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Rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Gruodžio 29-oji, 
penktadienis, 

52 savaitė
Iki metų pabaigos liko  

2 dienos.
Saulė teka 08.44 val., 

leidžiasi 15.59 val. 
Dienos ilgumas 7.17 val. 

Mėnulis –priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Eigotas, Eigotė, Eigutė, Eigutis, 
Gentvainas, Gaja, Perlys, 

Sulamita, Sulamitė, Teofilė.
Rytoj:  Dovydas, Gedrimas, 

Gedrimė, Gedvaida, Gedvaidas, 
Gedvainas, Gedvainė, Gražvilas, 

Sabina, Sabinas, Sabys, 
Vykintas.

Poryt:   Gedganta, 
Gedgantas, Gedgantė, 

Melanija, Melanijus, Silva, 
Silvas, Silvestra, Silvestras, 

Silvija, Silvijus.

Dienos citata
„Kai jauti liūdesį, ieškok 

išgijimo darbuose“ 
(A. Linkolnas).

Dienos skaičius
5

Kitas „Rokiškio Sirenos“ numeris 
skaitytojus pasieks sausio 5-ąją. 

Laimingų 2018-ųjų!

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1721 m. gimė įtakingoji 
Prancūzijos karaliaus 

Liudviko XV meilužė madam 
Pompadour, jos tikrasis vardas 

Jeanne-Antoinette Poisson..

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1866 m. Biržuose gimė Povilas 
Januševičius, publicistas, 

kalbininkas, išleidęs lietuvių 
kalbos gramatiką.

Post 
scriptum

Kur pušis išaugo,
 ten ji ir graži.

2 p.

Kalėdų stebuklai: 
ypatinga prakartėlė 
ir sausakimša 
Rokiškio bažnyčia

Prakartėlė Kamajų bažnyčioje.                                                                                                                          N. Kraliko nuotr.

4-5 p.
Rajono taryba: opozicija 
pademonstravo stuburą 
ir posėdis žlugo
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KRIMINALAI
Pešėsi prie parduotuvės
Vyras (gim. 1980 m.), gyv. Rokiškio 
r., pranešė, kad gruodžio 23 d 16.00 
val. prie parduotuvės, Rokiškio r., 
Panemunėlio gel. st., Pergalės g., 
sudavė į veidą pažįstamas vyras 
(gim.1999 m.), gyv. Rokiškio r. 
Įtariamasis sulaikytas vadovaujantis 
LR BPK 140 str. 

Be smurto žymių
Gruodžio 23 d. 10.59 val. namuose, 
Rokiškio kaim. sen., Šileikių k., 
Šileikių g., rastas miręs vyras (gim. 
1952 m.). Pirminės apžiūros metu 
išorinių smurto žymių nenustatyta.

Vairavo „gatavas“
Gruodžio 25 d. 0.25 val. Rokiškio 
r., Jūžintų sen., Mičiūnų k., Čivylių 
g., sustabdytas automobilis „Opel 
Corsa“, kurį vairavo neblaivus 

(girtumas 2,32 prom.) ir neturintis 
teisės vairuoti vyras (gim. 1991 
m.), gyv. Rokiškio r. Įtariamasis 
sulaikytas vadovaujantis LR BPK 
140 str.

Pavogė seifą
Gruodžio 25 d. 23.30 val. 
Rokiškyje, J. Gruodžio g., vyras 
(gim. 1957 m.), įėjęs į namus 
pastebėjo, kad pavogtas metalinis 
seifas. Nuostolis – 225 eurai.

Šventės be smurto artimoje 
aplinkoje – misija neįmanoma?
Vyras (gim. 1967 m.), gyv. Rokiškio 
r., pranešė, kad gruodžio 24 d. 1.00 
val. neblaivus (0,75 prom. girtumas) 
posūnis (gim. 1975 m.), gyv. kartu, 
smurtavo. Įtariamasis sulaikytas 
vadovaujantis LR BPK 140 str.
Moteris (gim. 1969 m.), gyv. 

Rokiškyje, 2,36 prom. girtumas, 
pranešė, kad gruodžio 25 d. 18.40 
val. neblaivus (2,44 prom. girtumas) 
sugyventinis (gim. 1971 m.), 
gyv. kartu, smurtavo. Įtariamasis 
sulaikytas vadovaujantis LR BPK 
140 str.
Moteris (gim. 1984 m.), gyv. 
Rokiškyje, pranešė, kad gruodžio 25 
d. 22.40 val. neblaivus (1,67 prom. 
girtumas) pažįstamas vyras (gim. 
1989 m.), gyv. Rokiškyje, smurtavo. 
Įtariamasis sulaikytas vadovaujantis 
LR BPK 140 str.
Gruodžio 27 d. 0.17 val. Rokiškyje, 
neblaivus (2,41 prom. girtumas) 
vyras (gim. 1980 m.) smurtavo prieš 
moterį (gim. 1983 m.), jis sulaikytas
Gruodžio 27 d. Rokiškio r., 
neblaivus (1,91 prom. girtumas) 
vyras (gim. 1969 m.) smurtavo 
prieš podukrą (gim. 1988 m.) ir 

sugyventinę (gim. 1969 m.), jis 
sulaikytas. 
Gruodžio 27 d. 22.40 val. Rokiškyje 
neblaivus (1,58 prom. girtumas) 
vyras (gim. 1988 m.) smurtavo prieš 
neblaivią (0,69 prom. girtumas) 
sugyventinę (gim. 1984 m.), jis 
sulaikytas. 

Sunaikino baldus, 
išdaužė stiklus
Gruodžio 27 d. 8.58 val. vyras (gim. 
1957 m.), gyv. Rokiškio r., pranešė, 
kad tądien 8.30 val. Juodupėje, 
Taikos g., atvykęs į namus, 
pastebėjo, kad sulaužyti namo laiptų 
turėklai, išdaužtas vieno plastikinio 
lango stiklas, sulaužyti virtuvėje bei 
kambaryje stovėję mediniai stalai, 
sulaužyta kambaryje stovėjusi 
medinė spintelė. Nuostolis – 205 
eurai.

Nestigo darbo 
ir ugniagesiams
Gruodžio 22 d. 12:05 val. gautas 
ptanešimas, kad Ateities g., 
Laibgalių k., Jūžintų sen., dega 
dūmtraukyje suodžiai.
Gruodžio 26 d. 17:33 val. gautas 
pranešimas, kad Respublikos g., 
Rokiškio m., dega dūmtraukyje 
suodžiai.
Gruodžio 28 d. 00:40 val. gautas 
pranešimas, kad Melioratoeių g., 
Kavoliškio k., Rokiškio k. sen., 
namo rūsys uždūmintas.

Panevėžio apskrities 
VPK ir Panevėžio apskrities 

priešgaisrinės gelbėjimo 
valdybos

Rokiškio priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos inform.

Rajono taryba: opozicija pademonstravo stuburą ir posėdis žlugo
Praėjęs rajono tarybos posėdis – neeilinis. Nors jo pradžioje Senelis Kalėda bandė įkvėpti šventinės nuotaikos, o meras Antanas Vagonis 
netgi padeklamavo Salomėjos Neries eilėraštį, posėdyje prieškalėdinės ramybės nebuvo nė kvapo. Opozicija teatrališkai pristatė parašų 
lapus, kuriuose pasirašę žmonės reikalauja vicemero Egidijaus Vilimo asmeninės atsakomybės už pastaruosius rajoną sukrėtusius 
įvykius. Kadangi meras viešai deklaravo paramą kiekvienam savo komandos nariui, tai opozicija bene pirmą kartą rajono istorijoje 
atsisakė patvirtinti rajono tarybos posėdžio darbotvarkę.

Tokia situacija tapo įmanoma po 
to, kai rajono socialdemokratai išpla-
tino pranešimą, kuriame teigia, „Ne-
bematome produktyvaus darbo su ra-
jono vadovu, nesugebančiu prisiimti 
atsakomybės“. Gruodžio 13-osios 
posėdyje rajono socialdemokratai 
įpareigojo savo frakcijos rajono ta-
ryboje narius „išeiti iš rajono tarybos 
daugumos ir nutraukti koalicinę su-
tartį, kuri ir taip jau buvo tik forma-
li“, – teigiama rajono socialdemokra-
tų skyriaus svetainėje.

Taigi, meras jau prieš siūlydamas 

tvirtinti tarybos posėdžio dienotvar-
kę teigė, kad atėjo naujos politikos 
laikas, jog visi rajono tarybos nariai 
turi dirbti rajono labui. Konservato-
rių lyderis Andrius Burnickas merui 
pademonstravo parašų lapus, ku-
riuose rajono žmonės pasirašė rei-
kalaudami vicemero atsakomybės. 
Tarybos narys Gintaras Girštautas 
nedviprasmiškai paklausė mero, 
kaip jis vertina vicemero atsakomy-
bę už visą rajoną ir šalį sukrėtusius 
įvykius. Rajono meras atsakė, kad 
ginsiąs kiekvieną savo komandos 

narį. Vicemeras E. Vilimas atsako-
mybės už jo kuruojamos švietimo 
srities problemas ir įvykius neprisi-
ėmė.

Po socialdemokratų pareiškimo, 
jau prieš tarybos posėdį buvo aišku, 
kad valdančioji koalicija subyrėjo. 
Tą parodė balsavimas dėl dienotvar-
kės: ji buvo atmesta. Tokio dalyko 
rajono istorijoje, ko gero, nėra buvę. 
G. Girštautas siūlė kitą, neeilinį, ra-
jono tarybos posėdį šaukti gruodžio 
27-ąją, prie jau esančių šio posėdžio 
darbotvarkės klausimų pridedant dar 

vieną: meras turėtų pareikšti nepasi-
tikėjimą vicemeru. Tačiau nutarimo 
projektą reikia pateikti bent prieš 
savaitę iki svarstymo, o Kūčių ir 
dviems Kalėdų dienoms „iškritus“, 
jam pateikti iki numatytos datos ne-
bėra laiko.

Savivaldybės specialistai, ypač 
rajono savivaldybės Finansų sky-
riaus vedėja Reda Dūdienė politikus 
prašė paisyti rajono interesų ir svars-
tyti bent rajono biudžeto tikslinimo 
klausimą, antraip kai kurios rajono 
įstaigos Naujuosius sutiks tuščiomis 

sąskaitomis. Pasitarę tarybos nariai 
svarstė vienintelį šį klausimą ir vien-
balsiai pritarė siūlytam sprendimui.

Per pertrauką meras konsultavo-
si su Vyriausybės atstove. Pasirodo, 
vicemeras po rugsėjo pabaigoje jam 
opozicijos inicijuotos apkaltos, da-
bar turi pusės metų „imunitetą“. Tai-
gi, nei nepasitikėjimo juo reikšti, nei 
apkaltos organizuoti kol kas esą nėra 
galimybių.

Apsvarsčius vos vieną klausimą 
rajono tarybos posėdis buvo baigtas.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Idėjos autorius aplankė prakartėlių parodą

Kalėdų išvakarėse į Rokiškio 
krašto muziejų užsuko labai lau-
kiamas svečias: dailininkas, versli-
ninkas ir mecenatas  Angelo Fro-
sio.

Jis yra idėjos, išgarsinusios Rokiš-
kį Lietuvoje ir už jos ribų, autorius. 

Tai jis pasiūlė Rokiškyje organizuo-
ti respublikines prakartėlių parodas, 
rengiamas nuo 1998 m..  Šios par-
odos padeda kaupti bene vienintelę 
Lietuvoje prakartėlių kolekciją. Mu-
ziejus jau turi per 100 prakartėlių, 
kurios eksponuojamos muziejaus 
kluone ir jas lankytojai gali pama-

tyti ištisus metus. Šį kartą A. Frosio 
prakartėles apžiūrėjo naujoje švieso-
je – visai neseniai sumontuota nauja 
eksponatų apšvietimo sistema, įreng-
tas įgarsinimas. Šie patobulinimai 
atsirado AB „Rokiškio sūris“.

Rokiškio krašto muziejaus 
inform.

 Iš kairės: Angelo Frosio, AB „Rokiškio sūris“ direktoriaus padėjėja Aušra Zibolienė ir Senelis Kalėda lanko atnaujintą prakartėlių 
ekspoziciją.                                                                                                                                                                        Rokiškio krašto muziejaus nuotr.

Bendradarbiavimui su Kinija – 
platesnės perspektyvos

Skatinti abipusę pažangą ir 
plėtrą, keistis gerąja patirtimi, 
palaikyti ryšius ir teikti tar-
pusavio konsultacijas, siekiant 
užmegzti institucijų bei įmonių 
bendradarbiavimą. Tai numa-
toma pradėti 2018-aisiais pagal 
Kaune, Žemės ūkio rūmuose, 
gruodžio antroje pusėje pasira-
šytą bendradarbiavimo memo-
randumą tarp Lietuvos žemės 
ūkio rūmų, Lietuvos pramoni-
ninkų konfederacijos, Lietuvos 
prekybos, pramonės ir amatų 
rūmų asociacijos bei Kinijos 
generalinės ekonominės žinias-
klaidos asociacijos. Kinijos 
rinka domina ir didžiausią Ro-
kiškio rajono įmonę – AB „Ro-
kiškio sūris“.

Memorandumą pasirašęs Že-
mės ūkio rūmų laikinasis pirmi-
ninkas Sigitas Dimaitis pabrėžė, 
kad bendradarbiavimas su Kini-
jos atstovais tampa vis reikšmin-
gesnis.

„Beveik po šešerius metus tru-

kusių derybų pernai 17 Lietuvos 
pieno įmonių pradėjo eksportuoti 
pieno produktus - sviestą, konden-
suotą pieną, pieno miltelius, sūrius 
ir kitą pieno produkciją į Kiniją. 
2016 metų pabaigos duomenimis, 
eksportas į Kiniją siekė - 123,2 
mln. eurų, o importas - 708,2 mln. 
eurų, taigi tobulėti dar turime kur“, 
- teigė S. Dimaitis.

Kinijos generalinės ekonominės 
žiniasklaidos asociacijos genera-
linė sekretorė Jane Jiang pristatė 
organizaciją, kuriai priklauso net 
117 svarbiausių šalies žiniasklai-
dos priemonių - laikraščių, žur-
nalų, televizijos kanalų, interneto 
portalų, socialinių medijų, kurios 
specializuojasi ekonomikos nau-
jienų srityje. Asociacijai priklauso 
ir Kinijos vyriausybės žiniasklai-
dos priemonės.

„Mūsų tikslas - pristatyti Lietu-
vos įmones, siekiančias įeiti į Ki-
nijos rinką, informuoti apie lietu-
viškus produktus, jų išskirtinumą, 
vertę ir naudą“ - kalbėjo Jane Jiang.

„Rokiškio Sirenos“ inform.
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RJOS „Apvalus stalas“ išvyka į Lietuvos jaunimo organizacijų 
tarybą ir Lietuvos Respublikos Seimą

Artėjant šventėms, Rokiškio jau-
nimo organizacijų sąjungos (RJOS) 
„Apvalus stalas“ savanoriai nu-
sprendė atitrūkti nuo pamokų ir 
naujų dalykų sužinoti neįprastose 
vietose – Lietuvos jaunimo organi-
zacijų taryboje (LiJOT) ir Lietuvos 
Respublikos Seime. Jaunieji lyde-
riai turėjo galimybę susipažinti ir 
artimai pabendrauti su naujuoju 
LiJOT prezidentu Antanu Mika-
lausku ir Seimo nariu Raimundu 
Martinėliu.

LiJOT veikla ir 
vienijamos organizacijos
LiJOT – didžiausia nevyriausybi-

nė jaunimo organizacija Lietuvoje, 
vienijanti nacionalines jaunimo or-
ganizacijas ir regionines jaunimo or-
ganizacijų sąjungas. 24 metus ji for-
muoja ir atstovauja jaunimo politiką 
Lietuvoje, yra įvairių valstybinių ins-
titucijų partnerė, vykdo tarptautinius 
ir nacionalinius projektus. LiJOT 
šiuo metu vienija net 66 jaunimo ar 
su jaunimu dirbančias organizacijas, 
o tai – tūkstančiai jaunų žmonių po 
vienu skėčiu.

Kiekvienais metais RJOS „Apva-
lus stalas“ savanoriai vyksta į Lie-
tuvos jaunimo organizacijų tarybą, 
norėdami susipažinti su prezidentu, 
biuro darbu, išgirsti vertingos infor-
macijos ir šiltai pabendrauti jaunimui 
aktualiomis temomis.

Svarbiausia – investuoti į save
43 – ojoje Lietuvos jaunimo orga-

nizacijų tarybos (LiJOT) Asamblėjoje, 

jaunimo bei su jaunimu dirbančios or-
ganizacijos išrinko naują skėtinės orga-
nizacijos vadovą. Juo tapo jau daugiau 
nei 10 metų jaunimo politikos srityje 
veikiantis Antanas Mikalauskas, kuris 
pakeitė 4 metų LiJOT prezidento ka-
denciją baigųsį Mantą Zakarką.

A. Mikalauskas ne tik pasakojo, 
kas yra LiJOT. Jis įkvėpė ir sužadino 
norą veikti, nestovėti vietoje, kadan-
gi į save investuoti yra be galo svarbu 
ir būtina. Be viso to, LiJOT preziden-
tas tikino, kad įgyta patirtis ne visada 
pajuntama tą pačią akimirką. Jo nuo-
mone, dažnai darome tai, kas mums 

atrodo nenaudinga, norime tučtuojau 
viską mesti, tačiau neįvertiname, kad 
tokiu būdu augame, tobulėjame. A. 
Mikalauskas prisiminė organizuotus 
renginius ir džiaugsmą, susirinkus 
vos keliems žmonėms. Jis nesutinka, 
kad tokiu būdu yra švaistomas lai-
kas, mat studijų metu išryškėjo įgyti 
gabumai: viešas kalbėjimas, tvirtu-
mas bei pasitikėjimas savimi.

Susipažinta ir su Seimo darbu,
ir su rokiškėnų rinktu 
Seimo nariu
Po turiningai praleisto laiko Li-

JOT‘e, keliauta apžiūrėti Seimo 
rūmų, susipažinta su istorine Seimo 
dalimi. Antradienį, gruodžio 19 die-
ną, jaunuoliai stebėjo plenarinį posė-
dį ir susitiko su Seimo nariu Raimun-
du Martinėliu.

Lietuvoje startuoja labai ambi-
cingas Jaunimo savanorystės mo-
delis, kuriame planuoja dalyvauti 
ir Rokiškio rajono savivaldybė. Tai 
– itin aktuali tema jaunimui, todėl 
RJOS „Apvalus stalas“ savanoriai 
apie tai diskutavo kartu su R. Marti-
nėliu. Seimo narys mano, kad svar-
bu atsižvelgti į savanorystės koky-

bę, kadangi 0,25 konkursinio balo 
dalis yra be galo vertinga. Jaunieji 
lyderiai kalbėjo, kad savanorystė – 
puiki galimybė, skatinanti veikti ne 
tik mokykloje, bet taip pat už jos 
ribų. Diskusijos metu iškilo klau-
simas, kaip indikuoti savanorystės 
kokybės faktorių. Kalbėta, kad vie-
niems dalyvavimas akcijoje „Da-
rom“ yra didelis dalykas, o kitiems 
net pusė metų savanorystės atrodo 
pernelyg mažai. R. Martinėlis teigė, 
kad šis klausimas nėra paprastas ir 
reikalauja diskusijos.

Ieva RAKAUSKAITĖ

 RJOS „Apvalus stalas“ savanoriai susitiko su Seimo nariu Raimundu Martinėliu.                                                                                                                           RJOS „Apvalus stalas“ archyvo nuotr. 

Finansines ataskaitas šiemet pateikė 
beveik kas antras juridinis asmuo

2016 metų finansines ataskaitas 
yra pateikę 79 804 juridiniai asme-
nys - tai yra beveik pusė visų prie-
volę teikti finansinius rezultatus 
turinčių juridinių asmenų, kurių 
skaičiuojama 161 tūkst., rodo Re-
gistrų centro duomenys.

Palyginimui, pernai metų pa-
baigoje 2015 metų finansinės at-
skaitomybės dokumentus buvo 
pateikę kiek daugiau nei 77 tūkst. 
iš beveik 159 tūkst. šią prievolę tu-
rėjusių juridinių asmenų.

Praėjusių metų finansinius duo-
menis Juridinių asmenų registrui 
pateikė 64 613 uždarųjų akcinių ben-
drovių, 332 akcinės bendrovės, 4 976 
mažosios bendrijos, 3 799 viešosios 
įstaigos, 4 490 asociacijų, 338 labda-
ros ir paramos fondai, 274 individu-
alios įmonės ir dar beveik tūkstantis 
kitų teisinių formų organizacijų.

Nors tendencijos rodo, kad finan-
sines ataskaitas juridiniai asmenys 
kasmet teikia vis aktyviau, nemaža 
dalis jų prievolės vis dar nevykdo 
laiku. Siekdamas didinti skaidrumą 
ir ragindamas įmones teikti savo fi-
nansinius duomenis, Registrų centras 
viešai skelbia informaciją apie finan-
sinių ataskaitų nepateikusias įmones. 
Nuolat atnaujinamą tokių įmonių 

sąrašą galima rasti Registrų centro 
tinklalapyje.

Be to, juridinius asmenis aktyviau 
teikti finansinės atskaitomybės do-
kumentus turėtų skatinti ir rizika būti 
priskirtoms prie nepatikimų. Nuo 
2016 m. kredito biuras „Creditinfo“ 
prievolės teikti finansinius duomenis 
nesilaikančioms įmonėms neskai-
čiuoja kredito reitingo. Įmones pagal 
kredito reitingą įprastai vertina ban-
kai, lizingo bendrovės, draudimo ar 
kitos įmonės, todėl finansinės atskai-
tomybės dokumentų nepateikusiems 
juridiniams asmenims tampa sudė-
tingiau užsitikrinti palankias sutarčių 
sąlygas ar gauti kreditą finansų įstai-
gose. Kredito biuro skaičiavimais, 
praėjusiais metais finansinių rezul-
tatų nepateikimas neigiamos įtakos 
turėjo daugiau nei 14,6 tūkst. įmonių 
kredito reitingams.

Registrų centras primena, kad me-
tines finansines ataskaitas Registrų 

centrui turi teikti akcinės, uždarosios 
akcinės, kooperatinės ir žemės ūkio 
bendrovės, valstybės ir savivaldybių 
įmonės, mažosios bendrijos, labda-
ros ir paramos fondai, asociacijos, 
viešosios įstaigos ir kitų teisinių for-
mų juridiniai asmenys.

Už metinių finansinių ataskaitų 
nepateikimą Juridinių asmenų re-
gistrui teisės aktų nustatyta tvarka 
juridinio asmens vadovui taikoma 
administracinė atsakomybė. Teismo 
sprendimu jam gali būti skirta bauda 
nuo 200 iki 3 000 eurų.

Iš viso prievolę pateikti praėjusių 
metų finansinius duomenis turi per 
160 tūkst. juridinių asmenų. Iki vasa-
ros pradžios finansines ataskaitas jau 
pateikė: 276 akcinės bendrovės, 45 
744 uždarosios akcinės bendrovės, 3 
624 mažosios bendrijos, 2 289 viešo-
sios įstaigos, 2 735 asociacijos ir 226 
labdaros ir paramos fondai.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Aukščiausiasis Teismas: 
neblaivių vairuotojų 
automobiliai turi būti 
konfiskuojami

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 
teisėjų kolegija paliko galioti Vil-
niaus apygardos teismo nuospren-
dį, kuriuo iš neblaivaus vairuoto-
jo konfiskuotas jo vadovaujamai 
įmonei priklausantis automobilis. 
Tai pirmoji galutinė ir neskundžia-
ma nutartis tokio pobūdžio bylose.

2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietu-
vos Respublikos baudžiamojo kodekso 
pataisos, pagal kurias asmenims, vaira-
vusiems transporto priemonę, kai etilo 
alkoholio koncentracija kraujyje viršijo 
1,5 promilės, pradėta taikyti baudžia-
moji atsakomybė. Už tai asmeniui 
gresia bauda arba areštas, arba laisvės 
atėmimas iki vienerių metų. Pradėjus 
taikyti baudžiamąją atsakomybę, ne vi-
suomet teismai nurodydavo konfiskuo-
ti pažeidėjo automobilį, motyvuodami 
teisingumo, proporcingumo principais 
bei tuo, kad dar nėra susiformavusi 
teismų praktika. 

Vilnietis S. G. buvo vienas pirmųjų 
vairuotojų, kurie neblaivūs sustabdyti 
iškart po įstatymo įsigaliojimo – 2017 
m. sausio 1-osios naktį. S. G. automo-
bilį „VW Passat“ vairavo apsvaigęs 

nuo alkoholio, kai jo kraujyje etilo 
alkoholio koncentracija buvo 2,02 
promilės. Automobilis „VW Passat“ 
priklausė S. G. vadovaujamai įmonei.

Vilniaus miesto apylinkės teismas 
š. m. sausio mėn. vairuotojui už vaira-
vimą neblaiviam skyrė 30 parų areštą. 
Subendrinus su nuosprendžiu už kitus 
nusikaltimus, kai bausmės vykdymas 
buvo atidėtas, vyrui skirta galutinė 1 
metų ir 20 parų laisvės atėmimo baus-
mė. Teismas taip pat jam uždraudė 
dvejus metus vairuoti. Automobilis, 
kurį vairavo vairuotojas, nebuvo kon-
fiskuotas.

Nesutikdami su nuosprendžiu, ape-
liacinius skundus Vilniaus apygardos 
teismui pateikė ir nuteistasis, ir Vil-
niaus apylinkės prokuratūros prokuro-
ras. Jie kreipėsi Aukščiausiąjį Teismą. 

Aukščiausiasis Teismas sutiko su 
Generalinės prokuratūros prokuroro 
argumentais, jog apeliacinės instanci-
jos teismas pagrįstai konstatavo, kad 
automobilis „VW Passat“ atitinka kon-
fiskuotino turto sąvoką, nes be jo nusi-
kalstama veika negalėjo būti padaryta. 

Generalinės prokuratūros 
inform.
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Kalėdų stebuklai: ypatinga prakartėlė ir sausakimša Rokiškio bažnyčia
Advento pabaiga mūsų rajono žmonėms buvo kaip reta dosni stebuklų ir atradimų. Kamajų bažnyčios prakartėlė užgniaužia žadą 
lakoniška estetika, rekolekcijos Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos namuose buvo proga pakalbėti ne apie baltų avinėlių ir mandarinų 
Kalėdas, o apie išpažinties, pasninko, Advento prasmę. O Piemenėlių šv. Mišioms Rokiškio bažnyčia buvo gerokai per ankšta.

Ypatinga prakartėlė
Paskutiniąją Advento savaitę ra-

jono bažnyčios puošėsi šventei, jose 
buvo įrengtos prakartėlės. Ypatingo 
grožio prakartėle nuo penktadienio 
vakaro gali grožėtis Kamajų para-
pijos tikintieji. Šios parapijos kle-
bonas Andrius Šukys prasitarė, kad 
būtent tokios – netradicinės – pra-
kartėlės sumanymą širdyje nešiojo 
daugiau nei pusmetį – nuo gegužės. 
Sumanymas vykęs: pribloškiantis 
ne tik netradiciniu požiūriu, bet ir 
asketiška estetika, švariomis for-
momis, čia nėra nieko, kas būtų ne-
apgalvota, nereikalinga. Prakartėlė 
visu lakonišku ir santūriu grožiu 
geriausiai atsiskleidžia žiūrint į ją 
iš presbiterijos. Juodame fone švie-
čia kryžius, o po juo angelas tiesia 
Marijai ir Juozapui Kūdikį. Šią iš 
medžio meistriškai išdrožtą prakar-
tėlę Kamajų parapija pasiskolino iš 
Rokiškio krašto muziejaus. O su-
kurti vientisą kompoziciją padėjo 
žinomas režisierius. Lakoniška, itin 
santūri prakartėlė turi daugybę pras-
mių: kryžius šviečia ant bažnyčios 
durų, tarsi kviesdamas tikinčiuosius 
ieškoti Dievo. Jis pakibęs virš ange-
lo tiesiamo Kūdikio tarsi jo pašau-
kimo, būsimos kančios ir žmonijos 
išganymo liudijimas. Tamsa, supan-
ti kryžių, angelą ir Šventąją Šeimą, 
byloja apie žmogaus sielą supančią 
nuodėmės naktį. Kaip sakė Kamajų 
parapijos klebonas A. Šukys, ši pra-
kartėlė nustebino tuos, kurie tikėjosi 
tradicinės prakartėlės su iš vatos pa-
gamintu sniegu ir baltais avinėliais. 

Pirmieji ją išvydo parapijos tikin-
tieji, kurie atėjo į kunigo A. Šukio 
sumanytą ir didelės sėkmės sulau-
kusią vaizdų, minčių ir erdvės sin-
tezę „Dabar“. Ji šiek tiek kitokia, 
nei buvo tradicinės Kamajų šventės 
metu, tačiau tokia pati pribloškianti: 
trumpos, tačiau gilios prasmės skli-
dinos ištraukos iš kitados kunigo 
parašytų tekstų, daugiau nei aštuoni 
šimtai jo paties fotografuotų ir at-
rinktų vaizdų, lydimi jaukios trimito 
muzikos. 

Rekolekcijose – 
apie nesacharininę katalikybę
Šioje sintezėje galėjo dalyvauti 

ir Rokiškio šv. apaštalo evangelis-
to Mato parapijos tikintieji, kurie 
Kūčių išvakarėse buvo kviečiami 
į Advento rekolekcijas. Po sinte-
zės – ypatingai atviras ir nuoširdus 
pokalbis su Kamajų, Duokiškio ir 
Salų parapijų klebonu A. Šukiu bei 
vargonininke, tikybos ir etikos mo-
kytoja Vilma Steputaitiene. Kaip 
juokavo kunigas, jie į rekolekcijas 
dėl visa ko atsinešė pintinėlę ne-
virtų kiaušinių, kurie buvo skirti 
tikinčiųjų nuomonei apie pokalbį 
pareikšti. Tačiau į susitikimą atėję 
tikintieji pokalbio klausėsi užkandę 
žadą. Jame buvo paliesta daug šian-
dienos katalikui aktualių temų: nuo 
išpažinties, kaip didžiulės dovanos 
žmogui, dalyvavimo šv. Mišiose, 
parapijos gyvenime, maldos, iki 
požiūrio į valstybę ir visuomenę. 

Po rekolekcijų – Susitaikymo pa-
maldos ir šv. Mišios.

Vieni į bažnyčią, 
kiti... iš jos
Kūčių vakarą Nepriklausomybės 

aikštė buvo ypatingai gyva. Prieš 
Piemenėlių šv. Mišias rokiškėnai 
buvo pakviesti į aikštę prie prakar-
tėlės. Ji miesto centre statoma jau 
nebe pirmąjį kartą. Prakartėlė šie-
met taip pat įdomi ir originali. Prie 
jos meninę programą paruošė Kul-
tūros centro kolektyvas, netrukus 
jos pašventintinti atėjo Rokiškio 
dekanato dekanas Eimantas No-
vikas. Tačiau net ir prasidėjus šv. 

Mišioms, žmonės dar  stoviniavo 
prie Nepriklausomybės paminklo 
pašonėje įrengtos prakartėlės, gro-
žėjosi papuoštų mažyčių eglaičių 
alėja. Kadangi miesto centre au-
tomobiliais buvo užstatytos ne tik 
visos aikštelės, bet ir aplinkinės 
gatvės, šiek tiek pavėlavusiųjų  mi-
nia skubėjo į bažnyčią, o kai kurie 
žmonės jau ėjo… iš jos. Iš pradžių 
sunku suprasti, kodėl „eismas“ baž-
nyčios šventoriuje buvo dvipusis. Jo 
priežastis paaiškėjo vos įžengus į 
priebažnytį: jau jame nebuvo vietos 
nė musei snapą įkišti, o bažnyčios 
viduje buvo sausakimša. Tad kai 
kurie tikintieji, netilpę į bažnyčią, 

tiesiog išėjo pasivaikščioti ir pasi-
grožėti šventiškai išpuoštu naktiniu 
Rokiškiu. Atkaklesnieji visgi ban-
dė patekti į bažnyčios vidų. Kūčių 
vakaras dovanojo pakantumą: be-
sispraudžiantiems arčiau altoriaus 
minia stengdavosi atlaisvinti praė-

jimui bent siaurą takelį, niekas ne-
pyko dėl minioje numintos kojos 
ar netyčinio kumštelėjimo alkūne į 
nugarą.

Dekano Eimanto Noviko pamoks-
las prasidėjo palyginimu apie tai, 
kaip žmogus ieškojo Dievo buvimo 

Piemenėlių šv. Mišios Rokiškio bažnyčioje.

Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos moksleiviai šv. Mišiose giedojo šiuolaikiškai 
aranžuotas kalėdines giesmes.

Dekanas Eimantas Novikas sveikino tikinčiuosius su šv. Kalėdomis.

Piemenėlių šv. Mišiose Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioe tikintieji rinkosi 
gausiai.



Rajono laikraštis

5 psl.  2017-12-29

Kalėdų stebuklai: ypatinga prakartėlė ir sausakimša Rokiškio bažnyčia

įrodymų, vis prašė jį atsiųsti kokį 
savo egzistavimo ženklą. Dievas 
jam vieną po kito siuntė stebuklus, 
tačiau žmogus taip ir nesugebėjo 
kasdienybėje įžvelgti Dievo bu-
vimo ženklų. Dekanas ragino būti 
atviriems Dievui ir jo stebuklus su-
tikti ir priimti atvira širdimi.

Ir šiemet puoselėjama graži 
tradicija Piemenėlių šv. Mišiose 
kviesti giedoti Rokiškio jaunimą. 
Šįsyk šv. Mišiose giedojo Rokiškio 
Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos 
moksleiviai, vadovaujami mokyto-
jo Egidijaus Kundroto. Skambėjo 
tradicinių Kalėdinių giesmių šiuo-
laikinės aranžuotės, pritariant elek-
trinėms gitaroms, būgnams, pučia-

miesiems. 
Ne vieno tikinčiojo pagiriamųjų 

žodžių sulaukė ir bažnyčios gražin-
tojai: miesto šventovė žavėjo sko-
ninga puošyba.

Po šv. Mišių tradiciškai kie-
kvieną tikintįjį su šv. Kalėdomis 
pasveikino Rokiškio šv. apaštalo 
evangelisto Mato parapijos kuni-
gai. Žmonės dar ilgokai nenorėjo 
skirstytis: vieni bažnyčios vidu-
ryje meldėsi prie prakartėlės, kiti 
skubėjo šventoriuje su Kalėdomis 
pasveikinti giminaičius, draugus, 
kaimynus. 

Ne vienas stebėjosi, koks gyvas ir 
jaukus Kūčių naktį buvo Rokiškis.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Prakartėlė Nepriklausomybės aikštėje.                                „Rokiškio Sirenos“ ir N. Kraliko nuotr.

Kūčių vakarą pasimelsti prie prakartėlės pačioje Rokiškio širdyje kvietė Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos dvasininkai.

Duokiškėnų prakartėlė:
atvirukai be blizgučių

Tokią originalią prakartėlę iš atvirukų jaunimas sukūrė Duokiškio 
bažnyčioje. Jos nuotrauka pasidalino aktyvi šio krašto bendruomenės 
narė Giedrė Dagienė.

Kalėdų giesmė Obelių šv. Onos 
bažnyčioje sujungė tris kolektyvus

Kristaus gimimo dieną, Obelių bažnyčioje, Šv. Mišiose, skambėjo pačios gražiausios giesmės. Jas giedojo 
Obelių gimnazijos neformaliojo švietimo skyriaus, Vaikų globos namų vaikai ir jaunuoliai: nuo aštuonerių iki 
septyniolikos metų. Taip pat prisijungė ir Skemų socialinių globos namų gyventojai bei darbuotojai, kuriuos 
giedoti moko Daiva Kundelienė, Žana Kaladienė ir Zenonas Žekas. Klebonas Laimonas Nedveckas pasveikino 
ir palaimino bendruomenę, visus kvietė patirti Kūdikėlio Jėzaus gimimo džiaugsmą ir juo pasidalinti su aplin-
kiniais. Ir po šv. Mišių buvo juntama nepaprasta Kalėdų dvasia. Pačius mažiausius giedotojus taip sužavėjo šv. 
Mišios, kad jie klausinėjo vadovų, kada ir vėl jose giedos. 
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PRAMOGOS

 AVINAS.
 Šie metai bus šiek tiek geresni, 

nei praėję, bet dar privalėsit būti 
budrūs ir priverstinai aktyvūs. At-
sipalaidavimo metas prasidės tik 
kovo mėn. Palankesnė situacija tę-
sis iki balandžio 20 d. Visus metus 
privalėsite sverti kiekvieną žodį, 
matuoti kiekvieną žingsnį. Sau-
sį saugokitės bet kokių finansinių 
operacijų, bet koks judesys su pi-
nigais atneš nuostolius. Nusimato 
visokių rūpesčių dėl vyresnio am-
žiaus žmonių. Iki spalio mėn galit 
jausti, kad priešai kaišioja pagalius 
į ratus, bet neperlenkit lazdos be-
sisaugodami – ne toks velnias juo-
das, kokį jį piešia... Nuo kovo iki 
spalio seksis karingesniems žmo-
nėms, kurie sugeba pakovoti siek-
dami tikslo. Sportininkai ar kan-
didatuojantys į aukštesnius postus 
gaus daugiau, aukščiau, nei tikėjo-
si. Kovo trečia dekada bus palanki 
santuokai, atostogoms ar keisti dar-
bą. Visus metus gali sunkiau sektis 
susikaupti protiniam darbui, na, bet 
nėra ko pergyventi... Sportuokit. 

JAUTIS.
 Metai neblogi, laimės užsispyrę 

darbštuoliai, kurie daug nesvarstys, 
o be atodairos dirbs. Gyvenimas 
jums mes iššūkius, juos išspręsite, 
tačiau gyvenimas vėl mėgins ir mė-
gins jūsų kantrybę ir užsispyrimą, 
bet su viskuo lengvai susidorosit ir 
šių metų gyvenimo kovoje išeisit 
nugalėtojais. Sunkiausias bus spa-
lio mėnuo, tuo periodu reikėtų būti 
atsargesniems ir neplanuoti svarbių 
darbų. Vasarį ir kovą drąsiai vei-
kit ką sumanę, seksis lengviau, nei 
manėte. Jausitės lyg kažkas saugo-
tų nuo nesėkmių. Net kovodami su 
sunkumais jausitės puikiai. Birželį 
ir rugpjūtį pirkit nekilnojamą turtą, 
reikalaukit aukštesnio posto. San-
tuokai palankus laikas kovo mėnuo 
ir laikotarpis nuo lapkričio pabai-
gos. Atostogoms tinka visi metai, 
išskyrus spalį, aišku, jei sugebėsit 
atitrūkti nuo darbų, o darbo turėsit 
daug.

DVYNIAI. 
Visus metus galit prasčiau jaus-

tis, aišku, kad kūrybiniai darbuoto-
jai tai jaus labiau. Dvyniai, ne tik 
menininko, bet ir politiko ženklas, 
taigi nerimo tikrai nepavyks atsikra-
tyti abiejų profesijų atstovams. Visų 
kitų profesijų dvyniai bus labiau su-
sibalansavę, jausis didesnėj harmo-
nijoj su aplinka. Šiuos metus jums 
Dievulis skiria valios ugdymui. Pri-
valėsit stengtis sveikai gyventi, nes 
šiais metais įklimpti į priklausomy-
bių liūną bus labai paprasta. Tėvai 
turintys vaikus šiame ženkle, turi 
ypač atkreipti dėmesį, kas su jais 
vyksta. Labai sėkmingas bus kovo 
mėnuo, birželis bei rugpjūtis. Sun-
kesnis spalio mėnuo, tad nereikėtų 
per jį daug stengtis įveikti sunku-
mus, o geriau palaukti lapkričio, 
kai viskas gali savaime susitvarky-
ti. Šiais metais daug pramogausit ir 
atostogausit. 

Ką žada žvaigždės visiems Zodiako ženklams?
 Astrologų manymu, ateinantys metai bus daug geresni už besibaigiančiuosius, o sėkmė šypsosis kone kiekvienam iš mūsų.

VĖŽYS. 
Labai smagūs metai vėžiams. 

Pavyks atsikratyti daug įsisenėju-
sių problemų, ir net iki spalio mė-
nesio, jausite, kad tiesiog sekasi ką 
be darytumėt, apie ką besvajotumėt 
viskas pildosi. Net sėkmės periodu 
galit jausti nerimą, nesugebėjimą su-
sikaupti, bet tai tik planetų įtaka, tad 
daugiau medituokit. Kovas, balandis, 
rugpjūtis bei rugsėjis yra padidintos 
sėkmės laikas, tai tuo metu darykit 
sunkiausius darbus, nes pavyks kal-
nus nuversti, tik verskit... Iki spalio 
palanku tuoktis, gimdyti vaikus. 
Kovo mėn. galite įsimylėti, na, bet 
meilei tinka visi metai. Manau, kad 
po 2018m. vienišių, vėžiukų tarpe, 
nebeliks. Gera žinia ekstremalams – 
mažesnė nelaimingų atsitikimų tiki-
mybė, bet dėl to klausimo būtina in-
dividuali astrologo konsultacija. Nuo 
spalio būkit atsargesni, jūsų sėkmė 
tuo metu atostogaus... 

LIŪTAS 
Iki rugsėjo privalėsit saugotis net 

savo šešėlio. Pasistenkit išlikti ste-
bėtojais, o ne vertintojais. Jei kas 
nors šiais metais klaus jūsų nuomo-
nės, atsakykit... taip, ne, nežinau, 
gal būt... Svarbiausia niekur nesikiš-
ti. Gruodį atsigausit, papurtysit savo 
karčius ir vėl iš katino virsit liūtu. 
Visus metus galit turėti bėdelių su 
meilės reikalais, kai visi džiaugsis 
santykiais, tuoksis, gimdys vaikus, 
jūs nesuprasit, kas čia vyksta su jūsų 
meile, kodėl nesusikalbat su antrąja 
puse. Svarbius sprendimus priimki-
te sau palankiausiais mėnesiais, t.y. 

sausį ir iki vasario vidurio, balandį, 
liepą, rugsėjį ir nuo gruodžio vidu-
rio. Sausis, puikių idėjų metas, galit 
suvokti, ką privalot padaryti, kad 
būtumėt sveiki, laimingi, turtingi, 
tik tas idėjas įgyvendinsit vėliau. 
Gal, net kitais metais. 

MERGELĖ.
Šiais metais, privalėsit palaikyti 

dvasinę sveikatą pusiausvyroje, nes 
ji lems, bus metai labiau sėkmingi 
ar mažiau. Tibeto gydytojai sako, 
jei nori būti sveikas, dar daugiau 
judėk ir dar mažiau valgyk. Šis pa-
sakymas tiks visiems metams. Taigi, 
sportas, judėjimas, šiais metais bus 
jūsų sėkmės garantija visame kame. 
Visus metus džiaugsitės sustiprė-
jusia valia, todėl šie metai palan-
kūs pabaigti visus pradėtus darbus, 
mesti viršsvorį, pradėti sportuoti, 
baigti nebaigtus mokslus ir t.t. Nuo 
balandžio iki rugsėjo puikiai seksis 
meilės reikaliukai, net užkietėję vie-
nišiai džiaugsis sutiktais partneriais. 
Taip pat bus palanku tuoktis, tik 
datą būtina suderinti su astrologu, 
nes bus kelios dienos, kai tai daryti 
nepalanku. Gegužę ir spalį palanku 
viską staigiai pakeisti – darbą, na-
mus, valstybę. 

SVARSTYKLĖS.
Šiais metais antras pusmetis jums 

bus ženkliai sėkmingesnis nei pir-
mas. Svarbiausius darbus atidėkite 
birželiui ar vėliau. Atsargūs būkit 
kovo mėnesį, o ypač tie, kuriems 
gali būti problemų su nelegaliais 
pinigais. Balandį – saugokit reputa-
ciją. Visi kiti periodai pakankamai 

lengvi. Nereikės didelių pastangų 
norint kažką nuveikti. Visus metus 
puikiai klostysis piniginiai reikalai. 
Turėsit galimybę dirbti ir uždirb-
ti. Pajamas gausit iš kelių šaltinių. 
Rugsėjį kurkit naujas įmones, darbo 
vietas, ieškokit naujo ar papildomo 
darbo. Taip pat sėkmingai klosto-
si meilės reikalai. Palankūs metai 
susilaukti vaikų ar anūkų. Jaunos 
svarstyklės turi neužmiršti, kad ir 
nuo bučinukų gimsta vaikai. Laukia 
turtingi metai.

SKORPIONAS.
 Na, jums sekasi ir sekasi – šie 

metai bus net geresni už praėjusius. 
Šiais metais skorpionai, vieni sė-
kmingiausių ženklų. Na, bet ir ant 
Saulės būna dėmelių – taip ir jums 
nusimato prastesnė finansinė situa-
cija, nei planuojat ar tikitės. Visus 
metus teks labai rimtai planuoti 
savo biudžetą. Nepasiduokit pagun-
doms leisti pinigus, o ypač balandį 
ir gruodį. Liepą ir rugpjūtį ilsėkitės, 
nieko naujo nepradėkit. Šiuo pe-
riodu galios taisyklė, kad žmogus 
pats sau priešas, taigi, neskriauskite 
savęs. Palankūs metai vystyti kūry-
bines galias dvasiniam augimui ir 
,aišku, meilei. Visi metai tinka san-
tuokai, vaikų gimdymui. Net jūsų 
namų augintiniai gali pradžiugint 
gausesne vada, nei įprastai. Nusi-
mato daug netikėtų sėkmių. 

ŠAULYS.
 Šie metai bus visiškai kitokie, 

nei praėję, visas periodas bus pažy-
mėtas šiokiu tokiu liūdesiu. Taigi, 
kad galėtumėt palaikyti 2017 metų 

lygį turėsit sutelkti visą savo valią, 
pajungti protą tikslų pasiekimui. 
Geresni periodai laukia kovą, visą 
vasarą ir spalį su lapkričiu. Nuo 
balandžio, visokiariopai pagerės 
savijauta visose srityse. Birželio 
antrą pusę skirkit atostogoms, pra-
mogoms, pasilepinimams. Vasarį, 
gegužę ir rugsėjį būkit atsargesni, 
nes tai ne jūsų laikas. Sausio pirmą 
pusę venkit ekstremalaus vairavi-
mo, ekstremalaus sporto. Nuo kovo 
prasidės puikus metas, kuris tęsis iki 
metų pabaigos, jis lems norą , gali-
mybę išmokti kažko naujo. 

OŽIARAGIS. 
Tikrai ženkliai geresni, sėkmin-

gesni metai nei praėję, galit tikėtis 
likimo dovanų. Na, reiktų pažymėti 
sėkmės periodą darbe nuo balandžio 
vidurio iki rugsėjo pabaigos. Tuo pat 
metu seksis visi meilės reikalai, jei 
sumąstėt tuoktis – pats laikas. Ožia-
ragiai turi polinkį į vienatvę, taigi 
šie metai vienatvės pabaiga, net už-
kietėję viengungiai susiras sau porą. 
Visi metai palankūs pradėti kažką 
naujo, siekti naujų tikslų, aukštumų. 
Gintis mokslinius darbus, kurti ne-
realius projektus. Vasarį atsiras gali-
mybės iš naujos veiklos gauti nema-
žas pajamas ir pilnai atstatyti 2017 
metų suliesėjusį biudžetą. Kovas, 
balandis ir gegužės pradžia sunkiau-
sias metų periodas. Tuo metu nieko 
naujo nepradėkit. 

VANDENIS. Labai margi me-
tai, negalima sakyti, kad prasti, bet 
kad pasijaustumėt gerai, teks įdėti 
daug pastangų. Visą periodą turėsit 
stengtis išlaikyti uždirbtus nuopel-
nus, gėrybes. Šiais metais geriau 
nieko nepradėti, niekur nesikišti su 
niekuo nekonkuruoti, tiesiog būti 
gyvenimo stebėtoju. Visus metus 
geriau būti pavaldiniu, nei dirbti 
sau. Birželį, liepą ir rugpjūtį neva-
žiuoti į neramius planetos taškus, 
nedalyvauti dideliuose žmonių 
sambūriuose. Nuo rugpjūčio atsi-
gausit, pajusit grįžtančią sėkmę, 
darbai duos nurimus rezultatus. 
Antroj metų pusėj pirksit ar tobu-
linsit nekilnojamą turtą. Sulauksit 
netikėtos dovanos ar palikimo. Vi-
sus metus turėsit rūpesčių dėl vy-
resnio amžiaus žmonių. 

ŽUVYS.
Tiesiog puikūs metai, kai galėsite 

save realizuoti visose srityse, pa-
siekti visus tikslus. Tik nemiegokit, 
o kibkit į darbus – metai greit praeis, 
o nuveikti darbai bus tvirtas pama-
tas ateičiai. Ką šiais metais nuveik-
sit, pasidaugins dešimteriopai. Tokį 
sėkmingą periodą gaila neišnaudoti. 
Visus metus lydės sėkmė meilėje. 
Žuvelėms jausmai labai svarbūs, 
todėl dėl jausmų galit įkliūti į bėdą. 
Žiūrėkit su kuo esat, ar tikrai tas 
žmogus nuoširdus. Menininkai su-
lauks pripažinimo ir apdovanojimų 
net už senus nuopelnus. Visos pa-
teiktos idėjos bus sutiktos gerano-
riškai ir joms pritariama. Prastesnis 
periodas vasaris, kai reiks pasisau-
goti netikėtų konfliktų ar net agresi-
jos jūsų atžvilgiu...
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Futbolininkai 2017-uosius 
palydėjo aikštelėje

2017 m. Rokiškio futbolo klu-
bo sezoną tradiciškai vainikavo 
„Kalėdinė taurė“. Į šį, jau dau-
gelį metų rengiamą ir sporti-
ninkų pamėgtą turnyrą  žaisti 
atvyko dvi Biržų ekipos, o joms 
iššūkį metė trys Rokiškio ko-
mandos. Kaip ir ankstesniais 
metais, visos komandos sužaidė 
po rungtynes tarpusavyje. Jau 
po pirmų varžybų išryškėjo Bir-
žų FK Širvena ir Rokiškio FK 
pranašumas. Dėl 3 vietos kovėsi 
Rokiškio „Senjorai“ bei jaunimo 
komandos iš Biržų, bei Rokiškio.

 Kovoje dėl 3 vietos lydėjo Ro-

kiškio FC Tornado kurie 4-2 ir 7-3 
nugalėjo ir „Senjorus“ ir Biržų jau-
nimą. „Senjorų“ ir Biržų jaunimo 
komandų dvikova baigėsi lygiosio-
mis 2-2. 

Tik dėl gerenio įvarčių santykio 
Biržų jaunimas liko ketvirtojoje 
vietoje, tuo tarpu „Senjorai“ tenki-
nosi penktąja vieta.

Paskutinėje varžybų dvikovoje 
buvo sprendžiamas pirmosios vie-
tos  bei Kalėdinės taurės likimas. 
Rokiškio FK užteko lygiųjų, tačiau 
abi komandos troško laimėti. 

Dvikovoje netrūko pavojin-
gų momentų, bei vyriškos kovos. 
Varžybų baigtį nulėmė vienintelis 

tikslus smūgis, kurį atliko Biržų 
komandos žaidėjai. Taigi pergalė 
rezultatu 1-0 garantavo svečiams 
pirmąją vietą.

Galutinė komandų rikiuotė:
1. Biržų FK Širvena
2. Rokiškio FK
3. Rokiškio FC Tornado
4. Biržų „Jaunimas“
5. Rokiškio „Senjorai“
Geriausiais Rokiškio komandų 

žaidėjais buvo išrinkti šie futboli-
ninkai: Ernestas Matukas (Rokiškio 
FK), Rokas Urbonas (Rokiškio FC 
Tornado), Vaidas Kiškis (Rokiškio 
„Senjorai“).

Rokiškio FK inform.

DAR VIENA NAUJŲJŲ PROGNOZĖ

Šis eilėraštis sukurtas 1928 m. 

2017 metais sutvarkyta beveik 14 tūkst. kg naikintinų vaistų
Šiemet šalies vaistinės surinko 

iš gyventojų beveik 14 tūkst. kg 
pasenusių ir nereikalingų naikin-
tinų vaistų, rodo Sveikatos apsau-
gos ministerijos (SAM) duomenys. 
Tai beveik 2,5 karto daugiau negu 
2014 metais, kai šis darbas pradė-
tas vykdyti sistemingai.

Saugodami vaistus, kurių tinka-
mumo vartoti terminas yra pasibai-
gęs, bei kitas chemines medžiagas 
namuose, didiname apsinuodijimų 

riziką. Paprasčiausiai išmesti į šiukš-
lių dėžę ar išpilti į kanalizaciją nega-
lima ir vaistų, nes, jei šias pavojingas 
medžiagas išpilsime į kanalizaciją, 
anksčiau ar vėliau jos pateks į van-
dentiekį ir padidins aplinkos užterš-
tumą. Aplinkosaugos problemų gali 
kilti ir dėl to, kad iš šiukšlių dėžės 
šios medžiagos patenka į sąvartyną, 
o palaidoti po žeme pasenę vaistai ir 
kitos cheminės medžiagos skverbsis 
į aplinką. Be to, jomis gali apsinuo-
dyti benamiai.

SAM primena, kad pasenusius 
vaistus gyventojai turėtų atnešti į 
vaistines, kuriose dirbantys specia-
listai, vykdydami Farmacijos įsta-
tymo nuostatas, juos nemokamai 
priims ir perduos įmonei, kuri tinka-
mai juos sutvarkys. Nuo 2014 metų, 
kai siekiant užtikrinti, kad naikinti-
ni vaistai būtų nuolat surenkami iš 
gyventojų ir tinkamai sunaikinami, 
šiems darbams skiriamos biudžeto 
lėšos, nei ministerija, nei Valstybi-
nė vaistų kontrolės tarnyba (VVKT) 

nėra gavusi gyventojų skundų, kad 
vaistinės atsisako priimti naikintinus 
vaistus, tačiau jei taip nutiktų, VVKT 
prašo ją informuoti apie incidentą.

Panaudotų švirkštų, kurie laikomi 
pavojingomis medicininėmis atlie-
komis, taip pat negalima išmesti bet 
kur. Jei švirkštus pacientų namuose 
naudoja medicinos darbuotojai, jie 
negali palikti šių atliekų pacientų 
namuose. Iš pacientų namų suteikus 
paslaugą turi būti surenkami ne tik 
švirkštai, bet ir lašinės, panaudotos 

pirštinės ir kitos atliekos. Jų surin-
kimas iš medicinos įstaigų ir utiliza-
vimas yra reglamentuotas ir kontro-
liuojamas. Tais atvejais, kai vaistus 
susileidžia patys gyventojai, sukaup-
tus švirkštus jie gali nemokamai 
atiduoti į savo savivaldybės didelių 
gabaritų atliekų surinkimo aikšteles. 
Minėtos aikštelės nemokamai priima 
taip pat ir kitas buities pavojingąsias 
atliekas, įskaitant ir medicininius ter-
mometrus.

SAM inform.
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Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimas 
Rokiškio rajone 2017-aisiais 
Rokiškio rajone Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai įgyvendinami nuo 2003 metų. Per šį laikotarpį įvykdyti 28 projektai, sukurtos 124 naujos darbo 
vietos. 75 proc. šių projektų vykdyti kaimo vietovėse: Juodupės, Kamajų, Kriaunų, Rokiškio kaimiškojoje seniūnijose. Sukurtose darbo vietose dirba 
daugiau nei 80 proc. kaime gyvenančių žmonių, daugiau kaip pusė jų – papildomai remiami darbo rinkoje. 2017 m. Rokiškio rajone buvo įgyvendinami 
4 Vietinių užimtumo iniciatyvų projektai,  įsteigta 16 naujų darbo vietų. bProjektams įgyvendinti panaudota 395,09 tūkst. Eur,  iš jų valstybės paramos 
lėšos – 202,2 tūkst. Eur. arba 51,16 proc. visų projekto lėšų.Vidutiniškai vienai įsteigtai darbo vietai panaudota 12635 Eur. valstybės paramos lėšų.

AB „Rokiškio mašinų gamykla“ projektas
„Naujų darbo vietų kūrimas AB „Rokiškio 
mašinų gamykla“

Įsteigtos 4 darbo vietos: 3 
darbo vietos šaltkalviams su-
virintojams ir 1 darbo vieta 
automobilinio krautuvo vai-
ruotojui.    

Įsigytas krautuvas ir 5 suvi-
rinimo stalai su universaliais 
tvirtinimo įrankių komplek-
tais.   

Projektui įgyvendinti pa-
naudota 67,2 tūkst. Eur., iš jų 
valstybės paramos lėšos 41,6 
tūkst. Eur.  arba 62 proc. viso 
projekto lėšų.

Vidutiniškai 1 įsteigtai dar-
bo vietai panaudota 10 412 
Eur. 

UAB „ROKMEDIS“  projektas
„Antrinių žaliavų perdirbimas medienos 
apdirbimo įmonėje“

Įsteigtos 4 darbo vietos: 2 
darbo vietos medienos smul-
kintuvo operatoriams, 1 darbo 
vieta automobilinio krautuvo 
vairuotojui ir 1 darbo vieta 
sunkvežimio vairuotojui.    

Įsigytas krautuvas, sunkve-
žimis ir įsigyta bei sumontuo-
ta antrinių žaliavų perdirbimo 
linija.    

Projektui įgyvendinti pa-
naudota 105,89 tūkst. Eur., 
iš jų valstybės paramos lėšos 
51,9 tūkst. Eur.  arba 49 proc. 
viso projekto lėšų.

Vidutiniškai 1 įsteigtai darbo 
vietai panaudota 12971,50 Eur. 

UAB „Lokauša“ projektas 
„UAB „Lokauša“ darbo vietų steigimas  
Kamajų seniūnijoje, Rokiškio rajone“

Įsteigtos 7 darbo vietos 
medienos apdirbėjams. 

Įsigyta ir sumontuota 
padėklų kalimo linija.  

Projektui įgyvendinti 
panaudota 190 tūkst. Eur., 
iš jų valstybės paramos 
lėšos 93,6 tūkst. Eur arba 
49,3 proc. viso projekto 
lėšų.

Vidutiniškai 1 įsteigtai 
darbo vietai panaudota 
13376 Eur. valstybės pa-
ramos lėšų.

UAB „Pandmeta“  projektas 
„Naujos darbo vietos sukūrimas 
UAB „Pandmeta“

Įsteigta 1 nauja darbo vie-
ta metalo apdirbimo centro 
operatoriui. Įsigytas trijų ko-
ordinačių programinio valdy-
mo metalo apdirbimo centras 
–  programinės frezavimo sta-
klės. 

Projektui įgyvendinti pa-
naudota 32,0 tūkst. Eur., iš jų 
valstybės paramos lėšos 15,0 
tūkst. Eur. arba 46,9 proc. viso 
projekto lėšų.

Vidutiniškai 1 įsteigtai dar-
bo vietai panaudota 15,0 tūkst. 
Eur. Parengė Panevėžio teritorinės darbo biržos Rokiškio skyrius

Specialistai pataria: ką svarbu žinoti baseinų ir pirčių lankytojams
Šaltuoju metų laikotarpiu 

vis daugiau lankytojų pra-
veria vandens pramogų par-
kų duris, todėl Nacionalinio 
visuomenės sveikatos centro 
prie Sveikatos apsaugos mi-
nisterijos (NVSC) Panevėžio 
departamento specialistai 
pataria, kaip saugiai nau-
dotis vandens malonumais, 
kad jie netaptų sveikatos su-
trikimų priežastimi.

Netinkamai paruoštas ba-
seino vanduo ir nedezinfe-
kuoti aplinkos paviršiai kelia 
grėsmę sveikatai, Baseinų 
lankytojai, per netinkamai 
paruoštą baseino vandenį ir 
nedezinfekuotus aplinkos pa-
viršius, gali užsikrėsti: kojų 
ir nagų grybelinėmis ir kito-
mis infekcinėmis odos ligo-
mis, įvairiomis bakterinėmis 
(Campylobacter, Legionella, 
Salmonella ir kt.), virusinėmis 

infekcijomis (adenovirusais, 
enterovirusais, norovirusais, 
rotavirusais ir kt.), retai - pir-
muonimis ir helmintais (kir-
mėlėmis, perduodamomis iš 
žmogaus žmogui).

Ką svarbu žinoti kiekvie-
nam baseino ir pirties lanky-
tojui? Naudodamiesi bendrais 
dušais ir siekdami išvengti tie-

sioginio kontakto su aplinkos 
daiktais, kuriais naudojasi visi 
lankytojai, būtinai:

atkreipkite dėmesį į basei-
nų vidaus tvarkos taisykles ir 
jų laikykitės;

pasinaudoję pirtimi, tuale-
tu, prieš įlipdami į baseiną ir 
išlipę iš baseino nusiprauskite 
po dušu;

avėkite šlepetes;
jeigu ant odos yra žaiz-

delių, įbrėžimų, užklijuokite 
juos pleistru;

persirengimo kambariuo-
se, pirtyse, baseinuose ant 
suolelių ar gultų pasiklokite 
rankšluostį;

nesilankykite baseine ar 
pirtyje, jei sergate užkrečia-

mąją liga, nes galite užkrėsti 
sveikus lankytojus.

Būtina turėti pirties ir ba-
seino paslaugų veiklai leidimą 
– higienos pasą. Kiekviena 
įmonė, teikianti baseinų ir pir-
ties paslaugas, turi turėti šiai 
veiklai NVSC išduotą leidimą 
- higienos pasą. Atkreipiame 
dėmesį, jei vandens pramogų 
parkas teikia ne tik baseino, 
bet ir pirties paslaugas, tai jis 
privalo turėti leidimą - higie-
nos pasą ne tik baseino, bet ir 
pirties paslaugų veiklai.

Privaloma suteikti išsamią 
informaciją klientui. Baseino 
ir pirties paslaugų teikėjai 
paslaugų vartotojui priva-
lo suteikti tikslią, išsamią ir 
teisingą informaciją apie tei-
kiamas paslaugas, saugų įran-
gos, inventoriaus naudojimą, 
su paslauga susijusią galimą 
riziką vartotojo sveikatai, 
galimas pasekmes, saugaus 

vartotojų elgesio taisykles 
(informaciją apie alkoholio 
vartojimą, vaikų priežiūrą, 
elgesį vandenyje ir šalia jo, 
paslaugų vartotojų sveikatos 
būkles, kurioms esant mau-
dytis nerekomenduojama ir 
pan.), vidaus tvarkos taisy-
kles. Informacija vartotojui 
turi būti suteikta prieš paslau-
gų vartotojui įsigyjant paslau-
gas (sudarant paslaugų teiki-
mo sutartį). Baseino ir pirties 
paslaugų teikėjų parengtos 
vidaus tvarkos taisyklės skel-
biamos gerai paslaugų var-
totojui matomoje paslaugų 
teikimo vietoje. Taip pat turi 
būti pateikta informacija apie 
baseino vandens ir patalpos, 
kurioje įrengtas baseinas, 
temperatūrą. Paslaugų varto-
tojams gerai matomoje vieto-
je turi būti įmonės pirmosios 
pagalbos rinkinys, gelbėjimo 
įranga.
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KEIČIAMAS ALKOHOLIO KONTROLĖS ĮSTATYMAS
2018 m. sausio 1 d. įsigalios Lietuvos Respublikos Seimo priimti Alkoholio kontrolės įstatymo (toliau – 

Įstatymas) pakeitimai, kuriais siekiama mažinti alkoholinių gėrimų prieinamumą ir vartojimą:
1) Trumpinamas prekybos alkoholiniais gėrimais laikas mažmeninės prekybos vietose – jose bus leidžia-

ma prekiauti alkoholiniais gėrimais pirmadienį – šeštadienį nuo 10 val. iki 20 val., sekmadieniais – nuo 10 
val. iki 15 val.; 

2) Keičiama mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais viešojo maitinimo vietose tvarka – viešojo mai-
tinimo vietose pirmadienį – šeštadienį nuo 20 val. iki 10 val., o sekmadieniais – iki 10 ir nuo 15 val. nebebus 

galima prekiauti alkoholiniais gėrimais atidarytoje pakuotėje (pvz., parduoti butelius be kamštelių, atidarytas skardines ir 
pan.), visi alkoholiniai gėrimai nurodytu paros laiku galės būti parduodami tik išpilstyti į vartojimui vietoje pritaikytą tarą 
(taures, bokalus, grafinus ir pan.) bei užtikrinant jų vartojimą vietoje, taip pat alkoholinių gėrimų pirkėjams minėtu paros 
laiku uždraudžiama išsinešti įsigytus alkoholinius gėrimus iš viešojo maitinimo vietų;

3) Nuo 18 iki 20 metų didinamas amžius, nuo kurio leidžiama parduoti, įsigyti, vartoti ar turėti alkoholinius gėrimus. 
Siekiant išvengti pardavėjų apsirikimo dėl pirkėjo amžiaus, prekybininkams nustatoma pareiga tikrinti kiekvieno, jaunesnio 
negu 25 metai, alkoholio pirkėjo tapatybę liudijantį dokumentą, o jo nepateikus – nustatoma pareiga alkoholio neparduoti;

4) Viešojo maitinimo vietų (barų, užkandinių, kavinių, restoranų, klubų ir pan.) administracijos privalės užtikrinti, kad jų 
valdomose viešojo maitinimo vietose, asmenys jaunesni negu 20 metų nevartotų alkoholinių gėrimų;

5) Uždraudžiama alkoholio reklama (išskyrus Įstatymo 29 str. 2 d. nustatytą leistiną informaciją prekybos alkoholiniais gėri-
mais vietose ir alkoholio verslu užsiimančių įmonių interneto svetainėse, taip pat ant šių įmonių pastatų, valdomo transporto 
ir kt.).

Taip pat primename, kad 2018 m. sausio 1 d. įsigalioja Administracinių nusižengimų kodekso (toliau – Kodeksas) pakeiti-
mai, kuriais yra nustatoma atsakomybė už viešojo maitinimo vietose įsigytų alkoholinių gėrimų išnešimą iš viešojo maitinimo 
vietų pirmadieniais–šeštadieniais nuo 20 iki 10 valandos, o sekmadieniais –nuo 15 iki 10 valandos (Kodekso 4841 str.), taip 
pat už alkoholinių gėrimų vartojimą automobilių salonuose, išskyrus autotransporto priemones, kurių salonas yra staciona-
riai atskirtas nuo vairuotojo vietos (Kodekso 484 str.). 

Savivaldybių administracijoms yra suteikti įgaliojimai pradėti administracinių nusižengimų teiseną, atlikti administracinių 
nusižengimų tyrimą ir surašyti administracinių nusižengimų protokolus už minėtus administracinius nusižengimus bei taikyti 
administracinę atsakomybę įmonių darbuotojams už mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais tvarkos ar kitų alkoholi-
nių gėrimų pardavimo, laikymo ir gabenimo reikalavimų pažeidimus.

Daugiau informacijos rasite interneto puslapiuose www.ntakd.lt ir www.rokiskis.lt

Užs. 0583

Tyrimas: kaip dažnai Lietuvos gyventojai 
dalyvauja religinėse apeigose?
Religijos vietą ir svarbą žmonijos istorijoje yra sunku pervertinti. Nors kai kuriuose pasaulio kraštuose visuomenių požiūris į religiją yra vis labiau 
veikiamas sekuliarizacijos, kitur religijos vaidmuo šiuo metu tik stiprėja ir vis daugiau žmonių atsigręžia į tikėjimą.

2011 m. visuotinio gyven-
tojų ir būstų surašymo rezul-
tatai atskleidė, kad dauguma 
Lietuvos gyventojų save laiko 
Romos katalikais (77,2 proc.)

Antroji pagal dydį yra 
stačiatikių (ortodoksų) ben-
druomenė (4,1 proc.), o pri-
klausomybė kitoms mažo-
sioms religinėms bendrijoms 
svyruoja nuo 0,1 proc. iki 
0,77 proc., tad remiantis sta-
tistiniais duomenimis galima 
teigti, jog mūsų visuomenės 
tapatinimasis su religinėmis 
bendruomenėmis yra pakan-
kamai stiprus.

Greičiausiai negalima dėti 
lygybės ženklo tarp deklaruo-
jamos priklausomybės kuriai 
nors religijai ar tikėjimui ir 
aktyvaus dalyvavimo religi-
nėse apeigose ar praktikose. 
Juk asmens identifikavimasis 

su religine bendruomene gali 
būti tik šeimos ar bendruome-
nės tradicijų tęsimas, neturin-
tis aiškesnių religijos prakti-
kavimo formų.

Atėjus krikščionių ben-
druomenei svarbiai šventei – 
šv. Kalėdoms, įdomu sužinoti, 
koks apskritai yra Lietuvos 
gyventojų aktyvumas religi-
niuose ritualuose nežiūrint į 
tai, kokios religinės bendrijos 
nariais jie save laiko.

Kauno technologijos uni-
versiteto (KTU) Viešosios 
politikos ir administravimo 
instituto iniciatyva 2015 m. 
balandžio – birželio mėn. at-
liktos apklausos metu Lietu-
vos gyventojų teirautasi, ar 
jie dažnai be ypatingų progų 
(tokių kaip vestuvės ar laido-
tuvės) pastaruoju metu daly-
vavo religinėse apeigose.

Šis klausimas buvo užduo-
tas 21 šalyje, įgyvendinant 
Europos socialinį tyrimą, tad 
galima palyginti, kuo mūsų 
religinis elgesys yra panašus 
ir kuo skiriasi nuo kitų euro-
piečių.

Lietuvoje bent kartą per 
savaitę religinėse apeigose da-
lyvauja 12,6 proc. gyventojų 
(sujungti atsakymų variantai 
„Kiekvieną dieną“, „Dažniau 
nei kartą per savaitę“, „Kartą 
per savaitę“), tad esame dau-
gmaž viduryje tarp kitų tyrime 
dalyvavusių šalių.

Aktyviausiai religiniuose 
ritualuose besilankančių šalių 
trejetas yra toks: Lenkija (51,1 
proc.), Airija (34,3 proc.) bei 
Portugalija (29,0 proc.).

Lyginant su kitomis Euro-
pos socialine tyrime dalyva-
vusiomis šalimis, pagal da-

lyvavo aktyvumą „bent kartą per mėnesį“ 
(20,6 proc.) ar „tik per didžiąsias šventes“ 
(38,8 proc.), matyti, jog esame nepralen-
kiami, nes niekur nėra tokio aukšto „retes-
nio“ aktyvumo, kaip Lietuvoje.

Labai reti religinių praktikų dalyviai yra 
16,0 proc. mūsų šalies gyventojų (atsaky-
mo variantas „dar rečiau“). O 12,0 proc. 
nurodė, kad „niekada nedalyvauja apeigo-
se“. Pastarųjų mažiau nei Lietuvoje yra tik 
Lenkijoje (6,8 proc.).

O labiausiai sekuliarizacijos banga pa-
veikė Čekijos (61,3 proc.), Nyderlandų 
(58,3 proc.) ir Belgijos (55,6 proc.) gyven-
tojų religinę elgseną, nes niekada nedaly-
vaujančių religinės praktikose žmonių da-
lis yra pati didžiausia.

Europos socialinis tyrimas atskleidžia, 
jog nors nesame tokie aktyvūs, kaip, pvz., 
kaimynai Lenkijoje, tačiau Lietuvos gy-
ventojų dalyvavimas religinėse apeigose, 
lyginant su kitais Europos kraštais, yra pa-
kankamai aukštas.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Nelinksmos žinios spekuliantams: bitkoino 
kaina gali nukristi iki nulio

Bitkoino kaina gali nukris-
ti iki nulio, jeigu kriptovaliuta 
nebus naudojama kaip mokė-
jimo priemonė, teigia banko 
„Morgan Stanley“ analitikai.

„Jeigu bitkoinai nebus pri-
imami mokėjimams atlikti, 
tuomet tikroji jų vertė prilygs 
nuliui“, - banko analitiko Ja-
meso Fossetto žodžius cituoja 
„Business Insider“. Šiuo metu, 
„Morgan Stanley“ duomenimis, 
iš 500 didžiausių pasaulyje in-

terneto parduotuvių bitkoi-
nus priima tik trys.

Ekspertai taip pat pažy-
mi žemas prekybos krip-
tovaliuta apimtis. Kasdien 
pasaulinėje valiutų rinkoje 
vykdoma operacijų už 5,4 
trln. JAV dolerių, tuo tarpu 
prekybos kriptovaliuta ap-
imtys kasdien sudaro apie 3 
mlrd. dolerių.

Bitkoino kaina paryčiais 
trečiadienį Lietuvos laiku 
auga po rekordinio kritimo 

(26,85 proc.) praėjusią sa-
vaitę, rodo naujausi preky-
bos duomenys. „CoinMar-
ketCap“ duomenimis, 6.50 
val. ryto Lietuvos laiku po-
puliariausia pasaulyje krip-
tovaliuta pabrango 12,09 
proc. - iki 16,77 tūkst. do-
lerių.

Kriptovaliutos kursas itin 
nestabilus. Prieš pat Kalėdas 
krito daugiau nei 10 proc., 
žemiau nei 14 tūkst. dolerių, 
praneša „Reuters“.

Kriptovaliutų platformos 
„CoinDesk“ duomenimis, 
pvieno bitkoino kaina buvo 
smukusi iki 13 tūkst. 128 
dolerių. Vėliau kriptovaliuta 
atsigavo bei po 7 val. kaina-
vo 14 tūkst. 722 dolerius.

Apie 1 tūkst. dolerių metų 
pradžioje kainavęs bitkoinas 
gruodį buvo pasiekęs rekor-
dinę ribą - 19 tūkst. 666 do-
lerius už vieną bitkoiną.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.
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Rajono laikraštis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Lengvojo lydinio ratus, 17 colių, 
nuo Audi A6, 2005 m. Tarpas tarp 
skylių 112. Padangų likutis apie 7 
mm. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• MOSKVIČ 412, mažai naudotą 
variklį. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• VW GOLF 3 1998 m. 1.9 TD 
karavanas, AUDI 80 1987 m.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• R13 R14 R15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• 2002 m. MITSUBISHI Espeace 
star 1,9 did. 75 kW, kablys.Dalimis. 
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• 205 70 R15 7 mm HANKOOK 
vasarines padangas. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Devėtas padangas, ratkankius 
AUDI R15 112-OPEL vectra R16 
-BMW R15 nuo 320. Kaina 8 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• OPEL Vectra dalimis.  
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis
• VW Polo dalis 1.9 47 cdi,1997 m. 
Tel. 8 626 57 883. Rokiškis
• GAZ 21 VOLGOS variklį, 
pavarų dėžę, priekinį tiltą, ratus su 
padangomis ir kitas dalis. 
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Audi 1,9 TDI 81 kW, turbiną.  
Tel. 8 647 22 902. Rokiškis
• Gerą galinį dangtį VW Sharan, 
spalva – šviesiai melsva. Gerą 
variklio galvutę, 66 kW 1,9 TDI, 
priekinius amortizatorius, stabdžių 
diskus. Tel. 8 626 61 092. Rokiškis
• VW PASSAT B4 1,9 TDI 66 kW 
mėn. Karavanas, elektriniai langai. 
Tel. 8 685 56 882. Rokiškis
• VOLVO V70, amortizatorius 
ir duslintuvą. Tel. 8 602 13 688. 
Rokiškis
• R-15 lengvo lydinio ratai su 
vasarinėmis padangomis 195/65. 
Padangos dar sezonui. Tinka AUDI, 
VW. Komplekto kaina 50 Eur. R-16 
205/55 žiemines padangas 5- 
6 mm. Komplekto kaina 40 Eur. 
Tel. 8 600 65 951. Kupiškis
• R13 R14 R15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• VW Golf3 1998 m. 1.9 TD 
karavanas. AUDI 80 1987 m. 
benzinas. 
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• SKODA Octavia 2009 1.9  
77 kW dalimis. Tel. 8 696 28 852. 
Rokiškis
• 1990 m., VW GOLF 1.6 TD su 
intercooleriu, važiuoja, kiauras 
radiatorius, surūdiję slenksčiai ir 
dugnas. Tel. 8 677 20 383. Rokiškis
• R15,16,17 iš Vokietijos dėvėtas  
padangas, nuo 6 Eur už vnt.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• 1995 m. VW PASSAT  dalimis, 
karavanas 1.9 TDI 66 kW juodos 
matinės spalvos, variklis geras.  
Tel. 8 670 06 372. Rokiškis
• OPEL Vectra Signum 
kondicionieriaus siurblį.  
Kaina 65 Eur. Tel. 8 645 80 634. 
Rokiškis
• BMW 530 2002 m. dalimis. 
Tel. 8 654 39 255. Rokiškis
• Lengvo lydinio ratlankiai R17 
5x112, centrinė 57.1, 235/45 
padangos praktiškai naujos 2016/06 
mėn., protektoriaus daug.  
Tinka AUDI, VW, SKODA, SEAT.
Kaina 380 Eur. Tel. 8 621 48 959. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Labai geros būklės 2004 m. 
Renault Scenic. Dyzelis. Iš 
Vokietijos. Kaina 1500 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis

• Labai geros būklės 2009 m. 
Suzuki Splash. Benzinas. Iš 
Vokietijos. Kaina 2500 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Geros būklės AUDI A4, 2006 m., 
2.0 l,103 kW, dyzelis, universalas, 
pilkas. TA, lengvojo lydinio ratai, 
iš Vokietijos. Variklis dirba kaip 
laikrodis. Važiuoklėje niekas 
nebilda. Dveji rakteliai. Domina 
keitimas. Kaina 4000 Eur.  
Tel. 8 615 10 944. Anykščiai
• Audi A4 1.9 TDI 81 kW 1997 
m., padangos žieminės, pakeistas 
pagrindinis diržas, filtrai, tepalai 
ir t.t. Iš Italijos, TA iki 2019.01, 
sąnaudos 5-6l/100 km. Kaina 1250 
Eur. Tel. 8 620 42 124. Rokiškis
• VW GOLF 4, dyzelis. 1.9 l be TA 
info telefonu . Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 675 42 936. Rokiškis
• Skubiai VW GOLF, 5 durų  
1985 m. 1.6 D be TA yra rūdzių. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 646 44 900. 
Rokiškis
• Skubiai OPEL Astra 1995 m. 
1.7 TD 50 kW žalia. TA iki 08.18. 
Akumuliatorius silpnas, padangos 
plikos, vanduo necirkuliuoja, 
kėbulas be rūdžių. Kaina 350 Eur. 
Tel. 8 646 44 900. Rokiškis
• Skubiai priekabą lengvajam 
automobiliui MAZ 81144 TA iki 
2021 10 19, dokumentai tvarkingi, 
viskas veikia, kabini ir važiuoji. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 646 44 900. 
Rokiškis
• RENAULT Megane 1.4 benzinas. 
2005 metų.. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 699 86 773. Rokiškis
• RENAULT scenic 1.5 dyzelis. 
2009 metų.. Kaina 2300 Eur.  
Tel. 8 699 86 773. Rokiškis
• OPEL Meriva 1.7 dyzelis 2005 
metų. TA ką tikatlikta, galioja iki 
2019 m.. Kaina 1600 Eur.  
Tel. 8 699 86 773. Rokiškis
• AUDI A4 B5 1997 m. karavanas, 
TA du metai, investicijų 
nereikalauja. Kaina 1500 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• AUDI 80 1986 m. b2 1.8 benzinas 
dujos TA tvarkinga. Kaina 520 Eur. 
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• AUDI A4  1.9 l   66 kW  TA iki  
2018 m. vasario pabaigos. 1996 
m. dyzelis. Pakeista: stabdžių 
kaladėlės, rankinio trosai, tepalai, 
žvakės. Yra kėbulo pabraižymų,  
rūdžių  nėra. .Kaina 900 Eur.  
Tel. 8 614 53 277. Rokiškis
• Dviratį CUBE ltd pro.Diskiniai 
hidrauliniai stabdžiai, nauja 
grandinė. Važiuoja tvarkingai. . 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 670 11 657. 
Rokiškis
•  2003 m. TOYOTA AVENSIS 2,0 
D4D (85 kW), karavanas, sudabrinė 
spalva. Tel. 8 656 76 207. Rokiškis
• YAMAHA motorolerį. 
Informacija telefonu. Kaina 130 
Eur. Tel. 8 652 06 737. Rokiškis
• Tvarkingą OPEL Zafira. 2001 m. 
2.0 l, 74 kW. Juoda. Viskas veikia.. 
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• VW PASAT  b4 TDI 1995m . 
Kaina 650 Eur. Tel. 8 619 33 563. 
Rokiškis
• SUBARU Forester 2002 m. 94 
kW benzinas, geros būklės. Ką tik 
praeita TA. Iš Vokietijos. Kaina 
2400 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• MB 320 TDI 1999 m., 145 kW 
sidabrinė, avangardas. Kaina 650 
Eur. Tel. 8 654 39 255. Rokiškis

• Honda CR-V, 1998 m., 2.0 
benzinas-dujos,94 kW. Pilkas visur. 
TA iki 2019.12.06. Kaina 1750 Eur. 
Tel. 8 675 03 048. Rokiškis
•  AUDI 80 B4 1.9 TDI 1992 m.. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 686 21 088. 
Rokiškis
• BMX, reiktų pasikeisti pedalus. 
Kaina derinama. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 671 78 157. Rokiškis
• 28c moterišką, aliuminį, 
diskiniais  stabdžiais,24 pavarų 
dviratį. Būklė puiki. Kaina 230 Eur. 
Tel. 8 600 88 496. Rokiškis
• 28c moterišką, hibridinį Merida 
dviratį ( 24 pavaros, aliuminis 
diskiniai stabdžiais ).Visiškai 
tvarkingas. Tel. 8 600 88 496. 
Rokiškis
• Gerą, tvarkingą mopedą, yra TA, 
draudimas. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 619 52 150. Rokiškis
• 2006 m Toyota Corolla Verso iš 
Belgijos 2,2 dyzelis 100 kW. Maža 
rida.. Kaina 3800 Eur.  
Tel. 8 611 47 542. Rokiškis
• Moterišką trijų bėgių dviratį 50 
Eur, kalnų dviratį -70 Eur. 
 Tel. 8 674 32 521. Rokiškis
• TOYOTA Avensis, 2006 m., 
dyzelinas, sidabrinė spalva, 
sankaba nauja, tvarkingas. Vairas 
dešinėje. Nuo 2018 m. yra leidimas 
eksplotacijai Lietuvoje. Kaina 1300 
Eur. Tel. 8 637 41 991. Rokiškis
• VW Golf 4, dyzelis 19 TDI,  ką 
tik baigėsi TA visa informacija 
telefonu. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 675 42 936. Rokiškis
• Audi, BMW, Volvo, Ford, 
Mercedes, Toyota, VW IR Opel 
markės automobilį. Siūlyti įvairius 
variantus. Atsiskaitau iškart vietoje.
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Mopedą. TA 2019 06 
04,draudimas metams. Viskas 
veikia. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 619 52 150. Rokiškis
• AUDI A4 B5, 1.9 l,  81 kW, TA 
dar 2 metams. Kaina 1550 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• AUDI 80 1986 m. b2 1.8 benzinas 
dujos TA tvarkinga. Kaina 520 Eur. 
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• AUDI 80 1986 m. b2 1.8 benzinas 
dujos TA tvarkinga. Kaina 520 Eur. 
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• VW Golf 4 dyzelis 1.9 l TDI 
baigėsi TA, visa informacija 
telefonu. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 675 42 936. Rokiškis
• ROVER 620 2.0 D. Važiuoklė 
tvarkinga, stabdžiai geri, rankinis 
laiko. Iš variklio pusės trūkumų 
taip pat nėra. Kėbulas geras, 
vietomis rūdelių yra,  TA iki 
2018 08. Domina keitimas tiek į 
automobilį, motociklą, keturratį ar 
žemės ūkio techniką. Kaina 579 
Eur. Tel. 8 619 32 390. Rokiškis
• Gerą moterišką dviratį. 3 bėgių. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 609 28 704. 
Rokiškis
• 1988 m. AUDI 80. Kaina 350 Eur. 
Tel. 8 629 00 571. Rokiškis
• AUDI a4 1996 metų 1.8 benzinas. 
Tel. 8 626 37 726. Rokiškis
• Wonjan WJ motorolerį, 50 kub.
cm, juodas. Tel. 8 687 42 440. 
Rokiškis
• Hyunday Santamo, 2001 m. ir 
1999 m., 102 kW, benzinas. Kaina 
už abi 1000 Eur. Tel. 8 687 42 440. 
Rokiškis
• 2002 m. 11 mėn. CITROEN 
Xsara universalas,1,9 dyzelis, 51 
kW, be TA. Kaina 320 Eur.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• SUBARU Legacy outback, 1998 
m. universalas 2,5 l benzinas, 4 
varomais ratais, automatinė pavarų 
dėžė, kablys TA iki 2018 01 16, su 
defektu. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• 1998 m. BMW 525, universalas 
TA iki 2018 11 2,5 l TDS, naujas 
akumuliatorius.. Kaina 600 Eur. 
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• OPEL Vectra c universalas 
mėlyna  2,2 DTI, 2005 m. TA 
galioja. Kaina 1850 Eur.  
Tel. 8 621 53 343. Zarasai
• Mitsubishi Pajero Sport 2005 m., 
2.5 l, dyzelis, TA iki 2019.04, pilka. 
Kaina 3600 Eur. Tel. 8 615 45 931. 
Rokiškis

• Keičiu geros būklės motorolerį 
49cc, keturtaktis į automobilį . 
Be dokumentų nes parvežtas iš 
užsienio jau be jų.  
Defektai: palaužytos plastmasės, 
korburatorių reikia pasivalyti nes 
traukos nėra, kažkas su šviesa 
negerai ir nėra akumuliatoriaus. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 656 47 596. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Žemės įdirbimo frezą 2,4 m 
pločio. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• Savadarbį tralą su dokumentais. 
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 675 13 781. 
Kupiškis
• Kombainą CLAAS matador 
standart. Kaina 1500 Eur.  
Tel. 8 650 68 045. Rokiškis
• Kitkinį presą. Visa informacija 
tik telefonu. Tel. 8 680 75 041. 
Rokiškis
• MTZ 80 priekinį tiltą 
(nevaromas). Galima dalimis. Ratų 
nėra. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 610 19 607. Rokiškis
• Šieno rinktuvą. Lenkiškas. 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 652 06 737. 
Rokiškis
• MTZ 80. Informacija telefonu.. 
Kaina 2200 Eur. Tel. 8 652 06 737. 
Rokiškis
• T-150 k. Visa informacija 
telefonu. Kaina 3400 Eur.  
Tel. 8 652 06 737. Rokiškis
• Traktoriui trikampį ir trifazį 
grūdų malūną. Tel. 8 687 53 961. 
Rokiškis
• Telferį. Kelimo galia 500 kg, 
trifazis. Tel. 8 602 13 688. Rokiškis
• Naudotą suvirinimo aparatą 
BД-306  Y3. Tel. 8 652 80 328. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Labai mažai naudotą video 
kamerą Panasonic SDR-H20. Yra 
visi laidai, įkroviklis ir krepšiukas. 
Kamera turi 30 GB kietą 
diską+kortelių skaitytuvą. Veikia 
be priekaištų viskas. Parduodu ,nes 
nesinaudoju ja visai.Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 611 17 063. Rokiškis
• Televizorių LG. 72 įstrižainė. 
Veikia puikiai. Nebuvo sugedęs. 
Parduodu, nes įsigijau naują. Kaina 
55 Eur. Tel. 8 623 67 046. Rokiškis
• Televizorių PHILIPS. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 629 00 571. Rokiškis
• Televizorių SAMSUNG . Kaina 
35 Eur. Tel. 8 629 00 571. Rokiškis
• Televizorių VIDO su pulteliu 54 
cm įstrižainės. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Televizorių SAMSUNG. 54 cm 
įstrižainės su pulteliu.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Televizorių VIDO su pulteliu 37 
cm įstrižainės. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Televizorių VIDO su pulteliu. 72 
cm įstrižainė. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• DVD grotuvą SAMSUNG.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis

BALDAI

• Metalinius gėlių stovus ir stiklinį 
modernų  svetainės staliuką.  
Tel. 8 698 80 875. Rokiškis
• Dviejų dalių lovą. Kiekvienos 
dalies plotis po 90 cm. 
Sukabinamos kartu. Kaina 90 Eur. 
Tel. 8 612 73 079. Rokiškis
• Prieškambario baldus. Kaina 75 
Eur. Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Lauko, priepirčio ąžuolinį stalą 
su keturiais suolais, gražus darbas.. 
Tel. 8 687 53 961. Rokiškis
• Naują didelį stiklinį stalą ir 
keturias kėdes. Tel. 8 613 81 243. 
Rokiškis
• Virtuvinio kampo suolą, yra 
didelė daiktadėžė. Kaina 16 Eur.  

Tel. 8 687 56 503. Rokiškis
• Prieškambario baldus. Kaina 75 
Eur. Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Virtuvinį stalą -1 m/0,50 cm ir dvi 
medines kėdes..Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis
• Vonios spintelę su praustuvu ir 
čiaupu. Naudota apie 6 mėn. Išorė, 
kaip nauja. Pirkta iš Senukų. Kaina 
55 Eur. Tel. 8 605 22 105. Rokiškis
• Pigiai du naudotus, tvirtus 
fotelius. 1vnt. -10 Eur. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 614 34 974. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Skalbimo mašiną, visiškai 
veikianti. Tel. 8 610 32 269. 
Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną 
ČAIKA134..Kaina 165 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Naudotą, veikiančią dujinę 
viryklę Beko. Tel. 8 695 80 276. 
Rokiškis
• Šaldytuvą  BEKO: trys šaldymo 
stalčiai, šaldiklį Snaigė-6 šaldymo 
stalčiai. Tel. 8 687 94 471. Rokiškis
• Mažai naudotą šaldytuvą,aukštis 
1,95m,plotis 0,59 , į gylį 0,60.
Puikiai veikiantis, tačiau tapo 
nereikalingu, pirkom įmontuojamą.
Juodupė. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 696 98 871. Rokiškis
• Naudotą, bet puikiai veikiančią 
mikrobangų krosnelę. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 608 04 224. Rokiškis
• Skrudintuvę Clatronic. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 646 49 930. Rokiškis
• Automatinę skalbimo mašiną  
7kg. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 629 00 571. Rokiškis
• Mikrobangų krosnelę, monitorių, 
televizorių, radiją. 
Tel. 8 672 21 726. Rokiškis
• Naujus vaizdo registratorius 30 
Eur, siunčiu. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 670 99 923. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Puošnią, baltą šiaurinės lapės 
/piseco/  natūralios formos 
apykaklę,  nešiojama ant įvairaus 
tipo drabužių.Kaina sutartinė.   
Tel. 8 604 71 600. Rokiškis
• Juodus odinius moteriškus 
sportinius batelius iš Anglijos 
lenktu padu. 40 dydis. Kaina 37 
Eur. Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Baltus odinius moteriškus 
sportinius batelius NIKE. 38 dydis. 
Kaina 27 Eur. Tel. 8 621 86 262. 
Rokiškis
• Vyriški natūralaus avikailio 
kailiniai. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Juodus odinius moteriškus 
sportinius batelius lenktu padu iš 
Anglijos. 40 dydis. Kaina 32 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Moteriškus odinius sportinius 
batelius iš Vokietijos. 38 dydis.. 
Kaina 27 Eur. Tel. 8 621 86 262. 
Rokiškis
• Moteriškus baltuss odinius 
sportinius batelius NIKE. 38 dydis.. 
Kaina 17 Eur. Tel. 8 621 86 262. 
Rokiškis
• Labai geros būklės, maždaug S 
dydžio suknelę. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 674 22 152. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Haskio mišrūnus (mama – haskis, 
tėvas – mišrūnas). Šuniukams 
pusantro mėnesio, jie gerai 
prižiūrėti, nukirminuoti. Laukiami 
geri ir rūpestingi šeimininkai. 
3 juodi ir 3 rudi. 862851614, 
861682418. Tel. 8 623 62 684. 
Rokiškis
• Dekoratyvinius triušiukus 1,5 
mėn.. Kaina 6 Eur. 
Tel. 8 634 53 240. Biržai
• Ėringas avis, avis su ėriukais ir 
ėriukus skerdimui.  
Tel. 8 610 19 607. Rokiškis
• 2.5 mėn. 4 prancūzų buldogų 
mergaites. Labai žaismingos 
mėgstančios žaisti lauke, 
nukirminuotos, myli vaikus, ėda 
viską. Laukia naujų šeimininkų. 
Tėvai tikri prancūzų buldogai. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 675 29 803. 
Zarasai

• Akvariumo žuvytę gaidelį su 
stikliniu indu, indas yra šiek tiek 
nuskeltas. Tel. 8 630 57 027. 
Kupiškis
• Juodmargį buliuką auginimui.. 
Tel. 8 680 72 473. Rokiškis
• Skubiai parduodama veršinga 
karvė. Veršiuosis sausio pirmoje 
pusėje. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 612 09 194. Rokiškis
• Ėringas avis ir avis su ėriukais. 
Tel. 8 610 19 607. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau  darbo. Turiu B kategorijos 
vairuotojo pažymėjimą. Galiu 
prižiūrėti sodybą, pervežti žmones 
nuosavu automobiliu. 
Tel. 8 646 93 163. Rokiškis
• Ieškau meistro darbo. Tel. 8 608 
84 107. Rokiškis
• Ieškau darbo, galiu dirbti 
parduotuvėje (darbo patirties su 
kasos aparatu turiu), taip pat galiu 
dirbti aukle ir prižiūrėti vaikus ir 
pan.Tel. 8 627 23 374. Rokiškis
• Ieškau bet  kokio darbo, esu 25 
m. vyras. Galiu dirbti pagalbinius 
darbus. Tel. 8 626 31 285. Rokiškis
• Ieškau kasininkės - pardavėjos 
darbo, man  23 metai. Turiu 
patirties. Galiu dirbti iš karto. 
Kaina 380 Eur. Tel. 8 608 80 287. 
Rokiškis
• Galiu prižiūrėti senyvo amžiaus 
moterį, turiu darbo patirties.  
Tel. 8 616 73 825. Rokiškis
• 48 m. vyras ieško darbo.  
Tel. 8 600 17 041. Rokiškis
• Ieškau  darbo, turiu  
automechaniko specialybę,  turiu  
traktorininko pažymėjimą, galiu 
dirbti ūkyje, miškuose. Tel. 8 624 
53 501. Rokiškis
• Moteris gali prižiūrėti neįgalius, 
senyvo amžiaus žmones, padėti 
namų ruošoje. Tel. 8 698 80 375. 
Rokiškis

KITA

• Tuščius duju balionus 20 vnt. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 675 13 781. 
Kupiškis
• Pora monetų Nikolajaus II-ojo 15 
ir 5 rub, po 10 Eur, bet imant abi už 
16 Eur, siuntimas į kitą miestą +2 
Eur. Tel. 8 616 15 320. Kaunas
• Sausas malkas, atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Elektroninė cigaretė, koilas 
nesudegęs. 120 W kaitiklis. Kaina 
25 Eur. Tel. 8 626 08 588. Rokiškis
• Labai gražią, naują nenaudotą 
kuprinę. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 624 26 219. Rokiškis
• Metalinį seifą.. Kaina 115 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Sniegapūtę. Tel. 8 618 53 514. 
Rokiškis
• Parduodu veikiantį kieto kuro 
katilą KČ-5. (gamintas Rokiškio 
mašinu gamykloje). Yra apsauga 
nuo užšalimo (el. tenai).  Kaina 250 
Eur. Tel. 8 657 46 255. Rokiškis
• Variklį 36 lb. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 626 57 883. Rokiškis
• Pora monetų. Romanovų 
dinastijos paminėjimo 1613-1913 
datacijos ir tarybinę su kalviu 1923 
datacijos. Kaina po 10 Eur, bet 
imant abi už 18 Eur.  
Tel. 8 616 15 320. Kaunas
• Pavėsinę, 320 ilgio, plotis 
280, mediena impregnuota su 
atspalviais, grindų apačia dažyta 
dažais su vašku, transportavimu 
pasirūpinsiu. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 679 13 517. Rokiškis
• Daugiapjūklį. Variklis 18,5 kW 
pjūklu skersmuo 800 mm. Kaina 
1050 Eur. Tel. 8 612 99 078. 
Rokiškis
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Rajono laikraštis

LAISVALAIKIS

2018.01.10 10 val. Biržų g.11., Pandėlio mstl., 
Pandėlio sen., numatomi žemės sklypo 
geodeziniai matavimai. Kviečiame dalyvauti 
gretimo žemės sklypo Biržų g.9 savininkus ar 
paveldėtojus. 

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

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

2018.01.09 10 val. Gumbiškių k., 
Obelių sen., numatomi žemės sklypo 
Nr.7333/0004:15geodeziniai matavimai. Kviečiame 
dalyvauti gretimo žemės sklypo Nr.7333/0004:72 
savininkus. 

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

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

KVIEČIAME  GYVENTOJUS  
ČIUOŽTIIR TURININGAI  
PRALEISTI   LAISVALAIKĮ

Gruodžio 30 d.  nuo 15.00 val. iki 19.00 val.
Gruodžio 31 d.  nuo 14.00 val. iki 17.00 val.
Sausio 1 d. nuo 13.00 val. iki 18.00 val.
Bilieto kaina vaikams ir moksleiviams 
(iki 18 metų) – 1,00 Eur. 
Bilieto kaina kitiems asmenims – 1,50 Eur. 
Tel. pasiteirauti  8 687 71814

• 2 ketaus radiatorius, 8 sekcijų. 
Kaina 2 Eur. Tel. 8 638 92 946. 
Rokiškis
• Šieno pūtiką nuo traktoriaus 
darbinio veleno. Kaina 200 Eur. 

Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Sumuštinių keptuvę. Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 646 49 930. Rokiškis
• A. Diuma knygas. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis

• Metalinį seifą.. Kaina 115 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• „Buržuiką“, tinka apšildyti didelei 
patalpai. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 674 32 521. Rokiškis
• Naujus šviečiančius 

akumuliatorinius lazerius – 15 eur 
ir naujus „Scholl nail“ prietaisus 
nagų grybeliui gydyti – 12 eur.  Ir 
naujus pėdų šveitiklius „Scholl“ – 
15 eur. Siunčiu. Tel. 8 670 99 923. 
Rokiškis
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06:00 Himnas
06:05 Beatos virtuvė. 
07:00 Džiunglių būrys 
skuba į pagalbą
07:20 Alvinas ir 
patrakėliai burundukai 
07:30 Detektyvė Miretė 
07:45 Džeronimas 
08:10 Karinės paslaptys
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
11:50 Lūšies šuolis
12:45 Legendiniai 
Madagaskaro lemūrai
13:40 Puaro 
15:15 „Mes nugalėjom"
15:45 Žinios. 
16:00 Sveikinimų 
koncertas

17:30 Žinios 
18:00 Teisė žinoti
18:30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Dainuoju Lietuvą
23:45 Mano Kalėdų svajonė
01:10 Lūšies šuolis 
02:05 Legendiniai Madagaskaro 
lemūrai 
02:55 Klausimėlis.lt. 
03:10 Teisė žinoti. 
03:35 Dviračio žinios. 
04:00 Karinės paslaptys. 
04:45 Auksinis protas. 

6:15 Televitrina
06:30 Ančiukų istorijos

07:00 Legenda  
apie Korą
07:30 Transformeriai. 
Maskuotės meistrai
08:00 Ančiukų istorijos
08:30 Madagaskaro pingvinai
09:00 Virtuvės istorijos
09:30 Gardu Gardu
10:00 Juokingiausi  
Amerikos
namų vaizdeliai
10:30 Simpsonai
11:00 Sniego drakonas
12:50 Kadetė Kelė
14:50 Kaip sukurti
 tobulą vaikiną
16:40 Džonsonų atostogos
18:30 TV3 žinios
19:30 Ponas Bynas
21:15 Fenikso skrydis
23:25 Pompėja
03:00 Galaktikos sergėtojai

06:15 Madagaskaro pingvinai 
06:40 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas 
07:05 Ančiukai Duoniukai 
07:30 Tomas ir Džeris
08:30 Stebuklų namai
10:00 Madagaskaras
11:35 Haris Poteris  
ir Fenikso brolija
14:10 Kempiniukas Plačiakelnis 
15:50 Nacionalinis saugumas
17:30 Bus visko
18:30 Žinios
19:30 Ralfas griovėjas
21:25 Kelionė į raganų  
kalną
23:20 Seks video
01:00 Pagirių žaidynės

06:00 Diagnozė - žmogžudystė 
08:45 Sveikatos  
ABC televitrina
09:00 Autopilotas
09:30 Apie žūklę
10:00 Nutrūkę nuo 
grandinės 
10:30 Pragaro katytė 
11:30 Haskių kelias
12:40 Reali mistika
13:50 Vanity Fair. 
Visiškai slaptai
14:50 Kas žudikas? 
17:00 LKLčempionatas. 
Juventus – Žalgiris
19:30 Muzikinė kaukė
22:25 Sargybinis
00:20 Šmėklų namai
01:45 Pasiutę šunys 

06:10 „Jaunikliai“. 
07:00 „Sumaniausi gyvūnai“.
09:00 „Gyvenimo būdas“.
10:00 Moterų balsas
11:00 „Detektyvas Morsas“ 
13:00 „Vera. Tylūs balsai“
14:55 „Ekspedicija „Vilkas“ 
16:00 Žinios
16:20 Mano Europos Parlamentas
16:50 „Ekspedicija „Vilkas“
18:00 Žinios
18:20 „Pasaulio turgūs. Jeruzalė“.
19:00 Muzikiniai sveikinimai
20:00 Žinios
20:30 „Bachūras“.
22:30 Žinios
23:00 „Lemtingas panašumas“ 
02:50 „Ekspedicija „Vilkas“ 
04:30 „Sumaniausi gyvūnai“. 
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31 06:00 Himnas
06:05 Gyvenimas.
07:00 Nacionalinė paieškų 
tarnyba. 
08:00 Šventadienio mintys
08:30 Ryto suktinis 
09:00 Spragtukas ir pelių 
karalius 
10:00 Gustavo 
enciklopedija. 
10:30 Kaip Grinčas 
Kalėdas vogė 
12:15 Laukinė Šri Lankos 
gamta 
13:10 Įstabiausios 
Indonezijos salos 
14:05 Merūnas. 
„Gražiausios dainos"
16:00 Eglutė ant stogo 

17:30 Žinios 
18:00 Dviračio žinios
19:00 Taksi 
20:30 Panorama
21:00 Metų panorama
22:00 LRT šventinis 
Naujųjų Metų koncertas
23:58 LR Prezidentės Dalios 
Grybauskaitės naujametinis 
sveikinimas Lietuvai
00:00 LRT šventinis 
Naujųjų Metų koncertas. 
00:20 Gražiausi metai – 
geriausios dainos. 
01:50 Ryčio Cicino jubiliejinis 
koncertas
04:05 „Nerija" – 45. 

6:15 Televitrina
06:30 Ančiukų istorijos

07:00 Legenda apie Korą
07:30 Transformeriai. 
Maskuotės meistrai
08:00 Ančiukų istorijos
08:30 Mamyčių klubas
09:00 Kulinariniai triukai
09:30 Penkių žvaigždučių 
būstas
10:00 Pasaulis pagal moteris
10:30 Spąstai tėvams
13:00 Ir velnias dėvi Prada
15:10 Olafo nuotykiai ledo šalyje
15:30 Ozas. Didingas ir Galingas
18:05 Kung Fu Pandos šventės
18:30 TV3 žinios
19:30 Vienas namuose. 
Šventinis apiplėšimas
21:15 Legendiniai 2018-ieji: ką 
žada žvaigždės
00:00 3D Show. Marijaus 
Mikutavičiaus koncertas
01:50 Žilvino Žvagulio 

jubiliejinis koncertas.

06:05 Slaptoji komanda
07:45 Tomas ir Džeris svečiuose 
pas Ozo šalies burtininką
08:50 Ratai
11:00 Haris Poteris ir netikras 
princas
13:45 Likimo ironija, arba po 
pirties
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 „Rondo“ gyvai
22:00  Muzikinių stebuklų šou 
„Naujųjų naktis“
00:30 Džordanos Butkutės 
koncertas „Iki Mėnulio
 ir atgal“
02:20 Tarp mūsų, berniukų
04:00 Dabar jau tikrai šikna

06:30 Pasaulio galiūnų komandinis 
čempionatas
07:30 Mūšis dėl Baltijos jūros
08:30 Tauro ragas
09:00 Pasaulio veteranų galiūnų 
čempionatas
10:00 Nutrūkę nuo grandinės 
10:30 Pragaro katytė
11:25 Vandenyno paslaptys su 
Džefu Korvin
11:50 Muzikinė kaukė
14:40 Sveikinimai
17:25 Aš esu Briusas Li
19:15 SOS, Kalėdų Seneli, arba 
Viskas išsipildys
21:00 3000 mylių iki Greislando
23:20 Kiečiausi Spartos vyrai
00:45 Amerikietiškos imtynės 
02:35 Ekstrasensų mūšis 

5:50 „Visatos stebuklai“.
06:40 „Jaunikliai“. 
06:44 TV parduotuvė
07:00 „Visatos stebuklai“. 
09:00 „Gyvenimo būdas“.
10:00 Mano Europos Parlamentas
10:35 „Parduodama sodyba“. 
12:40 „Namas su lelijomis“ 
14:50 „Vivat, gardemarinai!“
16:00 Žinios
16:20 „Vivat, gardemarinai!“
18:00 Žinios
18:20 „Miražas“.
20:00 Žinios
20:30 Lietuvos komiko vakaras. 
23:00 Humoro vakaras
00:45 „Muškietininkų sugrįžimas 
arba kardinolo Mazarinio lobiai“ 
04:15 „Parduodama sodyba“. 
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05:00 Seserys
06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis 
10:05 Štutgarto kriminalinė 
policija 1 
10:55 Detektyvas Monkas 
11:40 Beatos virtuvė. 
12:40 „Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys
17:30 Žinios
18:00 „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Emigrantai
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija

22:30 Istorijos detektyvai. 
23:20 Rezistentai 
00:15 Detektyvas Monkas 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Nacionalinė paieškų tarnyba. 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Metų panorama.
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Emigrantai.

06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Pasmerkti 2
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 TV Pagalba
12:00 Gero vakaro šou
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis
13:30 Simpsonai
14:30 Pažadėtoji

16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Bruto ir Neto
20:00 Prieš srovę
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Komando
00:15 Kaulai
01:15 Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę
02:05 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba
03:00 Amerikiečiai
03:55 Trapučio parkas

06:35 Stebuklingi vaikai 
07:05 Madagaskaro pingvinai
07:30 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris 
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra

11:40 24 valandos
12:30 Bus visko
13:25 Rožių karas
14:25 Dvi širdys 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Meilė gydo 
20:30 Kitu kampu
21:30 Žinios
22:30 Haris Poteris ir mirties 
relikvijos. 
00:55 Kortų namelis 
01:45 Vampyro dienoraščiai 
02:30 Didysis Getsbis

06:40 F. T. Budrioji akis 
07:35 Prokurorų patikrinimas 
08:35 Muchtaro sugrįžimas 
09:35 Tokia tarnyba 
10:30 Sudužusių žibintų gatvės 

11:40 Nepataisomi 
12:40 Teisingumo agentai 
13:40 Prokurorų patikrinimas 
14:50 Muchtaro sugrįžimas 
15:55 Tokia tarnyba 
16:55 Sudužusių žibintų gatvės 
18:00 Info diena
18:30 Teisingumo agentai
19:30 Nepataisomi
20:30 Farai
21:00 Paskutinė tvirtovė
23:20 Stalingradas
01:30 Pasiutę šunys 
02:25 Haskių kelias

05:15 „Albanas
06:00 „Geriausios nardymo 
vietos“.
06:29 TV parduotuvė
06:45 „Vantos lapas“.
07:15 Muzikiniai sveikinimai
08:15 „Mainai gamtoje“. 

09:20 „Likimo melodija“
10:25 „Tamsioji sielos pusė“ 
11:30 „Delta“ 
12:35 „Juodosios katės“ 
13:40 TV parduotuvė
13:55 „Deimantų medžiotojai“ 
15:00 „Bitininkas“ 
16:00 Reporteris
16:50 „Rojus“ 
18:00 Reporteris
18:40 Lietuva tiesiogiai
18:55 „Bitininkas“ 
20:00 Reporteris
20:30 Moterų balsas
21:30 „Karo merginos“ 
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:45 Mano Europos Parlamentas
00:15 „Juodosios katės“ 
01:15 „Deimantų medžiotojai“ 
02:15 „Moterų daktaras“ 
03:00 „Albanas“ 
03:45 „Vienišas vilkas“ 
04:30 „Rojus“
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05:40 Klausimėlis.lt. 
06:00 Himnas
06:05 Klausimėlis.lt. 
06:30 Merūnas. 
„Gražiausios dainos". 
08:30 Brolių Grimų 
pasakos 
09:30 Loraksas 
10:55 Pasaulinė taikos 
diena
12:45 Vienos filharmonijos 
orkestro Naujametis 
koncertas 2018
15:15 Dviračio žinios
16:00 Laumės šluotos 
pažadas
17:30 Žinios 

18:00 „Kas ir kodėl?"
18:30 Neliečiamieji 
20:30 Panorama
21:00 Naujametinis 
gala koncertas 
„Auksiniai duetai"
22:50 Mamma Mia! 
00:40 Laukinė Šri Lankos gamta 
01:30 Įstabiausios Indonezijos 
salos 
02:25 Dviračio žinios. 
03:10 Dainuoju Lietuvą. 

06:50 Televitrina
07:05 Vienas namuose. Šventinis 
apiplėšimas
08:50 Tiltas į Terabitiją
10:35 Prezidento sūnus

12:30 Princas ir kalvis
14:40 Eragonas
16:40 Yvanas Visagalis
18:30 TV3 žinios
19:30 X Faktorius
22:30 Nepageidaujami genai
00:25 Kaulai
01:20 Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę
02:10 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba
03:05 Amerikiečiai
04:00 Trapučio parkas

06:15 Madagaskaro pingvinai 
06:40 Kung Fu triušis. Ugnies 
valdovas
08:20 Tomas ir Džeris. Mažieji 

Kalėdų Senelio pagalbininkai
08:45 Katinas su skrybėle
10:10 Šnipų vaikučiai 3. 
Žaidimo pabaiga
11:45 Haris Poteris ir mirties 
relikvijos. 
14:35 Marmadukas
16:10 Didysis pasivaikščiojimas
18:30 Žinios
19:30 San Andreas
21:40 Didysis Getsbis
00:10 Tarp mūsų, berniukų
01:50 Seks video

06:40 F. T. Budrioji akis 
07:35 Prokurorų patikrinimas 
08:35 Muchtaro sugrįžimas 
09:30 Tokia tarnyba 

10:20 Likimo ironija,
 arba po pirties
13:45 Prokurorų patikrinimas 
14:50 Muchtaro sugrįžimas 
15:45 Tokia tarnyba 
16:35 Sudužusių žibintų gatvės 
17:30 37-asis Pasaulinis
 rytojaus cirkas
19:15 38-asis Pasaulinis
 rytojaus cirkas
21:00 Stalingradas
23:15 3000 mylių 
iki Greislando
01:25 Reali mistika 
02:15 Vanity Fair. 
Visiškai slaptai 

05:40 „Geriausios nardymo vietos“. 

07:14 TV parduotuvė
07:30 „Visatos stebuklai“. 
09:30 „Miražas“.
11:00 „Vis tiek tu būsi mano“ 
15:00 „Kaip bocmanas nuotakos 
ieškojo“ 
16:00 Žinios
16:30 „Kaip bocmanas nuotakos 
ieškojo“ 
18:00 Žinios
18:30 „Kaip bocmanas nuotakos 
ieškojo“ 
20:00 Žinios
20:30 „Rževskis prieš 
Napoleoną“. 
22:30 Žinios
23:00 „Parduodama sodyba“.
01:00 „Visatos stebuklai“. 
02:50 „Kaip bocmanas nuotakos 
ieškojo“

• Naujus dujų balionėlius savigynai 
6 eur/vnt. mažiausiai 5 vnt. siunčiu. 
Žvejybiniai tinklai.  Kaina 6 Eur. 
Tel. 8 670 99 923. Rokiškis
• Naujas signalizacijas, tinka 
garažams irkitiems objektams 15 
Eur. Elektrošokus apsaugai 40  
Eur. siunčiu . Tel. 8 670 99 923. 
Rokiškis
• Naujus tinklus nuo paukščių 
1m/2eur; naujus garso prietaisus 
paukščiams baidyti 40 eur.  
Siunčiu. Kaina 2 Eur.  
Tel. 8 670 99 923. Rokiškis
• Naujus klausos aparatus, čekų 
gamybos. 40 Eur ir kraujospūdžio 
matuoklius 25 Eur . Siunčiu. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 670 99 923. Rokiškis

• HM vokiečių firmos mažai 
naudotą radiatorių, 22-500*2000 
apatinio pajungimo, su pajungimo 
mazgu ir termostatine galvute. 
Kaina 85 Eur. Tel. 8 624 21 634. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Idealios būklės,kaip naują 
planšetinį kompiuterį SAMSUNG 
GALAXY TAB A SM-T585. Dedasi 
SIM kortele. Pilna komplektacija. 
Garantija. Dėkliukas. Pirktas kovo 
mėn. pabaigoje. Domina keitimas. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Labai geros būklės nešiojamą 

kompiuterį-planšetę LENOVO 
YOGA 500-14IBD. Garantija 
dar metams. Domina keitimas. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Stacionarus kompiuteris AK-
SKYGAMER-R. Procesorius: 
Intel® Core™ i3-3220 3.32 Ghz 
(du branduoliai). Motininė: MB GB 
GA-B75M-D3V, DUAL DD3-1600 
Operatyvioji: 2x4 8GB DDR3. 
Vaizdo: nVidia GeForce GTX 650 
TI 1GB DDR5. Kietasis: 1TB 
7200rpm. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 677 03 656. Rokiškis
• Nešiojamą kompiuterį DELL  
VOSTRO 3300. CPU i-3 intel VGA 
Intel, HDD 320Gb, RAM 4Gb, 

baterija gera, kroviklis originalus, 
ekranas 13 led. Windows 7 64bit.. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 614 86 759. 
Rokiškis
• Tvarkingą nešiojamą kompiuterį. 
Būklė idiali, yra dokumentai. Gan 
galingas. Tinka darbui, filmams, 
žaidimams. Pilna klaviatūra. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 605 31 514. 
Rokiškis
• Kompiuterį, SAMSUNG N150, 
geros būklės. 10 colių ekranas. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 611 82 243. 
Rokiškis
• Stacionarų kompiuterį AK-
SKYGAMER-R5. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 677 03 656. Rokiškis
• Kompiuterius LENOVO t400 

r400. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Stacionarų kompiuterį DELL, 7 
WIN. Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Stacionarų kompiuterį su 
monitoriumi, 7 WIN.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Monitorių SAMSUNG 44cm 
įstrižainė. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Miltus gyvuliams.  
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• Ekologiškus obuolius.  
Tel. 8 611 34 820. Rokiškis
• Maistines bulves kaina 0.25 Eur 

už kg. Maišai po 50 kg. Į miestą 
atvežame. Į kaimus toliau nuo 
miesto vežame nuo 3 maišų.  
Tel. 8 625 80 851. Rokiškis
• Medų. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
• Medų po 3,50 Eur už 1 kg.  
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Gal kas kepa naminius tortus? 
Tel. 8 699 45 587. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Iphone 6 64gb. Veikia kaip 
priklauso. Komplektacija pilna. 
Pridėsiu papildomą ekraną. 
Kaina 260 Eur. Tel. 8 670 28 267. 
Rokiškis
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03 05:00 Seserys
06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis 
10:05 Štutgarto 
kriminalinė policija 
10:55 Detektyvas Monkas 
11:40 Emigrantai. 
12:40 „Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys 
17:30 Žinios
18:00 „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gyvenimas
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:30 Auksinis protas
22:50 Klausimėlis.lt. 

23:20 Rezistentai
00:15 Detektyvas Monkas 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Nacionalinė ekspedicija. 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Istorijos detektyvai. 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Gyvenimas.

06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Pasmerkti 2
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 TV Pagalba
12:00 Bruto ir Neto
12:30 Moterys meluoja geriau
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis
13:30 Simpsonai
14:30 Pažadėtoji

16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Bruto ir Neto
20:00 Gero vakaro šou
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Medžioklės sezonas
00:10 Kaulai
01:10 Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę
02:10 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba
03:00 Amerikiečiai
03:45 Trapučio parkas

06:35 Stebuklingi vaikai 
07:05 Madagaskaro pingvinai
07:30 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas 
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris 
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra

12:30 Anapus nežinomybės
13:25 Rožių karas 
14:25 Dvi širdys
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Meilė gydo 
20:30 Moterys prieš vyrus
21:30 Žinios
22:30 Hankokas
00:15 Kortų namelis 
01:05 Vampyro dienoraščiai 
01:50 Haris Poteris ir mirties 
relikvijos.

06:40 F. T. Budrioji akis 
07:35 Prokurorų patikrinimas 
08:35 Muchtaro sugrįžimas 
09:35 Tokia tarnyba 
10:30 Sudužusių žibintų gatvės 
11:40 Nepataisomi 

12:40 Teisingumo agentai 
13:40 Prokurorų patikrinimas 
14:50 Muchtaro sugrįžimas 
15:55 Tokia tarnyba 
16:55 Sudužusių žibintų gatvės 
18:00 Info diena
18:30 Teisingumo agentai 
19:30 Nepataisomi 
20:30 Farai
21:00 Gilus sukrėtimas
23:10 Paskutinė tvirtovė
01:25 Pasiutę šunys
02:10 Pragaro katytė 

05:15 „Albanas“ 
06:00 „Geriausios nardymovietos“.
06:29 TV parduotuvė
06:45 „Skinsiu raudoną rožę“. 
07:15 Moterų balsas
08:15 „Mainai gamtoje“.
09:20 „Likimo melodija“ 
10:25 „Gurovo bylos 4. Trys 

dienos“ 
11:30 „Delta“
12:35 „Juodosios katės“ 
13:40 TV parduotuvė
13:55 „Deimantų medžiotojai“ 
15:00 „Bitininkas“ 
16:00 Reporteris
16:50 „Rojus“ 
18:00 Reporteris
18:40 Lietuva tiesiogiai
18:55 „Bitininkas
20:00 Reporteris
20:30 Moterų balsas
21:30 „Karo merginos“ 
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:45 „Juodosios katės“ 
00:45 „Deimantų medžiotojai“ 
01:45 „Pasaulio turgūs. 
Mumbajus“.
02:15 „Moterų daktaras“ 
03:00 „Albanas“ 
03:45 „Vienišas vilkas“ 
04:30 „Rojus“
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04 05:00 Seserys 

06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis 
10:05 Štutgarto kriminalinė 
policija 
10:55 Detektyvas Monkas 
11:40 Gyvenimas. 
12:40 „Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys 
17:30 Žinios 
18:00 „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Specialus tyrimas
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:30 „Svarbios detalės"
22:30 Dviračio žinios

23:00 Pinigai ir galia 
00:35 Klausimėlis.lt. 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Specialus tyrimas. 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Mes nugalėjom". 
03:30 Laisvės vėliavnešiai
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba.

06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Pasmerkti 2
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 TV Pagalba
12:00 Bruto ir Neto
12:30 Moterys meluoja geriau
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis
13:30 Simpsonai

14:30 Pažadėtoji
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Bruto ir Neto
20:00 Farai
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30. Aš, tu ir Diupri
00:45 Kaulai
01:40 Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę
02:30 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba
03:15 Amerikiečiai
04:10 Trapučio parkas

06:35 Stebuklingi vaikai 
07:05 Madagaskaro pingvinai 
07:30 Tomas ir Džeris 
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris 
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra

12:30 KK2
13:25 Rožių karas
14:25 Dvi širdys 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:30 Žinios
22:30 Neribota prieiga
00:20 Kortų namelis 
01:20 Vampyro dienoraščiai 
02:05 Alchemija. Švietimo amžius

06:40 F. T. Budrioji akis 
07:35 Prokurorų patikrinimas 
08:35 Muchtaro sugrįžimas 
09:35 Tokia tarnyba 
10:30 Sudužusių žibintų gatvės 
11:40 Nepataisomi 
12:40 Teisingumo agentai
13:40 Prokurorų patikrinimas 

14:50 Muchtaro sugrįžimas 
15:55 Tokia tarnyba 
16:55 Sudužusių žibintų gatvės 
18:00 Info diena
18:25 Teisingumo agentai 
19:30 Nepataisomi 
20:30 Savaitės kriminalai
21:00 Paskutinė kulka
22:40 Gilus sukrėtimas
00:45 Pasiutę šunys 
01:25 Savaitės kriminalai
01:50 Pragaro katytė 

05:15 „Albanas“ 
06:00 „Geriausios nardymo vietos“.
06:29 TV parduotuvė
06:45 „Darbščios rankos, atviros 
širdys“.
07:15 Moterų balsas
08:15 „Mainai gamtoje“.
09:20 „Likimo melodija“
10:25 „Gurovo bylos 4. Trys 

dienos“
11:30 „Delta“ 
12:35 „Gluchariovas“ 
13:40 TV parduotuvė
13:55 „Baltoji strėlė“
15:00 „Bitininkas“ 
16:00 Reporteris
16:50 „Rojus“ 
18:00 Reporteris
18:40 Lietuva tiesiogiai
18:55 „Bitininkas“ 
20:00 Reporteris
20:30 Moterų balsas
21:30 „Karo merginos“ 
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:45 „Gurovo bylos 4. Trys 
dienos“
01:45 „Pasaulio turgūs. 
Atėnai“.
02:15 „Moterų daktaras“ 
03:00 „Albanas“ 
03:45 „Vienišas vilkas“ 
04:30 „Rojus“

05:00 Seserys 
06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis 
10:05 Štutgarto 
kriminalinė policija 
10:55 Detektyvas Monkas 
11:40 Stilius. 
12:40 T„Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys 
17:30 Žinios 
18:00 „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Beatos virtuvė
20:30 PanoramaPE
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21:00 Duokim garo! 
22:40 Laivų mūšis 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 „Svarbios detalės". 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro. 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Mūsų gyvūnai
03:30 Ryto suktinis 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Stilius.

06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Pasmerkti 2
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 TV Pagalba
12:00 Bruto ir Neto

12:30 Moterys meluoja geriau
13:00 Kempiniukas Plačiakelnis
13:30 Simpsonai
14:30 Pažadėtoji
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Hortonas
21:10 Hobitas. Smogo dykynė
00:40 Grėsmingas 2
02:05 Medžioklės sezonas

06:35 Stebuklingi vaikai 
07:05 Madagaskaro pingvinai 
07:30 Tomas ir Džeris 
07:55 Volkeris, Teksaso reindžeris 
09:50 24 valandos
10:35 Yra, kaip yra
12:30 KK2
13:25 Rožių karas 

14:25 Dvi širdys 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 24 valandos
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Transformeriai. Išnykimo 
amžius
00:00 Apsėstasis Maiklas Kingas
01:30 Neribota prieiga

06:40 F. T. Budrioji akis 
07:35 Prokurorų patikrinimas
08:35 Muchtaro sugrįžimas 
09:35 Tokia tarnyba 
10:30 Sudužusių žibintų gatvės 
11:40 F. T. Budrioji akis 
12:40 Teisingumo agentai 
13:40 Prokurorų patikrinimas 
14:50 Muchtaro sugrįžimas 

15:55 Tokia tarnyba 
16:55 Sudužusių žibintų gatvės 
18:00 Info diena
18:25 Teisingumo agentai 
19:30 Ekstrasensų mūšis 
21:50 Absoliutus blogis. 
Pomirtinis gyvenimas
23:35 Dakaras 2018
00:05 Paskutinė kulka
01:40 Pasiutę šunys 
02:30 Absoliutus blogis. 
Pomirtinis gyvenimas

05:15 „Albanas“ 
06:00 Moterų balsas
06:29 TV parduotuvė
06:40 „Geriausios nardymo vietos“. 
06:45 „Krepšinio pasaulyje 
07:15 Moterų balsas

08:15 „Mainai gamtoje“. 
09:20 „Likimo melodija“
10:25 „Gurovo bylos “
11:30 „Delta“ 
12:35 „Gluchariovas“ 
13:40 TV parduotuvė
13:55 „Baltoji strėlė“
15:00 „Bitininkas“
16:00 Reporteris
16:50 „Rojus“ 
18:00 Reporteris
18:55 „Bitininkas“
20:00 Reporteris
20:30 Moterų balsas
21:30 „Karo merginos“ 
22:30 Reporteris
23:00 „Gluchariovas“ 
01:10 „Delta“ 
03:00 „Albanas“ 
03:45 „Vienišas vilkas“ 
04:30 „Rojus“ 

• Samsung Galaxy Note4. 
Tvarkingas, stiklas nedužęs.. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 622 97 484. 
Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują mobilų 
telefoną LG Spirit 4GLTE. Spalva 
auksinė. Atlenkiamas dėkliukas. 
Dokumentai. Pilnas rinkinys. 
Garantija. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
telefoną Samsung Galaxy S5 mini. 
Spalva balta, pilnas rinkinys. 
Domina keitimas. Kaina 130 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Naują Nokia Lumia 520. Spalva 
balta. Dokumentai. Užblokuotas. 
Domina keitimas. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Įvairių modelių telefonų 
kroviklius, ausines.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Idealios būklės, kaip naują 
mobilųjį telefoną Samsung Galaxy 
J5, auksinės spalvos. Dėkliukas, 
plėvelė ant ekrano. Dokumentai, 
garantija, pilnas rinkinys. Domina 
keitimas. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Geros būklės mobilų telefoną 
Samsung Galaxy J5 2016, juodos 
spalvos. Dedasi dvi sim kortelės. 
Dokumentai. Domina keitimas. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis

• Geros būklės Samsung SGH - 
P310. Yra dokumentai. Domina 
keitimas. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• SONY Z2. Pilnas komplektas, 
tvarkingai veikiantis. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 670 11 657. Rokiškis
• HUAWEI Y5 geros būklės. 
Skubiai. Tel. 8 604 54 036. 
Rokiškis
• Naudotą iphone 5s. 16 gb būklė  
 idiali. Skambinti darbo dienomis 
iki 17 val.. Tel. 8 675 71 620. 
Rokiškis
• Samsung telefonus, siūlyti 
įvairius variantus.  
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Naudotą 16 GB Apple „iPhone 
6“ išmanųjį telefoną. Spalva – 
Space Grey. Pilna komplektacija 
– ausinės, įkroviklio laidas ir 
kištukas. Nuo pirkimo dienos 
buvo su dėkliuku ir apsauginiu 
stiklu. Nugarėlė pasibraižiusi nuo 
dėkliuko. Kaina 190 Eur.  
Tel. 8 625 04 040. Rokiškis
• Samsung 6edge Plus 32gb Gold. 
Idealus. Mylėtas, prižiūrėtas. 
Kaina 345 Eur. Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis
• GALAXY j3, vieną dieną 
naudotas. Kaina 95 Eur.  
Tel. 8 603 77 107. Rokiškis
• HTC Desire 820 telefoną. Būklė 
10/10 ekranas 5,5 colių, priekinė 

kamera 8, galinė 16. Naudojo 
mergina. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 679 94 105. Rokiškis
• HTC DESIRE 628 baltos spalvos, 
5,5 coliu ekranas, priekinė kamera 
8, galinė 16. Būkle iš 10/10. Imtas 
išsimokėtinai, nepilnai išmokėtas. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 679 94 105. 
Rokiškis
• iPhone X iPhone8 Galaxy Note8 
e S8 smartphone 24 mėnesių 
garantija. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 521 00 065. Skuodas

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 2 kambarių butą, 40 kv.m., 
Vilniaus g. Rokiškis. Šildomas 
malkomis, visi patogumai, labai 
šiltas, pigiai išlaikomas, yra žemės, 
kaina sutartinė, pirmas aukštas, 

atskiras įėjimas, virtuvės baldai, 
malkinė, sandėliukas.  
Tel. 8 615 65 359. Rokiškis
• Sodybą nuostabioje gražioje 
vietoje. 1 ha žemės Rokiškio 
r., Kriaunų sen., Mičiūnų k. 
Smulkesnė informacija telefonu. 

Tel. 8 606 25 534. Rokiškis
• Erdvų (63 kv.m)  2 kambarių butą 
miškų ūkyje, Maumedžių gatvėje. 
Autonominis šildymas, du balkonai, 
rūsys, garažas ir 5a. sodas. Kaina 
19000 Eur.  
Tel. 8 610 49 889. Rokiškis
• 3 sodo sklypus sujungtus į vieną. 
24,5 arai . Yra sodo namukas 
stačiamalkis krosnis, prieangis, 
terasa, elektra, šulinys, lauko 
tualetas, 3 arų tvenkinukas - 
įžuvintas. Sklypas nuo kelio 
užtvertas aukšta medine tvora. 
Kaina 10000 Eur.  
Tel. 8 677 78 459. Rokiškis
• 2-jų kambarių butą be patogumų, 
pirmame aukšte, šildomas 
malkomis. Kaina 6000 Eur.  
Tel. 8 647 19 287. Rokiškis
• Garažą Gruodžio g. Kaina 2900 
Eur. Tel. 8 614 70 368. Rokiškis
• Garažą ir butą Respublikos 
gatvėje.. Tel. 8 672 21 726. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą 1 aukšte,  
Aukštaičių g. Tel. 8 680 39 967. 
Rokiškis

NUOMA

• Išsinuomosiu 1-2 kambarių butą 
Rokiškyje. Tel. 8 603 65 960. 
Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti namą ar 
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namo dalį Obeliuose su daliniais 
patogumais arba butą.  
Tel. 8 676 56 564. Rokiškis
• Mama su dviem dukrytėm 
išsinuomotų 1 kambario butą 
geriausiai mikrorajone. 
Tel. 8 622 39 715. Rokiškis
• Išnuomosime 3 kambarių butą 
Jaunystės gatvėje. 
Tel. 8 614 59 156. Rokiškis
• Nuomoju E. Vilienės kaimo 
turizmo sodybą prie Dviragio ežero 
Krylių kaime, Kamajų seniūnijoje, 
Rokiškio r. ( Pirtis 18 vietų, 
nakvynė 30 vietų). 
 Tel. 8 694 56 334. Rokiškis
• Nuomoju automobilį Peugeot 
405, universalas, TDI.  
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Išsinuomosime vieno arba dviejų 
kambarių butą su baldais.  
Tel. 8 621 75 943. Rokiškis

PASLAUGOS

• Miško darbai; malkų ruošos 
darbai; medžių genėjimas; 
gyvatvorių karpymas; transporto 
paslaugos. Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis
• Atlieku klasikinį ilgalaikį 
lakavimą. Darbo laikas: pirmadienį-
penktadienį 8:00-17:00val. 
Taip pat, pagal poreikį, dirbu ir 
savaitgaliais. Adresas: Jaunystes g. 
12-27, Rokiškis. Tel. 8 623 28 522. 
Rokiškis

PAŽINTYS

• 49 m. vyras susipažintų su 
dirbančia, be žalingų įpročių 
moterimi arba mergina.  
Tel. 8 611 88 638. Rokiškis
• Susipažinčiau su moterimi iki 50 
m. rimtai draugystei.  
Tel. 8 688 86 980. Rokiškis

PERKA

• Avikailius, kailinius ir veltinius, 
45 dydžio. Tel. 8 611 27 116. 
Rokiškis
• JAWA motociklą. 
Tel. 8 602 32 344. Rokiškis
• Traktoriaus MTZ dalis. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Perku gerą dviratį ir keturratį 
nuo 125 kub.cm. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Perku Nuo 2005 m. dyzelinį 
automobilį Audi A6 ar VW Passat. 
Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8 687 
73 075. Rokiškis
• Perku LCD, LED televizorių. 
Siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Perku 16, 17 colių lengvojo 
lydinio ratus. Tarpas tarp skylių: 
112. Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Perku Mobilųjį telefoną LG. 
Siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Perku gerą kalnų dviratį.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Perku mobilų telefoną iPhone 4, 
5, 6, 7. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Perku gerą rankinį laikrodį. 
Siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Perku motorolerį. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Perku CD grotuvą. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 687 73 075. 

Rokiškis
• Perku dyzelinį automobilį nuo 
1997 m. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Perku planšetinį kompiuterį. 
Siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Perku mobilų telefoną Nokia 
ar Nokia Lumia. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Perku USB laikmeną nuo 16 GB. 
Siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Perku 2–3 kambarių, visiškai 
suremontuotą butą, gali būti su 
baldais. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Pirksiu VW Sharan nuo 2001 m., 
dyzeliniu varikliu. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Perku automobilinį televizorių, 
vaizdo registratorių. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Perku brangiai, geros būklės 
Nokia 6700 Classic. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Perku Samsung Galaxy S2, S3, 
S4, S5, S6, S7. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Perku DVD automobilinę 
magnetolą. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Perku nešiojamą kompiuterį. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Perku gerą navigaciją. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Perku antikvarinius, karinius 
peilius, durklus, kardus, karinę 
atributiką, sendaikčius. 
Tel. 8 610 21 765. Rokiškis
• Perku hidraulinį presą 20-40t, 
metalo tekinimo stakles, gręžimo 
stakles. Tel. 8 623 23 865. Rokiškis
• Kampinę spintą.  
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis
• Perku žemės ūkio techniką. 
 Tel. 8 670 37 379. Rokiškis
• Audi, BMW, Volvo, Ford, 
Mercedes, Toyota, VW IR Opel 
markės automobilį. Siūlyti įvairius 
variantus. Atsiskaitau iškart vietoje. 
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį, siūlyti 
įvairius variantus, atsiskaitau iškart 
vietoje.Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Auksą, aukso dirbinius. 
Atsiskaitau iš karto. 
 Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Pirkčiau planšetę. Siūlyti įvairius 
variantus.Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis
• Aplle telefonus. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis
• Pirkčiau įdomų laikrodį. 
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Dviračius. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis
• Traktorius. Siūlyti įvairius 
variantus.. Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis
• Jawa, Iž, Emka, Dniepr, Ural, 
Panonia, Minsk, Voshod, Riga ir 
kitus panašius.Tel. 8 662 44 126. 
Rokiškis
• VAZ. Tel. 8 662 44 126. Rokiškis
• AUDI 80, 90 ar coupe. 
 Tel. 8 662 44 126. Rokiškis
• Žemę Aukštakalnių apylinkėse. 
Brangiai. Tel. 8 643 12 971. 
Rokiškis
• Bet kokį automobilį.  
Tel. 8 670 73 261. Kupiškis
• Opel Vectra-Signum 1,8-1,9-2,2 
nuo 2002 m. Gali būti su defektais 
važiuojančią. Kaina 1100 Eur.  
Tel. 8 648 29 005. Rokiškis 
Rokiškis 
• Dviračius. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis
• Traktorius. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis
• MTZ 80 mažosios kabinos 
sparnus. Fortschtritt 302 
šienapjovės skardas.Vilkiko 
,,Tinginio“ pagalvę 3 dalių.  
Tel. 8 686 97 960. Rokiškis

• VW Golf 2 dyzelį, gali būti su TA 
arba be. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 623 24 274. Rokiškis
• Pirkčiau dėvėtą elektrinę 
skalbinių džiovyklę.  
Tel. 8 677 90 748. Rokiškis
• Perku bičių duonelę, pikį ir 
žiedadulkes. Atvažiuoju į vietą, 
atsiskaitau iš karto. Kainos 
sutartinės..Tel. 8 622 67 335. 
Rokiškis
• Bet kokios markės automobilį,  
būklė nesvarbu. Tel. 8 670 73 261. 
Kupiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kai kas turit padovanoti lauko 
duris. Su spynomis ir raktais. 
Tel. 8 646 90 912. Rokiškis
• Gal galite atiduoti nereikalingą 
statybinį laužą su jūsų atvežimu 
kelio tvarkymui. Tel. 8 621 55 274. 
Rokiškis
• Gal kas gali vienišai 4 vaikų 
motinai padovanoti 82 įstrižainės 
televizorių. Geriau būtų Juodupėje 
arba Rokiškyje. Labai reiktų 
šventėms, nes turimas sugedo.  
Tel. 8 625 80 274. Rokiškis
• Gal kas padovanotų veikiančią 
automatinę skalbimo mašiną? 
Tel. 8 624 71 970. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Mažai naudotą 3 dalių vežimėlį. 
Labai geros būklės. Kaina 190 Eur. 
Tel. 8 656 88 167. Rokiškis
• Žieminius  drabužius vaikams 
(striukes, kombinezonus) nuo 1 m. 
iki 3m. Tel. 8 682 31 964. Rokiškis
• WINTER SPORT vežimą 3in1,  
geros būklės. Yra apsauga nuo 
lietaus,  visos 3 dalys tvarkingos. 
Kaina 165 Eur. Tel. 8 625 37 548. 
Panevėžys

SIŪLO DARBĄ

• Ieškau kas galėtų padėti dirbti 
miške, 25 Eur dienai, pietūs, 
nuvežu į vietą. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 629 17 348. Rokiškis
• Anglijoje reikalingi skrajučių 
išnešiotojai. Atlyginimas mokamas 
kiekvieną šeštadienį, laiku. 
Garantijos, apgyvendiname. 
bonifacijus32@gmail.com ir 
tel.+447459409400. Tel. 8 673 51 

223. Utena
• Ramundas GM, UAB reikalingas 
gamybos linijos operatorius 
lentpjūvėje. Dirbti apmokinsime. 
Darbo vieta - Obeliai, Rokiškio raj. 
Visos socialinės garantijos, priedai 
už gerą darbą. Iš Rokiškio iki darbo 
veža autobusas. Tel. 8 612 26 202. 
Rokiškis
• Reikalingas rimtas statybininkas 
atlikti vidaus apdailos darbus 
grožio salone (kambarys). 
Tel. 8 685 37 720. Rokiškis
• ŽŪB „Ilzenbergas“ ieško pieno 
cecho darbuotojo(s). Pagedautina iš 
Juodupės miestelio. Tel. 8 616 29 
375. Rokiškis
• ŽŪB „Ilzenbergas“ ieško 
darbuotojo : vežėjo - krovėjo. 
Darbo pobūdis: prekių pristatymas 
užsakovams. Fizinis darbas.. 
Tel. 8 616 29 375. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Medžio apdirbimo stakles ir 
diskinius pjūklus. Tel. 8 458 75 
585. Rokiškis
• Labai geros būklės medžio 
tekinimo stakles. Tel. 8 619 52 150. 
Rokiškis
• Naudotą suvirinimo aparatą 
BД-306  Y3. Tel. 8 652 80 328. 
Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO-
PREKĖS

• Elektroninę cigaretę SMOK AL85  
kit. Praktiškai nenaudota. Kaina 55 
Eur. Tel. 8 678 27 196. Rokiškis
• Du bokštelius medžioklei.  
Tel. 8 687 53 961. Rokiškis
• Snieglentę, batų dydis 43. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 626 57 883. 
Rokiškis
• Visiškai naujas pačiūžas iš 
Norvegijos, 43 dydis, juodos su 
baltu. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 623 82 042. Rokiškis
• Dvi snieglentes. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 685 16 515. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Pamestas 12.23 vakare Rokiškyje 
telefonas iphone 6, gal kas radote, 
+370 678 47132  skambinkit, bus 
atsilyginta. Tel. 8 864 09 171. 
Rokiškis
• Pamestas raktų ryšulys  12 22 
dieną. Tel. 8 624 79 191. Rokiškis
• Pamečiau juodą rankinę. 
Atsilyginsiu. Tel. 8 686 02 301. 
Rokiškis
• Pamesti raktai galimai prie IKI 
parduotuvės. Raktų ryšulys.  
Tel. 8 628 89 175. Rokiškis
• Gruodžio 16 d. šeštadienį, 
galimai Liongino Šepkos parke 
pamesti šarvo durų raktai, buvo 
su pakabuku.Tel. 8 682 30 079. 
Rokiškis
• Pamesti automobilio rakteliai 
DAF su pulteliu, gal kas radote? 
Radusiam atsilyginsiu.  
Tel. 8 620 55 041. Rokiškis
• Rasti automobilio DAF rakteliai. 
Tel. 8 621 88 086. Rokiškis
• Pamesti raktai Velykalnyje. 
Tel. 8 673 82 000. Rokiškis

Ieškokite Rokiškio
prekybos centruose!
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PARODOS:
Periodikos skaitykloje
Knygų paroda „Metų knygos rinkimai“,
Knygų paroda „Kalėdinės knygos paroda bibliotekos lange“
„Kraštotyros darbo entuziastas Feliksas Mažeikis (100-osioms g. m.)“.
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Spaudinių parodos:
 „Oi žiema žiemuže“,
„Kai eglės sidabrą barsto“.

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimąAVINAS. Po 

Naujųjų šventi-
mo galite jausti 
nuovargį, erzelį 

dėl nesutarimų su kitos kar-
tos artimaisiais. Regis, skai-
čiuosite išlaidų ir pajamų 
balansą. Jis gali nusverti ne 
jūsų naudai. Vis dėlto dide-
lio nusivylimo nepajusite. 
Galbūt išlaidavimas leido 
jums patirti pramogą, nuo-
tykį, nustebinti gerbėjus, 
vaikus ar kt. Tik į savaitės 
pabaigą atgausite darbingu-
mą, energiją. Jeigu savaitgalį 
dirbsite, kursite, užsiimsite 
pervežimais, pramogų verslu 
ar kitkuo, rezultatai jus išties 
nudžiugins.

JAUTIS. Jeigu 
po Naujųjų suti-
kimo išvykstate 
ar išlydite artimą 

žmogų, tuomet geros emo-
cijos pinsis su liūdesiu, ne-
rimu. Visgi sustiprėję sim-
patijos, draugystės, meilės 
jausmai šildys sielą. Jūsų 
skleidžiama gera energija di-
dins populiarumą tarp žmo-
nių apskritai. Šiuo metu dar 
mažai galvosite apie darbus. 
Šeima, mylimas žmogus bus 
prioritetas. Savaitgalis žada 
malonių akimirkų. Galite su-
laukti intriguojamo pasiūly-
mo ar prisipažinimo.

D V Y N I A I . 
Naujus metus pra-
dėsite su šviesiais 
ketinimais, gera 

valia ir likimo palaiminimu. 
Regis, į darbus, mokslus 
nersite be specialaus nusi-
teikinėjimo ar išsisukinėji-
mo. Gali būti, kad teiksite 
interviu, laikysite egzaminą 
ar pan. Jums turėtų neblogai 
sektis. Savaitgalį jus labiau-
siai džiugins paprasti daly-
kai. Patiks kartu su šeima 
leisti laisvalaikį ar padirbėti 
šeimos versle. Palaikysite 
artimuosius, jiems kažko 
siekiant, bandant sublizgėti 
ar pan.

VĖŽYS. At-
šventę Naujame-
tį, jausitės kiek 
pavargę, bet ne 

nuo ramaus šventimo, o 
nuo pagausėjusių kontaktų 
su emociškai išsunkiančiais 
asmenimis. Laimei, turėsite 
veiklos, užsiėmimų, kurie 
skaidrins sielą, dvasiškai pa-
kylės arba dovanos kūrybinę 
ugnelę. Kažkokia prasme ga-
lite laimėti, nepaisant stiprių 
konkurentų, oponentų. Gali 
papilnėti piniginė. Savaitgalį 
jums seksis protinė ir fizi-
nė veikla, vaikų lavinimas, 
sportas bei šou renginių or-
ganizavimas ir aktyvus daly-
vavimas juose.

LIŪTAS. Po 
šventinio savait-
galio jausite nuo-
vargį ir tikrai dar 

nesinorės imtis aktyvios 

Astrologinė prognozė sausio 2-7 dienoms
veiklos. Be to, gali kamuoti 
pagirios, silpnumas, peršali-
mo simptomai ar kt. Tik nuo 
savaitės vidurio ims daugėti 
energijos ir šviesesnių emo-
cijų. Nepersistenkite ragin-
dami artimus žmones grieb-
tis nelengvų darbų namų 
ūkyje. Veikite subtiliau, jei 
nenorite įtampos ir nesan-
taikos. Artėjant savaitgaliui, 
augs ūpas užsidirbti pinigų 
ar įsigyti reikalingų daiktų, 
gerinti gyvenimo sąlygas, 
plėsti akiratį ir pan.

M E R G E L Ė . 
Naujieji metai 
prasidės gana 
smagiai. Džiugins 

draugų, kolektyvo iniciaty-
vos, gerbėjų dėmesys. Vis 
dėlto netrukus panorėsite at-
siriboti nuo šurmulio, pabūti 
vienumoje. Reikia itin sau-
gotis infekcijų. Tik į periodo 
pabaigą vėl pažvalėsite, pa-
gerės savijauta ir augs noras 
su kitais dalintis informacija, 
didesniu greičiu lėkti gatvė-
mis. Verčiau nepažeiskite 
eismo taisyklių. Jeigu reikia 
mokytis, atlikti rašto darbus, 
skaičiavimus, seksis puikiai. 
Viską atliksite be priekaištų 
ir labai greitai.

S VA R S T Y -
KLĖS. Naujiems 
metams prasidė-
jus iškart imsitės 

darbų, tikslingai sieksite 
kolektyvo ir vadovybės pa-
laikymo bei palankumo. Re-
gis, sulauksite komplimentų 
dėl šiek tiek pakeisto įvaiz-
džio. Tai gali jus paskatinti 
dar didesnei permainai, su-
sijusiai su grožiu, stiliumi, 
gyvenimo būdu. Bus sunku 
atsispirti pagundai išlaidauti. 
Artėjant savaitgaliui, didės 
ramybės, vienatvės, pasy-
vaus poilsio poreikis. Pasi-
saugokite infekcijų.

S K O R P I O -
NAS. Jeigu per 
šventes buvote 
kur nors išvykę, 

tai galbūt dar užtruksite ke-
lias dienas, kol sugrįšite į 
įprastas vėžes ir imsite dar-
buotis. Regis, augs jūsų en-
tuziazmas siekti to, ko norite 
pasiekti. Galite labai gerai 
pasireikšti veikloje, susi-
jusioje su administravimu, 
politika, sportu, vadyba, vi-
suomeniniais renginiais ir 
pan. Artėjant darbo savaitės 
pabaigai, daugės pasiūlymų 
savaitgalio laisvalaikiui su 
bendraminčiais, draugais. 
Galbūt vyksite į varžybas ar 
įdomų renginį.

Š A U L Y S . 
Po Naujameti-
nės nakties jums 
parūps, kiek iš-

leidote pinigų arba ko dar 
nepadarėte, nesumokėjote, 
neatsiskaitėte ir pan. Regis, 
neblogai suksitės, kad savo 
naudai pakreiptumėte reika-

lus ir papildytumėte pinigi-
nę arba padėtumėte artimam 
žmogui. Gali būti nemažai 
kalbama apie ateities planus, 
keliones, studijas. Regis, ne 
tik kalbėsite, o ir sieksite re-
alizuoti kai kurias ambicijas. 
Nedeklaruojama veikla arba 
slaptas pomėgis užims didelę 
dalį savaitgalio laiko. Regis, 
kažkokiu rezultatu būsite iš-
ties patenkinti.

OŽIARAGIS. 
Po Naujųjų šven-
timo galite būti 
kiek sudirgę dėl 

artimo žmogaus būsenos ar 
elgesio arba dėl kažkieno 
kenkėjiškų veiksmų. Kita 
vertus, būsite laimingi at-
naujinę ar užmezgę draugys-
tę, meilės ryšį ar pan. Regis, 
teks paskubėti sutvarkyti kai 
kuriuos finansinius reikalus, 
pratęsti sutartis. Artėjant sa-
vaitgaliui, daugės pagundų 
turiningai leisti laisvalaikį. 
Gali sudominti pasiūlymas, 
susijęs su renginiu, kelione, 
ekskursija. Tikėtinas susiti-
kimas su asmeniu, kurį gy-
venimas blaško po svetimus 
kraštus.

VA N D E N I S . 
Tikriausiai po 
smagaus šventi-
mo nelabai gerai 

jausitės dėl maisto, svaigalų 
perteklinio suvartojimo ar 
nedidelio paršalimo. O ir į 
darbą ruoštis nesinorės. Vis 
dėlto atsidūrę darbe iškart 
imsitės svarbiausių parei-
gų. Su gera komanda viską 
įveiksite nesunkiai. Jeigu 
teks tarpininkauti, spręsti 
teisinius klausimus, turėtu-
mėte puikiai pasireikšti ir 
rasti geriausius sprendimus. 
Geros įžvalgos neprarasite 
ir savaitgalį bei stebinsite ja 
aplinkinius.

ŽUVYS. Nau-
juosius metus 
nuo pat pirmos 
dienos jau pra-

dėsite su polėkiu, kūrybiniu 
įkvėpimu. Galite tikėtis mei-
lės prisipažinimo, publikos 
aplodismentų, įsimintinų 
nuotykių. Tik nuo trečia-
dienio sugebėsite nusiteikti 
praktiškesniems darbams. 
Jūsų darbštumas, žinios, pa-
stangos darys įspūdį ir pasi-
teisins. Artėjant savaitgaliui 
vis daugiau dėmesio reika-
laus partneris, arba būtent 
jūs tikėsitės ypatingų dalykų 
iš savo antrosios pusės. Kai 
ko nekasdieniško išties gali-
te sulaukti.

Ieškokite Rokiškio
prekybos centruose!

LINKSMAI
Eilėraštis iš 1928-ųjų kalendoriaus



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

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

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

Skelbimai priimami:
www.rokiskiosirena.lt

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

16 psl. 2017-12-29

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

REKLAMOS SKYRIUS
Tel. 8 666 76 777
reklama@rokiskiosirena.lt

ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

DOVANOJA

Mokytoja vaikams baigia 
skaityti pasaką:

– Ir aš ten buvau, alų midų 
gėriau, per barzdą varvėjo, bur-
noj neturėjau. Ir kokia gi šios 
pasakos prasmė? Gal Petriukas 
pasakys?

Petriukas:
– Dažniau skustis reikia.

***
Vienintelė dama, kurią 

puošia ūsai, yra katė.
***

Chemijos mokytojai klausia:
– Kas bus, jei du elektro-

dus panardinsime į vandenį, 
Petriuk?

Petriukas:
– Suvirintojas duos per ausį.

***
Mama klausia Petriuko:
– Kas suvalgė saldainius?
– Naminukas.
– Šlykštus melas! – suskam-

ba balsas iš už krosnies.
***

Matematikos pamoka. Mo-

kytoja klausia Petriuko:
– Kiek gausime, jei aštuonis 

padalinsime pusiau?
Petriukas:
– Žiūrint, kaip dalinsime. Jei 

išilgai, tai išeis du trejetai, o jei 
skersai – tada du nuliai.

***
Istorijos mokytojas klausia 

Petriuko:
– Ką darydavo senovės 

riteriai su priešais, patekusiais į 
nelaisvę?

Petriukas:
– Ką, ką. Į metalo supirktu-

vę priduodavo.
***

Petriukas klausia tėvo:
– Tėti, o kaip kvailius 

gaudo?
– Paprastai. Vilioja trumpo-

mis suknelėmis, pudrą naudoja, 
lūpas dažosi.

***
Mama Petriukui sako:
– Jei pagrosi pianinu, nu-

pirksiu tau porciją ledų.

– Nieko nebus. Kaimynai 
pažadėjo dėžę ledų, jeigu 
negrosiu.

***
Muzikos mokytojas grasina 

Petriukui:
– Jei ir toliau netinkamai 

elgsiesi, aš paskambinsiu tavo 
tėvams ir pasakysiu, kad  esi 
talentingas smuikininkas.

***
Mažasis Petriukas su broliu 

įlindo į svetimą daržą. Petriu-
kas klausia:

– Kažin, o tos uogos ant to 
didelio krūmo valgomos?

Brolis moko:
– Nuskink ir žiūrėkim. Va 

tetulė atbėga. Jei pradės mus 
barti, vadinasi, valgomos.

***
Mama klausia Petriuko:
– Pažiūrėk, ar tėtis grįžta iš 

aludės.
– Grižta.
– O kuria gatvės puse?
– Abiem.

Orų prognozė gruodžio 29-sausio 4 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Gruodžio 29 d. Naktį +3

Dieną +4
PR, 
4-9 m/s

Dieną ir vakare 
trumpai palis.

Gruodžio 30 d. Naktį 0
Dieną +2

P,
2-7 m/s

Gruodžio 31 d. Naktį  -1
Dieną +2

PR, 
3-8 m/s

Vietomis gali būti 
šlapdriba.

Sausio 1 d. Naktį +4
Dieną +3

P, PV,
5-10 m/s

Protarpiais nedidelis 
lietus.

Sausio 2 d. Naktį +2
Dieną +4

P,
3-8 m/s

Sausio 3 d. Naktį +3
Dieną +5

V
1-4 m/s

Vietomis palis.

Sausio 4 d. Naktį +1
Dieną +3

V,
2-7 m/s

Vietomis palis.

• Dovanoju 2 mėnesių kačiuką 
(patinėlį). Tvarkingas, naudojasi 

kraiko dėžute, meilus ir žaismingas. 
Tel. 8 647 18 003. Rokiškis
• Dovanojami šuniukai. Mama 
haskė, tėtis – mišrūnas 

 Tel. 8 616 82 418. Rokiškis
• Dovanoju senovinę 
• skalbimo mašiną. Tel. 8 648 83 
069. Rokiškis
• Dovanojami du televizoriai su 
pulteliais. Įstrižainės: 52 cm ir 35 
cm.. Tel. 8 652 48 234. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Dvi poras ausinių po 15 Eur 
ir Power bank už 20 Eur. viskas 
veikia puikiai bei geros būklės.  
Tel. 8 628 26 106. Rokiškis

• CD grotuvą PLU2, P2 - 3030. 
MP3. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Vdo Dayton CD 1327. Yra MP3, 
AUX. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Panasonic CQ - C1303NE. MP3, 
AUX. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 

AP CD - 5800 CD. MP3, AUX. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
AP CD - 5800 CD. MP3, AUX. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Sony CDX - MP40. MP3. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
Panasonic CQ-C7303N. MP3, 

WMA. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
AP CD - 5800 CD. MP3, AUX. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
•  KENWOOD magnetolą su USB. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis


