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Pirmojoje Lietuvos Rotary Protariadoje – rokiškėnų triumfas
Pirmosios Lietuvos Ro-

tary klubų Protariados 
nugalėtojais tapo Rokiškio 
Rotary klubas, įtemptoje 
kovoje vos vienu tašku iš-
plėšęs pergalę iš Druskinin-
kų klubo. Renginys vyko 
Kauno Žalgirio arenoje, o 
jo vedėju buvo proto mūšių 
guru- Arūnas Valinskas.

Rokiškio klubą atstova-
vo 8 klubo nariai: komados 
kapitonas Andrius Burnic-
kas, Algimantas Šablinskas, 
Dalius Trumpa, Linas Ta-
mašauskas, Arūnas Augutis, 
Raimondas Sirgėdas, Romu-
aldas Šaferis ir Simonas Tus-
ka. Andrius Burnickas taip 
pat pelnė geriausio turnyro 
žaidėjo titulą.

„Rokiškio Sirenos“
inform.

Trys iš keturių Rokiškyje permanentinį makiažą 
atliekančių grožio salonų gavo įspėjimus

Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro prie Svei-
katos apsaugos ministerijos 
Panevėžio departamento 
Rokiškio skyriui po 2019 
metų atliktų grožio paslau-
gų duomenų analizės (toliau 
– Rokiškio skyrius) kilo pa-
grįstų įtarimų, kad perma-
nentinio makiažo paslaugų 
veikla rajone gali priešta-
rauti visuomenės sveikatos 
saugą reglamentuojantiems 
teisės aktams, todėl vasario 
mėnesį atliko valstybines 
operatyviąsias kontroles 4 
legaliai veikiančiuose gro-
žio paslaugų salonuose ku-
riuose atliekamos ilgalaikio 
(permanentinio) makiažo 
paslaugos ir liko nemaloniai 
nustebę, nes 3 iš 4 patikrintų 
salonų (75 %) buvo nusta-
tyti mažesni ar net grubūs 
Lietuvos higienos normos 
HN 117:2007 „Grožio pas-
laugų sveikatos saugos rei-
kalavimai“ pažeidimai dėl 
instrumentų sterilizavimo, 
tinkamo laikymo, elementa-
rios švaros ir tvarkos, tokie 
kaip: kliento oda valoma ne 
steriliomis marlės ar vatos 
servetėlėmis, neužtikrinama 
tinkama įrankių dezinfekci-
ja, sterilizacija, netinkama 
patalpų ir įrangos priežiūra, 
darbuotojai nepasitikrinę 
sveikatos, nevykdoma įran-
gos darbo kontrolė, įranga 
neatitinka teisės aktų reika-
lavimų, nepateikti naudo-
jamos įrangos, pigmentinių 
dažų techniniai dokumen-

tai, naudojamos cheminės 
medžiagos neatitinka teisės 
aktų reikalavimų, patalpų 
įrengimas neatitinka teisės 
aktų reikalavimų.

KAS YRA ILGALAIKIS
 (PERMANENTINIS) 
MAKIAŽAS?
Tai kosmetologinė veido 

srities procedūra, kurios esmė 
– įvesti į odą dažomąsias me-
džiagas ir sukurti palyginamai 
patvarius spalvinius kontūrus 
bei tušavimą, paryškinant ar 
pakoreguojant antakių, akių, 
lūpų kontūrus. Procedūros 
metu atliekama pirminė odos 
nejautra, po kurios į odą 0,3 - 
0,8 mm gylyje, adatų pagalba 
įvedamas specialus pigmentas.

 KĄ REIKĖTŲ 
ŽINOTI KLIENTAMS?
Pagal šiuo metu galiojančią 

higienos normą šią paslaugą 
gali atlikti kosmetologė t.y. 
specialistė, kuri neturi medici-
ninio išsilavinimo, nors ji pri-
valo žinoti, kad šios paslaugos 
metu nuskausminimui naudo-
jama paviršinė anestezija gali 
sukelti ar išprovokuoti įvairias 
komplikacijas, kaip antai, odos 
alergines reakcijas ir net užde-
gimą, o ilgalaikio makiažo ge-
riau nedaryti jeigu jau yra bet 
koks odos susirgimas, odoje 
plika akimi matomi apgamai 
ir išryškėjusios kraujagyslės, 
žmogus serga kraujo ligomis, 
bet kurios formos diabetu, kaž-
kada sirgo hepatitu, moteris 
yra nėščia, maitina kūdikį.

KĄ REIKIA 
ŽINOTI GROŽIO 
SALONŲ 
SAVININKMAS?
Pagal higienos normą il-

galaikio (permanentinio) ma-
kiažo paslauga priskiriama A 
kategorijos paslaugai, kurią 
teikiant pažeidžiama oda arba 
gleivinė ir instrumentas užter-
šiamas krauju arba kitais kūno 
skysčiais. Grožio paslaugos 
vartotojui turi būti suteikta in-
formacija apie riziką, susijusią 
su paslaugų teikimu, galimas 
komplikacijas, tolesnę pažeis-
tų kūno vietų priežiūrą. Pas-
laugų vartotojui pareikalavus, 
privaloma pateikti informaciją 
apie naudojamus instrumentų 
valymo, dezinfekcijos ir ste-
rilizacijos būdus, naudojamus 
kosmetikos gaminius, dažus. 
Procedūra atliekama tik ste-
riliais instrumentais, o instru-
mentų pakavimo medžiagos 
turi atitikti sterilizatoriaus ir 
sterilizuojamų instrumentų 
gamintojo rekomendacijas 
ir sterilizacijos būdą. Grožio 
paslaugų teikėjas turi turėti 
visos įrangos, prietaisų, pi-
gmentų, valymo, dezinfek-
cijos, sterilizacijos įrenginių 
techninius dokumentus ir jų 
naudojimo aprašymus lietuvių 
kalba. Kiekvienas paslaugų 
vartotojas, kuriam teikiamos 
ilgalaikio (permanentinio) 
makiažo, paslaugos įregis-
truojamas užpildant paslaugos 
teikimo kortelę arba kiekvie-
no kliento duomenis įrašant 
į specialų žurnalą. Kortelėje 

arba žurnale turi būti įrašy-
ta: paslaugos pavadinimas, 
paslaugos teikimo data, kli-
ento vardas, pavardė, amžius, 
parašas. Draudžiama teikti 
ilgalaikio (permanentinio) 
makiažo paslaugas asmenims 
iki 18 metų, nepateikusiems 
tėvų arba globėjų raštiško su-
tikimo.

KOKIOS TAIKOMOS
SANKCIJOS 
UŽ HIGIENOS NORMOS
PAŽEIDIMĄ?
Pagal Lietuvos Respubli-

kos administracinių teisės 
pažeidimų kodekso 45 straips-
nį, pirmą kartą už higienos 
norminių aktų pažeidimą pi-
liečiams skiriamas įspėjimas 
arba bauda nuo šešiasdešimt 
(60) iki vieno šimto keturias-
dešimt (140) eurų ir bauda 
juridinių asmenų vadovams 
ar kitiems atsakingiems as-
menims nuo vieno šimto ke-
turiasdešimt (140) iki šešių 
šimtų eurų (600).

Šių patikrinimų metu trijų 
(3) salonų darbuotojoms skirti 
įspėjimai ir nurodyti terminai 
nustatytų pažeidimų pašalini-
mui. Birželio mėnesį atlikus 
grįžtamąsias kontroles, vasa-
rio mėnesį nustatytų pažeidi-
mų nebebuvo rasta.  

Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro 

prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos 

Panevėžio departamento
 Rokiškio skyriaus 

inform.

Rokiškio rajono 
gyventojas gabeno
kontrabandos 
už 38 tūkst. Eur

Rokiškio rajone sustab-
dytame automobilyje pa-
sieniečiai aptiko daugiau 
kaip 11 tūkst. pakelių kon-
trabandinių cigarečių. Ne-
legalų maždaug 38 tūkst. 
eurų vertės krovinį gabe-
nusiam Rokiškio rajono 
gyventojui gresia bauda 
arba laisvės atėmimas iki 
aštuonerių metų.

Trečiadienį kelyje Radiš-
kis–Rokiškis VSAT Pagėgių 
pasienio rinktinės pareigū-
nai patikrinti sustabdė au-
tomobilį „VW Passat“ lietu-
viškais numeriais. Rokiškio 
link važiavusią mašiną vai-
ravo 50-metis šio rajono 
gyventojas. Pasieniečiai jau 
turėjo informacijos, kad au-
tomobiliu gali būti gabena-
mas nelegalus krovinys.

VSAT pareigūnai bagaži-
nėje ir salone rado 11 tūkst. 
500 pakelių cigarečių „NZ 

Gold“ su baltarusiškomis 
banderolėmis. Tokio krovi-
nio vertė Lietuvoje su mo-
kesčiais yra apie 38 tūkst. 
eurų.

Pagėgių pasienio rink-
tinėje padėtas ikiteisminis 
tyrimas dėl neteisėto dispo-
navimo akcizais apmokes-
tinamomis prekėmis. Už tai 
„VW Passat“ vairuotojui 
gresia bauda arba laisvės at-
ėmimas iki aštuonerių metų.

Rokiškio rajono gyvento-
jas buvo sulaikytas. Vėliau 
po apklausos vyras paleistas 
skyrus jam kardomąją prie-
monę rašytinį pasižadėjimą 
neišvykti.

Automobilis ir kontraban-
dinės cigaretės saugomi Pa-
gėgių pasienio rinktinėje.

Valstybės 
sienos apsaugos tarnybos
prie Lietuvos Respublikos
vidaus reikalų ministerijos

 inform.

Kitąmet mažosios 
kultūros sostinės titulą 
Juodupė atiduos 
Tiltagaliams

Kultūros ministerijoje 
Vilniuje išrinkta dešimt 
2021 metų mažųjų kultū-
ros sostinių.

Jomis tapo Alytaus aps-
krityje – Valkininkai (Va-
rėnos r.), Kauno apskrityje 
– Krakės (Kėdainių r.), Klai-
pėdos apskrityje – Barstyčiai 
(Skuodo r.), Marijampo-
lės apskrityje – Klausučiai 
(Vilkaviškio r.), Panevėžio 
apskrityje – Tiltagaliai (Pa-
nevėžio r.), Šiaulių apskri-
tyje – Juodeikiai (Joniškio 
r.), Tauragės apskrityje – Ve-
liuona (Jurbarko r.), Telšių 
apskrityje – Nevarėnai (Tel-
šių r.), Vilniaus apskrityje – 
Deltuva (Ukmergės r.), Ute-
nos apskrityje – Vyžuonos 
(Utenos r.), pranešė Kultūros 
ministerija.

Savo projektuose dalyviai 
didelį dėmesį skyrė mažosios 
kultūros sostinės renginių 
pristatymui, vietos tapatybę 
ir įvaizdį įtvirtinančioms, 
partnerystės tinklaveiką ben-

druomenėje stiprinančioms 
veikloms, naujų kultūros tra-
dicijų kūrimui bei senų atgai-
vinimui ir puoselėjimui, ben-
druomenių jubiliejinių datų 
minėjimui.

Šiemet šį titulą turi Sim-
nas, Kačerginė, Veiviržėnai, 
Lekėčiai, Juodupė, Akmenė, 
Skaudvilė, Žlibinai, Musnin-
kai, Tauragnai. 

Nuo 2018 metų Lietuvos 
kultūros taryba mažųjų Lie-
tuvos kultūros sostinių svar-
biausiems projektams skiria 
50 tūkst. eurų – taip vietos 
entuziastų jėgomis kuriami 
kultūriniai renginiai vietos 
bendruomenei, siekiama pri-
traukti profesionalaus meno, 
skatinti kultūrinį turizmą.

Lietuvos mažųjų kultūros 
sostinių konkursą inicijuoja 
Lietuvos kaimo bendruome-
nių sąjunga. Projekto partne-
riai – Kultūros ministerija, 
Lietuvos savivaldybių asoci-
acija, Lietuvos seniūnų aso-
ciacija.

BNS inform.

Registrų centrui pateikta mažiau nei pusė ataskaitų už 2019 metus
Finansines ataskaitas už 2019 

metus kol kas pateikė mažiau nei 
pusė tai privalančių padaryti ju-
ridinių asmenų, praneša Registrų 
centras, pažymintis, kad dėl koro-
naviruso paskelbtas karantinas di-
delės įtakos šių dokumentų teikimui 
neturėjo. 

Pasak valstybės įmonės, skaičiuo-

jama, kad prievolę pateikti ataskaitas 
už 2019 metus turi beveik 190 tūkst. 
juridinių asmenų, kol kas sulaukta dau-
giau kaip 72 tūkst. finansinių ataskaitų.

„Palyginti su praėjusių metų atitin-
kamu laikotarpiu, tai yra vos 3 proc. 
mažiau. Taigi, matyti, kad karantinas iš 
esmės reikšmingos įtakos ataskaitų tei-
kimui neturėjo“, – teigiama pranešime. 

Registrų centras pažymi, kad pa-
naikinus dėl karantino įvestus apri-
bojimus, nebeliko kliūčių įmonėms 
ir organizacijoms pasitvirtinti 2019 
metų finansines ataskaitas ir pateikti 
jas Registrų centrui. Iki šiol finansinių 
ataskaitų dar nepateikusių įmonių ir or-
ganizacijų vadovai netrukus turėtų su-
laukti Registrų centro priminimų-para-

ginimų. 
Daugiausiai ataskaitų šiemet jau 

pateikė uždarosios akcinės bendrovės 
– iš viso apie 52 tūkst. Taip pat aktyviai 
už finansinius metus atsiskaito ir ma-
žosios bendrijos (9,4 tūkst. ataskaitų), 
asociacijos (apie 5,3 tūkst. ataskaitų) ir 
viešosios įstaigos (3,6 tūkst. ataskaitų).

BNS inform.
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ASMENINIS ASISTENTAS  
PALENGVINS NEĮGALIŲJŲ
KASDIENYBĘ

Trečius metus Rokiškio 
rajono savivaldybė vykdo 
projektą „Kompleksinių 
paslaugų šeimai teikimas 
Rokiškio rajone”, finan-
suojamą Europos sociali-
nio fondo lėšomis. Šiemet 
papildomai gauta lėšų nau-
jai paslaugai – asmeninio 
asistento pagalbai neįgalia-
jam.      

Projektas veiklomis sie-
kiama padėti šeimai įveikti 
iškilusius sunkumus: suau-
gusieji kviečiami dalyvauti 
pozityvios tėvystės moky-
muose, šeimos įgūdžių ug-
dymo užsiėmimuose. Šei-
moms, susidūrusioms su 
įvairiomis problemomis, tei-
kiamos individualios psicho-
logo konsultacijos, grupinės 
ir šeimos konsultacijos. Taip 
pat organizuojamos temi-
nės stovyklos,  edukaciniai 
ir sportiniai žygiai, garsų 
terapija. Viena iš paslaugų 
naujovių – mediacija, kurios 
metu trečioji neutrali šalis 
– mediatorius, siekia padėti 
šeimų nariams patiems ras-
ti geriausią ir priimtiniausią 
problemos sprendimo būdą. 
Kadangi projektas finansuo-
jamas Europos socialinio 
fondo lėšomis, paslaugos 
šeimoms teikiamos nemoka-
mai.   

Šiemet projekto lėšomis 
finansuojama nauja paslau-
ga – asmeninio asistento 
pagalba neįgaliajam. Šios 
paslaugos tikslas - atsižvel-
giant į kiekvieno asmens 
poreikius, suteikti jam indi-
vidualią pagalbą, kuri padėtų 
jam integruotis į bendruome-
nę, skatintų savarankiškumą 
kasdieniniame gyvenime. 

Asmeninis asistentas teikia  
individualią diskretišką pa-
galbą, susijusią su asmens 
higiena (padėti rengtis, mau-
dytis ir kt.), gali palydėti į 
sveikatos priežiūros, užim-
tumo  ar kitas įstaigas, ins-
titucijas, organizacijas. As-
meninio asistento paslaugos 
teikiamos asmenims  nuo 
16 metų, kuriems Neįga-
liųjų socialinės integracijos 
įstatymo tvarka nustatytas 
neįgalumo  arba darbingu-
mo lygiai, kuris visiškai 
arba vidutiniškiai apriboja jų 
veiklą, dalyvavimą, kuriems 
reikalinga kitų asmenų pa-
galba. Šia paslauga gali 
pasinaudoti visi neįgalieji, 
neatsižvelgiant į negalios 
pobūdį. Norintys gauti šių 
paslaugų, turėtų seniūnijos 
socialinio darbo organizato-
riui pateikti prašymą ir rei-
kiamus  dokumentus. 

Projekto paslaugomis pa-
sinaudojo nemažai rajono 
gyventojų. Džiugu, kad dalis 
jų  grįžta į projekto veiklas, 
gilinasi į šeimos problemas, 
stengiasi jas išspręsti. 

Informaciją apie pro-
jekto paslaugas teikia 
Rokiškio rajono bendruo-
meninių šeimos namų 
socialinė darbuotoja Do-
minyka Trečiokaitė, tel. 
862125852, arba el paštu  
paslaugos.seimai.rokis-
kis@gmail.com. Projekto 
naujienas galima sekti Fa-
cebook paskyroje „Rokiš-
kio bendruomeniniai šei-
mos namai“. 

Projekto 
,,Kompleksinių paslaugų

 šeimai teikimas
 Rokiškio rajone“

 vadovė Zita ČAPLIKIENĖ

Užs. 1051

PRO MEMORIA
Į Amžinybę išėjo Mokytoja Vanda Vasiliauskienė

Mokytoja Vanda Vasiliauskienė pirmąjame Rokiškyje Lietuvos persitvarkymo Sąjūdžio mitinge.
Rokiškio krašto muziejaus archyvo nuotr.

Ką reiškia mylėti tėvy-
nę? Mokytoja Vanda Vasi-
liauskienė niekada nerėžė 
skambių kalbų, niekada ne-
siveržė į sceną, nesimatavo 
titulų ir karūnų. Mokytoja 
Vanda Vasiliauskienė tik šie-
met, Kovo 11-ąją, skaičiuo-
dama savo 94-ąjį pavasarį, 
iškilmingai inauguruota 26-
ąja Rokiškio krašto garbės 
piliete. O vakar ji palydėta į  
Amžinybę...

Vanda Vasiliauskienė gimė 
1926 spalio 31-ąją Jiezne. 
1953 m. Vilniaus universitete 
baigė klasikinę, o 1963 m. – 
lietuvių filologiją. Nuo 1953 
m. ji savo jėgas, talentą ir ži-
nias skyrė Rokiškio kraštui: 
ugdė jaunąją kartą iš pradžių 
Edvardo Tičkaus, vėliau – Ro-
kiškio 3-ojoje vidurinėje mo-
kykloje, buvo šios mokyklos 
direktoriaus pavaduotoja.

Vandą Vasiliauskienę su 
meile ir šiluma prisimena dau-
gelis rokiškėnų. Vieniems ji 
buvo Mokytoja, kuri ir tada, 
baisiais okupacijos dešimtme-
čiais, kad ir patyliukais, kad 
ir tarp eilučių, mokėjo ir išdrį-
so sakyti tiesą apie prarastąją 
mūsų valstybę, okupacijos 
sulaužytus likimus, pamintas 
bendražmogiškąsias vertybes. 
Pagarbiai, jautriai priimdama 
kiekvieną žmogų: ir mokinį, 
ir jo šeimą, su savo unikalia 
istorija, su patirtimi ir su žaiz-
domis. Todėl jau sovietmečiu 
jai buvo prikabintas pirmasis 
titulas: „nepatikima“.

Sąjūdis, kaip pati Mokyto-
ja sakė, atvėrė lūpas. Nebe-
reikėjo Ezopo kalbos, reikėjo 
drąsos atvirai kalbėti tiesą. 
Ir ji kalbėjo. Jau pirmąjame 
Rokiškyje surengtame Sąjū-
džio mitinge. Atgimimo me-
tas Mokytojai buvo aktyvios 
organizacinės ir švietėjiškos 
veiklos metas: ji būrė rajono 
mokytojus Sąjūdžio idėjoms 
palaikyti, opiausius istorijos 
ir nūdienos skaudulius kėlė 
straipsniuose rajoninėje spau-

doje.
1990-aisiais ji tapo kny-

gneše. Tik atgaline kryptimi: jei 
spaudos draudimo dešimtme-
čiais lietuviškos knygos keliavo 
iš Mažosios Lietuvos į Didžią-
ją, tai Mokytoja nuo 1990-ųjų 
mynė takus su lietuviškomis 
knygomis į Karaliaučiaus sritį. 
Kur šimtams Lietuvos vaikų 
reikėjo savojo žodžio, savosios 
kultūros, tapatybės. Tas noras 
pažinti savo šaknis buvo toks 
stiprus, kad Mokytoja gerokai 
perviršydavo jai skirtų pamokų 
kiekį. Ji neskaičiavo nei laiko, 
nei jėgų. Skaičiavo svetimi: ne 
visiems patiko uolus viešnios 
iš Lietuvos darbas. Ne iš vie-
no Karaliaučiaus srities valdi-
ninko ji išgirdo ir piktą žodį, 
ne kartą sulaukė tikrintojų, 
pasalūniško kenkimo ir atvirų 
grąsinimų. Viename iš pokal-
bių Mokytoja atvirai pasako-
jo, kaip ją einančią pėsčiomis 
Karaliaučiaus srities keliais, 
persekiojo keistas automobilis, 
kaip tie autobusai, kuriais ji va-
žiuodavo, Rusijos pasieniečių 
demonstratyviai būdavo nuo-
dugniai ir ilgai tikrinami. O ji 
dvidešimt metų mynė takus į 
Karaliaučiaus kraštą ir jo žmo-
nių širdis: pėstute, per šlapdribą 
apledijusiu tiltu, su knygų ryšu-

lėliais rankose... 
Tų dvidešimties metų dar-

bo savajam kraštui ir jo žmo-
nėms patirtys, kelyje sutikti 
veidai ateities kartoms išliko 
Mokytojos knygose „Godų 
duženos tikrovėje“ bei „Bry-
dė per gyvenimą“. Mokyto-
jos darbus ir veiklą 2007 m. 
Prezidentas Valdas Adamkus 
įvertino ordino Už nuopelnus 
Lietuvai Riterio kryžiumi.

O ji, smulkutė, trapi eidavo 
Rokiškio gatvėmis. Svetimų 
įvertinta, savų menkai tepaste-
bėta... Iš Rokiškio šv. apaštalo 
evangelisto Mato bažnyčios, 
kur 16-ka metų vadovavo 
Gyvojo Rožinio maldininkų 
būreliui. Į patriotinius rengi-
nius, į susitikimus. Niekada 
nelipdavusi ant scenos, nerėž-
davusi kalbų, neskaičiavusi 
nuopelnų ir nekaupusi nuos-
kaudų... Interviu kalbėdavusi 
pirmiau apie talkininkus, ben-
draminčius, o ne save... Todėl 
nieko keista, kad šios unika-
lios asmenybės nuopelnus 
tas kraštas, kuriam ji atidavė 
beveik septynis dešimtmečius 
veiklos, pastangų, tikėjimo ir 
vilčių, tinkamai įvertinti susiz-
gribo tik šiemet: Kovo 11-ąją 
Mokytojai suteiktas Rokiškio 
krašto garbės pilietės titulas. Ir 

iškilmingą akimirką jos kalba 
nebuvo proginė. Ji buvo aštri, 
atvira, apie valstybės ir visuo-
menės skaudulius. Ir pilnutėlė 
Kultūros centro Didžioji salė 
Mokytojai plojo stovėdama. 
O ji padėkojo: „Mano gyve-
nimo kelyje niekada nebuvau 
vieniša. Mane visur lydėjo 
žmonės, kurie mane suprato, 
ir, svarbiausia, neapleido ma-
nęs mano gyvenimo kelionėje 
nei darbuose“, – sakė ji. – Tai 
dabar galvoju, kas aš esu? Esu 
tik tas mažas sraigtelis, kuris 
sukasi tarp visų mane apsu-
pusių žmonių. Tai kodėl man 
ta didžioji garbė? Gal aš imu 
tą karūną, gal tikrai nusiimu 
ir jiems visiems išdalinu. Nes 
tai jų nuopelnas, jų vargas, o 
mano tas darbelis yra sraigtelis. 
Bet šiandien ne aš čia dėmesio 
centre. Šiandien Kovo 11-oji“. 
Ir ištarė pranašiškais tapusius 
žodžius: galbūt tai paskutinė 
proga susitikti ir pakalbėti. 

Vakar Mokytoją Vandą Va-
siliauskienę artimieji, draugai, 
bendražygiai palydėjo į Amži-
nybę...

„Rokiškio Sirenos“ žmo-
nės dėl netekties nuoširdžiai 
užjaučia Mokytojos šeimą, ir 
visus, kuriuos lydėjo jos šilu-
ma ir šviesa...

Rokiškio futbolo klubo sirgalius džiugino komandos žaidimas, bet ne rezultatas
Rokiškio futbolo klubas 

penktadienį sužaidė Pane-
vėžio apskrities futbolo fe-
deracijos 8x8 pirmenybių 
rungtynes su Panevėžio 
FK „Flora Express“ ko-
manda. Varžovai stiprūs: 
mūsiškių klubo prezidento 
Eriko Gaigalo teigimu, ši 
Panevėžio ekipa bus rimta 
pretendentė į pirmenybių 
medalius. Rokiškėnai su-
žaidė gražias rungtynes: 
po Aliko Samoilovo įvarčio 
mūsiškiai iki antrojo kėlinio 
vidurio pirmavo, o varti-
ninkas Raimondas Smalstys 
atrėmė baudinį.

Šios rungtynės buvo simbo-

liškos ir dėl to, kad Rokiškio 
futbolo klubo (dryžuota ap-
ranga) prezidentas ir treneris 
Erikas Gaigalas šventė gimta-
dienį. Ar padovanos jam ko-
manda pergalę? Vilčių jai būta: 
žaisti  susirinko tiek rokiškėnų, 

kad būtų galima suformuo-
ti mažiausiai dvi komandas. 
Kaip sakė E. Gaigalas, ko-
manda rungtynes ketino žaisti 
jai įprastu stiliumi: pirmiausia 
rūpintis savų vartų saugumu, o 
tik paskui rengti kontratakas. 

Iš pradžių ši taktika labai pa-
siteisino. Gausiai susirinkusius 
sirgalius jau pirmojo kėlinio 
viduryje klubas pradžiugino 
pavyzdinga ataka ir gynėjo 
Aliko Samoilovo įvarčiu. 

Gynyba taip pat buvo pa-

tikima, o jei panevėžiečiai ir 
prasiverždavo, tai patikimai 
žaidė vartininkas R. Smalstys. 
Jam antrojo kėlinio pradžioje 
teko rimtas išbandymas: ko-
mandos kapitonas Gedvidas 
Sirvydis į vartus skriejantį ka-

muolį kliudė ranka, todėl arbi-
tras skyrė baudinį. Jį mūsiškis 
vartininkas užtikrintai atrėmė.

Deja, sėkmės Rokiškio fut-
bolo klubui pritrūko. Po šio 
baudinio panevėžiečiai įsi-
drąsino, o rokiškėnų gynyba 
pasirodė neatspari tolimiems 
varžovų smūgiams. Du tolimi 
taiklūs smūgiai, ir svečiai iš 
Panevėžio jau įsiveržė į priekį. 

Rokiškėnai irgi nesnaudė: 
jie vieną po kitos kūrė šim-
taprocentines progas įvar-
čiams. Tačiau trūko sėkmės: 
arba kamuolys skriedavo pro 
pat vartų kampą, arba atsidur-
davo varžovų vartininko ran-
kose.

Į 4 p.

Ieškokite 
prekybos 

centruose!
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Laukupės priegos jau spalį virs jaukia pasivaikščiojimų vieta
Miesto centre: prie dvaro 

tvenkinių, Muzikos parke, 
taip pat prie AB „Rokiškio 
komunalininkas“ vyksta 
gausybė darbų: tiesiami ta-
kai, raunami krūmai. Dar-
bai intensyvūs, nes projektą 
,,Rokiškio miesto krašto-
vaizdžio formavimas ir eko-
loginės būklės gerinimas, 
inžinerinių statinių staty-
ba“ ketinama baigti spalį, 
dar trys mėnesiai bus skirti 
jo dokumentacijai sutvar-
kyti. Ką rokiškėnams duos 
šis projektas, kalbinome jo 
kuratorę, rajono savivaldy-
bės Architektūros ir pavel-
dosaugos skyriaus vyriau-
siąją specialistę Audronę 
Gavėnienę.

Projekto darbai prasidėjo 
gegužę. Pasak pašnekovės, 
jie bus labai intensyvūs ir jau 
spalį projektas bus baigtas. 
Laukupio upelio pakrantė-
se, penkiose teritorijose bus 
sutvarkyta aplinka, išvalyti 
menkaverčiai želdiniai, su-
tvarkytos upelio pakrantės. 
Pasibaigus projektui, takų ir 

takelių tinklu nuo Rokiškio 
krašto muziejaus tvenkinių 
bus galima pėsčiomis nu-
keliauti iki pat Šv. apaštalo 
evangelisto Mato bažnyčios.

Takai jau tiesiami penkto-
joje teritorijoje: nuo Tyzen-
hauzų alėjos iki Kauno 
gatvės. Projektas palies ir 
neseniai pasodintą Muzikos 
parką: jis puikiai įkompo-
nuotas į bendruosius projek-
to sprendinius. Taigi, gražūs, 
vertingi parko medžiai bus 
išsaugoti, silpni, sužaloti – 

pakeisti naujais. Vien tik šio-
je, penktojoje, teritorijoje, 
projekto dėka bus pasodinta 
per 70 medžių, daugiau nei 
du su puse šimto dekoratyvi-
nių krūmų, gausybė daugia-
mečių gėlių.

Pasak pašnekovės, projek-
to esmė – Laukupės upelio 
pakrančių priežiūra. Kadangi 
kai kuriose iš penkių terito-
rijų žemė iki pat pakrantės 
grąžinta savininkams, tai pri-
vačioje žemėje nebus tiesia-
mi takai, sodinami medžiai, 

tiesiog bus išsaugotas laisvas 
praėjimas upelio pakrante.

Kita opi problema, su ku-
ria buvo susidurta: miestelė-
nų daržiukų, įkurtų valstybi-
nėje žemėje, klausimas. Juos 
žmonės nuo seno puoselėjo, 
augino ten daržoves, todėl 
kai buvo paprašyta žemę už-
leisti projektui, kilo nemažai 
šurmulio. Visgi pavyko su-
sitarti ir projektas sėkmingai 
vyksta.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Festivalis „Vasaros naktys.
Mūsų naktys" antrąkart
kviečia į kultūros ir meno
kupinas naktis

Vasara pamažu įgauna 
pagreitį ir kviečia kraštie-
čius kalendoriuje žymėtis 
aplink vyksiančių rengi-
nių datas. Viena iš jų – 
liepos 4-5 dienos, kuomet 
Rokiškyje įvairiausiomis 
spalvomis mirgės jaunimo 
festivalis „Vasaros naktys. 
Mūsų naktys“. Apie šį jau 
antrus metus organizuoja-
mą renginį pasakojo Moni-
ka Gorovniova.

„Visa festivalio idėja at-
siremia į mūsų krašto jau-
nimą. Rokiškio kultūros 
centras kurdamas šį renginį 
atsižvelgė į jaunų žmonių 
pomėgius ir pasiūlymus, 
buvo vedamos apklausos, 
kokius muzikos atlikėjus 
išgirsti norėtųsi labiausiai, 
kokios dirbtuvės sutrauk-
tų didesnes grupes žmonių, 
kokie žymūs žmonės, filmai 
ir muzika populiari jaunimo 
gretose. Siekiame, kad fes-
tivalis būtų ne tik pramoga, 
bet ir puiki galimybė išmok-
ti, išgirsti kažką naujo, su-
sipažinti su įdomia veiklas 
užsiimančiais žmonėmis, 
tokiais kaip filmų režisierius 
Arūnas Matelis ar edukatorė 
Ernesta Šimkienė, vesianti 
komiksų dirbtuves”, - kalbė-

jo M. Gorovniova.
Pernai šis festivalis su-

laukė net 4000 lankytojų 
iš visos Lietuvos, o šiemet 
dėl masinių renginių riboji-
mų šis skaičius susitraukia 
iki 1000. Renginio terito-
rija bus aptverta, o dalyvių 
srautas reguliuojamas prie 
įėjimų. Kadangi festivalis 
– nemokamas, norintiems 
sudalyvauti siūloma ateiti 
anksčiau ir nepalikti terito-
rijos kaip įmanoma ilgiau, 
jog neprarastumėte savo 
vietos. Tikimasi, jog orai 
leis kuo daugiau užsiėmi-
mų vykti lauke, todėl į visas 
programoje nurodytas dirb-
tuves bus kviečiama regis-
truotis iš anksto.

Dalyvių laukia net dvi 
spalvingos vasaros nak-
tys, kuriose išgirsite to-
kius muzikos atlikėjus kaip 
Free Finga, jautì, Aivarask, 
Mantas Ben, sudalyvausite 
teatro, dizaino, komiksų, 
elektroninės muzikos ir ki-
tokiose dirbtuvėse, sutemus 
žiūrėsite fantastinį filmą, 
stebėsite dangaus kūnus ir 
tiesiog smagiai praleisite 
laiką šiltomis liepos nak-
timis festivalyje „Vasaros 
naktys. Mūsų naktys“.

Evelina JASIULIONYTĖ

Rajono kaimo turizmo sodybos lankytojų gausa pasigirti negali
Nors vasaros sezonas jau 

prasidėjęs, kaimo turizmo 
sodybų šeimininkai lanky-
tojų gausa pasigirti negali. 
Gyventojai išlaidauti ne-
skuba. Atšaukta didžioji 
dalis renginių - vestuvių, 
krikštynų, jubiliejų. Kal-
binti Rokiškio rajono kai-
mo turizmo sodybų šeimi-
ninkai sako, kad išgyventi 
šią vasarą bus sudėtinga 
ir viliasi, jog jų  paslaugo-
mis pasinaudos  natūralios 
gamtos mylėtojai, iš naujo 
atrandantys gražiausias 
krašto vietas.

Vilioja gausiu 
pramogų pasirinkimu
Ne tik vandens, bet ir gau-

sybe kitų pramogų įvairove 
galintis pasigirti kaimo tu-
rizmo sodybos „Brazylija“ 
šeimininkas Robertas Brazys 
sako, kad sezonas įsisiūbuoja 
tik po truputį, bet džiaugiasi, 
kad gimto krašto siūlomomis 
paslaugomis jau pradeda do-
mėtis ir rokiškiečiai.

Sodyba įsikūrusi Taral-
džių kaime, Kamajų seniū-
nijoje, prie Dviragio ežero, 

nuostabaus grožio kampely-
je. Kaip sako šeimininkas, 
sodyba įrengta nesipykstant 
su gamta. Išėjus pasivaikš-
čioti galima pamatyti į Lietu-
vos raudonąją knygą įrašytų 
baublių, pasigrožėti kruopš-
čiai išpuoselėta aplinka.

„Ežere galima išbandyti 
žvejybą, paplaukioti valti-
mis, minti vandens dvira-
čius, mėgautis pramogomis 
su galingu kateriu, turime 
didelį pirčių pasirinkimą ir 
dar daug daug visko, ko ne-
pajėgiu išvardinti. Tikimės, 
jog atšilus orams sulauksim 
didesnio lankytojų aktyvu-
mo“ - sako R.Brazys.

Atšaukta daug renginių
Sodyba „Vieversynė“, 

įsikūrusi Vaineikių kaime, 
Kamajų seniūnijoje. Tai uni-
kalus kaimiško tipo vienkie-
mis, įsikūręs šalia pušynėlio 
ir švaraus ežeriuko, apsuptas 
pievų ir tvenkinių. Atvykę 
didesnėmis grupėmis gali 
sodyboje rasti Kulinarinio 
paveldo virtuvę.

Sodybos šeimininkė Re-
nata sako, kad sezono pra-

džia gan niūroka. Atšaukta 
daug renginių, net tie, ku-
riuos žmonės atkėlė į vasarą, 
o išgyventi tik iš pavienių 
lankytojų gana sudėtinga.

„Planavome šią vasarą at-
naujinti ir iš pirties padaryti 
namelį, tačiau dabar darbus 
sustabdėme. Žiūrėsime ko-
kia situacija bus vėliau.

Lankytojams siūlome 
daug pramogų laisvalaikiui. 
Turime naminių paukščių, 
todėl labai laukiame lanky-
tojų su mažais vaikučiais. Jie 
čia ras sau veiklos. Taip pat 
užsiėmimų galim pasiūlyti ir 
suaugusiems. Turime baida-
res, galima ežeriuke žvejo-
ti, kieme žaisti badmintoną, 
šaudyti iš lanko, yra biliardo 
stalas, tinklinio ir krepšinio 
aikštelės. Savo sodyboje 
stengėmės išsaugoti natūra-
lų gamtovaizdį, todėl atvykę 
tikrai pailsėsit“ - pasakoja 
pašnekovė.

Sezono pradžia 
nedžiugina
Kaimo turizmo sodybos 

„Sartakampis“, įsikūrusios 
Margėnų kaime, Kriaunų 

seniūnijoje ant Sartų ežero 
kranto, šeimininkė Olia Ba-
bachinienė sako, kad šie me-
tai bus kitokie.

„Atšaukta daug švenčių, o 
ir panaikinus karantiną dabar 
švęsti niekas neskuba. Matyt 
žmonės dar nesijaučia sau-
gūs. Skambina ir rezervuoja 
vietas tik ieškantys ramaus 
poilsio. Apsistoja savaitei, 
savaitgaliui ar net vienai die-
nai. Matyt šis sezonas toks 
ir bus“- nuotaikomis apie 
sezono pradžią dalinosi paš-
nekovė.

Sodybos svečiai turi ga-
limybę pažvejoti natūraliam 
vandens telkinyje, pasiplau-
kioti baidarėmis, pažais-
ti lauko ir stalo žaidimus, 
pasimėgauti gražia gamta, 
aplankyti netoliese esančius 
pažintinius objektus.

Šią vasarą visi kviečiami 
atrasti nuostabius Rokiškio 
krašto kampelius, apsilan-
kyti ir atostogauti gimtame 
krašte esančiose kaimo turiz-
mo sodybose, juolab kad ir 
pasirinkimas pagal kiekvie-
no skonį ir piniginę.

Enrika PAVILONIENĖ

Obeliuose baigiama įrengti
uždara paplūdimio smėlio 
tinklinio aikštelė

Paplūdimio tinklinio mėgėjams Rokiškio rajono sa-
vivaldybė turi puikią naujieną - Obeliuose, vaikų globos 
namų sporto salėje baigiama įrengti uždara paplūdimio 
smėlio tinklinio aikštelė. Nuo šiol šios sporto šakos entu-
ziastai turės galimybę treniruotis ištisus metus! Tai vienin-
telė tokia salė Panevėžio regione. Už iniciatyvą ir idėjos 
įgyvendinimą – ačiū Tadui Stakėnui!

Rajono savivaldybės inform.

Lietuvos pramonės produkcijos gamintojų kainos
per metus krito labiausiai Baltijos šalyse

Lietuvos pramonės pro-
dukcijos gamintojų kainų 
indeksas per metus nukrito 
labiausiai Baltijos valstybėse.

Nacionalinių statistikos tar-
nybų duomenimis, praėjusį mė-
nesį, palyginti su pernai geguže, 
Lietuvos pramonės produkcijos 
gamintojai kainas sumažino vi-
dutiniškai 16,2 proc., Latvijos – 
2,4 proc., Estijos – 3,9 procento. 

Per mėnesį (gegužę, palyginti 
su balandžiu) kainos mažėjo 
0,1 proc. Lietuvoje, 0,8 proc. 
Latvijoje, 0,1 proc. Estijoje. 
Be naftos produktų, kurie Lie-
tuvoje gaminami vienintelėje 
iš Baltijos valstybių, Lietuvos 
pramonės produkcijos gamin-
tojų kainų indeksas per mėnesį 
smuktelėjo 1,3 proc., per metus 
– 3,8 procento.

BNS inform.

Rokiškio futbolo klubo sirgalius džiugino komandos žaidimas, bet ne rezultatas
Iš 3 p.
Pasitvirtino sena futbo-

lo taisyklė: neįmuši tu, įmuš 
tau. Taip ir atsitiko. Dar vie-
na panevėžiečių ataka baigėsi 
sėkmingai. Netrukus arbitras 
sušvilpė rungtynių pabaigą. 
3:1 jas laimėjo Panevėžio FK 
„Flora Express“. Rungtynių 
vaizdo įrašas „Rokiškio Sire-
nos“ interneto svetainėje www. 
rokiskiosirena.lt.

Nors rokiškėnų viltis pergale 
pradžiuginti gimtadienį šven-
čiantį trenerį bei sirgalius ne-
išsipildė, tačiau pastarieji  liko 
patenkinti komandos žaidimu. 
„Svarbu, kad gražiai žaidė, ata-
kavo, kūrė progas. Aišku, gaila, 
kad nepavyko įmušti. Tačiau 
nieko, prisišaudys“, – vilčių ne-
slėpė sirgaliai, komandos žaidi-
mą palydėję plojimais.

Klubo prezidentas E. Gai-

galas neslėpė: rokiškėnų ko-
mandos tikslas pirmiausia yra 
patekti į pirmenybių lyderių 
šešetuką, kad galėtų tęsti kovą 
dėl apdovanojimų.

Po rungtynių buvo atšvęstas 
ir kitas svarbus įvykis: „Entu-
ziastų“ klubas, kurio nemažai 
žaidėjų gina Rokiškio garbę 
futbolo aikštelėse, švenčia de-
šimties metų jubiliejų. Rokiš-
kio klubo vardu „Entuziastų“ 

bendruomenę pasveikino E. 
Gaigalas ir įteikė originalią 
graviruoto stiklo dovaną.

Pradžiuginti rokiškėnus per-
gale futbolininkai turės progą 
jau šį penktadienį. Jie išvykoje 
susitiks su Pasvalio komanda.  
O „Entuziastų“ klubas daly-
vaus Utenos apskrities futbolo 
federacijos 7x7 pirmenybėse.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ
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Dėl prašymų pateikimo rengiant 
Panevėžio apskrities Rokiškio rajono 
(savivaldybės) Pandėlio seniūnijos 
Sriubiškių kadastro vietovės žemės 

reformos žemėtvarkos projektą
Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio 

ministerijos Rokiškio skyrius (toliau ‒ Skyrius) in-
formuoja, kad 2020 m. liepos 10 d. bus pradėtas 
rengti 223,2818 ha teritorijos Panevėžio apskrities 
Rokiškio rajono (savivaldybės) Pandėlio seniūni-
jos Sriubiškių kadastro vietovės žemės reformos 
žemėtvarkos projektas. Asmenys, pageidaujan-
tys šioje kadastro vietovės teritorijoje susigrąžin-
ti natūra, gauti nuosavybėn neatlygintinai žemės, 
miško sklypus ar vandens telkinius, taip pat pirkti, 
nuomoti, gauti neatlygintinai naudotis arba pati-
kėjimo teise valstybinės žemės sklypus, iki 2020 m. 
liepos 9 d. gali pateikti prašymus Skyriui. Projekta-
vimo darbus vykdo:

Virginija Grišinienė (valstybės įmonės Valstybės 
žemės fondo Panevėžio žemėtvarkos ir geodezi-
jos skyrius, tel. (8 45) 582 057; 8 646 89 166). Su 
laisvos žemės fondo žemės planu galima susipa-
žinti interneto svetainėje www.nzt.lt arba Skyriuje, 
Respublikos g. 94, 42136 Rokiškis, 615 kab., darbo 
dienomis I–IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val.

Pristatytas leidinys „Kibernetinis saugumas ir verslas. Ką turėtų 
žinoti kiekvienas įmonės vadovas“

„Kibernetinis saugumas 
prasideda nuo suvokimo, 
kad kiekvienai organizaci-
jai reikėtų imtis atitinkamų 
elektroninių saugos priemo-
nių. Bet kuri įmonė naudo-
janti net tokias elementa-
rias el. paslaugas, kaip el. 
paštas ar banko sąskaita, 
gali tapti programišių auka, 
nepaisant jos dydžio ar 
veiklos tipo“, – sako birže-
lio 18 d. pristatyto leidinio 
„Kibernetinis saugumas 
ir verslas. Ką turėtų žinoti 
kiekvienas įmonės vado-
vas“ autorių vadovas Jonas 
Skardinskas, Kibernetinio 
saugumo ir informacinių 
technologijų politikos gru-
pės Krašto apsaugos minis-
terijoje vadovas. Nemoka-
mas leidinys publikuojamas 
Krašto apsaugos ministeri-
jos svetainėje kam.lt, jį ga-
lima atsisiųsti.

„Nacionalinio kibernetinio 
saugumo centro prie Krašto 
apsaugos ministerijos vertini-
mu ypač svarbu, kad kiberne-
tinio saugumo vadovas smul-
kiajam ir vidutiniam verslui 
aktualizuoja nuolatos stebi-
mas kibernetinio saugumo ri-
zikas ir leidžia susipažinti su 
galimomis šių rizikų kontro-
lės priemonėmis“, – pabrėžė 
kibernetinio saugumo eks-
pertas Viktoras Pinkevičius. 
NKSC duomenimis vienas 
iš dažniausiai aptinkamų ki-
bernetinių incidentų įmonėse 

– tai apgaulingų el. laiškų ar 
žinučių, siekiančių išgauti as-
meninę informaciją, gavimas 
(angl. phishing).

„Paprasti ir daug kaštų 
nereikalaujantys kiberneti-
nio saugumo sprendimai gali 
apsaugoti nuo daugelio kiber-
netinių grėsmių ir pavojų. Tą 
ir siekiame parodyti verslo 
atstovams, šiame leidinyje 
pateikdami rekomendacijas, 
kaip nesudėtingais žingsniais 
galima sustiprinti įmonės at-
sparumą ir kibernetinėje er-
dvėje jaustis saugiau“, – taip 
pristatė naująjį leidinį viena iš 
jo sudarytojų – Gabrielė Bi-
levičiūtė, kuri yra ir Vyriau-
sybės remiamos „Investuok 
Lietuvoje“ programos „Kurk 
Lietuvai“ projektų vadovė. 
„Skaitmenizacijai vis gilyn 
skverbiantis į visas gyvenimo 
sritis, kibernetinio saugumo 
klausimas tampa ypač aktu-
alus įmonių vadovams. Todėl 
šiame leidinyje daug dėmesio 
skiriama būtent kibernetinio 
saugumo sąmoningumo ug-
dymui“, – antrino leidinio 
bendraautorius, taip pat „Kur 
Lietuvai“ projektų vadovas 
Justas Kidykas.

Novatoriškos finansinių 
technologijų įmonės „Pays-
tra“ saugumo vadovas Rokas 
Muraška, pabrėžė šio leidi-
nio svarbą verslui, akcentavo 
mokymų kibernetinio saugu-
mo srityje būtinumą, kuriems 
šio vadovo medžiaga lietuvių 
kalba yra ypač naudinga.

Leidinyje aptariama ne tik 
kibernetinio saugumo svarba, 
bet ir pateikiami praktiniai 
patarimai, kaip galima įsiver-
tinti tokių grėsmių pavojų, 
kokios gali būti rizikos, pa-
žeidžiamumai bei rekomen-
dacijos kaip suvaldyti gali-
mus kibernetinius incidentus, 
pasirengti incidentų valdymo 
planą užtikrinant veiklos tęs-
tinumą. Taip pat pateikiama 
gerosios kibernetinio saugu-
mo praktikos pavyzdžių bei 
bazinių žingsnių kibernetinio 
saugumo link.

 Vienas iš pagrindinių 2018 
m. Krašto apsaugos ministe-
rijos parengtos Nacionalinės 
kibernetinio saugumo stra-
tegijos tikslų yra susijęs su 
viešojo ir privataus sektorių 
glaudesnio bendradarbiavimo 
stiprinimu. Todėl prie šio Stra-
tegijos tikslo įgyvendinimo 
reikšmingai prisidėjo ir „Kurk 
Lietuvai“ dalyviai. Bendra-
darbiaujant su privataus ir vie-
šojo sektorių bei su mokslo ir 
studijų institucijų atstovais ir 
buvo parengtas kibernetinio 
saugumo srities praktinių re-
komendacijų rinkinys.

Kibernetinio saugumo 
patarimų vadovas parengtas 
išsiaiškinus, kad trys iš ke-
turių Lietuvos smulkiojo ir 
vidutinio verslo įmonių nėra 
pasiruošusios arba nežino, ar 
yra pasiruošusios atremti ki-
bernetines atakas. Tai parodė 
2019 m. lapkričio-gruodžio 
mėn. „Kurk Lietuvai“ atsto-

vų atlikta apklausa, kurioje 
dalyvavo 227 respondentai 
iš visų Lietuvos apskričių – 
smulkaus ir vidutinio verslo 
vadovai ir darbuotojai. Nors 
pasaulinės tendencijos rodo, 
kad smulkios ir vidutinės 
įmonės dažnai tampa kiber-
netinių atakų taikiniu, net 
44 proc. apklaustų Lietuvos 
smulkiojo ir vidutinio verslo 
įmonių nemano, kad jos gali 
tapti tokių atakų aukomis. 
Reaguojant į tai, „Kurk Lietu-
vai“ bei Krašto apsaugos mi-
nisterijos iniciatyva ir buvo 
parengtas šis pirmasis verslui 
skirtas kibernetinio saugu-
mo rekomendacijų rinkinys 
– „Kibernetinis saugumas ir 
verslas. Ką turėtų žinoti kie-
kvienas įmonės vadovas“.

Leidinys parengtas ben-
dradarbiaujant su Naciona-
linio kibernetinio saugumo 
centru prie Krašto apsaugos 
ministerijos (NKSC) ir ke-
turiolika partnerių iš viešojo 
bei privataus sektorių. Prie 
turinio kūrimo taip pat prisi-
dėjo ir dešimt Lietuvoje vei-
kiančių kibernetinio saugumo 
paslaugas teikiančių įmonių.

Vadovo „Kibernetinis sau-
gumas ir verslas. Ką turėtų 
žinoti kiekvienas įmonės va-
dovas“ sudarytojai – Gabrielė 
Bilevičiūtė, Justas Kidykas ir 
Rūta Beinoriūtė, Vyriausybės 
remiamos „Investuok Lietu-
voje“ programos „Kurk Lie-
tuvai“ projektų vadovai.

KAM inform.
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AUGALAI

• Maistines ir pašarines bulves, 
avižas, miežius. Tel. 8 615 78 695. 
Rokiškis
• Įvairiūs sodo augalus, 
dekoratyvinius medelius ir krūmus, 
daugiamečius žolinius augalus, 
gėles - kiekvieno skoniui. Platus 
pasirinkimas, profesionalūs 
patarimai. Tel. 8 686 68 892. 
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Seną, bet veikiančią skalbimo 
mašiną (durelės išlaužtos). Kaina 

40 Eur. Tel. 8 614 19 157.  
Rokiškis
• Lygintuvą Acme. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 675 33 768. Rokiškis
• Praktiškai naują elektrinį 
DELIMANO puodą. Pilnas 
komplektas. Išbandytas vieną kartą, 
taip ir stovi nenaudojamas. Kainą 
galima derinti. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 672 96 434. Rokiški
• Trumpai naudotą, įmontuojamą 
orkaitę ir kaitlentę. Nėra jokių 
defektų. Pasiimti patiems. Kaina 
gali būti derinama. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 672 96 434.  
Rokiškis
• Naudotą, trifazę elektrinę viryklę 

ELECTROLUX su grūdinto stiklo 
paviršiumi. Rokiškis. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 682 12 741.  
Rokiškis
• Naudotą skalbimo mašiną 
Samsung 3,5 kg. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 682 12 741. Rokiškis
• Mažai naudotą džiovyklę 
drabužiams Indesit. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 650 34 206. Rokiškis
• 5 kg automatinę skalbimo mašiną 
Electrolux. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 673 59 136. Rokiškis
• Šaldytuvą su šaldikliu, aukštis 
170 cm. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 673 59 136.  
Rokiškis

DOVANOJA

• Kačiukai ieško namų.  
Tel. 8 623 62 155.  
Rokiškis
• Dovanoju labai gražų, rainą, 1,5 
mėn. kačiuką. Tel. 8 625 24 087. 
Rokiškis
• Atiduodu indukcinę kaitlentę 
(skilusi), veikia tik dvi kaitvietės. 
Ir orkaitę, neveikia laikmatis, visa 
kita veikia gerai. Tel. 8 629 66 698. 
Rokiškis
• Atiduodu 10 ha kultūrinių pievų 
nusišienauti, Obelių sen.  
Tel. 8 671 55 706

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• 585 prabos auksinius auskarus. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 625 34 274. 
Rokiškis
• 585 prabos aukso grandinėlę. 
10 g, 45 cm ilgio, 0.5 mm pločio. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 625 34 274. 
Rokiškis
• Senamiesčio progimnazijos 
uniformą su megztuku 134-140 cm 
ūgio mergaitei. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 683 65 065. Rokiškis
• Helly Hansen vyriškus, odinius 
batus, atsparūs vandeniui. Mažai 
avėti. 46,5 dydis. Kaina 40 Eur.  

Tel. 8 618 33 644. Rokiškis
• Krikšto drabužėlius berniukui. 
Rašoma, kad tinka 92 cm ūgio ir 
18 mėn. amžiaus vaikui. Vilkėjo 2 
metukų berniukas. Tinka, manau, 
1,5-2 m. vaikams. Būklė labai gera. 
Baltos kelnytės, liemenė, skraistė  
ir marškinukai. Dar pridedu varlytę 
ir juodą liemenę. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 623 20 459. Rokiškis
• Mažai dėvėtas sukneles mergaitei. 
Kaina 5 Eur. Tel. 8 647 47 150. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Kompiuterio ausines. Kaina 20 
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Eur. Tel. 8 642 22 774.  
Rokiškis
• Dviejų rūšių kolonėles.  
Tel. 8 642 22 774. Rokiškis
• Puikiai veikiančią automagnetolą 
SONY. Bluetooth, AUX, 52W/4. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 625 67 440. 
Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą AEG 
CS MP 530 IR. USB, MP3. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 687 73 075.  
Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą 
Pioneer. USB. AUX. WMA. MP3. 
AAC. Mosfet 50w x 4. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 687 73 075.  
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Gal kas dovanoja ar parduoda 
naminius dekoratyvinius triušiukus 
arba jūrų kiaulytės, mielai 
priglausčiau augintinį.  
Tel. 8 632 92 334. Rokiškis
• Avis mišrūnes. Gyvo svorio 
kaina 1 Eur/kg. Tel. 8 647 32 700. 
Kupiškis
• Mėnesio am-iaus muskusinius 
ančiukus. Vieno kaina 3 Eur.  
Tel. 8 652 53 706. Rokiškis
• Trijų dienų muskusinius 
ančiukus. Turime 11 ančiukų, vieno 
paukštelio kaina 2 Eur. Perkant 
kartu su mama antimi - 30 Eur.  
Tel. 8 652 53 706. Rokiškis
• Šilkinius ir šiurpius viščiukus ir 
jų mišrūnus. 3 mėn. amžiaus. Kaina 
sutartinė. Išsamesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 604 83 293. 
Rokiškis
• Mažus triušiukus, auginti mėsai. 
Obeliai. Kaina 6 Eur.  
Tel. 8 676 30 362. Rokiškis
• Melžiamą juodmargę karvę ir 
pusės metų telyčaitę.  
Tel. 8 623 31 100. Rokiškis
• Naminius veislinius gaidžius.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Mėsinius paršelius.  
Tel. 8 607 51 525. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• 20 metų mergina ieško darbo.  
Tel. 8 648 14 823. Rokiškis
• Statybininkas ieško darbo. 
Vidaus ir lauko apdaila. Pagalbinių 
darbų nesiūlyti. Tel. 8 622 62 281. 
Rokiškis
• Vyras ieško darbų vasarai, siūlyti 
įvairius variantus.  
Tel. 8 645 84 278. Rokiškis
• 14 metų mergina ieško darbo.  
Tel. 8 648 69 985. Rokiškis
• Vyras ieško papildomo darbo 
savaitgaliais statybose.  
Tel. 8 603 73 679. Rokiškis
• 41 metų moteris ieško darbo.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Ieškome žmogaus norinčio dirbti 
kondicionierių pildymo darbą.  
Tel. 8 606 11 409. Rokiškis
• Reikalingas suvirintojas.  
Tel. 8 674 16 031. Rokiškis
• Ieškoma virėja. Atlyginimas į 
rankas 700 Eur. Tel. 8 629 37 707. 
Rokiškis
• Siūlome darbą apdailininkui. 
Glaistymas - dažymas, kiti apdailos 
darbai. Atlyginimas už padarytą 
darbą. Darbas Rokiškyje.  
Tel. 8 622 06 975. Rokiškis
• Reikalingi grybų, uogų, obuolių 
supirkėjai. Galimybė užsidirbti. 
Tel. 8 656 91 370. Rokiškis
• Siūlome darbą pienovežio 
vairuotojui. Darbas Lietuvoje, 
darbo sutartis neterminuota , visos 
soc. garantijos. Darbo užmokestis 
neatskaičius mokesčių apie 1755 
Eur. + priedai ir premijos.  

Tel. 8 687 85 505. Rokiškis
• Automobilių servisui reikalingi 
autoelektrikas darbui profesionalia 
diagnostine įranga, bei 
automechanikas. Geras kolektyvas, 
visos soc. garantijos.  
Tel. 8 646 04 035. Rokiškis
• UAB „MediCA klinika“ siūlo 
darbą bendrosios praktikos 
slaugytojai Rokiškyje ir 
Kamajuose. Darbas 1 etatu. Darbo 
užmokestis neatskaičius mokesčių 
– 1000 Eur. + motyvaciniai priedai, 
priklausantys nuo darbo rezultatų). 
Plačiau telefonu. Tel. 8 694 81 473. 
Rokiškis
• Ieškomas meistras. Darbo 
pobūdis: gamybinės linijos 
automatinių įrenginių priežiūra, 
programinės įrangos valdymas. 
Smulkių įrenginių gedimų 
šalinimas. Produkcijos kokybės 
užtikrinimas ir proceso priežiūra. 
Atlyginimas nuo 600 Eur į rankas. 
Tel. 8 698 11 415. Rokiškis
• Reikalinga pardavėja, 
Panemunėlio glž. st. Nuolatiniam 
darbui. Tel. 8 685 14 722.  
Rokiškis

KITA

• Naudotus, cirkuliacinius  siurblius 
Grundfos. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 610 29 949. Rokiškis
• Žiurkėnui tinkantį kamuolį, 18 cm 
skersmens ir pavadėlį. Kamuolys 4 
Eur, pavadėlis 5 Eur.   
Tel. 8 675 33 768. Rokiškis
• Naudotą, karkasinį lauko baseiną. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 687 30 638. 
Rokiškis
• Nedidelį naują akvariumą. Pilnas 
komplektas, tinka pradedančiąjam 
augintojui. Kaina 25 Eur.  
 Tel. 8 693 82 442. Rokiškis
• Namuose austas dvi vienodas 
lovatieses, užtiesalus. Siūlai – 
medvilnė. Vienos kaina 15 Eur.  
Tel. 8 620 31 695. Rokiškis
• Baltus lininius siūlus ritėse po 
2 kg. Turiu dvi rites. Vienos ritės 
kaina 20 Eur. Tel. 8 620 31 695. 
Rokiškis
• 3 l stiklainius. 50 vnt. Vieneto 
kaina 0,70 Eur. Tel. 8 621 86 262. 
Rokiškis
• Auksinę grandinėlę. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 642 22 774. 
 Rokiškis
• 25 cm diametro, 2 m ilgio gero 
metalo vamzdį, tinkantį kaminui ar 
pralaidai. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 686 65 674. Rokiškis
• Mažai naudotą dujų balioną. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 686 65 674. 
Rokiškis
• 30 vnt. šienainio ritinių. Šiemet 
sukti. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 658 99 565. Rokiškis
• Šiaudus ritiniais, atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Duris su stakta. 65×178, 
nenaudotos. Kaina 60 Eur.  

Tel. 8 624 62 178. Rokiškis
• Dvivagį plūgą. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Dujų balioną. Tel. 8 625 81 278. 
Rokiškis
• Skaldytas malkas. Lapuotis.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Huawei T3 10. 16GB, 10 colių 
ekranas, pirktas Tele2 salone 
gruodžio mėnesį. Metalinis. Kaina 
90 Eur. Tel. 8 609 92 952.  
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Braškes. Greviškių k. Užsakyti 
telefonu. Prasideda nokimas, tai 
daugiau ir pigiau bus po savaitės. 
1 kg - 4 Eur. Tel. 8 611 68 512. 
Rokiškis
• Šviežią medų, atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Skanias, maistines bulves 
(augintos sau maistui), geltonos ir 
baltos. Maišo kaina 8 Eur. Pandėlio 
seniūnija. Tel. 8 646 81 861.

MOBILIEJI TELEFONAI

• Meizu 16. Idealios būklės kaip 
naujas, galingas telefonas su 6GB 
Ram ir 64GB vidine atmintimi. 
Piršto anspaudas ekrane, labai 
geros, 12+20 pixel kameros, pilnas 
komplektas. Dovanų dėklas, kaina 
galutinė. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 647 88 088. Rokiškis
• Samsung s8. Pilnas komplektas. 
Priekyje skilęs stiklas. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 670 11 657.  
Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Pianiną. Naudotas 4 metus, bet 
įdealios būklės. Yra daug funkcijų, 
likę visi komplektacijos daiktai. 
Pirktas Amerikoje. Puikiai tinka 
pradedančiąjam pianistui. Yra 
pedalas, stovas, reaguliuojamas 
stovo aukštis. Kaina 300 Eur, bet 
ne galutinė. Tel. 8 618 83 466. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Garažą netoli autobusų stoties. 
Tel. 8 672 34 058. Rokiškis
• Sklypą Pagojėje, tinkamas 
statyboms, 36 a, elektra, vieta 
tvenkiniui. Kaina 200 Eur už arą. 
Domina keitimas į automobilį.  
Tel. 8 616 93 529. Rokiškis
• Garažą Laukupio kooperatyve. 
Tvarkingas, skardintos durys, 
trifazė elektros instaliacija, rūsys 
4×6 po visu garažu. Kaina 2500 
Eur. Tel. 8 658 88 388.  
Rokiškis
• Pagojėje mūrinį garažą. Yra 
elektra (trifazė instaliacija), 
medinės durys su vidine spyna. 
Po garažu didelis rūsys, nesenai 

perdengtas stogas. Šildymo 
krosnelė. Lentynos. Kaina 
derinama. Kaina 2800 Eur.  
Tel. 8 612 94 806. 
Rokiškis
• Šalia Apūniškio miško, Metalisto 
SB, 0,06 ha žemės sklypą. Sklypas 
yra žemės ūkio paskirties. Atstumas 
iki Rokiškio miesto apie 5,66 km. 
Sklypą supa trys tvenkiniai. Geras 
privažiavimas visais metų laikais. 
Patogus susisiekimas su miestu. 
Kaina 2000 Eur. Tel. 8 645 49 552. 
Rokiškis
• Mūrinį gyvenamą namą J. 
Basanavičiaus g., Rokiškyje. 
Namas vieno aukšto su mansarda, 
statytas 1975 m. Mansarda 
neįrengta. Bendras namo plotas 
138,45 kv. m. Iki tvenkinio vos 200 
m. Kaina 55000 Eur.  
Tel. 8 664 09 677. Rokiškis
• Ežerų apsuptyje, tvarkingą, 
mūrinį namą. Duokiškio mstl., 
Kamajų sen., Rokiškio raj. Namas 
statytas 1989 m., vieno aukšto 
su mansarda. Tai nuostabi vieta 
nuolatiniam ramiam gyvenimui 
gamtos apsuptyje ar tik poilsiauti. 
Kaina 27000 Eur.  
Tel. 8 605 32 452. Rokiškis
• 6,35 a sklypą su 120 kv. m 
mediniu gyvenamuoju namu 
Respublikos g. 41B, Rokiškyje. 
Visos komunikacijos,namas  
šildomas kietuoju kuru. Sklypo 
teritorijoje yra komercinis 
prekybos kioskas su visomis 
komunikacijomis. Kaina 14000 Eur. 
Tel. 8 687 27 274. Rokiškis
• Sodybą 16 km nuo Rokiškio, 
netoli pagrindinio kelio, Rokiškis- 
Panevėžys. Prie sodybos yra 3,68 
ha žemės, 36 a namų valdos, ūkinis 
pastatas, klėtis, medinė pirtis, 
šulinys, netoliese tvenkinys ir upė 
Šetekšna. Rami, graži vieta. Kaina 
20000 Eur. Tel. 8 695 74 290. 
Rokiškis
• Dviejų kambarių butą Taikos g. 
23. Tel. 8 608 41 444.  
Rokiškis
• Garažą J. Gruodžio g. Garažas 
pietinėje pusėje. Yra rūsys, duobė. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 605 03 189. 
Rokiškis
• Garažą Pagojėje. Yra elektra, 
geros durys su vidine spyna. Po 
garažu didelis rūsys, remontuotas 
stogas. Kaina 2200 Eur.  
Tel. 8 613 21 715. Rokiškis
• Rokiškyje, Taikos g., renovuoto, 
plytinio namo, 1 aukšte, puikios 
būklės, erdvų 3 kambarių butą. 
Nauji vamzdynai, nedidelė šildymo 
kaina. Kaina 36000 Eur.  
Tel. 8 698 86 163. Rokiškis
• 54 kv. m butą Juodupėje, Pergalės 
10. 4 aukštas, 3 kambariai. Šarvo 
durys, plastikiniai langai, du 
sandėliukai. Kaina 5000 Eur.  
Tel. 8 684 08 935. Rokiškis
• Du namų valdos žemė sklypus 
(vienas šalia kito). Įvesti elektros 
įvadai. Rami vieta, Velniakalnio g. 
Plotas 20 a ir 23 a.  
Tel. 8 602 62 075. Rokiškis
• 14 a sklypą su namu Juodupės 
gatvėje. Šalia parduotuvė, netoliese 
poliklinika, ligoninė, mokykla. 
Kaina 12000 Eur.  
Tel. 8 675 17 662. Rokiškis
• Metalinį garažą. 3,40x5,50.  
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis
• 58 kv. m pastatą Dviragio ežero 
saloje. Tinka verslui ir Europos 
paramai gauti. Yra 50 kv. m 
pamatai su galimybe plėsti. Pastate 
įvesta trifazė elektros instaliacija, 
komunalinis vandentiekis. 
Suformuotas 10 a žemės sklypas. 
Ežeras - 100 m. Kaina 4900 Eur. 
Tel. 8 698 72 865. Rokiškis
• 12 a sodą Steponyse, šalia 
vandens telkinio. Yra neįrengtas 
mūrinis namelis su rūsiu ir 
mansarda. Kaina 6000 Eur.  
Tel. 8 606 00 546. Rokiškis
• 3 kambarių butą 9 aukšte. Kaina 
34000 Eur. Tel. 8 603 57 369. 
Rokiškis
• 3 kambarių butą Taikos g. 
Mūriniame name, 5 aukšte, ne 
kampinis. Šarvo durys, plastikiniai 
langai, vidaus durys uosio, palieku 
baldus. Šalia vaikų darželis, 

mokykla. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 675 24 736. Rokiškis

NUOMA

• Tvarkinga, trijų asmenų šeima 
ieško išsinuomoti butą ar namo 
dalį, gali būti be baldų. Domina 
įvairūs variantai. Tel. 8 678 48 759. 
Rokiškis
• Skubiai ieškau išsinuomoti 
2 kambarių butą Obeliuose ar 
Rokiškyje. Tel. 8 684 01 260. 
Rokiškis
• Išsinuomočiau 1-2 kambarių butą. 
Tel. 8 622 95 950. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti 1 kambario 
butą, su/ be patogumais, Rokiškio 
centre. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 608 16 430. Rokiškis
• Mama su dviem vaikais ieško 
išsinuomoti butą, geriau, kad būtų 
dviejų kambarių, su baldais. Ne už 
kosminę kaina. Tel. 8 665 73 396. 
Rokiškis
• Dviejų asmenų šeima išsinuomotų 
2-3 kambarių, tvarkingą butą su 
baldais ir buitine technika.  
Tel. 8 681 58 849. Rokiškis
• Mama su dviem vaikais 
išsinuomotų 2 kambarių butą 
miesto centre arba šalia.  
Tel. 8 632 92 334. Rokiškis

PASLAUGOS
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Nepriklausomas rajono laikraštis
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Laisvės g.13

Rokiškio rajono savivaldybė skel-
bia šiuos konkursus:
1. 2020 m. birželio 22 d. konkur-
są Rokiškio pagrindinės moky-
klos direktoriaus pareigoms eiti. 
Konkurso posėdžio atrankos 

data – 2020 m. spalio 15 d.;
2. 2020 m. birželio 22 d. konkursą Rokiškio 
suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro di-
rektoriaus pareigoms eiti. Konkurso posėdžio 
atrankos data – 2020 m. spalio 15 d.
Daugiau informacijos: https://rokiskis.lt/gy-
ventojui/konkursai-ir-darbo-pasiula/.

Užs. 1046

• Mini ekskavatoriaus nuoma 

su operatoriumi. Dirbame ir 
savaitgaliais. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 663 53 032. Rokiškis
• Pjaunu trimeriu žolę. Aro kaina 3 
Eur. Tel. 8 686 22 897.  
Rokiškis
• Atliekame vidaus apdailos darbus. 
Tel. 8 699 58 782. Rokiškis

PERKA

PRAŠO PADOVANOTI

• Priglaustume mažą katinuką, gal 
kas dovanoja? Tel. 8 632 92 334. 
Rokiškis
• Šeimai skubiai reikalinga 
skalbimo mašina. Gal kas turite 
nebereikalingą ir galite padovanoti. 
Bus labai ačiū. Tel. 8 625 53 137. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Volą. Plotis 1350 mm, aukštis 210 
mm, svoris apie 50 kg. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 641 06 273.  
Rokiškis
• Veikiančią, naudotą žoliapjovę. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 618 33 095 
Juodupė.
• Motobloką Honda su padargais, 
priekaba. Priekabos stabdžiai 
hidrauliniai, ant frezos yra ir 
dedamas kitas variklis. Yra plūgas, 
vagotuvai, bulvių plūgelis. Svoriai 
priekyje ir ant ratų, bėgiai 2 į priekį 
ir  1 atgal. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 684 20 231.  
Kupiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Geros buklės mynimo dviratį, 
pirktas naujas ir naudotas vos kelis 
kartus. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 678 24 692. Rokiškis
• Valtį su irklais. Ilgis 2.8m, bortuų 
aukštis 40 cm, plotis 1 m. Stabili, 
pagaminta iš jūrinės faneros, yra 
vieta varikliukui bei keli stovai 
meškerėms, lengvai išimamos visos 
sėdynės. Galiu atvežti. Kaina 299 
Eur. Tel. 8 624 81 488.  
Anykščiai

STATYBINĖ ĮRANGA

• Naują Balio stoglangį FOF. 
78x112 cm (M6). Medinis, 
ekonomiškas. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 620 19 198. Rokiškis
• Medines vidaus duris su 
rankenomis, spynomis ir raktais. 
Matmenys 88x194 cm ir 90x212 
cm. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 677 08 977. Rokiškis
• Dvejas, naudotas lauko duris.  
Tel. 8 687 53 961. Rokiškis
• Įvairią, pjautą statybinę medieną . 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• VW Passat 1999 m., 81 kW, 
universalas, TA iki 2021m. Kaina 
1000 Eur. Tel. 8 620 56 706. 
Rokiškis

• Fiat Ducato 1991 m., 2,5 l, 
55 kW, dyzelinas. TA iki metų 
pabaigos. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 607 82 484. Rokiškis
• Opel Astra 1998 m., 50 kW, 1,7 l. 
TA iki 2022 m. birželio. Kaina 499 
Eur. Tel. 8 611 20 331.  
Rokiškis
• Kia Karners. 2005 m., 2 l. 
Techninė apžiūra galioja iki 
2022.05. Kaina 1300 Eur.  
Tel. 8 615 65 646. Rokiškis
• Opel Astra. 1.4 l, benzinas/dujos, 
TA iki 2021.07. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 629 16 457. Rokiškis
• Passat B5. Technininė apžiūra 
galioja iki 2024.04. Kaina 600 Eur. 
Tel. 8 615 65 646. Rokiškis
• 2002 m. 10 mėn. Opel Astra. 2,2 
l, DTI, universalas, pilkas, kablys, 
TA iki 2021.05. Rida 240 000 km, 
trauka gera. Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 609 69 958. Rokiškis
• Audi A2. 2001.08, TA iki 2021 
m., 55 kW, dyzelis, tvarkinga, 
prižiūrėta. Kaina 1300 Eur.  
Tel. 8 611 76 600. Rokiškis
• 2002 m. Fiat Punto. 1,9 l, dyzelis. 
Yra kablys, mažos kuro sąnaudos. 
TA iki 2022 m. Tel. 8 600 99 255. 
Rokiškis
• Toyota Yaris. 2002 m., 1.4 l, 
dyzelis. Gan neblogai prižiūrėtas, 
labai ekonomiškas automobils. 4 
durų, be rūdžių, techninė apžiūra 
galioja iki 2021.11. Kaina 780 Eur. 
Tel. 8 624 81 492. Rokiškis
• Ford Galaxy. 2000 m., 1.9 l, 81 
kW, TDI. Darbinis automobilis, 
TA metams. Automobilis lengvai 
užsiveda, kėbulas gan neblogas, 
perpardavėjai ir idealistai prašau 
nesitrukdyti. Kaina 599 Eur.  
Tel. 8 626 01 716. Anykščiai
• 2002 m., Mitsubishi Space 
Star. 1.9 l, dyzelis. Tikrai geras 
automobilis, TA dar 1.5 metų, 
viskas veikia, nauja sankaba, 
padangos, akumuliatorius, yra 
kablys. Kaina 599 Eur.  
Tel. 8 624 81 488. Anykščiai
• Dviratį 7-12 m. vaikui. 3 vidinės 
pavaros, vokiškas, tvarkingas. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Audi A4 B5. 1997 m., 
universalas, 1,9 l, 81 kW, TA 
dvejiems metams. Kaina 760 Eur. 
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Audi 80 B3. 1991m., 1,9 l, 
dyzelinas, TA tvarkinga. Kaina 520 
Eur. Tel. 8 675 47 620.  
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24 06:00 Himnas

06:05 Šoka Lietuva 
06:20 Beatos virtuvė
07:15 Stormas. Ugnies 
laiškai 
09:00 Labas rytas, Lietuva
11:00 Iškilmingas naujojo 
Kauno arkivyskupo 
Kęstučio Kėvalo ingresas. 
Tiesioginė transliacija 
iš Kauno arkikatedros 
bazilikos
13:00 Judi Dench 
nuotykiai Borneo saloje 
14:40 Euromaxx
15:15 Muzikinis intarpas
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimai Jonams 
ir Janinoms
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Stilius

19:30 Pasaulio puodai
20:30 Panorama
21:00 Šlagerių festivalis „Palanga 
2019“
23:05 Kostiumuotieji 
23:45 Čikagos policija 3 
00:30 Veranda
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 Atspindžiai
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Kostiumuotieji
04:45 Veranda
05:15 Ponių rojus

05:10 X mutantai 
06:25 Žmogus voras 
06:55 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą 

07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Rio 2 
09:50 Didžioji kelionė
11:30 Meškiukas Padingtonas 2
13:35 Nuotykių ieškotojas. 
Midos skrynelės prakeiksmas
15:35 Narnijos kronikos: 
liūtas, burtininkė ir drabužių 
spinta
18:30 TV3 žinios
19:30 Laiko vingis
21:45 Poilsiautojai. Pavydo 
žaidynės
00:00 Skubi pagalba 
01:00 Kobra 11 
01:50 Rezidentas 
02:40 Vieniši tėvai 
03:30 Skubi pagalba 
04:20 Iš Los Andželo į Vegasą
04:45 Paskutinis iš vyrų
05:30 Kobra 

06:40 Vėžliuko Semio

 nuotykiai 2 
08:20 Tintino nuotykiai. 
Vienaragio paslaptis
10:20 Dagas iš akmens 
amžiaus
12:00 Krokodilas Dandis
14:05 Krokodilas Dandis 2
16:20 Didžiosios motušės
 namai. Obuolys nuo obels
18:30 Žinios
19:30 Šiurpuliukai
21:35 Heraklis 
23:30 Taisyklės negalioja
01:50 Lietuviški svingeriai

06:55 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi
08:55 Afrika. Mirtinai 
pavojingi 
10:55 Metų laikai
12:50 36-asis Pasaulinis rytojaus 
cirkas 
14:40 Šokis svajonės ritmu

16:35 Mis Slaptoji agentė
18:50 Tango ir Kešas
21:00 Terminatorius.
 Išsigelbėjimas
23:15 Keršto valanda. 
Teisingumas
01:05 Metų laikai
02:35 "Iš visų jėgų"

05.30 Nauja diena
07.30 Alfa taškas
08.00 „Mentų karai: Kijevas. 
Sidabrinis durklas“
09.00 „Dvigubas gyvenimas“
10.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
11.00 „Reali mistika“ 
12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių
12.30 „Pone prezidente” 
13.00 Nauja diena
15.00 Grupė “Rondo”. Gyvo garso 
koncertas

16.00 Reporteris
16.30 Keliauk su reporteriu
17.00 Grupė “Išjunk šviesą”. 
Gyvo garso koncertas
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
19.30 Keliauk su reporteriu
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Dvigubas gyvenimas“
22.30 Reporteris
23.00 Keliauk su reporteriu
23.30 Laikykitės ten. Pokalbiai
00.30 „Reali mistika“ 
01.30 „Dvigubas gyvenimas“ 
02.20 „Pone prezidente” 
02.40 Grupė “Rondo”. Gyvo 
garso koncertas
03.25 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
04.10 Grupė “Išjunk šviesą”
04.55 Keliauk su reporteriu
05.15 Mažos Mūsų 
Pergalės
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Džesika Flečer
09:50 Miuncheno 
kriminalinė policija 
10:35 Komisaras Reksas  
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Pasaulio puodai
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai. Specialus 
„Lietuvos tūkstantmečio 
vaikų“ projektas
14:00 Žinios
16:30 Šoka Lietuva
16:45 Ponių rojus 
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Pasaulio teisuoliai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija
22:30 Dviračio žinios

23:00 Premjera. Kostiumuotieji 
23:45 Čikagos policija 3 
00:30 Laikinosios sostinės 
fenomenas. Kauno laiptai ir 
keltuvai
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 Kostiumuotieji 
04:45 Laikinosios sostinės 
fenomenas. Kauno laiptai ir 
keltuvai
05:15 Ponių rojus

05:10 Paskutinis iš vyrų 
05:30 Kobra 11 
06:00 Iš Los Andželo į Vegasą 
06:25 Transformeriai. Kibernetinė 
Visata 
06:55 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą

07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Viešbutis 
09:00 Šviesoforas 
10:00 Nuo likimo nepabėgsi 
12:00 Tikroji žvaigždė 
13:00 Parduotas gyvenimas 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Viešbutis
20:30 Prakeikti II 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Už priešo linijos: 
Kolumbija
23:50 Skubi pagalba 
00:50 Kobra 11 
01:45 Rezidentas 
02:35 Vieniši tėvai 
03:25 Skubi pagalba
04:15 Iš Los Andželo į Vegasą 
04:40 Paskutinis iš vyrų 
05:25 Kobra

06:00 Iš širdies į širdį
07:30 Tomas ir Džeris 

08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Rosenheimo policija
11:00 Varom!
11:30 Būrėja 
13:30 Turtuolė varguolė 
14:30 Našlaitės
15:30 Laukinis miestas
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:30 Stebuklas
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Turtuolė varguolė 
21:00 Varom! 
21:30 Žinios 
22:30 Užtikrintas teisingumas
00:35 Rivjera
01:30 Taisyklės negalioja
03:30 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
05:00 Alchemija XVI. Mada yra 
menas

06:25 CSI. Majamis
07:25 "Mano virtuvė geriausia
08:35 Sudužusių žibintų gatvės

09:40 Pėdsakas
10:35 Įteisintas faras
11:35 Paskutinis laivas
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės
13:35 Mano virtuvė geriausia
14:55 Sudužusių žibintų gatvės
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11
18:30 CSI. Majamis
19:30 Paskutinis laivas
20:30 Pričiupom!
21:00 Techninis nokautas
22:50 Terminatorius. Išsigelbėjimas
00:55 Kobra 11
01:45 Iš visų jėgų 
02:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05.30 Nauja diena
07.30 Alfa taškas
08.00 „Mentų karai: Kijevas. 
Sidabrinis durklas“ 
09.00 „Gluchariovas“ 
10.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 

11.00 „Reali mistika“ 
12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių
12.30 „Pone prezidente” 
13.00 Nauja diena
15.00 „Mentų karai: Kijevas. 
Sidabrinis durklas“
16.00 Reporteris
16.30 Alfa taškas
17.00 „Kelrodė žvaigždė“ 
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Meilės lygtis“
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 Oponentai
00.30 „Reali mistika“ 
01.30 „Meilės lygtis“ 
02.20 „Pone prezidente” 
02.40 „Mentų karai: Kijevas. 
Sidabrinis durklas“ 
03.25 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
04.10 „Kelrodė žvaigždė“ 
04.55 Alfa taškas
05.15 Mažos Mūsų Pergalės
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26 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Džesika Flečer
09:50 Miuncheno 
kriminalinė policija  
10:35 Komisaras Reksas
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Pasaulio teisuoliai
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai. Specialus 
„Lietuvos tūkstantmečio 
vaikų“ projektas
14:00 Žinios
16:30 Šoka Lietuva
16:45 Ponių rojus
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
20:59 Loterija „Jėga“
21:00 Auksinis protas

22:20 Juros periodo pasaulis
00:20 Pasiklydę vertime
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Visi kalba
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
05:05 Šoka Lietuva
05:15 Ponių rojus

05:05 Paskutinis iš vyrų 
05:25 Kobra 11 
06:25 Transformeriai. Kibernetinė 
Visata 
06:55 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Viešbutis 
09:00 Šviesoforas 
09:55 Nuo likimo nepabėgsi 
12:00 Tikroji žvaigždė 

13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Princesė ir varlius
21:20 Bėgantis labirintu 2
00:00 Velnio ranka
01:40 Poilsiautojai. Pavydo 
žaidynės 
03:30 Pavojingasis Bankokas
05:15 Rezidentas

06:00 Iš širdies į širdį
07:30 Tomas ir Džeris 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Rosenheimo policija
11:00 Varom!
11:30 Būrėja 
13:30 Turtuolė varguolė
14:30 Našlaitės
15:30 Laukinis miestas
16:30 Labas vakaras, 

Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Žudikų brolija
23:10 Dvigubas smūgis
01:10 Užtikrintas teisingumas
02:50 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
04:20 Rosenheimo policija

06:25 CSI. Majamis
07:25 Mano virtuvė geriausia
08:35 Sudužusių žibintų 
gatvės
09:35 Pėdsakas
10:35 Įteisintas faras
11:35 Paskutinis laivas
12:35 Nusivylusios namų 
šeimininkės
13:35 Mano virtuvė geriausia 
14:55 Sudužusių žibintų 
gatvės
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena

17:30 Kobra 11
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Pavojingos gatvės
23:40 Techninis nokautas
01:20 Kobra 11
02:55 Iš visų jėgų 
03:45 Nusivylusios namų 
šeimininkės

05.30 Nauja diena
07.30 Alfa taškas
08.00 „Mentų karai: Kijevas. 
Sidabrinis durklas“
09.00 „Gluchariovas“
10.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
11.00 „Reali mistika“ 
12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių
12.30 „Pone prezidente” 
13.00 Nauja diena
15.00 „Mentų karai: Kijevas. 
Sidabrinis durklas“ 
16.00 Reporteris

16.30 Alfa taškas
17.00 4 kampai
17.30 Pagaliau savaitgalis
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
19.30 Alfa taškas
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“
21.30 „Meilės lygtis“ 
22.30 Reporteris
23.00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
23.30 Protų kovos su Robertu 
Petrausku
00.30 „Reali mistika“ 
01.30 „Meilės lygtis“ 
02.20 „Pone prezidente”
02.40 „Mentų karai: Kijevas. 
Sidabrinis durklas“ 
03.25 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
04.10 4 kampai
04.30 Pagaliau savaitgalis
04.55 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
05.30 Nauja diena
06.00 „Pone prezidente”

Rokiškis
• Audi 80 B2. 1986 m., benzinas-
dujos, TA tvarkinga. Kaina 520 Eur. 
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• 1999 m. Toyota Yaris. 1 l, 
benzinas, 2 durų, TA iki 2022.06. 
Kaina 610 Eur. Tel. 8 650 71 480. 
Rokiškis
• Audi A6 C5. Universalas. Su 
TA. Turi trūkumų, bet važiuoti ja 
galima. Tel. 8 624 31 650.  
Rokiškis
• Audi A4. 1,9 l, 66 kW, dyzelis, 
sedanas, 1996 m. Tvarkingas, 
prižiūrėtas, TA iki 2020-11, 
kondicionierius, pakeisti diržai. 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 682 24 680. 
Rokiškis
• VW Polo 2001 m., universalas, 
1,9 l, TD, 61 kW, mechaninė 
greičių dėžė. TA galioja pusantrų 
metų. Lieti ratai, naujos padangos. 
Puikios būklės automobilis idealiai 
švariu salonu. Kaina derinama. 
Kaina 680 Eur. Tel. 8 686 85 002. 
Rokiškis
• IŽ-56 1959 m., važiuojantis, su 
dokumentais. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 614 55 406. Rokiškis

• Lengvojo automobilio priekabą 
MAZ. Nauja TA, draudimas, nauja 
elektros įranga, cinkuotos skardos 
dugnas, atidaromas bortas, nauji 
dokumentai. Kaina 270 Eur.  
Tel. 8 625 67 440. Rokiškis
• Automobilį Hyundai Tucson iš 
Vokietijos. Tvarkingas, benzinas-
dujos. Domina keitimas į MTZ ar 
T-25 traktorių. Kaina 3650 Eur.  
Tel. 8 683 84 569. Rokiškis
• Renault Scenic RX4. 2001 
m., 4 varomi ratai, techniškai 
tvarkinga mašina, sankaba, variklis. 
Automobilis važiuoja labai gerai. 
1.9 l, dyzelis, 75 kW. Padangos, 
ratlankiai R16, kėbulo lakas 
vietomis nusilupęs. TA Iki 2021.09. 
Rokiškio raj. Kaina 950 Eur.  
Tel. 8 646 05 600. Rokiškis
• Fiat Punto. 2001 m., 1,2 l variklis, 
44 kW. Benzinas, ką tik atlikta 
TA. Tvarkingas. Galima apžiūrėti 
Automobilių Švara prie žiedo, 
Rokiškis. 8-677-67391. Kaina 700 
Eur. Tel. 8 629 50 988.  
Rokiškis
• Opel Zafira 2002 m., dyzelinas, 
2,2 l. Kaina 650 Eur.  

Tel. 8 615 96 411. Rokiškis
• Volvo V40. 2000 m., 1,8 l, 90 kW, 
benzinas. TA iki 2021 11. Variklio 
defektas. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 615 92 765. Rokiškis
• Motorolerį. Užsiveda, važiuoja. 
Naujas akumuliatorius. Kaina 230 
Eur. Tel. 8 678 08 740.  
Anykščiai
• VW Golf hečbeką. 1,6 l, benzinas, 
nauja TA. Tel. 8 699 19 182. 
Rokiškis
• Opel Astra. Universalas, 2 l, 
dyzelis, yra TA. Tel. 8 699 19 182. 
Rokiškis
• Opel Zafira. 2009 m., 74 kW, 
nauja TA. Tel. 8 699 19 182. 
Rokiškis
• Opel Astra 1,7 l, 81 kW, dyzelis, 
hečbekas, nauja TA.  
Tel. 8 699 19 182. Rokiškis
• VW Golf Plus 2008 m., 77 kW, 
nauja TA. Tel. 8 699 19 182. 
Rokiškis
• VW Golf 1,9 l, 66 kW, hečbekas, 
TA ilgam. Tel. 8 699 19 182. 
Rokiškis
• VW Golf, universalas, 1,9 l, 66 
kW, TA dar ilgam.  

Tel. 8 699 19 182. Rokiškis
• VW Touran 2 l, 100 kW, +chip. 
Kėbulo defektai. Kaina 1600 Eur. 
Tel. 8 607 06 830. Kupiškis
• Tvarkingą, važiuojančią Audi 
80 B4. 1994 m., 1.9 l, TD. 
Dveji rakteliai, lieti ratlankiai, 
signalizacija, žieminių ratlankių 
komplektas, liukas, tamsinti stiklai, 
žalias, sedanas. Kaina 299 Eur.  
Tel. 8 647 55 957. Rokiškis
• 1991 m, benzininį automobilį VW 
Polo. Su TA. Tel. 8 606 46 501. 
Rokiškis
• 1995 m. Audi A4 1,9 l, TDI, 
66kW. Galiojantys TA ir draudimas. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 625 67 440. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Ratus. R15, 185/65, 4 skylių. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 610 29 949. 
Rokiškis
• MOSKVIČ 412, mažai naudotą 
variklį. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• R13, R14, R15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  

Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• VW Golf 3, 1997 m., universalas 
dalimis. Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis
• Mercedes-benz. Visą arba dalimis. 
Tel. 8 608 47 310. Rokiškis
• Naudotas automobilių dalis. VW 
Passat B5, VW Passat B3, VW Golf 
3 universalas, VW Sharan, VW, 
Ford Galaxy, Audi A4.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Keturių skylių, lengvojo lydinio 
ratlankius. R15, centrinė skylė 58 
mm,tarpas tarp skylių 108x76 mm. 
Tel. 8 615 55 734. Rokiškis
• 195/65, R15 padangas. Vasarinės, 
2017 m. komplektas. Yra ir po 
2 vnt. padangų, gerų, naudotų, 
firminių, gerų metų. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• R16, 5/112, Volkswagen 
ratlankius su padangomis. 2017 m. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• R18, Audi ratlankius. 5/112, 
originalūs. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• R15 ratlankius. Kaip nauji. 5/112, 
et45, J6,5, tinka Audi, Volkswagen, 

Seat, Sharan. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Vasarines padangas. 205/55, R16, 
4vnt. 185/65, R15, 4 vnt.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Naudotas vasarines padangas 
Alliance 195/60, R15, 88H. 4 vnt. 
Tel. 8 650 34 206. Rokiškis
• R17, Opel ratlankius su palange. 
Padangos 215/40, vasarinės 5/110, 
galima uždėti ir 112, tinka Audi, 
Volkswagen. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Padangas. 205/55, R16, m+sn 
2017 m., 6 mm. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Du motociklo Emkos ratus su 
padangomis. Tel. 8 626 20 592. 
Rokiškis
• Skardinius, R16, Ford Focus 
ratlankius. 2017 m., 4 vnt. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 612 91 771.  
Rokiškis
• Mercedes-Benz E W210 sedano, 
pusiau odinį, elektrinį saloną kartu 
su durų apmušalais. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 621 90 103. Rokiškis
• Ford Fiesta, hečbekas, 2 durelių, 
dalimis. 2005m.l 1.4 l, TD. 
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Lietuvos kariuomenę pasiekė 
iš Norvegijos įsigytos oro 
gynybos sistemos

Lietuvos karinių oro pa-
jėgų Oro gynybos batalioną 
pasiekė iš Norvegijos įsigy-
tos vidutinio nuotolio oro 
gynybos sistemos NASAMS, 
pranešė kariuomenė.

„Su šių sistemų atėjimu su-
stiprėjo Lietuvos oro erdvės 
gynyba, toliau yra stiprinamas 
atgrasymas. Apjungiant visus 
bendros gynybos sistemos 
komponentus į vieną visumą, 
mes galime pasiekti gerą re-
zultatą, kuris privers potenci-
alius priešininkus permąstyti 
savo ketinimus, o mums tai 
suteiks daugiau saugumo bei 
veiksmų laisvės", – pranešime 
sako Lietuvos kariuomenės 
vadas generolas leitenantas 
Valdemaras Rupšys.

NASAMS – plačiausiai 
naudojama vidutinio nuotolio 
oro gynybos sistema NATO 
valstybėse, ji naudojama ir 
Baltųjų rūmų apsaugai.

Kariuomenės teigimu, įsi-
gyta sistema yra naujausia. 
Trečios kartos NASAMS nau-
dotojai šiuo metu yra tik Lie-
tuvos ir sistemos gamintojos 
Norvegijos kariuomenės.

Įsigytąją sistemą sudaro 

ugnies valdymo centrai, ra-
ketsvaidžiai, ryšio įranga, 
perkant šias sistemas moder-
nizuota ir šiuo metu Lietuvos 
kariuomenėje naudojama ar-
timojo nuotolio oro gynybos 
sistema RBS-70.

Abi sistemos bus inte-
gruotos į bendrą Lietuvos oro 
gynybos skydą. Specialistų 
rengimas darbui su naują-
ja sistema pagal Norvegijos 
kariuomenės ir „Kongsberg 
Defence & Aerospace" gamy-
klos sudarytą metodiką ir pro-
gramas jau pradėtas praėjusių 
metų pabaigoje Norvegijoje.

Tolesnis rengimas persike-
lia į Lietuvą, kur norvegų spe-
cialistai su Lietuvos kariais tęs 
darbą pačiame Oro gynybos 
batalione. Planuojama, kad iki 
2021 metų bus baigtas perso-
nalo rengimas ir pradėta gin-
kluotės integracija į vieningą 
NATO oro gynybos sistemą. 

Vidutinio nuotolio oro 
gynybos sistemą NASAMS 
Lietuva pirko pagal ministeri-
jos ir Norvegijos kompanijos 
„Kongsberg“ 2017 metų spa-
lio 26 dieną pasirašytą sutartį, 
jos vertė – 110 mln. eurų.

BNS inform.

Visureigį Sanyong Muso. 2001 
m., 2,9 l, TD. dalimis. Visureigį 
Renault Scenik 4x4 , 2001 m., 2 l, 
benzinas, 103 kW.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• eSTAR LEDTV40 smart. 
Pirktas prieš pusę metų, gražiai 
rodo ekranas, didelis, 40 colių. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 609 92 952. 
Rokiškis
• Televizorių Šilelis su 
skaitmeniniu imtuvu. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Veikiantį televizorių JVC. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 610 07 944.  
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Rotacinę šienapjovę. Lenkiška, 
nedaug naudota. Kaina 260 Eur. 
Tel. 8 625 17 722.  
Kupiškis
• Traktoriaus MTZ-50 kairės 
pusės duris. Neperdažytos,  yra 
sandarinimo gumos. Galiu atvežti  į 
Rokiškį. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 616 35 640. Zarasai
• Traktorių JUMZ, 6Kl. 198 4m. Su 
kranu. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 607 82 484.  
Rokiškis
• Savadarbę, savivartę 8 t priekabą 
su dokumentais. Krovinys 
verčiamas į galą. Hidrocilindras-24 
tonų galios, tvarkinga elektros 
instaliacija. Galima nuimti visus 
bortus, lieka tiesi platforma. Dėžės 
matmenys: 4,5x2,4x0,7 m. Kaina 

2800 Eur. Tel. 8 674 22 216. 
Rokiškis
• 2 reduktorius. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 615 19 401.  
Kupiškis
• Srutovežį, 3,2 tonos. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 615 19 401. 
Kupiškis
• Traktorius T-25. Tvarkingas, su 
dokumentais. Kaina 3200 Eur.  
Tel. 8 625 27 508.  
Rokiškis
• Galingą reduktorių, tinkantį 
malkų skaldyklei gaminti, santykis 
1:40. Tel. 8 610 17 664.  
Rokiškis
• Ritininį šieno presą, minkšto 
presavimo. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 614 55 406. Rokiškis
• Presą Krone 125, paruoštą darbui. 
Vikšrinį traktorių DT 74, dirbantis. 
Kainos sutartinės.  
Tel. 8 626 67 915. Rokiškis
• T-150 variklį. Kaina 450 Eur. Tel. 
8 650 68 045. Rokiškis
• Bulvių kombainą Grimme 
Europe. 1980 m. Dirbantis, be 
gedimų. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 2000 Eur.  
Tel. 8 690 02 029.  
Panevėžys
• Traktorių. Tel. 8 654 61 869. 
Rokiškis
• Traktorių. Kaina 1600 Eur.  
Tel. 8 654 61 869. Rokiškis
• Savadarbį traktorių. Variklis T-40, 
yra hidraulis, darbinis velenas. 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 625 17 722. 
Kupiškis
• Kombainą Niva sk-5 dalimis. 
Variklis, smulkintuvas, kederis, 
kulimo dalys ir kt.  
Tel. 8 641 57 036. Rokiškis
• Savadarbį 400 l purkštuvą prie 
traktoriaus. Tel. 8 610 17 664. 
Rokiškis
• Sz360. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 647 90 501. Kupiškis

q  Video 
ir fotogalerijos

V. Žala pristatė vasaros sezono planus – 
startuos Žemaitijos ir Rokiškio ralio etapuose

Iki pirmojo šių metų 
Lietuvos automobilių ralio 
čempionato etapo likus ma-
žiau nei mėnesiui, „Agro-
rodeo“ komandos pilotas 
Vaidotas Žala pranešė, kad 
jau paaiškėjo tikslesni šio 
sezono komandos planai, 
kuriuose – startai Žemai-
tijos ir Rokiškio ralio eta-
puose.

Svarbiausios vasaros 
treniruotės
Lenktynininkas prisipaži-

no, kad po ilgos pertraukos, 
kada dėl COVID-19 įvairūs 
sporto renginiai ir lenktynės 
buvo atšauktos ar nukeltos, 
sportinis alkis yra didžiulis, 
todėl komanda jau tikrina 
R5 automobilio pagrindinius 
mazgus ir ruošiasi liepos 10-
11 d. vyksiančiam „Rally Že-
maitija“.

„Noras lėkti ralio trasomis 
yra didžiulis. Klasikinis ralis 
vis dar išlieka mūsų pagrindi-
ne vasaros sezono treniruočių 
forma. Praeitais metais turė-
jome vieną testų sesiją prieš 
ralio sezoną, tačiau vėliau 
taupymo sumetimais testų 
neberengėme. Šios taktikos 
laikysimės ir šiais metais, nes 
lenktyninių kilometrų visiš-
kai pakanka sportinei formai 

palaikyti“, – aiškino pilotas.
V. Žala teigė, kad dėl už-

sitęsusios lenktynių sezono 
pradžios norinčių numalšinti 
sportinį alkį bus ir daugiau, 
todėl dalyvių sąrašas turėtų 
būti gausus. Pats sportininkas 
tikino, kad pagrindinis ko-
mandos tikslas bus išlaikyti 
tokį pat tempą, kaip ir pernai.

„Mūsų lūkesčiai yra pa-
prasti – važiuoti greitai ir 
iki pat finišo. Vis tik prisi-
mindamas, kad 2019-aisiais 
turėjome rizikingų situacijų, 
nutariau šiemet apsidrausti 
automobilį. Klasikinis ralis 
truputį skiriasi nuo Dakaro, 
nes čia dažniau važiuojame 
arti visiškos ribos. Žinoma, 
galima šiek tiek atleisti ak-

celeratoriaus pedalą ir va-
žiuoti saugiau, tačiau aš norė-
čiau išlaikyti agresyvų tempą, 
nes būtent taip ir šlifuojami 
įgūdžiai“, – sakė „Agroro-
deo“ pilotas.

Lenktynininkas džiaugė-
si, kad nepaisant to, jog visi 
LARČ etapai įvyks vėliau, 
jau dvejus metus su koman-
da bendradarbiaujantis la-
tvis Andris Malniekis sutiko 
lenktyniauti kartu ir šio sezo-
no metu. Tiesa, dėl pasikei-
tusio lenktynių tvarkaraščio 
šturmanas lėks ne tik Lietu-
vos, bet ir Latvijos bei Estijos 
ralio trasomis, kur geriausių-
jų vardo sieks su kaimyninės 
šalies automobilių sporto 
žvaigžde Reinis Nitišis.

Tik du startai
V.Žala neabejojo, kad da-

lyvaus ir antrajame Lietuvos 
automobilių ralio čempionato 
etape „Samsonas Rally Ro-
kiškis“, tačiau tikimybė, jog 
„Agrorodeo“ ekipažas stos ir 
prie tolimesnių etapų starto 
linijos – gana nedidelė.

„Kol kas labai abejoju, kad 
dalyvausime tolimesniuose 
etapuose. Įkandome branges-
nę Dakaro techniką, tačiau ji 
reikalauja ir daugiau atstatymo 
išlaidų, todėl vasarą turėsime 
šiek tiek pataupyti. Vis tik, jei 
sezono eigoje matysime, kad 
galime sau tai leisti, planai gali 
pasikeisti“, – teigė V. Žala.

Ralio organizatorių 
inform.

Anglų kalbos egzaminu prasideda brandos egzaminų sesija
Valstybiniu anglų kalbos eg-

zaminu prasidėjo pagrindinė 
brandos egzaminų sesija.

Anglų kalbos egzaminą lai-
kys 18 tūkst. 653 kandidatai, pra-
nešė Švietimo, mokslo ir sporto 
ministerija.

Jos duomenimis, tai populia-
riausias valstybinis egzaminas, 
kurį rinkosi laikyti abiturientai.

Šiais metais brandos egzami-

nus laikys daugiau nei 26 tūkst. 
bendrojo ugdymo ir profesinių 
mokyklų baigiamosios klasės 
mokinių. O iš viso – 28 tūkst. 
267 kandidatai: abiturientai, 
buvę mokiniai ir eksternai.

Brandos atestatui gauti reikia 
išlaikyti du brandos egzaminus: 
privalomą lietuvių kalbos ir li-
teratūros ir dar vieną pasirinkto 
dalyko brandos egzaminą ar pa-
rengti brandos darbą.

Kaip ir pernai lieka tos pa-
čios egzaminų išlaikymo ribos. 
Laikant biologijos, chemijos, 
fizikos, geografijos, istorijos, 
matematikos, užsienio kalbų 
(anglų, prancūzų, rusų, vokie-
čių) valstybinius brandos egza-
minus reikia surinkti 16 proc. 
užduoties taškų, informacinių 
technologijų – 20 proc. užduo-
ties taškų, o lietuvių kalbos ir 
literatūros – 30 proc. užduoties 

taškų.
Valstybinius brandos egzami-

nus vertins apie 1800 specialistų. 
Šiemet jų valandiniai darbo įkai-
niai padidinti daugiau kaip 25 
proc., palyginti su 2019 metais.

Pagrindinė brandos egzami-
nų sesija baigsis liepos 21 dieną 
fizikos brandos egzaminu. Pa-
kartotinė sesija vyks nuo liepos 
22-osios iki rugpjūčio 4-osios.

BNS inform.
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Birželio 23-oji, 
antradienis, 
26 savaitė

Iki Naujųjų liko 191 diena
Birželio sukilimo diena

Tarptautinė olimpinė diena 
Tarptautinė našlių diena

Valstybės tarnautojo diena
Saulė teka 4.42 val., 

leidžiasi 22 val. 
Dienos ilgumas 17.18 val. 

Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Agripina, Arvyda, Arvydas, Arvydė, 
Arvys, Vaida, Vaidas, Vaidauga, 
Vaidaugas, Vaidenė, Vaidenis, 
Vanda, Vandalinas, Vandalius, 

Žydrius.
Rytoj:  Ansas, Janė, Janina, Jonas, 
Jonaudas, Jonaudė, Jonė, Jonis, 

Žana, Žaneta.
Poryt: Baniutė, Geismantas, 

Geismantė, Geistara, Geistaras, 
Geistautas, Geistautė, Geisvina, 
Geisvinas, Girvydas, Prosperas, 
Vilhelma, Vilhelmas, Vilhelmina, 

Vilius.

Dienos citata
Kada miegame, mes visi lygūs“ 

(M. Servantesas).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1611 m. maištaujantys jūrei-
viai Hadsono įlankoje įsodino į 
valtį anglų keliautoją Henry Hud-
son, pagarsėjusį tuo, jog mėgino 
rasti kelią iš Europos į Aziją per 
Arkties vandenyną. Po to garsaus 
keliautojo niekas daugiau nebe-
matė.

1967 m. popiežius Paulius 
VI išleido encikliką „Sacerdotalis 
Caelibatus“, dar kartą patvirtin-
damas celibato įstatymą.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1906 m. gimė prozininkas, 
literatūros tyrinėtojas, vertėjas, 
diplomatas, redaktorius Anta-
nas Vaičiulaitis. Mirė 1992 m. 
Vašingtone (JAV).

1920 m. Steigiamajame Sei-
me paskelbta Socialdemokratų 
frakcijos deklaracija - pirmasis 
viešas programinis LSDP pa-
reiškimas.

1924 m. įsteigtas pirmasis 
Lietuvoje nacionalinis bankas - 
Žemės bankas.

1941 m. hitlerininkai pade-
gė Ablingos kaimą ir sušaudė 
35 šio bei 7 gretimo Žvaginių 
kaimo gyventojus.

Post scriptum
Ir duris uždarius, 

laikas bėga.

LAISVALAIKIS
Guliašo sriuba su kiauliena

Ingredientai: 
• 3 vidutinio dydžio svogūnai 
• 2 skiltelės česnako
• 1 aštrusis pipiras
• 1 saldžioji paprika
• 500 gramų kiaulienos sprandinės
•1 arbatinio šaukštelio paprikos mil-
telių
•1 arbatinio šaukštelio aštriosios pa-
prikos miltelių
 •1 arbatinio šaukštelio džiovinto 
čiobrelio
• 1,5 litro jautienos sultinio
• 2 valgomųjų šaukštų kapotų pe-
tražolių 

 •1 arbatinio šaukštelio raudonojo vyno acto
• 2 smulkiai pjaustyti pomidorų
• 1 valgomojo šaukšto pomidorų pastos
• 300 gramų bulvių 
• druskos, juodųjų pipirų, aliejus

Gaminimas: aliejuje pakepiname susmulkintus svogūnus, česnakus, papriką bei aš-
trųjį pipirą kol suminkštės. Daržoves suberiame į puodą, kuriame virsime sriubą.
Tuomet kiaulieną supjaustome gana stambiais kubeliais bei apkepame, suberiame 
paprikos, aštriųjų pipirų miltelius, čiobrelius ir baigiame kepti, kol gražiai apskrus. 
Mėsą sudedame į puodą su daržovėmis, įpilame stiklinę sultinio bei verdame, kol 
nugaruos pusė skysčio.
Po to sudedame petražoles, actą, pomidorus ir pomidorų pastą, taip pat pagardina-
me pagal savo skonį druska ir pipirais. Supilame likusį sultinį (mėsa bei daržovės turi 
būti sultinyje). Verdame uždengusios ant mažos ugnies maždaug 90 minučių. Jeigu 
skystis labai nugaravo – papildome. Paskui sudedame stambiai supjaustytas bulves – 
kai jos išvirs, guliašas jau bus paruoštas. 

www.rokiskiosirena.lt

Kurto Cobaino gitara 
iš koncerto „MTV 
Unplugged“ parduota 
už 6 mln. dolerių

Purvas virto auksu: gitara, 
kuria 1993-aisiais per koncer-
tą „MTV Unplugged“ grojo 
purvinojo roko (grandžo) 
grupės „Nirvana“ lyderis 
Kurtas Cobainas, aukcione 
šeštadienį parduota už neįti-
kėtiną 6 milijonų JAV dolerių 
(5,35 mln. eurų) sumą. 

Elektroakustinę 1959-ųjų 
„Martin D-18E“, kurią K. 
Cobainas brązgino per akus-
tinį koncertą, vėliau virtusį 
„gyvo“ garso albumu, nusipir-
ko profesionalių mikrofonų ir 
aksesuarų gamintojos „Rode 
Microphones“ savininkas aus-
tralas Peteris Freedmanas. 

Gitaros pradinė kaina „Ju-
lien's Auctions“ Beverli Hilse 
surengtame aukcione buvo 1 
mln. dolerių (892 tūkst. eurų).

„Nirvanos“ akustinis kon-
certas įvyko Niujorke 1993 
metų lapkričio 18-ąją, likus 
mažiau nei penkiems mėne-
siams iki K. Cobaino mirties. 
27-erių dainininkas ir dainų 
autorius nusižudė 1994-ųjų 
balandį. 

Tame pačiame aukcione 
Beverli Hilse buvo parduota 
gitara, specialiai pagamin-
ta amerikiečių dainininkui 
Prince'ui, grojusiam ja šlovės 
zenite XX amžiaus devintaja-
me ir dešimtajame dešimtme-

čiuose.
Už Prince'o instrumentą su-

mokėta 563 500 dolerių (503 
700 eurų) – nedaug, palyginti 
su tuo, kiek gauta už „Nirva-
nos“ lyderio gitarą, bet žymiai 
daugiau, nei tikėtasi. Už gitarą 
buvo tikimasi gauti apie 100–
200 tūkst. dolerių (89–178 
tūkst. eurų). 

Šia akinamai mėlynos spal-
vos gitara su Prince'o „meilės“ 
simboliu amerikiečių atlikėjas 
grojo nuo 1984-ųjų turo „Pur-
ple Rain“ iki dešimtojo dešim-
tmečio pradžios. Ja taip pat 
įrašyti albumai “Lovesexy” ir 
“Sign O' The Times”. 

Gitara atrasta neseniai, 
tvarkant prieš ketverius metus 
nuo perdozavimo mirusio 57-
erių dainininko namų ir studi-
jos kompleksą „Paisley Park“ 
Minesotoje. 

Taip pat penktadienį už 298 
tūkst dolerių (265 800 eurų) – 
10 kartų daugiau, nei tikėtasi – 
parduotas makramė technika 
pintas diržas, su kuriuo apie 
30 kartų scenoje pasirodė ro-
kenrolo karalius Elvis Presley, 
o už 179 200 dolerių (159 
900 eurų) – dramblio kaulo 
spalvos suknelė, kurią pop-
muzikos žvaigždė Madonna 
vilkėjo 1990-aisiais įrašytame 
vaizdo klipe „Vogue“.

BNS inform.

Smulkieji ūkininkai gali tikėtis 200 eurų išmokų
Apie 40 tūkst. nedidelių 

ūkininkų gali tikėtis 200 
eurų per mėnesį valstybės 
kompensacijų. Už penkis 
mėnesius – tris karantino 
ir du po jo – jiems iš viso 
būtų išdalinta apie 20 mln. 
eurų. 

Seimas šią savaitę ėmėsi 
svarstyti tokį siūlymą. Už-
im tu mo įsta ty mo pataisas 
teikiantis Socialinių reika-
lų ir darbo komiteto narys 
„valstietis“ Tomas Tomilinas 
sako, kad parama pasiektų 
smul kius ūkius, kurių šalies 
že mės ūkyje yra dauguma. 

„Tai nė ra la bai ma ži ūkiai. 
To kių lie tu viš kų ūke lių yra 
tik rai ne ma žai mū sų re gio-
nuo se ir tie žmo nės iš vi so 
jo kios para mos ne ga vo. Tik-
rai eko no mi ne pras me gal būt 
šie ūkiai ne su da ro di de lės 
da lies ver tės gran di nė je, ta-
čiau so cialine de mo gra fine 
pras me yra vis dar di džiau sia 
ūki nin kų gru pė ir ne ga li me 
tie siog jų taip dis kri mi nuo ti 
ir ne leis ti jiems pa sinau do ti 
ta pa ra ma, ku ria pa si nau do ja 
ki ti ūki nin kai, šiuo at ve ju la-
biau pa si tu rin tys, stam bes ni, 
virš 4 va di na mų jų EDV“, – 
Seime šią savaitę kalbėjo T. 
Tomilinas. 

Pasak jo, pa ra mą  gautų 
virš 40 tūkst. sa va ran kiš kai 
dir ban čių smul kių jų ūki nin-
kų. 

„Pre li mi na riais skai čia vi-
mais, kal ba me apie 30 tūkst. 
ūki nin kų, ku rie ne tu ri dar bo 
san ty kių, ir apie 10 tūkst. tų, 
ku rie tu ri dar bo san ty kius ir 
gauna pajamas iki vie nos mi-
ni ma lios al gos“, – teigė T. To-
milinas. 

Subsidija būtų mokama 
ūkininkams, kurių ūkis ne 
didesnis nei 4 ekonominio 
dydžio vienetai (EDV) ir ku-
rių pajamos iš darbo santykių 
neviršytų minimalios algos 
arba jie iš viso nedirbtų, taip 
pat būtų deklaravę pasėlius 
arba turėtų bent vieną sąlygi-
nį gyvulį, gyvenantys kaime 
ir negaunantys nei nedarbo 
draudimo, nei savarankiškai 
dirbančiojo išmokos. 

400 eurų išmokos už du 
pirmus karantino mėnesius 
pasiektų visus tokius ūkinin-
kus, o nuo gegužės vidurio iki 
rugpjūčio vidurio po 200 eurų 
gautų tik uždirbantieji, bet ne 
daugiau kaip minimali alga. 
Nedirbantieji per karantiną ir 
du mėnesius po jo gali gauti 
200 eurų bedarbio išmokas. 

„Valstiečiui“ Aurimui Gai-
džiūnui pareiškus, kad parama 
pasinaudos ir vadinamieji „so-
fos“ ūkininkai, kurie turi ūkį, 
bet jų že mę dir ba ki ti, T. To-
milinas sakė, kad dėl to sudėti 
saugikliai.    

„Vie nas iš kri te ri jų yra tai, 
kad ūki nin kas tu ri de kla ruo ti 
pa sė lius – ne tik pie vas, ga-

nyk las, bet ir  pasėlius, ar ba 
tu ri tu rė ti tą va di na mą jį są-
ly gi nį gy vu lį. Bū tent tai bus 
pa grin di nis kri te ri jus, kuris 
at ri bo s dau gy bę tų va di na-
mų jų „so fos“ ūki nin kų. Jie 
tik rai pa ra mos ne gaus, nes 
daž niau siai tai yra tur tin gi 
žmo nės iš mies to, tu rin tys 
tam tik rą že mės plo tą kur 
nors kai me“, – tvirtino T. To-
milinas. 

4 EDV nesiekiančiame 
ūkyje gali būti iki 11 mel-
žiamų karvių arba auginama 
iki 17 ha kviečių, jų pajamos 
per metus negali viršyti 8,7 
tūkst. eurų, o pelnas – 4,8 
tūkst. eurų. Tokie ūkininkai 
atleisti nuo „Sodros“ mokes-
čių, bet moka privalomojo 
sveikatos draudimo įmokas.

„Sodros“ duomenimis, 
2018 metais buvo beveik 
152 tūkst. mažesnių nei 4 
EDV ūkininkų, pusė jų buvo 
pensininkai.    

Valstybės subsidija dabar 
mokama visiems savarankiš-
kai dirbantiems asmenims, 
kurie atitinka tam tikras są-
lygas, ir smulkiems ūkinin-
kams, kurių ūkis didesnis 
negu 4 EDV.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti vi-
suomenės informavimo 
priemonėse bei interneto 
tinklalapiuose be raštiško 
UAB BNS sutikimo drau-
džiama.

Moterų ir vyrų darbo užmokesčio 
atotrūkis pernai sudarė 12,4 proc.

Moterų ir vyrų darbo užmo-
kesčio atotrūkis šalies ūkyje, 
neįskaitant žemės ūkio, miški-
ninkystės ir žuvininkystės įmo-
nių, pernai sudarė 12,4 proc. ir, 
palyginti su 2018 m., sumažėjo 
0,6 procentinio punkto. 

Darbo užmokesčio atotrū-
kiui įtakos turėjo ne teisinio, o 
socialinio ir ekonominio pobū-
džio veiksniai – vyrų ir moterų 
skaičiaus pasiskirstymas pagal 

ekonomines veiklos rūšis, jų 
profesija, išsilavinimas, amžius, 
darbo stažas ir kitos priežastys, 
pranešė Statistikos departamen-
tas. Didžiausias moterų ir vyrų 
darbo užmokesčio atotrūkis 
buvo finansinės ir draudimo 
veiklos įmonėse – 36,3 proc., 
informacijos ir ryšių – 30,2 
proc., žmonių sveikatos prie-
žiūros ir socialinio darbo – 26,8 
procento.
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

AVINAS. Šią 
savaitę turėsite 
galimybę padi-
dinti gaunamas 

pajamas, todėl būkite ap-
dairūs ir nepražiopsokite 
savo šanso. Net ir tuomet, 
jei manote, kad nepajėgsite 
visų darbų atlikti laiku, dėl 
nepanaudotų galimybių vė-
liau gali tekti gailėtis. Šiuo 
metu jus gali dominti vien 
tik atostogos, tačiau pailsėję 
būsite kur kas energingesni, 
todėl galėsite nuveikti kur 
kas daugiau nei įprastai.

JAUTIS. Ra-
site atsakymą į 
jus seniai vargi-
nusį klausimą, 

todėl gyvenimas nušvis kur 
kas ryškesnėmis spalvomis. 
Būsite nusiteikę bendrau-
ti ir bendradarbiauti, todėl 
žvaigždės pataria neatidė-
lioti susitikimų, palanku pla-
nuoti bendrą veiklą su drau-
gais ar kolegomis. Jei reikės 
atlikti kolektyvines užduotis, 
tai galėsite padaryti be dide-
lių pastangų: kartu įveiksite 
net ir didžiausias kliūtis.

D V Y N I A I .  
Numatomas pra-
turtėjimas: galbūt 
pavyks susitarti 

dėl didesnio atlyginimo, ar-
laimėsite loterijoje. Turėsite 
galimybių pakeisti savo gy-
venime nusistovėjusią tvar-
ką. Antroje savaitės pusėje 
galimi malonūs netikėtumai, 
kurie  leis į pasaulį pažvelg-
ti visai naujomis spalvomis. 
Net ir tuomet, jei atrodys, 
kad darbai niekaip nesibai-
gia, skirkite šiek tiek laiko 
poilsiui, ir tai tikrai padės 
įsikrauti daugiau energijos.

VĖŽYS. Ieš-
kosite būdų, kurie 
jums padėtų nusi-
raminti. Įtampos 

netrūks, todėl svarbiausia 
yra tai, kaip jūs su ja kovo-
site. Nors šiuo metu jūsų 
problemos atrodys nemen-
kos, tačiau po kurio laiko jas 
prisiminsite su šypsena, to-
dėl per daug dėl to nerimauti 
tikrai nereikėtų. Žvaigždės 
pataria tiesiog atlikti jums 
priklausančias užduotis ir 
kuo mažau sukti galvą dėl 
nesėkmių.

Astrologinė prognozė savaitei 
LIŪTAS. At-

rodys, kad visi tik 
ir bando išvesti 
jus iš kantrybės, 

tačiau labai pasistengę galite 
išlikti stiprūs ir nepalaužia-
mi, nepasiduokite provoka-
cijoms, nereaguokite į išpuo-
lius. Jei atrodys, kad visko 
per daug susikaupė, tiesiog 
atsiribokite nuo kasdienių 
darbų ir šiek tiek laiko skir-
kite savo mėgstamai veiklai. 
Atminkite, kad rytas visada 
protingesnis už vakarą, todėl 
nepriimkite skubotų spren-
dimų – tam sulauksite tikrai 
palankesnio laikotarpio.

M E R G E L Ė .
Norėsite nuo vis-
ko atsiriboti ir 
bent mintimis 

išvykti į negyvenamą salą. 
Galbūt plano įgyvendinimas 
ir nebus toks dramatiškas, ta-
čiau tuomet, jei pajusite jėgų 
trūkumą, tikrai galėsite im-
tis atostogų planavimo. Tam 
dabar bus itin palankus lai-
kotarpis, tad nesikankinkite, 
jei darbai pasirodys pernelyg 
slegiantys – atostogų prašy-
mą pateiksite vos per kelias 
minutes, o poilsio nauda bus 
tiesiog nepamatuojama. Ne-
praleiskite progos.

S VA R S T Y -
KLĖS. Atrodys, 
kad laikas tiesiog 
skrieja: gausite 

daugybę užduočių, kurias 
teks atlikti kiek įmanoma 
skubiau, todėl apie poilsį ga-
lėsite tik pasvajoti. Vis dėlto 
net ir įtemptoje dienotvarkė-
je pasitaikys tikrai malonių 
akimirkų, kurios tikrai džiu-
gins ir leis judėti į priekį. 
Laiko trūkumas šiuo metu 
atrodys didžiausia problema, 
tačiau jau labai greitai galė-
site ją pamiršti.

S K O R P I O -
NAS. Gali tekti 
susidurti su neti-
kėtomis išlaido-

mis, todėl būsite šiek tiek 
suirzę. Labai greitai žadamas 
finansinės situacijos pagerė-
jimą. Gali tekti atlikti dau-
giau darbų, nei esate įpratę, 
tačiau būsite kupini jėgų ir 
su visomis užduotimis su-
sidorosite tikrai sklandžiai. 
Jei vis pasvarstote, kaip būtų 

puiku susiplanuoti atostogas, 
nedvejodami imkitės veiks-
mų, nes šis laikotarpis bus 
palankus.

ŠAULYS. Bū-
site dėmesio cen-
tre, todėl turėsite 
šansų užmegzti 

naujas pažintis. Jei dar nesa-
te įsipareigoję, turėsite gali-
mybių tai pakeisti –  būkite 
atidūs ir pastebėkite likimo 
siunčiamus ženklus. Antro-
je savaitės pusėje daugiau 
dėmesio skirkite pradėtiems 
darbams užbaigti, tačiau pa-
sistenkite nepradėti naujų 
projektų, nes jų įgyvendini-
mas gali tapti tikru iššūkiu.

OŽIARAGIS. 
Norėsite šiek tiek 
atsikvėpti. Susi-
dursite su sudė-

tingomis užduotimis, kurias 
įveikę jausitės tarsi kalnus 
nuvertę. Nors gali atrodyti, 
kad jums patikėtų užduočių 
atlikimas – beviltiškas rei-
kalas, jei įdėsite pakankamai 
daug pastangų, likimas jums 
už tai tikrai atlygins. Greitai 
žvaigždės jums žada didelę 
sėkmę, tačiau jos sulauks tik 
patys darbščiausi.

VANDENIS. 
Galite netikėtai 
sulaukti svečių, 
ir tai nedžiugins. 

Nusipelnėte šiek tiek poilsio. 
Pasistenkite į susiklosčiusią 
situaciją reaguoti ramiau, 
pasvarstykite, kokie jūsų 
darbai gali palaukti. Galite 
maloniai nustebti, kad su-
derinti darbą ir laisvalaikį 
yra paprasčiau, nei atrodo i, 
todėl nesibaiminkite, jei ne 
viskas eisis pagal planą.

ŽUVYS. Sva-
josite apie atos-
togas, todėl darbe 
jums bus sunku 

susikaupti. Jei jau kurį lai-
ką negalėjote sau leisti iš-
vykti bent į trumpą kelionę, 
dabar ją planuoti bus tikrai 
palanku. Nors atrodys, kad 
dabartinė finansinė situaci-
ja tam nėra palanki, greitu 
metu žvaigždės numato pra-
turtėjimą, taigi viskas yra 
jūsų rankose. Jei jau senokai 
planavote išvyką su šeima, 
dabar tikrai palankus metas 
tai ištaisyti.

PRO MEMORIA
Panemunėlio seniūnija:
NIJOLĖ KIBURIENĖ 1953.02.06 – 2020.06.11
LAIMUTĖ ALDONA SEMĖNIENĖ 1942.05.12 – 2020.06.16

Aktyviausias Indonezijos ugnikalnis 
vėl išspjovė didžiulį pelenų debesį

Indonezijoje sekmadie-
nį vėl dukart išsiveržė ak-
tyviausias šalies ugnikal-
nis Merapis, į 6 km aukštį 
paleidęs pilkų pelenų stul-
pą, pranešė šalies geologi-
jos agentūra.

Du išsiveržimai truko 
maždaug 7 minutes ir priver-
tė vietos pareigūnus uždraus-
ti gyventojams būti 3 km 
spinduliu aplink kalną, esantį 
netoli senovinio Indonezijos 
miesto Džokjakartos. 

Agentūra nepadidino 
ugnikalnio keliamo pavo-
jaus laipsnio, bet patarė ko-
merciniams lėktuvams šia-
me rajone būti atsargiems.

Beveik 3 km aukščio 
Merapis, stūksantis pagrin-
dinėje Javos saloje, yra 
aktyviausias iš 500 šalyje 
esančių ugnikalnių. 2010 
metais įvyko galingiausias 
Merapio išsiveržimas nuo 

1930-ųjų, pareikalavęs 347 
gyvybių ir privertęs evakuotis 
280 tūkst. gyventojų.  

1930 metais išsiveržus 
šiam ugnikalniui žuvo 1 
300 žmonių. Per išsiveržimą 
1994-aisiais žuvo maždaug 60 
žmonių.

Kovo mėnesį įvyko du Me-
rapio išsiveržimai, per kuriuos 
buvo išspjauti didžiuliai pele-
nų debesys.  

Šioje Pietryčių Azijos 
valstybėje, turinčioje dau-
giau kaip 17 tūkst. salų, yra 
beveik 130 veikiančių ugni-
kalnių. 

Indonezija priklauso Ra-
miojo vandenyno „ugnies 
žiedui“ – aktyvia seismine 
ir vulkanine veikla pasižy-
minčiai zonai, kur susiduria 
tektoninės plokštės.

BNS inform.

Popiežius per pirmąją grupinę audienciją
padėkojo su COVID-19 kovojantiems medikams

Popiežius Pranciškus su-
rengė pirmąją grupinę au-
dienciją nuo karantino, įves-
to Vatikane dėl koronaviruso 
pandemijos, pabaigos, ir pa-
dėkojo Lombardijos regio-
no gydytojams bei slaugyto-
jams, kovojusiems su šia liga 
smarkiausiai paveiktame 
Italijos regione.

Pontifikas sakė, kad sveika-
tos apsaugos darbuotojai yra 
tarsi angelai, „guodžiantys ir 

palaikantys“ kenčiančius ir 
mirštančius. Kaip rodo oficiali 
statistika, Italijoje koronaviru-
sinė infekcija COVID-19 nu-
sinešė daugiau kaip 34,5 tūkst. 
žmonių gyvybių.

Per susitikimą su Lom-
bardijos, koronaviruso krizės 
smarkiausiai paveikto Italijos 
regiono, medikais Pranciš-
kus gyrė juos už „tuos mažus 
kūrybingus meilės ženklus“ 
– pavyzdžiui, kai gydytojai 
padėdavo kritiškai sergantiems 

pacientams paskambinti savo 
artimiesiems, kad juos pasku-
tinį kartą pamatytų ar išgirstų.

„Buvote vienas iš stulpų, 
laikančių visą šalį“, – pabrė-
žė popiežius. Jis išreiškė savo 
„pagarbą ir nuoširdžią padė-
ką... esantiems čia ir jūsų kole-
goms visoje Italijoje“.

Kaip ir Italijoje, Vatikane 
karantinas buvo įvestas kovo 
pradžioje ir atšauktas birželio 
pradžioje, epidemijai atlėgus.

BNS inform.

NATO nuolatinės parengties priešmininių laivų 
grupei pradėjo vadovauti Lietuvos karininkas

Lietuvos kariuomenės Ka-
rinių jūrų pajėgų karininkas 
komandoras Audrius Venc-
kūnas perėmė vadovavimą 
NATO nuolatinės parengties 
priešmininių laivų grupei.

Karininkas grupei vadovaus 
pusę metų iš Lietuvos kariuo-
menės Karinių jūrų pajėgų 
štabo ir aprūpinimo laivo „Jo-
tvingis“ (N42), pranešė Krašto 

apsaugos ministerija.
Šią savaitę vykusių tarptau-

tinių jūrinių pratybų metu A. 
Venckūnas vadovavo jungti-
niam priešmininiam užduoties 
junginiui, kurio pagrindą suda-
rė NATO nuolatinės parengties 
priešmininių laivų I grupė ir 
priskirti papildomi kitų šalių 
priešmininiai laivai.

„BALTOPS 2020 pratybos 
mums buvo paskutinis akor-

das prieš pradedant budėjimą 
NATO nuolatinės parengties 
priešmininių laivų I grupėje. 
Esu įsitikinęs, kad po praty-
bų esame pasiruošę vykdyti 
šią NATO užduotį“, – teigė 
karininkas. NATO nuolatinės 
parengties priešmininių laivų 
1-oji grupė ir ją sudarantys lai-
vai yra NATO greito reagavi-
mo pajėgų sudėtinė dalis.

BNS inform.

Dėl karantino nesilaikymo nubaudė per 3 tūkst. asmenų
Per tris karantino mėne-

sius policija dėl jo reikalavi-
mų nesilaikymo iš viso nu-
baudė daugiau kaip 3 tūkst. 
asmenų.

„3 120 protokolų iš viso“, 
– BNS sakė Policijos departa-
mento atstovas Ramūnas Ma-
tonis.Sumokėjusiems per dvi 
savaites skirta pusė minimalios 
baudos – 250 eurų. Dėl tų, ku-

rie sumokėti delsė, sprendžiama 
individualiai.

„Šiai dienai 1,1 tūkst. žmonių 
yra sumokėję“, – sakė policijos 
atstovas. R. Matonio teigimu, 
dažniausi pažeidimai buvo bū-
riavimasis, izoliacijos nesilai-
kymas ar kaukių nedėvėjimas. 
Pradėta 13 ikiteisminių tyrimų 
dėl baudžiamajame kodekse nu-
matytų kovos su epidemijomis 
ar užkrečiamosiomis ligomis 

taisyklių pažeidimų.  Bausti 
dėl karantino pažeidimų galėjo 
Nacionalinio visuomenės svei-
katos centras ir savivaldybių 
administracijos, šiuo metu tai 
daryti gali ir policija bei karo 
policija, Viešojo saugumo tar-
nyba, pasieniečiai. Karantinas 
plitimu Lietuvoje įvestas kovo 
16 dieną, jis tęsėsi iki birželio 
16-osios.

BNS inform.
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– žuvų fabrikas.
– O kokie privalumai?
– Visada žinosite, iš kur 

pučia vėjas.
***
Vaikinas skiedžia merginai:
– Jei būčiau poetas, aš 

apie tave rašyčiau eiles. Jei 
būčiau dailininkas, nutapyčiau 
portretą. Deja, esu tik baldų 
fabriko sargas. Todėl tegaliu 
pasiūlyti lovą.

***
Jei betvarkė ant rašomojo 

stalo reiškia chaosą galvoje, 
tai ką tuomet reiškia tuščias 
stalas?

***
Operos premjera, 

išsipusčiusios damos. Viena, 
jaunutė blondinė pasipuošusi 
žiedu, su įspūdingu deimantu. 
Kitos ponios apžiūrinėja 
papuošalą, ir klausia:

– Toks didelis deimantas, 
tikriausiai jis ir vardą turi?

– O taip, tai Klipšteino 
deimantas.

– O jūs žinote, kad tokie 
dideli akmenys dažnai turi 
prakeiksmą?

– O taip, žinau. Ir šis akmuo 
taip pat turi prakeiksmą.

– Kokį?
– Poną Klipšteiną.
***
Naujame rajone vienas prie 

kito stovi du kartonbučiai. Iš 
vieno vyrukas šaukia kitam, 
esančiam name priešais:

– Petrai, kada tavo 
gimtadienis?

– Gruodį.
– Puiku, aš tau 

gimtadienio proga užuolaidas 
padovanosiu.  O tai visas 
mūsų namas mato, ką tu su 
savo žmona išdarinėji.

– O kada tavo gimtadienis, 
Jonai?

–Gegužę.
– Tai aš tau žiūronus 

padovanosiu, kad matytum, 
su kieno žmona aš tai 
išdarinėju.

***
Kalbasi du vaikinai:
– Mano draugė užsimanė 

kačiuko. Radau tokį mielą, 
rausva nosyte, pūkuotą. O ji 
apsigalvojo, nebereikia. Ką 
man su gyvulėliu dabar daryt?

– Gyvulėlį grąžink tėvams, 
o kačiuką pasilik.

***
Kalbasi du poetai: vienišas 

ir vedęs. Vienišas:
– Vedybos, tai kai du 

širdžių laivai susitinka 
ramiame užutekyje.

Vedęs:
– Ir sutik tu man tame 

užutekyje karinį kreiserį.
***
Mokytoja Marytė 

taisė mokinių rašinius ir 
patyliukais verkė. Dabar 
ji jau žinotų, kaip praleisti 
vasarą, bet metai, deja, jau 
nebe tie...

***
Vadybininkas Jonas tris 

dienas stebėjo skruzdėlyną: 
jokių pasitarimų, planavimų, 
o visi dirba.

***
– Petrai, ar per karščius 

tu bute vaikštai vienais 
apatiniais?

– Dvejais apatiniais būtų 
per karšta.

***
Gaisrą žvakių fabrike 

ugniagesiai gesino 
romantiškai, prie žvakių.

***
Skelbimas: „Senbernis 

be žalingų įpročių mielai 
susipažintų su moterimi, 
kuri jį tų įpročių išmokytų“.

Moteriška draugystė: 
Žmona nenakvojo namie. 
Grižo ryte, vyrui pasakė, kad 
pernakvojo pas draugę.

Vyras skambina 10 
geriausių žmonos draugių ir 
visos jos pasako, kad ji pas 
jas nenakvojo.

Vyriška draugystė: Vyras 
nenakvojo namie. Ryte 
pasakė žmonai, kad buvo pas 
draugą.

Žmona skambina 10 
geriausių vyro draugų ir 5 iš 
jų pasako, kad jis pas juos 
nakvojo, o kiti 5 tvirtina, kad 

Orų prognozė birželio 23-25 d.

jis vis dar yra pas juos...
***
– Kas turi aštuoniasdešimt 

dantų ir dvi akis?
– Krokodilas.
– O du dantis ir 

aštuoniasdešimt akių?
– Senukai iš pensionato 

važiuojantys autobusu į 
ekskursiją.

***
– Vaikeli, kas tave išmokė 

tokio nepadoraus žodžio?
– Kalėdų Senelis, kai naktį 

pargriuvo užlipęs ant mano 
dviratuko.

***
Pasienis. Muitinininkas 

klausia žmogelio:
– Ką turite tame maišelyje?
– Vežu lesalo kanarėlėms, – 

atsako šis.
– Juk čia kava, – stebisi 

muitininkas. – Nejau jos ją 
lesa?

– Tai jų problema. Nenorės, 
galės nelesti...

***
– Daktare, o kada mane 

išleisit iš ligoninės?
– Kai kardiograma 

išsitiesins.

***
Restorano lankytojas 

padavėjui:
– Prašau man 275 gramų 

kepsnį su trečiuoju jautienos 
šonkauliu. Kepti lygiai penkias 
minutes ir pašalinti riebalus.

– Mielai, pone. O kokios 
kraujo grupės turi būti jautis?

***
Prie autobuso prieina 

senutė, įkiša galvą į vidų ir 
klausia vairuotojo:

– Sūneli, ar greit važiuosi?
– Motin, nespėsi bėgti, - 

atsakė vyrukas.
***
Turistas ekskursijos po 

ežerą metu klausia gido:
–  Atleiskite, o kada 

Lochneso pabaisa išnyra į 
paviršių?

– Po penktos stiklinės, pone.
***
Didžiausi kačių priešai – jas 

dievinantys vaikai.
***
Vakar buvau pas aiškiaregę. 

Už 50  Eur sužinojau, koks aš 
kvailys.

***
– Kodėl statybų aikštelėje 

visų  statybininkų šalmai balti, 
o darbų vykdytojo – oranžinis?

– Kad nesuklystum iš 
penkto aukšto mesdamas plytą.

***
Bulvių traškučiai – tai 

žmonijos išradimas, leidžiantis 
parduoti vieną bulvę už 
kilogramo kainą.

***
Nekilnojamojo turto 

agentas:
– Noriu su jumis būti 

atviras. Šis namas turi keletą 
trūkumų. Šiaurėje – kiaulių 
ferma, rytuose – didelis 
šiukšlynas, pietuose – miesto 
valymo įrenginiai, o vakaruose 

8-699-606608-699-60660

DIENOS BBQ! DIENOS BBQ! 

Staliukų rezervacija bei  užsakymai į namus tel.
Darbo dienomis 11-15 val.Darbo dienomis 11-15 val.

BALDAI

• Jaunuolio baldų komplektą. Kaina 
100Eur. Tel. 8 615 81 577.  
Rokiškis
• Labai geros būklės stiklinį 
staliuką televizoriui ar kitam 
daiktui pasidėti. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 675 33 768. Rokiškis
• Puikios būklės medinę lovą. Yra 
patalynės dėžė. Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 605 98 819. Rokiškis
• Dviejų durų spintą. Matmenys 
2,40x0,95x0,43 m, būklė vidutinė, 

naudojama. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 610 07 944. Rokiškis
• Virtuvės baldų komplektą. 
Spintelės ir staliukas su 
taburetėmis. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 611 43 499. Rokiškis
• TV staliuką. Ilgis 1.18 m, plotis 
40 cm. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 600 30 766. Rokiškis
• Medines filingines dvigubas duris 
su stakta 2,01x,0,83 m. Keturių 
durų spintą su antresolemis, tamsiai 
ruda, 2,20x2,28x0,6 m. Trijų dalių 
sekciją, tamsiai ruda, 2,2x2,4 m. 

Tel. 8 611 55 318. Rokiškis
• Staliuką. Ilgis 120 cm, plotis 60 
cm. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 670 67 115. Rokiškis
• Minkštą kampą su miegama 
dalimi, išskleidžiamas, yra 
patalynės dėžė. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 670 67 115. Rokiškis

www.rokiskiosirena.lt


