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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

9 km Gyvybės ir mirties kelią įveikę rokiškėnai kariai įsiamžino prie finišo.                                   M. Griškevičiaus nuotr.

Miškelyje prie Valstybinės mokesčių inspekcijos – šiukšlių kalnai.                                                    N. Kraliko nuotr.

3 p.

4 p.

Buvusioje kuro bazėje – sujudimas: 
kyla nauja degalinė

2 p.

Lietuvą reprezentuos 
juodupėnės šakotis milžinas

2 p.
Rekordinio šakočio kepimo procesą lydėjo gera nuotaika. Šakotį sukė ir įmonės vadovė Laimutė Sadauskienė.

L. Sadauskienės įmonės Facebook paskyros nuotr.

Žiema Rokiškyje: Panevėžio g.
6-ojo namo darželyje žydi gėlės

Žiema toliau nesiliauja stebinti. Rokiškyje prie Panevėžio g. 6 namo jau kurį lai-
ką žydi gėlės – saulutės. Ši žiema kol kas yra bene šilčiausia per visą moderniosios 
Lietuvos temperatūrų fiksavimo laikotarpį.

Rekordus mušusiame 
bėgime laisvės gynėjams
pagerbti – ir rokiškėnai

3 p.

Rokiškyje 
dėl vandentiekio
avarijos 
padidėjęs
vandens 
drumstumas

Pagarsėjęs šiukšlynas – 
privačioje teritorijoje

3 p.
Kiek per metus 
bankrutavo rajono 
įmonių?
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Buvusioje kuro bazėje – sujudimas: kyla nauja degalinė

„Rokiškio Sirena“ prieš 
pusantrų metų rašė apie 
„Viados“ planus statyti nau-
ją degalinę buvusios Kuro 
bazės teritorijoje. Planai 
pradėti įgyvendinti: statybų 
aikštelėje verda darbas.

Kuro bazės teritorija rokiš-
kėnams gerai žinoma. Tai iki 
šiol buvusi apleista teritorija, 

ir ganėtinai pavojinga, joje 
mėgdavo rinktis miesto jau-
nimėlis. Dabar gi teritorijoje 
vyksta darbai: jau išimtos se-
nos kuro talpyklos, nuimamas 
asfaltas. Po nepilnų pusės 
metų čia turėtų iškilti nauja 
„Viada“ degalinė.

Apie degalinės statybas ra-
jono vicemerą Tadą Barauską 
ir mero patarėją Vytautą Saulį 

sausio 8-ąją informavo UAB 
,,Viada LT“ plėtros ir eksplo-
atacijos direktorius, generali-
nio direktoriaus pavaduotojas 
Remigijus Grigaliūnas. Jo tei-
gimu, nuo birželio 1 d. turėtų 
pradėti veikti nauja moderni 
degalinė su 3 salelėmis. Visą 
parą veiksiančioje degalinė-
je bus prekiaujama dyzelinu, 
benzinu, automobilinėmis du-

jomis. Visą parą veiksiančioje 
dagalinėje bus įrengta auto-
matinė plovykla. Degalinėje 
planuojama prekiauti ir mais-
to produktais.  Ketinama su-
kurti naujų 16-17 darbo vietų. 
Investicijų vertė sieks iki 1,2 
milijono eurų.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ,

Nerijaus KRALIKO nuotr.

Lietuvą reprezentuos juodupėnės šakotis milžinas
Juodupėnė Laimutė 

Sadauskienė – ilgametė 
Berlyne vykstančios kas-
metinės parodos „Žalioji 
savaitė“ dalyvė. Ji ne kartą 
parodos lankytojus džiu-
gino šakočių kepimo de-
monstracijomis, degusta-
cijomis.

Ne išimtis ir šiemetinė 
paroda. Jai L. Sadauskienė 
su įmonės darbuotojomis 
iškepė šakotį-milžiną. 45 
kg kepinys buvo kepamas 7 
val., naudotos beržinės mal-
kos.

Į tešlą sumušta net 700 
kiaušinių, 7 kg miltų, 15 kg 

sviesto, 15 kg grietinės ir tike 
pat kg cukraus.

Šakotis milžinas keliaus į 

Berlyną, į Lietuvos pavilioną, 
kuriame jis ne tik bus puošme-
na, bet ir skanėstu: ketinama jį 

supjaustyti degustacijai.
Lina DŪDAITĖ-

KRALIKIENĖ

Kavinė „Rokis ir kiškis“
senjorus kviečia 
skanauti arbatos

Rokiškio baseine įsi-
kūrusi kavinė „Rokis ir 
kiškis“ nuo pirmadienio 
kviečia senjorus nemoka-
mos arbatos. „Tai ne ko-
kia labdaros akcija. Tai 
noras pakviesti žmones 
pasisvečiuoti kavinėje ir 
smagiai praleisti laiką“, 
– iniciatyvą komentavo 
kavinės savininkas Linas 
Petkevčius.

Pašnekovas pasakojo, kad 
idėja pavaišinti senjorus kilo 
tuomet, kai jis pamatė prie 
baseino ant suoliuko sėdin-

čias senjores. „Kodėl sėdė-
ti lauke, jei baseino viduje 
daug šilčiau ir jaukiau?“, – 
sakė L. Petkevičius. Jis pa-
stebėjo, kad neretai senjorai 
nedrįsta užeiti į kavinę, tarsi 
gėdijasi, kad tokia pramoga 
– ne jiems. „Kodėl? Mūsų 
kavinėje yra laukiami visi. 
Ir puodelis arbatos bus puiki 
proga pažinčiai“, – užsukti 
kvietė jis.

Kavinėje senjorai arbata 
bus vaišinami visą jos darbo 
laiką.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Pavogė piniginę
Sausio 10 d., 10.52 val. 

moteris (gim.1937m.) gyve-
nanti Rokiškyje, pranešė, 
kad 10 val., būdama na-
muose, pastebėjo, kad ne-
bėra odinės piniginės, ku-
rioje buvo grynieji pinigai, 
asmens tapatybės kortelė,  
banko mokėjimo ir nuolaidų 
kortelės.

Moteris telefonu kreipėsi į 

banką ir sužinojo, kad sausio 
9 d., 23 val., iš jos sąskaitos 
buvo nuimti pinigai. 

Nuostolis - 345.30 Eur.
Sausio 10 d. 17 val. rajono 

policija sulaikė neblaivų (1.52 
prom. girtumas) įtariamąjį 
(gim. 1978 m.) .

Panevėžio apskrities 
vyriausiojo policijos

 komisariato 
inform.

Rokiškėnai jau turėtų suskubti atsisveikinti su gražiąja eglute
Rokiškio eglutė šiemet sužavėjo: net 

trijuose internetiniuose balsavimuose ji 
pateko į gražiausiųjų šalyje trejetukus, 
aplenkusi didmiesčių egles. Tačiau no-
rintiems pasidžiaugti įspūdinga gražuo-
le, reikia suskubti: jau šią savaitę ji bus 
nupuošta ir iškeliaus iš Nepriklausomy-
bės aikštės.

Rokiškio miesto seniūnas Arūnas Kra-
sauskas sakė, kad su eglute bus atsisvei-
kinta šią savaitę. Jau nupuošiamos Nepri-
klausomybės aikštėje pastatytos mažos 
eglutės, o surinkus jas, ateis eilė ir didžia-
jai eglei. 

Rokiškio miesto seniūnas neslėpė, kad 
tokios gražios eglės Rokiškis seniai netu-
rėjo, ir ji mūsų miestą garsino visoje šaly-
je. Nors jai ir aikštei puošti buvo pakanka-
mai nedidelės sąnaudos.

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Žaliosios rodyklės gali grįžti

Šalies vyriausybei nu-
sprendus gražinti vadina-
mąsias žaliąsias rodykles, 
dėl jų artimiausiu metu 
spręs ir mūsų rajono Sau-
gaus eismo komisija.

Kaip sakė Rokiškio mies-
to seniūnas Arūnas Krasaus-
kas, iki reformos Rokiškio 
sankryžose buvo 11 žaliųjų 
rodyklių. Ar visas jas tiks-
linga grąžinti, bus svarstoma 
Saugaus eismo komisijoje, 
kurios artimiausiame posė-
dis, greičiausiai, bus sušauk-
tas jau šią savaitę. Kaip sakė 
miesto seniūnas, visų pirma 
bus atsižvelgta į ekspertų – 
rajono policijos pareigūnų – 
nuomonę, kiek rodyklių ver-
ta grąžinti. Bus atsižvelgta, 

kad rodyklės būtų patogios 
ne tik vairuotojams, bet ir 
pėstiesiems sankryžose būtų 
saugu.

Ar bus perkamos naujos 
rodyklės? Miesto seniūnas 
atsakė, kad kol kas to ne-
planuojama: nuimtos rody-
klės yra saugomos, jos bus 
apžiūrėtos, ir jei prireiks, 
tinkamos bus vėl pakabintos 
miesto sankryžose prie švie-
soforų.

„Rokiškio Sirena“ prime-
na, kad Rokiškyje nuo švie-
soforų žaliosios rodyklės 
buvo nuimtos spalio 25 d. 
Tai padaryta, pasak Rokiškio 
miesto seniūno, savivaldy-
bės lėšomis.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Rekordus mušusiame 
bėgime laisvės gynėjams
pagerbti – ir rokiškėnai

Šeštadienį, sausio 11-ąją 
Gyvybės ir mirties keliu nuo 
Antakalnio kapinių iki Te-
levizijos bokšto bėgo apie 9 
tūkst. bėgikų – daugiausiai 
nuo pat 1992 m. Jų greto-
se – ir rokiškėnai: kariai 
savanoriai, jaunieji šauliai, 
moksleiviai. 

Tradiciškai bėgime „Gyvy-
bės ir mirties keliu“, skirtame 
Sausio 13-osios laisvės gynė-
jams pagerbti, bėga ir Krašto 
apsaugos savanorių pajėgų 
Vyčio apygardos 5-osios rink-
tinės 506-osios pėstininkų 
kuopos kariai. Kaip „Rokiš-
kio Sirenai“ pasakojo kuopos 

Rokiškėnai kariai savanoriai prie memorialo prie Televizijos bokšto.                                              M. Griškevičiaus nuotr.

intendantas Mantas Griške-
vičius, jam net nekilo klau-
simas, bėgti ar nebėgti tuos 
9 kilometrus. „Man tai tapo 
tradicijaׅ“, – sakė pašnekovas.

Mūsiškiai kariai papildė 
per 200 karių savanorių iš visų 
rinktinių gretas. Jie pagerbė 
laisvės kovotojų atminimą, o 
apie įveiktą 9 km trasą mūsiš-
kiams kariams primins specia-
lūs bėgimo medaliai.

Jau 29-ąjį kartą vykstantis 
bėgimas „Gyvybės ir mirties 
keliu“ tradiciškai šeštadie-
nį vidurdienį prasidėjo nuo 
žuvusiųjų amžinojo poilsio 
vietos Antakalnio kapinėse ir 
maždaug po pusantros valan-

dos baigėsi prie Televizijos 
bokšto. Be gausių Lietuvos 
kariuomenės, NATO partnerių 
pajėgų, bėgo ir užsienio vals-
tybių diplomatai. 

Įdomu tai, kad vyko Lais-
vės gynėjų atminimui skirti 
bėgimo renginiai, kuriuos or-
ganizavo Lietuvos atstovybės 
užsienyje ir lietuvių bendruo-
menės. Tokie bėgimai vyko 
Belgijoje, Danijoje, Ispanijo-
je, Italijoje, Jungtinėse Ame-
rikos Valstijose, Nyderlan-
duose, Suomijoje, Vokietijoje 
ir kitose šalyse. Juose taip pat 
dalyvavo rokiškėnų. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rokiškyje dėl vandentiekio avarijos 
padidėjęs vandens drumstumas

Rokiškėnai, „Rokiškio 
vandenų“ abonementai, 
šeštadienį gavo trumpą-
sias žinutes, kad įvykus 
vandentiekio avarijai, bus 
1-2 dienas padidėjęs van-
dens drumstumas. UAB 
„Rokiškio vandenys“ di-
rektorius teigia, kad ge-
ležies nuosėdos sveikatai 
nekenksmingos.

Drumzlinas vanduo ro-
kiškėnams pradėtas tiekti 
dar penktadienio vakarą. 
Pirmieji jį tokį gavo Rokiš-
kio mikrorajono: Jaunystės, 
Vilties gatvių gyventojai. 
„Rokiškio Sirenai“ pranešus 
apie tai savo skaitytojams, 
laikraščio facebook pasky-
roje komentatoriai rašė, kad 
drumstas vanduo ir privačių 
namų kvartale – S. Dariaus ir 
S. Girėno gatvėje. 

UAB „Rokiškio van-
denys“ direktorius Leonas 
Butėnas „Rokiškio Sirenai“ 
komentavo, kad penktadie-
nio pavakarę įvyko avarija 
Perkūno gatvėje. Todėl, sie-
kiant aprūpinti miesto gy-
ventojus vandeniu, jis buvo 
nukreiptas kita magistrale. 
Dėl to pasikeitė vandens te-
kėjimo kryptis ir slėgis ma-
gistralėje,  dėl to ir atsirado 
drumstumas. 

Po šios avarijos įvyko dar  
avarijos ir Taikos gatvėje. 

Kaip informavo „Rokiškio 
vandenų“ direktorius, drums-
tumas – tai geležies nuosėdos. 
Jos sveikatai nekenkia. O per 
porą dienų vanduo turėtų nu-
sistovėti.

Perkūno gatvėje, kurio-
je įvyko avarija, tinklai yra 
seni, šiuo metu atliekama jų 
rekonstrukcija.

Vandentiekio tinklai kei-
čiami ir Taikos gatvėje. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Pagarsėjęs šiukšlynas – privačioje teritorijoje
Buvusi Naftos bazė P. 

Cvirkos gatvėje – tikras 
keiksmažodis ir miesto se-
niūnijai, ir aplinkosauga 
besidomintiems rokiškė-
nams. „Rokiškio Sirena“ 
gavo tokią žinutę: „Prie 
VMI miškely kalnai šiukš-
lių. Padangos, asb. šiferiai. 
Vaikai tai meta į tvenki-
nius! Tai vandalų mokykla.
Būtina išgabenti surinktas 
ir perkast privažiavimo 
kelius ar tik švedei Gretai 
tai rūpi? Savivaldai spjau-
ti, kad tvenkiniuose žuvys, 
kita gyvybė“.

„Rokiškio Sirena“ apie šią 
problemą klausė Rokiškio 
miesto seniūno Arūno Kra-
sausko. Jis paaiškino, kad šiuo 
atveju seniūnijos rankos suriš-
tos: minėtasis sklypas yra pri-
vati teritoriją. Ją išsinuomavo 
viena įmonė. Jokios veiklos, 
seniūno teigimu, sklype ji ne-
vykdo. Žinoma, ji ir atsakinga 
už savojo turto priežiūrą ir 
tvarkymą. Nei perkasti pri-
važiavimų, nei kitaip užkirsti 
kelią patekti į sklypą seniūnija 

negali. „Informuosime gamto-
saugininkus, kad jie patikrin-
tų minėtą teritoriją. Jie, jei 
prireiks, imsis priemonių“, – 
sakė A. Krasauskas.

„Rokiškio Sirena“ primena, 
kad buvusi vadinamoji naftos 
bazė arba „katakombos“ yra 
ganėtinai apleista teritorija. Ir 
nepaisant to, kad ją įvairių ak-
cijų metu švarina moksleiviai, 
šratasvydžio bendruomenė, 
visuomet atsiranda tų, kurie 
ten veža atliekas. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ,

N. KRALIKO nuotr.

Audronyse degė namas
Sausio 10 d. apie 22 val. 

ugniagesiai gelbėtojai gavo 
pranešimą, kad dega namas 
Audronių kaime (Obelių 
sen.). 

Atvykus ugniagesiams, na-
mas degė atvira liepsna.  Jis 
medinis, apmūrytas, vieno 
aukšto su mansarda, stogas 
dengtas šiferiu. Gaisro metu 

nudegė stogas, išdegė 1 m² 
plote medinės perdangos.

Priešgaisrinės apsaugos 
ir gelbėjimo departamento

inform.
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Verslą kaime pradės 
pasinaudodami parama

Iš pernai surinktų paraiškų nemažai buvo prašoma paremti automobilių remonto įmonių 
kūrimo pradžią.

Nuo lapkričio 4 d. Nacionalinė-
je mokėjimo agentūroje (NMA) 
buvo pradėtos rinkti paraiškos 
verslui kaimo vietovėse pradė-
ti pagal Lietuvos kaimo plėtros 
2014–2020 metų programos (to-
liau – KPP) priemonės „Ūkio ir 
verslo plėtra“ veiklos sritį „Para-
ma ekonominės veiklos pradžiai 
kaimo vietovėse“ (kai verslo pla-
nui įgyvendinti mokama išmoka). 
Šis paraiškų priėmimo etapas 
truks iki gruodžio 31 d.

Paraiškos – 
ir nuotoliniu būdu
Beje, pareiškėjai, ketinantys 

Nacionalinei mokėjimo agentūrai 
(NMA) teikti paraiškas pagal šią 
priemonę, turi galimybę teikti pa-
raiškas ne tik NMA teritoriniams 
paramos administravimo padali-
niams, bet ir elektroniniu būdu, 
naudojantis ŽŪMIS portalo inter-
netine prieiga. Svarbu žinoti, kad 
KPP veiklos srities „Parama eko-
nominės veiklos pradžiai kaimo 
vietovėse“ (kai verslo planui įgy-
vendinti mokama išmoka) įgyven-
dinimo taisyklėse nustatyta, jog 
paraiškos, teikiamos kitais būdais, 
nei paminėta, pvz., paštu, per kur-
jerį, faksu arba elektroniniu paštu 
ir t. t., nebus registruojamos.

Kaip informavo NMA Komuni-
kacijos skyriaus mentorė Donata 
Macevičienė, iki gruodžio 31 die-
nos buvo gauta 1 012 paraiškų iš 
naujokų verslininkų, pradedančių 
savo veiklą kaimo vietovėse. Pa-
sak NMA atstovės, tai – beveik 2,5 
karto daugiau, nei buvo tikėtasi. 
Bendra paraiškose prašoma para-
mos suma sudaro 17 187 456 Eur..

Veiklos rūšys – įvairios
Kaip sakė Žemės ūkio ministe-

rijos (toliau – ŽŪM) 2-ojo Europos 

Sąjungos paramos skyriaus vyriau-
sioji specialistė Dalia Rutkauskaitė, 
šiam paraiškų priėmimo etapui skirta 
7 mln. Eur lėšų. Šiuo kvietimo etapu 
pareiškėjai gali tikėtis gauti 100 pro-
centų išmoką, siekiančią iki 17 220 
Eur. Anot pašnekovės, ši priemonė 
labai populiari tarp pradedančiųjų 
verslininkų kaimo vietovėse. „Visų 
priemonių praktika tokia, kad pasku-
tinėmis teikimo dienomis pateikiama 
apie 80 proc. visų paraiškų, – kalbė-
jo specialistė. – Todėl tikimės, kad ši 
tendencija ir vėl kartosis.“ Informaci-
jos apie šiemet populiariausias remia-
mas veiklos rūšis kol kas dar nėra, 
bet pernai, pasak D. Rutkauskaitės, 
populiarios buvo automobilių remon-
to, žemės ūkio paslaugos, maisto ir 
baldų gamyba, grožio salonų ir kitos 
įvairios veiklos.

Pašnekovė priminė, jog į pa-
ramą gali pretenduoti fiziniai as-
menys bei naujai įsteigti privatūs 
juridiniai asmenys, tik yra kelios 
sąlygos. Tai yra, šiuo paraiškų pri-
ėmimo etapu fiziniai asmenys bus 
tinkami pareiškėjai, jei nuo 2018 
m. gegužės 4 d. iki 2019 m. gegu-
žės 4 d. nėra vykdę ne žemės ūkio 
ekonominės veiklos arba per nu-
rodytą laikotarpį ją vykdė mažiau 
kaip 30 kalendorinių dienų, neatsi-
žvelgiant į tai, ar buvo gauta paja-
mų, ar ne. Privatūs juridiniai asme-
nys turi būti registruoti ne anksčiau 
kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos 
pateikimo dienos. Visi pareiškė-
jai turi atitikti labai mažos įmonės 
reikalavimus, būti savarankiški. 
Savarankiškumo reikalavimas ūki-
ninkams nėra taikomas.

Užs. 0915

Daugiausia verslo 
nesėkmių bei bankrotų 
visoje Lietuvoje patyrė 
Rokiškis

Nors bendras verslo nesėkmių 
skaičius sumažėjo, bankrotai, 
turto areštai, įmonių tuštėjimo 
virusas pernai labiausiai kama-
vo Rokiškio, Rietavo ir Visagino 
savivaldybes. Iš didmiesčių di-
džiausia nesėkmių koncentraci-
ja pasižymėjo Vilnius, Kaunas ir 
Klaipėda.

„Jau penktus metus skelbiame 
Lietuvos verslo nesėkmių reitingą 
ir matome, kad pasibaigę 2019-ieji 
Lietuvos įmonėms buvo tikrai pa-
lankūs, – sako įmonių kreditingumo 
vertinimo bendrovės „Creditreform 
Lietuva“ direktorius Saulius Žilins-
kas, – bankrutuojančių įmonių su-
mažėjo 7 proc., turto areštus patyru-
sių – 13 proc. Tirpo ir verslų, likusių 
be personalo, skaičius. Tuo pat metu 
2019-aisiais Lietuvoje susikūrė 8 
proc. daugiau įmonių, nei užpernai.

Kaip visuomet mūsų ekspertai 
suskaičiavo verslo nesėkmes visuo-
se 60 Lietuvos rajonų ir, palyginę 
šiuos skaičius su rajone metų pra-
džioje veikusių įmonių skaičiumi, 
sureitingavo visas savivaldybes pa-
gal verslo negandų jose koncentra-
ciją: nuo mažiausios iki didžiausios. 
Be to, reitinguojant, skirtingoms 
verslo nesėkmėms buvo pritaikyti 
skirtingi svertiniai koeficientai: di-
džiausias – bankrotui, mažiausias 
– turto areštui. Veikiančiomis įmo-
nėmis laikėme tas, kurios „Sodros“ 
duomenimis, 2019 m. pradžioje 
samdė bent vieną darbuotoją.“

Matuojant verslo nesėkmių kon-
centraciją šimtui konkrečioje savi-
valdybėje veikiančių kompanijų, 
paaiškėjo, kad verslo negandos ma-
žiausiai purtė keliuose Vakarų Lie-
tuvos rajonuose registruotus versli-
ninkus.

Geriausiai pasirodė Vilkaviškio 
raj. savivaldybė (1 vieta). Plungės 
ir Šilalės rajonai pasidalino atitin-
kamai 2 ir 3 vietas. Prasčiausiai su 
verslo bėdomis buvo Rokiškio (60 
vieta), Rietavo (59) ir Visagino (58) 
savivaldybėse. Įdomu, kad Rietavo 
rajonas įsiterpęs tarp Plungės ir Ši-
lalės rajonų, kuriuose verslo nesė-
kmių pernai būta mažiausiai.

O kur gi Lietuvos didmiesčiai ir 
kurortai? Netikėta, kad geriausiai 
verslo nesėkmių reitinge pasirodė 
Šiauliai (12 vieta). Toliau sąraše 
išsirikiavo beveik visi Lietuvos ku-
rortai: Neringa (14), Druskininkai 
(24) ir Birštonas (29).

Per plauką į pirmąjį trisdešimtuką 
nepateko Panevėžys (31 vieta). Visi 
likę Lietuvos didmiesčiai ir Palanga 
susigrūdo paskutiniajame TOP60 
dešimtuke, t.y. ten, kur verslo ne-
sėkmių koncentracija didžiausia. 
Palanga užėmė 51, Klaipėda – 53, 
Kaunas – 54, o Vilnius – 56 vietą. 
Regis, didesnė verslo koncentraci-
ja lemia ir aršesnę konkurenciją, ir 
didesnį verslą čia kuriančių asmenų 
apetitą rizikai.

Pernai metais dviejose Pagėgių ir 
Kelmės savivaldybėse nebuvo už-

fiksuota nė vieno įmonės bankroto. 
Žinoma, greičiausiai tai nutiko ne 
dėl to, kad šio rajono verslininkai 
jas valdo geriau nei kitur, o todėl, 
kad šiose savivaldybėse veikiančių 
įmonių labai nedaug. Štai Pagėgiuo-
se metų pradžioje veikė tik kiek 
daugiau nei 130 juridinių asmenų.

Tik vienas bankrotas užfiksuotas 
Varėnos savivaldybėje, tad jai atite-
ko trečia reitingo vieta. Didžiausia 
bankrutuojančių verslų koncentra-
cija fiksuota jau minėtoje Visagino 
savivaldybėje (60), Rokiškio raj. 
(59) ir Klaipėdos mieste (58 vieta). 
Be kita ko, Visagine šimtui verslų, 
veikusių metų pradžioje, teko 3,5 
šiemet paskelbtų bankrutuojančiais.

Tačiau ne visos rinkoje taip ir neį-
sitvirtinusios įmonės baigia gyveni-
mą bankrutuodamos ar likviduojasi. 
Neretai apie tai, kad įmonė neveikia 
ar yra savininkų „numesta“, liudi-
ja tik nulis laukelyje „Darbuotojų 
skaičius“. Jei tokia įmonė turėjo 
personalą 2019 m. pradžioje, o metų 
pabaigoje jau ne – ji „Creditreform 
Lietuva“ ekspertų akiratyje.

Pagal be darbuotojų likusias 
įmones geriausia padėtis pernai 
klostėsi Pakruojo (1 vieta), Molėtų 
(2) ir Vilkaviškio (3) rajonuose. O 
didžiausia „numestų“ įmonių kon-
centracija fiksuota Kazlų Rūdos (60 
vieta), Širvintų (59) ir Varėnos (58) 
rajonuose. Štai Kazlų Rūdoje šimtui 
įmonių, samdžiusių personalą per-
nai metų pradžioje, teko beveik 11 
tokių, kurios darbuotojus iki naujų 
metų sugebėjo išbarstyti.

Turto areštams atspariausi verslai 
sukasi Vilkaviškio rajone (1 vieta). 
Kiek labiau nuo jo atsiliko Anykš-
čių raj. (2) ir Kupiškio raj. (3) sa-
vivaldybės. Itin daug įmonių, kurios 
patyrė jų valdomo turto apribojimus 
buvo Pagėgiuose (60 vieta), Radvi-
liškio raj. (59) ir Kalvarijos (58) 
savivaldybėje. Pagėgiuose turto 
areštus patyrė 7,3 proc. įmonių, vei-
kusių 2019 m. pradžioje. Palyginki-
me su Vilkaviškio savivaldybe, kur 
turto apribojimai registruoti tik 2,1 
proc. įmonių.

Nors verslo problemos, konku-
rencija ir kiti dalykai ne vieną įmo-
nę priverčia pasitraukti iš rinkos, 
geidžiančių užimti jos vietą tikrai 
pakanka. Ypač, jei ekonomika auga. 
Tad nenuostabu, jog visose, išsky-
rus vieną, Lietuvos savivaldybėse 
pernai metais verslo naujokai gau-
sa pranoko tas kompanijas, kurios 
bankrutavo ar prarado visus darbuo-
tojus. Kai kuriuose Lietuvos rajo-
nuose vieną išėjusią pakeitė net dvi 
naujos laimę bandysiančios įmonės.

Aktyviausiai verslo populiacija 
atsikūrė Zarasų (+256,5 proc.), Vilka-
viškio (+205,3 proc.) ir Lazdijų (+200 
proc.) rajonuose. Tik vienintelėje Rie-
tavo savivaldybėje naujų įmonių buvo 
įregistruota trečdaliu mažiau nei pasi-
traukė iš rinkos. Ne itin geri reikalai 
su verslo populiacijos atsikūrimu ir 
Visagine – tik +4,8 proc.

delfi.lt inform.

Kiek per metus bankrutavo rajono įmonių?
Mūsų rajonas – lyderis pa-

gal bankrotų skaičių, bent jau 
taip skelbiama Lietuvos verslo 
nesėkmių reitine, kurį sudarė 
įmonių kreditingumo vertinimo 
bendrovė „Creditreform Lietu-
va“. Iš 60 pozicijų jame Rokiš-
kis užima 59-ąją vietą. „Rokiš-
kio Sirena“ pasidomėjo, kiek 
gi įmonių ir privačių asmenų 
pernai pradėjo bankroto proce-
dūras.

Apie įmonių ir fizinių asme-
nų pradėtas, vykdomas ir baigtas 
bankroto bylas skelbia Audito, 
apskaitos, turto vertinimo ir ne-
mokumo valdymo tarnyba prie 
Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijos. Jos svetainėje www.
bankrotodep.lt pateikiama visa 
minėta informacija.

Taigi, šiuo metu (sausio 13 
d., – aut. past.) vykdoma 17 ban-

kroto procedūrų Rokiškio rajo-
ne registruotoms įmonėms. Iš jų 
12 bankroto bylų pradėta pernai. 
Sprendimą pradėti bankroto bylą 
skelbia Panevėžio apygardos teis-
mas. Taigi, pernai šis teismas iškė-
lė bankroto bylas šioms įmonėms: 
UAB „Varvasׅ“, Ričardo Bražiūno 
individualiai įmonei, R. Mackevi-
čienės individualiai įmonei „Bal-
toji aguona“, IĮ „R. Aliyev“, UAB 
„Alfa idėjos“, Rolando Petrulio in-
dividualiai įmonei, UAB „Tsudan“, 
UAB „AquaNetׅ Lt“, UAB „Dizai-
no meistrai“, ir IĮ „Alvares LT“. 
Dviems įmonėms – IĮ „Amina Lt“ 
bei UAB „Draugiški sprendimai“ 
bankroto procedūra buvo pradėta ir 
baigta 2019 m. 

Pagal vykdomų bankroto pro-
cedūrų skaičių, Rokiškis nėra tarp 
lyderių. Atmetus, žinoma, didžiuo-
sius šalies miestus, gana dideliu 
bankrutuojančių įmonių skaičiumi 

išsiskiria Mažeikių rajonas (38 
vykdomos procedūros),  Jonavos 
savivaldybė (37), Kėdainių (34), 
Trakų (24), Kretingos (20). Kai-
myniniuose rajonuose vykdomų 
bankroto procedūrų mažiau, nei 
Rokiškio: Kupiškio – 3 proce-
dūros, Biržų – 5, Anykščių – 9, 
Zarasų – 9.

Pernai Rokiškio rajone ban-
kroto procedūros buvo baigtos ir 
išregistruotos 9 įmonės. „Viso nuo 
1997 m. yra bankrutavusios ir išre-
gistruotos 96 rajono įmonės.

Nutrauktų bankroto procedūrų 
2019 m. rajono įmonėms nebuvo.

Rokiškio rajono savivaldybėje 
vykdomos 6 fizinių asmenų ban-
kroto procedūros, viena jų pradė-
ta pernai. Taip pat pernai baigta 
viena fizinio asmens bankroto 
byla.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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VĮ VALSTYBINIŲ MIŠKŲ URĖDIJOS ROKIŠKIO REGIONINIS PADALINYS 
SKELBIA NENUKIRSTO VALSTYBINIO MIŠKO PARDAVIMO VIEŠĄJĮ AUKCIONĄ

Aukcione parduodamo valstybinio nenukirsto miško vieta yra VĮ Valstybinių miškų urėdijos Ro-
kiškio regioninio padalinio, Sėlynės girininkijoje. Kertama specialiaisiais (biologinės įvairovės palai-
kymo) kirtimais.  

 Parduodamų biržių blokai:
Girininkijos 
pavadinimas

Kirtimų rūšis Kvartalo 
Nr.

Sklypo Nr. Vyraujanti 
medžių 
rūšis

Biržės 
plotas,
ha

Likvidinis 
tūris m3

Pradinė 
kaina

Sėlynės Specialieji (biologinės 
įvairovės palaikymo) kirtimai

3 17a B 1,2 5 22,45

Sėlynės Specialieji (biologinės 
įvairovės palaikymo) kirtimai

3 20b B 0,4 46 659,15

Sėlynės Specialieji (biologinės 
įvairovės palaikymo) kirtimai

3 20a B 1,0 45 388,79

Sėlynės Specialieji (biologinės 
įvairovės palaikymo) kirtimai

5 10a;17a B 6,2 105 1022,55

Sėlynės Specialieji (biologinės 
įvairovės palaikymo) kirtimai

5 10c B 2,5 8 52,69

Sėlynės Specialieji (biologinės 
įvairovės palaikymo) kirtimai

5 10b B 0,1 15 208,69

Sėlynės Specialieji (biologinės 
įvairovės palaikymo) kirtimai

5 17b B 0,2 38 494,67

Sėlynės Specialieji (biologinės 
įvairovės palaikymo) kirtimai

5 13a;14a B 15,1 367 3440,14

Sėlynės Specialieji (biologinės 
įvairovės palaikymo) kirtimai

5 14b B 0,2 15 195,66

Sėlynės Specialieji (biologinės 
įvairovės palaikymo) kirtimai

3 20c B 0,6 9 109,04

Sėlynės Specialieji (biologinės 
įvairovės palaikymo) kirtimai

5 17c;14c;
22a

B 0,8 22 298,02

Sėlynės Specialieji (biologinės 
įvairovės palaikymo) kirtimai

5 21b B 0,2 30 584,19

Sėlynės Specialieji (biologinės 
įvairovės palaikymo) kirtimai

5 21a B 0,1 27 531,13

28,6 732 8007,17
Minimalus kainos didinimo intervalas aukcione 2%.
Aukcionas vyks 2020 m. sausio 30 d. 10.00 val. VĮ Valstybinių miškų urėdijos Rokiškio regioninio 

padalinio patalpose adresu: Sakališkio g. 2, Rokiškis. 
Fiziniai ar juridiniai asmenys, pageidaujantys įsigyti parduodamą nenukirstą mišką, sumoka aukci-

ono dalyvio pradinį įnašą 10% nuo nenukirsto miško pradinės pardavimo kainos (proc. skaičiuojami 
be PVM). Pradinis įnašas sumokamas ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki aukciono pradžios pavedi-
mu į regioninio padalinio sąskaitą Nr.LT457300010153812825 AB Swedbank bankas, įmonės kodas 
132340880, PVM kodas LT323408811. Pradinis įnašas įskaitomas apmokant už aukcione įsigytą ne-
nukirstą mišką, o nieko nenupirkusiam dalyviui grąžinamas pavedimu per 3 darbo dienas. Jei aukcio-
no laimėtojas laiku neatsiskaito už aukcione įsigytą nenukirstą mišką, pradinis įnašas negrąžinamas, 
o nesąžiningas pirkėjas negali dalyvauti naujame aukcione.

Aukciono dalyviai registruojami tą pačią dieną iki aukciono pradžios, pateikus aukciono pradinio 
įnašo apmokėjimo dokumentus bei fizinio asmens dokumentą arba juridinio asmens atstovo įga-
liojimą ir asmens tapatybės dokumentą. Užsiregistravusiems dalyviams įteikiamas aukciono dalyvio 
bilietas.

Už aukciono vedimą atsakingas asmuo: medienos ruošos ir prekybos vadovas E. Šlikas, tel. 8 611 
39951, el. paštas eldaras.slikas@vmu.lt.

Paskelbtame aukcione nepardavus nenukirsto miško arba aukcionui neįvykus, sekantis aukcionas 
vyks 2020 m. vasario 6  d. 10.00 val. tuo pačiu adresu. Sekančiuose aukcionuose pradinė nenukirsto 
miško pardavimo kaina nebus mažinama.

Parduodamo valstybinio nenukirsto miško apžiūra: Sėlynės girininkijoje 2020 m. sausio 22-24 
dienomis nuo 9 iki 12 val., kreiptis į VĮ Valstybinių miškų urėdijos Rokiškio regioninio padalinio Sėlynės 
girininkiją adresu L.Grigonio g., Sėlynė, Rokiškio raj. tel. 8 686 20419, el. paštas gintaras.cypas@vmu.lt.

Už aukcione įsigytą nenukirstą mišką atsiskaitoma aukcionui pasibaigus į VĮ VMU Rokiškio regi-
oninio padalinio atsiskaitomąją sąskaitą Nr.LT457300010153812825 AB Swedbank bankas, įmonės 
kodas 132340880, PVM kodas LT323408811 pavedimu per 3 darbo dienas. 

Laiku neiškirtus miško, neištraukus ar neišvežus sugamintos medienos, pardavėjui pareikalavus, 
pirkėjas sumoka pardavėjui 500,00 EUR baudą, o laiku nenukirstas miškas ar neišvežta produkcija, 
lieka pardavėjo nuosavybe. 

Nupirkto nenukirsto miško iškirtimo terminas nuo nenukirsto miško pardavimo sutarties pasirašy-
mo dienos iki 2020 m. kovo 15 d., medienos ištraukimo ir išvežimo terminas – nuo  nenukirsto miško 
pardavimo sutarties pasirašymo dienos iki 2020 kovo 15 d.

Nenukirsto miško pirkėjai privalės patys susiderinti ištraukimo ir išvežimo kelius su kelių valdytojais. 
Leistinas maksimalus medienos kirtimo ir ištraukimo mechanizmų spaudimas į grunto paviršių  – 

ne didesnis kaip 400 g/cm2.

Kalėdinės Mamyčių popietės 
Rokiškyje atgarsiai

Pasiruošimas Šv. Kūčioms ir Kalėdoms, Naujųjų metų laukimas bei šventinio 
laikotarpio pabaiga minint Trijų Karalių dieną. Laikas itin greitai prabėgo nuo 
tos akimirkos, kuomet šokių studija „Šokantys mažyliai“ organizavo pirmąją ir 
Kalėdinę Mamyčių popietę Rokiškyje. Atslūgus visoms šventinėms akimirkoms, 
nusprendėme trumpai pakalbinti renginio organizatorius.

Turbūt daugelis žinote Rokiškio mieste ikimokyklinio amžiaus vaikams vedamas 
šokių pamokėles „Šokantys mažyliai“. Šiose šokių pamokėlėse šoka vaikai nuo 2.5 iki 
7 metų amžiaus. Artėjant Kalėdiniam laikotarpiui, šokių studijos kolektyvas nuspren-
dė, kad reikėtų suorganizuoti renginį būsimoms ir esamoms mamoms, auginančios 
vaikus iki 2 metukų. Daugeliui vaikų tai buvo pirmoji šokių pamokėlė gyvenime. 
Renginio metu dalyvės ne tik šoko, tačiau ir bendravo bei dalinosi patirtimi. Mažuo-
sius renginio dalyvius aplankė Kalėdų senelis, kuris apdovanojo gerai 2019-aisiais 
metais besielgusias mamytes ir jų vaikučius.

Renginio organizatoriai nori padėkoti visiems renginio dalyviams, kad nepasiku-
klino ir išdrįso sudalyvauti Kalėdinėje Mamyčių popietėje Rokiškyje. Mamytės ir 
vaikučiai patyrė daug smagių emocijų, todėl buvo nuspręsta susitikti bent kelis kartus 
per metus. Apie artimiausią renginį šokių studija „Šokantys mažyliai“ pažadėjo infor-
muoti greitu metu.

Mamytės, jų vaikučiai ir renginio organizatoriai taria DIDELĮ AČIŪ rėmėjams, 
prisidėjusiems prie šio renginio: Mamos žurnalui, Carmex Lietuva, vaikiškų aksesu-
arų gamintojui Spalvotas kaspinėlis, Marmaluzi, personalizuotų dovanų gamintojams 
Kamanės dygsnis, vaikiškų kepuraičių siuvėjams Bla Bla Kaunas, L. Sadauskienės IĮ, 
UAB Rokvesta, Bioderma Lietuva, rankų darbo žaislų gamintojams MiMi Crochet 
World, AB Rokiškio sūris, Gentle Day, drabužėliai mažyliams „Adukas“, aksesurarų 
gamintojams Pom Pom.

„Rokiškio Sirena“ inform.

Jauniesiems Rokiškio futbolininkams sekėsi

Savaitgalį jaunieji rokiškėnai, futbolo mokyklos klubo „Lituanica“ auklėti-
niai namuose žaidė dvejas Utenos apskrities futbolo federacijos salės futbolo 
vaikų (g. 2010-2011 m.) rungtynes. Namų sienos mūsiškiams žaidėjams padėjo: 
1:0 įveikė Visagino sporto centro antrosios komandos jaunuosius futbolinin-
kus.

Antrąsias rungtynes rokiškėnų komanda „FK Utenis“ pirmosios komandos ben-
draamžiais sužaidė lygiosiomis 2:2. Apie šiuos susitikimus mokykla rašė: „Vykusios 
varžybos buvo svarbios ir futbolo populiarinimo prasme - pirmą kartą Rokiškyje 
vaikų futbolo varžybas „Rokiškio Sirena“ transliavo tiesiogai internetu. Džiaugia-
mės naujuoju informaciniu partneriu“. 

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Šią savaitę meteorologai prognozuoja šilumos rekordus
Šią savaitę meteorologai prognozuoja šilumos rekordus – termometro stulpelis gali pakilti ir iki devy-

nių laipsnių aukščiau nulio.
„Šią savaitę žiemiškų orų nebus – nei šalčio, nei sniego dangos, atvirkščiai, sausio 14-os vakare į Lietuvą 

plūstelėjusi šiluma priartins termometrų stulpelį prie aukščiausios temperatūros rekordų“, – socialiniame tinkle 
„Facebook“ teigia Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba. Sinoptikų teigimu, trečiadienį ir ketvirtadienį tempera-
tūra gali pakilti iki 5-9 laipsnių šilumos. Sausio 15 diena Lietuvoje šilčiausia buvo 2007 metais, kai aukščiausia 
užfiksuota temperatūra siekė 5-8 laipsnius šilumos. Tuo metu sausio 16 dienos rekordai daugelyje meteorologi-
jos stočių užfiksuoti 1989 metais, temperatūrai pakilus iki 6-9 laipsnių aukščiau nulio.

BNS inform.



6 psl.

Nepriklausomas rajono laikraštis

2020-01-14

Dėl prašymų pateikimo rengiant Panevėžio apskrities
 Rokiškio rajono (savivaldybės) Kamajų seniūnijos 

Salų kadastro vietovės žemės reformos žemėtvarkos projektą
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Rokiškio skyrius (toliau ‒ 

Skyrius) informuoja, kad 2020 m. vasario 10 d. bus pradėtas rengti 484,4872 ha teritorijos 
Panevėžio apskrities Rokiškio rajono (savivaldybės) Kamajų seniūnijos Salų kadastro vie-
tovės žemės reformos žemėtvarkos projektas. Asmenys, pageidaujantys šioje kadastro 
vietovės teritorijoje susigrąžinti žemę natūra, gauti nuosavybėn neatlygintinai, pirkti arba 
nuomoti iš valstybės, gauti neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti žemę, iki 
2020 m. sausio 30 d. gali pateikti prašymus Skyriui. 

Projektavimo darbus vykdo:
Vida Einorytė (valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Panevėžio žemėtvarkos ir 

geodezijos skyrius, tel. (8 45) 582 057; 8 626 22 951). Su laisvos žemės fondo žemės 
planu galima susipažinti interneto svetainėje www.nzt.lt arba Skyriuje, Respublikos g. 

94, 42136 Rokiškis, 712 kab., darbo dienomis I–IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val.

Rokiškio rajono savivaldybės administracija skelbia atranką 
Bendrojo skyriaus vyriausiojo informacinių technologijų specia-
listo pareigoms užimti (darbuotojas pagal darbo sutartį (1 parei-
gybė, A2 lygis)), pastoviosios dalies koeficientas nuo 5,6 iki 6,93 
(pareiginės algos baziniais dydžiais, priklausomai nuo profesinio 
darbo patirties (metais).

Rokiškio rajono savivaldybės administracija skelbia atranką į Statybos ir inf-
rastuktūros plėtros skyriaus pakaitinio vyriausiojo specialisto (koeficientas – 
6,76, karjeros valstybės tarnautojas) pareigoms užimti (iki grįš laikinai negalintis 
eiti šių pareigų karjeros valstybės tarnautojas).

Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje 
adresu http://www.rokiskis.lt. 

Užs. 0916

Užs. 0917

Š. m. sausio 18 d.  Studijoje „Pažink save“ (Kauno g. 31A) 
 nuo 10 iki 18 val. individualiai konsultuos psichologė, 
mokslų daktarė Jūratė Laurinavičiūtė. 

Registracija tel.: (8-613) 30041

BALDAI

• Mažai naudotą dvivietį fotelį. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 682 58 696. 
Rokiškis
• Rudas virtuvines kėdes, 4 vnt. 
Aptrauktos ekooda. Parduodamos 
visos kartu. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 610 44 246. Rokiškis
• Rudos spalvos romanetes, 2 vnt., 
220x190 cm. Gamintos pagal spec. 
užsakymą. Kaina 210 Eur.  
Tel. 8 610 44 246. Rokiškis
• Valgomąjį stalą (119x76x76), 
galima pailginti (203x76x76). 
Defektas - skirtinga pailginimo 
paviršiaus spalva. Kaina 160 Eur. 
Kavos staliuką (107x68x56), 60 
Eur. Perkant abu, atiduosime už 
200 Eur. Galima ir atskirai. Baldai 
vienetiniai. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 610 44 246. Rokiškis
• Svetainės sekcijos komplektą. 
Naudotas. Kaina derinama. 
Matmenys: ilgis 2 m, aukštis 2 
m. Dalys montuojamos atskirai. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 687 52 549. 
Rokiškis
• Sekciją. Trys dalys po 90 cm. 
Kaina 158 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Miegamą kampą. išskleidžiamas, 
galima keisti jo puses, su 
daiktadėže. Kaina 168 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Dviaukštę lovą. Su čiužiniais 195 
Eur, be čiužinių 85 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Lovą su čiužiniu, 160 cm pločio, 
210 cm ilgio, su daiktadėže. 
Kaina 185 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Dvigulę lovą. 140 cm pločio 
čiužinys, su dėže patalynei. 
Kaina 135 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Kedes su ratukais po 30 Eur, be 
ratukų po 11 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Kėdes. Yra vienodos 6 vnt. ir 4 
vnt. po 20 Eur ir 28 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Spintą. Kaina 158 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• 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. Ilgis125 
cm, pailginamas iki 170 cm, plotis 
65 cm. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 616 51 948. Rokiškis
• Pagal užsakymą gamintą 
prieškambario uosinę 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 paderinsime. 
Įmontuotos šviesos. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 615 92 765. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo, esu 27 metų 
vaikinas, galiu dirbti įvairų darbą. 
Tel. 8 648 49 430. Rokiškis
• Statybininkas ieško darbo.  
Tel. 8 672 07 162. Rokiškis
• Ieškau darbo, turiu automobilio 
ir elektro karautuvo, traktorininko, 
katilinės operatoriaus, B kategorijos 
vairuotojo pažymėjimus.  
Tel. 8 675 40 902. Rokiškis
• 36 m. moteris ieško darbo. Esu 
sąžininga, darbšti, puikiai galiu 
dirbti komandoje. Darbo patirtis 
įvairi, 9 m. prekyboje.  
Tel. 8 622 92 616. Rokiškis
• Galiu prižiūrėti vaikus, senelius. 
Tel. 8 648 81 102. Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo, prie 
statybų, stogų dengimo ar 
vairuotojo (B kategorijos).  
Tel. 8 692 14 225. Rokiškis
• 46 metų moteris ieško darbo.  
Tel. 8 604 64 220. Rokiškis
• Ieškau vairuotojo darbo. Turiu 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 pažymėjimus 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 
trimeriu, benzopjūklu ar ugdymo 
darbus. Tel. 8 672 86 131.  
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingas žmogus suskaldyti 
15 metrų malkų. Tel. 8 615 10 050. 
Rokiškis
• 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 
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

KITA

• Kaune pagamintą suvirinimo 
aparatą (kempą). Tel. 8 698 80 915. 
Rokiškis
• 0,5 l ir 0,7 l stiklainius po 50 vnt. 
Tel. 8 610 49 507.  
Rokiškis
• PVC langų, durų gamybos įrangą, 
galimi kiti pasiūlymai.  
Tel. 8 625 50 918. Rokiškis
• Arklinį vežimą mediniais ratais. 
Tel. 8 676 27 899.  
Rokiškis
• Lagamino formos talpą ir 15 l 
talpos statinaitę. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Skaldytas sausas malkas (beržas 
ir alksnis). Atvežu. Kaina 130 Eur. 
Tel. 8 624 90 330. Rokiškis
• Šiaudus rulonais, galiu atvežti. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Sausas malkas. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Naujus elektrinius dantų 
šepetukus. Siunčiu. Kaina 25 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
• Medinį suolą. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 650 19 310. Rokiškis
• Šieną spudulais, ryšuliais.  
Tel. 8 686 93 420. Rokiškis
• Medinį šulinį, medinį lauko 
tualetą. Tel. 8 699 33 786.  
Rokiškis
• Naudotą kriauklę su maišytuvu ir 

sifonu, plotis 55 cm. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 610 29 949.  
Rokiškis
• Naudotą maišymo vožtuvą, 32 d. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 610 29 949. 
Rokiškis
• 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 vienfazio suvirinimo funkcija. 
Pagamintas Vingio gamykloje.  
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 40 kg maišais, 
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 šienainio rulonų.  
Tel. 8 616 89 251. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Nešiojamąjį kompiuterį Fujitsu 
Siemens. Baterija nelaiko. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 625 67 440.  
Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį Samsung. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 683 27 149. 
Rokiškis
• 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

MOBILIEJI TELEFONAI

• Samsung S8. Skilęs stiklas, 
naudotis netrukdo, pilnas 
komplektas. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 670 11 657. Rokiškis
• Išmanųjį telefoną Samsung Duos. 
Tel. 8 672 73 326. Rokiškis
• Geros būklės telefoną Samsung 
S9. Naudotas metus. Visiškai 
sukomplektuotas (nėra tik ausinių), 
spalva juoda. Galima naudoti su 2 
sim kortelėmis. Kaina 290 Eur.  
Tel. 8 615 41 552. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Ekologišką medų, galiu atvežti. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• 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

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 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
• Sodybą Steponių k., Rokiškio r. 
Posodybinis sklypas 0,82 a. Yra 
didelis tvenkinys.  
Tel. 8 620 15 919. Rokiškis
• Garažą Rokiškyje, Pagojėje.  
Tel. 8 611 43 443. Rokiškis
• Mūrinį namą Paberžių k., 
Kupiškio raj. (3 km. iki miesto). 
0,21 ha. Yra daug ūkinių pastatų. 
Tel. 8 650 38 040. Kupiškis
• 1 kambario butą Aukštaičių g. 
Trečiassis aukštas, plytinis namas, 
didelis balkonas. Kaina 20000 Eur. 
Tel. 8 617 15 069. Rokiškis
• 1 kambario butą Vilties g.  Plotas 
37 kv. m, antrasis aukštas, plytinis 
namas, didelis balkonas. Kaina 
20500 Eur. Tel. 8 617 15 069. 
Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Tel. 8 657 75 999. 
Rokiškis
• 12 a sodą Steponyse, Vingerinės 
4-oje gatvėje. Yra 34 kv. m 
metalinis-stiklinis šiltnamis, 18 
kv. m medinis namelis, 10-15 
metų genėtos obelys, slyvos, 
kriaušės. Šalia yra vandens telkinys 
laistymui. Yra projektai šiltnamiui 
ir nameliui. Kaina 1990 Eur.  
Tel. 8 685 60 593. Kaunas
• Žemės sklypus Radišių, Mičiūnų 
ir Pakriaunio kaimuose. Radišių 
sklype - 3 tvenkiniai, brandus 
pušynas ir pamatai. Vieta tinkanti 
kaimo turizmui. Tel. 8 612 23 140. 
Rokiškis
• Panemunėlio geležinkelio stotyje 
pigiai sodybą. 19 a žemės sklypas. 
Tel. 8 695 69 495. Rokiškis
• Keičiu 1 kambario butą 
Rokiškyje, Jaunystės g., 3a. 
Mūrinis namas, plastikiniai langai, 
šarvo durys, langai į pietus. Keičiu 
į 1-2 kambarių butą Šiauliuose, 
Panevėžyje, Klaipėdoje ar kitur, 
su priemoka. Tel. 8 605 70 336. 
Rokiškis
• 1 kambario butą Rokiškyje, 
Jaunystės g. 2 aukštas, mūrinis 
namas, butas tvarkingas, uždaras 
kiemas. Kaina 24000 Eur.  
Tel. 8 600 46 265. Rokiškis
• 2 kambarių butą Rokiškyje, 
mikrorajone. 2 aukštas, mūrinis 
namas, uždaras kiemas, butas ne 
kampinis, tvarkingas, be baldų. 
Kaina 39500 Eur.  
Tel. 8 600 46 265. Rokiškis
• Sodybą Pandėlio sen. Sodyboje 
- gyvenamasis namas, 2 ūkiniai 
pastatai, garažas, lauko virtuvėlė, 
lauko WC. Name visi gyvenimui 
reikalingi daiktai (TV, skalbimo 
mašina, krosnis, sofos, šaldytuvas). 
Kieme šulinys, du sodai. Kaina 
5500 Eur. Tel. 8 612 49 427. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Aukštaičių 
g. Mūrinis namas, 5 aukštas, 
plastikiniai langai. Butas ne 
kampinis. Kaina galutinė. Kaina 
16500 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• 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. 6 a žemės. Kaina 
64000 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
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2020 m. sausio 22 d. 14 val. Rokiškio r., Rokiškio 
kaimiškoji sen., Martiniškėnų k. numatomi žemės 
sklypo Kad.Nr. 7357/0010:145 kadastriniai matavi-
mai. Gretimo besiribojančio žemės sklypo Kad.Nr. 
7357/0010:123 paveldėtojai kviečiami atvykti į žemės 
sklypo ženklinimą.

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

tel.: +370 685 77037

Rokiškis
• Mūrinį namą Laibgaliuose. 
Bendrasis 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. 
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

NUOMA

• Išsinuomuočiau 1 kambario butą 
Rokiškyje. Tel. 8 671 20 755. 
Rokiškis
• Vyras ieško išsinuomoti buto su 
patogumais. Tel. 8 699 45 620. 
Rokiškis
• Išsinuomočiau žemės ūkio 
paskirties sklypus. Domina Skemų, 
Lukštų, Bajorų kadastro vietoviese. 
Domina įvairūs variantai.  
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis
• 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

PASLAUGOS

• Pjauname pavojingai augančius 
medžius, genime, smulkiname 
šakas, karpome gyvatvores. Valome 
miškus, tvarkome pakrantes.  
Tel. 8 644 41 260. Rokiškis

• Valome kaminus, krosnių angas, 
atliekame santechnikos ir smulkius 
remonto darbus. Tel. 8 644 41 260. 
Rokiškis

• Transporto paslaugos. Pervežame, 
pakrauname, iškrauname, 
sunešame. Tel. 8 685 20 329. 
Rokiškis
• Įmonių steigimas, buhalterinės 
paslaugos. UAB ROKVESTA plius. 
Tel. 8 606 12 984. Rokiškis

• Kaminų, įdėklų, pristatomų 
dūmtraukių, ortakių ir šildymo 
katilų valymas. Ilgametė patirtis . 
Tel. 8 622 06 975. Rokiškis
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15 05:10 Ponių rojus 

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
16:30 Klausimėlis
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
05:10 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 Džiunglės
22:30 Džiunglės
00:25 Skubi pagalba 
01:20 Makgaiveris 
02:10 X failai 
03:00 Tironas
03:55 Skubi pagalba
04:45 Ką mes veikiame šešėliuose
05:10 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 Žmogus be praeities
00:20 Akloji zona 
01:10 Nindzė žudikas

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 Aukšta įtampa
22:55 Mirties kurjeriai
01:00 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius
01:45 Nusikaltimų miestas

05:20 Oponentai
06:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
06:30 Kryptys LT
07:00 „Tu esi mano“ 
08:00 Nauja diena
09:00 Sėkmės gylis
10:00 „Pavojingi jausmai”
11:00 „Gyvybės langelis“ 
12:10 TV parduotuvė
12:25 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 

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 Gyvenimas
22:30 Reporteris
23:30 Lietuva tiesiogiai
00:00 „Pavojingi jausmai”
01:00 Oponentai
02:00 Nauja diena
03:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija” 
04:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
04:20 „Gyvybės langelis“ 
05:20 Gyvenimas
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16 05:10 Ponių rojus 4

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:20 Senis
10:25 Miuncheno 
kriminalinė policija 36
11:10 Komisaras Reksas
12:00 (Ne)emigrantai
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
16:30 Klausimėlis
16:45 Ponių rojus 4 
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Gyvenk be 
skolų
22:30 Dviračio žinios
23:00 Ištikimybė
23:45 Komisaras Reksas

00:30 Bloga mergaitė
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Ištikimybė
04:50 Kūrybingumo mokykla
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus 4

05:10 Atsargiai! Merginos
06:25 Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai
06:55 Žuvėliokai
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Gero vakaro šou 
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 Farai 
20:30 Moterys meluoja 
geriau
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Spartanas
00:10 Skubi pagalba
01:10 Makgaiveris 
02:00 X failai 
02:50 Tironas 
03:45 Skubi pagalba
04:35 Ką mes veikiame 
šešėliuose
05:00 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 Nakties klajūnai
00:40 Akloji zona 
01:30 Žmogus be praeities
03:00 Alchemija XII. Angis. Po 
dvidešimties metų
03:30 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 Pavojingos gatvės
23:15 Aukšta įtampa
01:05 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
01:50 Nusikaltimų miestas

05:20 Gyvenimas
06:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
06:30 Vantos lapas
07:00 „Gluchariovas“ 
08:00 Nauja diena
09:00 Visi savi
10:00 „Pavojingi jausmai” 
11:00 „Gyvybės langelis“ 

12:10 TV parduotuvė
12:25 „Brangioji, aš 
perskambinsiu” 
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 Lietuva tiesiogiai
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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17 05:10 Ponių rojus 4 
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:20 Senis
10:25 Miuncheno 
kriminalinė policija 36
11:10 Komisaras Reksas
12:00 Gyvenimo spalvos
13:00 Nepažintas meras
14:00 Žinios
16:30 Klausimėlis
16:45 Premjera. Ponių 
rojus 4
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Visi kalba
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas

22:50 Tikroji padėtis
00:55 Šlovė
02:35 Klausimėlis
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Šventadienio mintys
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Beatos virtuvė
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 Farai 
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 Troliai
21:15 Toras. Tamsos pasaulis
23:35 Lok, stauk arba šauk
01:45 Džiunglės
03:45 Dešimt su puse balo. 
Apokalipsė

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 penktadienis
21:00 Radijo stoties “Lietus” 
muzikos apdovanojimai "Aukso 
lašas" 2019
00:00 Viskas prarasta
02:00 Bleiro ragana

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 Amerikietiškos imtynės
21:30 Dakaras 2020 
22:30 Svetimas
00:25 Pavojingos gatvės
02:20 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius

05:20 Skyrybos
06:00 „Pone prezidente” 
06:30 „Pasaulis iš viršaus“ 
07:00 „Gluchariovas“ 
08:00 Oponentai
09:00 Greiti pietūs
10:00 „Pavojingi jausmai” 
11:00 „Gyvybės langelis“ 
12:10 TV parduotuvė
12:25 „Brangioji, aš 
perskambinsiu”
13:00 „Vieno nusikaltimo istorija” 
14:00 Mano vieta

14:30 Kryptys LT
15:00 „Pavojingi jausmai” 
16:00 Reporteris
17:00 „Gyvybės langelis“ 
18:00 Reporteris
18:30 „Vieno nusikaltimo istorija” 
19:30 Nauja diena
20:00 Reporteris
21:00 „Pone prezidente” 
21:30 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
22:30 Reporteris
23:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
23:30 Vantos lapas
00:00 „Pavojingi jausmai”
01:00 Skyrybos
02:00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
03:00 „Vieno nusikaltimo istorija” 
04:00 „Pone prezidente” 
04:20 „Gyvybės langelis“ 
05:20 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi

• Automobilio poliravimas, žibintų 
poliravimas. Automobilio cheminis 

valymas,  padengimas nano danga. 
Automobilio antikorozinis dugno 

padengimas, tepalų keitimas. 
Automobilio važiuoklės patikra/
remontas. Tel. 8 626 95 680. 
Rokiškis
• Galime sutvarkyti, supjauti, 
suskaldyti jūsų malkas. Darbą 
atliekame sava įranga.  
Tel. 8 647 23 579. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• VW Golf Plius 2008 m., 1,9 l, 
dyzelis. VW Golf 2007 m., 1,9 l, 

dyzelis, hečbekas, 5 durys. Opel 
Astra 2006 m., universalas, 1,9 l, 
dyzelis. Opel Astra universalas, 
2004 m., 2 l, dyzelis, iš Vokietijos. 
VW Bora 1,9 l, dyzelis, 2001 
m., sedanas. Tel. 8 699 19 182. 
Rokiškis
• Audi A4 B6 universalą. 2,5 l, 120 
kW, TA iki 2020.06.. Kaina 1850 
Eur. Tel. 8 641 59 884.  
Rokiškis
• Priekabą Zubrionok. Be TA, 
dokumentai tvarkingi. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 612 48 499. 
Kupiškis
• VW Sharan 1999 m., 1,9 l, TDI, 7 
vietų. El. langai ir veidrodėliai. Yra 
draudimas. TA iki 2021 m. Dovanų 
pridedame dvi galines sėdynes 
ir veidrodėlį. Kaina negalutinė. 
Papildomas tel. +37045831279. 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 623 10 770. 
Rokiškis
• Toyota Auris 2013 m., 1,4 l, 
dyzelis, 66 kW. Kaina 6000 Eur. 
Tel. 8 652 63 591. Rokiškis
• VW Passat B4. Universalas, yra 
kablys. Kaina derinama. Kaina 400 
Eur. Tel. 8 630 61 751. 
Rokiškis
• Opel automobilį. 2 l, 60 kW, 

važiuojantis, pakeisti tepalai, filtrai, 
TA iki 2021.01.18. Kaina 450 Eur. 
Tel. 8 628 98 127. Rokiškis
• Iš Vokietijos, Lietuvoje 
neeksploatuotą, geros būklės 2005 
m. Opel Zafira. 2 l, 74 kW. Rida 
195 000 km, 7 vietos, žieminės-
vasarinės padangos su lengvojo 
lydinio ratlankiais. Kaina 1650 Eur. 
Tel. 8 698 79 028. Rokiškis
• Volvo S60. Kosmetiniai defektai, 
užsiveda, važiuoja. Dyzelis. 
Kaina 800 Eur. Tel. 8 671 32 271. 
Rokiškis
• Opel Vectra B 1999 m., 2 l, 74 
kW, TA iki 2020.10. Kaina 450 Eur. 
Tel. 8 631 06 151. Rokiškis
• Suzuki Vitara 2017.08 1,6 l, 88 
kW. Rida 10 000 km. Važiuojantis, 
su defektais. Kaina 290 Eur.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• SAAB automobilį, 2003 m., 
dyzelis. Kaina 1250 Eur.  
Tel. 8 629 25 302. Rokiškis
• VW Jetta. TD, 1987 m., be TA, 
raudona spalva. Užsiveda, važiuoja. 
Kaina 270 Eur. Tel. 8 614 51 384. 
Rokiškis
• Volvo V70II, 2002 m., 2,4 
l, dyzelinas. Daug privalumų, 
Lietuvoje neregistruotas. Daugiau 

informacijos telefonu. Kaina 1400 
Eur. Tel. 8 605 22 152.  
Rokiškis
• 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, 5l, 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 2000m., 
TA metams. Užsiveda, važiuoja, 
pakaba tvarkinga, padangos geros, 
smulkiau telefonu. Kaina 700 Eur. 
Tel. 8 665 95 838. Zarasai
• Visureigį Ssangyong Musso Sport 
2006 m., 2,9 l, TD, 88 kW. TA iki 
2020.06. 4 varomi ratai, blokiruotė, 
nesupuvęs, geros padangos. 
Kaina 900 Eur. Tel. 8 624 39 429. 
Rokiškis
• BMW 323i 125 kW, 
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benzinas, švediška regitracija, 
eksploatuojamas kasdien. Variklis 
dirba tinkamai, važiuoklė be 
pašalinių garsų. Atsakau ir sms. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 850 Eur. Tel. 8 622 06 961. 
Kupiškis
• VW Passat B5 1,6 l, 74 kW, 
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, 92 kW. 
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, 81kW, 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 
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, 130 kW. Automatinė 
greičių dėžė. Žieminių ir vasarinių 
ratų komplektai. Kaina 6500 Eur. 
Tel. 8 630 21 099. Rokiškis
• Nissan X-trail 2005 m., dyzelis, 
2,2dci, 100 kW. 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 202 1m. Uždėtos 
žieminės padangos. Pridėsiu 
vasarinių padangų komplektą. Yra 
smulkių kėbulo defektų. Salonas 
švarus. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 656 34 849. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• R17 ratlankius 225/45, 5x112, 
centr. skylės diametras – 66,6. Su 
žieminėmis SAILUN padangomis 
(6 mm, 2018 m.) Ratai tvarkingi, 
tiesūs. Kaina 260 Eur.  
Tel. 8 620 31 902. Rokiškis
• Naują dviračių laikiklį THULE. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 620 31 902. 
Rokiškis
• Naudotas Semperit R14 175/65 
žiemines padangas, 4 vnt., 
protektorius – 4 mm. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 620 31 902. Rokiškis
• VW Touran originalią 
automagnetolą. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 620 31 902. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• Vasarines Sailun padangas su 
skardiniais ratlankiais. 195/65/15. 5 
skylių. 2017m. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 678 81 317. Rokiškis
• Ratlankius Audi A3 R15. Juodi, 
gražūs, kartu su padangomis. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Ratlankius R16 su padangomis 
5/112 Audi, Volkswagen. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 685 75 884.  
Rokiškis
• Dalimis Opel Frontera B.  
Tel. 8 620 70 069. Rokiškis

• Naują automagnetolą. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 681 55 002.  
Rokiškis
• Opel Vivaro 2008 m., 2l, cdti, 84 
kW. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Toyota Corolla Versso dalimis. 
2005 m., 2,2cdi, 130kW. Važiuoja, 
su galine kamera, privalumai. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 686 74 923. 
Rokiškis
• 2001 m. VW Passat dalimis.  
Tel. 8 655 08 291. Rokiškis
• Ford Galaxy dalimis. 2000 m., 
1,9 l, tdi, 81 kW. Tel. 8 629 45 390. 
Rokiškis
• Seat Ibiza 2001 m., 1,9 l, tdi, 81 
kW dalimis. Tel. 8 612 67 305. 
Zarasai
• Originalius ratų komplektus: Opel 
R17 - 70 Eur. Volvo R15 - 60 Eur. 
BMW-7 R16 - 100 Eur.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• R16 5/112 ir R15 5/100 Audi 
ratlankius. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• 2000 m. Opel Astra dalimis. 2 l, 
raudona. Žibintus, kablį, sankabą, 
starterį, dinamą ir kita. 1999 m. 
Opel Vectra universalą, benzinas-
dujos, važiuoja. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Opel Insignia galines ir priekines 
priešrūkines lempas. 
 Tel. 8 612 48 499. Kupiškis
• VW Sharan 85 kW sankabos 
komplektą. Tel. 8 612 48 499. 
Kupiškis
• Renault Espace III dalis. Starteris, 
generatorius, variklio galva, pavarų 
dėžė, yra ir visos kėbulo dalys, pvz. 
durys, bagažinė, dangtis, lempos. 
Išvardintos ne visos dalys. Rašykit/
skambinkit, klauskit kas domina, 
kainos sutartinės.  
Tel. 8 647 47 306. Rokiškis
• JUMZ darbinio veleno movą, 
nauja. Tel. 8 692 54 947.  
Kupiškis

PERKA

• Perku garažą Pandėlio g. (Ąžuolo 
bendrijoje). Tel. 8 605 78 473. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Tris kartus naudotą Avent 
pientraukį su indeliais. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 615 16 534.  
Rokiškis
• Šiltą, žieminį džemperiuką 
- megztuką. Viduje - švelnus, 
minkštas, šiltas kailiukas. Tinka 
tiek berniukui, tiek mergaitei. 
Dydis - 92. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis

• Šiltą, storą, žieminį megztuką 
berniukui. Dydis - 92. Kaina 3 Eur. 
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Šiltą, žieminę kepurytę berniukui. 
Dydis - universalus. Kaina 3 Eur. 
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Šiltą, žieminę liemenę berniukui. 
Dydis 98. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Šiltas, žiemines, vilnones 
pirštinytes berniukui. Kaina 3 Eur. 
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Žaislinį stovelį ir pakabinamą 
žaislą, skleidžiantį garsus. Tinka 
tiek berniukui tiek mergaitei. Kaina 
7 Eur. Tel. 8 615 16 534.  
Rokiškis
• Supamąjį arkliuką berniukui. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 615 16 534. 
Rokiškis
• Skubiai ir pigiai 3 dalių violetinės 
spalvos vežimėlį.  
Tel. 8 616 16 055. Rokiškis
• Naują vaikišką lovytę.  
Tel. 8 680 28 858. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Traktorių T-40. Reikia smulkaus 
remonto. Ir 3 šulinio ritinius.  
Tel. 8 655 16 412. Rokiškis
• Šneką. Naujas, nenaudotas, su 
loviu. Šneko ilgis 6 m. Kaina 700 
Eur. Tel. 8 652 06 737.  
Rokiškis
• MTZ-82 variklį D-243 komplekte 
arba dalimis. Tel. 8 641 57 036. 
Kupiškis
• Srutovežį, 3,2 tonos. Kaina 1100 
Eur. Tel. 8 615 19 401. Kupiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Fotoaparatą Minolta XT be 
kroviklio. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 679 11 636.  
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Jonsered lt2115. Variklis 15hp 
kohler, mehaninė, su žolės 
surinkimo krepšiu, kaina 750 Eur. 
Jonsered ir 10 variklis 12,5hp, 
mehaninė, kaina 550 Eur.  
Tel. 8 635 55 416. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Treniruoklį. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 670 30 834.  
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Įvairią pjautą statybinę medieną. 
Tel. 8 671 89 551.  

Rokiškis
• Raudonas (skylėtas) plytas. Apie 
7000 vnt. Kaina 0,15 Eur/vnt.  
Tel. 8 616 39 236.  
Rokiškis
• Kompresorių. Tel. 8 625 04 387. 
Rokiškis

www.rokiskiosirena.lt
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Trys iš keturių Lietuvos smulkiojo 
ir vidutinio verslo įmonių nėra 
pasiruošusios arba nežino, ar yra 
pasiruošusios atremti kibernetines atakas

Trys iš keturių Lietuvos 
smulkiojo ir vidutinio verslo 
(SVV) įmonių nėra pasiruo-
šusios arba nežino, ar yra pa-
siruošusios atremti kiberne-
tines atakas, parodė „Kurk 
Lietuvai“ projekto Krašto 
apsaugos ministerijoje 2019 
m. lapkričio-gruodžio mėn. 
atlikta apklausa. Joje daly-
vavo 227 respondentai iš visų 
Lietuvos apskričių – SVV 
vadovai ir darbuotojai. Nors 
pasaulinės tendencijos rodo, 
kad smulkios ir vidutinės 
įmonės dažnai tampa kiber-
netinių atakų taikiniu, net 44 
proc. apklaustų smulkiojo ir 
vidutinio verslo įmonių ne-
mano, kad jos gali tapti tokių 
atakų aukomis.

Kibernetinis saugumas 
prasideda nuo suvokimo, kad 
kiekvienai organizacijai reiktų 
imtis atitinkamų elektroninių 
saugos priemonių. Bet kuri 
įmonė naudojanti net tokias 
elementarias el. paslaugas, kaip 
el. paštas ar banko sąskaita, gali 
tapti programišių auka, nepai-
sant jos dydžio ar veiklos tipo. 
Vienas iš dažniausiai aptinka-
mų kibernetinių incidentų įmo-
nėse - tai apgaulingų el. laiškų 
ar žinučių, siekiančių išgauti 
asmeninę informaciją, gavimas 
(angl. phishing). Tokių, per pas-
taruosius 12 mėn. gavo net pusė 
visų apklaustų Lietuvos įmo-
nių. Tiesa, rezultatai rodo, kad 
ne visi įmonių vadovai žino, 
kokie incidentai galėjo įvykti jų 

įmonėje – 1 iš 5 vadovų negalė-
jo jų įvardinti.

Ekspertai pabrėžia, kad labai 
svarbu yra reguliariai įsivertinti 
savo rizikas, jog įmonė geriau 
suprastų savo spragas ir imtųsi 
saugumo priemonių, kurios pa-
dėtų didinti jų atsparumą kiber-
netinėms grėsmėms. Deja, tik 
14 proc. Lietuvos įmonių vado-
vų atsakė, kad vykdė tokį ver-
tinimą per pastaruosius metus. 
Rizikų vertinimas nėra papras-
tas procesas, rodo apklausos 
rezultatai – net 72 proc. įmonių 
teigė, kad nežino kaip reikia įsi-
vertinti kibernetinio saugumo 
spragas ir rizikas.

Apklausa taip pat parodė, 
kad įmonės nurodžiusios, kad 
turi kibernetinio saugumo po-
litiką ir reguliariai atlieka rizi-
kų vertinimą, geriau suvokia, 
kodėl svarbu rūpintis savo ki-
bernetiniu saugumu ir jaučiasi 
labiau pasiruošusios atremti 
grėsmes. Įdomu ir tai, kad 3 
iš 4 vadovų sutiko, jog jiems 
svarbu, jog jų verslo partneriai 
laikytųsi kibernetinio saugumo 
standartų. Šiandien yra būtina 
suprasti, kad jeigu tavo vers-
lo partneris yra pažeidžiamas, 
tavo įmonė taip pat patenka į 
rizikos grupę ir gali nukentė-
ti. Nebeužtenka tik techninių 
priemonių savo sistemoms 
apsaugoti. Itin svarbus yra 
procesų apsibrėžimas, rizikų 
identifikavimas, įvertinimas ir 
valdymas.

Įvertinant tai, kad didelė da-
lis incidentų įvyksta dėl žmo-

giškosios klaidos, SVV dar-
buotojų apklausa buvo siekta 
įvertinti jų žinias ir pasirengi-
mą. Net 86 proc. darbuotojų 
sutiko su teiginiu, kad kiekvie-
nas įmonės darbuotojas yra 
svarbi grandis užtikrinant įmo-
nės kibernetinį saugumą. Tokį 
saugumą užtikrinti galima tik 
ugdant darbuotojų kibernetinio 
saugumo kultūrą, tačiau tik 14 
proc. darbuotojų dalyvavusių 
apklausoje nurodė, kad per 
pastaruosius 12 mėn. dalyvavo 
kibernetinio saugumo moky-
muose. Ugdyti žinias galima ir 
mokantis savarankiškai, tačiau 
tik 14 proc. darbuotojų sutiko, 
kad viešojoje erdvėje yra pa-
kankamai prieinamos ir len-
gvai suprantamos informacijos 
apie kibernetinį saugumą.

Įmonėms, ypač smulkio-
sioms, sunku suprasti, kokią 
žalą joms gali padaryti kiber-
netinis incidentas. Tai nėra 
vien tik finansiniai nuostoliai 
prarasti incidento metu. Rei-
kia suvokti, kad kibernetinis 
pažeidimas gali laikinai arba 
visam laikui sustabdyti jų vei-
klą, gali prireikti papildomų 
kaštų el. sistemoms ir įmonės 
reputacijai atstatyti. Tačiau ap-
klausa parodė, kad daugiau nei 
pusė kibernetinių incidentų pa-
tyrusių įmonių vadovų nežino, 
kokios yra šių incidentų pase-
kmės ir jų padaryta žala.

Nepaisant to, kad didžioji 
dalis įmonių vadovų sutiko (74 
proc.), jog kibernetinis saugu-
mas yra svarbus jų įmonei, net 

40 proc. įmonių per praėjusius 
metus neinvestavo nė vieno 
euro į įmonės kibernetinį sau-
gumą. SVV įmonėms Lietuvo-
je sunkiai sekasi suvokti nuo 
ko ir kaip reikia pradėti rūpin-
tis savo saugumu kibernetinėje 
erdvėje. 57 proc. įmonių vado-
vų teigė, kad neturi ar nežino 
ar turi pakankamai žinių, rei-
kalingų kibernetinio saugumo 
priemonių pasirinkimui.

Įvairių šalių gerosios prak-
tikos rodo, kad smulkiajam ir 
vidutiniam verslui padėti gali 
ir valstybinės institucijos, ruoš-
damos kibernetinio saugumo 
ugdymo medžiagą, priemones 
ar teikdamos kitas saugumo 
paslaugas. Atsižvelgdami į tai, 
„Kurk Lietuvai“ programos 
dalyviai Gabrielė Bilevičiūtė, 
Justas Kidykas ir Rūta Beino-
riūtė kuria kibernetinio saugumo 
vadovą, padėsiantį smulkioms 
ir vidutinėms įmonėms rūpin-
tis savo kibernetiniu saugumu. 
Kaip ir kiti tokio tipo dokumen-
tai pasaulyje, šis vadovas įtrauks 
esmines (bazinio saugumo ly-
gio) rekomendacijas įmonėms, 
kurios dar netaiko sistemingo 
požiūrio į kibernetinį saugumą, 
siekiant kelti jų kibernetinio sau-
gumo kultūrą ir stiprinti jų atspa-
rumą grėsmėms.

Detaliau su apklausa bei 
įžvalgomis, padarytomis re-
miantis jos duomenimis, gali-
ma susipažinti Krašto apsau-
gos ministerijos tinklalapyje 
www.kam.lt

KAM inform.

Vaikų dienos centrams skirta 5,3 mln. eurų
Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos subur-
ta komisija paskirstė 5,3 
mln. eurų Vaikų dienos cen-
trams.

Iš viso finansavimas skir-
tas 343 konkurse atrinktiems 
projektams, pirmadienį infor-
mavo ministerija. Skiriama 
suma panaši, kaip ir pernai, 

kai buvo skirta 5,2 mln. eurų.
Vienam projektui šiemet 

skirta 7-16 tūkst. eurų me-
tams, dešimtadalį šios sumos 
centrai turėjo užsitikrinti iš 
savivaldybių, privačių rėmė-
jų.

Šiose įstaigose vaikai turi 
galimybę paruošti pamokas, 
maitintis ar dalyvauti ugdo-
moje veikloje. 

Už socialinės priežiūros 
paslaugas šalyje atsakingos 
savivaldybėms, ministerija 
finansavimą skiria norėdama 
plėsti vaikų dienos centrų tin-
klą. Nuo 2021 metų planuoja-
ma keisti finansavimo modelį 
– lėšos būtų skirstomos nebe 
konkurso tvarka, o pervestos 
savivaldybėms, kurios savo 
ruožtu ir priimtų tolesnius 

sprendimus.
2019 metams vaikų dienos 

centrams buvo paskirstyta 5,2 
mln. eurų, 2018 metais – 3,9 
mln. eurų, 2017 metais – 3,6 
mln. eurų.

Savivaldybių duomenimis, 
Lietuvoje praėjusių metų vi-
duryje veikė 401 vaikų die-
nos centras.

BNS inform.
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Sausio 14-oji, 
antradienis, 

3 savaitė
Iki Naujųjų liko 352 dienos.

Saulė teka 8.35 val., 
leidžiasi 16.20 val. 

Dienos ilgumas 7.45 val. 
Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Auksė, Auksius, Auksys, 
Auksuolė, Lelija, Lilija.

Rytoj: Mauras, Meda, Paulius, 
Skirgaila, Sniega, Sniegė, 

Snieguolė.
Poryt: Leikantas, Leimantas, 

Leimantė, Marcelė, Marcelijonas, 
Marcelijus, Marcelina, 

Marcelinas, Marcelis, Marcė, 
Marcys, Marčius, Norgailas, 

Norgailė, Norgeda, Norgėlas, 
Norgėlė.

Dienos citata
„Atsiremti galima tik į tai, 

kas priešinasi“ 
(B. Paskalis).

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1742 m. mirė anglų astrono-
mas Edmundas Halis. Jis pirma-
sis apskaičiavo vėliau jo vardu 
pavadintos kometos orbitą bei 
tiksliai prognozavo, kad ji prie 
Žemės sugrįš 1705, 1758, 1835 
ir 1910 metais.

1875 m. gimė vokiečių mi-
sionierius ir muzikas Albertas 
Šveiceris. Pusiaujo Afrikoje jis 
pastatė ligoninę, kurioje gydė 
nuo raupų bei miegligės, 1952 
metais už tai gavo Nobelio tai-
kos premiją.

1878 m. Didžiojoje Britani-
joje įvyko pirmasis privatus te-
lefoninis pokalbis – Raito saloje 
karalienė Viktorija kalbėjosi su 
Tomu Bidulfu.

2005 m. zondas „Huygens“ 
sėkmingai nutūpė ant Titano 
paviršiaus ir perdavė pirmuo-
sius mokslinius duomenis apie 
fizinę ir cheminę Saturno paly-
dovo Titano atmosferos sudėtį.

Šiandien 
Lietuvos 
istorijoje

1919 m. Kaune Raudono-
jo Kryžiaus draugijos iniciatyva 
įsteigta 50-ies lovų ligoninė Lie-
tuvos kariuomenės kariams.

Post scriptum
Gudrus neišjuoks, 
durnas – nesupras.

Nuo sausio greičio viršijimai fiksuojami 
ir nežymėtais matuokliais – „trikojais“

Nuo sausio greičio viršiji-
mai fiksuojami ir nežymėtais 
lazeriniais mobiliaisiais ma-
tuokliais, vadinamais „triko-
jais“.

„Matuokliai pradėti naudoti 
pirmosiomis šių metų dieno-
mis. Matuokliai išdalyti vi-
soms apskritims, daugiausiai 
jų - Vilniaus apskrityje. Greitis 
matuojamas visose apskrityse 
ir rajonuose.“, – sakė policijos 
atstovas Ramūnas Matonis.

Pasak jo, kol kas nėra duo-
menų, kiek iš viso nuo šių 
matuoklių pastatymo pradžios 
užfiksuota pažeidimų.

„Tokios informacijos kol 
kas neturime. Priklausomai nuo 
pasirinktos vietos, per valandą 
vidutiniškai užfiksuojama apie 
15 greičio viršijimo atvejų“, – 
teigė policijos atstovas.

Lazerinių mobiliųjų matuo-
klių buvimo vietos – nepažy-
mėtos, taip pat šie vadinamieji 
„trikojai“ gali būti kilnojami 
vis į kitą vietą.

„Įspėjamųjų ženklų prieš 
šiuos matuoklius nėra“, – sakė 
R. Matonis.

Jis taip pat teigė, kad infor-
macinių ženklų „Automatinė 
eismo kontrolė“ prieš šiuos 
matuoklius neįrengti leidžia 

Kelių eismo taisyklės, kadan-
gi šie matuokliai nėra įrengia-
mi kelyje ir nepriskirtini prie 
įrengtų greičio matavimo prie-
taisų.

Lietuvos policija 37 lazeri-
nius mobiliuosius greičio ma-
tuoklius įsigijo pernai rugsėjį. 
Vadinamieji „trikojai“ pažei-
dimus gali fiksuoti 300 metrų 
atstumu, veikti naktį ir dieną 
tiek mieste, tiek užmiestyje.

Šie lazeriniai mobilieji ma-
tuokliai kainavo beveik beveik 
1,3 mln. eurų. Juos Lietuvos 
policija įsigijo iš Estijos kom-
panijos „Alarmtec AS“.

BNS inform.

Juoko dujas ketinama įtraukti į narkotinių medžiagų sąrašą
Sveikatos apsaugos mi-

nisterija (SAM) rengiasi 
papildyti narkotinių ir psi-
chotropinių medžiagų sąrašą 
diazoto monoksidu arba va-
dinamosiomis juoko dujomis.

Šią medžiagą siūloma 
įtraukti į ketvirtąjį narkotinių ir 
psichotropinių medžiagų sąra-
šą. Jame yra medžiagos, kurios 
gali būti vartojamos sveikatos 
priežiūros, su farmacijos pro-
duktais nesusijusios pramonės 
tikslams, tačiau dėl žalingų 
padarinių, kai jomis piktnau-
džiaujama, tos medžiagos yra 
pavojingos žmogaus sveikatai. 
Įtraukus diazoto monoksidą į 
minėtą sąrašą, verslininkams, 
norintiems šią medžiagą nau-
doti savo gamyboje, reikėtų 
gauti Narkotikų, tabako ir al-
koholio kontrolės departamen-
to (NTAKD) leidimą.

„Įrašius diazoto monoksidą 
į IV narkotinių ir psichotropi-
nių medžiagų sąrašą bus drau-

džiama prekyba minėtomis 
dujomis fiziniams asmenims“, 
– informavo departamentas.

SAM teigimu, griebtis tokių 
priemonių paskatino tai, kad 
„juoko dujos“ užima dešimtą 
vietą pagal vartojamų narkoti-
kų populiarumą pasaulyje. Jos, 
vartojamos svaigintis vakarė-
liuose ir festivaliuose, sukelia 
trumpalaikį atsipalaidavimą, 
euforijos ir mieguistumo po-
jūtį. „Ne vienoje valstybėje 
gauti pranešimai apie sveika-
tos sutrikdymus (pavyzdžiui, 
nugaros smegenų pažeidimas, 
dalinis paralyžius ir kt.) ar net 
mirtis dėl diazoto monoksido 
vartojimo“, – teigiama SAM 
rašte.

Narkotikų, tabako ir alko-
holio kontrolės departamento 
duomenimis, nuo diazoto mo-
noksido Jungtinėje Karalystėje 
mirė 17 žmonių, 25 – JAV, trys 
– Danijoje.

Specialistų teigimu, šių 
dujų vartojimas gali sukelti 

šalčio nudegimus įkvepiant, 
neurologinius smegenų ir ner-
vų veiklos sutrikimus, anemi-
ją, paralyžių, galima uždusti 
dėl deguonies stygiaus, netekti 
sąmonės.

„Pažymėta, kad pastaruoju 
metu NTAKD bei kitos vals-
tybės institucijos sulaukia pa-
klausimų iš fizinių ir juridinių 
asmenų dėl galimybės prekiau-
ti diazoto monoksidu rekrea-
cijos tikslais pasilinksminimo 
vietose“, – teigia SAM.

Šiuo metu teisės aktai „juo-
ko dujoms“ nenumato rinkos 
ribojimo priemonių. Diazoto 
monoksidas yra registruotas 
kaip vaistinis preparatas ir skir-
tas naudoti anestezijai sukelti 
bei palaikyti, derinant su kitais 
inhaliuojamais ar intraveni-
niais anestetikais bei trumpa-
laikiam silpnam ir vidutiniam 
skausmui malšinti ir ramina-
majam poveikiui neprarandant 
sąmonės.

BNS inform.

Filipinuose ugnikalniui išspjovus pelenų debesį 
evakuojama tūkstančiai žmonių

Ugnikalniui netoli Filipinų 
sostinės Manilos išspjovus į dan-
gų didžiulį pelenų debesį, atsar-
gumo dėlei vykdoma tūkstančių 
gyventojų evakuacija, pranešė 
pareigūnai.

Šalies seismologai užfiksavo 
magmos judėjimą Taalio kraterio 
link. Šis ugnikalnis, esantis 65 km 
į pietus nuo Manilos, yra tarp ak-
tyviausių šalyje.

Ugnikalnio išsiveržimas gali 
prasidėti „per kelias dienas ar sa-
vaites“, jei tokia veikla tęsis, nau-
jienų agentūrai AFP sakė Filipinų 
vulkanologijos ir seismologijos 
instituto vadovas Renato Solidu-
mas. Praėjusį kartą Taalis buvo iš-
siveržęs 1977 metais, pridūrė jis.Iš 
ugnikalnio išmestų pelenų stulpas 
pakilo į kilometro aukštį. Vaizdin-
goje, turistų pamėgtoje vietovėje 
esančio kalno rajone buvo juntami 
keli požeminiai smūgiai.

Vietos nelaimių valdymo tar-
nyba paskelbė evakavusi daugiau 
kaip 2 tūkst. gyventojų, be to, nu-
rodyta evakuoti ir daugiau žmo-

nių, jei situacija blogėtų.
2018 metų sausį Majono ugni-

kalniui centriniame Bikolio regi-
one išmetus milijonus tonų pele-

nų, akmenų ir lavos, savo namus 
turėjo palikti dešimtys tūkstančių 
gyventojų.

BNS inform.

Pernai aplinkosaugininkai 
gavo beveik 7 tūkst. 
pranešimų apie pažeidimus

 Pernai aplinkosaugininkai 
gavo beveik 7 tūkst. praneši-
mų apie pažeidimus.

Kaip pranešė Aplinkos ap-
saugos departamentas, iš 6,86 
tūkst. pranešimų 1,28 tūkst. 
buvo apie deginamas atliekas, 
1,2 tūkst. – apie žvejybos taisy-
klių pažeidimus.

Ne darbo metu budėję aplin-
kosaugos pareigūnai 474 kartus 
buvo siųsti ištirti pranešimų dėl 
brakonieriavimo žvejybos srity-
je, maždaug 60 proc. ne darbo 
metu gautų pranešimų pasitvirti-
no. Be žvejybos taisyklių pažei-
dimų, išvykimų metu nustatyti 
tokie aplinkosaugos reikalavimų 
nesilaikymo atvejai kaip aplin-

kos teršimas atliekomis, atliekų 
deginimas, netinkamas nuotekų, 
srutų tvarkymas ir kiti.

Iš viso Aplinkos apsaugos 
departamentas pernai gavo per 
17,8 tūkst. pranešimų, beveik 
10 tūkst. iš jų buvo apie įvykius 
su laukiniais gyvūnais: susidūri-
mus su transporto priemonėmis, 
atklydusius į jiems neįprastas 
vietas ar gyvenamąsias vietoves, 
keliančius pavojų. Apie aplin-
kosaugos pažeidimus pernai 
gausiausiai pranešė Vilniaus re-
giono gyventojai, kurie kreipėsi 
4,7 tūkst. kartų, Kauno regiono 
gyventojai – 3 tūkst. kartų ir 
Klaipėdos regiono gyventojai – 
beveik 2,5 tūkst. kartų.

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

Ieškokite Rokiškio 
prekybos centruose!

AVINAS. Lau-
kia sėkmingas ir 
itin aktyvus pe-
riodas, tai ypač 

pasakytina apie savaitės pra-
džią. Puikiai seksis valsty-
bės tarnautojams, politikams, 
stambiems verslininkams ir 
tiems, kurių veikla susijusi su 
dideliais pinigais. Negalima 
aklai rizikuoti. Savaitės vidu-
ryje gali vyrauti šiokia tokia 
nežinomybė, bus daugiau dve-
jonių, delsimo, teks dažniau 
prisitaikyti, ne viskas eisis taip, 
kaip buvo planuota. Svarbu 
neskubinti įvykių. Savaitės pa-
baigoje perimsite įvykių vairą 
į savo rankas – jūsų žodis bus 
paskutinis. Nešvaistykite laiko 
veltui – išsikelkite konkrečius 
tikslus, numatykite ilgalaikes 
perspektyvas. 

JAUTIS. Sa-
vaitės pradžioje 
apims slogios nuo-
taikos, vėliau rei-

kalai gerės. Nesiaiškinkite tar-
pusavio santykių, susilaikykite 
nuo didesnių investicijų – labai 
nepalankus metas. Savaitės 
vidurys bus produktyviausias, 
tai laikas, kai reikia aktyviai 
veikti – viskas bus jūsų valio-
je. Palanku tvarkyti piniginius 
reikalus, tartis dėl geresnių 
sąlygų. Netrūks originalių su-
manymų, kuriuos jau netrukus 
galėsite įgyvendinti. Pasirūpin-
kite nepriekaištingu įvaizdžiu 
– pirmasis įspūdis bus labai 
svarbus. Savaitės pabaigoje 
lanku apeikite visas rizikas, 
avantiūras. 

D V Y N I A I . 
Netrūks iššūkių ir 
netikėtumų, ypač 
savaitės pabaigoje. 

Užsiimkite įprasta, kasdiene 
veikla, tęskite pradėtus dar-
bus. Seksis plėtoti bičiuliškus 
santykius, sulauksite įvairių 
kvietimų į renginius, prezen-
tacijas. Savaitės viduryje bus 
daug naujos informacijos, jus 
gali pasiekti svarbios žinios 
iš toli. Tausokite nervų siste-
mą – bus lengva persitempti. 
Gali prireikti spręsti juridinius, 
finansinius klausimus – ne vis-
kas eisis taip, kaip norėtųsi. Sa-
vaitės pabaiga bus sudėtinga – 
verčiau atsiriboti nuo pernelyg 
atsakingos veiklos. 

VĖŽYS. Bus 
daugiau painiavos, 
nežinomybės, ypač 
antroje savaitės 

pusėje. Pirmosiomis savaitės 
dienomis reikalai tekės įprasta 
vaga, daug bendrausite su dar-
bo aplinkos žmonėmis, nema-
žai laiko teks skirti kancelia-
rinei veiklai. Strigę reikalai ir 
susitarimai gali pagaliau paju-
dėti iš mirties taško. Ties penk-
tadieniu atsiras daugiau nesu-
sipratimų, chaoso, gali nuvilti 
žmonės, kuriais pasitikėjote, 
staiga keistis planai. Verčiau 
susilaikyti nuo ilgalaikių įsipa-
reigojimų – bus sunku objekty-
viai vertinti situaciją. Tikėtinos 

Astrologinė prognozė savaitei 
šeimyninės problemos. 

LIŪTAS. Truk-
džiai, nesusiprati-
mai ir slogios nuo-
taikos užleis vietą 

jūsų įgimtam optimizmui, ge-
bėjimui filosofiškai žvelgti į 
problemas. Savaitės pradžioje 
vis dar reiks būti atsargiems. 
Tai painus laikas, kai didesnė 
klaidų, traumų, avarijų tikimy-
bė. Galima didesnė įtampa as-
meniniuose santykiuose – ne-
būkite tokie kritiški artimiems 
žmonėms, gebėkite siekti kom-
promisų. Ketvirtadienį reikalai 
ims gerėti, kils originalių su-
manymų. Kuo nestandartiškes-
ni bus jūsų sprendimai, tuo la-
biau seksis. Savaitės pabaigoje 
tikėtinos problemos artimoje 
aplinkoje. 

M E R G E L Ė . 
Pirmąją savaitės 
pusę būsite pasinė-
rę į darbus – daly-

kiniai reikalai bus svarbiausias 
prioritetas. Jūsų pastangos ir 
investuotas laikas pasiteisins 
– džiaugsitės puikiais profe-
siniais laimėjimais. Nenumo-
kite ranka į kūno siunčiamus 
signalus – savaitės viduryje 
galima prastesnė savijauta. 
Antroji savaitės pusė nepa-
lanki tolesnėms kelionėms, 
komandiruotėms – bus dau-
giau nesusipratimų, gali gesti 
transporto priemonės. Savai-
tės pabaigoje labiausiai rūpės 
santykių tema. Gali išryškėti 
tarpusavio nesutarimai. Nere-
komenduojama tvirtinti reikš-
mingus susitarimus. 

S VA R S T Y -
KLĖS. Dosnių ga-
limybių ir dėmesio 
šią savaitę tikrai 

netrūks. Savaitės pradžioje 
tinka tartis, derėtis dėl geres-
nių sąlygų, tvirtinti svarbius 
susitarimus. Lengvai pavyks 
sutarti su darbo aplinkos žmo-
nėmis. Būtina atidžiai tikrinti 
– bus didelė klaidų tikimybė. 
Meilės srityje laukia malonios 
permainos – nesutarimai rims, 
o vienišiai gali užmegzti pers-
pektyvų romantinį ryšį. Palan-
ku užsiimti kūrybine veikla, 
norėsis skirti laiko dvasiniam 
tobulėjimui.

S K O R P I O -
NAS. Laukia labai 
intensyvus metas. 
Savaitės pradžioje 

staiga gali užklupti nostalgi-
ja, bet dairytis atgal neverta. 
Netrūks nei jėgų, nei ištver-
mės – pasistenkite tikslingai 
išnaudoti šį galingą potencialą. 
Lengvai pakelsite didesnes fi-
zines apkrovas – puikus laikas 
pradėti sportuoti, ieškoti naujų 
aktyvių pomėgių. Būsite nenu-
ginčijami, gebėsite įrodyti savo 
tiesą, lengvai įveiksite savo 
oponentus. Galite susidurti su 
daugiau konkurencijos. Pa-
lankiausia bus antroji savaitės 
pusė – tinkamas laikas tiek 
kūrybinei veiklai, tiek meilės 
nuotykiams. Labai tikėtinos 

naujos romantinės pažintys. 
ŠAULYS. Lau-

kia svarbūs susita-
rimai, aiškės, sta-
bilizuosis situacija 

darbe. Turėsite ne vieną progą 
pasistūmėti profesinėje srity-
je, galima tikėtis vadovų ar 
kitų autoritetų užtarimo, ypač 
pirmojoje savaitės pusėje. Sa-
vaitės viduryje gali atsiskleisti 
anksčiau nuslėptos detalės. 
Ketvirtadienį prasidės itin pro-
dyktyvus, aktyvus metas. Visgi 
tai ne pats palankiausias laikas 
kelionėms, komandiruotėms 
planuoti – netrūks netikėtumų, 
įvairių nesusipratimų. Savaitės 
pabaigoje susilaikykite nuo di-
desnių investicijų. 

OŽIARAGIS. 
Strigę reikalai pa-
judės ir vėl ims 
sektis. Kibsite į 

darbus, o jų tikrai netrūks. 
Pirmąją savaitės pusę viskas 
eisis sklandžiai. Tai palankus 
metas ir finansiniams reika-
lams tvarkyti, tikėtinos dides-
nės pajamos, dovanos, premi-
jos. Investicijos pasiteisins, 
neš pelną. Kontroliuokite ir 
atidžiai stebėkite tai, už ką 
esate atsakingi. Tinka tvarky-
ti reikalus, susijusius su ne-
kilnojamuoju turtu. Vienišiai 
turės ne vieną palankią progą 
perspektyvioms pažintims 
užmegzti.

 VANDENIS. 
Nežaiskite aplin-
kinių jausmais, ne-
sivelkite į intrigas 

– labiausiai ir nukentėsite. Pri-
reiks spręsti bendro biudžeto 
klausimus, tvarkyti reikalus, 
susijusius su mokesčiais, pa-
skolomis. Antroji savaitės 
pusė bus keblesnė – gali strigti 
nauji reikalai, bus sunku susi-
tarti su reikiamais žmonėmis. 
Išaugs klaidų, nesusipratimų 
kelyje tikimybė, padaugės 
konfliktinių situacijų. Savaitės 
pabaigoje nerizikuokite pini-
gais, apeikite visas avantiūras 
– galite smarkiai nukentėti. 
Laikas nėra tinkamas viešiems 
pasisakymams, rimtiems po-
kalbiams su autoritetais. 

ŽUVYS. Su-
grįš ramybė ir sta-
bilumas. Laukia 
itin sėkminga sa-

vaitė. Kiek keblesnė bus jos 
pradžia – galite susidurti su 
netikėta kritika, priekaištais. 
Pasistenkite nepriimti visko, 
ką išgirsite, asmeniškai. Pui-
kiai seksis tvarkyti piniginius 
reikalus, sėkmė lydės meilės 
reikaluose. Savaitės pabaigoje 
vienišiai turės ne vieną progą 
perspektyvioms romantinėms 
pažintims užmegzti, tad svar-
bu nepraleisti puikių progų. 
Jau esantiems santykiuose, 
tačiau išgyvenantiems jų kri-
zę ilgalaikės prognozės pa-
lankios – reikalai gerės. Ims 
labiau dominti dvasinis tobu-
lėjimas, visuotinė, labdaringa 
veikla. www.rokiskiosirena.lt
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Iranas pripažino netyčia numušęs Ukrainos lainerį
Iranas šeštadienį pripaži-

no šią savaitę netyčia numu-
šęs Ukrainos oro bendrovės 
lėktuvą, kuriuo skridę visi 
176 žmonės žuvo, ir pareiš-
kė, kad tai yra „neatleistina 
klaida“.

Ukrainos tarptautinių oro 
linijų (MAU) lėktuvas sudu-
žo trečiadienį ryte tuojau po 
to, kai Iranas paleido virti-
nę balistinių raketų į karines 
bazes Irake, kuriose laikoma 
amerikiečių karių, atsakyda-
mas į savo įtakingo generolo 
Qasemo Soleimani (Kasimo 
Soleimanio) žūtį per praei-
tą savaitę Bagdade surengtą 
JAV bepiločio orlaivio smūgį. 
„Irano Islamo Respublika gi-
liai gailisi dėl šios pragaištin-
gos klaidos“, – per „Twitter“ 
parašė Irano prezidentas Has-
san Rouhani.

„Per ginkluotųjų pajėgų 
vidaus tyrimą buvo padaryta 
išvada, kad, deja, dėl žmo-
gaus klaidos paleistos raketos 
sukėlė Ukrainos lėktuvo siau-
bingą katastrofą ir 176 nekal-
tų žmonių žūtį“, – pridūrė jis.

„Tyrimai bus tęsiami, sie-
kiant nustatyti ir nuteisti [at-
sakinguosius] už šią didžią 
tragediją ir neatleistiną klai-
dą“, – pažymėjo prezidentas.

Anksčiau Irano valstybi-
nė naujienų agentūra IRNA 
paskelbė kariškių pranešimą, 
kad MAU laineris „Boeing 
737“ buvo palaikytas „prie-
šišku lėktuvu“, kai priešų ke-
liama grėsmė buvo pasiekusi 
aukščiausią lygį.

Tačiau dar dieną prieš tai 
Irano civilinės aviacijos va-
dovas neigė pareiškimus, 
kad lėktuvas buvo numuštas, 
didėjant tarptautiniam spau-
dimui Teheranui atlikti patiki-
mą tyrimą, kai kelios Vakarų 
vyriausybės apkaltino šiitišką 

respubliką raketų smūgiu.
Irano kariškiai savo ataskai-

toje, kurios ištraukas paskelbė 
iraniečių žiniasklaida, nurodo, 
kad kariuomenės ekspertų gru-
pė, dirbusi atskirai nuo civili-
nės aviacijos tarnybų, nustatė, 
jog klaida buvo padaryta šalies 
oro erdvės sistemoms laikantis 
aukščiausio lygio parengties, 
atsižvelgiant į galimų JAV avi-
acijos smūgių grėsmę.

Esant šioms „sudėtingoms ir 
įtemptoms sąlygoms“ ukrainie-
čių lėktuvas tuojau po pakilimo 
iš Teherano oro uosto pakeitė 
kursą.

„Tuomet jis [Irano radarų 
ekranuose] tapo visiškai pana-
šus į priešo orlaivį, priartėjusį 
prie Revoliucinės gvardijos 
svarbaus objekto. Esant šioms 
aplinkybėms dėl žmogaus klai-
dos ir be išankstinio nusistaty-
mo šis taikinys buvo numuštas. 
Tai lėmė mūsų brangių tėvy-
nainių, taip pat užsienio pilie-
čių kankinišką žūtį“, – sakoma 
ataskaitoje.

Kariškiai pažadėjo „iki nu-
lio sumažinti tokių katastrofų 
pasikartojimo tikimybę. Tam 
reikia radikaliai pakeisti opera-
cijų vykdymo metodus.“

„Kaltieji stos prieš karo 
teismą“, – pabrėžė ataskaitos 
autoriai.

Nelaimė įvyko regione tvy-
rant didelei įtampai dėl Q. So-
leimani nužudymo, didėjant 
nuogąstavimams dėl galinčio 
kilti JAV ir Irano karo.

Vašingtonas sakė, kad Q. 
Soleimani buvo likviduotas, 
siekiant užkirsti kelią „arti-
miausiu laiku“ turėjusiai įvykti 
atakai prieš JAV ambasadas. 
Prieš paleisdamas raketas į 
bazes Irake Iranas pažadėjo 
„žiaurų kerštą“ už generolo nu-
žudymą.

„Prie šios katastrofos atve-
dė žmogaus klaida per krizę, 

sukeltą JAV avantiūrizmo“, – 
savo tviterio žinutėje rašo Ira-
no užsienio reikalų ministras 
Mohammadas Javadas Zarifas.

„Reiškiame gilų apgailesta-
vimą, atsiprašymą ir užuojau-
tą mūsų žmonėms, visų aukų 
šeimoms ir kitoms paveiktoms 
valstybėms“, - pridūrė jis.

Iranas pakvietė JAV, Ukrai-
ną, Kanadą ir kitas šalis prisi-
dėti prie katastrofos tyrimo.

Daugumą MAU reiso 
PS752 keleivių buvo Irano ir 
Kanados pilietybę turintys as-
menys. Lėktuve taip pat buvo 
ukrainiečių, afganų, britų ir 
švedų.

Iš civilinės aviacijos ka-
tastrofa yra didžiausia Irane 
nuo 1988 metų liepą įvykusio 
incidento, kai JAV kariuome-
nė virš Persijos įlankos per 
klaidą numušė oro bendrovės 
„Iran Air“ lainerį. Tąsyk žuvo 
visi 290 juo skridusių žmonių.

Momentas, kai ukrainiečių 
„Boeingui“ smogė raketa, re-
gis, yra matomas vaizdo įraše, 
kurio autentiškumą patvirtino 
dienraštis „The New York Ti-
mes“. Padangėje matyti grei-
tai judantis kylantis objektas, 
tuomet blyksteli ryškus žybs-
nis. Po kelių sekundžių pa-
sigirsta sprogimas ir dangus 
nušvinta.

Po šios katastrofos daugelis 
pasaulio oro bendrovių atšau-
kė skrydžius į Iraną ir iš jo arba 
nukreipė savo maršrutus, kad 
aplenktų šiitiškos respublikos 
oro erdvę.

Daugelis šalių ragino ma-
žinti įtampą ir elgtis santūriai, 
bet nuogąstavimai dėl galinčio 
kilti didelio konflikto šiek tiek 
sumažėjo, JAV prezidentui 
Donaldui Trumpui trečiadienį 
pareiškus, jog Iranas atrodo 
atsitraukiantis po smūgių ame-
rikiečių bazėms Irake.

BNS inform.
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Sausio 14 d. Naktį 2

Dieną 4
P, 
5-10 m/s
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Sausio 16 d. Naktį 4
Dieną 6

PV, 
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

– Rezidente Petraiti! 
Kodėl jūs tai vargšei 80-metei 
močiutei pasakėte, kad ji nėščia. 
Juk tai netiesa!

– Tiesa ar netiesa, ponas 
profesoriau, bet pacientė žagsėti 
nustojo.

***
Kaimynai nusipirko šautuvą. 

Panašu, kad mums teks užraukti 
karaoke vakarėlius.

***
Trys senukai žaidžia golfą. 

Vienas skundžiasi:
– Atrodo, kad anksčiau šitos 

kalvos nebuvo tokios stačios.
Antrasis prideda:
– Ir atstumai tarp duobučių 

buvo mažesni. Ir lazdos 
lengvesnės buvo.

Trečiasis, netekęs kantrybės:
– Judu tik džiaukitės, kad dar 

šitoj žolės pusėje esat.
***

– Ar šis spektaklis tikrai toks 
nepopuliarus?

– Nepatikėsi. Vakar 
paskambinau į teatrą ir 
paklausiau, kada jį rodys. Žinai, 
ką atsakė? „Kada jums patogu 
būtų?“

***
– Mama, o kas yra meilė?
– Meilė yra tada, kai 

nesiskutusiam, piktam dėdulei 
sakai „mano saulyte“.

***
Žmona rėkia:
– Buvau ir kurčia, ir akla, kai 

už tavęs tekėjau! 
Vyras ramiai:

– Džiaugtumeisi nuo tokių 
ligų stebuklingai išgijusi.

Policininkas sustabdo damą.
– Matote, šioje gatvėje – 

vienpusis eismas?
– Jūs norite pasakyti, kad aš 

iš karto abiem pusėm važiavau?
***

Pas gydytoją einu sužinoti 
ligos pavadinimo. O visa kita 
apie ją ir internete pasiskaityti 
galiu.

***
Vaikų darželyje „Pasagėlė“, 

ruošdamiesi higienistų 
vizitui, vaikučiai išdresiravo 
tarakonus, kad pašaukti jie 
išsirikiuotų į žodį „Padėkite“,

***
Advokato ir 

patalogoanatomės šeima 
susilaukė mažylio. Kai 
berniukas pradėjo kalbėti, kilo 
didelių bėdų darželyje: teko 
gaivinti auklėtoją. Nelaimė 
nutiko, kai auklėtoja jo 
paklausė, kur tėveliai. Mažylis 
kuo ramiausiai atsakė: tėtis – 
kalėjime, mama – lavoninėje. 

***
Mokytoja bara Petriuką už 

neįskaitomą raštą. Petriukas, 
verkdamas:

– Tamsta mokytoja, jūs gi 
žinot, kad aš užaugęs būsiu 
gydytoju! 

– Na ir kas?
– Kaip tai kas? Kokia 

prasmė man dabar taisyti 
raštą, jei paskui vis tiek jį teks 
sugadinti.

Net nevykėliai turi savo 
angelus sargus. Tik šiems 
sparnai dygsta iš užpakalio.

***
– Kodėl taip išpuošei savo 

kaliausę?
– Nes varnas darže irgi 

reikia gerbti.
***

Blondinė pasakoja draugei:
– Kad tu žinotum, mane 

vyras užklupo besiskutančią 
kojas jo skustuvu. Liepė 
nupirkti naują. Naujas skustuvas 
skuta dar geriau.

***
Leonidas Brežnevas klausia 

popiežiaus:
– Klausyk, kodėl žmonės į 

jūsų rojų tiki, o iš komunistinio 
– juokiasi?

– Nes mes savo rojaus 

nedemonstruojame.
***

Neištikimas vyras 
neištikimas savo žmonai, 
ištikimas – neištikimas savo 
prigimčiai.

***
Kalbasi du naujagimiai. 

Vienas sako:
– Panašu, kad aš esu 

berniukas.

Kitas:
– Iš kur žinai?
– Palauk, nepatogu rodyti. 

Nueis sesutė, parodysiu.
Kai sesutė nuėjo, mažylis 

nusispardė antklodėlę ir 
parodė... mėlynas kojinytes.

***
Kalbasi du seni advokatai:
– Ar žinai, kad mūsų jaunasis 

kolega – neblogas gynėjas?
– Negalėčiau pasakyti, aš jo 

teisme nemačiau.
– O aš galiu pasakyti, kad jis 

geriausias mūsų mieste gynėjas. 
Futbolo komandos.

***
Jaunutė studentė 

simpatiškam dėstytojui:
– Kad gaučiau gerą pažymį, 

aš viskam pasiryžusi!
– Nejaugi? Tuomet pradėkite 

pagaliau mokytis.
***

Organinės chemijos dėsnis: 
jei sumaišysite 5 kg mėšlo ir 5 kg 
uogienės, turėsite 10 kg mėšlo.

***
Plati ir didelė tėvynė. Net 

mašiną pastatyt nėra kur.
***

Gydytojas Petraitis 
nusprendė, kad Jonaičio 
organizme per daug geležies – 
nugaroje kyšojo kirvis.

***
Paskutinis mados klyksmas 

– tai garsas, kurį išleidžia vyras 
madingame butike, pažiūrėjęs į 
prekių kainas.

***

Jau dirbame!
Kauno g., 7 Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Šaldiklį - dėžę. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 699 61 320.  
Rokiškis
• 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
• JAV pagamintą 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

AUGALAI

• Grikius sėklai. Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 646 49 553. Rokiškis

DOVANOJA

• Atiduodame dvi naudotas sofas, 
fotelį. Daugiau informacijos 
telefonu. Tel. 8 672 76 404. 
Rokiškis
• Dovanoju mielą nedidelį šuniuką. 
Tel. 8 684 75 401. Rokiškis
• Mielos mažos labai draugiškos 
ir žaismingos katytės, ėdesiui 
neišrankios, 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

• Kelnes, kobinezonus slidinėti ir 
važinėti keturračiais. Ūgis 190 cm. 

Dydis 50-54. Kaina 5-15 Eur.  
Tel. 8 611 27 116.  
Rokiškis
• Žieminėms striukėms -30 
proc. nuolaida. Mus rasite 
Išparduotuvėje, Taikos g. 19, 
Rokiškyje. 
• 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

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Triušiukus. 3 mėn. Rudai pilki. 
Užauga iki 6 kg. Labai mieli. 
Vieno triušelio  kaina 8 Eur. Aplink 
Rokiškį galiu atvežti. 
 Tel. 8 676 30 362. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Pamesti raktai penktadienį 
Bajoruose su pulteliu. Radusiems 
atsilyginsiu. Tel. 8 648 69 946. 
Rokiškis


