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UAB „ROKIŠKIO 
AUTOBUSŲ PARKAS”

UAB „Rokiškio autobusų parkas“ teritorijoje išnuomoja-
mos vietos automobilių stovėjimui. 

UAB Rokiškio autobusų parko autobusais gabenamos 
siuntos į daugumą Lietuvos miestų.

Autobusų nuomos paslaugos.
Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt
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rajono socialdemokratų 
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Obelių seniūnė Jūratė Šinkūnienė mano, kad sėkmę darbe lemia dialogas, saugi ir kūrybinga atmosfera.
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Pernai ugniagesiams gelbėtojams darbų netrūko
Rokiškio priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos ugniage-
siams 2019-ieji buvo ir džiu-
gūs, ir nelengvi. Džiugūs dėl 
metų pabaigoje gauto visiš-
kai naujo gelbėjimo auto-
mobilio. Sunkūs dėl to, kad 
netrūko darbų ir užduočių, 
saugant rajono gyventojų 
gyvybes ir turtą.

Pernai viso ugniagesiai gel-
bėtojai atliko 295 gelbėjimo 
darbus, arba dviem daugiau, 
nei užpernai. Per metus kilo 
153 gaisrai, arba vienu mažiau, 
nei 2018-aisiais. 2019 m. 13-
ka kartų teko vykti likviduoti 
su cheminėmis medžiagomis 
susijusių incidentų (2018 m. – 
11-ka kartų). Pernai buvo du-
kart daugiau atvejų nei užper-
nai, kai ugniagesių pagalbos 
prireikė talkinti likviduojant 
eismo įvykių padarinius (2019 

m. 21 iškvietimas, 2018 m. – 
10 iškvietimų). O štai budėti 
tuomet, kai kariai nukenks-
mino sprogmenis, pernai teko 
mažiau, tik 5 kartus, kai 2018 
m. teko talkinti 11-ka kartų. 
Pernai dukart sumažėjo ugnia-
gesiams gelbėtojams darbų 
vandenyje: įvykdytos dvi 
tokios gelbėjimo užduotys, 
tuo tarpu kai 2018 m. buvo 4 
atvejai. Pernai ugniagesiai 30 
kartų talkino kitoms specia-
liosioms tarnyboms, tuo tarpu 
užpernai tokių atvejų būta 43. 
70 kartų ugniagesiai padė-
jo gyventojams sprendžiant 
buitinius incidentus, užpernai 
tokių pagalbos atvejų būta 58. 
Taip pat atlikti 66 kiti pagal-
bos darbai, kai 2018 m. tokių 
darbų būta 59.

Kaip jau minėta, pernai 
kilo 153 gaisrai, vienu mažia 
nei užpernai. Juose žuvo du 

žmonės (2018 m. gaisruose 
nežuvo nė vienas žmogus). 
39 gaisrai kilo gyvenamosiose 
bei viešbučių paskirties pa-
talpose (2018 m. tokių gaisrų 
buvo 40). Šiuose gaisruose 
pernai žuvo žmogus, 3 paty-
rė traumas (2018 m. žuvusių 
nebuvo, o traumas patyrė 2 
asmenys). 

Antra pagal dydį gaisrų 
grupė – gaisrai atvirose vie-
tovėse: 2019 m. jų kilo 48, o 
2018 m. –37. Pernai keturis 
kartus ugniagesiai gesino miš-
ką, užpernai – dukart. Pernai 
17-ka kartų buvo gesintos 
pievos, užpernai – 22 kartus. 
Pernai gesintas vienas durpy-
nas (užpernai rajone durpynai 
nedegė), pernai ir užpernai ge-
sinta po kartą durpingą pievą, 
po du kartus – rąžienas. Kitų 
atvirų teritorijų ugniagesiai 
vyko gesinti pernai 23 kartus, 

užpernai – 10 kartų. 
Pernai degė 14 pagalbinių 

bei ūkinių pastatų (užpernai – 
23). Viename jų pernai žuvo 
žmogus (užpernai žuvusių ne-
buvo), traumas patyrė vienas 
asmuo (2018 m. šios grupės 
gaisruose taip pat buvo suža-
lotas vienas asmuo).

Pernai ugniagesiai gelbėto-
jai gesino 13 transporto prie-
monių (užpernai 20).

Ugniagesių darbo ir pastan-
gų dėka iš gaisrų pernai išgel-
bėti 28 gyvūnai, ugnis pražu-
dė vieną gyvūną. Nuo ugnies 
buvo išgelbėti pernai 17 stati-
nių, užpernai – 5.

Pernai ugnis sunaikino 3 
transporto priemones (2018 
m. – 4), sugadinta 12 (218 
m. – 16). Pernai ugnis nesu-
naikino gyvenamojo ploto 
(2018 m. buvo sunaikinta 128 
kv. m), sugadino 168 kv. m. 

(2018 m. – 372 kv. m). Negy-
venamojo ploto ugnis pernai 
sunaikino 890 kv. m (užpernai 
– 505 kv. m), sugadino 272 kv. 
m (pernai – 59 kv. m).

Pernai sumažėjo gaisrų dėl 
neatsargumo: jų kilo 18 (2018 
m. – 21). Dėl transporto prie-
monių elektros instaliacijos 
gedimų pernai kilo 9 gaisrai, 
užpernai – 12. Krosnių, židi-
nių, dūmtraukių netinkamas 
įrengimas ir eksploatavimas 
pernai tapo 8, užpernai – 14 
gaisrų priežastimi. Dėl jų ge-
dimų pernai kilo 11 gaisrų, 
užpernai – 1. 

Pernai dėl neatsargaus rū-
kymo kilo du gaisrai, užper-
nai – 1. Pernai dukart savaime 
užsidegė medžiagos (užpernai 
– kartą). Pernai įvyko vienas 
sprogimas, užpernai jo atvejų 
nebūta. Sumažėjo padegimų: 
pernai jų nustatyta 5, užpernai 

– 7. Žaibo iškrova pernai tapo 
4, užpernai – 3 gaisrų priežas-
timi. Pernai rajono gyventojai 
rūpestingiau prižiūrėjo vai-
kus: jų išdykavimas nebuvo 
gaisrų priežastimi, o užpernai 
vaikų eibių dėka kilo 2 gais-
rai. Pernai 33 kartus rajono 
gyventojai degino žolę bei rą-
žienas, užpernai – dukart. Taip 
pat pernai užfiksuotas vienas 
teisės aktų pažeidimas, susijęs 
su žolės, rąžienų ar augalinin-
kystės atliekų deginimu. 

Elektros instaliacijos ir 
elektrinių prietaisų gedimai 
pernai tapo 10-ies,užpernai 
– 17 gaisrų priežastimi. Dėl 
pašalinio ugnies šaltinio per-
nai kilo vienas, užpernai – du 
gaisrai. Dėl kitų priežasčių 
pernai kilo 46, užpernai – 65 
gaisrai. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Kviečiame balsuoti ir „Metų mokslo žmogumi“ 
išrinkti kraštietį Aurimą Vyšniauską

Rokiškėnas Aurimas Vyš-
niauskas (nuotr.) yra nuomi-
nuotas tapti „Metų mokslo 
žmogumi“, „Žmonės 2020“ 
apdovanojimuose.

Kviečiame visus balsuoti 
čia: https://www.zmones.lt/
zmones-2020/metu-moks-
lo-zmogus-2020.

Fizinių ir technologijos 
mokslų centro (FTMC) Mo-
lekulinių darinių Fizikos sky-
riaus mokslininkas, chemijos 
mokslų daktaras Aurimas 
VYŠNIAUSKAS (31) ir jo 
komanda yra mokslinio atra-
dimo, kuris gali padėti išgydy-
ti nepagydomas ligas, autoriai. 
Lietuvių mokslininkų grupė 
pirmąkart pasaulyje moksli-
niais eksperimentais pagrindė 
išvadas apie fluorescuojančius 

klampos sensorių procesus: 
šios išvados yra reikšmingas 
žingsnis gydant civilizaci-
jos epidemijomis vadinamas 
Alzheimerio, diabeto ligas. 
Aurimas Vyšniauskas magis-
tro ir mokslų daktaro laipsnius 

įgijo Oksforde ir Londono 
imperatoriškajame koledže, 
bet dirbti grįžo į Lietuvą. Jis 
džiaugiasi galėdamas įgyven-
dinti mokslines savo idėjas Fi-
zinių ir technologijos mokslų 
centre: jo nuomone, tai viena 

geriausių vietų moksliniams 
tyrimams. Savo žiniomis Au-
rimas dalijasi su studentais 
– dėsto Vilniaus universiteto 
Chemijos fakultete.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Dėl paramos smulkiajam ir 
vidutiniam rajono verslui bus 
sprendžiama sausio pabaigoje

Rajono savivaldybė 
pranešė, jog pernai Ro-
kiškio rajono savivaldy-
bės smulkaus ir vidutinio 
verslo plėtros programai 
Rokiškio rajono savival-
dybės taryba skyrė 70 000 
Eur. Surengti 9 programos 
vertinimo komisijos posė-
džiai. 

Paramos kreipėsi 41 ra-
jono verslo subjektas ir 3 
fiziniai asmenys dėl subsi-
dijos verslo idėjai įgyven-
dinti. Parama suteikta 58 
pateiktoms paraiškoms: 16 

uždarųjų akcinių bendrovių, 
3 asmenims, vykdantiems 
individualią veiklą, 21 ma-
žajai bendrijai.

Planuojama 2020 m. sau-
sio mėnesio Rokiškio rajono 
savivaldybės tarybos posė-
dyje patvirtinti atnaujintus 
Rokiškio rajono savivaldy-
bės smulkaus ir vidutinio 
verslo plėtros programos 
nuostatus, o kovo-balandžio 
mėnesiais organizuoti kvie-
timą rajono verslininkų pa-
raiškoms priimti.

Rajono savivaldybės 
inform.

Sumuštas vyras atsidūrė reanimacijoje
Sausio 7 d., 23.30 val. 

Rokiškyje, Taikos g., dau-
giabučio gyvenamojo namo 
koridoriuje, konflikto metu, 
vyras (gim. 1994 m.) gyve-
nantis Rokiškyje, smurtavo 
prieš neblaivią (1,77 prom. 
girtumas) moterį (gim. 1980 
m.) ir jos neblaivų (2,07 
prom. girtumas) sugyventinį 
(gim. 1989 m.).

VŠĮ Respublikinėje Pa-
nevėžio ligoninėje vyrui 
(gim. 1989) nustatytas 
skruostikaulio ir viršutinio 
žandikaulio lūžimas, trau-
minė subdurinė hemoragija, 
gydomas reanimacijos sky-
riuje.

Panevėžio apskrities 
vyriausiojo policijos 
komisariato inform.

Apvogė kunigą
Pandėlio seniūnijos 

Apaščios kaime buvo ap-
vogtas dvasininkas? Bent 
jau taip galima spręsti 
pagal  vagies pagrobtus 
liturginius reikmenis. 
Prielaida pasitvirtino: 
iš tiesų nuo nusikaltėlio 
nukentėjo Rokiškio deka-
nato parapijas aptarnau-
jantis katalikų kunigas. 

Sausio 9 d. 2.58 val. vyras 

(gim. 1965 m.) gyv. Biržuose, 
pranešė, kad 2.45 val. Rokiš-
kio r., Pandėlio sen., Apaščios 
k., automobiliu „Audi A6“ su-
stojus pailsėti, priėjęs nepažįs-
tamas vyriškis pro vairuotojo 
langą papurškė dujų, iš auto-
mobilio pagrobė užvedimo 
raktelį, ant galinės sėdynės bu-
vusį juodos spalvos lagaminą, 
kuriame buvo  gryni pinigai 
ir mišioms skirti reikmenys:  
paauksuota taurė, du nedideli 

skaidraus stiklo buteliukai su 
mišių vynu, gelsvo metalo in-
das skirtas ostijoms laikyti, mi-
šių knyga, 3 vnt. metaliniai in-
deliai skirti ligonių patepimui, 
automobilių technikiniai pasai.  
Nuostolis – 886 eurų.

„Rokiškio Sirenos“ žinio-
mis, nuo nusikaltėlio nukentė-
jo katalikų dvasininkas, aptar-
naujantis Rokiškio dekanato 
parapijas.

Kaip „Rokiškio Sirenai“ 

įvykį komentavo rajono poli-
cijos komisariato viršininkas 
Rimantas Čepulis, nukentė-
jusysis važiavo namo. Jis su-
stojo minėtoje gyvenvietėje 
pailsėti ir buvo užpultas.

Rajono policija nedelsiant 
reagavo į įvykį ir deda visas 
pastangas, kad dingusios baž-
nytinės vertybės, aukų pinigai 
ir kiti dingę daiktai būtų surasti.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rajono policija gavo 
Skemų socialinės globos 
namų pranešimą apie 
tai, kad 2020-01-08 apie 
16.45 val., pasigesta slau-
gos namų uždaro sky-
riaus paciento Virginijaus 
Klybo, gim. 1966 m. V. 
Klybui nuo vaikystės dia-
gnozuotas sunkus protinis 
atsilikimas-savarankiškai 
jis negalėjo nieko daryti, 
aplinkoje nesiorientavo, su 
žmonėmis bendrauti nemo-
kėjo, nekalbėjo. 

Dingęs neįgalus žmogus rastas miręs
Deja, nepaisant didelių po-

licijos pastangų, gyvo jo rasti 
nepavyko.Rajono policijos ko-
misariato viršininkas Rimantas 
Čepulis sakė, kad policijos pa-
jėgos šio neįgalaus žmogaus ieš-
kojo visą naktį, buvo pasitelktas 
kinologas su tarnybiniu šunimi. 
Dingusysis buvo rastas sausio 9 
d. maždaug apie 11 val. griovyje 
su vandeniu. Tikslias dingusiojo 
mirties aplinkybes nustatys poli-
cijos ekspertai.

Rajono policijos 
komisariato inform.

KAM sudarė šių metų šauktinių sąrašus
Krašto apsaugos ministeri-

joje  buvo sudaryti 2020 metų 
karo prievolininkų sąrašai.

Šiemet šauktinių sąrašai pirmą 
kartą sudaromi atnaujinus šaukia-
mųjų amžių, šiuo metu jis siekia 
18 – 23 metus.

Iš viso devynių mėnesių tarny-
bą įvairiuose Lietuvos kariuome-
nės daliniuose pradės 3828 karo 

prievolininkai.Sąrašai sudaryti 
atsitiktine tvarka, remiantis kom-
piuterių programa. Procedūrą ste-
bėjo aštuoni visuomenės atstovai.

Pirmą kartą sąrašuose atsidūrė 
aukštųjų mokyklų studentai, ta-
čiau patekę į juos studentai turės 
apsisprendimo galimybę – su-
stabdyti studijas ir atlikti devynių 
mėnesių nuolatinę privalomąją 
pradinę karo tarnybą arba nenu-

traukus studijų pasirinkti jaunes-
niųjų karininkų vadų mokymus, 
kurie vyksta trejus metus savait-
galiais, arba studijuoti ir trejus 
metus tarnauti Krašto apsaugos 
savanorių pajėgose.

Nepasirinkus nė vieno iš mi-
nėtų tarnybos būdų, karo prie-
volininkams, kuriems dėl studijų 
aukštojoje mokykloje bus atidėta 
tarnyba, šaukimas būtų pratęsia-

mas, kol jiems sukaks 26 metai, 
bet ne ilgiau nei vienus metus 
po studijų baigimo. Baigę studi-
jas – jaunuoliai vieną kartą turės 
galimybę patekti į šaukiamųjų 
sąrašus.

Sudaryti karo prievolinin-
kų sąrašai per kelias dienas bus 
paskelbti interneto svetainėje 
https://sauktiniai.karys.lt.

BNS inform.
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Obelių seniūnė ne iš tų, kurios į darbą kaukši aukštakulniais
Vos trejetą savaičių 

Obelių seniūnės pareigas 
einanti Jūratė Šinkūnienė 
kabineto spintoje slepia 
ne dailius aukštakulnius, 
o solidžius guminius bo-
tus. Kaip sako pašnekovė: 
seniūnės darbas – ne tik 
kabinete sėdėti. Su J. Šin-
kūniene „Rokiškio Sirena“ 
kalbėjosi apie daugelį fak-
torių: kas paskatino jauną 
šeimą iš didmiesčio grįžti 
į gimtinę, kaip sekėsi čia 
įleisti šaknis, kokie tikslai, 
planai, siekiai...

Iš pirmosios algos – 
auliniai
Prieš pradėdama pokalbį, 

Obelių seniūnė rodė vieną 
svarbiausių savo darbo prie-
monių: gyvenimo mačiusius 
ilgaaulius batus. Kaip sako 
pašnekovė, jos darbas suside-
da ne tik iš popierių kilnojimo, 
bet nemenka dalis darbo die-
nos praleidžiama apylinkėse. 
Ir problema iš kabineto pers-
pektyvos atrodo vienaip, o 
pažvelgus į ją iš arčiau, kitaip. 
Ir spręsti ją sekasi paprasčiau, 
jei bendraujama betarpiškai. 
„Aukštakulniai – ne mano 
sielai“, – šypsojosi seniūnė J. 
Šinkūnienė.

Darbiniai aulinukai – vie-
na jos pirmųjų investicijų, 
kaip prasitarė pašnekovė, 
pirkti iš pirmosios algos. Kar-
tu su bilietu į Marijono Miku-
tavičiaus koncertą. Ir panašu, 
kad ši investicija puikiai pa-
siteisino. 

J. Šinkūnienė neslepia, 

kad iš pažiūros matydami ją, 
liauną ir trapią moterį, kai 
kurie seniūnijos žmonės už 
nugarų šnibždėjosi: argi ji 
galėtų, pavyzdžiui, keliams 
barstyti skirto žvyro frakcijas 
skirti, ar galėtų suprasti snie-
go valymo nuo kelių techno-
loginį procesą? J.Šinkūnienė 
neslepia: visko išmokstama, 
jei yra noro ir yra potencialas. 
Juo labiau, kad ir Vilniaus 
Universitete studijuota speci-
alybė – geografija, ir įvairia-
lypė darbo patirtis, ir pomė-
giai – meilė gamtai – suteikia 
ir teorinių, ir praktinių įvairių 
sričių žinių. 

Kita baimė: jaunų žmo-
nių baimė. Pas mus, pasak 
pašnekovės, vis dar labai 
sureikšminamas amžius. 
Jaunimas kaip tik turi dau-
giau motyvacijos nei vyresni 
žmonės, sau ir kitiems įrody-
ti, kad jais pasitikėta ne vel-
tui. Kartų kaita – natūralus 
dalykas. Jaunimas nebijo sa-
vęs ieškoti, yra pakeitę kelis 
darbus, susidūrę ir visiškai 
nebijo tokių užduočių, ku-
rios vyresniajai kartai galbūt 
nūdienos nuolat skubančia-
me pasaulyje tampa iššūkiu, 
pavyzdžiui, sėkmingai rengti 
ir įgyvendinti įvairius „ne-
minkštuosius“ projektus. Tai 
ir pasaulio matę, įvairios pa-
tirties turintys žmonės, kurių 
žinos reikalingos savajam 
miestui ir rajonui. „Jaunimas 
ir vyresni žmonės puikiai 
papildo vieni kitus. Todėl 
reikia telkti pajėgas ir veikti 
kartu“, – ragino pašnekovė.

Doktorantūros 
belaukiant
Kaip jau minėta, J. Šinkū-

nienė studijavo Vilniaus uni-
versitete geografiją ir įgijo 
hidrometeorologijos magistro 
laipsnį. Pašnekovė neslepia: 
viliojo mokslinė karjera. Ta-
čiau jos specialybės doktoran-
tūros vietos jau keletą metų 
nėra. „Belaukiant ir gyvenimo 
aplinkybės pasikeitė“, – sakė 
pašnekovė. O doktorantūros 
studijų J. Šinkūnienės įgytai 
specialybei nėra ir šiandien.

Kartu su vyru inžinieriumi 
J. Šinkūnienė augina du mažy-
lius. Tokia aukštos kvalifika-
cijos specialistų – inžinieriaus 
ir geografijos magistrės pora 
– turėtų būti graibstyte graibs-
toma kvalifikuotų darbuotojų 
stokojančioje rajono darbo 
rinkoje. Bent jau taip tvirtina 
rajono verslininkai. O realybė 
visiškai kitokia. Darbo paieš-
kos nebuvo lengvos. „Atrody-
tų, kad pagrindinis informaci-
jos šaltinis apie laisvas darbo 
vietas turėtų būti Darbo biržos 
tinklalapis. Tačiau kai išsiun-
tus 80 gyvenimo aprašymų, 
tik vienas darbdavys teikiasi 
atsakyti, pasidaro keista“, – 
pasakojo pašnekovė. 

Visgi jauna šeima nenulei-
do rankų ir tvirtai užsibrėžė 
įleisti šaknis gimtajame kraš-
te. Nors didmiesčiuose darbo 
pasiūla visiškai kitokia, tačiau 
ir provincija turi jauniems 
žmonėms patrauklių savybių: 
pavyzdžiui, puikius darže-
lius, įdomias veiklas vaikams 
ir šeimai (būrelius, įvairių 

sporto šakų treniruotes), pui-
kią susisiekimo sistemą,  ką 
ne visuomet gali pasiūlyti di-
dmiesčiai, arba ten tai yra la-
bai brangu. 

Sutiko atsargiai
J. Šinkūnienė neslepia: lai-

mėjusią konkursą, ją seniūnijos 
kolektyvas ir gyventojai sutiko 
šiek tiek atsargiai. Pašnekovės 
tai nestebina: daugelis iš pra-
džių tikrino, kaip reiks kalbėti, 
bendrauti su naująja vadove. 
„Mūsų krašto žmonės apskritai 
sunkiai įsileidžia ne vietinius“, 
– sakė ji. Tačiau atvirumas, 
nuoširdus bendravimas, noras 
pažinti ir spręsti problemas 
jau pralaužė seniūnijos žmo-
nių atsargumo nedrąsos ledus. 
Juolab, kad ir seniūnijos kolek-
tyvas pastaruoju metu atsinau-
jino: atėjo nauja raštvedė, ūkio 
specialistas. J. Šinkūnienės 
darbo moto: saugi, kūrybinga 
darbo atmosfera. „Turime pa-
žinti savo žmones. Kolektyvas 
nedidelis. Svarbu sukurti jame 
gerą mikroklimatą, kad žmo-
nės atskleistų savo geriausias 
savybes“, – sako ji. Ir priduria, 
kad yra ne iš tų, kurie į darbuo-
toją žvelgia iš aukšto. O kai su 
jais elgiamasi žmoniškai, ir pa-
reikalauti gerų darbo rezultatų 
galima. Kita vertus, darbą ji 
pradėjo ne pačiu patogiausiu 
laiku: teks vertinti seniūnijos 
darbuotojus, teks visuomenei 
pristatyti veiklos ataskaitą. 

Ar nebaisu jaunai specialis-
tei eiti dirbti į seniūniją, kuri 
pastaruoju metu yra atsidūrusi 
tarsi po padidinamuoju stiklu? 

Ir rajono tarybos opozicijos 
reidai po apleistas dirbtuves, 
žoliapjovių buhalterinė aps-
kaita, ir problemos su „Žalio-
sios“ projektu, ir gyventojų 
gana aštriai keliami vandentie-
kio bei nuotekų tinklų tiesimo 
klausimai. Seniūnė neslepia: 
„Buvom ir būsim „špilkuo-
jami“. Per pusmetį situacija 
kardinaliai galbūt nepasikeis. 
O ateityje yra minčių, idėjų, 
planų. Kol kas sudarinėju bū-
tinų pokyčių sąrašą ir imsimės 
jų siekti. Kol kas konkrečius 
planus įvardinti dar ankstoka: 
dirbu tik keletą savaičių“, – 
sakė pašnekovė.

Svarbiausios 
seniūnijos veiklos sritys
Kokias, be jau minėtų 

ūkio reikalų, kitas prioriteti-
nes Obelių seniūnijos veiklos 
sritis pašnekovė mato? Jos 
manymu, vienas svarbiausių 
visuomenės kertinių akmenų 
yra kultūra. Be to, šioje srityje 
seniūnijoje vyksta ganėtinai 
aktyvi veikla. O ir taisytinų 
dalykų matyti: reikia didinti 
bendradarbiavimą tarp seniū-
nijoje veikiančių institucijų, 
organizacijų. Švietimo sfero-
je, seniūnės teigimu, prioritetu 
turi būti vaikas: jo žinių, gebė-
jimų, talentų ugdymas. O ins-
titucijos reikalingos tam, kad 
padėtų atlikti šį darbą. 

Socialinėje srityje, pašne-
kovės teigimu, svarbu skatinti 
žmonių norą dirbti ir uždirb-
ti. Socialinė atskirtis kyla ir 
iš nepažinojim, nesupratimo, 
pykčio. 

Ir mylimos gamtosau-
ginės veiklos sfera Obelių 
seniūnijoje plati: tai ir van-
dentiekio, nuotekų tinklų 
problema. Ir užteštas Obelių 
ežeras. Ir abi šios proble-
mos, seniūnės teigimu, tam-
priai susijusios tarpusavyje: 
kol mieste nėra visaapiman-
čių nuotekų tinklų, dalis 
nuotekų nukeliauja į ežerą, 
gadindamos ir taip prastą jo 
būklę. Taigi, darbų ir tikslų 
yra daug.

Poilsis – 
penktą ryto 
grožėtis rasos lašu
Obelių seniūnė neslepia: 

jos profesija yra ir talentas, ir 
pašaukimas. Šeši nuostabūs 
studijų metai Vilniaus univer-
sitete, ir meilė gamtai kaip gy-
venimo būdas. Kai didžiausias 
poilsis – penktą ryto grožėtis 
ant gėlės lapo pakibusiais 
rasos lašais. Priešaušrio rū-
kuose pastebėti klaidžiojantį 
žvėrį. Gamta grožėtis ne pro 
automobilio, ne pro kempe-
rio langą, o, nepaisant oro, 
pėsčiomis ar dviračiu klai-
džioti gražiausiomis Šiaurės 
Lietuvos vietovėmis, ilsėtis 
palapinėje. Išvaikščioti miškų 
takus, netgi tuos, slapčiausius, 
kurių nėra jokiuose planuose. 
Ir J. Šinkūnienė šiuo pomėgiu 
džiaugiasi ne viena: ir vyras, 
ir vaikai yra tikri gamtos my-
lėtojai. Kitas šeimos pomėgis 
– sportas: futbolas, krepšinis, 
kitos sporto šakos.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Vyriausioji rinkimų komisija ruošiasi Seimo rinkimams: 
patvirtino vienmandačių apygardų ribas

Vyriausioji rinkimų komi-
sija (VRK), vadovaudamasi 
Lietuvos Respublikos Seimo 
rinkimų įstatymo 9 straipsnio 
1 dalimi, sudarė 71 vienman-
datę rinkimų apygardą 2020 
metų Lietuvos Respublikos 
Seimo rinkimams organizuoti 
ir vykdyti. Rokiškėnų laukia 
pokyčiai: Sėlos rytinę rinki-
minę apygardą sudarys net 
trijų rajonų: Rokiškio, Kupiš-
kio ir Zarasų teritorijos.

Atsižvelgiant į rinkėjų skai-
čių rinkimų apygardose, Lietu-
vos Respublikos teritorija yra 
dalijama į 70 vienmandačių rin-
kimų apygardų. Viena apygarda 

(Pasaulio lietuvių vienmandatė 
rinkimų apygarda), skirta kitose 
valstybėse balsuosiantiems Lie-
tuvos Respublikos piliečiams. 
11 naujai patvirtintų rinkimų 
apygardų sudarytos iš trijų savi-
valdybių  (šešiomis daugiau, nei 
2016 m.). Į šią grupę pateko ir Sė-
los rytinė apygarda. 19 apygardų 
sudarytos iš dviejų savivaldybių 
(keturiomis apygardomis ma-
žiau, nei 2016 m.) ir 40 apygar-
dų apims po vieną savivaldybę 
(dviem apygardom mažiau, nei 
2016 m.).

Rinkimų apygardų ribos 
keičiamos atsižvelgiant į 2015 
m. spalio 20 d.  Konstitucinio 
Teismo nutarimą numatantį, kad 

rinkėjų skaičiaus nuokrypis 
rinkimų apygardose galėtų būti 
ne didesnis kaip 10 proc. nuo 
vidutinio rinkėjų visose vien-
mandatėse rinkimų apygardose 
skaičiaus,. Po pokyčių, Sėlos 
rytinėje apygardoje sąrašuose 
yra 32257 rinkėjai.

Iki rinkimų likus ne mažiau 
kaip 210 dienų VRK turi pavir-
tinti rinkimų apygardų ribas, ir 
likus ne mažiau kaip 180 dienų 
iki rinkimų, savo interneto sve-
tainėje turi paskelbti rinkimų 
apygardas sudarančių rinkimų 
apylinkių sąrašą, jų balsavimo 
būstinių adresus ir telefonus, 
apygardos rinkėjų skaičių.

VRK inform.

Rinkimuose į Seimą jau žinomi 
rajono socialdemokratų 
ir konservatorių kandidatai

Iki Seimo rinkimų liko ne-
pilni dešimt mėnesių. Rinkėjų 
laukia naujovės: išplėstos Sė-
los vienmandatės apygardos 
ribos ir pakeistas jos pavadi-
nimas: dabar tai Sėlos rytinė 
apygarda. Jau žinomi ir soci-
aldemokratų bei konservato-
rių kandidatai į Seimo narius 
šioje rinkiminėje apygardoje.

Pirmieji apie tai, kad jie kelia 
kandidatu verslininką, buvusį 
rajono merą Vidmantą Kanopą, 
pranešė rajono socialdemokra-
tai. Neoficialiais duomenimis, 
iš pradžių svarstyta ir vien-
mandatėje, ir daugiamandatėje 
rinkimų apygardoje kandidate 
kelti Juodupės gimnazijos vado-
vę Dainorą Mineikienę. Tačiau 
Kupiškio socialdemokratai kan-
didatuoti vienmandatėje pasiūlė 
verslininkui V. Kanopai, todėl 
buvo nuspręsta kitaip: vienman-
datėje Sėlos rytinėje apygardoje 
kandidatuos V. Kanopa, o D. 
Mineikienė bus įtraukta į parti-
jos kandidatų sąrašą daugiaman-
datėje apygardoje. Tai, kad Ku-

piškio socialdemokratai pasiūlė 
kandidatą rokiškėnams, nėra ste-
bėtina: Sėlos rytinė rinkiminė 
apygarda sudaryta iš Rokiškio 
rajono bei dalies Kupiškio bei 
Zarasų rajonų teritorijos.

O sausio 8-ąją apie tai, kad 
kelia savo kandidatą – rajono 
tarybos narę, istorijos mokytoją 
Dianą Meškauskienę – paskelbė 
ir Tėvynės sąjungos – Lietuvos 
krikščionių demokratų Rokiš-
kio rajono skyrius. „TS-LKD 
Rokiškio skyrius, siūlydamas 
Dianos MEŠKAUSKIENĖS 
kandidatūrą siekia parodyti, 
kad turi ambicijų ir pajėgumų 

Seimo rinkimams teikti savo 
skyriaus kandidatą. Nemano-
me, kad laikantis TS-LKD įstatų 
bei pastaraisiais metais partijos 
veikloje deklaruojamų demo-
kratinių principų, turėtų būti už-
kirstas kelias skyriaus bendruo-
menės nariams remti kandidatą 
iš skyriaus gretų. Tikimės, kad 
TS-LKD Prezidiumas įvertins 
susidariusią situaciją ir bus su-
derintas abiems pusėms priim-
tinas sprendimas“, – teigiama 
skyriaus pranešime jo paskyroje 
socialiniame tinkle Facebook. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Diana Meškauskienė. Vidmantas Kanopa.



Nepriklausomas rajono laikraštis

4 psl. 2020-01-10

Nepriklausomo
Rokiškio rajono 
laikrašcio 
prenumerata –

1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. 12 mėn.
4 Eur 12 Eur 24 Eur 49 Eur

1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. 12 mėn.
2 Eur 6 Eur 12 Eur 24 Eur

Antradieniais ir penktadieniais

Tik penktadieniais

qNaujienos qSkelbimai q Informacija

S M A R K I A I 
PIGIAU!

v

Kiekvienam, užsiprenumeravusiam „Rokiškio Sireną“ 2020-iesiems

DOVANA – KALENDORIUS

Bajorų eglutės dekoracija – pretendentė į Lietuvos rekordą
Apie rekordą: rekordo au-

torė: Rokiškio r. Bajorų kaimo 
kultūros namų vyriausia spe-
cialistė kultūrai Dalia Zieme-
lienė.

Rekordo aprašymas: 
2019 m. lapkričio pabaigoje, 
laukiant gražiausių žiemos 
švenčių, vyriausia specialis-
tė kultūrai Dalia Ziemelienė 
Rokiškio r. Bajorų kaimo kul-
tūros namų, bendruomenės 
ir bibliotekos kieme sumanė 
iš vąšeliu nertų siūlų virve-
lių pastatyti išskirtinę eglutės 
dekoraciją ir siekti Lietuvos 
rekordo. Ant metalinio karka-
so, kurį pagamino seniūnijos 
vyrų komanda, vadovaujama 
Broniaus Liaudansko, sukons-
truota eglutės dekoracija iš 
vąšeliu nertų virvių. Sunaudo-
ta 36 kg metalo ir 29,011 km. 
Ilgio nertos virvės. D. Zieme-
lienė kartu su savanoriais statė 
originalią eglutės dekoraciją, 
tvirtino virves prie karkaso 
ir puošė šviečiančiomis gir-
liandomis bei besmegeniais. 
Šis kiemas jau trečius metus 
vadinamas ,,Senių besnie-
genių linksmakiemiu“ ir yra 
mėgiamas bei lankomas ne tik 
bajoriškių, rokiškėnų, bet su-
laukiama svečių iš visos Lie-
tuvos, užsienio. 

2020 m. sausio 6 d. Bajorų 
kaimo kultūros namų kieme 
siekiamas Lietuvos rekordas 
,,Aukščiausia vąšeliu nertų 
virvelių eglutės dekoracija“.

Priešistorė buvo tokia:
Virvės nerti pradėtos dar 

2016 m. vasario 16 d. Prieš 
tai, kultūros namų režisie-
rė Nijolė Čirūnienė 2001 
m. žurnalo ,,Panelė“ priede 
,,Maxi“ rado intriguojantį 

Beveik 30 km vąšeliu nertų virvelių: tiek eglutės dekoracijai nunėrė Bajorų bendruomenės žmonės ir jų talkininkai.

Rekordo autorė Dalia Ziemelienė.

straipsnį apie žurnalo redak-
cijos ir skaitytojų virvių nėri-
mo akciją ,,Tu numegzk man 
mama kelią“. Tą kartą ,,vir-
vės kelias“ buvo numegztas 
22 400 m. ilgio. Jį išmatavo 
Lietuvos pop muzikos gru-
pės ,,Delfinai“ nariai. ,,Virvės 
kelias“ tęsėsi nuo Vilniaus 
Gariūnų turgaus iki 8 km už 
Trakų miesto. Manoma, kad 

tuo metu Lietuvos rekordas 
nefiksuotas, nes nerasta jokių 
kitų duomenų.

Bajorų kaimo bendruome-
nės nariai su pirmininke Inga 
Beloviene ir N. Čirūnienė 
paskelbė iniciatyvą ,,Vie-
nos akies pynutės nėrimas“, 
siekiant pagerinti 2001 m. 
žurnalistų, skaitytojų ir muzi-
kantų pasiektą rezultatą. Siū-

lus moterys naudojo iš savo 
resursų arba pirko parduo-
tuvėse. Bajoriškės Audronė 
Ziemelytė ir Elena Naprienė 
neturėjo galimybių dalyvauti 
nėrime, bet prie iniaciatyvos 
prisdėjo dovanodamos siūlus.

Virves nėrė Bajorų kaimo 
bendruomenės nariai, gy-
ventojai, kaimyninių kaimų 
ir miestelių savanoriai. Ypač 
svarus indėlis - Rokiškio Šv. 
apaštalo evangelisto Mato 
parapijos senelių globos 
namų gyventojų (5 873 m.), 
Rokiškio Juozo Tūbelio pro-
gimnazijos mokinių ir moky-
tojos Ramutės Repšienės (1 
190 m.), rokiškietės Nijolės 
Juozapavičienės ir jos mamos 
(6 346 m.), juozapaviškietės 
Audronės Davidonienės (3 
926,5 m.), bajoriškių Stefa-
nijos Čypienės (4 216,6 m.), 
Tamaros Zolbienės ir Vlados 
Galvanauskienės nunėrusių 
po vieną kilometrą virvių ir 
kt. Po mėnesio virvių kamuo-
liai buvo pristatomi matavi-
mui. Pirmo matavimo rezul-

tatą sudarė 24 km. ilgio virvė. 
Vėliau virvė dar buvo neria-
ma ir vyniojama į kamuolius, 
kol pamestas matavimo skai-
čius. 

2016 m. kovo 19 d. ben-
druomenės iniciatyva Bajorų 
k. kultūros namuose vyko Pa-
saulinės Žemės dienos minė-
jimas. Renginio metu susirin-
kusios moterys vieną valandą 
žvakių šviesoje nėrė virves, 
kurias vėliau prijungė prie il-
gosios pynutės.

Kurį laiką nerta virvė buvo 
naudojama kaip dekoracija, 
puošybos elementas įvairių 
renginių metu. Kol 2019 m. 
virto dar viena idėja – iš jos 
padaryti Kalėdų eglutės de-
koraciją. 

2020 m. sausio 6 d. Bajorų 
kaimo kultūros namų kieme 
siekiamas Lietuvos rekordas 
,,Aukščiausia vąšeliu nertų 
virvelių eglutės dekoracija“. 
Rekordo siekimą liudijo Ro-
kiškio rajono savivaldybės 
mero patarėjas Vytautas Sau-
lis, Rokiškio kaimiškosios 
seniūnijos seniūnė Dalia Ja-
nulienė ir Bajorų kaimo gy-
ventojas Sergejus Ivanovas. 
Jie užfiksavo, kad eglutės 
dekoracija 5,47 m. aukščio, 
11,27 m. apimties – puošta 
įvairiaspalvėmis vąšelių ner-
tų siūlų virvelių, kurių ben-
dras ilgis 29,011 km. Visi 
užfiksuoti siekimo rekordo 
matavimai ir surinkta vaiz-
dinė medžiaga bus išsiųsti į 
Lietuvos rekordų agentūrą 
,,Factum“. O Bajorų gyven-
tojai ir rekordo autorė nekan-
triai lauks agentūros eksper-
tų patvirtinimo ar pasiektas 
Lietuvos rekordas. O gal būt 
bus patvirtinti net du rekordai 
- ,,Aukščiausia vąšeliu nertų 
virvelių eglutės dekoracija“ 
ir ,,Ilgiausia vąšeliu nerta vir-
vutė“.

Stebėjo, fiksavo ir surašė
 Nadiežda IVANOVA
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STATYBINĖ ĮRANGA

• Kompresorių. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis
• Naujus ketaus (špižinius) 
radiatorius. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Įvairaus pjovimo medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• MTZ-82 priekinį varomą 
tiltą. Geros padangos, visiškai 
sukompletuota. Dusetos. Kaina 
1350 Eur. Tel. 8 699 55 273. 
Rokiškis
• Šneką. Naujas, nenaudotas, su 
loviu. Šneko ilgis 6m. Kaina 700 
Eur. Tel. 8 652 06 737.  
Rokiškis
• MTZ-82 variklį D-243, komplektą 
arba dalimis. Tel. 8 641 57 036. 
Kupiškis
• Srutovežį, 3,2 tonos. Kaina 1100 
Eur. Tel. 8 615 19 401.  
Kupiškis
• Kultivatorių. 6,5 m su voliukais, 
iš Danijos. Kaina 1750 Eur.  
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis

PASLAUGOS

• Galime sutvarkyti, supjauti, 
suskaldyti jūsų malkas. Darbą 
atliekame sava įranga.  

PERKA

Tel. 8 647 23 579. Rokiškis
• Atlieku lauko ir vidaus apdailos 
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

• Pirksiu priekabos ir savadarbio 
traktoriaus dokumentus. Siūlyti 
įvairius variantus.  
Tel. 8 647 90 701.  
Rokiškis

Pirmoji šį sezoną gripo auka: 
mirė Kupiškio rajono gyventojas

Užkrečiamųjų ligų ir 
AIDS centro (ULAC) duome-
nimis, nuo gripo Panevėžio 
apskrityje (Kupiškio rajone) 
mirė vyras. Tai pirmasis mir-
ties nuo gripo atveji šį gripo 
sezoną. Vyras blogai pasijuto 
po švenčių, o į medikus krei-
pėsi sausio 2 dieną.

ULAC duomenimis, pra-
ėjusio (2018–2019 m.) gripo 
sezono metu registruoti 26 
mirties atvejai. ULAC me-
dikai primena, kad letalių 
atvejų būtų galima išvengti 
skiepijantis nuo gripo,  nes 
skiepai yra pati efektyviau-
sia priemonė, apsauganti nuo 
gripo ir jo sukeliamų kom-
plikacijų. Rizikos grupėms 
priklausantys asmenys nuo 
gripo skiepijami valstybės 
lėšomis. Dėl skiepų reikia 
kreiptis į savo šeimos gydy-

toją. 
Sergamumas gripu ir per-

šalimo ligomis didėja visoje 
Lietuvoje, todėl medikai pa-
taria neprarasti budrumo ir 
rekomenduoja:
q tinkamai ir dažnai 

plauti rankas, nusiplovus jas 
nusausinti;
q  vengti sąlyčio su ser-

gančiais asmenimis;
q  vengti masinių žmonių 

susibūrimo vietų;
q laikytis kosėjimo ir 

čiaudėjimo rekomendacijų – 
nosį ir burną prisidengti alkū-
ne, o vienkartines nosinaites 
nedelsiant išmesti bei nusi-
plauti rankas;
q neplautomis rankomis 

stengtis neliesti akių, nosies 
ir burnos;
q gerai vėdinti patalpas;
q susirgus rekomenduo-

jama kreiptis į medikus, neiti 

į darbą, sergančių vaikų ne-
leisti į vaikų ugdymo įstaigas, 
laikytis gydytojo nurodymų;
q sergantys gripu asme-

nys apsaugoti kitus gali dėvė-
dami medicinines kaukes, ku-
rios sulaiko kvėpavimo takų 
sekretus kosint ar čiaudint;
q sveiki žmonės, slau-

gydami sergantį asmenį, taip 
pat turėtų dėvėti medicininę 
kaukę.

Per gripo epidemijas mir-
tingumas didėja dėl gripo 
sukeltų komplikacijų ir pa-
ūmėjusių lėtinių ligų. VLK 
duomenimis, išlaidos gripo 
ir ŪVKTI stacionariniam gy-
dymui 2018 m. siekė 25 mln. 
eurų ir tai didžiausia 2018 m. 
skirta išlaidų dalis nuo išlai-
dų visoms stacionarinėms 
paslaugoms dėl užkrečiamųjų 
ligų (arti 55 mln. Eurų).

BNS inform.

Kultūros ministras kviečia savivaldybes prisidėti 
prie kultūros darbuotojų algų kėlimo

Kultūros ministras Min-
daugas Kvietkauskas krei-
pėsi į šalies savivaldybes 
kviesdamas pasirašyti pa-
pildomą susitarimą prie 
2018 metų prie memoran-
dumo dėl savivaldybių kul-
tūros ir meno darbuotojų 
atlyginimų kėlimo.

Kaip pranešė ministerija, 
šių metų valstybės biudžete 
kultūros ir meno darbuotojų 
atlyginimams didinti skirta 
14 mln. eurų. Iš jų 5,07 mln. 
eurų – dirbantiesiems savi-
valdybių kultūros įstaigose.

Šios lėšos pastarųjų dar-
buotojų atlyginimus leidžia 
didinti vidutiniškai 7 proc., 
o savivaldybėms skyrus pa-
pildomą ne mažiau kaip 3 
proc. finansavimą, kultūros 
ir meno darbuotojų atlygi-

nimai vidutiniškai didėtų ne 
mažiau kaip 10 proc.

Šis siekis buvo pristaty-
tas pernai metų pabaigoje 
Kaune vykusiame kultūros 
ministro susitikime su šalies 
savivaldybių merais.

Savivaldybės prašomos 
apie priimtus sprendimus 
Kultūros ministeriją infor-
muoti iki sausio pabaigos.

Lietuvos savivaldybių 
asociacija (LSA) teigia, jog 
siekis didinti atlyginimus 
kultūros darbuotojams yra 
sveikintinas, tačiau atkreipė 
dėmesį, jog formuojant šių 
metų biudžetą žadėta, kad 
visą 10 proc. sumą padengs 
valstybė.

„Tačiau realybė ta, kad at-
lyginimai bus keliami tik 7 
procentais. Likusius žadėtus 
procentus dabar kviečiamos 

„padengti“ savivaldybės. Tai 
nėra pirmas kartas, kada sa-
vivaldybės prašomos padėti 
vykdyti centrinės valdžios 
pažadus. Tačiau žinome, jog 
ir anksčiau, ir dabar jos ieš-
kos visų įmanomų būdų rasti 
papildomų lėšų“, – rašoma 
LSA atsiųstame komentare.

Ministerijos savivaldy-
bėms pateiktais skaičiavi-
mais, savivaldybės tam tu-
rėtų skirti 2 mln. 165 tūkst. 
eurų.

2018 metais memorandu-
mą dėl kultūros darbuotojų 
atlyginimų kėlimo pasirašė 
58 merai iš 60. Žiniasklaida 
skelbė, kad Jurbarko rajono 
mero pritarimą užprotes-
tavo savivaldybės tarybos 
nariai ir papildomų lėšų ne-
skyrė.

BNS inform.

Apšaudytoje bazėje Irake tarnavę lietuviai 
perdislokuojami į Kuveitą

 Irano apšaudytoje bazė-
je Irake tarnavę šeši Lietu-
vos kariai  perdislokuojami 
į Kuveitą, pranešė Gyny-
bos štabas ir krašto apsau-
gos ministras Raimundas 
Karoblis.

Pasak ministro, sprendi-
mą priėmė Danija, jos kon-

tingento sudėtyje tarnauja 
Lietuvos instruktoriai, ap-
mokantys vietos pajėgas ko-
voti su „Islamo valstybės“ 
grupuote.

Perkeliami kariai daly-
vauja JAV vadovaujamos ko-
alicijos operacijoje „Įgimtas 
ryžtas“.

Dar šeši Irake esantys 

lietuviai ryšininkai tarnauja 
NATO vadovaujamoje misi-
joje, jie kol kas lieka šalyje.

Teheranas dvi bazes Irake 
apšaudė trečiadienio nak-
tį, taip keršydamas už JAV 
sprendimą nukauti aukšto 
rango Irano generolą Qase-
mą Soleimani.

BNS inform.
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Dėl parengto Panevėžio apskrities Rokiškio rajono 
(savivaldybės) Panemunėlio seniūnijos Panemunėlio 

kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos 
projekto viešo svarstymo

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyrius 
(toliau ‒ Skyrius) informuoja, kad 2020-01-16 ‒ 2020-01-29, darbo dienomis nuo 
10.00 iki 15.45 val., Skyriuje, Rokiškio m., Respublikos g. 94, 701 kab., bus eks-
ponuojamas ir viešai svarstomas parengtas Panevėžio apskrities Rokiškio rajono 
(savivaldybės) Panemunėlio seniūnijos Panemunėlio kadastro vietovės žemės re-
formos žemėtvarkos projektas (toliau ‒ Projektas). 

Projekto autorius 2020-01-16 ir 2020-01-22 nuo 10.00 iki 15.30 val. bus Sky-
riuje ir galės atsakyti į iškilusius klausimus.

Suinteresuoti asmenys iki 2020-01-29 savo pasiūlymus ir pretenzijas dėl Pro-
jekto Skyriui gali pateikti raštu. 

Projekto viešo svarstymo rezultatų aptarimas vyks 2020-01-30 11.00 val. 
Skyriuje, Rokiškio m., Respublikos g. 94, 703 kab.

Užs. 0913

Atliekame visus įmanomus 
kraujo tyrimus

KVIEČIAME Į EDUKACINIUS MEDŽIO DROŽYBOS UŽSIĖMIMUS
Rokiškio krašto muziejuje,  Tyzenhauzų g. 5,  edukatoriaus Juozo Zabulio  

dirbtuvėse, organizuojami medžio drožybos užsiėmimai.
Šeštadieniais  nuo sausio 18 d. (11.00. – 13 val.)
Edukatorius mokys vaikus ir jaunimą (5-12 klasių mokiniai) medžio drožy-

bos paslapčių.
Edukacijų metu dalyviai gales susipažinti:
q su medžio drožybai naudojamomis medienos rūšimis;
q drožybos įrankiais;
q drožybos būdais ir  technikomis.
Užsiėmimų metu gales kurti lietuvių (medžio) tautodailei būdingus kūrinius;
q švilpynes
q prieverstes,
q medžio žaislus.
Edukacijų metu galės atskleisti savo kūrybiškumą, kuriant į vairius objektus 

ar skulpūrėles;
q angelus;
q žmones;
q velnius ir kt.
Kadangi artėja Užgavėnės pradėsime nuo Užgavėnių Kaukių.
Registruotis tel. +370 458 31512, arba el. p. edukacija@muziejus.rokiskyje.lt

IEŠKO DARBO

• Ieškau vairuotojo darbo. Esu 
įgijęs B, C kategorijas, 95 kodo 
vairuotojo kortelę bei patirties. Esu 
be žalingų įpročių. Siūlyti ir kitus 
darbo variantus. Tel. 8 618 33 854. 
Rokiškis
• Galiu prižiūrėti senyvo amžiaus 
žmogų arba slaugyti ligonį.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Mergina ieško darbo tik 
Rokiškyje. Jokios darbo patirties 
neturiu. Tel. 8 633 87 398.  
Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo, turiu 
traktorininko teises TR1 ir TR2. 
Galiu pjauti medžius.  
Tel. 8 624 53 501. Rokiškis
• 58 metų moteris ieško 
nekvalifikuoto darbo.  
Tel. 8 600 32 003. Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Galiu dirbti su 
trimeriu, benzopjūklu ar ugdymo 
darbus. Tel. 8 672 86 131.  
Rokiškis
• 38 metų vyras ieško darbo.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Ieškau darbo, galiu dirbti 
traktorininku, turiu patirties žemės 
ūkyje. TR1, TR2, B kategorijos. 
Tel. 8 625 34 043. Rokiškis
• Ieškau darbo, galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmones arba 
vaikus, turiu patirties. Galiu dirbti 
ryte, per pietus arba vakare ir 
per išeigines. Tel. 8 625 24 087. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu dirbti 
pagalbiniu arba ūkyje. Obeliai.  
Tel. 8 603 37 595. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingas barmenas (ė), darbui 
kavinėje miesto centre. Privalumas 
patirtis šioje srityje.  
Tel. 8 685 34 269. Rokiškis
• Išvykimas galimas skubus. 
Darbas Hamburgo mieste, 
Vokietijoje. Priimamos moterys, 
vyrai, poros. Darbas prie linijos 
– pakavimas, etikečių klijavimas, 
nekondicinių prekių atrinkimas, 
rūšiavimas. Darbas fiziškai lengvas. 
Tel. 8 676 74 941. Kaunas
• Ieškau, kas galėtų iš namų išvežti 
šaldytuvą į atliekų tvarkymo 
aikštelę. Tel. 8 629 33 266. 
Rokiškis
• AB Lytagra ieško sandėlininko-
konsultanto. Darbo pobūdis: 
prekių priėmimas, išdavimas, 
surinkimas, klientų konsultavimas 
ir aptarnavimas. Atlyginimas 806 
Eur. Tel. 8 682 63 576.  
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Planšetini kompiuterį Archos 7o 
Carbon. Pilnas komplektas. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 622 75 006.  
Rokiškis

• Stalinį kompiuterį Benq Gl950 
su LCD monitoriumi. 4GB RAM, 
256GB kietasis diskas. Windows 
10. Pridedu klaviatūrą. Kaina 72 
Eur. Tel. 8 675 00 301.  
Rokiškis
• Planšetinį kompiuterį Prestigio. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• Monitorių LG, 19 colių. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 605 25 460.  
Rokiškis
• Mažai naudotą planšetę Android 
7, 1GB RAM, 8GB atmintis +SD, 4 
branduolių, ekranas 7col. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 693 82 442.  
Rokiškis
• Veikiantį planšetini kompiuterį 
ARCHOS 7oCart 16GB. Kaina 45 
Eur. Tel. 8 625 67 440.  
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Samsung S8. Skilęs stiklas, 
naudotis netrukdo, pilnas 
komplektas. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 670 11 657. Rokiškis
• Išmanų telefoną Samsung Duos. 
Tel. 8 672 73 326. Rokiškis
• Geros būklės telefoną Samsung 
S9. Naudotas metus laiko. Pilnas 
komplektas (nėra tik ausinių), 
spalva juoda. Galima naudoti su 2 
sim kortelėmis. Kaina 290 Eur.  
Tel. 8 615 41 552. Rokiškis
• Naują telefoną Fonos O2. Pirktas 
TELE2 salone, garantija 2 metai. 
Už telefoną sumokėta. Kaina 70 
Eur. Tel. 8 625 67 740.  
Rokiškis
• iPhone X, visą laiką nešiotas su 
stikliuku ir dėkliuku. Komplekte 

dėžutė, ausinės ir pakrovėjas. 
Viskas puikiai veikia, nėra jokių 
strigimų. Nuo dėkliuko nešiojimo 
vietomis pasitrynę šonai. Pridėčiau 
4 vnt. stikliukų ekrano apsaugai ir 
dėkliukus. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 629 09 283. Rokiškis
• 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, naudotis netrukdo. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 625 67 440. 
Rokiškis
• Puikiai veikiantį telefoną Alcatel. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 625 67 440. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Namą Rokiškyje, Mikėno g. 102 
kv. m. Keturi kambariai, virtuvė. 
Visame name sudėti plastikiniai 
langai, šildymo katilas keistas 
prieš 4 metus (paliekama malkų, 
briketų), yra kondicionierius. Po 

visu namu rūsys, yra garažas, 
ūkinis pastatas. 6a žemės. Kaina 
64000 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis

• Mūrinį namą Laibgaliuose. 
Bendras plotas 153 kv. m, rūsys 
po visu namu, 5 kambariai, 2 WC. 
Ūkinis pastatas, 2 garažai, vienas 

iš jų su duobe, trifazė elektros 
instaliacija. 25 a sklypas. Iki 
Rokiškio 8 km. Apsvarstytume 
pardavimą išsimokėtinai. Kaina 
34500 Eur. Tel. 8 600 98 909. 



7 psl.

Nepriklausomas rajono laikraštis

LAISVALAIKIS

 2020-01-10

Laisvės g.13

2020.01.21 11 val. Pagrūbio k., Juodupės sen., Ro-
kiškio raj., numatomi žemės sklypų Nr.7317/0002:19 
ir Nr.7315/0004:53 geodeziniai matavimai. Kviečia-
me dalyvauti gretimų žemės sklypų Nr.7315/0004:92 
ir Nr.7317/0002:36 savininkus. 

Matininko atliekančio matavimus adresas: 
Taikos g. 5, Rokiškis; tel.8-458-68144, 

mob. 8-612 95720, el. p. kavolzeme@parok.lt. 
R. Barono žemėtvarkos darbų įmonė.

2020.01.21 14.10 val. Didsodės k., Juodu-
pės sen., Rokiškio raj., numatomi žemės sklypo 
Nr.7317/0004:190 geodeziniai matavimai. Kviečiame 
dalyvauti gretimo žemės sklypo Nr.7317/0004:265 
savininką. 

Matininko atliekančio matavimus adresas: 
Taikos g. 5, Rokiškis; tel.8-458-68144, 

mob. 8-612 95720, el. p. kavolzeme@parok.lt. 
R. Barono žemėtvarkos darbų įmonė.

Rokiškis
• Tvarkingą, nedidelį, jaukų namą 
Rokiškyje. 80 kv. m. Strategiškai 
patogioje vietoje, šalia centro, 
komfortiškam gyvenimui mieste. 8 
a sklypas. Kaina 68000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. 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 
kietuoju kuru, šiai žiemai malkos 
paliekamos. Kaina 94000 Eur.  
Tel. 8 640 32 442. Rokiškis
• 3 kambarių butą Juodupėje. 
Butas suremontuotas, 5 aukštas 
(plastikiniai langai, šarvo durys, 
laminatas, apšiltintos lubos). Su 
baldais. Kaina derinama vietoje. 
Kaina 5500 Eur. Tel. 8 681 94 632. 
Rokiškis
• Sodybą su ūkiniais pastatais ir 40 
a žemės sklypu Sartų regioninio 
parko teritorijoje, 200 m iki 
Sartų ežero. Margėnų k., Kriaunų 

sen., Rokiškio r. Kaina sutartinė. 
Papildomas tel. +370 698 44142. 
Tel. 8 686 61 909. Rokiškis
• Pusę namo su 9 a žemės sklypu 
Rokiškio mieste, Laukupio gatvėje. 
Pakeistas stogas, plastikiniai langai, 
ūkiniai pastatai, galimybė įsivesti 
patogumus, sklypas aptvertas, 
atskiras įėjimas. Kaina derinama. 
Kaina 15000 Eur.  
Tel. 8 662 78 288. Rokiškis
• Namą Panemunėlio gelž. 
st. Bendras plotas 91 kv. m. 4 
kambariai, virtuvė, 2 WC, vonia, 
keli tamsūs kambariukai, rūsys. 
Visame name sudėti plastikiniai 
langai. Ūkinis pastatas, lauko 
virtuvė. 20 a žemės sklypas. 15 
min. iki Rokiškio. Kaina 8900 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 2 kambarių butą pačiame 
Rokiškio centre, Laisvės gatveje. 
Butas 45 kv. m, mūriniame name, 
trečiame aukšte. Bute sudėti 
plastikiniai langai, liktų dalis baldų. 

Vonios kambariui reikalingas 
remontas. Rami kaiminystė. Kaina 
18700 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Garažą su duobe Taikos g. Labai 
patogi vieta. Kaina 4100 Eur.  
Tel. 8 612 61 298. Rokiškis
• 4 kambarių butą 3 aukšte, 
Panevėžio g. Naujai išvedžiota 
elektros instaliacija, santechnika. 
Grindys išlygintos betonuojant. 
Virtuvė sujungta su svetaine, 
yra tamsus kambarėlis, rūsys, 2 
balkonai. Nedideli mokesčiai, geri 
kaimynai. Su virtuvės baldais ir 
įranga. Kaina 40000 Eur.  
Tel. 8 606 14 823. Rokiškis
• 18 a žemės skylpą namo statybai 
šalia Bajorų tvenkinio. Atvesta 
elektra. Tel. 8 617 57 592.  
Rokiškis
• 20 a sklypus Jakšto ir Janulionio 
gatvėse. Visos komunikacijos. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis

• Išnuomojamos arba parduodamos 
komercinės patalpos Rokiškio 
mikrorajone. Visa informacija 
telefonu. Tel. 8 699 61 320. 
Rokiškis
• Ieškau garažo J. Gruodžio gatveje 
nuomai arba pirkti.  
Tel. 8 615 15 774. Rokiškis
• 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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Automobilį Volkswagen Caddy. 
Dyzelinas 1999 m., II. Kaina 350 
Eur. Tel. 8 699 58 377.  
Rokiškis

• Volvo S80. Tvarkingas, ką tik 
grįžęs iš Suomijos. 2,5 l, dyzelis, 
odinis šildomas salonas, automatinė 
greičių dėžė. Visa kita informacija 
telefonu. Kaina 1250 Eur.  
Tel. 8 626 98 422. Rokiškis
• Audi A4 universalą. 1,9 l, 81 
kW. Naujos padangos, kablys, 
autopilotas, el. langai, klimato 
kontrolė. TA iki 2022 m. Kaina 950 
Eur. Tel. 8 614 87 836.  
Rokiškis
• Ford Focus universalą 2000 m., 
TA metams. Užsiveda, važiuoja, 
pakaba tvarkinga, padangos geros, 
išsamiau telefonu. Kaina 700 Eur. 
Tel. 8 665 95 838. Zarasai
• Visureigį Ssangyong Musso Sport 
2006 m., 2,9 l, TD, 88 kW. TA iki 
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11 05:10 Ponių rojus 4

06:00 Himnas
06:05 Daiktų istorijos
07:00 Klausimėlis
07:20 Perlamutro dažai ir 
maži melai
09:00 Labas rytas,
 Lietuva
12:00 Metų laikų kaita 
12:55 Gyvūnų metropolis
13:50 Džesika Flečer 10
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios
18:00 Langas į valdžią
18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 „Pabandom iš 
naujo!“ 2020. Eurovizijos 

nacionalinė atranka
23:10 Sunkus amžius
00:45 Visuomenės priešai 
03:00 Išeiti iš namų
04:10 Kūrybingumo mokykla
04:20 Perlamutro dažai ir maži 
melai

06:30 Ančiukų istorijos
07:00 Transformeriai. Kibernetinė 
Visata
07:30 Aladinas 
08:00 Ančiukų istorijos
08:30 Virtuvės istorijos 
09:00 Gardu Gardu 
10:00 Būk sveikas! 
10:30 Penkių žvaigždučių 
būstas
11:00 Mano pinigai
11:30 Džiunglių knyga 2
12:55 Princesė nuotaka
14:55 Auklė 3

16:45 Ekstrasensų mūšis 
18:30 TV3 žinios
19:30 Uošvių nepasirinksi
21:00 Nematomi skaičiai
23:20 Krištolinės kaukolės
01:05 Dronų karai 
02:35 Kaip mylėtis angliškai? 
04:15 Makgaiveris
05:05 Atsargiai! Merginos

07:00 Tomo ir Džerio 
nuotykiai 
07:25 Zigis ir Ryklys 
07:50 Šaunusis Skūbis-Dū 
08:15 Neramūs ir triukšmingi 
08:45 Tomo ir Džerio 
nuotykiai 
09:15 Beprotiškos melodijos 
09:40 Tomas ir Džeris. Paklydėlis 
slibinukas
10:45 Kiškių mokykla
12:20 Juodasis riteris

14:15 Gyvūnas
16:00 Policininkai ir Robersonai
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Pūkuota šnipė
21:20 Nevykėliai po priedanga
23:35 Norbitas
01:30 Snaiperis

06:30 Varom! 
07:30 Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas 
08:30 Varom! 
09:00 Sveikatos kodas
10:05 Varom! 
10:40 Gyvenimas. Pirmieji 
žingsniai 
11:40 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu 
12:45 Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvikovos 
13:45 Anthonis Bourdainas. 

Nepažįstami kraštai 
14:45 Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas 
15:45 Nusikaltimų tyrėjai 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Juventus - Rytas
19:30 Muzikinė kaukė
22:00 Dakaras 2020 
23:00 Garbės reikalas
01:05 Invazija

05:20 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
06:00 Nauja diena
06:10 „Neprijaukinti“ 
06:35 „Pasaulio turgūs“ 
07:04 TV parduotuvė
07:20 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“ 
08:30 Nauja diena
09:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"

09:30 Krepšinio pasaulyje
10:00 Vantos lapas
10:30 „Pone prezidente” 
12:00 „Detektyvas Linlis“ 
14:00 Gyvenimas
15:00 Laikykitės ten
16:00 Žinios
16:30 Kryptys LT
17:00 Skyrybos
18:00 Žinios
18:30 Vyrų šešėlyje 
19:00 „Tu esi mano“
20:00 Žinios
20:30 „Gluchariovas“ 
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 „Tu esi mano“ 
01:00 „Šelesto bylos” 
03:00 „Neprijaukinti“ 
03:40 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
04:20 Gyvenimas
05:00 Kryptys LT
05:30 Krepšinio pasaulyje
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14 05:10 Ponių rojus 4 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas,  
Lietuva
09:20 Senis 
10:25 Miuncheno 
kriminalinė policija 
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Stilius. 
13:00 Klauskite daktaro. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena,  
Lietuva
16:30 Klausimėlis. 
16:45 Ponių rojus 4.
17:30 Žinios.
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija. 

22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Apgavikai 2 
23:45 Komisaras Reksas
00:30 Tėčio reikalai.
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Neužmiršti. 
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

05:25 Atsargiai! Merginos 
06:25 Žvaigždžių karai.  
Sukilėliai 
06:55 Žuvėliokai 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Visi mes žmonės 
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 Prieš srovę 
20:30 Moterys meluoja geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Dešimt su puse balo. 
Apokalipsė 
23:45 Skubi pagalba 
00:45 Makgaiveris 
01:35 X failai 
02:25 Tironas 
03:10 Skubi pagalba 
04:00 Ką mes veikiame šešėliuose 
04:55 Atsargiai! Merginos 

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

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 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 2 
21:30 Žinios
22:30 Nindzė žudikas
00:25 Akloji zona
01:15 Miestas

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 Mirties kurjeriai
23:15 Kapų plėšikė Lara Kroft
01:10 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
01:55 Nusikaltimų miestas 
02:20 Nusikaltimų miestas 

06:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
06:29 Programa
06:30 Kaimo akademija
07:00 „Tu esi mano“ 
08:00 Nauja diena
09:00 Puikūs pralaimėjimai
10:00 „Pavojingi jausmai” 

11:00 „Gyvybės langelis“
12:10 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 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
21:30 Oponentai
22:30 Reporteris
23:30 Lietuva tiesiogiai. 
00:00 „Pavojingi jausmai” 
01:00 Nauja diena
03:00 „Vieno nusikaltimo istorija” 
04:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
04:20 „Gyvybės langelis“ 
05:20 Oponentai
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:15 Sausio 13-oji. Iš 
ciklo „Lietuvos valstybės 
atkūrimo kronika“. 
10:00 Laisvės gynėjų 
dienai. Iškilmingas 
minėjimas ir Laisvės 
premijos įteikimo 
ceremonija Lietuvos 
Respublikos Seime.
11:10 Neužmiršti. 
12:00 Valstybės vėliavos 
pakėlimo ceremonija 
Nepriklausomybės aikštėje, 
Vilniuje. 
12:20 Dainuoju Lietuvą. 
13:00 Klauskite daktaro. 
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Klausimėlis. 
16:45 Ponių rojus 4.
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 

18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Paramos Ukrainai koncertas 
„Kartu iki pergalės“. 
20:30 Panorama
21:00 Paramos Ukrainai koncertas 
„Kartu iki pergalės“. 
23:00 Tikrasis genijus.
23:45 Komisaras Reksas .
00:30 Klausimėlis. 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Savaitė. 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Langas į valdžią. 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Tikrasis genijus.
04:50 Kūrybingumo mokykla. 
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus 4.

06:00 Sveikatos medis
06:25 Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai 

06:55 Žuvėliokai 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 La Maistas 
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 Visi mes žmonės 
20:30 Moterys meluoja geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Kobra 
23:00 Ričardas Liūtaširdis. 
Maištas
01:05 Makgaiveris 
01:55 X failai 
02:50 Tironas 
03:40 Kobra 11 
04:35 Ką mes veikiame šešėliuose 
05:00 Atsargiai! Merginos 

06:25 Mano gyvenimo šviesa 

07:25 Tomo ir Džerio nuotykiai 
07:50 Volkeris, Teksas
o 
reindžeris
09:45 Gyvūnų pasaulis
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 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 2 
21:30 Žinios
22:30 Miestas
00:55 Akloji zona 
01:45 Somalio piratai

06:30 CSI. Majamis 
07:25 Mano virtuvė 
geriausia 

08:35 Stoties policija 
09:35 Paskutinis faras 
10:30 Gelbėtojai - 112 
11:30 Nusikaltimų tyrėjai 
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 Kapų plėšikė Lara Kroft
22:55 Garbės reikalas
00:50 Narkotikų prekeiviai 
01:45 Gyvi numirėliai 
02:30 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 

06:30 Krepšinio pasaulyje 
07:00 Šiandien kimba
08:00 „24/7“. 
09:00 Apie tave

10:00 „Pavojingi jausmai” 
11:00 „Gyvybės langelis“ 
12:10 TV parduotuvė
12:25 „Pone prezidente
13:00 „Vieno nusikaltimo istorija” 
14:00 Nauja diena
15:00 „Pavojingi jausmai” 
16:00 Reporteris
17:00 „Gyvybės langelis“ 
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija” 
19:30 Delfi dėmesio centre
20:00 Reporteris
21:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
21:30 Nauja diena
22:30 Reporteris
23:30 Delfi dėmesio centre. 
00:00 „Pavojingi jausmai” 
01:00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
02:00 Nauja diena
03:00 „Vieno nusikaltimo istorija” 
04:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
04:20 „Gyvybės langelis“ 
05:20 Laikykitės ten su A.Tapinu
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06:00 Himnas
06:05 Nacionalinė 
ekspedicija
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 Tėčio reikalai
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų 
pasakos. Sniego močia
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Septyni pasauliai, 
viena planeta 
12:55 Amerika iš paukščio 
skrydžio. Gamtos 
stebuklai
13:45 Puaro
15:30 Žinios
15:45 Neužmiršti
16:30 Gyvenk be skolų

17:30 Žinios
18:00 Atminimo laužų uždegimo 
ceremonija Nepriklausomybės 
aikštėje Vilniuje. Tiesioginė 
transliacija
18:30 Duokim garo! 
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Bloga mergaitė
22:00 Viesulo centre
23:50 Bučinys prie laužo
01:15 Septyni pasauliai, viena 
planeta
02:05 Amerika iš paukščio 
skrydžio. Gamtos stebuklai
03:00 Euromaxx
03:30 Tėčio reikalai
04:00 Šventadienio mintys
04:25 Sunkus amžius

05:05 Atsargiai! Merginos
07:00 Transformeriai. Kibernetinė 
Visata
07:30 Aladinas 
08:00 Ančiukų istorijos 

08:30 Svajonių ūkis 
09:00 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal moteris
11:00 Svajonių sodai
12:00 Sniego karalienė. 
Veidrodžių šalis
13:40 Paauglės dvasia
15:20 Gatvės šokiai
17:25 Įrodytas nekaltumas 
18:30 TV3 žinios
19:30 Piktadarės istorija
21:15 Karas už beždžionių
planetą
00:05 Keršytojai 
02:40 Nematomi skaičiai 
04:50 Makgaiveris

06:50 Tomo ir Džerio 
nuotykiai 
07:15 Zigis ir Ryklys 
07:40 Šaunusis Skūbis-Dū 
08:05 Neramūs ir triukšmingi 
08:35 Tomo ir Džerio 
nuotykiai 
09:00 Sveikatos namai

10:00 Alvinas ir burundukai
11:50 Sniego diena
13:40 Naujokė 2
15:35 Nevykėlis
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Lietuvos balsas
21:45 Jonukas ir Grytutė. Raganų 
medžiotojai
23:30 Somalio piratai
01:35 Nevykėliai po priedanga

06:30 „Ultimate Strongman“ 
pasaulio komandinis galiūnų 
čempionatas
07:30 Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas
08:30 Tauro ragas
09:00 Galiūnai. Pasaulio taurė. 
Kaunas
10:05 Varom! 
10:40 Gyvenimas. Pirmieji 
žingsniai 
11:45 Negyvenamose salose su 
Beru Grilsu 

12:55 Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvikovos 
13:55 Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai
14:50 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas 
15:50 Nusikaltimų tyrėjai 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
"Sintek-Dzūkija" - "CBet"
19:30 Fantomas įsisiautėja
21:30 Dakaras 2020 
22:00 Narkotikų prekeiviai 
23:05 Gyvi numirėliai 
00:00 Universalus karys. 
Sugrįžimas
01:35 Invazija

05:30 Krepšinio pasaulyje 
06:20 „Neprijaukinti“ 
06:40 „Kitoks pokalbis su 
D.Žeimyte“
07:04 TV parduotuvė
07:20 „Gluchariovas“ 
08:30 Kaimo akademija
09:00 „Pasaulio turgūs“ 

09:30 Nauja diena
10:00 Šiandien kimba
11:00 Kryptys LT
11:30 Krepšinio pasaulyje
12:00 „Šelesto bylos”
14:00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
15:00 Laikykitės ten
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Nauja diena
18:00 Žinios
18:30 Vyrų šešėlyje 
19:00 „Tu esi mano“ 
20:00 Žinios
20:30 Oponentai
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 „Tu esi mano“ 
01:00 „Detektyvas Linlis“ 
03:00 „Neprijaukinti“ 
03:40 „24/7“
04:20 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
05:00 „Pasaulio turgūs“ 
05:30 Kaimo akademija

2020.06. 4 varomi ratai, blokiruotė, 
nesupuvęs, geros padangos. 
Kaina 900 Eur. Tel. 8 624 39 429. 
Rokiškis
• BMW 323i 125 kW, 
benzinas, švediška regitracija, 

eksploatuojamas kasdien. Variklis 
dirba kaip priklauso, važiuoklė be 
pašalinių garsų. Atsakau ir sms. 
Platesnė informacija telefonu. 
Kaina 850 Eur. Tel. 8 622 06 961. 
Kupiškis

• VW Passat B5 1,6l, 74kW, 
benzinas. Neseniai atlikta TA. 
Domintų keitimas į dyzelinį 
automobilį. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 679 43 083. Rokiškis
• Audi A4 1,9l, tdi, universalas. 

1997 m., TA iki 2021.05.10. 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 626 80 474. 
Rokiškis
• Audi A4 1,8 l, benzinas, 92kW. 
TA iki 2020.07.26. Puikios būklės, 
sėdi ir važiuoji. Tik skambučiai. 

Kaina 700 Eur. Tel. 8 605 85 651. 
Rokiškis
• Audi A6 2002 m., universalas, 
1,9 l, TDI, 81 kW, pačiu geriausiu 
varikliu. Juoda spalva, klimato 
kontrolė, pilnas borto kompiuteris, 

parkavimo davikliai. Būklė ideali, 
viskas sutvarkyta, važiuoklė, diržai 
nauji, sėdi ir važiuoji. Kaina 2590 
Eur. Tel. 8 604 01 912.  
Rokiškis
• 2003 m. Opel Zafira 2 l, 76 
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kW, be TA. Užsiveda, važiuoja, 
kosmetiniai ir važiuoklės defektai. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 622 06 975. 
Rokiškis
• Priekabą/tralą. Dvigubi ratai, 
vidiniai matmenys 3,37x2,34 m. 
Tinka rąstams, stovai (stoikės) 
išimami. Kupiškio raj. riboje su 
Rokiškio raj. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 695 29 133. Rokiškis
• Tvarkingą BMW x3. 2009 m., 2 
l. Dyzelinas, 130kW. Automatinė 
greičių dėžė. Žieminių ir vasarinių 
ratų komplektai. Kaina 6500 Eur. 
Tel. 8 630 21 099. Rokiškis
• Nissan X-trail 2005 m., dyzelis, 
2,2d ci, 100kW. Spalva žalia, 
chaki. TA 2 metams. Galines arkos 
ir slenksčiai nesupuvę. Dugnas 
dengtas antikorozine danga. Visa 
kita informacija telefonu. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 624 41 601. 
Rokiškis
• MAZ be techninės apžiūros. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 612 48 499. 
Kupiškis
• Opel Vectra C 2004 m., su 
patikimu 2,2 l, 92 kW varikliu. 
Tvarkingas universalas, viskas 
veikia, trauka gera, yra TA. 
Parduodamas, nes pirkome kitą. 
Kaina 1200 Eur. Tel. 8 677 31 580. 
Rokiškis
• Seat Toledo 2000 m., variklis 1,8 
l, benzinas, TA iki 2021 m. Uždėtos 
žieminės padangos. Pridėsiu 

vasarinių padangų komplektą. Yra 
smulkių kėbulo defektų. Salonas 
švarus. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 656 34 849. Rokiškis
• Lietuvoje neeksploatuotą, labai 
geros būklės, su nauja 2 metų TA, 
VW Passat 2008 m., 2 l, 4WD su 
geruoju varikliu 103 kW. Faktiškai 
pilniausia komplektacija: 4 el. 
langai, klimato kontrolė, multi 
vairas, Webasta, užsilenkiantys 
šildomi veidrodžiai ir t.t. Kaina 
3450 Eur. Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis
• Audi A4 1997 m., TA iki 2021 m., 
techniškai tvarkinga, yra kablys, 
dyzelis, mechaninė. 1,9 l, 81kW. 
Kėbulo defektai. Kaina 650 Eur. 
Tel. 8 614 12 246. Rokiškis
• GAZ-53 visą už 1150Eur. 
arba dalimis. Tel. 8 641 57 036. 
Kupiškis
• Tvarkingą automobilį Seat 
Alhambra. Ką tik atlikta TA, 
galioja iki 2022.01.16. Visai 
neseniai pakeistas visas pagrindinio 
diržo komplektas ir tepalai su 
visais filtrais. Apynaujos žieminės 
padangos. Daugiau informacijos 
telefonu. Kaina 1050 Eur.  
Tel. 8 621 89 438. 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

NUOMA

• Tvarkinga pora ieško 2-3 
kambarių buto išsinuomoti su 
patogumais Rokiškyje.  
Tel. 8 604 03 167. Rokiškis
• Išsinuomuočiau žemės ūkio 
paskirties sklypą. Gali būti apleista 
ar dirbama žemė. Kaina pagal 
susitarimą. Tel. 8 647 23 579. 
Rokiškis
• Ieškau garažo nuomai bent 
metams, Kavoliškyje arba 
Rokiškyje prie Norfos.  
Tel. 8 675 57 885. Rokiškis
• Išnuomoju garažą Pandėlio 
gatvėje. Tel. 8 605 78 473.  
Rokiškis
• Išnuomoju tvarkingą 2 kambarių 
butą Rokiškyje. Tel. 8 679 66 916. 
Rokiškis

• Ieškau išsinuomoti butą su visais 
baldais ir buitine technika iki 100 
Eur. Tel. 8 607 39 103.  
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Naują vaikišką lovytę.  
Tel. 8 680 28 858. Rokiškis
• Geros būklės maitinimo kėdutę 
Milli. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 645 02 486. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Prie Respublikos g. 55 namo rasti 
raktai. Tel. 8 670 59 890.  
Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Treniruoklį. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 670 30 834. Rokiškis
• Elipsinį treniruoklį. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 615 53 423. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Fotoaparatą Minolta XT be 
kroviklio. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 679 11 636. Rokiškis
• Namų kino sistemą Samsung . 
Tel. 8 671 74 606. Rokiškis
• 105cm įstrižainės televizorių. 
Reikalingas skaitmeninis imtuvas. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 674 54 495. 
Rokiškis

Baltijos šalių oro erdvėje patruliuoti 
pradeda Lenkijos aviacija

Lenkijos oro pajėgų pilotų 
grupė pradėjo patruliuoti Bal-
tijos šalių oro erdvėje, ji vykdys 
oro policijos misiją, pranešė 
Estijos gynybos pajėgų spaudos 
tarnyba.

Amario aviacijos bazėje dislo-
kuoti lenkai pakeitė Čekijos kon-
tingento pilotus.

Estijos kariuomenės štabo va-
das brigados generolas Veiko-Vel-
lo Palmas per iškilmingą misijų 
pasikeitimo ceremoniją apdova-
nojo čekų pilotus medaliais. Len-
kų pilotai atvyko iš 32-osios takti-
nės oro bazės Liaskose ir vykdys 
savo misiją naikintuvais F-16.

„Čekijos ir Lenkijos oro pajė-

gų dalyvavimas užtikrinant Baltijos 
oro erdvės stiprumą rodo sąjungi-
ninkų įsipareigojimą ir solidaru-
mą bei stiprina atgrasymą ne vien 
Baltijos jūros regione, bet ir visose 
NATO narėse“, – per ceremoniją 
sakė Estijos Gynybos ministerijos 
generalinis sekretorius Kristjanas 
Prikkas.

Lietuvoje NATO oro policijos 
misiją nuo sausio vykdo Belgija. 
Šalyje dislokuoti sąjungininkių 
naikintuvai budi Aviacijos bazėje 
Šiauliuose.NATO oro policijos 
misija naikintuvų neturinčiose 
Baltijos šalyse vykdoma nuo 2004 
metų, Lietuvai, Latvijai ir Estijai ta-
pus Aljanso narėmis.

BNS inform.
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Sausio 10-oji, 
penktadienis, 

2 savaitė
Iki metų pabaigos liko

356 dienos
Saulė teka 8.39 val., 
leidžiasi 16.14 val. 

Dienos ilgumas 7.35 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Elma, Ginvilas, Ginvilė, Vyda, 
Vydas, Vydautas, Vydautė.

Rytoj: Audrius, Vilnė, Marcijonas, 
Stefanija.

Poryt:  Cezara, Cezaras, Cezarė, 
Cezarijus, Eigailas, Eigailė, 
Ernestas, Lingailė, Vaigeda, 

Vaigedas, Vaigedė.

Dienos citata
„Bet kokia permaina kloja 
kelią kitoms permainoms“ 

(N. Makiavelis).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1862 m. mirė ginklų gaminto-
jas Samuel Colt, sukūręs jo  vardu 
pavadintą revolverį.

1863 m. Londone tarp Pa-
dingtono ir Faringdono pradėjo 
veikti pirmoji požeminio metro-
politeno linija.

1920 m. pradėjo veikti Tautų 
Sąjunga - dabartinės Jungtinių 
Tautų Organizacijos pirmtakė.

1934 m. už tariamą Reichsta-
go padegimą Vokietijoje galva 
nukrista Marinus van der Lubbe.

1946 m. Londone Jungtinių 
Tautų Organizacija oficialiai pakeitė 
Tautų Sąjungą.

2004 m. JAV oficialiai paskel-
bė, kad gruodžio 13 dieną su-
laikytas buvęs Irako prezidentas 
Saddam Hussein yra laikomas 
kalėjime kaip karo nusikaltėlis.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1569 m. Liubline prasidė-
jo Lietuvos ir Lenkijos feodalų 
Seimas, kuriame nutarta, jog 
karalius bus renkamas bendrai 
abiem valstybėms, bus leidžiami 
bendri pinigai.

1939 m. Lietuvos Seimas 
priėmė Neutralumo įstatymą, 
kuriuo siekė užtikrinti Lietuvos 
nesikišimą ir nešališkumą karo 
atveju.

1991 m. Lietuvos užsienio 
reikalų ministerija kreipėsi į 
pasaulio kraštų vyriausybes ir 
parlamentus, įspėdama, kad ta-
rybinė kariuomenė gali užimti 
Lietuvos parlamentą.

Post scriptum
Vargas draugus išblaško.

BALDAI

• Labai mažai naudotą miegamą 
kampą Anton. Kaina galutinė. 
Kaina 550 Eur. Tel. 8 671 32 271. 
Rokiškis
• Naudotą sofą-lovą su patalynės 
dėže. Tel. 8 620 70 057.  
Rokiškis
• Dvi lovas. Plačios, geros kokybės. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 611 52 763. 
Rokiškis
• Sofas su foteliu už simbolinę 
kainą. Daugiau informacijos 
telefonu. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 627 52 604. Rokiškis
• Staliuką transformerį. Ilgis 125 
cm, pailginamas iki 170 cm, plotis 
65cm. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 616 51 948. Rokiškis
• Pagal užsakymą gamintą uosio 
prieškambario spintą. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 622 06 975. 
Rokiškis
• Ąžuolinį bufetą. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 670 30 834. Rokiškis
• Įvairius baldus ir skalbimo 
mašiną. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 624 26 219. Rokiškis
• Biuro baldą (baras). Kainą 
su rimtu pirkėju derinsime. 
Įmontuotos šviesos. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 615 92 765. Rokiškis
• Natūralaus medžio stalą, be jokių 
defektų. Stalą galima pailginti: 
ilgis 160 cm, pailginto 236 cm. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 679 77 399. 
Rokiškis
• 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

BUITINĖ TECHNIKA

• Mažai naudotą, geros būklės 
šaldiklį Beko. Tel. 8 620 70 057. 
Rokiškis
• Nedidelį, tvarkingą, veikiantį 
šaldytuvą. Aukštis 85 cm, plotis 50 
cm, gylis 55 cm. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 648 32 701. Rokiškis
•  Senovinę rusišką siuvimo mašiną 
su staliuku. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 682 58 345. Rokiškis
• Amerikiečių gamybos vandens 
filtrą. Labai mažai naudotas. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 605 05 560. 
Rokiškis
• Gerą šaldytuvą Snaigė. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 627 69 141.  
Rokiškis
• Naudotą, kombinuotą vandens 
šildytuvą Tatramat OVK 150. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 620 14 023. 
Rokiškis
• Šaldiklį. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 615 53 423. Rokiškis
• Siuvimo mašiną Čaika 142M. 
Kaina 75 Eur. Tel. 8 620 47 146. 
Rokiškis
• Antikvarinę senovinę vokišką 
siuvimo mašiną Singer. Kaina 200 

Eur. Tel. 8 695 74 290.  
Rokiškis
• Beveik naują kavavirę. Du kartus 
naudota, pirkta prieš Kalėdas, 
mokėta 45 Eur. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis

DOVANOJA

• Mielos mažos labai draugiškos 
ir žaismingos katytės, maistui nėra 
išrankios, ėda viską, gamtinius 
reikalus atlieka į dėžutę ir labai 
nori surasti naujus namučius, patys 
auginti negalime. Jei reikia galime 
atvežti ir į namus.  
Tel. 8 682 81 180. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Odinius kareiviškus batus. Nauji, 
42-44 dydžiai. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• Ilgus, lengvus audinės kailinius, 
48-50 dydis. Tel. 8 680 47 230. 
Rokiškis
• Naujas, jaunatviškas palaidines. 
Turkiško trikotažo. Spalva: chaki, 
gelsva. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 605 22 544. Rokiškis
• Naujus, medžiaginius batus. 
Galima naudoti ir sportui. Dydis 
37. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 605 22 544. Rokiškis
• Naujus batus. Dydis 38, bet 
mažinti. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 605 22 544. Rokiškis
• Naujus batus, dydis 37. Atitinka 
dydį, nemažinti. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 605 22 544. Rokiškis

• Naujus šalikėlius. Spalvos: ruda, 
pilka, smėlio spalva. Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 605 22 544. Rokiškis
• Naujus moteriškus batelius. Dydis 
36. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 605 22 544. Rokiškis
• Naujus moteriškus batus. Dydžiai 
37, 38. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 605 22 544. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

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

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Kaimiškai augintas kiaules, 
kilogramo kaina 2,30 Eur.  
Tel. 8 620 31 985. Rokiškis
• Juodmargį veršiuką auginti.  
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

KITA

• Naudotą kriauklę su maišytuvu ir 
sifonu, plotis 55 cm. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 610 29 949. Rokiškis
• Naudotą pamaišymo vožtuvą, 32 
d. Kaina 20 Eur. Tel. 8 610 29 949. 
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Netektis pasibeldė į jūsų artimųjų, draugų, kaimynų namus? Negalite 
jų aplankyti ir užjausti asmeniškai? Mes siūlome jums pagalbą – pareikškite 
užuojautą „Rokiškio Sirenos“ puslapiuose. Nuoširdaus palaikymo ir pagarbos 
žodžiai visam laikui liks laikraščio puslapiuose. Siūlome šia galimybe 
pasinaudoti veltui: tereikia ateiti į „Rokiškio Sirenos“ redakciją, jos reklamos 
priėmimo vietas ar atsiųsti užuojautos tekstą elektroniniu paštu.

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

Kiauliena Lietuvoje per metus pabrango 
labiausiai Baltijos valstybėse

Kiaulienos supirkimo 
kainos Lietuvoje per metus 
išaugo labiausiai Baltijos 
valstybėse, rodo Latvijos 
žemės ūkio ministerijos 
paskelbti duomenys.

Anot jų, pernai spalį vi-
dutinė kiaulienos supirkimo 
kaina Lietuvoje buvo 174,2 

euro už 100 kilogramų – 28,4 
proc. didesnė nei tą patį 2018 
metų mėnesį.

Kiaulienos supirkimo vidu-
tinė kaina Lietuvoje buvo 4,6 
proc. mažesnė už vidutinę Eu-
ropos Sąjungoje (182,7 euro).

Latvijoje kiauliena per me-
tus pabrango 25,7 proc. iki 
179,7 euro, Estijoje – 15 proc. 

iki 170,5 euro už 100 kilogra-
mų.

Vidutinė kiaulienos supir-
kimo kaina ES per metus iš-
augo 32,3 procento. Danijoje 
kainos pakilo vidutiniškai 
44,6 proc., Vokietijoje – 34,5 
proc., Lenkijoje – 32,2 pro-
cento.

BNS inform.

Vyriausybė visam laikui leido grąžinti dešiniojo posūkio rodykles sankryžose
Vyriausybė visam laikui 

leido grąžinti dešinįjį posūkį 
automobiliams leidžiančias 
vadinamąsias žaliąsias rody-
kles sankryžose.

Vyriausybė pakeitė savo 
nutarimą, kuris įpareigojo to-
kias rodykles pašalinti nuo šių 
metų sausio.

Išvakarėse susisiekimo mi-
nistras Jaroslavas Narkevičius 
žadėjo senąją tvarką grąžinti 
metams, tačiau Ministrų ka-
binetas galiausiai nusprendė 
neįtvirtinti jokio termino. 

Premjeras Saulius Skver-
nelis piktinosi, kad savival-
dybėms davus penkerių metų 
laikotarpį, kai kurios savival-
dybės apie problemas pranešė 

pakeitimams įsigaliojus.
„Buvo pramiegota ir atsi-

busta. Jei mes pratęsime me-
tams laiko, bus tas pats – pa-
miegos ir vėl paskutinę dieną 
spręsime problemą“, – trečia-
dienį Vyriausybės posėdyje 
sakė S. Skvernelis.

Žaliosios rodyklės dešinįjį 
posūkį automobiliams, kaip 
ir anksčiau, leis esant raudo-
nam šviesoforo signalui, prieš 
tai sustojus prie sankryžos ir 
įsitikinus, kad tai netrukdys 
pėsčiųjų saugumui, kitų trans-
porto priemonių eismui.

J. Narkevičius posėdyje 
tvirtino, kad dauguma savi-
valdybių bendradarbiaudamos 
su ministerija pasirengė pa-
keitimams ir jokių galimų ne-

sklandumų nebuvo numatyta, 
o problemų kilo tik Vilniaus 
savivaldybėje.

„Atėjus sausio 1 dienai, ypač 
Vilniaus mieste, vykdant situa-
cijos monitoringą, nustatėme, 
kad yra didelis vairuotojų ne-
pasitenkinimas, iš esmės dėl to, 
kad panaikinus dešiniojo posū-
kio lenteles, padidėjo transporto 
spūstys, eismo pralaidumas su-
mažėjo“, – tvirtino jis.

Anot jo, tai nutiko, nes 
Vilniuje „nebuvo performuoti 
šviesoforai, nebuvo organi-
zuoti eismo sistemos pakeiti-
mai“. Iš viso žaliosios rody-
klės anksčiau buvo 120-yje 
sankryžų. Nuėmus rodykles, 
52-ose buvo numatyti pakei-
timai, įskaitant naujų sekcijų 

įrengimą, šviesoforų perpro-
gramavimą, tačiau ne visur tai 
padaryta.

Nors nutarime jokio laikino 
termino nenumato, ministras 
pabrėžė, kad lentelės kai ku-
riose sankryžose bus leidžia-
mos laikinai, „kol bus atlikti 
numatyti darbai“, žaliosios 
rodyklės taip pat būtų įreng-
tos ten, kur eismo problemų 
neįmanoma išspręsti keičiant 
infrastruktūrą. 

J. Narkevičius pabrėžė, kad 
galutinį sprendimą dėl rody-
klių įrengimo konkrečiose san-
kryžose priimtų ministerija ir 
jos valdoma Transporto kom-
petencijų agentūra. Vilniaus 
valdžia tokiu siūlymu nebuvo 
patenkinta ir siekė, kad dėl ro-

dyklių įrengimo vietos galėtų 
priimti sprendimus pati.

„Jei matome, kad inžine-
riškai nebus galima išspręsti 
ne tik Vilniuje, bet ir kitur, 
tos išimtys tikrai gali likti, 
bet jos turi būti derinamos su 
ekspertais, mokslininkais, eis-
mo saugumo specialistais, o 
ne paliktos savivaldai spręsti 
savarankiškai, be argumen-
tų, jokių kriterijų“, – teigė S. 
Skvernelis.

Tiek premjeras, tiek kiti 
ministrai turėjo priekaištų Vil-
niaus savivaldybei ir dėl naujo 
eismo reguliavimo žiedinėse 
sankryžose. Pasak premje-
ro, tai sukėlė spūstis netgi 
aplinkkeliuose.

Dešinįjį posūkį leidžiančių 

rodyklių Lietuvos sankryžo-
se neliko nuo sausio, tačiau 
didžiųjų miestų savivaldybės 
sako, kad tai padidino eismo 
spūstis, o sprendimo nauda 
yra abejotina.

Susisiekimo ministerija, 
2014-aisiais pasiūliusi naikin-
ti rodykles, remiasi Kaune ke-
lerius metus vykdytu tyrimu, 
parodžiusiu, jog sankryžose 
su vadinamosiomis žaliosio-
mis rodyklėmis kyla daugiau 
avarijų, per kurias žūva ar su-
žalojami žmonės.

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

Lietuvos NT vertė paaugo dešimtadaliu iki 109 mlrd. eurų
 Visas Lietuvoje esantis re-

gistruotas ir įvertintas nekil-
nojamasis turtas (NT) vertas 
daugiau nei 109 mlrd. eurų. 
Palyginti su praėjusių metų 
duomenimis, viso šalies NT 
vidutinė rinkos vertė padidė-
jo apie 9,5 proc., skelbia Re-
gistrų centras.

Šalyje esančių visų paskirčių 
statinių vidutinės rinkos vertės 
dėl rinkos pokyčio per metus 
vidutiniškai padidėjo apie 7 
procentus.

Registrų centro vertintojų 
teigimu, tam daugiausiai įtakos 
turėjo bendras Lietuvos eko-
nomikos augimas ir teigiamos 
demografinės tendencijos – di-
dėjant gyventojų perkamajai 
galiai, būsto įperkamumui, ir 
augant gyventojų skaičiui, na-
tūralu, kyla ir būsto paklausa 
bei jo kaina, todėl nustatoma ir 
didesnė jo vidutinė rinkos vertė.

Be to, naujai kuriamos dar-
bo vietos, verslo investicijos 
į plėtrą, užsienio investuotojų 
atėjimas, taip pat geras susi-
siekimas ir tinkamai pritaikyta 
infrastruktūra skatina įvairaus 
nekilnojamojo turto objektų 
kainų augimą.

Butų vidutinės rinkos ver-
tės 2019 metais, palyginti su 
2018-aisiais, vidutiniškai augo 
8 proc., gyvenamųjų namų – 
apie 6 procentus. Komercinės 
ir administracinės paskirties 
šalies NT vidutinės vertės per 
metus kilstelėjo 5-8 procentais.

Visų šalyje esančių žemės 
sklypų vidutinės rinkos vertės 
dėl rinkos pokyčių per metus 
vidutiniškai padidėjo apie 7 pro-
centus: žemės ūkio paskirties 
sklypų – 13 proc., gyvenamosios 
paskirties – 3 proc., komercinės 
grupės žemės – 5 procentais.

Iš viso šiemet įvertinta apie 
6,5 mln. statinių ir žemės skly-

pų – 1,4 proc. (92 tūkst.) dau-
giau nei praėjusiais metais.

Kiekvienais metais Regis-
trų centro atliekamo masinio 
vertinimo metu nustatomos že-
mės sklypų ir statinių vidutinės 
rinkos vertės, kurios vėliau gali 
būti naudojamos mokestinėms 
vertėms apskaičiuoti ar valsty-
bės valdomo turto pardavimo 
arba nuomos kainoms nustatyti. 
Vidutinės rinkos vertės kas pen-
kerius metus prilyginamos mo-
kestinėms vertėms, nuo kurių 
skaičiuojami mokesčiai.

Registrų centro teigimu, 
naujausias vertinimas ir jo metu 
atnaujintos vidutinės rinkos 
vertės neturės įtakos mokesti-
nėms vertėms.

Naujos mokestinės vertės 
statiniams bus perskaičiuo-
jamos šiemet ir įsigalios nuo 
2021 metų, žemės sklypams – 
nuo 2023-ųjų.

BNS inform.

Japonijos pasas – geriausias pasaulyje kelionėms
Japonijos pasas yra ge-

riausias pasaulyje kelionėms 
– jos piliečiams nereikalin-
gos išankstinės vizos lan-
kymuisi 191-oje valstybėje, 
rodo tarptautinės konsulta-
vimo pilietybės ir apsigyven-
dinimo klausimais kompa-
nijos „Henley & Partners“ 
naujausias „Passport Index“ 
reitingas.

Antrąją jo eilutę užima Sin-
gapūras (190 šalių), o trečiąją 
ir ketvirtąją eilutes dalijasi Vo-

kietija ir Pietų Korėja (189).
Toliau seka Suomija ir Italija 

(188), Danija, Liuksemburgas 
ir Ispanija (187), Prancūzija ir 
Švedija (186).

Lietuva kartu su Vengrija ir 
Slovakija šiame reitinge yra 10-
oje šalių grupėje – jų piliečiams 
išankstinių vizų nereikia kelio-
nėms į 181-ą valstybę.

Žemesnėje šalių grupėje – 
Latvija (180), po jos seka Estija 
(179).

Beje, Ukraina pagal šį rodi-

klį (128) gerokai aplenkė Ru-
siją (118).

Paskutiniai šiame reitinge 
– Pakistano ir Somalio (32), 
Sirijos (29), Irako (28), Afga-
nistano (26) pasai.

Šis reitingas reguliariai 
tikslinamas remiantis Tarptau-
tinės oro transporto asociacijos 
(IATA), kuri tvarko didžiausią 
ir tiksliausią pasaulyje kelionių 
informacijos duomenų bazę, 
duomenimis, skelbiama „Hen-
ley & Partners“ tinklapyje.
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Kauno oro uoste pernai – 15 proc. daugiau keleivių
Antras pagal dydį Lietu-

voje Kauno oro uostas 2019 
metais aptarnavo 1,160 mln. 
keleivių – 15 proc. daugiau 
nei 2018-aisiais. 

Daugiau keleivių – 1,186 
mln.– aptarnauta tik 2017 me-

tais, kai dėl Vilniaus oro uosto 
kilimo-tūpimo tako rekonstrukci-
jos visi orlaiviai iš Vilniaus buvo 
nukreipti į Kauną, pranešė oro 
uostas.Įtakos augančiam keleivių 
srautui turėjo naujos, verslui ak-
tualios Italijos ir Vokietijos kryp-
tys.Vienas svarbiausių šių metų 

projektų yra keleivių terminalo 
rekonstrukcija, oro uostas galės 
aptarnauti apie 2 mln. keleivių. 

Kaune dirba oro bendrovės 
„Ryanair“, „Wizzair“, „LOT 
Polish Airlines“, „Norwegian 
Air Shuttle“.

BNS inform.



Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Sausio 10 d. Naktį 1

Dieną 4
PR, 
3-8 m/s

Sausio 11 d. Naktį 4
Dieną 5

ŠV,
5-10 m/s

Sausio 12 d. Naktį 1
Dieną 5

PV, 
6-12 m/s

Sausio 13 d. Naktį 3
Dieną 4

V,
4-9 m/s
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Vaikelis klausia tėvo:
– Tėti, jeigu tave užpultų 

tigras, ką tu darytum?
– Aš sudraskyčiau jį į 

gabalus.
– O jeigu liūtas užpultų?
– Aš nudirčiau jam kailį.
– O jeigu liūtas ir tigras 

kartu?
– Aš tiesiog juos 

užmuščiau.
Berniukas susimąstęs:
– Vadinasi, tu tik mamos 

bijai...
***

Petriukas meldžiasi:

apsupti meile ir rūpesčiu. Ką 
tu apie tai manai?

– Aš galvoju, kaip iš tos 
apsupties išsiverši?

***
– Brangusis, padovanok 

man ką nors, kas per 4 s nuo 
nulio pasiekia 100.

Vyras nupirko svarstykles.
***

Informatika – tai tokia 
pamoka, kurioje mokytojas 
paprastai būna kvailesnis už 
mokinius.

***
– Mielas kaimyne, kaip 

jūs galite taip kentėti. Va jūsų 
žmona šiandien pikta, indus 
daužo, net šunį apšaukė.

– Ačiū už rūpestį. 
Patikėkite, būna baisiau, kai 
ji geros nuotaikos. Ji tada 
dainuoja.

***
– Mama, kodėl visi 

mokykloje sako, kad aš – 
išsiblaškęs?

– Nes tavo namas 
kaimynystėje, berniuk!

***
– Mielasis, tu, man atrodo, 

pavyduliauji?
– Tai ne, tiesiog taip 

pavydžiu, kad tau skambina 
bernai, o man – ne.

***
Kalėjime sėdi vagys. 

Pasidalino duonos davinį. 
Staiga iš urvo išlindo žiurkė 
ir pagriebė vieną dalį. Vienas 
kalinių paleido į žiurkę batą 

ir pritrenkė gyvūną. Kiti ima 
jį barti:

– Klausyk, žiurkė mūsų 
duoną pavogė? Pavogė. 
Reiškia, ji – vagis. Vagis – 
reiškia brolis, o su broliu 
reikia dalintis. O tu žiurkę 
primušei.

– Jei jau ji tokia mūsų 
brolis, tai jai ką, su mumis 
pasėdėt gėda? Va todėl ir 
primušiau.

***
Vyrukas po audringo 

vakarėlio ryte barasi:
– Ta uošvienė tikra 

kvaiša. Sena karvė, ir ne 
kitaip!

Žmona:
– Ir kuo tau mano 

mamytė užkliuvo?! Jos čia 
net nėra!

– Nu jo, tik šita sena 
žiežula taip gali pavadinti 
savo dukrą, kad aš jos vardo 
neprisimenu.

***
–Tai jūs iš Sibiro. Ten, 

kalbama, meškos keliais 
vaikštinėja.

– Netikėkite. Nėra pas 
mus jokių kelių.

***
Kiekviename prekybos 

centre turėtų būti įrengti 
kambariai vyrams, kad jie 
nezystų.

***
Mūsų futbolo rinktinė 

eilinį kartą pradžiugino 
sirgalius. Šįkart – portugalų.

Orų prognozė sausio 10-13 d.

– Dieve, prašau padaryk 
taip, kad Paryžius būtų Anglijos 
sostinė, nes kitaip iš geografijos 
kontrolinio gausiu dvejetą. Ir 
dar prašau, kad tos moterys 
tėvelio kompiuteryje turėtų 
drabužių apsirengt. Amen.

***
Šeimyninis skandalas. 

Vyras neviltyje ir nemato 
gyvenimo prasmės. Stovi ant 
balkono krašto 15 aukšte ir 
ruošiasi nušokti. Į kambarį 
įeina žmona, greitai įvertina 
situaciją ir sako:

– Nors šiukles paimtum.

***
Grupė turistų muziejuje 

apžiūrinėja statulą, prie 
kurios pritvirtinta lentelė su 
užrašu „Nugalėtojas“. Statula 
be rankų, be kojų, be galvos. 
Vienas turistas ir sako:

– Įsivaizduoju, kaip atrodo 
nugalėtasis...

***
– Vaišnkitės, mielieji 

sveteliai! O tie, kurie sąžinės 
neturite, ateikite ir rytoj.

***
Lėktuvas. Į pilotų kabiną 

įsiveržė vyrukas su automatu 

ir šaukia:
 – Viskas, skrendat į 

Ameriką! 
Pilotai:
– Nea, mes skrendam į 

Klumpiabalius.
– O kodėl į kažkokius 

Klumpiabalius?
– Nes ten nori močiutė su 

minosvaidžiu.
***

– Kartais tenka gailėtis, 
kad tavo draugas nebuvo 
didesnė kiaulė, – pasakė Mikė 
Pūkuotukas, skrudindamas 
Knysliuko šonkauliukus.

***
Ateina vyrukas darbintis. 

Darbavys klausia:
– Geriate?
– O ką, turite?
– Ne, neturime. Aš klausiu 

iš principo.
– Iš principo aš negeriu.

***
Kiekviena moteris žino: 

tam, kad pelė pabėgtų, reikia 
labai stipriai sucypti.

***
Benamis Petras, netyčia 

užklydęs surinkti butelių į 
hipsterių festivalį, tapo mados 
konkurso nugalėtoju.

– Čio, – taip jis 
pakomentavo hipsterių 
naujienų portalui savo pergalę.

***
Kalbasi du karo 

akademijos kursantai:
– Štai vakar sutikau labai 

mielą merginą. Ji žada mane 

Jau dirbame!
Kauno g., 7 Rokiškis

Ieškokite Rokiškio 
prekybos centruose!

• 3 metus naudotą, 100 l talpos 
kombinuotą vandens šildytuvą . 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 610 29 949. 
Rokiškis
• Naudotus cirkuliacinius siurblius 
GRUNDFOS 25-6. Kaina 30 Eur. 

Tel. 8 610 29 949. Rokiškis
• Mažai naudotą cirkuliacinį siurblį 
WILO. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 610 29 949. Rokiškis
• Drabužėlių ir žaisliukų likučius su 
50 proc. nuolaida.  

Tel. 8 680 28 858. Rokiškis
• Oro kompresorių, 3 vnt., 
suvirinimo aparatą Kemppi 250 A, 
380 V. Inventeris Tig, elektrodas, 
galima jungtis kempą. Yra vienfazis 
suvirinimas, Vingio gamyba, 

elektrodu 40 Eur. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Naudotą šildymo katilą - Stropuva 
(žvakė). Galingumas 40 kW. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 686 68 891. 
Rokiškis
• Naują, nenaudotą 40 l akvariumą 
žuvims su dangčiu ir padu. 
Matmenys aukštis 35, plotis 25x40. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 601 71 758. 
Rokiškis
• Avižas 4 t arba po 40kg maišus, 
100 Eur/t. Tel. 8 622 06 975. 
Rokiškis
• Naudotą dujų balioną.  
Tel. 8 672 73 326. Rokiškis
• Sauskelnes suaugusiems. Dydis 
L. 4 pakuotės po 30 vnt. Kaina 8 
Eur. Tel. 8 625 32 037.  
Rokiškis
• Droną. Defektas - nesisuka vienas 
sparnas. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 603 53 738. Rokiškis
• Du naudotus veikiančius 
soliariumus. Horizontalus ir 

vertikalus. Pridėsime veikiančias 
lempas ir aksesuarus.  Lempos dar 
galioja. Yra reikalingi dokumentai. 
Vieno soliariumo kaina 500 Eur. 
Kaina derinama. Tel. 8 615 92 765. 
Rokiškis
• Pigiai parduodu malkas rąsteliais, 
kaladėmis ir skaldytas. Baltalksnis, 
beržas. Tel. 8 699 03 637.  
Rokiškis
• 20 vnt. šienainio rulonų.  
Tel. 8 616 89 251. Rokiškis
• Sausas skaldytas malkas. Vežu ir 
kaladėmis. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 624 90 330. Rokiškis
• Medžio apdirbimo stakles (tarinei 
medienai pjauti). Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• 5 kub. m storasienę cisterną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Antikvarinį darbo stalą, varstotą. 
Kaina 125 Eur. Tel. 8 695 74 290. 
Rokiškis
• 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

MAISTO PRODUKTAI

• Ekologiškai užaugintas 
valgomąsias bulves. Nemokamas ir 
greitas pristatymas į sutartą vietą. 
Tel. 8 683 50 716. Rokiškis
• Fasuotą medų po 3 Eur/kg.  
Tel. 8 458 33 083. Rokiškis
• Kaimiškai augintų kalakutų 
skerdieną, kilogramo kaina 5Eur. 
Tel. 8 624 91 461. Rokiškis


