus, kadangi 
kita šalis – savivaldybė – ne-
priėmė to, tai įstaiga ir nega-
lėjo tos sumos įtraukti į sko-
lą. Nors ir turėjo tą padaryti.

Vicemeras Tadas Baraus-
kas teigė: „Aš paantrinsiu 
Kontrolės ir audito tarnybos 
vadovei. Skola yra ir mes ją 
turime. Tik ji nebuvo teisin-
gai užfiksuota“, – sakė jis.

A. Vagonis svarstė, kad 

skola nebuvo atiduota, bet 
ir nebuvo fiksuota. Jis teigė, 
kad nėra žinoma, kas vyko 
2003-2007 m. autobusų par-
ke. Jis kalbėjo, kad biudžetui 
yra krūvis kažką atidavinėti 
už 2003 m. 

Vicemeras T. Barauskas 
pabrėžė, kad dotacija ir sko-
la nėra vienas ir tas pat. Mat 
jei parkui būtų skirta dotaci-
ja, skolos faktas niekur neiš-
nyktų ir įmonė vėl galėtų jos 
reikalauti. 

I. Tarvydis siūlė dėl skolos 
kreiptis į teismą. Jei teismas 
skirs, tada taip. „Mes negalim 
laisva ranka dalinti biudžeto 
pinigų, kurie galėtų būti skirti 
mokykloms ar socialinėm pa-
ramom“, – sakė jis.

A. Čepulis domėjosi, ar 
nauji autobusai būtų perkami 
ISUSU firmos.

Egidijus Vilimas, teigė, 
kad 2003-2007 m. jis buvo 
rajono meras. Jis tikino, 
kad klausimas dėl skolos iki 
mero ir rajono tarybos „ne-
buvo daėjęs“. 

Tarybos narė Dijana 
Meškauskienė pabrėžė, kad 
kasmet klausant Rokiškio 
autobusų parko direktoriaus 
ataskaitas, nuolatos buvo mi-

nimas žodis „įsiskolinimai“.
Rajono tarybos nariai pri-

ėmė sprendimą kompensuoti 
Rokiškio autobusų parko įsi-
skolinimus. Už tai balsavo 
15 tarybos narių.

Naudos autobusams
pirkti
Kam bus skirtos lėšos, 

gautos iš rajono savivaldy-
bės, jau aišku. Jos bus skirtos 
įsigyti naujesniems autobu-
sams. Antai dabar Rokiškio 
autobusų parke yra 43 auto-
busai. Iš jų trys ketvirtadaliai 
– 32 autobusai yra „vyresni“ 
nei 20 metų. Buvo pateik-
tas keturių autobusų, jau 
nebetinkamų eksploatacijai 
sąrašas. Parko specialistai 
išanalizavo, kad kiekvienam 
tokiam autobusui eksploa-
tuoti per metus reikia 22-32 
tūkst. Eur. Beveik 4 tūkst. 
Eur sudaro vien tik vieno 
autobuso remonto išlaidos. 
Kurą šie seni autobusai irgi 
srebia dideliais kiekiais: 
maždaug 26-30 l/100 km.

Šie keturi autobusai yra 
dideli – apie 50 vietų. Jie 
būtų keičiami naujesniais ir 
mažesniais, 19+1 vieta au-
tobusais, kurių kaina būtų 
maždaug 40-50 tūkst. Eur ir 
šiek teik didesniais, skirtais 
tarpmiesčiui, 34-ų sėdimųjų 
vietų autobusais, kurių vieno 
kaina būtų 70-80 tūkst. Eur. 
Bendrovė dairosi ne naujų, 
o jau naudotų, pagamintų 
2010-2014 m., autobusų.

„Tačiau vertinant ilgalaikį 
rezultatą, 4 autobusų eksplo-
atavimo kaštai sumažės 33 
proc. Paskaičiuoti ekonominį 
efektą yra gana sudėtinga, nes 
per ilgą laikotarpį atnaujinant 
autobusus, gali tekti atsisakyti 
kai kurių maršrutų aptarna-
vimo, nes nebeturėsime tam 
techninių galimybių. Be to 
situacija ir toliau prastės, nes 
eksploatuojant iki 40 metų 
senumo autobusus, nebetinka-
mų naudoti autobusų skaičius 
tik didės“, – naujesnių auto-
busų įsigijimo svarbą rajono 
tarybai motyvavo Rokiškio 
autobusų parko direktorius.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Darbo inspekcija siūlo griežtinti vairuotojų darbą
Patikrinus 22 krovinių 

vežėjų įmones ir nustačius 
darbo įstatymų pažeidimų, 
Valstybinė darbo inspek-
cija (VDI) siūlo griežčiau 
reglamentuoti vairuotojų 
darbą.  

Patikrinimus pernai lap-
kritį atlikusi VDI nustatė, 
kad 11 vairuotojų dirbo ne-
deklaruotą darbą, o vienas 
– nelegaliai, todėl pažeidė-
jams surašė 14 administra-

cinių pažeidimų protokolų: 
pusę – dėl darbo laiko aps-
kaitos, kitus – dėl atlygini-
mų apskaičiavimo ir mo-
kėjimo tvarkos, kitų darbo 
įstatymų pažeidimų, pranešė 
inspekcija.

VDI patarėja komunika-
cijai Jurgita Kažukauskai-
tė-Sarnickienė BNS paaiš-
kino, kad nedeklaruotos 
darbo formos yra neapskai-
tyti viršvalandžiai ir nakti-
nis darbas, kai nesilaikoma 

darbo ir poilsio režimo, dar-
buotojai tariamai jų prašy-
mu išleidžiami nemokamų 
atostogų arba darbdaviai 
jiems leidžia nedirbti ir tuo-
met jiems netaikomas socia-
linis draudimas. 

Dėl to inspekcija siūlo 
apriboti nemokamų atostogų 
laiką, taip pat trečiųjų šalių 
piliečių įdarbinimą įmonė-
se, kur vairuotojai gali be 
draudimo nedirbti daugiau 
negu 20 kalendorinių dienų 

per metus.  
„VDI pasiūlymas riboti 

vairuotojams suteikiamus 
nedraudiminius laikotarpius 
reiškia numatyti tam tikrą 
galimą nemokamų atostogų 
trukmę per metus transporto 
sektoriuje“, – BNS nurodė J. 
Kažukauskaitė-Sarnickienė.

Pagal Darbo kodeksą ne-
mokamų atostogų trukmė 
yra neribojama, ji nustatoma 
šalių susitarimu.

Lietuvos nacionalinės 

vežėjų automobiliais asoci-
acijos „Linava“ Sekretorius 
transporto politikai Tomas 
Garuolis BNS taip pat sakė, 
kad nemokamų atostogų 
trukmė vairuotojams dabar 
nėra ribojama.

Anot J. Kažukauskai-
tės-Sarnickienės, inspekci-
jos pasiūlymai pateikti So-
cialinės apsaugos ir darbo 
ministerijai, tačiau jie kol 
kas nėra konkretūs. 

„VDI planuoja patikrinti 

dar kartą, kaip įmonės atsi-
skaitė su darbuotojais pagal 
nustatytus pažeidimus bei ar 
darbo ir poilsio laiko aps-
kaitos sistema vedama lai-
kantis Darbo kodekso nor-
mų“, – rašoma pranešime. 

Pasak jos, darbdaviai 
privalės pašalinti 17 pažei-
dimų.22 įmonės pasirinktos 
pagal jų darbuotojų skaičių, 
vidutinį darbo užmokestį ir 
kitus  rodiklius.

BNS inform.
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Įspūdingas tritaškis papuošė Mažų miestelių lygos rungtynes
Po Naujųjų į šalies mies-

tų ir miestelių krepšinio 
aikšteles sugrįžo Mažų 
miestelių lyga. Sugrįžtuvės 
Rokiškyje buvo ypač gra-
žios. Panemunėlio „Fazės“ 
ir Širvintų „Briedžio“ susi-
tikimo antrojo kėlinio pas-
kutinioji sekundė ilgam liks 
rajono krepšininko Oresto 
Šniokos prisiminimuose: 
iš varžovų aikštelės pusės 
švysteltas kamuolys atsidū-
rė tinkle.

„Fazė“ žiūrovams 
suteikė vilties
Panemunėlio „Fazė“ – ko 

gero, pati nesėkmingiausia 
lygos komanda. Atrodo, ir 
sportininkai stengiasi, ir sir-
galiai juos palaiko. O va per-

galių vis nėra. Gražiu, draus-
mingu žaidimu pasižyminčiai 
komandai visose rungtynėse 
jėgų pritrūkdavo paskutinia-
jam ketvirčiui. Ne išimtis ir 

savaitgalio rungtynės su Šir-
vintų „Briedžiu“.

Pirmajame kėlinyje pane-
munėliečiai toli varžovų ne-
paleido: komandas skyrė tik 

septyni taškai. Antrasis mūsiš-
kiams buvo labai sėkmingas: 
kėlinį laimėti pavyko net 11-
ka taškų. Trys jų buvo pelnyti 
įspūdingu Oresto Šniokos me-
timu iš varžovų aikštės pusės, 
su besibaigiantį kėlinio laiką 
signalizuojančia sirena. Tokio 
grožio metimo sirgaliai jau se-
niai nebuvo matę.

Tačiau tai buvo viskas, ką 
panemunėliečiams pavyko 
pademonstruoti saviesiems 
sirgaliams. Trečiajame kėli-
nyje širvintiškiai jau likvidavo 
skirtumą. O ketvirtajame „Fa-
zės“ žaidėjai apskiritai nepel-
nė nė taško. Užtat jų varžovai 
įmetė net 33 taškus. Be jokio 
atsako. Rungtynes 91:54 lai-
mėjo svečiai iš Širvintų.

Panemunėliečių lyderiu 

buvo O. Šnioka, įmetęs 21 
tašką. Po 8 taškus į komandos 
sąskaitą pridėjo Karolis Azara-
vičius ir Almantas Matiukas. 
O. Šnioka taip pat atkovojo 9 
kamuolius.

„Entuziastai“ įveikė 
Pandėlį
Kitose Mažų miestelių ly-

gos rungtynėse susitiko Obelių 
„Entuziastai“ ir Pandėlys. Šio-
se rungtynėse vienintelė intriga 
buvo, ar obeliečiai įmes šimtą 
taškų. Deja, pritūko vieno 
taško. Pandėliečius jie įveikė 
99:63.

Nugalėtojų gretose daugiau-
sia taškų pelnė: Nedas Valečka 
– 25, Renatas Jegorovas – 21, 
Arnas Juškevičius – 18. R. Je-
gorovas atkovojo 10 kamuolių.

Pandėliečių gretose 13 taš-
kų pelnė Karolis Pučėta, 11 
pridėjo Ignas Jarušauskas ir 9 
– Vidas Joneliūkštis.

Kita savaitė mūsiškėms ko-
mandoms – poilsio metas. O 
štai sausio 18 d. Kūno kultūros 
ir sporto centro salėje sirgaliai 
galės pamatyti Pandėlio ir La-
būnavos komandų susitikimą. 
O štai „Entuziastų“ laukia iš-
vyka tą pačią dieną į Kavarską.

Kol kas „Entuziastai“ yra 
lygos B diviziono B grupės ly-
deriai. O štai Pandėlys toje pat 
grupėje kol kas ketvirtas.

Panemunėlio „Fazė“ lygos 
C divizione kol kas užima tarp 
keturių komandų ketvirtąją 
vietą.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Ligonių kasos konferencijoje kalbėta apie iššūkius, patirtį, globalias tendencijas
Panevėžio teritorinė ligo-

nių kasa (Panevėžio TLK), 
kaip kasmet prieš didžiau-
sias metų šventes, organizavo 
metinę konferenciją, skirtą 
nuveiktiems darbams aptarti 
ir naujų metų iššūkiams ap-
žvelgti. Į renginį šįmet kvies-
ti visi sutartiniai partneriai 
– ne tik Panevėžio, bet ir 
kitų teritorinių ligonių kasų 
(TLK) veiklos zonos gydymo 
įstaigų vadovai, taip pat Pa-
nevėžio ir Utenos apskričių 
savivaldybių, visuomenės 
sveikatos biurų, „Sodros“, 
pacientų organizacijų, visų 
ligonių kasų ir kt. partnerių 
atstovai.

Šį kartą stipriąsias savo 
veiklos puses daugiau kaip 
120-čiai susirinkusiųjų prista-
tė kiekviena TLK, o informa-
ciją apie tai, ką žada 2020-ieji, 
pateikė Valstybinės ligonių 
kasos prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos (VLK) direkto-
rius Gintaras Kacevičius. Su-
laukta ir sveikatos apsaugos 
ministro Aurelijaus Verygos 
sveikinimo.

Į konferenciją atvykęs Sei-
mo Sveikatos reikalų komite-
to pirmininko pavaduotojas 
Raimundas Martinėlis jos 
dalyvius supažindino su svei-
katos priežiūros aktualijomis, 
planuojamais, siūlomais kai 
kurių įstatymų pakeitimais, 
sveikatos sistemos finansavi-
mo problemomis, sveikatos 
priežiūros įstaigų tinklo  re-
formos kliūtimis ir kt.   

Renginio šeimininkas – Pa-
nevėžio TLK direktorius Jo-

nas Narbutas prisiminė svar-
biausius 2019 metų iššūkius: 
pirmą kartą 3 metams su įstai-
gomis, teikiančiomis tik PASP 
paslaugas, pasirašytas sutartis, 
kai kurių sumų fiksavimą ne 
sutartyse, bet informacijoje, 
pateikiamoje TLK interneto 
svetainėje, papildomų lėšų  
sveikatos priežiūros specialis-
tų darbo užmokesčiui didinti 
skubų skirstymą besibaigiant 
metams.

Pasak J. Narbuto,  tikras 
iššūkis Panevėžio TLK šiais 
metais buvo panaudoti vietoj 
3 mln. gautus 6 mln. eurų, 
skirtus gyventojų dantims 
protezuoti, nes teko iškviesti 
per 3 tūkst. asmenų daugiau 
nei jų buvo pakviesta 2018 
m. ir pustrečio karto daugiau 
– nei 2017 m. Dirbta tikrai 
daug, bet užtat šio iššūkio re-
zultatas – visiškai ištirpusi eilė 
asmenų, net iki dešimtmečio 
laukusių dantų protezavimo.

Panevėžio TLK direkto-
rius užsiminė ir apie Gyven-
tojų aptarnavimo skyriaus 
pertvarkymą, kai sumažinus 
atstovų rajonuose skaičių nuo 
11 iki 7, dalis jų ėmė dirbti 
dviejuose miestuose, kalbėjo 
apie ilgiau kaip pusmetį už-
sitęsusį Valstybės kontrolės 
auditą, darbuotojų valstybės 
tarnyboje trūkumą, negalėji-
mą į ligonių kasą prisivilioti 
teisininkų, medikų ir kt.

Apie globalias tendencijas 
ir lokalius iššūkius kalbėjęs 
VLK vadovas pirmiausia pri-
statė, kaip keitėsi Privalomo-
jo sveikatos draudimo fondo 
(PSDF) biudžeto pajamos nuo 
2007 iki pat 2019 metų ir koks 
yra šio biudžeto prognozuoja-
mų pajamų augimas kitais me-
tais. Nors PSDF pajamos, kaip 
numatoma, augs iki 2,3 mlr. 
Eur, valstybės biudžeto lėšų 
trūkumas valstybės deleguo-
toms funkcijoms apmokėti gali 

tapti rimta kliūtimi pasidžiaug-
ti lėšų augimu. Šiai problemai 
spręsti ketinama pasinaudoti 
„Sodros“ praktika.

G. Kacevičius informavo 
apie didelius VLK rengiamus 
Sveikatos draudimo įstatymo 
nuostatų pakeitimus, kurie, 
pataisyti po gautų pastabų, 
kitą savaitę pakartotinai bus 
teikiami Sveikatos apsaugos 
ministerijai. Svarbus aspek-
tas šiuose pakeitimuose – 
kitoks papildomo sveikatos 
draudimo mėnesio įteisini-
mas. VLK direktorius taip 
pat kalbėjo apie didėsiančias 
lėšas sveikatos priežiūros 
paslaugoms, medicininei re-
abilitacijai ir prevencinėms 
programoms, lėšas, skirtas 
užtikrinti medikų atlyginimų 
augimą nuo rugsėjo mėn., 
esamą ir prognozuojamą 
PSDF biudžeto rezervą. Ga-
liausiai pabrėžta, kad PSDF 
biudžetas kitąmet bus įtemp-

tas ir skirtas palaikyti tik tam, 
kas buvo įdiegta 2019 m. bei 
medikų atlyginimo didinimo 
įsipareigojimams vykdyti. 
Nepaskirstytų PSDF lėšų bus 
minimaliai – preliminariai 
apie 3 mln. Eur (2019 m. – 
16 mln. Eur), todėl kitąmet 
gydymo įstaigoms nereikėtų 
turėti nepagrįstų lūkesčių, o 
paslaugų teikimą reikėtų or-
ganizuoti efektyviausiu būdu, 
optimizuojant sąnaudas ir ne-
planuojant sutarčių viršijimų.

Be kita ko, G. Kacevičius 
pastebėjo, kad gydymo įstai-
gos į šių metų pabaigą buvo 
labai produktyvios ir suteikė 
daug daugiau paslaugų nei 
planuota sutartyse. Kadangi 
metų gale nepaskirstytų lėšų 
greičiausiai bus mažiau nei 
viršsutartinėms paslaugoms 
apmokėti reikiamo finansavi-
mo, visoms šioms paslaugoms 
apmokėti gali pritrūkti lėšų.  

Tęsdamas lėšų apmokėji-

mo klausimą, VLK vadovas 
pasidalijo informacija apie 
naujausias sveikatos priežiū-
ros paslaugų apmokėjimo 
tendencijas. Akivaizdu, kad 
pasaulinėje praktikoje įžengta 
į ketvirtą plėtros etapą – ap-
mokėjimą už pacientui sukur-
tą vertę. Ši vertė skaičiuojama 
pagal objektyvius paslaugų 
kokybės rodiklius, pacientų 
patirtį ir paslaugos kaštus. 
Verte pagrįsto apmokėjimo 
pavyzdžių pateikta iš Švedi-
jos, Prancūzijos, tokį apmokė-
jimą galvos smegenų insulto 
srityje nuo 2020 m. pavasario 
žada modeliuoti Estija.

Konferencijoje taip pat pa-
liesta perėjimo nuo 5 prie 1 
sutarties tarp ligonių kasų ir 
gydymo įstaigų tema bei pa-
sidalinta VLK vizija dėl ligo-
nių kasų konsolidavimo.

Panevėžio 
teritorinės liginių kasos

 inform.

Irake esančių Lietuvos karių saugumas sustiprintas – ministerija
 Kilus įtampai dėl Irano ge-

nerolo nukovimo Irake, šioje 
šalyje tarnaujančių Lietuvos 
karių saugumas yra sustiprin-
tas, teigia Krašto apsaugos mi-
nisterija.

Šiuo metu NATO mokymo 
misijoje ir kovos su „Islamo vals-

tybės“ grupuote koalicijoje Irake 
tarnauja 15 Lietuvos karių.

Krašto apsaugos ministerijos 
atstovai BNS nurodė, kad Lietu-
vos kariuomenės Gynybos štabas 
palaiko nuolatinį ryšį su šalies 
kariais ir su tarptautinių misijų 
vadovybėmis.

„Atsižvelgiant į pablogėjusią 

saugumo situaciją ir besikeičian-
čią Irako vadovybės poziciją, 
tarptautinių karinių pajėgų va-
dai ėmėsi papildomų priemonių 
karių saugumui užtikrinti: susti-
printas bazių saugumas, apribo-
tas karių judėjimas, sustabdytos 
mokymo veiklos“, – BNS infor-
mavo ministerijos atstovė Asta 

Galdikaitė.
Pasak jos, „artimiausiomis 

dienomis turėtų būti sprendžiama 
dėl tarptautinių pajėgų Irake atei-
ties“. Pirmadienį situaciją Irake 
svarstys Šiaurės Atlanto Taryba 
Briuselyje.

NATO vadovaujama tarptau-
tinė operacija Irake vykdoma nuo 

2004 metų, ji skirta apmokyti ša-
lies saugumo pajėgas. Du Lietu-
vos kariai vykdo tarnybą Bagda-
de operacijos štabe, keturi kariai 
atlieka tarnybą Tadži oro uoste. 
Kovos veiksmuose pagal nusta-
tytą mandatą kariai nedalyvauja.

JAV vadovaujamos koalicijos 
operacijoje Irake „Įgimtas Ryž-

tas“ Lietuva prisideda nuo 2017 
metų, operacijoje nuolat išlaiky-
dama šešis karinius instruktorius, 
rengiančius vietines saugumo 
pajėgas. Kariai tarnauja Danijos 
kontingento sudėtyje šiaurės va-
karinėje Irako dalyje esančiame 
Ramadžio mieste.

BNS inform.
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Nematoma paveikslo pusė
Sausio mėnesį net 7-iuo-

se Lietuvos regionų muzie-
juose startuoja unikalus 
projektas „Nematoma pa-
veikslo pusė“. Tai – ciklas 
parodų, kuriose pristatomi 
paveikslai iš muziejų fondų 
ir jų tyrimų vaizdai, atlikti 
pasitelkiant ultravioleti-
nius, infraraudonuosius ir 
rentgeno spindulius. Rokiš-
kio krašto muziejuje ši par-
oda veiks sausio 16 d.

Projektas „Nematoma 
paveikslo pusė“ skirtas su-
pažindinti muziejų lankyto-
jus su dalimi meno kūrinių 
technologinių tyrimų, kurie  
Lietuvoje atliekami jau keletą 
dešimtmečių.  Fiksuojant pa-
veikslų vaizdus infraraudonų-
jų, ultravioletinių ir rentgeno 
spindulių diapazone bei juos 
derinant su įprastai matomu 
vaizdu net ir neįgudusiam 
žiūrovui galima pamatyti 
daugybę skirtumų ir pažvelg-
ti į gilesnius, plika akimi ne-
matomus kūrinio sluoksnius, 
pasakojančius savitą kūrinio 
istoriją.

Senieji paveikslai nuo 
sukūrimo momento iki šių 
dienų paprastai būna patyrę 
nemažai pokyčių – restau-
ravimų, atnaujinimų, per-

tapymų, formato pakeitimų 
ir kitų, tačiau apie juos pa-
prastai žino tik specialistai. 
Visgi tai yra ir neatsiejama 
mūsų paveldo istorijos dalis, 
o ir patys skirtingose spektro 
srityse užfiksuoti vaizdai yra 
savotiškai įdomūs vizualiai. 

Kviečiame lankytojus pasi-
justi tyrinėtojais ir pasinerti 
į nematomos mūsų kultūros 
paveldo istorijos gelmes.

Projektą finansuoja Lietu-
vos kultūros taryba.

Rokiškio krašto 
muziejaus inform.

Artėja Sausio 13-oji – kur įsigyti neužmirštuolę?

Lietuvoje tapo gražia 
tradicija Sausio 13-osios 
aukoms atminti į atlapą 
segtis neužmirštuolę. Įsigi-
ję specialias popierines ar 
siuvinėtas gėlytes, simboli-
nę paramą skirs šiandieni-
niams Lietuvos gynėjams 
– Krašto apsaugos savano-
rių pajėgoms. Prekyba ne-
užmirštuolėmis prasidėjo 
sausio 6 d.

Facebook paskyroje „Ne-
užmirštuolė“ klausiama, 

Neužmirštuolės jau prekyboje.                                                                                          Paskyros „Neužmirštuolė“ nuotr.

kiek kainuos, pavyzdžiui, 
siuvinėta gėlytė, ir kiek iš 
jos kainos teks paramai ka-
riams savanoriams. Paskyros 
autorių teigimu, siuvinėta 
neužmirštuolė kainuos 3 Eur, 
gaminio savikaina – 1,69 Eur, 
dar 52 cnt atsieis pridėtinės 
vertės mokestis, o kariams 
teks 0,79 Eur.

Neužmirštuolių galima įsi-
gyti:

POPIERINIŲ: visose 
„Narvesen“ prekybos vietose

SIUVINĖTŲ: „Natų kny-

gyne“, Totorių g. 20, Vil-
niuje

LPKTS Patriotinių lei-
dinių knygynėlyje, Laisvės 
al. 39, Kaune (Jei esate ki-
tame mieste ir norite įsigyti 
būtent šių neužmirštuolių – 
parašykite žinutę socialiame 
tinkle facebook, paskyroje 
„Neužmirštuolė“).

METALINIŲ: visuose 
miestų ir rajonų centrų „Lie-
tuvos pašto“ poskyriuose.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rokiškėnas drožėjas įvertintas specialiu prizu
Sausio 5 d. Alytuje su-

rengta tradicinė, jau 15-oji 
tautodailės kūrinių baigia-
moji konkursinė paroda 
„Aukso vainikas“.  Joje 
savo darbus eksponavo 28 
kūrėjai, geriausi savo ap-
skričių atstovai. 

Šioje parodoje iškilmingai 
paskelbta Tautodailės metų 
pradžia ir „Aukso vainikais“ 
vainikuoti parodos laureatai. 

Parodoje buvo ekspo-
nuojami vaizdinės liaudies 
dailės, skulptūros, tapybos, 

grafikos ir taikomųjų dailės 
šakų bei kryždirbystės kūri-
niai.

Pirmųjų vietų laimėtojai – 
po vieną vaizdinės, taikomo-
sios dailės ir kryždirbystės 
atstovą – apdovanoti simbo-
liniais aukso vainikais.

Nors rokiškėnai į aukso 
vainikus nepretendavo, ta-
čiau be prizų iš Alytaus ne-
grįžo. Lietuvos tautodailės 
sąjungos Panevėžio bendri-
jos Rokiškio skyriaus drožė-
jas Juozas Čepulis apdova-
notas specialiuoju diplomu 

už specifinį kūrybos braižą. 
Kūrėjas daug metų dalyvau-
ja įvairiausiose parodose, 
jose pelnė ne vieną aukštą 
įvertinimą.

O „Aukso vainikas“ kryž-
dirbystės srityje skirtas Pa-
nevėžio bendrijos Ukmergės 
skyriaus medžio skulptoriui 
Rimantui Zinkevičiui. Šis 
medžio drožėjas rokiškė-
nams gerai žinomas kaip 
konkursinės Liongino Šep-
kos parodos laimėtojas.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Finansų ministerija vidaus rinkoje 
pasiskolino 30 mln. eurų

„Nasdaq“ Vilniaus 
biržoje pirmadienį įvy-
kusiame trejų metų tru-
kmės Vyriausybės ver-
tybinių popierių (VVP) 
emisijos, iki kurios išpir-
kimo liko 802 dienos, pa-
pildymo aukcione obli-
gacijų išplatinta už 30 
mln. eurų, vidutinė palū-
kanų norma buvo minus 
0,055 procento.

Ši emisija pradėta pla-

tinti pernai kovo 18 dieną, 
paskutiniame jos papildy-
mo aukcione gruodžio 9 
dieną obligacijų parduota 
taip pat už 30 mln. eurų, 
vidutinės palūkanos buvo 
minus 0,057 procento. Po 
pirmadienio aukciono ben-
dras emisijos nominalus 
dydis pasiekė 304 mln. 
eurų.

Aukcione pirmadienį 
pasiūlyta mažiausia palū-
kanų norma buvo minus 

0,06 proc., patvirtinta 
didžiausia – minus 0,05 
procento. Šiai emisijai 
nustatytas 0,1 proc. atkar-
pos dydis.

VVP paklausa aukcione 
siekė 82,55 mln. eurų, iš 
jų 80,05 mln. eurų sudarė 
konkurenciniai pasiūlymai.

Ši VVP emisija bus iš-
perkama 2022 metų kovo 
20 dieną.

BNS inform.

Į Klaipėdą plaukia pirmasis 
šiemet dujovežis

 Į Klaipėdos suskystintųjų 
gamtinių dujų (SGD) termina-
lą plaukia pirmasis šiais metais 
dujų krovinys. Didelio dujove-
žio iš Norvegijos laukiama tre-
čiadienį. 

„Į Klaipėdos uostą atvyksta 
„Arctic Voyager“, kuris atga-
bena apie 138 tūkst. kub. metrų 
SGD. Planuojame, kad dujovežis 
prie Klaipėdos SGD terminalo 
švartuosis sausio 8 dienos ryte“, 
– BNS komentavo terminalo ope-
ratorė „Klaipėdos nafta“.  Laivas 
„Arctic Voyager“ plaukia iš Nor-
vegijos Melkojos uosto, kur yra 
„Equinor“ gamykla.

Tai bus jau septintas didelis 
SGD krovinys iš Norvegijos per-

nai spalį prasidėjusiais naujais 
dujų metais. 

Nuo spalio į Klaipėdą iš Vy-
socko atvyko 13 laivų su Rusijos 
bendrovės „Novatek“ dujomis, šie 
dujovežiai į Klaipėdą plukdo po 
6,5-9,5 tūkst. kub. metrų SGD. 

Gruodį taip pat atplaukė ir dau-
giau kaip 150 tūkst. kub. metrų 
SGD krovinys iš Jungtinių Ame-
rikos Valstijų – trečias per visą 
penkerių metų SGD terminalo 
Klaipėdoje veiklą.

Šiais dujų metais – nuo 2019 
metų spalio iki 2020 metų rugsėjo 
pabaigos – terminale iš viso yra 
užsakyti daugiau kaip 19 TWh iš-
dujinimo pajėgumai, atitinkantys 
apie 20 didelių dujovežių.

BNS inform.
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AUGALAI

• Miltus gyvuliams šerti. Atvežu į 
namus. Tel. 8 652 80 328.  
Rokiškis
• Pašarinius grūdus.  
Tel. 8 655 79 176. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Vokelį naujagimiui. Natūralios 
vilnos, šiltas, puikiai telpa į 
vežimelį, tinka vaikui iki 2,5 metų. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 686 93 166. 
Utena
• Laikrodį. Būklė 10/10, rankų 
darbo, kelis kartus dėvėtas. 
Altimetras, barometras, kompasas. 
Dvigubas laikas, saulėlydis/
saulėtekis, temperatūros rodymas, 
vibraciniai įspėjimai. Atsparumas 
vandeniui iki 30 m/100 pėdų. Gylio 
matavimai. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 620 42 124. Rokiškis
• Kombinezoną vaikučiui. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 612 47 934.  
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Kaimiškai augintas kiaules, 
kilogramo kaina 2,30 Eur.  
Tel. 8 620 31 985. Rokiškis
• Juodmargį veršiuką auginimui. 
Tel. 8 623 31 100. Rokiškis
• Pekinuką, atvestą rugsėjo 28 
dieną. Šuniukas žaismingas, 
pasiruošęs keliauti į naujus namus. 
Ir dvi vokiečių aviganes, atvestas 
spalio 4 dieną. Kalytės gyvena 
lauke, žaismingos, sargios. Kaina 
120 Eur. Tel. 8 625 88 359.  
Biržai
• Pigiai 4 mėn. gaidžius veislei. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Jauną ožį. Ilgaplaukis, beragis. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 671 55 706. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo. Galiu dirbti 
pagalbiniu arba ūkyje. Obeliai.  
Tel. 8 603 37 595. Rokiškis
• Galiu prižiūrėti vaikus arba 
senyvus žmones. Patirties turiu. 
Galiu dirbti bet kuriuo paros metu. 
Tel. 8 648 17 434. Rokiškis
• Vyras ieško bet kokio darbo.  
Tel. 8 628 94 772. Rokiškis
• Vyras ieško bet kokio darbo. 
Galiu atlikti ir pagalbinius darbus, 
darbo nebijau. Tel. 8 699 28 563. 
Rokiškis
• Vyras skubiai ieško darbo.  
Tel. 8 645 84 278. Rokiškis
• Pusamžis vyras, be žalingų 
įpročių, ieško darbo. Gali būti 
ir laikinas. Tel. 8 605 68 135. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Tel. 8 675 84 278. 
Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Intymaus 
nesiūlyti. Tel. 8 604 64 220. 
Rokiškis
• Vyras ieško darbo.  
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis
• Vidutinio amžiaus vyras ieško 
darbo. Gali būti laikinas.  
Tel. 8 605 68 135. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• UAB siūlo darbą šaltkalviui-
remontininkui, darbui, susijusiam 
su krovinine technika.  
Tel. 8 687 33 067. Rokiškis
• UAB siūlo darbą miškavežio 
vairuotojui, reisai Lietuva-Latvija. 
Tel. 8 687 33 067. Rokiškis
• Reikalinga moteris, kuri galėtų 
kartu gyventi ir prižiūrėti po insulto 
ligonį už atitinkamą mokestį 
(maistas ir viskas, kas reikalinga 
buityje, suteikiama).  
Tel. 8 610 83 462. Zarasai

KITA

• Mišrias, sausas, skaldytas malkas. 
Atvežu. Galiu ir nedidelį kiekį.  

Tel. 8 612 20 251. Rokiškis
• Tris buitinius dujų balionus. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 612 94 783. 
Rokiškis
• Lapuočių malkas kaladėmis 
ir skaldytas. Tel. 8 645 87 075. 
Rokiškis
• Storesnes metalines statines 200 l 
talpos. Tel. 8 615 55 734. 
Rokiškis
• Buitinius dujų balionus. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 611 17 063.  
Rokiškis
• Aliuminį medsukį.  
Tel. 8 622 06 975. Rokiškis
• Elnio ragus.  
Tel. 8 622 06 975. Rokiškis
• Ąžuolo, klevo, liepos diles.  
Tel. 8 622 06 975. Rokiškis
• Naują, nenaudotą paukštelio 
narvelį. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 621 02 106. Rokiškis
• Sausas malkas. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• 50 tonų keliamosios galios naują 
domkratą. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• Naujus School Nail prietaisus nuo 
nagų grybelio, pėdų šveitiklius. 
Siunčiu. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus įvairius klausos aparatus. 
Siunčiu. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus čekiškus elektrinius 
prietaisus nuo kurmių, pelių, 
žiurkių, blakių, vorų ir kt. Siunčiu. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis
• Sausas malkas mažais kiekiais. 
Tel. 8 602 87 040. Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 100 vnt. 
Kaina 0,7 Eur/vnt.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Medžio lenteles kūrenimui. 
Lapuotis bei spygliuotis. Mašininė 
priekabėlė - 40 Eur, įskaitant 
atvežimą. Turiu sausų malkų.  
Tel. 8 602 87 040. Rokiškis
• Garažo vartus. Aukštis 225 
cm, plotis 270 cm. Apskardinti, 
apšiltinti. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• 4 t pašarinių avižų. Kaina 110 
Eur/t. Tel. 8 622 06 975.  
Rokiškis
• 200 l talpos metalinę statinę. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 617 35 437. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Mažai naudotą planšetę Android 
7, 1GB RAM, 8GB atmintis +SD, 4 
branduolių, ekranas 7col. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 693 82 442.  
Rokiškis
• Veikiantį planšetinį kompiuterį 
ARCHOS 7oCart 16GB. Kaina 45 
Eur. Tel. 8 625 67 440.  
Rokiškis
• Planšetę. Kurią uždėjus ant 
klaviatūros, galima padaryti 
nešiojamąjį kompiuterį.  Win10 
Home, ekranas 11,6col. IPS, 
CPU 1.46GHZ turbo 2.39GHZ. 
4 branduolių, RAM 2GB, 32GB 
vidinė. Į klaviatūrą dedamas 
standartinis HDD ar SSD, yra USB 
3.0, komplekte kroviklis ir dėklas. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 647 88 088. 
Rokiškis
• Monitorių LG e1942. Naujas, 
viskas veikia. Su dėže ir visais 
priedais. Jungtis VGA, 18.5 LCD 
LED. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 655 12 035.  
Rokiškis
• Diagnostikos įrangą Launch 
CRP229. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 611 82 243.  
Rokiškis
• Diagnostikos aparatą VDM2. 
Kaina 105 Eur. Tel. 8 611 82 243. 
Rokiškis
• Idealios būklės Xbox 360 su 
laidais. 3 pulteliai ir kinektas, 
žaidimai atskirai. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 652 79 757. Rokiškis
• Planšetinį kompiuterį Prestigio. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• Monitorių ir kolonėles.  
Tel. 8 617 35 437.  
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Kaimiškai augintų kalakutų 
skerdieną, kilogramo kaina 5 Eur. 
Tel. 8 624 91 461. Rokiškis
• Įvairių veislių valgomąsias 
bulves. Galiu atvežti.  
Tel. 8 601 26 960. Rokiškis
• Ekologišką medų, galiu atvežti. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Medų. 1 kg kaina 2 Eur.  
Tel. 8 612 94 765. Rokiškis
• Ekologiškai užaugintas 
valgomąsias bulves. Nemokamas ir 
greitas pristatymas į namus.  
Tel. 8 683 50 716. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Puikiai veikiantį telefoną 
Xiaomi Redmi Note 7. Be defektų, 
nepriekaištingos būklės. Pirktas 
naujas balandžio pabaigoje. Kaina 
85 Eur. Tel. 8 625 67 440.  
Rokiškis
• Puikiai veikiantį telefoną Huawei 
P9 Lite. Skilęs ekranas, naudotis 
netrukdo. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 625 67 440. Rokiškis
• Puikiai veikiantį telefoną Alcatel. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 625 67 440. 
Rokiškis
• Idealų, kaip naują Xiaomi 
Pocophone f1 6/64GB. Labai 
galingas ir greitas telefonas. 
Garantija, pilnas komplektas, du 
dėklai ir atsarginis grūdintas stiklas 
ekranui dovanų. Atsakau į sms. 
Kaina 190 Eur. Tel. 8 647 88 088. 
Rokiškis
• Puikios būklės iPhone 6S. 
Nedaužtas, neskilės, nepririštas, 
neblokuotas. Tinka visos SIM. 
Baterijos defektas. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 692 64 675. Rokiškis
• Idealų iPhone 7 32GB Rose Gold 
visiškai sukomplektuotas (viskas 
kas buvo perkant naują), pirkimo 
dokumentais (pirktas 2017 m.). 
Neturi jokių defektų, viskas veikia 
idealiai. Kaina 190 Eur.  
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Telefoną iPhone 6S. Pilnas 
komplektas. Būklė labai gera. 
Viskas veikia. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 687 32 309. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 2 kambarių butą Panevėžio g. 14. 
Tvarkingas, šiltas, ne kampinis, 

langai į abi puses, rami, tvarkinga 
laiptinė. Kaina 26000 Eur.  
Tel. 8 634 88 847. Rokiškis
• 3 kambarių butą Utenoje, 
Aukštakalnyje, Taikos g. 
Renovuotas namas, 4 aukštas. Su 
baldais ir buitine technika. Kaina 
derinama. Daugiau informacijos 
telefonu. Kaina 48900 Eur.  
Tel. 8 609 74 707. Utena
• Sodybą šalia Obelių arba keičiu 
į dviejų kambarių butą. Siulyti 
įvairius variantus.  
Tel. 8 694 01 135. Rokiškis
• Pusę gyvenamojo namo 
Obeliuose., 45 kv. m ploto su 14 
a žemės valda ir ūkiniu pastatu. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 675 40 836. 
Rokiškis
• 4 ha žemės sklypą Panemunėlio 
seniūnijoje. Tel. 8 677 58 323. 
Rokiškis
• 3 kambarių butą Pandėlio centre. 
Butas be patogumų, antrame 
medinio namo aukšte.Išsamesnė 
informacija telefonu. Kaina 2000 
Eur. Tel. 8 603 19 973.  
Rokiškis
• Garažą Pagojėje. Sutvarkytas 
stogas, skardintos durys, trifazė 
elektros instaliacija. Kaina 2600 
Eur. Tel. 8 658 88 388.  
Rokiškis
• Sodybą nuostabioje vietoje su 1 
ha žemės Rokiškio raj., Kriaunų 
sen., Mičiūnų k. Tel. 8 606 25 534. 
Rokiškis
• Rokiškyje, J. Gruodžio g., erdvų 
bei jaukų įrengtą namą su 6,35 a 
sklypu. 1992 m. statytas mūrinis 
dviejų aukštų gyvenamasis namas, 
bendras namo plotas - 275,19 kv. 
m. Šildymas centrinis kietu kuru. 
Kaina 94900 Eur.  
Tel. 8 640 32 442. Rokiškis
• 12 a sklypą Steponyse.  
Tel. 8 605 68 135. Rokiškis
• 2 kambarių butą mikrorajone. 
Galimi įvairūs keitimo būdai.  
Tel. 8 605 68 135. Rokiškis
• 49,99 kv.m butą 3 aukšte. Šviesus, 
tylus ir labai jaukus. Pakeista 
santechnika, elektros instaliacija, 
langai ir durys. Įstiklintas balkonas. 
Arti prekybos centrai, mokykla 
ir darželiai. Erdvios parkavimo 
aikštelės. Butas laisvas, galėsite 
įsikelti iškart. Kaina 31000 Eur. 
Tel. 8 656 60 550. Rokiškis
• Skubiai! Du sklypus ant 
Aukštakalnių ežero kranto už 
sodo kainą. Vienas 22 a, kaina 
6690 Eur, antras 31 a, kaina 
5789 Eur. Pasidovanokite sau 
dovaną, sukurkite sodą. Leiskite 
sau susikurti savo poilsio oazę! 
Kaina derinama.Tel. 8 699 88 757. 
Rokiškis
• Garažą Ąžuolų g. Metalo durys. 
Rūsys po visu garažu. 6x3,8 m.  
Tel. 8 617 35 437. Rokiškis

NUOMA

• Ieškau išsinuomoti butą su visais 
baldais ir buitine technika iki 100 
Eur. Tel. 8 607 39 103. 
 Rokiškis
• Pora ieško 1-2 kambarių buto 
nuomai Rokiškyje.  
Tel. 8 622 17 872. Rokiškis

PASLAUGOS

• Atlieku lauko ir vidaus darbus. 

Montuoju gipso kartono plokštes, 
glaistau, dažau, klijuoju plyteles. 
Dirbu visus kitus darbus. 
 Tel. 8 641 65 274. Rokiškis
• Valome kaminus, krosnių angas, 
atliekame santechnikos ir smulkius 
remonto darbus. Tel. 8 644 41 260. 
Rokiškis
• Atlieku visus santechnikos 
darbus. Tel. 8 615 52 759.  

Rokiškis
• Giedame grojame laidotuvėse, 
metinėse. Kaina nuo 30 Eur.  
Tel. 8 629 16 644. Rokiškis
• Autovežio paslaugos. Vežame 
įvairius krovinius ir kitą techniką 
iki 2,5 t. Tel. 8 689 05 448. 
Rokiškis
• Automobilių, krovinių, žemės 
ūkio technikos transportavimas. 
Savivarčio paslaugos.  
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis
• Techninė pagalba kelyje.  
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis
• Mini ekskavatoriaus nuoma. 
Vienviečio traliuko paslaugos. Vežu 
krovinius iki 3,5 t.  
Tel. 8 606 02 944. Rokiškis
• Medžių genėjimas, žolės 
pjovimas, krūmų pjovimas, 
gyvatvorių formavimas, medžių 
kirtimas, malkų ruošimas, žemės 
dirbimas, greideriavimas.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis

PERKA

• Pirksiu priekabos ir savadarbio 
traktoriaus dokumentus. Siūlyti 
įvairius variantus.  
Tel. 8 647 90 701. Rokiškis
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Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Geo-
dezijos, žemėtvarkos ir teritorijų planavimo skyrius 
atlieka sklypo, projektinis Nr. 321, esančio Remeikių 
k., Juodupės sen., Rokiškio r. sav., kadastrinius ma-
tavimus. Prašome atsiliepti gretimo žemės sklypo, 
kadastrinis Nr. 7363/0004:100, esančio Remeikių k., 
Juodupės sen., Rokiškio r., savininko turto paveldė-
tojus ar jų įgaliotus asmenis dėl ribų suderinimo per 
10 dienų nuo paskelbimo spaudoje. Taip pat, atlie-
kami sklypo, projektinis Nr. 260, esančio Bryzgių k., 
Juodupės sen., Rokiškio r., kadastriniai matavimai. 
Prašome atsiliepti gretimo žemės sklypo, kadastrinis 
Nr. 7363/0003:253, esančio Jutkių k., Juodupės sen., 
Rokiškio r., savininką ar jo įgaliotus asmenis dėl ribų 
suderinimo per 10 dienų nuo paskelbimo spaudoje.

Pretenzijas ir pasiūlymus 
galima pareikšti adresu 

J.Biliūno 28-2, Anykščiai, tel. : (8 381) 52 259, 
8 621 24304 el. p. martynas.sermuksnis@vzf.lt

2020.01.16 10:20 val. Kamajų mstl., Kamjų sen., Ro-
kiškio r., numatomi žemės sklypo Nr. 7337/0003:361 
geodeziniai matavimai. Kviečiame dalyvauti mata-
vimuose gretimo žemės sklypo Nr. 7337/0003:663 
savininkus. 

Matavimus atliks 
R. Barono žemėtvarkos darbų įmonė: 
Taikos g. 5, Rokiškis; tel. 8-458-68144, 

mob. 8-683-55319, el. p. j.keliuotis@gmail.com
2020 m. sausio 15 d. 11 val. Rokiškio r., Kriaunų 

sen., Baršėnų k. numatomi žemės sklypų Kad.Nr. 
7345/0001:92 ir 7345/0001:419 kadastriniai mata-
vimai. Gretimo besiribojančio žemės sklypo Kad.Nr. 
7345/0001:96 savininkas kviečiamas atvykti į žemės 
sklypų ženklinimą.

Matavimus vykdys: 
UAB „Geo optimus“, Perkūno g.5A, Rokiškis, 

tel.: +370 685 77037

• Pirksiu butą 1, 2 ar 3 aukšte. 
Siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis
• Pirkčiau nedidelį namuką 
Rokiškio mieste. Gali būti be 
remonto, neįrengtas, negyvenamas, 
apleistas ir pan. Siūlyti įvairius 
variantus. Galimas keitimas į 2 
kambarių butą centre, pirmame 

aukšte. Tel. 8 674 78 935.  
Rokiškis
• Perku įvairius žemės ukio 
paskirties sklypus (gali buti 
apleisti) Gabriškio, Kavoliškio 
kaime. Tel. 8 628 23 751.  
Rokiškis
• Pirkčiau nedidelį žemės sklypą, 
tinkamą miškui sodinti Rokiškio, 
Anykščių, Kupiškio r.  
Tel. 8 647 42 854. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas dovanoja/parduoda 
ne seną jūrų kiaulytę? Jei turite 
pasiūlymų, rašykite el. paštu 
gbbbpe@gmail.com.  
Tel. 8 621 57 612. Rokiškis
• Prašau padovanoti geros būklės, 
veikiančią dujinę viryklę.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Prašau padovanoti neįgaliajam 
veikiantį nešiojamą kompiuterį, 
3G arba 4G mobiliojo interneto 
įrenginį. Tel. 8 608 33 063. 
Rokiškis

• Prašau padovanoti šaldytuvą 
ar šaldiklį. Tel. 8 620 47 146. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Geros būklės maitinimo kėdutę 
Milli. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 645 02 486. Rokiškis
• Puikios būklės lovą mergaitei. 
160x80 cm, su čiužiniu. Kaina 90 
Eur. Tel. 8 625 11 069.  
Rokiškis
• Tvarkingą gultuką. Vibruoja, 
groja. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 626 50 483. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Prie Respublikos g. 55 namo rasti 
raktai. Tel. 8 670 59 890.  
Rokiškis
• Pamečiau LSP (Lietuvos 
studento pažymėjimą). Radusiajam 
atsilyginsiu. Tel. 8 628 71 793. 
Rokiškis
• Rasti raktai Nepriklausomybės 
a., netoli Žaliosios eglės. Kreiptis 
nurodytu telefonu.  
Tel. 8 615 87 461. Rokiškis
• Rasta Vaido Arcimaviciaus banko 
kortelė. Tel. 8 678 27 164.  
Rokiškis
• Rasta Romos Ruželienės banko 
kortelė. Tel. 8 673 11 483.  
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Labai mažai naudotą pjūklą 
Stihl, 3,4 kW. Kaina ne galutinė. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 684 20 231. 
Kupiškis
• Labai geros būklės pjūklą 
Jonsered 2,2 kW. Galimas keitimas 
į motobloką. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Naujus žvejybos tinklus. Siunčiu. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis
• Treniruoklį. Yra du maži 
įplyšimai, naudotas ne daug. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 677 16 010.  
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Lentas. Tel. 8 614 32 843. 
Rokiškis
• Armuotą akmens vatą Paroc 
rulonais. Tel. 8 622 06 975. 
Rokiškis
• Įvairią pjautą statybinę medieną. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Plastikinį balkono įstiklinimą 
3,8x2,5 m. Tel. 8 614 75 644. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Audi A6 2002 m., universalas, 
1,9 l, TDI, 81 kW, pačiu geriausiu 
varikliu. Juoda spalva, klimato 
kontrolė, pilnas borto kompiuteris, 
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:20 Senis
10:25 Miuncheno 
kriminalinė policija 36
11:10 Komisaras Reksas
12:00 Vartotojų kontrolė
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
16:35 Kūrybingumo 
mokykla
16:45 Ponių rojus 4
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gyvenimo spalvos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nepažintas meras
22:30 Dviračio žinios
23:00 Apgavikai 2

23:45 Komisaras Reksas
00:30 Bloga mergaitė
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 Apgavikai 2
04:50 Kūrybingumo mokykla
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus 4

05:20 Atsargiai! Merginos 
06:25 Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai 
06:55 Žuvėliokai 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Prieš srovę 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Nuo likimo nepabėgsi 
12:00 Atsargiai! Merginos 

13:00 Parduotas gyvenimas
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 Dronų karai
22:30 Dronų karai
23:45 Skubi pagalba 
00:35 Makgaiveris 
01:30 X failai 
02:20 Tironas 
03:10 Skubi pagalba 
04:00 Vieniši tėvai
04:50 Atsargiai! Merginos

06:25 Mano gyvenimo šviesa
07:25 Tomo ir Džerio nuotykiai
07:50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
09:45 Rimti reikalai 2 
10:15 Rozenheimo policija 

11:15 Atsargiai - giminės! 
11:50 Būrėja
13:00 Tik tu ir aš
14:00 Našlaitės 
15:00 Svajoklė
16:00 Labas vakaras, Lietuva
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:25 KK2 vaikai
19:30 KK2
20:00 Leo ir Bružo nuotykiai 
Madagaskare
21:00 Rimti reikalai 2 
21:30 Žinios
22:30 Įkalinta
00:20 Akloji zona
01:10 Gaudynės

06:35 CSI. Majamis 
07:30 Mano virtuvė geriausia 
08:40 Stoties policija 
09:40 Paskutinis faras 
10:35 Gelbėtojai - 112 
11:35 Jūrų pėstininkai 

12:35 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Stoties policija 
16:00 Paskutinis faras
17:00 Info diena
17:30 Gelbėtojai - 112
18:30 CSI. Majamis 
19:30 Jūrų pėstininkai 
20:30 Dakaras 2020 
21:00 Kryžius
23:10 Paskutinė kulka
01:00 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius
01:45 Nusikaltimų miestas

05:20 Oponentai
06:00 Nauja diena
06:14 TV parduotuvė
06:30 Kryptys LT
07:00 „Moterų daktaras“ 
08:00 Nauja diena
09:00 Sėkmės gylis
10:00 „Pavojingi jausmai”

11:00 „Gyvybės langelis“ 
12:00 TV parduotuvė
12:25 „Pone prezidente” 
13:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija” 
14:00 Nauja diena
15:00 „Pavojingi jausmai” 
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Gyvybės langelis“ 
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija” 
19:30 Delfi dėmesio centre
20:00 Reporteris
21:00 „Pone prezidente”
21:30 Gyvenimas
22:30 Reporteris
23:30 Delfi dėmesio centre
00:00 „Pavojingi jausmai”
01:00 Oponentai
02:00 Nauja diena
03:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija” 
04:00 „Pone prezidente” 
04:20 „Gyvybės langelis“ 
05:20 Gyvenimas
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 Lietuva
09:20 Senis
10:25 Miuncheno 
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12:00 Atsargiai! Merginos 
13:00 Parduotas gyvenimas
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 Maksimali bausmė
00:00 Skubi pagalba
00:55 Makgaiveris 
01:45 X failai 
02:35 Tironas 
03:30 Skubi pagalba 
04:20 Vieniši tėvai
04:45 Atsargiai! Merginos

06:25 Mano gyvenimo 
šviesa
07:25 Tomo ir Džerio 
nuotykiai 
07:50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
09:45 Rimti reikalai 2 
10:15 Rozenheimo policija 
11:15 Atsargiai - giminės! 

11:50 Būrėja
13:00 Tik tu ir aš 
14:00 Našlaitės 
15:00 Svajoklė 
16:00 Labas vakaras, 
Lietuva
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:00 Rimti reikalai 2 
21:30 Žinios
22:30 Tamsiausia valanda
00:15 Akloji zona
01:05 Įkalinta
02:35 Alchemija XI. Praktinė 
magija : sutartinės
03:00 RETROSPEKTYVA

06:35 CSI. Majamis 
07:30 Mano virtuvė 
geriausia 
08:40 Stoties policija 
09:40 Paskutinis faras 
10:35 Gelbėtojai - 112

11:35 Jūrų pėstininkai 
12:35 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
13:35 Mano virtuvė 
geriausia 
14:55 Stoties policija 
16:00 Paskutinis faras 
17:00 Info diena
17:30 Gelbėtojai - 112
18:30 CSI. Majamis 
19:30 Jūrų pėstininkai 
20:30 Dakaras 2020 
21:00 Apgaulė
22:50 Kryžius
00:55 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
01:40 Nusikaltimų miestas

05:20 Gyvenimas
06:00 Nauja diena
06:14 TV parduotuvė
06:30 Vantos lapas
07:00 „Moterų daktaras“ 
08:00 Nauja diena
09:00 Visi savi

10:00 „Pavojingi jausmai” 
12:10 TV parduotuvė
12:25 „Pone prezidente” 
13:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija” 
14:00 Oponentai
15:00 „Pavojingi jausmai”
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Gyvybės langelis“ 
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo 
istorija” 
19:30 Delfi dėmesio centre
20:00 Reporteris
21:00 „Pone prezidente” 
21:30 Skyrybos
22:30 Reporteris
23:30 Delfi dėmesio centre
00:00 „Pavojingi jausmai” 
01:00 Gyvenimas
02:00 Oponentai
03:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija” 
04:00 „Pone prezidente” 
04:20 „Gyvybės langelis“ 
05:20 Skyrybos
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07:25 Tomo ir Džerio nuotykiai 
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02:10 Nusikaltimų miestas

05:20 Skyrybos
06:00 Nauja diena
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06:30 „Pasaulis iš viršaus“
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08:00 Oponentai
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12:25 „Pone prezidente” 
13:00 „Vieno nusikaltimo istorija” 
14:00 Mano vieta

14:30 Kryptys LT
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16:00 Reporteris
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18:00 Reporteris
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20:00 Reporteris
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Žičkumi
22:30 Reporteris
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00:00 „Pavojingi jausmai”
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04:00 „Pone prezidente” 
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05:20 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi

parkavimo davikliai. Būklė ideali, 
viskas sutvarkyta, važiuoklė, diržai 
nauji, sėdi ir važiuoji. Kaina 2590 
Eur. Tel. 8 604 01 912.  
Rokiškis
• Audi 80, 1990 m., 1,6 l, TD, 59 
kW. TA pusei metų, nesupuvęs, 
pagal metus tvarkingas automobilis. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 692 54 947. 
Kupiškis
• Audi A4 1,9 l, tdi, universalas. 
1997-10 mėn, TA iki 2021.05.10. 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 626 80 474. 
Rokiškis
• Seat Toledo 1999 m., 1,9 l, TDI, 
81 kW. TA iki 2020.06. Tvarkingas, 
puikiai užsiveda ir važiuoja, 
trauka gera. Pakeisti diržai, 
naujas starteris, restauruota vairo 
kolonėlė. Yra nauja magnetola, 
antras ratų komplektas su naujomis 
žieminėmis padangomis. Kaina 850 
Eur. Tel. 8 652 06 977.  
Rokiškis
• Puikų, prižiūrėtą automobilį 
Nissan Note. 2007 m., 1,5 l, 
dyzelis, 63 kW. Įsigijome kitą 
tad šis nebereikalingas. Kaina 
derinama. Kaina 1650 Eur.  
Tel. 8 625 12 405. Rokiškis
• Audi A4. Pasikeičiat granatą ir 

važiuojat. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 675 63 386. Rokiškis
• Toyota Avensis 2003 m. 
Universalas, 2 l, dyzelis, 85 kW. 
Mėlynos spalvos. Kaina 1750 Eur. 
Tel. 8 617 10 469. Rokiškis
• Opel Zafira. 2003 m., be TA. 2 l, 
76 kW, dyzelis. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 622 06 975. Rokiškis
• Audi A4 B5. Tvarkingas, 
TA galioja iki 2021.09.14. 
Sėdynės šildomos, veikiantis 
kondicionierius. 1,9 l, 81 kW. 
Kaina 750 Eur. Tel. 8 628 98 127. 
Rokiškis
• Audi A4 B6 1,9 l, 96 kW Avant. 
Sėdi ir važiuoji, viskas veikia. 
Neseniai keistas pagrindinis diržas. 
Kaina 2200 Eur. Tel. 8 646 91 360. 
Rokiškis
• Seat Alhambra 1997 m., 1,9 l, 
dyzelis. TA iki 2021.04. Kaina 851 
Eur. Tel. 8 686 97 344.  
Rokiškis
• Nebenaudojamą BMX 
dviratį. Pats nevažinėju, todėl 
nebereikalingas. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 671 78 157. Rokiškis
• 2005 m. Volkswagen Fox.  
Tel. 8 610 35 814. Rokiškis
• Renault Scenic 2001 m., 1,9l, 

dyzelis, TA metams. Kaina 550 Eur. 
Tel. 8 614 85 961. Rokiškis
• 1997 m. važiuojantį VW 
Vento. TA galioja iki 2020.07.19. 
Šildomos sėdynės, veikiantis 
kondicionierius. Kaina 399 Eur. 
Tel. 8 675 13 944. Rokiškis
• Tvarkingą Toyota Corolla 
Verso 2005 m. Tel. 8 620 15 067. 
Rokiškis
• 2004 m. Opel Meriva. TA iki 
2020.09. Kablys. Pridedu vasarines 
padangas. Tel. 8 620 16 002. 
Rokiškis
• VW Passat 1,6 l, benzinas, 74 kW. 
Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 698 37 381. Rokiškis
• Vyrišką dviratį. L dydis, 
išlaikytas. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 604 91 575. Rokiškis
• Opel Zafira 2008 m., 1,9 l, DTI, 
74 kW, TA iki 2020.12. Kaina 2400 
Eur. Tel. 8 686 97 195.  
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• 1999 m. VW Golf 1,9 l, TDI, 66 
kW, 4 durų; 1998 m. Audi A3 1,9 
l, TDI, 66 kW, 2 durų; 1998 m. 
VW Passat 1,8 T, benzinas, 110 

kW, sedanas. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• Naują gilaus įkrovimo 
akumuliatorių. Tinka valtims, 
automobiliams. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Ratus su apynaujomis 
padangomis 245/70 R16. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 622 06 975.  
Rokiškis
• Toyota skardinius ratlankius 16 
114,3/60,1. 5 tvirtinimo taškų. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 678 10 002. 
Rokiškis
• Fiat Ducato skardinius ratus. 
2 vnt., R15 su padangomis su C 
raide. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Kaip naujus Ford Transit 
skardinius ratlankius R15 su 
padangomis. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Ratlankius R19 114. Tinka 
Nissan, Toyota, Hyundai, Mazda. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Ratlankius R16 5/114. Tinka 
daugeliui Toyota, Hyundai, Nissan 
modelių . Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Skardinius ratlankius 5/112 Audi, 

Volkswagen R15. Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Keturių skylių lengvo lydinio 
ratlankius R15, centrinė skylė 58 
mm, tarpas tarp skylių 108x76 mm. 
Tel. 8 615 55 734. Rokiškis
• Naudotas automobilių dalis: 
kabliai, vairo kolonėlės, kuro 
siurbliai, duslintuvai ir kita. VW 
Passat, VW Golf, Audi A4, Audi 
B4, VW Transporter, Renault 
Master, VW Sharan, Ford Galaxy. 
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• VW Passat B5+ 2000 m., 1,9 l, 
TDI, 85 kW, universalą dalimis. 
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• VW Passat B5 1999 m., 1,6 l, 
benzinas, universalas, kablys.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Audi A4 1,9 l, TDI, 66 kW, 
sedaną dalimis. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• Ford Galaxy 1998 m., 1,9 l, TDI, 
66 kW, dalimis. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• VW Passat B5 sedaną, 1998 m., 
1,9 l, dyzelis, 81 kW, dalimis.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• VW Golf 3 1998 m., 1,9 l, TD, 
universalą dalimis.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis

• VW Passat B5 dalimis. 1,9 l, 81 
kW arba 85 kW. Kaina 10 Eur. Tel. 
8 682 58 004. Rokiškis
• 1999 m. VW Passat B5 sedano 
dalis. Bagažinės dangtį už 15 Eur. 
Galinį bamperį už 10 Eur. Galines 
abiejų pusių duris po 10 Eur.  
Tel. 8 662 18 822. Rokiškis
• VW Golf 3 dalimis. Geras 
variklis. Daugiau informacijos 
telefonu. Tel. 8 645 60 405. 
Rokiškis
• Audi A6 C5 2000 m. variklio 
dangtį. Juodas, spalvos kodas ly9b. 
Su grotelėmis. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 662 18 822. Rokiškis
• Priekiu varomos Audi A6 C5 110 
kW DEQ gerą automatinę greičių 
dėžę su pūsle ir kompiuteriu. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 662 18 822. 
Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• VW Passat B4 (delfinas). 1,9 l, 
tdi, 66 kW, 1994 m., dalimis.  
Tel. 8 671 51 396. Rokiškis
• Ratlankius BBS LM 19 5X112 su 
padangomis 225/35. Tarnautų vieną 
sezoną. Dvi naujos. Ratlankiai 
tvarkyti, virinti. Tinka Mercedes, 
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Audi, VW. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 621 08 929. Rokiškis
• VW Passat B4 dalimis. 1996 
m., 1,9 l, tdi, 66 kW, universalas, 
mėlynos spalvos. Tel. 8 602 87 040. 
Rokiškis
• Dalimis Opel Zafira 2 l, DTI, 74 
kW. Tel. 8 619 11 054.  
Rokiškis
• Dvi 1999m. Ford Galaxy sėdynes. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Naują magnetolą Škoda Octavia 
automobiliui. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• VW Golf 4 sankabos komplektą. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• 2008 m. Opel Zafira ir 2011m. 
Opel Astra universalo bagažinės 
uždangą. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• 2004 m. VW Polo 1,2 l benzininį 
variklį. Visiškai sukomplektuotas: 
dėžė, kompiuteris, starteriai. Rida 
94 000km. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• 2004 m. VW Polo galinius stop 
žibintus. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• VW Bora (dyzelis) generatorių. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Naudotą VW Passat B5+  variklio 
dangtį, pilkos spalvos. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Originalius Audi ratlankius 5/112 
R16. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Nebrangiai dalimis pilkos spalvos 
Audi A4 1,9 l, 66 kW, 1997 m.  
Tel. 8 675 57 307. Rokiškis
• Geros būklės automagnetolą 
Alpine. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 672 73 326. Rokiškis
• Ratlankius R15 5/100. Tinka Audi 
A3, VW Golf 4. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Audi A8 D2 R17 ratus. 5x112, 
padangos 225/45 vasarinės, bet 
jau išmesti Kainą gal šiek tiek dar 
paderinsime. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 671 78 157. Rokiškis
• Audi 80 B3 dalimis. 1,8 l, mono 
įpurškimas. Tel. 8 602 87 040. 
Rokiškis
• Audi 80 B4 dalimis. 2 l, pilnas 
įpurškimas, universalas, sidabrinės 
spalvos. 
Tel. 8 602 87 040. Rokiškis
• Audi 80 B4 dalimis. 1,9 l, tdi, 
66 kW, sedanas, tamsiai mėlynos 
spalvos. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 602 87 040. Rokiškis
• 2002 m. Citroen C5 2,2l, HDI 
universalas. Starterį, priekinius 
sparnus ir kita. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Multimediją su defektu. Užgeso 
ekranas, matyti šleifas. Visiškai 
veikianti, vietoje magnetolos 
naudoti galima. Yra kortelių 
skaitytuvas ir USB, jungiama laidu. 
Pultelis. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 622 79 568. Rokiškis
• Dalimis Opel Zafira. 2000 m., 
benzinas. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Dalimis 1998 m. Volvo V40 1,9 
l, TD. Variklis, turbina, starteris, 
stabdžių suportai, galinis dangtis, 
radiatorius ir kt. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Ratlankius R15 5/112. Tinka 
Audi, Volkswagen, Sharan, Seat. 
Kaip nauji, jokių įbrėžimų. 2017 
m., pagaminti Italijoje. Galima 
pirkti su padangomis kartu ir 
atskirai. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Padangas 195/65 R15 Gislaved 
2015 m., 30 sav., 8 mm. Visos kaip 
naujos, M+S . Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Toyota Corolla Verso dalis. 2006 
m. variklį 2,2 l, 130 kW. Pavarų 
dėžę, lietus ratus 17col, 5-114 (120 
Eur). Kablį ir kitas dalis.  
Tel. 8 686 74 923. Rokiškis
• R17 originalius BMW ratlankius. 
Tel. 8 692 23 719. Rokiškis
• Beveik naujas R15 195/65 
Verdestein žiemines dygliuotas 
padangas. Tel. 8 692 23 719. 
Rokiškis

• Dalimis 2001 m. Mazda Premacy. 
2 l, dyzelis. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Kombaino NIVA kuro baką. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 614 21 831. 
Rokiškis
• GAZ ratus su mažai vižinėtomis 
padangomis. Tel. 8 612 20 251. 
Rokiškis
• VW Sharan generatorių 90A, 
įtempėją. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 671 75 080. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Namų kino sistemą Samsung . 
Tel. 8 671 74 606. Rokiškis
• 105 cm įstrižainės televizorių. 
Reikalingas skaitmeninis imtuvas. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 674 54 495. 
Rokiškis
• Namų kino sistemą su žemų 
dažnių garsiakalbiu.  
Tel. 8 671 74 606. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Naudotą kultivatorių, 5 m pločio. 
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• Skutiko Simba originalias volų 
lėkštes. Tel. 8 652 80 328.  
Rokiškis
• Keltuką, kabinamą prie 
traktoriaus galo . Kaina 350 Eur. 
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• MTZ priekinį varomąjį tiltą 
su naujomis padangomis. Nivos 
kombaino priekinius ratus,  2 vnt. 
Belarus kabiną. GAZ kabiną. T-150 
traktorinę priekabą.  
Tel. 8 628 56 657. Rokiškis
• Tvarkingą traktorių T-40 ir  MTZ-
52 priekinius ir galinius ratlankius. 
Tel. 8 620 15 067. Rokiškis
• Zil priekabą, 10 tonų priekabą, 
Jumz greiferinį kaušą ir kasimo 
kaušą. Tel. 8 628 56 657.  
Rokiškis
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Už elektros stulpus išmokėta 
per 2 mln. eurų kompensacijų

Žemės savininkams už jų 
sklypuose esančius elektros 
stulpus jau išmokėta per 2 
mln. eurų kompensacijų. 

Elektros ir dujų skirstymo 
bendrovė „Energijos skirsty-
mo operatorius“ (ESO) tei-
gė BNS, kad nuo 2018 metų 
lapkričio iki 2019 metų gruo-
džio 23 dienos 23,5 tūkst. 
žmonių išmokėta daugiau nei 
1,6 mln. eurų. 

Kita kompensacijas mo-
kanti įmonė – elektros per-
davimo bendrovė „Litgrid“ 
jau yra išmokėjusi apie 444,5 
tūkst. eurų daugiau kaip 2 
tūkst. paraiškas pateikusių sa-

vininkų.   
Vien per 2019 metus šios 

bendrovės išmokėjo 968 tūkst. 
eurų. 

Vidutinė ESO kompensa-
cijos suma siekia beveik 68 
eurus, o „Litgrid“ – 220,9 
euro. Pastaroji moka didesnes 
sumas, nes didesnės jos linijų 
apsaugos zonos.

Iš viso ESO yra gavusi 39 
tūkst. prašymų, o „Litgrid“ – 
beveik 3,5 tūkst. 

Pasak ESO, dalis kompensa-
cijų neišmokėta, nes sklypuose 
nėra elektros tinklų arba juose 
yra ne ESO, o „Litgrid“ tinklai. 

Vyriausybė 2018 metų 
liepą patvirtino vienkarti-

nių kompensacijų mokėjimo 
tvarką už servitutus, suteiktus 
ESO ir „Litgrid“. Už jau esa-
mą servitutą (jeigu už jį dar 
nebuvo atlyginta) savininkas 
gauna 10 proc. sklypo dalies, 
kuriai nustatytas servitutas, 
vertės, kurią 2017 metais pa-
skelbė Registrų centras. 

Už naujus servitutus kom-
pensacijos dydis yra 50 proc.

Valstybinė energetikos 
reguliavimo taryba (VERT) 
skelbė, kad elektros kaina var-
totojams 2020 metais iš dalies 
išaugo ir dėl šių kompensaci-
jų. Bendras jų poreikis šiemet 
siekia beveik 9 mln. eurų.

BNS inform.

Benzinas Baltijos šalyje pernai brango 
13-16 proc., dyzelinas – 5-10 proc.

Benzinas degalinėse 
Baltijos šalyse per praėju-
sius metus pabrango 13-
16 proc., dyzelinas – 5-10 
proc., rodo šią rinką stebin-
čios agentūros BNS duome-
nys.

95 markės benzino kai-

nos „Circle K“ degalinėse 
Vilniuje pernai pakilo 15,9 
proc., Taline – 13,3 proc., 
Rygoje – 13 proc., o dyze-
lino – atitinkamai 9,7 proc., 
9,8 proc., 5,9 procento.

Pigiausias tiek benzinas, 
tiek ir dyzelinas išliko Lie-

tuvoje, o brangiausi šie de-
galai – Estijoje.

Suskystintos dujos kaip 
degalai automobiliams taip 
pat pigiausios tebėra Lietu-
voje, o brangiausia ši degalų 
rūšis – Estijoje.

BNS inform.

Lietuvoje daugėja 
nutukusių ir antsvorio 
turiničų mokinių

Keičiantis laisvalaikio 
ir mitybos įpročiams, Lie-
tuvoje daugėja antsvorį ir 
nutukimą turinčių mokslei-
vių, rodo naujas tyrimas.

Higienos instituto duome-
nimis, praėjusiais metais per 
didelį svorį turėjo 21,6 proc. 
moksleivių nuo 7 iki 17 metų 
amžiaus – tai vienu procenti-
niu punktu daugiau nei dve-
jais metais anksčiau.

Visuomenės sveikatos 
specialistai teigia, kad dides-
nį nutukimą lemia technolo-
giniai pokyčiai bei žalingi 
mitybos įpročiai.

„Vaikai vis daugiau laiko 
praleidžia uždarose erdvėse, 
jie laisvalaikiu neina į lau-
ką, jie nesirenka kasdienės 
fizinio aktyvumo veiklos“, – 
BNS sakė Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto profeso-
rius Kastytis Šmigelskas.

Jo teigimu, pasikeitusiems 
mitybos įpročiams ypač di-
delę įtaką daro greito maisto 
kultūra.

„Tai dažniausiai prastos 
mitybinės vertės maistas, 

prie kurio mūsų organizmai 
evoliucine prasme dar nėra 
prisitaikę. Ir natūralu, kad jis 
atsideda organizme, o vėliau 
pasireiškia kaip antsvoris ar 
nutukimas“, – teigė K. Šmi-
gelskas.

Vaikų ligoninės gydytojas 
gastroenterologas Vaidotas 
Urbonas teigia, kad panaši 
tendencija turėtų būti paste-
bima ir ateityje, mat sociali-
niai pokyčiai verčia žmones 
rinktis sėslesnes veiklas.

Gydytojas pabrėžė, kad 
nutukimas vaikystėje atsilie-
pia ir ateityje.

„Vaikų, ypač paauglių, 
virš 10 metų amžiaus – jei 
yra nutukę, tai 60 procentų 
jų bus nutukę ir suaugę“, – 
BNS sakė gydytojas.

Mokinių kūno masės in-
dekso įvertinimas apskai-
čiuotas pagal KMI ribines 
vertes, pritaikytas pagal vai-
kų amžių ir lytį. Šias vertes 
nustatė Tarptautinė kovos su 
nutukimu darbo grupė (Inter-
national Obesity Task Force 
– IOTF).

BNS inform.

Apeliacinis teismas nesutiko H. Daktarui skirti terminuotą bausmę

Ieškokite Rokiškio 
prekybos centruose!

 Lietuvos apeliacinis teis-
mas nesutiko terminuoti 
įkalinimo bausmės iki gyvos 
galvos nuteistam Henrikui 
Daktarui.

Teismas pranešė atmetęs 
nuteistojo skundą dėl Kauno 
apygardos teismo gruodžio 11 
dienos nutarties, kuria atsisa-
kyta H. Daktarui skirtą lais-
vės atėmimo iki gyvos galvos 
bausmę pakeisti terminuoto 
laisvės atėmimo bausme.

Apeliacinis teismas konsta-
tavo, kad pirmosios instanci-
jos teismas teisingai įvertino 
bylos aplinkybes, reikšmin-
gas sprendžiant klausimą dėl 
nuteistajam skirtos laisvės 
atėmimo iki gyvos galvos 
bausmės pakeitimo, ir padarė 
pagrįstą išvadą, jog šiuo metu 
dar nėra pagrindo H. Daktarui 
skirti terminuotą bausmę.

Teismų vertinimu, vien 
aplinkybė, jog H. Daktaras 
jau yra atlikęs daugiau nei 
20 metų laisvės atėmimo iki 

gyvos galvos bausmės, nesu-
daro pagrindo keisti paskirtą 
bausmę, kadangi nuteisto-
jo elgesys laisvės atėmimo 
bausmės atlikimo metu nebu-
vo nepriekaištingas, H. Dak-
taras yra teistas už daugelio 
nusikaltimų, tarp jų ir kvali-
fikuotų nužudymų, padary-
mą, net ir praėjus daugiau nei 
20 metų nuo padarytų labai 
sunkių smurtinių nusikalti-
mų, nepripažįsta savo kaltės, 
mano, kad yra nuteistas nepa-
grįstai griežta bausme.

Taip pat teismas pažymė-
jo, jog faktas, kad H. Dak-
taras laikosi nusikalstamos 
subkultūros pažiūrų, kelia 
pagrįstų abejonių jo pasi-
rengimu išėjus į laisvę siekti 
savo tikslų teisėtais būdais ir 
priemonėmis.

Teismas atsižvelgė į nu-
teistojo ir jo gynėjo skunde 
išdėstytus motyvus dėl H. 
Daktaro vyresnio amžiaus, 
turimų sveikatos problemų, 
teigiamų elgesio pokyčių (pa-

laiko socialinius ryšius su šei-
mos nariais, yra skatinamas), 
tačiau bausmės atlikimo metu 
nuteistasis tris kartus pažei-
dė nustatytus vidaus tvarkos 
ir režimo reikalavimus, o tai 
neleidžia vertinti jo elgesio 
viso bausmės atlikimo metu 
kaip nepriekaištingo.

Lietuvos apeliacinio teismo 
nutartis įsigalioja jos priėmi-
mo dieną ir yra neskundžiama.

Netenkinus teikimo dėl 
laisvės atėmimo iki gyvos 
galvos bausmės sušvelninimo, 
pakartotinai į teismą dėl baus-
mės pakeitimo galima kreiptis 
po vienų metų nuo nutarties 
įsiteisėjimo dienos.

H. Daktaro bausmės pra-
džia – 2009 metai, kai jis buvo 
sulaikytas Bulgarijoje ir įka-
lintas. Klaipėdos apygardos 
teismas 2013 metų birželį jį 
nuteisė dėl to, kad 1993–2000 
metais vadovavo nusikalsta-
mam susivienijimui. Jo daly-
viai buvo ginkluoti sprogme-
nimis ir sprogstamosiomis 

medžiagomis, šaunamaisiais 
ginklais, naudotais ir planuo-
tais panaudoti daromuose nu-
sikaltimuose – nužudymuose, 
turto prievartavimuose, plėši-
muose.

H. Daktaras pernai kreipėsi 
į Klaipėdos apygardos teismą, 
vėliau – Apeliacinį teismą, 
prašydamas sušvelninti jam 
skirtą bausmę. Tuomet šie 
teismai jo skundus atmetė.

Pirmąsyk už grotų H. Dak-
taras atsidūrė būdamas 19 
metų. Dabar jam yra 62-eri.

1996 metų vasario 3 dieną 
H. Daktaras buvo sulaikytas 
prevencine tvarka, o balan-
džio 1 dieną suimtas ir iš įka-
linimo įstaigos paleistas 2001 
metais, kai atliko bausmę ki-
toje byloje. Kitą kartą suėmi-
mą H. Daktarui teismas skyrė 
2008 metų gruodžio 24 dieną, 
tačiau tada „Henytė“ pasislė-
pė. Jis sulaikytas Bulgarijo-
je, netoli Varnos miesto 2009 
metų rugsėjo 4 dieną.

BNS inform.

Popiežius ragina atmesti „pinigų dievą“ ir tarnauti kitiems
Popiežius Pranciškus 

pataria žmonėms atmes-
ti „pinigų dievą“, kaip ir 
vartotojiškumo, malonu-
mų, sėkmės bei ego „die-
vus“.

Pirmadienį sakydamas 
Trijų karalių mišių homiliją 
Šv. Petro bazilikoje Pranciš-
kus paragino žmones sutelk-
ti dėmesį į tarnystę kitiems, 
o ne sau.

Jis taip pat ragino tikin-

čiuosius susitelkti ties es-
miniais dalykais, atsikratant 
„nenaudingų dalykų ir įpro-
čių“, kurie stingdo širdis ir 
drumsčia protus.

Trijų karalių iškilme, ku-
ria baigiasi Kalėdų sezonas, 
paminima trijų išminčių ke-
lionė ieškant ką tik gimusio 
Jėzaus.

Tikintieji, pasak Pranciš-
kaus, turėtų padėti gyveni-
mo paraštėse kenčiantiems 
žmonėms, kuriuose apsi-

reiškia Jėzus. Akcentuoda-
mas vieną pagrindinių savo 
popiežiavimo temų, Pran-
ciškus sakė, kad „tikėjimas 
yra ne paprasčiausias gražių 
dogmų rinkinys“, o ragini-
mas mylėti Dievą.

Milane miesto pareigū-
nai, siekdami, kad švenčių 
džiaugsmą pajustų ir skurs-
tantieji, viename viešbučių 
organizavo pietus 200 bena-
mių.

BNS inform. www.rokiskiosirena.lt
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Sausio 7-oji, 
antradienis, 

2 savaitė
Iki Naujųjų liko 359 dienos.

Saulė teka 8.40 val., 
leidžiasi 16.09 val. 

Dienos ilgumas 7.29 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Jaugeda, Jaugedas, Jaugėla, 

Jaugėlė, Julius, Liucidas, Liucijus, 
Liucilė, Liucina, Liucius, Raudvilė, 

Rūtenis.
Rytoj: Apolinaras, Eivada, 

Eivadas, Eivarda, Eivardas, Gintė, 
Medvaišas, Teofilis, Vilinta, Vilintas.

Poryt: Algis, Bazilė, Gabija, 
Julijonas, Marcijona, Vaigalis.

Dienos citata
„Žvėrys, gyvendami su mumis, 
tampa naminiais, o žmonės, 
bendraudami tarpusavyje – 

laukiniais“ 
(Heraklitas).

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1502 m. gimė popiežius Gri-
galius XIII, išgarsėjęs kalendo-
riaus reforma.

1610 m. italų matematikas 
ir astronomas Galileo Galilėjus, 
gyvenęs 1564-1642 metais, at-
rado Jupiterio palydovus Ijo, 
Europą, Ganimedą ir Kalistą.

1830 m. Baltimorėje (JAV 
Merilendo valstija) pradėjo veikti 
pirmoji pasaulyje geležinkelio 
stotis.

1844 m. gimė prancūzė Ma-
rija Bernadeta Subiru, kuriai su-
laukus 14 metų prie Lurdo mies-
to tariamai pasirodžiusi Mergelė 
Marija. Toje vietoje vėliau buvo 
pastatyta šventovė.

1927 m. pradėjo veikti tele-
fono ryšys tarp Londono ir Niu-
jorko.

Šiandien 
Lietuvos 
istorijoje

1991 m. dėl politinės įtam-
pos atsistatydino atkurtos Lie-
tuvos valstybės pirmoji ministrė 
pirmininkė Kazimira Prunskienė.

1992 m. Baltijos valstybių 
Taryba Jūrmaloje (Latvija) priė-
mė kreipimąsi į Nepriklausomų 
Valstybių Sandraugą dėl buvu-
sios Tarybų Sąjungos ginkluo-
tųjų pajėgų visiško išvedimo iš 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos.

Post scriptum
Vėjų ir kalbų nesugaudysi.

Nauji karo prievolininkų sąrašai 
bus sudaromi sausio 9 d.

Nauji šaukiamųjų sąrašai 
bus sudaromi 2020 m. sausio 
9 d., iš kurių kitąmet į nuo-
latinę privalomąją pradinę 
karo tarnybą planuojama 
pašaukti 3828 jaunuolius. 
Šaukiamųjų sąrašai bus su-
daromi iš 1997-2001 metais 
(įskaitytinai) gimusių karo 
prievolininkų. 

2020 metais šauktiniai tar-
nybą atliks 19 - oje Lietuvos 
kariuomenės dalinių. Pirmasis 
2020 m. vykimas į dalinius nu-
matytas kovo 16 d. Šią dieną 
Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Vytenio bendrosios paramos 
logistikos batalione tarnybą 
pradės 170 nuolatinės privalo-
mosios pradinės karo tarnybos 
karių.

Nuo 2020 m. nuolatinę pri-
valomąją pradinę karo tarnybą 
atlikti bus šaukiami 18-23 metų 
karo prievolininkai. Tai nusta-
tyta gruodžio 12 d. LR Seimo 
priimtame LR Karo prievolės 
įstatymo pakeitimo projekte, 
kuriuo sumažintas šaukimo į 
nuolatinę privalomąją pradinę 
karo tarnybą amžius. Taip pat 
įstatymo pataisa įtvirtinama, 
kad karo prievolininkams, ku-
riems dėl studijų aukštojoje mo-
kykloje buvo atidėtas šaukimas, 
šaukimas būtų pratęsiamas iki 
jiems sukaks 26 metai (bet ne 
ilgiau nei vienerius metus po 
studijų baigimo).

Informaciją, kada ir kaip 
atlikti procedūras karo prievo-
lininkai gali rasti sąraše, kuris 
pateikiamas internete adresu: 

https://sauktiniai.karys.lt. Visus 
norinčius atlikti privalomą-
ją pradinę karo tarnybą savo 
noru, kurių amžius yra nuo 18 
iki 38 metų, Karo prievolės ir 
komplektavimo tarnyba ragina 
ir kviečia jau dabar. „Atvykite 
į regioninius karo prievolės ir 
komplektavimo skyrius ir pa-
rašykite prašymą atlikti tarnybą 
2020 m. Šis sprendimas Jums 
suteiks galimybę pasirinkti no-
rimą tarnybos vietą, tarnybos 
pradžios datą ir gauti 30 proc. 
didesnę kaupiamąją išmoką, 
t. y. tarnybos metu galės gauti 
daugiau kaip 1250 eurų išmoką, 
o atlikus tarnybą, dar apie 1750 
eurų,“ - informuoja Karo prie-
volės ir komplektavimo speci-
alistai.

KAM inform.

Galvoti, kad tymų problema 
Lietuvoje įveikta – neatsakinga

Galvoti, kad tymų pro-
blema Lietuvoje įveikta 
– neatsakinga, taip pat 
neatsakinga ir gąsdinti 
žmonių dėl būsimo pro-
trūkio, teigia Užkrečia-
mų ligų ir AIDS centro 
(ULAC) vadovas Saulius 
Čaplinskas.

„Labai sunku pasakyti, bet 
galvoti, kad tymų problema 
turi būti išimta iš dienotvar-
kės, būtų neatsakinga. Per 
daug gąsdinti žmones irgi 
būtų neatsakinga. Čia lazda 
su dviem galais“, – sakė S. 
Čaplinskas.

ULAC duomenimis, per-
nai tymais sirgo 834 žmonės, 
iš kurių 196 vaikai ir 638 su-
augusieji. Daugiausia – Kau-
no ir Vilniaus apskrityse.

Būtent dėl pernai gerokai 
išaugusio susirgimų tymais 
skaičiaus, remiantis ULAC 
duomenimis, taip pat gerokai 
padidėjo ir skiepijimosi ap-
imtys.

Sausio-lapkričio mėne-
siais nuo tymų, epideminio 
parotito ir raudonukės pa-
siskiepijo pusantro karto dau-
giau žmonių nei užpernai per 
tą patį laikotarpį – atitinka-
mai 76,3 tūkst. ir 46,8 tūkst. 

Pasak Sauliaus Čaplinsko, 
net ir padidėjus skiepijimosi 
apimtims, žmonėms, kurie 

nėra tikri dėl savo imuniteto, 
rekomenduojama pasiskie-
pyti.

„Jeigu žmonės abejoja 
savo imuniteto būkle, neži-
no, ar buvo paskiepyti dviem 
dozėm, nežino, ar sirgo, nėra 
tikri, ar susiformavo pilna-
vertis imunitetas, tai reiktų 
arba pasiskiepyt nieko ne-
laukus, arba atlikti antikūnų 
tyrimą, kad būtų tikri, jog ty-
mai tikrai negresia“, – teigė 
ULAC vadovas.

Ankstesniais metais buvo 
registruojama kur kas ma-
žiau susirgimų tymais: 2015 
metais buvo užfiksuota 50 
tymų atvejų, 2016 – 22 atve-
jai, 2017 – 2 atvejai, o užper-
nai – 30 atvejų.

2015-2019 metais dau-
giau nei pusės – 53 proc. 
– sirgusiųjų tymais skiepiji-
mo būklė buvo nežinoma, o 
maždaug ketvirtadalis – 24 
proc. – buvo neskiepyti.

Šiuo laikotarpiu daugiau-
sia sirgusiųjų buvo suaugę 
žmonės nuo 30 iki 44 metų 
– 47 proc, taip pat 16 proc. 
sudarė vaikai iki ketverių 
metų.

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

„Tuno karaliumi“ pramintas japonas 
aukcione nusipirko tuną už 1,6 mln. eurų

Japonijoje garsus sušių res-
toranų tinklo savininkas, pra-
mintas „tuno karaliumi“, per 
sekmadienį Tokijo pagrindi-
niame žuvies turguje surengtą 
Naujųjų metų aukcioną nusi-
pirko milžinišką tuną už 1,6 
mln. eurų.

Aukcioną laimėjęs „tunų 
karaliumi“ pasivadinęs Kiyoshi 
Kimura sumokėjo 193 mln. jenų 
(1,6 mln. eurų, 1,8 mln. JAV 
dolerių) už 276 kilogramus sve-
riantį tuną, kuris buvo pagautas 
Japonijos šiauriniame Aomorio 
regione. „Šis yra geriausias, – 
žurnalistams po paryčiais įvy-
kusio aukciono sakė K. Kimura. 
– Taip, jis yra brangus, ar ne? No-
riu, kad mano klientai ir šiais me-
tais valgytų labai skanius tunus.“

Žiniasklaidos dėmesio ne-
vengiantis verslininkas dažnai 
sumoka didžiausią kainą už tuną 
per pirmąjį metų aukcioną, kuris 
rengiamas Japonijos sostinės pa-
grindiniame žuvų turguje.

Pernai už 278 kilogramus 
sveriantį tuną jis sumokėjo 
333,6 mln. jenų (2,7 mln. eurų 
tuometiniu kursu). Tuomet auk-
cionas pirmą kartą buvo rengtas 
Tokijo naujajame žuvies turguje, 
2018 metų pabaigoje pakeitusia-
me visame pasaulyje garsėjusį 
Cukidžio turgų. 2018-ųjų spalį 
turgavietė buvo perkelta į kiek 
ryčiau esantį Tojosu rajoną, kur 
anksčiau veikė dujinė elektrinė.

1935 metais atidarytas Cu-
kidžio turgus buvo geriausiai 
žinomas paryčiais rengiamomis 
varžytinėmis, per kurias buvo 

parduodami tunai iš visų pasau-
lio kampelių. Šiuose aukcionuo-
se galėjo dalyvauti visi – nuo 
„Michelin“ žvaigždučių pelniu-
sių sušių šefų iki paprastų maisto 
prekių parduotuvių atstovų.

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

Nors turgavietė buvo perkel-
ta, varžytinių ritualas nepakito.

Japonijoje suvartojama dide-
lė dalis visame pasaulyje sugau-
namų Ramiojo vandenyno tunų 
– jų mėsa yra itin vertinamas 
sušių ingredientas, žinomas kaip 
„kuro maguro“ (juodasis tunas), 
dėl savo retumo sušių žinovų 
priminta „juoduoju deimantu“.

BNS inform.

Nyderlandai atsisako pavadinimo „Olandija“
Nyderlandai nuo 2020 metų 

pradžios nebevartos pavadini-
mo „Olandija“ savo oficialia-
me logotipe.

Anksčiau šalies logotipe buvo 
pavaizduota oranžinė tulpė ir 
užrašytas žodis „Olandija“. Nau-

jajame logotipe vaizduojamos 
raidės NL – sutrumpintas Nyder-
landų pavadinimas. Kartu raidės 
sudaro simbolinį tulpės atvaizdą, 
po kurio eina žodis Netherlands – 
šalies pavadinimas anglų kalba. 
Logotipo autoriai nevartoja viso 
šalies pavadinimo anglų kalba 

(The Netherlands) dėl logotipo 
išvaizdos reikalavimų.

Anot ekspertų, sugalvojusių 
naują šalies simbolį, žodis „Ny-
derlandai“ asocijuojasi su naujo-
vėmis, o „Olandija“ – su malū-
nais, sūriais ir tulpėmis, pažymi 
laikraštis „El Pais“.

Nyderlandų užsienio preky-
bos ministrė Sigrid Kaag (mano, 
kad naujasis šalies logotipas turės 
teigiamą poveikį eksportui, taip 
pat padės pritraukti investicijų.

Naujasis logotipas jau pradė-
tas naudoti oficialiame Nyderlan-
dų portale, skirtame prekybai ir 

investicijoms į šalį.
Remiantis žiniasklaidos pra-

nešimais, ambasados, ministeri-
jos ir universitetai Nyderlanduo-
se kaip valstybės pavadinimą 
galės naudoti tik žodį „Nyder-
landai“.

BNS inform.

Ieškokite Rokiškio 
prekybos centruose!
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PARODOS:
Viešojoje bibliotekoje
„Pirmąjį Rokiškio liaudies teatro režisierių Vytautą Vajegą prisimenant“ 

(100-osioms gimimo metinėms), Informacijos ir kraštotyros skyriuje.
Aušros Povilavičiūtės kūrybinių darbų paroda, Skaitytojų skyriuje.
Rimvydo Pupelio tapybos darbų paroda, Galerijoje „Autografas“.
Fotomenininko Kęstučio Svėrio Naujosios Romuvos bičiulių paroda, skirta 

„Naujosios Romuvos" 25-čiui, Industrinėje kūrybinėje palėpėje. 
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Spaudinių paroda „Seniai, labai seniai...“, skirta vokiečių kalbininko 

tautosakininko, pasakininko Jakobo Grimo 235 – osioms gimimo metinėms.
„Renkame 2019 metų knygą“.
Kompiuterinės grafikos piešinių paroda „Žiemos išdaigos“.

RENGINIAI
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Sausio 7-8 d. 16 val. - kūrybiniai užsiėmimai, skirti Lego konstruktorių ir 

robotikos rinkinių pristatymui ir konstravimui, Edukacijų klasėje.
Sausio 9 d. 10 – 13 val. - skaitymo gurmanų ketvirtadienis.
Sausio 9 d. 15 val. – „Super kinas“, 3D filmų rodymas vaikams ir 

jaunimui, Interaktyvioje edukacinėje erdvėje.
Sausio 10 d. 14 val. - kūrybinių darbelių studijos „Naminukai“ 

užsiėmimai.
Sausio 10 d. 15 val. - „Interaktyvūs užsiėmimai“: interaktyvaus stalo 

ir Xbox One žaidimai, užsiėmimai su 3D spausdintuvu, Interaktyvioje 
edukacinėje erdvėje.

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

AVINAS. Sa-
vaitė, kaip ir metų 
pradžia – sėkmin-
ga. Galite nemažai 

nuveikti: puikus metas keliau-
ti, megzti reikiamus kontaktus, 
viešai pristatyti savo veiklą, 
tvarkyti teisinius reikalus bei 
spręsti klausimus, susijusius su 
išsilavinimu. Sklandžiai eisis 
kūrybinė veikla, seksis plėtoti 
tarptautinius projektus. Su-
lauksite autoritetų, kitų reikia-
mų žmonių palaikymo, turėsite 
stiprų užnugarį. Iki pat savai-
tės vidurio liksite aktyvūs ir 
ryžtingi. Savaitei besibaigiant 
tikėtina daugiau nesusiprati-
mų, konfliktinių situacijų – bus 
sunku nulaikyti liežuvį už dan-
tų. Didesnė traumų, avarijų, 
vagysčių tikimybė. 

JAUTIS. Kan-
kins vidiniai prieš-
taravimai – norėsis 
laisvės ir permainų, 

tačiau saugumo poreikis truk-
dys išskleisti sparnus ir pakil-
ti. Tapkite strategais, aiškiai ir 
nuosekliai dėliokite ateities pla-
nus. Eikite į pokyčius ramiai, iš 
lėto, taip išvengsite bereikalin-
go streso ir painiavos. Savaitės 
pradžia itin sėkminga – palanku 
keliauti, susitelkti ties svarbiais 
projektais, siekti naujų žinių 
bei tobulinti turimus profesi-
nius įgūdžius. Savaitės vidury-
je laukia svarbūs pokalbiai su 
autoritetais – aktyviai spręsite 
klausimus, susijusias su karje-
ra. Meilės fronte tvyros nežinia, 
tačiau jau savaitės gale situacija 
ims po truputį aiškėti. Nesku-
binkite įvykių. 

D V Y N I A I . 
Laukia itin sudėtin-
gas periodas. Bū-
kite atidesni pirk-

dami, parduodami, pildydami 
dokumentus, vairuodami. Ne-
dalinkite pažadų, ilgalaikių įsi-
pareigojimų – tam labai nepa-
lankus metas. Mažiau tikėkite 
jums duodamais pažadais – var-
gu ar jie bus ištesėti. Gali nuvil-
ti žmonės, kuriais pasitikėjote. 
Meilės fronte taip pat netrūks 
painiavos – atsargiai vertinki-
te naujas romantinio pobūdžio 
pažintis. Savaitės viduryje tikė-
tinos sveikatos problemos, dau-
giau nesusipratimų darbo aplin-
koje. Savaitgalį galimi audringi 
konfliktai su šeimos nariais. 

VĖŽYS. Nepa-
vyks išvengti nesu-
sipratimų. Skirkite 
pakankamai lai-

ko situacijai analizuoti – gali 
aplankyti svarbios įžvalgos, 
suvokimai. Nuojauta jūsų ne-
nuvils. Savaitės pradžia nema-
loniai nustebins neplanuotomis 
išlaidomis, tai nėra tinkamas 
metas didesnėms investicijoms 
atlikti. Galite susidurti su sti-
priu psichologiniu spaudimu, 
tačiau ir patys būsite linkę į 
manipuliacijas. Antroje savai-
tės pusėje būkite labai atsargūs 
sėsdami už vairo – tai avarin-
gos dienos. Gali padaugėti 

Astrologinė prognozė savaitei 
vagysčių, bandymų apgauti. 
Savaitės pabaigoje šeimos na-
riai, giminės, bičiuliai bandys 
užkrauti savo problemas – mo-
kėkite nubrėžti sveikas ribas. 

LIŪTAS. Lem-
tingi įvykiai gali 
prasidėti jau sa-
vaitės pradžioje. 

Savaitė įtempta ir miglota, 
bus sunku teisingai pasirinkti. 
Niekuo nepasikliaukite, viską 
tikrinkite po kelis kartus. Len-
gvai pasiduosite pagundoms, 
galite išklysti iš kelio, ypač sa-
vaitės viduryje. Teks nemažai 
bendrauti, bet vargu ar tai bus  
miela kompanija. Palankiau-
sias bus savaitgalis – netrūks 
veiksmo, nuolat atsidursite tin-
kamoje vietoje, tinkamu laiku. 
Plėskite akiratį, keliaukite, mo-
kykitės naujų dalykų. 

M E R G E L Ė . 
Pirmoji savaitės 
pusė slinks be di-
desnių sunkumų ir 

permainų. Ramiai tvarkykite 
savo reikalus. Galite sulauk-
ti perspektyvių dalykinio po-
būdžio pasiūlymų, sėkmingai 
spręsis esamos problemos, tinka 
planuoti svarbius pokalbius su 
autoritetais. Ties ketvirtadieniu 
prasidės rimtesni sunkumai. At-
siras daugiau painiavos, netrūks 
konfliktinių situacijų – venkite 
skubotų veiksmų ir žodžių. Bus 
didesnė avarijų, traumų, vagys-
čių tikimybė. Savaitės gale gali 
sustreikuoti sveikata, tikėtini 
rūpesčių darbo aplinkoje. Re-
komenduojama susilaikyti nuo 
didesnių investicijų. Savaitgalį 
ypač aktuali taps tarpusavio san-
tykių tema. 

S VA R S T Y -
KLĖS. Laukia 
nemažai išbandy-
mų. Susidursite su 

būtinybe rinktis, tai gali būti 
ir labai skausminga. Atėjo lai-
kas atsisveikinti su kažkuriuo 
gyvenimo etapu, kad artėja bū-
tinos permainos. Spręsite su-
dėtingus tarpusavio santykius. 
Aplinkybės vers atsakingiau 
pažvelgti į savo finansinę pa-
dėtį – galite susidurti su nenu-
matytomis išlaidomis, pinigų 
stygiumi. Nebėkite nuo proble-
mų – susidarykite aiškų planą 
ir juo vadovaukitės. 

S K O R P I O -
NAS. Jums seksis. 
Pavyks sklandžiai, 
be didesnių nuosto-

lių ištaisyti praeityje padarytas 
klaidas, aplinkiniai taps atlai-
desni ir pakantesni jūsų atžvil-
giu. Palanku planuoti tolimes-
nes keliones, megzti kontaktus 
su užsienio šalių atstovais. No-
rėsis plėsti akiratį,. Seksis rei-
kalai, susiję su nekilnojamuoju 
turtu. Galimos problemos šei-
myniniuose santykiuose. Pa-
skutinės savaitės dienos gana 
kritiškos. 

ŠAULYS. Ne-
tampykite likimo 
už ūsų. Tai įtemp-
tas ir painus metas 

– skuboti veiksmai gali prida-
ryti daug bėdos, sugadinti jums 
svarbius santykius. Jei elgsitės 
išmintingai ir išliksite sąžinin-
gi – tikėtini palankūs poslin-
kiai profesinėje sferoje. Geras 
laikas gilinti bei integruoti turi-
mas žinias. Pasistenkite naujai 
pažvelgti į esamas problemas, 
ypač susijusias su finansais, as-
meniniais santykiais, ieškokite 
originalių sprendimų, išeičių. 
Galimi priverstiniai atsisvei-
kinimai. Savaitgalis įtemptas 
– rinkitės ramų poilsį saugioje 
aplinkoje. 

OŽIARAGIS. 
Iki pat savaitės vi-
durio nestigs ener-
gijos, puikių su-

manymų, būsite itin aktyvūs. 
Susitelkite į dalykinę veiklą, 
siekite profesinių aukštumų 
– gali spręstis anksčiau stigę 
reikalai. Asmeniniai santy-
kiai išliks opiausia problema 
– sunkiai seksis rasti kompro-
misą, abiems pusėms tinkamą 
sprendimą. Apsišarvuokite 
kantrybe, venkite skubotų 
veiksmų bei reakcijų. Likusi 
savaitės dalis bus apgaulinga 
ir paini, netrūks išbandymų. 
Aplinkybės vers priimti svar-
bius sprendimus, tačiau nebus 
lengva pasirinkti. Klausykitės 
savo nuojautos – ji jūsų nenu-
vils. Savaitgalį tikėtini finan-
siniai nesusipratimai. 

VA N D E N I S. 
Tapsite nesustab-
domi. Būsite va-
lingi, motyvuoti ir 

iniciatyvūs. Turėsite progų ge-
riausioms savybėms atskleisti, 
suspindėti reikiamų žmonių 
akyse. Gali išaugti jūsų au-
toritetas, keistis socialinė 
padėtis. Dosnūs pasiūlymai, 
apdovanojimai bei kiti įver-
tinimai labai tikėtini šiomis 
dienomis, ypač savaitės pra-
džioje. Savaitė bus darbinga ir 
produktyvi, nebus kada ilsėtis. 
Antroje savaitės pusėje  tikė-
tinos nemalonios staigmenos, 
netektys. Savaitgalį daugiau 
problemų nusimato asmeni-
niuose santykiuose, nerimą 
gali kelti situacijos, susijusios 
su vaikais. 

ŽUVYS. Suk-
sitės it voverė 
rate. Darbas vis 
darbą, o energijos 

atsargos vis neišseks. Visą 
savaitę jausitės kupini jėgų ir 
entuziazmo, lengvai spręsis 
net sudėtingiausios užduotys, 
gebėsite išsisukti iš kebliau-
sių situacijų. Savaitės vidu-
ryje būsite priversti rizikuoti, 
priimti skubius sprendimus, 
tačiau sėkmė jūsų pusėje – el-
kitės ryžtingai, nedvejokite. 
Antroji savaitės pusė tinkama 
tolimoms kelionėms, kon-
taktams su užsieniu plėtoti, 
palanku tvarkyti teisinius 
reikalus. Savaitės pabaigoje 
daugiau dėmesio skirkite sa-
vijautai, nepamirškite koky-
biško poilsio. www.rokiskiosirena.lt

PRO MEMORIA
Pandėlio seniūnija:
LEONARDA PAULINA JASIŪNIENĖ 1934.02.26 – 2019.12.31
Juodupės seniūnija:
ALFONSAS GUZAS 1952.05.09 - 2019.12.28
Rokiškio kaimiškoji seniūnija:
JONAS MALINAUSKAS 1939.10.20 – 2019.12.24
Kriaunų seniūnija:
Adelė Bertašienė 1934.07.20 – 2019.12.29
Kamajų seniūnija:
GINTAUTAS KAŠKONIS 1978.04.29 – 2019.12.22
JONAS VĖBRA 1953.01.31 – 2019.12.29
JONAS ZOVĖ 1960.02.16 – 2019.12.25

Nuo sausio daugumoje savivaldybių 
priešmokyklinukai gaus nemokamą maitinimą

Nuo sausio priešmokyklinu-
kai gaus nemokamą maitinimą, 
tai numatė 296 mokyklos 51-oje 
šalies savivaldybėje.

Šios savivaldybės išreiškė norą 
dalyvauti ministerijos projekte. 
Kol kas šiame projekte nedaly-
vaus Palangos miesto, Kretingos, 

Plungės, Skuodo, Švenčionių, Tel-
šių ir Trakų rajonų bei Birštono ir 
Visagino savivaldybės.

Nemokamus pietus nuo sausio 
gaus apie 5 tūkst. priešmokykli-
nukų, o nuo rugsėjo nemokamus 
pietus gaus visi šalies priešmoky-
klinukai ir pirmokai.Šiemet nemo-
kamą maitinimą papildomai gaus 

iš viso apie 49,6 tūkst. mokinių. Iki 
šiol nemokamas maitinimas buvo 
užtikrinamas tik vaikams iš nepa-
siturinčių šeimų, kurių iš viso buvo 
apie 50 tūkst.

Nemokamam maitinimui šių 
metų biudžete papildomai numa-
tyta 6,9 mln. eurų.

BNS inform.
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GARSO TECHNIKA

Orų prognozė sausio 7-9 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Sausio 7 d. Naktį 3

Dieną 4
PV, 
3-8 m/s

Sausio 8 d. Naktį 0
Dieną 3

PV,
5-10 m/s

Sausio 9 d. Naktį 3
Dieną 5

V, 
3-8 m/s

DIREKTORIUS
Simonas Tuska
info@rokiskiosirena.lt

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

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

ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

***
– Kalėdų naktį su manim 

pradeda kalbėti ne tik 
gyvuliukai, bet ir žmona. Sako: 
„Albinai, sėsk prie stalo, viską 
tau atleisiu…“

***
Su žodžiais „Šūdo jums, o 

ne butą“ močiutė lengvai užpūtė 
110 žvakių ant savo gimtadienio 
torto.

***
Musė ir musinas vaikšto po 

vyro plikę. Jis sako:
– Atsimeni, kai anksčiau mes 

čia žaidėme slėpynių...
***

Narkomanas girtuokliui:
– Gimęs šliaužioti, dink iš 

pakilimo tako!
***

„Brangi Beata, ačiū Jums 
labai už receptą. Tiesa, avokadą 
aš pakeičiau apvirta bulve, o 
krevetes - pakepintais lašiniais. 
Bet kokiu atveju, Jūsų salotų su 
avokadu ir krevetėmis receptas 
mūsų šeimai be galo patiko!“

***
Atsikėlė studentas ryte po 

tūso ir prisiminė, jog egzaminas. 
Nematęs nei dėstytojo, nei 
žinąs, koks egzaminas, sumąstė 
pabandyti savo laimę. Sunkiai 
jis atėjo į auditoriją, kažką 
parašė. Vėliau dėstytojas 
pasikviečia studentą ir liepia 
duoti savo studijų knygelę. 
Paskaitinėjęs kažką, nusišypsojo 
ir tarė:

– Visko esu matęs, bet kad 

pirmakursis fizikas medicinos 
ketvirtakursių egzaminą 
išlaikytų, dar nėra buvę...

***
Kalbasi dvi skruzdėlės 

statydamos skruzdėlyną.
– Kodėl taip tamsu?
– Nebeišgalime susimokėti 

jonvabaliams!
***

– Besmegeniams algas 
išmokėsiu vasarą, – pareiškė 
Kalėdų Senelis.

***
Vyksta egzaminas 

Profesorius:
– Klausimas dešimtukui: 

kuo matuojama įtampa?
– Klausimas devintukui: 

kuo matuojama įtampa: a) 
voltmetru b) ampermetru?

– Klausimas penketui: ar 
tik ne voltmetru matuojama 
įtampa?

***
Per Velykas gaidys įbėgo 

į trobą ir, pamatęs dažytus 
kiaušinius, baisiausiai supykęs 
iškūrė mušti povo.

***
Žmogus, sakantis, kad 

liks jums amžinai skolingas, 
paprastai nemeluoja.

***
Nieko, kada nors ir 

mūsų kaimelyje apsivers 
sunkvežimis su meduoliais...

***
Žmona, pasiėmusi kočėlą, 

atkakliai vaikė nuo vyro mintis 
apie alų...

– Kaip jums patinka 
paveikslai ant mano kambario 
sienų? - klausia šeimininkas 
svečio.

– Ar norite, kad atsakyčiau 
kaip svečias, ar kaip 
specialistas?

***
Svečiai būna dviejų tipų: 

vieni stengiasi kuo greičiau eiti 
namo, o kiti norėtų pasilikti 

kiek galima ilgiau. Keisčiausia, 
kad abu svečių tipai paprastai yra 
tarpusavyje susituokę.

***
– Kas tave sumušė?
– Petras.
– Ar jis turėjo priežastį?
– Ne, jis turėjo lazdą.

***
Turistas klausia vietinių:
– Ar ten galima maudytis?

– Nepatarčiau, ten daug 
krokodilų.

– O ten, kur upė įteka į jūrą?
– Galima. Ten nėra 

krokodilų, nes jie bijo ryklių.
***

Auksinis ryklys žvejui:
– Sakyk savo paskutinį norą.

***
Pirmąją mokslo metų dieną 

mokytoja klausia Petriuką:

– Ar gerai praleidai 
atostogas?

– Aišku. Bet ne taip, kad 
išsyk pulčiau apie jas rašyti...

***
Vyras ir žmona teisme. 

Žmona:
– Reikalauju skyrybų! Šitas 

niekšas visus mano puodus ir 
keptuves pardavė. Ir pinigus 
pragėrė!

Vyras:
– Aš irgi noriu skirtis!
Teisėjas:
– Kodėl?
– Nes ji tik po mėnesio tai 

pastebėjo!
***

Moters dėsnis: nėra ūkyje 
naudingesnio padaro, kaip 
kaltas vyras.

***
Reklama parduotuvėje: 

„Jūsų katytė nusipirktų 
„Viskas“. Naujarusis atitaria:

– Mano katytė nusipirktų 
leksusą, bet nežino mano 
kortelės PIN kodo.

***
Mama višta bara viščiukus 

už eibes:
– Žinotų jūsų tėtis, grilyje 

apsiverstų!
***

Civilinės metrikacijos biuro 
darbuotojas:

– Vedybos į vyro gyvenimą 
įneša muzikos…

Nuotakos tėvas sumurma:
– Taip. Tada išmoksti groti 

antruoju smuiku.

Jau dirbame!
Kauno g., 7 Rokiškis

BALDAI

• Kabyklą. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 676 16 842. Rokiškis
• Beveik naują lovą iš Ikea. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 668 64 028.  
Rokiškis
• Naudotą vonios baldų komplektą. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 611 34 820. 
Rokiškis

• Sofą-lovą su patalynės dėže ir 2 
foteliais. Būklė labai gera, baldai 
kaip nauji, mažai naudoti. Kaina 
derinama vietoje. Kaina 199 Eur. 
Tel. 8 624 81 492. Anykščiai
• Ypač patogią ir minkštą sofą. Be 
miego funkcijos. Užvalkas lengvai 
skalbiamas. Mažai naudota, be 
jokių defektų. Dydis 198x90x88 
cm. Kaina 140 Eur.  

Tel. 8 623 41 177. Rokiškis
• Didelę nestandartinę vonią 
212x120 cm. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Miegamojo komplektą. Galima 
pirkti jo dalis ir atskirai.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Paveikslą 0,59x0,81m. Kaina 23 
Eur. Tel. 8 610 49 507.  
Rokiškis

• Geros būklės, šokoladinės spalvos 
sekciją Freda. Sudaryta iš keturių 
atskirų dalių, tad dizainą galima 
keisti savo nuožiūra arba sustatyti 
dalis atskirai. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 685 26 189. Rokiškis
• Geros būklės naudotą sofą-lovą 
ir fotelius. Tel. 8 672 73 326. 
Rokiškis
• Prieškambario baldus. Būklė 
gera, yra drabužių pakabos, batų 
dėžės, veidrodis. Išsinešti patiems. 
Pridėsiu virtuvinį stalą. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 626 81 638.  
Rokiškis
• 3+2+1 baldų komplektą. Kaina 
120 Eur. Tel. 8 620 71 828. 
Rokiškis
• Nenaudotas metalines lovas. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 617 35 437. 
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Beveik naują kavavirę. Du kartus 
naudota, pirkta prieš Kalėdas, 

mokėta 45 Eur. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Namų apyvokos daiktus: 
šaldytuvą, televizorių, virtuvines 
spinteles, sofą, skalbimo mašiną, 
fotelius, staliuką, 2 dalių sekciją ir 
kt. Kaina 50 Eur. Tel. 8 674 31 252. 
Rokiškis
• Naudotą dujų balioną. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 685 21 400.  
Rokiškis
• Veikiantį naudotą kavos aparatą 
DeLonghi Magnifica. Kaina 110 
Eur. Tel. 8 650 72 350.  
Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną ČAIKA 
134. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Naudotą šaldytuvą Beko, geros 
būklės. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 672 73 326. Rokiškis
• Mažai naudotą, trijų kamerų 
šaldiklį Beko. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 620 70 057. Rokiškis
• Įmontuojamas indaploves iš 

Vokietijos. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• 2 metų šaldytuvą Whirpool be 
šaldiklio, 170 cm. Geros būklės. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 673 67 681. 
Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanojame naudotą dujinę 
viryklę, viskas veikia. Išsivežti 
patiems. Tel. 8 634 89 290. 
Rokiškis
• Dovanoju veikiantį televizorių, 
tik nėra pultelio. Tel. 8 624 79 330. 
Rokiškis

• Automobilinį CD grotuvą 
Panasonic CQ-C1405N. MP3, 
AUX. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis


