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Rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Sausio 5-oji, 
penktadienis, 

1 savaitė
Iki metų pabaigos liko

360 dienų.
Tarptautinė arbatos diena 

Lietuvos teismų diena 
Saulė teka 08.41 val., 

leidžiasi 16.07 val. 
Dienos ilgumas 7.26 val. 

Mėnulis – pilnatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Simonas, Vytautas, Vytautė, 

Telesforas, Gaudentas, Simas.
Rytoj:  Aras, Arūnas, Arūnė, 

Baltazaras, Kasparas, 
Merkelis, Živilė.

Poryt:  Jaugeda, Jaugedas, 
Jaugėla, Jaugėlė, Julius, 
Liucidas, Liucijus, Liucilė, 
Liucina, Liucius, Raudvilė, 

Rūtenis.

Dienos citata
„Blogas žmogus labiau kenkia 

negu piktas žvėris“ (Aristotelis).

Dienos skaičius
1 341

Tiek Eur rokiškėnei kainavo vagies 
išnešti 24 buteliukai eterinių aliejų.  

4 p.

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1589 m. mirė Prancūzijos 
karaliaus Henriko II našlė 

Kotryna de Mediči. Po vyro 
mirties 1560 metais ji valdė 
Prancūziją, o trys iš jos sūnų 

vėliau tapo karaliais.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1919 m. sovietinė armija, 
išstūmusi lenkų legionierius, 

užėmė Vilnių. Mieste 
įsitvirtino komunistinė, 

Vinco Mickevičiaus-Kapsuko 
vadovaujama, valdžia.

Post 
scriptum

Blogi draugai ir gerą iš 
kelio išveda.

5-6 p.
Naujieji atnešė naujovių. 
Kokios jos?

Idėja Sausio 13-ajai: 
atminties ir pagarbos bėgime 
suburti rokiškėnus po Rokiškio vėliava

2 p.
Toks gausus rokiškėnų bėgikų ir juos lydinčiųjų būrys įsiamžino pernai prie bėgimo „Gyvybės ir mirties keliu“ finišo.                                                                                   Rokiškio Sirenos“ archyvo nuotr.

Rokiškyje viešėjo garbės pilietis

 Rokiškio krašto garbės pilietis, kadenciją baigęs Lenkijos prezidentas 
Bronislavas Komarovskis su jį sutikusiaisiais Rokiškio krašto muziejuje. 

„Rokiškio Sirenos“ archyvo nuotr.

2 p.

4 p.
Psichiatrijos ligoninėje pacientas 
peiliu sužalojo skyriaus vedėją
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Prieš pat Naujuosius Rokiš-
kio krašto garbės pilietis, kaden-
ciją baigęs Lenkijos prezidentas 
Bronislavas Komarovskis lankėsi 
mūsų rajone. „Rokiškio Sirenos“ 
žiniomis, jis čia turiningai pralei-
do laiką: lankėsi Gačionių dvare, 
medžiojo, o paskutiniąją 2017-ųjų 
dieną apsilankė Rokiškio krašto 
muziejuje.

Idėja Sausio 13-ajai: suburti rokiškėnus po Rokiškio vėliava
Sausio 14 d. 10-15 val. Vilniuje rengiamas tradicinis, jau XXVII pagarbos bėgimas „Gyvybės ir Mirties keliu“ . Jo nuolatiniai dalyviai – 
Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 506-osios kuopos kariai kviečia rokiškėnus ir kraštiečius telktis 
ir šiame bėgime bėgti viena grupe, nešiniems Rokiškio vėliava. Informaciją apie galimybes prisijungti prie šios bėgikų grupės teikia 
506-osios kuopos vadas kapitonas Sergejus Afanasjevas, tel. (8-686) 79554.

XXVII pagarbos bėgimas „Gyvybės ir Mirties keliu“ 2018
Dalyvių registracija bėgimo dieną vyksta aikštelėje prie Antakal-

nio kapų, Karių kapų gatvėje, Vilniuje, nuo 10 val. iki 11.40 val.
XXVII tradicinio bėgimo startas – 12 val. prie Antakalnio kapų.
Finišas – prie Televizijos bokšto, Sausio 13-osios g. Nr. 10, Vilnius.

Tarptautinis pagarbos bėgimas „Gyvybės ir mirties keliu“, skirtas 
žuvusiems ir visiems tomis naktimis sužeistiems Lietuvos Laisvės gy-
nėjams atminti. 

Jame kartu su bėgimo entuziastais dalyvaus Lietuvos kariai ir Lie-
tuvos šaulių sąjungos atstovai.

*11:40 val. prieš bėgimą Antakalnio kapinėse vyks žuvusiųjų už 
Lietuvos laisvę gynėjų pagerbimo ceremonija. Jos metu šalies regi-
onų atstovai, bėgimo organizatoriai, kariai ir svečiai padės gėlių ant 
žuvusiųjų už Lietuvos laisvę kapų.

*11:50 val. vyks bėgimo organizatorių ir svečių sveikinimas susi-
rinkusiems bėgikams.

*12.00 val. XXVII tradicinio tarptautinio pagarbos bėgimo „Gyvy-
bės ir mirties keliu" startas.

Devynių kilometrų ilgio bėgimo trasa prasidės nuo žuvusiųjų po-
ilsio vietos Antakalnio kapinėse ir nusidrieks Vilniaus gatvėmis iki 
Televizijos bokšto.

*13.10 val. Finišavusių dalyvių apdovanojimo ceremonija.
*13.20 val. Gėlių padėjimas prie Vilniaus televizijos bokšto me-

morialinės sienos.

Bėgikų rankose – 
Rokiškio vėliava
Rokiškėnai kasmet gana gausiai 

dalyvauja šiame prasmingame bė-
gime. Kariai savanoriai, jaunieji 
šauliai, skautai kasmet įveikia „Gy-
vybės ir Mirties keliu“ trasą nuo Vil-
niaus Antakalnio kapinių, kuriose 
ilsisi Sausio 13-ąją žuvę Laisvės gy-
nėjai, iki Televizijos bokšto. Pernai 
bėgime dalyvavo per 6 tūkst. bėgikų 
iš 200 Lietuvos miestų ir miestelių, 
Lietuvos kariai ir NATO sąjunginin-
kai, užsienio šalių gyventojai, tarp 
jų – ir Japonijos ambasadorius.  Šis 
pagarbos bėgimas – nėra varžybos, 
jame nesiekiama išaiškinti nugalė-
tojų ir prizininkų. Visiems bėgimo 
dalyviams, sėkmingai įveikusiems 
9 km nuotolį, įteikiami atminimo 
medaliai. 

Taigi, šiemet 506-osios kuopos 
kariai savanoriai kviečia rokiškė-
nus, didmiesčiuose bei užsieny-
je gyvenančius kraštiečius telktis 
draugėn ir bėgti viena grupe, neši-

niems Rokiškio vėliava. Kuopos va-
das kapitonas Sergejus Afanasjevas 
tikisi, kad bėgikų gretos bus gau-
sios. „Būtų simboliška, jei grupėje 
bėgtų šimtas ir daugiau rokiškėnų“, 
– „Rokiškio Sirenai“ sakė jis. Kvie-
čiami burtis draugėn rajono moky-
klų moksleiviai, sporto klubų nariai, 
jaunieji šauliai, skautai bei visi, 
galintys ir norintys pagarbos žuvu-
siesiems už Laisvę vardan įveikti 9 
kilometrų trasą Vilniaus gatvėmis. 
Šiame bėgime planuojama pagerb-
ti ne tik žuvusius  už Laisvę, bet 
ir prisiminti žmones, kurie Sausio 
13-osios naktį teikė pagalbą sužeis-
tiesiems. Tarp jų ir chirurgą onkolo-
gą Valerijų Ostapenką, kuris gelbėjo 
Alvydo Matulkos gyvybę. Pernai 
gausią rokiškėnų šaulių ir skautų 
delegaciją šis gydytojas, vienas ži-
nomiausių šalies specialistų, priėmė 
savo vadovaujamame skyriuje ir pa-
sidalino prisiminimais apie tą šiur-
pią naktį bei pareigą gelbėti žmo-
gaus gyvybę. 

Rokiškyje viešėjo garbės pilietis
B. Komorovskis – grafų Komo-

rovskių šeimos, tris šimtmečius 
puoselėjusios Kavoliškio dvarą, at-
stovas. Šį dvarą valdė šešios Komo-
rovskių kartos, bet ypač jį išgarsino 
sumanioji prezidento B. Komorov-
skio prosenelė Eliza Irena, dvare su-
maniusi įkurti saldumynų verslą.

Rokiškio krašto muziejuje ka-
denciją baigęs Lenkijos prezidentas 

lankėsi ne pirmą kartą. Jau anksčiau 
B. Komarovskis muziejui yra pado-
vanojęs nuotraukų, Kavoliškio dvaro 
planų, žemėlapių ir kitokių svarbių 
Rokiškio istorijai dokumentų. Iš do-
vanotų bei muziejaus fonduose sau-
gomų eksponatų buvo surengta paro-
da, skirta Komarovskių giminei.

„Rokiškio Sirenos“ ir 
Rokiškio krašto muziejaus inform.

Rokiškyje gausu renginių
Sausio 13-ąją rokiškėnai minės 

šv. Mišiomis už Laisvės gynėjus 
Rokiškio šv. apaštalo evangelisto 
Mato bažnyčioje. Jų pradžia – 12 
val. Po jų Nepriklausomybės aikš-
tėje bus iškilmingai pakelta trispal-
vė. Po atminimo ceremonijos jau-
nieji rokiškėnai tradiciškai bėgs į 
Kalneliškių kapines. Jose bus padė-
tos gėlės ant Sausio 13-ąją žuvusio 
rokiškėno Alvydo Matulkos kapo. 
15.30 val. Laisvės dienos minėji-
mas Savivaldybės aikštėje. 16 val. 
numatomas Juodupės gimnazijos 
spektaklis „Eglė žalčių karalienė“ 
Kultūros centre. 16 val. šiame cen-
tre planuojamas spektaklis „Didro. 
Nelaisvės kaina“ (renginys moka-
mas). 

Istorikas Valius Kazlauskas pra-
nešė, kad šiemet A. Matulkos atmini-
mui bus įrengtas dar vienas ženklas – 
prie jo gimtųjų namų bus pritvirtinta 
atminimo lenta.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Didžiausios rajono gimnazijos 
vadovę rinko iš vienos kandidatės

Sausio 3-ąją rajono savivaldybėje vyko konkursas Juozo Tumo–Vaižganto 
gimnazijos direktoriaus pareigoms užimti. Jį laimėjo vienintelė kandidatė – 
buvusi Juodupės gimnazijos direktorė Diana Guzienė.

Stačiatikiai kviečiami švęsti Kalėdų
Rokiškio ir aplinkinių rajonų stačiatikiai kviečiami sausio 

6-ąją 9 val. į Kūčių ir prieškalėdines pamaldas, kartu pasitikti 
ateinantį Viešpatį. 

Sausio 7 d. viso pasaulio sentikiai ir stačiatikiai švęs Kalė-
das. 

Kviečia į pašnekesį su Panevėžio vyskupu
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#nanoJėzus 
arba kada mūsų sielos 
pagaliau išlips iš medžių

Lina Dūdaitė-Kralikienė
Seimo nario Raimundo Martinėlio padėjėja
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„Skaitykite laikmečio ženklus“ (šv. Jonas Paulius II)

Prieš pat Kalėdas pagaliau įvyko stebuklas. Matyt, ne veltui, kiekvieną Didįjį šeštadienį giedame: 
„Kristus mums šviečia. Dabar ir per amžius“. Išmeldėme. Lietuva pagaliau įgyvendino savo svajonę: 
bent dienai atsidūrė pasaulinių dienraščių ir interneto portalų karščiausiųjų žinių dešimtukuose. Ir pa-
darė tai ne tie favoritai, kuriuos metų metais šeriame dosniomis investicijomis, vis tikėdamiesi, kad jie 
sudrebins pasaulį. Nelaimėjome krepšinio pasaulio čempionato, nelaimėjome Eurovizijos, nepastatėme 
–iausio babaužio, ir mūsų skudučiai beigi sutartinės vėl liko be dėmesio. Pasaulinės žiniasklaidos dėmesį 
užvaldė lietuvių mokslininkų komandos sukurta nanoprakartėlė. 

Kiek daug prasmių ji turi… Jėzaus figūrėlė, mažesnė už žmogaus ląstelę, liudija, kad Dievas yra visur. 
Jis slypi detalėse. Viešpats kviečia ieškoti jo. Net jei kartais tam reikia pasitelkti mikroskopą. Viešpats, 
laikų ir amžių valdovas, prikišamai mums primena, kad gyvename XXI a.: technologijų, išradimų, o ne 
skudučių, vyžų ir balanų gadynėje. Jis kantriai rodo Lietuvai kelią: na gal laikas jau išlįsti iš priplėkusios 
sendaikčių ir senminčių palėpės? 

O kaip stipriai mes tų senminčių laikomės… Va, tik pasidžiaugėme nanoprakartėle. Ir štai viename 
didžiausių šalies interneto portalų visiškai rimtu veidu rašoma, kad Lietuvą nuo emigracijos išgelbės… 
etnokultūra. Kiekvienam emigruojančiam į rankas skudučius bei medinį šaukštą, ir jis, ašaromis apsi-
pylęs, čia pat oro uoste pabučiuos šventą Lietuvos žemelę ir susigriaudinęs apsuks ienas namo. Kaip 
sakoma, svajoti nedraudžiama…

 Už lango XXI a., o mes vis dar tebesiginčiame, kokį paminklą Lietuvai statysime: Vytį ar partizanų 
žeminę. Kai semiotikos specialistas rimtu veidu, šimtams interneto komentatorių pritariant, aiškina gy-
dytojui vaikų gastroenterologui, kad šis neišmano kūdikių mitybos. 2017-aisiais minėjome nei daug, nei 
mažai, o tik 630 krikščionybės metų Lietuvoje. Ir per rudens lygiadienį lietuviai katalikai meta į Gabijos, 
Žemynos ar Perkūno aukurą dovanas: kaire ranka prašydami dvasinių gėrybių, dešine – materialinių. 
Visiškai „netyčia pamiršę“ pirmąjį Dievo įsakymą: „Neturėk kitų dievų, tik mane vieną“. Arba, klauso, 
galvomis linkčioja, kai labai gerbiamas ir šalies žiniasklaidos dažnai cituojamas profesorius aiškina, kad 
už tai, jog kapinėse praretino medžius, kažkam derėtų per pirštus šmaukštelt: mat mūsų protėviai tikėjo, 
kad mirusiųjų sielos į dangų medžiais kopia. 630 metų krikščionybės! Betgi mūsų protėviai taip tikėjo, – 
graudinamės. Kažkada žmonės tikėjo, kad žemę laiko trys drambliai, ant trijų vėžlių atsistoję. Dar buvo 
tikima, kad Žemė yra, atleiskite už barbarybę, čemodano formos, o marą sukelia vienos tautybės žmonės. 
Tai pagal tokią pat taisyklę, ir mums privalu būtų šituos marazmus skleisti. Ir rimtais veidais aiškinama, 
kad šaliai, kuri prieš porą metų į kosmoso žydrynę paleido du kosminius palydovus, verkiant reikia… 
etnokosmologijos ir liaudies medicinos.

Modernioji lietuvių tauta švenčia didžiausią pasiekimą – atkurtosios valstybės šimtmetį. O mes vėl 
gręžiame valstybės vežimo ienas į balanos gadynę. Juk taip romantiška toji Lietuva: su balanos apšviestu 
lietuviškuoju kaimu, kur mama, pasirišusi baltutėlę skarelę, prie verpimo ratelio moko vaikus skaityti, 
kur vietinis šviesuolis iš caro kareivių išderėtu žiūronu žvelgia į naktinį dangų ir paslapčia konstruoja 
medinius sparnus. Ach taip, koks saldus ir šventas tas įvaizdis.

Ir kas gi tas Vilniaus universitetas, kas gi tas Kazimieras Simanavičius, savo  „Didžiajame artilerijos mene“ 
bent trimis amžiais aplenkęs laiką ir aprašęs daugiapakopės raketos principą? Kai kažkas kuria hadronų grei-
tintuvus ir skaičiuoja Higso bozonus, mes švilpsime skudučiais į žvaigždėtą vidurnakčio dangų, nuoširdžiai 
tikėdami prieš kelis amžius nupiešta romantine vizija, kurioje skylių daugiau, nei prastos gaspadinės siete. 
Ir vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivybės sąjūdis, matyt, atsirado tuščioje vietoje. O ne iš didžiulio poreikio 
pirmiausia išblaivinti, o po to jau bandyti  bent minimaliai mokyti skaityti tą apšviestąjį Lietuvos kaimą, be 
penkių minučių „Šiaurės Atėnus“, kultūros ir dvasingumo centrą. Ir prieš šimtą metų tuometiniai valstybės 
vyrai tuščių iliuzijų nepuoselėjo – laikinąją sostinę Kauną kūrė lygiuodamiesi į Paryžių, o ne sodžių šiaudiniais 
stogais. Ir savo lėktuvą turėjome, nes Antanas Gustaitis labai norėjo būti ore. O mūsų karta… 

Pirmą kartą diskusija, kokia turi būti ateities Lietuva, buvo 1988-aisiais, Lietuvos persitvarkymo są-
jūdžio steigiamajame suvažiavime.  Ir tada vieni, suvokę, kad didžiausias šios valstybės išteklius yra jos 
žmonių protas ir siela, troško kurti moderniąją, pažangiausių technologijų Lietuvą. O kiti svajojo apie 
vaidilų gadynę – baltai pasirėdę su rūtų vainikais groti kanklėmis po ąžuolu. Juk tais pačiais 1988-aisiais 
mes pradėjome kartu su estais ir latviais: ir liaudies dainas dainavome, ir vainikus pynėme, ir didžiai 
patriotiškas pjeses teatruose vaidinome. Tik estai pirmi, o latviai – kiek vėliau, ėmėsi mintyti, kad tauti-
niais šokiais ir gėlių vainikais gyvi nebus. Jie tolokai mus lenkia. O mes?  Užtat mūsų dainos – gražios!

Taip 27-erius metus ir blaškomės, kokią Lietuvą norime matyti. Sakome – drąsią, inovatyvią, lyderę. 
O darome…  priešingai. Nors Lietuvą garsina tikimybių teorijos, astronomijos, lazerių fizikos ir biotech-
nologijų specialistai, nors į kosmosą leidžiame savo palydovus, bet, nors pasiusk, ugdome ne fizikus, 
chemikus, matematikus, astronomus ir astrofizikus, o vadybininkus ir socialinius darbuotojus. Vietoj to, 
kad suktume galvą, kaip vystyti inovacijas, rengiame apklausas, kaip mirtinai mokyklų programose reikia 
daugiau skudučių ir etnokosmologijos. Nes tarp kosmoso palydovų, lazerių ir nanoprakartėlių mums vis 
tiek staiga prisireikia medžio kapinėse sieloms Dangun įlipti. 

Sudaryti 2018 m. karo 
prievolininkų sąrašai

Krašto apsaugos ministerijoje 
ketvirtadienį sudaryti 2018 metų 
karo prievolininkų (šauktinių) są-
rašai, į kuriuos įtraukta apie 28 
tūkst. 19-26 metų jaunuolių. Iš jų 
į tarnybą įvairiuose Lietuvos ka-
riuomenės daliniuose bus pašaukti 
3864 karo prievolininkai.

Karo prievolininkų sąrašas suda-
romas atsitiktine tvarka, naudojantis 
kompiuterių programa.

2017 metais įsigaliojus Karo prie-
volės įstatymo pakeitimams, į sąra-
šus gali patekti ir tie jaunuoliai, ku-
rie iki sąrašų sudarymo bus pateikę 
prašymus savo noru atlikti nuolatinę 
privalomąją pradinę karo tarnybą, 
tačiau jiems ir toliau galios visos su 
savanoriškumu susijusios skatinimo 
priemonės - tarnybos vietos ir laiko 
pasirinkimo galimybė bei didesnės 
socialinės garantijos.

Sausio 4-ąją sudaryti 2018 m. 
karo prievolininkų sąrašai, kaip ir 
ankstesniais metais, bus paskelbti 
interneto svetainėje https://saukti-
niai.kam.lt. Prie kiekvienos pavardės 
bus nurodytas ir tikslus terminas, 
iki kada reikia susisiekti su paskirtu 
regioniniu karo prievolės ir kom-
plektavimo padaliniu. Karo prievo-
lininkams už nurodymų nevykdymą 
gali būti taikoma administracinė arba 
baudžiamoji atsakomybė.

Planuojama, kad 2018 m. šaukti-

nių sąrašai ir nurodymai dėl atvyki-
mo datos bus paskelbti iki sausio 12 
dienos.

Į sąrašus patekusiems karo prievo-
lininkams šaukimo nurodymai paštu 
nebus siunčiami. Visa karo prievo-
lininkui aktuali informacija bus pa-
teikta internete adresu www.karys.
lt. Ją taip pat bus galima sužinoti 
paskambinus nemokamu telefonu 8 
800 12340, atvykus arba paskambi-
nus į regioninius Karo prievolės ir 
komplektavimo skyrius ir poskyrius.

Sudarius ir paskelbus karo prie-
volininkų sąrašus, į juos nepatekę 
vaikinai ir merginos nuo 18 iki 38 
metų ir toliau galės teikti prašymus 
savo noru atlikti nuolatinę privalo-
mąją pradinę karo tarnybą. Jie ga-
lės pasirinkti norimą tarnybos vietą, 
tarnybos pradžios datą ir gauti 30 
proc. didesnes kaupiamąsias išmo-
kas. Pirmumo prašymus galės teikti 
ir patekusieji į šaukiamųjų sąrašus. Į 
jų pageidaujamas tarnybos vietas bus 
stengiamasi atsižvelgti, o kaupiamo-
sios išmokos jiems bus didesnės 15 
procentų.

Devynių mėnesių trukmės nuolati-
nę privalomąją pradinę karo tarnybą 
Seimas atnaujino 2015 m. pavasarį. 
Tai buvo padaryta, atsižvelgiant į pa-
sikeitusią geopolitinę situaciją ir vals-
tybės saugumui kylančias grėsmes.

„Rokiškio Sirenos“ 
ir KAM inform.

Karių ryšys – saugesnis
Sausio 1-ąją įsigaliojus Valsty-

bės informacinių išteklių valdy-
mo įstatymo pakeitimams, Kraš-
to apsaugos ministerija perėmė 
Saugaus valstybinio duomenų 
perdavimo tinklo (SVDPT) val-
dytojo funkcijas. Krašto apsau-
gos ministras paskyrė SVDPT 
tvarkytoją - jo funkcijas vykdys 
valstybės įmonė „Infostruktūra“.

SVDPT yra uždaro tipo tinklas, 
kuriuo teisę naudotis turi tik vals-
tybės institucijos. Šis tinklas yra at-
skirtas ir apsaugotas nuo interneto, 
o šio tinklo paslaugas gali teikti tik 
Krašto apsaugos ministerijos įgalio-
tas SVDPT tvarkytojas – VĮ „Infos-

truktūra“.
Valstybės institucijos, kurių 

funkcijų vykdymui reikalingas SV-
DPT, ir toliau gali naudotis VĮ „In-
fostruktūros“ paslaugomis. Pagal 
galiojančius teisės aktus, valstybės 
institucijos saugaus valstybinio 
duomenų perdavimo tinklo paslau-
gas teikiančią VĮ „Infostruktūrą“ 
gali rinktis, netaikydamos viešųjų 
pirkimų procedūrų.

VĮ „Infostruktūra“ Krašto ap-
saugos ministerijos valdymo sričiai 
buvo priskirta 2017 m. birželį Vy-
riausybės sprendimu, vykdant vals-
tybės kibernetinės ir elektroninės 
saugos konsolidaciją.

KAM inform.

Gyventojams, deklaravusiems 
gyvenamąją vietą „prie savivaldybės“

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija primena, kad sociali-
nio draudimo, šalpos ir valstybines 
pensijų (pirmojo ir antrojo laipsnio, 
nukentėjusiųjų, mokslininkų), slau-
gos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų 
tikslinių kompensacijų gavėjai, kurie 
anksčiau buvo deklaravę gyvenamą-
ją vietą „prie savivaldybės“, norė-
dami, kad ir toliau nepertraukiamai 
gautų šias išmokas, iki kovo mėn. pa-
baigos, privalo deklaruoti savo gyve-
namąją vietą arba kreiptis į seniūniją 
dėl įtraukimo į gyvenamosios vietos 
nedeklaravusių asmenų apskaitą.

Minėtos pensijos, išmokos bei 
kompensacijos skiriamos ir mokamos 
tik deklaravusiems gyvenamąją vietą 

arba įtrauktiems į gyvenamosios vie-
tos nedeklaravusių asmenų apskaitą 
gyventojams. Su gyvenamosios vie-
tos deklaravimo faktu siejama ir teisė 
gauti slaugos ar priežiūros (pagalbos) 
išlaidų tikslines kompensacijas.

Gyvenamąją vietą galima deklaruo-
ti internetu, naudojantis Elektroniniais 
valdžios vartais arba atvykus į gyvena-
mosios vietos seniūniją.

Gyventojai, kurių duomenų apie 
deklaruotą vietą arba apie savivaldy-
bę, kurios teritorijoje jie gyvena, nebus 
Gyventojų registre, teisės gauti išmo-
kas vaikams, socialinę pašalpą nepra-
ras. Dėl piniginės paramos jie galės 
kreiptis į savivaldybės, kurioje faktiš-
kai gyvena, administraciją.

„Rokiškio Sirena“ inform.
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Vytautas Šlikas: atrodo, kad rajono 
valdžia, pradedant meru, gydosi 
rajono psichiatrinėje ligoninėje

Mieli rajono žmonės,
Sveikinu su Naujais 2018 kiniškais Šuns metais. Atrodo, pagal rajono Tarybą mes ei-

name jau atšventę 2019- uosius kiaulės metus ir praleidę Nepriklausomybės 100 – mečio 
jubiliejų.

Atrodo, kad rajono valdžia, pradedant meru, gydosi rajono psichiatrinėje ligoninėje ar 
iš jos prisiuostę psichinio kvapo. Leisk Antanai, padeklamuoti, tau žmogišką eilėraštį:

Švilpia vėjas kapinyne tamsią ūkaną rudens, ubags kelnes nusimovęs tiesiai šiko ant 
akmens.

Ir atsikelia lavonas visas baltam apdare, apšikai mane šėtone, tiesiog apdrėbei mane.
Ubags baisiai nusigandęs kiša pirštą sau šiknon, o lavonas nusispjovęs kažkur dingsta 

tamsumoj.
Nežinau kas iš mūsų abiejų lavonas, kas ubagas (proto) tegu sprendžia skaitytojas, bet 

šitaip tyčiotis iš savivaldybės, jos išrinktų tarybos narių, gali tik iš ligoninės nepasigydęs.
Didžiulė rajone tragedija, kai žūsta naktį moteris ir sužeidžiamas jos sūnus. Kaltininkai 

turės atsakyti, bet paversti visą rajono švietimo sistemą, švietimo skyrių, mokyklų direkto-
rius niekšais ir niekadėjais, kurie n metų vadovo toms mokykloms, paversti rajono tarybą 
„laužynu“ ar „kapinynu“ čia nerimta, o gal ir nesveiko žmogaus proto pėdsakai. Pasi-
kviesti į rajoną visas televizijas, korespondentus, tarybą ir dar „Konstantinavos akademi-
ką“, kuris padėtų tyčiotis iš gausios švietimo ir ūkininkų sąjungos, vėl lendant Talmantui į 
klyną, kuris nori žemės ūkio rūmų valdžios ir du kartus neįlindęs į pirmininko postą kuria 
naują sistemą, kuri palaikytų oligarchus ir pabaigtų kaimo sunaikinimą.

Linkiu rajono tarybos nariams savarankiškai ruoštis ir sutikti mūsų Lietuvos 100 –ąias 
metines.

 Mokytojas, kolūkietis, ūkininkas Vytautas ŠLIKAS

„Rokiškio Sirena“ redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su išsakyta nuo-
mone. Skiltyje „Tribūna“ galite pasisakyti visi. 

Savo tekstą siųskite el. paštu reklama@rokiskiosirena.lt arba paprastu paštu 
Nepriklausomybės aikštė 12, Rokiškis

Vagims reikėjo ryšio ir 
kvepalų
Sausio 1 d. 6.35 val. 
vyras (gim. 1974 
m.), gyv. Rokiškyje, 
pranešė, kad sausio 1 d. 
6.20 val. Rokiškyje, J. 
Gruodžio g., pastebėjo, 
jog išdaužiant lango 
stiklą įsibrauta į namą ir 
pagrobtas mobilaus ryšio 
telefonas. Nuostolis – 60 
Eur. 
Tą pačią dieną 10.12 val. 
moteris (gim. 1954 m.), 
gyv. Rokiškyje, pranešė, 
kad 2018-01-01 10 val.

Rokiškyje, Mikėno g., 
grįžusi į namus pastebėjo, 
kad išdaužti namo langai, 
pavogta 24 vnt. buteliukų 
eterinių aliejų. Nuostolis 
– 1 341 Eur.

Nuo Kalėdų negali 
susisiekti su sūnumi
Sausio 2 d. 19.55 val. 
moteris (gim. 1960 
m.), gyv. Rokiškyje, 
pranešė, kad nuo 2017-
12-26 negali susisiekti su 
sūnumi (gim. 1986 m.). 
Smurtavo prieš posūnį
Sausio 1 d. 1 val. 

Rokiškio r., neblaivus 
(2,62 prom. girtumas) 
vyras (gim. 1974 m.) 
smurtavo prieš neblaivų 
(2,62 prom. girtumas) 
posūnį (gim. 1987 m.), jis 
sulaikytas.

Degė suodžiai
Sausio 3 d. 11:00 val. 
gautas pranešimas, kad 
Juozapavos k., Rokiškio 
k. sen., degė suodžiai.

Pasitraukė iš gyvenimo
Gruodžio 30 d. 23.45 
val. Rokiškio r., Obelių 

k., Dariaus ir Girėno g., 
namuose rasta pasikorusi 
moteris (gim. 1967 m.). 
Pirminės apžiūros metu 
išorinių smurto žymių 
nenustatyta.

Nesmagi viešnagė
Gruodžio 30 d. 22 val. 
Rokiškyje, prieš vyrą 
(gim. 1964 m.), jam 
būnant svečiuose pas 
kaimyną (gim. 1971 
m.), išgertuvių metu 
smurtavo nepažįstami 
vyrai. VšĮ Rokiškio 
ligoninėje pranešėjui 

nustatyta galvos žaizda 
bei apatinės lūpos 
sumušimas.

Mušė sugyventinę...
Gruodžio 31 d. 0.32 val. 
moteris (gim. 1988 m.), 
gyv. Rokiškio r., pranešė, 
kad 2017-12-31 0.10 
val. prieš ją smurtavo 
neblaivus (1,63 prom. 
girtumas) sugyventinis 
(gim. 1980 m.), jis 
sulaikytas.

... ir sugyventinį
Gruodžio 29 d. 19.50 val. 

vyras (gim. 1958 m.), 
gyv. Rokiškio r., pranešė, 
kad 2017-12-29 19.40 
val. prieš jį smurtavo 
neblaivi (2,57 prom. 
girtumas) sutuoktinė 
(gim. 1967 m.), ji 
sulaikyta.

Panevėžio 
apskrities VPK ir 

Panevėžio apskrities 
priešgaisrinės 

gelbėjimo valdybos
Rokiškio priešgaisrinės 

gelbėjimo tarnybos 
inform.

Neužmirštuolė – atminties ir 
solidarumo su mūsų gynėjais ženklas

Rokiškyje įsitvirtina gra-
ži tradicija Sausio 13-os-
ios išvakarėse ant krūti-
nės segtis neužmirštuolės 
žiedelį. Šią gėlytę galima 
pasigaminti patiems, pasi-
naudojus šablonais inter-
nete. Tačiau tie, kurie įsigis 
šią gėlytę „Lietuvos spau-
dos“ ir Narvesen kioskuose 
už simbolinę kainą, ne tik 
pasipuoš atminties simbo-
liu, bet ir solidarizuosis su 
mūsų gynėjais – kariais sa-
vanoriais. 

Mat ir šiemet dalis lėšų, 
surinktų pardavus neužmirš-
tuolės ženklus specialioje 
pakuotėje, bus skirti Krašto 
apsaugos savanorių pajė-
goms. Rokiškėnams nerei-
kia pristatinėti, ką veikia šie 
kariai: mūsų rajone veikian-
ti Vyčio apygardos 5-osios 
rinktinės 506-oji lengvoji 
pėstininkų kuopa garsėja 
savo veiklumu, prasmingo-
mis pilietinėmis iniciaty-

2017 m. Lietuvos žmonės, pirkę neužmirštuolės ženklus, Krašto apsaugos 
savanorių pajėgoms dovanojo beveik 5,5 tūkst. Eur.       

                           „Rokiškio Sirenos“ archyvo nuotr.

vomis. Jos gretose tarnauja 
mūsų rajono žmonės, jie 
pirmieji ateis į pagalbą ne-

laimės atveju.
„Rokiškio Sirenos“ 

inform.

KRIMINALAI

Psichiatrijos ligoninėje pacientas 
peiliu sužalojo skyriaus vedėją

Sausio 3-osios rytą iš 
Rokiškio psichiatrijos li-
goninės greitosios pagal-
bos automobiliu buvo iš-
vežta skyriaus vedėja. Ją 
peiliu sužalojo pacientas. 
Ligoninės direktorius Al-
gimantas Liausėda šalies 
žiniasklaidai komentavo, 
kad toks incidentas iš tiesų 
buvo ir jam tirti sudaryta 
audito grupė.  

Panevėžio VPK suvesti-
nėje teigiama: „2018-01-03 
8.30 val. Rokiškyje, Vytauto 
g., VšĮ „Rokiškio psichia-
trijos ligoninė“, bendro ste-
bėjimo sveikatos priežiūros 
skyriaus koridoriuje, ligonis 
(gydomas pagal teismo nutar-
tį) (g. 1962 m.), peiliu suža-
lojo to paties skyriaus vedėją 
(g. 1947 m.), kuri dėl durtinių 
žaizdų kojoje ir pilvo srityje 

gydoma Rokiškio ligoninėje. 
Įtariamasis perkeltas į inten-
syvaus stebėjimo palatą“.

„Rokiškio Sirena“ prime-
na, kad panašus incidentas 
šioje ligoninėje nutiko 2005 
m. Tąsyk pacientas užpuo-
lė taip pat skyriaus vedėją ir 
peiliu bedė jam į kaklą. 

Panevėžio VPK ir 
„Rokiškio Sirenos“ 

inform.

Kaip praneša Panevė-
žio apskrities VPK komu-
nikacijos grupės vyresnio-
ji specialistė Rasa Meištė, 
pradėjo veikti nauja in-
ternetinė svetainė paneve-

Panevėžio vyriausiojo policijos komisariato svetainė vėl veikia
zys.policija.lrv.lt.

 Čia – visos Panevėžio 
apskrities VPK naujienos ir 
suvestinės, struktūra ir kon-
taktai, teisinė informacija, 

veiklos sritys, informacija 
apie korupcijos prevenciją, 
Panevėžio apskrities VPK 
viršininko Egidijaus La-
pinsko gyvenimo aprašymas 
ir kontaktai; visų penkių – 

Panevėžio miesto ir rajono, 
Kupiškio, Rokiškio, Biržų, 
Pasvalio – apskrities komi-
sariatų kontaktiniai duome-
nys. Pastarieji apibendrinti 
iki minimumo: skelbiamas 

komisariato vietos ir elek-
troninis adresai, bendrieji 
telefono ir fakso numeriai, 
miesto planas – kaip ras-
ti komisariatą; komisariatų 
viršininkų, veiklos grupės 

bei reagavimo skyriaus va-
dovo, bendruomenės parei-
gūnų pavardės, jų telefono 
numeriai, elektroninis adre-
sas.

Panevėžio VPK inform.
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Naujieji atnešė naujovių. Kokios jos?
2018-ieji atnešė nemažai naujovių šalies ūkiui ir gyventojams: kyla minimali alga, keičiama prekybos alkoholiu tvarka, pradedami mokėti 
vadinamieji „vaiko pinigai“. „Rokiškio Sirena“ trumpai apžvelgia svarbiausias jų.

Pateikti prašymą dėl vaiko išmokos 
SPIS galima ir vėliau

Nuo sausio 1 d. atsiradus 
galimybei gauti vaiko išmo-
ką daug didesniam žmonių 
skaičiui nei anksčiau, labai 
padaugėjo prašymų dėl jų 
teikimų www.spis.lt sve-
tainėje. Šie trikdžiai yra 
sprendžiami ir artimiausiu 
metu svetainė veiks.

Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerija nori nuraminti, 
kad nebūtina yra pirmomis 
dienomis pateikti prašymų. 

Visi, kas jau spėjo šiemet pa-
teikti prašymus ir tie, kas pa-
teiks vėlesnėmis dienomis, 
vaiko išmoką (vadinamuosius 
vaiko pinigus) gaus nuo teisės 
į išmoką atsiradimo dienos. 
Tai yra, jei vienas tėvų ar glo-
bėjų kreipsis pvz., sausio 15 
arba kovo 20 dieną, pinigai 
bus pervesti skaičiuojant nuo 
2018 m. sausio 1 d.

Atkreiptinas dėmesys, kad 
vaiko išmoka išmokama iki 
kito mėnesio, einančio po krei-

Nuo Naujųjų metų mažėja 
teismų skaičius

Nuo 2018 m. sausio 1 d. 
Lietuvoje mažėja apylin-
kių ir apygardų adminis-
tracinių teismų skaičius.

Šiuo metu esantys 49 
apylinkių teismai jungia-
mi paliekant 12 apylinkių 
teismų. Po reformos liks 
Vilniaus miesto, Vilniaus 
regiono, Kauno, Klaipė-
dos, Šiaulių, Panevėžio, 
Alytaus, Marijampolės, 
Plungės, Tauragės, Telšių 
ir Utenos apylinkių teismai.

„Maži teismai bus pri-
jungiami prie kitų teismų, 
vietoj veikusių atskirų 
teismų bus steigiami teis-
mų padaliniai – teismų rū-
mai. Pavyzdžiui, po reor-

ganizavimo Pakruojo rajono 
apylinkės teismas, kuriame 
dirba 3 teisėjai, vadinsis 
Šiaulių apylinkės teismo 
Pakruojo rūmais“, – sako 
teisingumo ministrė Milda 
Vainiutė.  

Asmenys dėl tokio reor-
ganizavimo nepatirs nepa-
togumų, nes skirstant bylas, 
nagrinėtinas žodinio proce-
so tvarka, bus atsižvelgia-
ma į įstatymuose įtvirtintas 
teritorinio teismingumo tai-
sykles. Rašytinio proceso 
tvarka nagrinėtinos bylos 
bus skirstomos bendrai vi-
siems apylinkės teismą su-
darantiems teismo rūmams.

Teismų reorganizavimas 
buvo pradėtas 2013 metais, 

sujungus Vilniaus, Kauno ir 
Šiaulių apylinkių  teismus. 
Anksčiau šiuose teismuose 
teisėjų darbo krūvis sky-
rėsi netgi iki 3 kartų, o po 
sujungimo tokie didžiuliai 
skirtumai išnyko.

Nuo 2018 m. į vieną 
Regionų apygardos admi-
nistracinį teismą taip pat 
sujungiami buvę 4 apygar-
dų administraciniai teismai 
Kaune, Klaipėdoje, Šiau-
liuose ir Panevėžyje. Ši re-
forma leis paspartinti bylų 
nagrinėjimą, sudaryti sąly-
gas specializuotis teisėjams, 
suvienodinti teisėjų darbo 
krūvį bei efektyviau panau-
doti teismų žmogiškuosius 
ir materialinius išteklius.

Nuo sausio – PVM lengvatos 
šildymui, vaistams ir 
apgyvendinimo paslaugoms

Seimas, priėmęs Pri-
dėtinės vertės mokesčio 
(PVM) įstatymo pataisas, 
sumažino PVM tarifą kai 
kuriems vaistams bei pra-
tęsė lengvatinio 9 proc. 
PVM tarifo taikymą šilu-
mos energijai ir karštam 
vandeniui, apgyvendinimo 
paslaugoms.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. 5 
proc. lengvatinis PVM tari-
fas bus taikomas visiems re-

ceptiniams nekompensuoja-
miesiems vaistams (iki šiol 
lengvatinis tarifas taikomas 
tik tiems vaistams, kurių iš-
orinės pakuotės vertė dides-
nė negu 300 eurų).

9 proc. lengvatinis PVM 
tarifas bus taikomas šilumos 
energijai, tiekiamai gyvena-
mosioms patalpoms šildyti 
(įskaitant šilumos energiją, 
perduodamą per karšto van-
dens tiekimo sistemą), į gy-
venamąsias patalpas tiekia-

mam karštam vandeniui arba 
šaltam vandeniui karštam 
vandeniui paruošti ir šilumos 
energijai, sunaudotai šiam 
vandeniui pašildyti, nenu-
statant šios PVM lengvatos 
galiojimo pabaigos termino.

Terminuotai - iki 2022 m. 
gruodžio 31 d. pratęstas 9 
proc. PVM tarifo taikymas 
turizmo veiklą reglamentuo-
jančių teisės aktų nustatyta 
tvarka teikiamoms apgyven-
dinimo paslaugoms.

Nuo 2018 m. bus galima registruoti 
dešiniavaires transporto priemones

Nuo 2018 m. bus galima 
registruoti ir naudoti deši-
niavaires transporto prie-
mones, jei jos turės pagal 
nustatytus reikalavimus 
numatytoje vietoje įreng-
tą netiesioginio matymo 
įrangą, skirtą vairuotojo 
priekiniam matomumui 
pagerinti, - periskopinius 
priekinio vaizdo veidro-
džius, taip pat kamerą su 
monitoriumi, kurie galės 
filmuoti ir rodyti eismą 
šviesiuoju ir tamsiuoju 
paros metu ir kai blogas 
matomumas.

Šios transporto priemonės 
taip pat privalės turėti šias 
eismo saugumą užtikrinan-
čias priemones: eismui deši-
niąja kelio puse pritaikytus 
šviesos prietaisus ir šoninius 
galinio vaizdo veidrodžius. 
Keleivius vežančių autobusų 

bent vienos keleiviams laipin-
ti skirtos durys privalės būti 
dešinėje pusėje. Krovininiai 
automobiliai, kurių didžiau-
sioji leidžiamoji masė didesnė 
kaip 7 500 kg ir kurie skirti ir 
suprojektuoti vežti ne daugiau 
kaip aštuonis keleivius, neį-
skaitant vairuotojo, privalės 
tam numatytose vietose turėti 
įrengtą papildomą netiesiogi-
nio matymo įrangą, skirtą vai-
ruotojo matomumui pagerinti, 
- eismui dešiniąja kelio puse 
pritaikytus plataus stebėjimo 
kampo ar (ir) artimo vaizdo 
veidrodžius.

Tokios nuostatos įteisintos 
nuo sausio 1 d. įsigaliosian-
čiuose Saugaus eismo automo-
bilių keliais įstatymo pakeiti-
muose, kuriuos Seimas priėmė 
2016 metų gruodžio 15 d.

Naudoti dešiniavaires 
transporto priemones taip pat 
bus leidžiama, jei jos buvo įre-

gistruotos Lietuvoje iki 1993 
m. gegužės 1 d., bus pripa-
žintos istorinėmis motorinė-
mis transporto priemonėmis, 
pagal konstrukciją ir įrangą 
bus skirtos specialioms darbo 
funkcijoms atlikti.

Lietuvoje esančioms už-
sienio valstybėje įregistruo-
toms motorinėms transporto 
priemonėms, kurios pritai-
kytos eismui kairiąja kelio 
puse ir (ar) turi vairą dešinėje 
pusėje, taip pat priekaboms, 
kurios pritaikytos eismui 
kairiąja kelio puse, bus lei-
džiama dalyvauti viešajame 
eisme laikinai - iki 90 dienų 
per vienerius metus.

Vairuoti motorines trans-
porto priemones, kurios pri-
taikytos eismui kairiąja kelio 
puse ir (ar) turi vairą dešinėje 
pusėje, Seimas nutarė drausti 
pradedantiesiems vairuoto-
jams.

pimosi mėnesio, 25 dienos.
Internetu kreipiantis dėl 

universalios 30 eurų išmokos 
vaikui papildomų dokumentų 
teikti nereikės, autorizuotis 
galima trimis būdais, gyven-
tojai galės pasirinkti jam pato-
giausią. Elektroninis parašas 
nėra būtinas. Be to, prašymą 
galima pateikti raštu savival-
dybėje pagal savo deklaruotą 
gyvenamąją vietą arba savi-
valdybės administracijai, ku-
rioje asmuo faktiškai gyvena.

Socialinės naujovės: didės 
gyventojų pajamos, socialinės išmokos

Šiemet didės įvairios iš-
mokos, pensijos, vadina-
mieji „vaiko pinigai“ bus 
mokami visiems Lietuvos 
vaikams, bus patogiau slau-
gyti sergančius vaikus.

Nuo 2018 m. sausio 1-os 
dienos minimalųjį atlygini-
mą gaunantys darbuotojai 
uždirbs daugiau. Rudenį Vy-
riausybę, darbdavius ir pro-
fesines sąjungas vienijančiai 
Trišalei tarybai rekomenda-
vus ir Vyriausybei priėmus 
nutarimą, nuo sausio 1 d. 
minimalioji mėnesinė alga 
(MMA) nuo 380 Eur didė-
ja iki 400 Eur (20 Eur arba 
5,3 proc.). Minimalusis va-
landinis atlygis didėja iki 
2,45 euro (0,13 Eur arba 5,5 
proc.).

Šalyje 400 eurų MMA 
gaus apie 264 tūkst. darbuo-
tojų. Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija taip pat pri-
mena, kad naujosios redakci-
jos Darbo kodeksas nustato, 
kad MMA gali būti mokama 
tik už nekvalifikuotą darbą.

Naujos redakcijos Išmokų 
vaikams įstatymu įtvirtintas 
išmokos vaikui mokėjimas 
visiems vaikams. Universa-
li 30 Eur išmoka vaikui bus 
mokama visiems vaikams 
nevertinant šeimos gaunamų 
pajamų. Vaiko pinigus gaus 
ne tik šeimoje auginami ar 
globojami vaikai, bet ir šei-
mynose bei vaikų globos ins-
titucijose augantys vaikai.

Papildomai išmoka vai-
kui (nuo gimimo dienos iki 2 
metų - 28,5 Eur, nuo 2 iki 18 
metų ir vyresniems, jei mo-
kosi pagal bendrojo ugdymo 
programą, bet ne ilgiau, iki 
jiems sukaks 21 metai - 15,2 
Eur) bus skiriama šeimoms, 
auginančioms ar globojan-
čioms 1 ar 2 vaikus, jeigu 

šeimos pajamos vienam asme-
niui per mėnesį yra mažesnės 
negu 1,5 VRP (t. y. 183 Eur). 
Taip pat - šeimoms, auginan-
čioms ar globojančioms 3 ar 
daugiau vaikų, nevertinant 
šeimos gaunamų pajamų.

Atsižvelgiant į tai, kad iš-
moka vaikui bus mokama 
visiems vaikams, pakeistas ir 
Piniginės socialinės paramos 
nepasiturintiems gyventojams 
įstatymas, kuriame nustatyta, 
kad skiriant socialinę pašalpą 
ir (ar) būsto šildymo, karšto 
ir geriamojo vandens išlaidų 
kompensacijas į šeimų, augi-
nančių vaikus, pajamas išmo-
ka vaikui nebus įskaitoma.

Nuo 2018 m. sausio 1 d. 
vaikų išlaikymo išmokų sky-
rimo, mokėjimo ir išieškojimo 
funkcijas, kurias vykdė Vaikų 
išlaikymo fondo administraci-
ja, pradės vykdyti „Sodra“.

Slaugyti susirgusius anū-
kus ir už tai gauti atitinkamą 
ligos išmoką nuo 2018 metų 
galės ir teisę į šią išmoką tu-
rintys seneliai. Kad gautų 
išmoką, jie turi mokėti ligos 
socialinio draudimo įmokas, 
kitaip tariant - būti dirbantys 
ir draudžiami ligos socialiniu 
draudimu bei turėti reikalingą 
ligos draudimo stažą. Vienu 
metu išmoką sergančio vaiko 
slaugai galės gauti vienas iš jį 
slaugančių ir teisę į išmoką tu-
rinčių šeimos narių.

Taip pat ilgėja sunkiomis 
ligomis sergančių vaikų slau-
gos laikotarpis.

Nuo 2018 m. minimali 
motinystės, tėvystės ir vaiko 
priežiūros išmoka negalės būti 
mažesnė nei 6 bazinės sociali-
nės išmokos. Bazinę socialinę 
išmoką tvirtina Vyriausybė ir 
jos dydis šiuo metu - 38 eurai. 
Vadinasi, minimali mėnesinė 
motinystės, tėvystės ir vaiko 
priežiūros išmoka negalės būti 

mažesnė nei 228 eurai.
Nuo 2018 m. sausio 1 d. 

socialinio draudimo pensijos 
bus perskaičiuojamos pagal 
naujas pensijų apskaičiavi-
mo taisykles ir indeksuoja-
mos, atsižvelgiant į darbo 
užmokesčio fondo pokyčius. 
Numatoma, kad jos bus in-
deksuojamos apie 7 proc. Dėl 
indeksavimo ir dėl perskai-
čiavimo, kuris bus atliekamas 
iki rugsėjo mėn., vidutinė se-
natvės pensija su būtinuoju 
stažu, skaičiuojama, turėtų 
didėti apie 29 eurus. Be to, 
nuo 2018 m. bus pradėtas 
indeksuoti ir našlių pensijų 
bazinis dydis, todėl bazinio 
dydžio našlių pensijos taip 
pat didės jau nuo 2018 m. 
sausio 1 d.

Nuo sausio 1 d. 7 procen-
tais didėja visos nukentė-
jusiųjų asmenų valstybinės 
pensijos.

Nuo 2018 metų sausio 1 
dienos įsigalioja naujas - 130 
Eur - bazinis šalpos pensijos 
dydis. Dėl to šalpos išmokos 
(priklausomai nuo išmokos 
rūšies ir gavėjų kategorijos) 
padidės nuo 9 eurų (šalpos 
našlaičių pensija) iki 40,5 
eurų (šalpos neįgalumo pen-
sija netekusiems 100 proc. 
darbingumo iki 24 metų). 
Šalpos senatvės pensija pa-
didės nuo 100,8 eurų iki 117 
eurų.

2018-iems metams nusta-
tytas naujas pareiginės algos 
(atlyginimo) bazinis dydis - 
ji didinama 2 eurais arba 1,5 
proc. iki 132,5 euro. Šis dy-
dis taikomas 180 tūkst. dar-
buotojų, kurių didžiausią dalį 
sudaro biudžetinių įstaigų 
darbuotojai (mokytojai, kul-
tūros darbuotojai, socialiniai 
darbuotojai), dirbantys pagal 
darbo sutartis, dėl to šių žmo-
nių atlyginimai didės.
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Naujieji atnešė naujovių. Kokios jos?
Įsigalioja naujos alkoholio 
prieinamumo mažinimo priemonės

Nuo 2018 metų alkoholį 
įsigyti leista asmenims nuo 
20 metų, t. y. jaunesniems 
asmenims bus draudžiama 
vartoti alkoholinius gė-
rimus ar jų turėti. Drau-
dimas turėti alkoholinių 
gėrimų nebus taikomas 
asmenims nuo 18 metų, 
jeigu alkoholinių gėrimų 
turėjimas bus tokių asme-
nų darbo dalis darbo vie-
toje ir darbo metu. Tačiau 
įmonėms, Europos juri-
diniams asmenims ir jų 
filialams bus draudžiama 
alkoholinių gėrimų par-
davimo skatinimo veiklai 
pasitelkti asmenis iki 20 
metų.

Alkoholio kontrolės įsta-
tymo pakeitimais trumpina-
mas alkoholio prekybos lai-
kas: parduotuvėse ir viešojo 
maitinimo įstaigose prekiau-
ti alkoholiu, jį išsinešti bus 
leidžiama darbo dienomis 
ir šeštadieniais nuo 10 iki 
20 val., sekmadieniais - nuo 
10 iki 15 val. Laiko riboji-
mas nebus taikomas viešojo 
maitinimo vietose parduoda-
miems pilstomiems alkoholi-
niams gėrimams, kuriuos bus 
leidžiama tik vartoti vietoje.

Alkoholio vartojimas už-
draustas sporto varžybų metu 
salėse, kuriose jos vyksta. Be 
to, nutarta prekybą alkoholi-
niais gėrimais uždrausti pa-

plūdimiuose.
Nuo 2020 m. nebeliks ne-

stacionarių alkoholio prekybos 
vietų, kurioms savivaldybės 
išduoda atskiras licencijas ku-
rortinio sezono metu. Nuo tų 
pačių metų alkoholis nebegalės 
būti parduodamas paviljonuose 
- neregistruojamuose, į žemę 
įleistų pamatų neturinčiuose 
laikinuose statiniuose iš suren-
kamų konstrukcijų. Paviljonai 
apskritai bus išbraukiami iš 
prekybos alkoholiniais gėri-
mais vietų sąrašo.

Teisės akto pakeitimais 
taip pat nuspręsta uždrausti 
alkoholio reklamą, išskyrus 
vietas, kur yra prekiaujama 
alkoholiniais gėrimais.

Nuo kitų metų išmokas vaiko 
išlaikymui mokės „Sodra“

Nuo 2018 m. sausio 1 d. 
vaiko išlaikymo išmokas 
skirs, mokės ir išmokėtas 
sumas iš skolininkų išieš-
kos „Sodra“. Iki šiol šias 
išmokas skyrė ir mokė-
jo Vaikų išlaikymo fondo 
administracija prie Sociali-
nės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos.

Vaiko išlaikymo išmoka 
mokama iš valstybės lėšų, kai 
vaikas negauna viso arba da-
lies išlaikymo, priteisto vienam 
iš tėvų arba abiem tėvams. Dėl 
šių išmokų gali kreiptis vienas 
iš tėvų, su kuriuo teismo spren-
dimu ar tėvų susitarimu gyve-
na vaikas, arba vaiko globėjas 
(rūpintojas).

Po 2018 m. sausio 1 d. 
„Sodra“ tęs Vaikų išlaiky-
mo fondo administracijos iki 
2017 m. gruodžio 31 d. pa-
skirtų išmokų mokėjimą ir jų 
išieškojimą iš skolininkų.

Nuo 2018 m. prašymus 
dėl vaiko išlaikymo išmokos 
skyrimo reikės pateikti „So-
drai“. Tai galima padaryti 
prisijungus prie asmeninės 
„Sodros“ paskyros gyven-
tojui, bet kuriame „Sodros“ 
skyriuje ar siunčiant prašy-
mą paštu. „Sodra“ atkreipia 
dėmesį, kad kreipiantis dėl 
išmokos skyrimo keliems 

vaikams, dėl kiekvieno vai-
ko turi būti pateikiamas ats-
kiras prašymas.

Išmokos bus mokamos tik 
į pareiškėjų (vaikų) asmeni-
nes sąskaitas Lietuvoje esan-
čioje kredito, mokėjimo ar 
elektroninių pinigų įstaigoje. 
Todėl neturintiems sąskaitos 
jas būtina atsidaryti, pažymi-
ma „Sodros“ pranešime.

Išmokų skyrimo ir mo-
kėjimo tvarka keičiama ne-
daug. Dėl vaiko išlaikymo 
išmokos skyrimo galima 
kreiptis, kai vaikas ilgiau 
kaip mėnesį negauna viso ar 
gauna tik dalį teismo spren-
dimu arba teismo patvirtinta 
vaiko (vaikų) išlaikymo su-
tartimi nustatyto išlaikymo.

Kreipiantis dėl išmokos 
būtina pateikti prašymą skirti 
išmoką ir teismo sprendimą 
arba teismo patvirtintą vaiko 
išlaikymo sutartį, kuriuose 
nustatytas vaiko išlaikymo 
lėšų dydis. Jeigu dėl išmokos 
kreipiasi vaiko globėjas (rū-
pintojas) - taip pat reikia pa-
teikti teismo sprendimą dėl 
pareiškėjo paskyrimo vaiko 
globėju (rūpintoju) arba sa-
vivaldybės administracijos 
direktoriaus įsakymą ar mero 
sprendimą dėl pareiškėjo pa-
skyrimo vaiko globėju (rū-
pintoju).

Išvardinti dokumentai yra 
būtini ir jų nepateikus per 
vieną mėnesį nuo prašymo 
gavimo „Sodroje“ dienos, 
prašymas nebus nagrinėja-
mas. Sprendimas dėl išmo-
kos skyrimo arba neskyrimo 
bus priimamas ne vėliau kaip 
per 10 darbo dienų nuo visų 
būtinų dokumentų gavimo 
dienos. Išmokos skiriamos 
nuo prašymo pateikimo mė-
nesio pirmos dienos.

Vaiko išlaikymo išmoka 
vienam vaikui per mėnesį 
negali būti didesnė negu 1,8 
bazinės socialinės išmokos 
dydžio, galiojusio mėnesį, 
už kurį mokama išmoka (da-
bar - 68,40 Eur). Kai vaikas 
gauna dalį nustatyto vaiko 
išlaikymo lėšų, skiriamas ir 
mokamas teismo sprendimu 
arba teismo patvirtinta vaiko 
išlaikymo sutartimi nustaty-
tos ir skolininko mokamos 
sumos skirtumas, kuris per 
mėnesį negali būti didesnis 
negu 1,8 bazinės socialinės 
išmokos dydžio, galiojusio 
mėnesį, už kurį mokama iš-
moka (dabar - 68,40 Eur).

Vaiko išlaikymo išmoka 
bus mokama kiekvieno mė-
nesio 17 dieną už praėjusį 
mėnesį. Ši išmoka bus perve-
dama į pareiškėjo arba vaiko 
asmeninę sąskaitą.

Į antrojo laipsnio valstybinę pensiją 
galės pretenduoti ir daugiavaikiai tėvai

Ne tik daugiavaikės mo-
tinos (įmotės), bet ir tėvai 
(įtėviai), kurie išaugino 5 
ir daugiau vaikų, turi teisę 
gauti antrojo laipsnio vals-
tybinę pensiją: įsigaliojo 
tai numatančios Seimo per-
nai lapkritį priimtos Vals-
tybinių pensijų įstatymo 
pataisos.

Pagal įsigaliojusius pa-
keitimus daugiavaikiam 
tėvui (įtėviui) antrojo laips-
nio valstybinė pensija bus 
skiriama tik tuo atveju, kai 
nėra daugiavaikės motinos 
(įmotės) arba kai daugiavai-

kė motina (įmotė) neatitin-
ka šiame įstatyme nustatytų 
antrojo laipsnio valstybinės 
pensijos skyrimo sąlygų.

Įstatyme aiškiai apibrėžti 
atvejai, dėl kokių priežasčių 
daugiavaikiams motinai arba 
tėvui antrojo laipsnio valsty-
binė pensija nebūtų skiria-
ma. Pavyzdžiui: jei motina 
(tėvas) piktnaudžiauja alko-
holiu, narkotikais, bent vie-
nas jos (jo) vaikas (įvaikis) 
auga ar augo socialinės rizi-
kos šeimoje; jei ji (jis) buvo 
nuteista (-as) už nusikaltimo 
ar baudžiamojo nusižengimo 
vaikui (įvaikiui) ir šeimai ar 

nusikaltimo, susijusio su jos 
(jo) vaiko (įvaikio) sveikatos 
sutrikdymu ar gyvybės atė-
mimu, padarymą - nesvarbu, 
ar teistumas išnykęs, ar ne.

Daugiavaikės motinos ir 
tėvai negalės pretenduoti į 
antrojo laipsnio valstybinę 
pensiją, jei bent vienas jų 
išaugintas vaikas (įvaikis) 
nuteistas už sunkaus ar labai 
sunkaus nusikaltimo padary-
mą - nesvarbu, ar teistumas 
yra išnykęs, ar ne (išskyrus 
atvejus, kai įvaikis už labai 
sunkaus ar sunkaus nusikal-
timo padarymą buvo nuteis-
tas iki įvaikinimo) ir kt.

Politiniai kaliniai ir tremtiniai galės 
įsigyti lengvatinį transporto bilietą 
su didesne nuolaida

Pagal naują teisinį re-
guliavimą, nuo 1939-1990 
metų okupacijų nukentė-
ję asmenys - politiniai ka-
liniai ir tremtiniai, buvę 
getų, koncentracijos ar 
kitokio tipo prievartinių 
stovyklų kaliniai, sukakę 
70 metų ir vyresni, tu-
rės teisę nuo kitų metų 

įsigyti vienkartinį arba 
terminuotą vardinį va-
žiavimo tolimojo, vietinio 
(miesto ir priemiestinio) 
reguliaraus susisiekimo 
autobusais ir troleibusais, 
keleiviniais traukiniais, 
reguliaraus susisiekimo 
laivais ir keltais bilietą su 
80 proc. nuolaida.

Skaičiuojama, kad teisę į 
šią kompensaciją turės apie 
50 tūkst. asmenų.

Šiuo metu politiniai kali-
niai ir tremtiniai, buvę getų, 
koncentracijos ar kitokio 
tipo prievartinių stovyklų 
kaliniai naudojasi galimybe 
įsigyti lengvatinį transporto 
bilietą su 50 proc. nuolaida.

Darbo birža spalį pakeis vardą
Prieš pat Kalėdas Seimas 

priėmė Užimtumo įstatymo 
ir lydimųjų teisės aktų pakei-
timus, kuriais nuspręsta, kad 
nuo 2018 m. spalio 1 d. darbą 
pradės Užimtumo tarnyba – 
vienas juridinis vienetas.

 Pertvarkos tikslas yra op-
timizuoti Lietuvos darbo bir-
žos ir teritorinių darbo biržų 
veiklą, siekiant efektyvaus šių 
įstaigų valdymo bei aukštos 
teikiamų paslaugų kokybės, 
bei sutelkti kuo daugiau žmo-
giškųjų išteklių tiesioginiam 
darbui su klientais, operatyviai 
bei individualiai spręsti darbo 
ieškančių ir darbdavių situaci-
jas, susijusias su integracija į 
darbo rinką, darbo rinkos pa-
siūlos ir paklausos derinimu, 
darbo rinkos analize bei nedar-
bo prevencija.

Šia pertvarka bus įgyven-
dinta Vyriausybės programos 
priemonė, Ekonominio ben-
dradarbiavimo ir plėtros orga-

nizacijos rekomendacija, kuria 
siūloma išgryninti ir sumažinti 
realų vidutiniškai per mėnesį 
tenkantį klientus aptarnaujan-
čių darbuotojų darbo krūvį nuo 
405 iki 150 klientų.

Užimtumo tarnybą sudarys 
septyni departamentai. Penki 
tiesiogiai klientus aptarnaujan-
tys departamentai bus Vilniuje, 
Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose 
ir Panevėžyje. Kiti du depar-
tamentai bus centriniame Už-
imtumo tarnybos padalinyje. 
Klientų aptarnavimo skyriai 
bus beveik kiekvienoje savi-
valdybėje.

Bus padidintas tiesiogiai su 
klientais dirbančiųjų skaičius ir 
sumažintas vadovaujančių dar-
buotojų skaičius. Skaičiuoja-
ma, kad vadovų grandis mažės 
54 procentais, taip pat mažės 
kitų administracines funkcijas 
vykdančių darbuotojų, o pa-
grindines klientų aptarnavimo 
funkcijas vykdančių darbuoto-
jų skaičius didės nuo 63,3 iki 

76,4 procento. Planuojama, 
kad bendras pareigybių visoje 
sistemoje skaičius sumažės 10 
procentų. Bus sutaupoma 1,8 
mln. eurų valstybės biudžeto 
lėšų.

Numatomi struktūriniai 
pokyčiai teigiamai paveiks ir 
regionus: penki stiprūs klien-
tų aptarnavimo departamentai 
veiks regionuose, nemenka 
dalis centrinės įstaigos darbo 
vietų taip pat persikels į re-
gionus. Taip pat planuojamas 
skambučių centras, kuris teiks 
paslaugas klientams telefonu, 
o darbo vietos taip pat būtų 
kuriamos regionuose.

Nauja tai, kad darbdaviai 
turės nuolatinį konsultantą, 
asmeninį vadybininką, kuris 
padės darbuotojų paieškos 
procese, organizuos profesi-
onalias atrankas, spręs indi-
vidualias konkretaus darbda-
vio situacijas. Taigi atrankos 
darbdaviams bus vykdomos 
greičiau ir kokybiškiau.

Ūkininkams nauja prievolė – 
kasmet atnaujinti ūkio duomenis

Įsigaliojo Ūkininkų ūkio 
įstatymo pataisos, kurios nu-
mato naują prievolę ūkinin-
kams - atnaujinti ūkio duo-
menis.

Kiekvienais kalendoriniais 
metais iki gruodžio 31 d. ūki-
ninkai privalės Vyriausybės 
arba jos įgaliotos institucijos 
nustatyta tvarka atnaujinti ūkio 
duomenis Ūkininkų ūkių re-
gistre. Jeigu ūkio duomenys 
nepasikeitė, ūkininkas privalės 

šį faktą patvirtinti. Tiems, kurie 
neatnaujins duomenų apie savo 
ūkį, grės išregistravimas iš Ūki-
ninkų ūkių registro.

Iki kitų metų kovo 31 dienos 
savivaldybės administracija, at-
likusi duomenų patikrinimą ir 
nustačiusi, kad ūkio duomenys 
Ūkininkų ūkių registrui nebuvo 
pateikti, apie numatomą ūkio 
išregistravimą ūkininką infor-
muos raštu ir nustatys vienerių 
metų terminą nuo ūkininko in-
formavimo dienos nustatytiems 

trūkumams pašalinti.
Tai numatančias Ūkininko 

ūkio įstatymo pataisas Seimas 
priėmė šių metų birželio 30 d.

Jos parengtos vadovaujan-
tis Valstybės kontrolės audito 
rekomendacija Žemės ūkio 
ministerijai. Joje siūloma imtis 
priemonių, kad Ūkininkų ūkių 
registre būtų aktuali informa-
cija, duomenys kasmet būtų 
atnaujinami ir registre būtų 
įregistruoti faktiškai veikiantys 
ūkiai.
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Rajono laikraštis

LAISVALAIKIS

Informuojame, kad yra parengtas 
Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio 
formavime programos projektas 
numatytai investicinei paraiškai 
„Rokiškio miesto teritorijų kraštovaizdžio 
formavimas ir ekologinės būklės 

gerinimas“.
Kviečiame teikti savo pastebėjimus ir pasiūlymus 

dėl Programos turinio, planuojamos vykdyti veiklos 
uždavinių. Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio 
formavime programa reikalinga norint teikti 
paraišką pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos 
fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto 
„Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas 
ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo 
priemonę Nr. 05.5.1-APVA-R-019 „Kraštovaizdžio 
apsauga“.

Numatoma tvarkyti Laukupės upelio pakrančių ir 
erdvių teritoriją nuo Rokiškio dvaro tvenkinių iki Pandėlio 
gatvės (apie 6,0 ha plotą). 

Programos tikslai: užtikrinti planuojamos vykdyti 
veiklos viešumą, ilgaamžiškumą, harmonizuoti gamtos 
ir žmogaus santykius, išsiaiškinti ir surinkti  Rokiškio 
miesto gyventojų poreikius ir vizijas, juos panaudoti, 
sukurti galimybes visiems būti partneriais.

Kviečiame teikti savo pastebėjimus ir pasiūlymus 
dėl Programos turinio, planuojamos vykdyti veiklos 
uždavinių el. paštu paminklai@post.rokiskis.lt ir 
programos projekto viešo pristatymo metu. Pristatymas 
vyks įvyks 2018 m. sausio 10 d. 17.30 val. Rokiškio rajono 
savivaldybės I a. salėje, Respublikos g. 94, Rokiškis. 

Užs. 0584

2018.01.08 11 val. Vabolių k., Obelių sen., 
Rokiškio r., numatomi žemės sklypo Nr. 
7333/0003:163 geodeziniai matavimai. Kviečiame 
dalyvauti matavimuose gretimo žemės sklypo 
Nr.7333/0003:43 savininkus. 

Matavimus atliks R. Barono žemėtvarkos 
darbų įmonė: Taikos g. 5, Rokiškis; 

tel. 8-458-68144, mob. 8-683-55319, 
el. p. j.keliuotis@gmail.com

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• VOLVO 850.  
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
• AUDI 100.  
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
• VW ratus, padangos 195/65 
R15 5x112.57. Važinėtos vieną 
sezoną, likutis 90 proc. Daugiau 
informacijos – telefonu.  
Kaina 160 Eur. Tel. 8 624 05 983. 
Rokiškis

• VW GOLF 4 diskus geros 
būklės, su geromis vasarinėmis 
padangomis. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 629 70 396. Rokiškis
• Ratlankius BMW 320 R15 – 60 
Eur, kiti – 40 Eur.  
Tel. 8 628 12 903. Rokiškis
• Ratlankius AUDI 112 R15 su 
vasarinėmis padangomis.  
Kaina 130 Eur. Tel. 8 618 12 903. 
Rokiškis
• Ratlankius OPEL vectra R15 

su vasarinėmis padangomis. 
|Kaina 150 Eur. Tel. 8 628 12 903. 
Rokiškis
• Devėtas įvairaus profilio  
padangas. Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 629 70 396. Rokiškis
• Guminę buferio apsaugą, 2,5 
metro. Kaina 13 Eur.  
Tel. 8 676 99 866. Rokiškis
• Opel Astra 5 skylių R 15 
ratlankius. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 698 79 028. Rokiškis
• 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
• GAZ 21 VOLGOS variklį, 
pavarų dėžę,  priekinį tiltą, ratus su 
padangomis ir kitas detales. 
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Moskvič 412 mažai naudotą 
variklį. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• OPEL Zafira amortizatorius. 
Priekiniai - 2 vnt. ir galiniai  - 2 
vnt. Gamintojas - SACHS.  
Kaina 50 Eur. Tel. 8 670 46 594. 
Rokiškis
• R13 R14 R15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• VW Golf-3 1998 m. 1.9 TD 
karavanas, dalimis, AUDI 80 1987 
m. benzinas, dalimis.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Dalimis VOLVO 850 2.0 l 
benzinas dujos.  
 Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
• Dėvėtas padangas 14, 15, 16, 17 
nuo 7 Eur už vnt. 
Tel. 8 629 70 396. Rokiškis
• OPEL Vectra dalis. 
 Tel. 8 603 87 554. Rokiškis
• VW Golf 3 dalis. 
 Tel. 8 603 87 554. Rokiškis
• AUDI a6 2.5 TDI 85 kW  6 bėgių, 
salone medžio imitacija, dalimis. 
Tel. 8 671 51 396. Rokiškis
• AUDI b4 2 l benzinas dujos  
dalimis. Tel. 8 671 51 396. Rokiškis
• AUDI a6 2000 m. 2. 5 TDI 
sedanas ir universalas.  AUDI 
a4 1998 m. 1. 9 TDI sednas ir 
universalas. VW Passat b5 ir b5 
plius. VW Sharan 1998 m. ir 2002 
m. VW Golf 4. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 628 87 687. Rokiškis
• 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
• Mercedes Benz lengvo lydinio 
ratlankiai  su padangomis.  
Tel. 8 686 97 960. Rokiškis
• Mercedes-Benz A 170 2002 m. 
pagrindinį kompiuterį.  
Tel. 8 686 97 960. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• AUDI a4 1997 m. 1,9 TDI, 
pakeisti tepalai, TA iki 2018 04 23, 
pridedamos vasarinės padangos  
su diskais, nieks nebarška.  
Kaina 900 Eur. Tel. 8 673 02 164. 
Zarasai
• OPEL Vectra 2.0 dyzelis. 
TA 2019 11 20 sėdi ir važiuoji. 
Kaina 650 Eur. Tel. 8 628 47 947. 
Kupiškis
• Geros būklės dviratį, 18 bėgių, 
dvigubi ratlankiai, amortizatoriai, 
dalys SHIMANO, lemputės 
priekyje ir gale. Atsakau į sms. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 647 88 088. 
Rokiškis
• Motorolerį visą arba dalimis.  
Tel. 8 645 60 405. Rokiškis
• Valtį. Vandeniui atspari fanera, 
padengta epoksidiniais dažais. Ilgis 
2,5 m.. Kaina 280 Eur.  
Tel. 8 679 13 046. Rokiškis
• AUDI b 4 1992 m. 1,9 l TDI  
sedanas, kablys TA iki 2018 10 23. 
Tel. 8 614 86 750. Rokiškis
• Gerą AUDI a4 81 kW. 1999 m.. 
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis
• SUZUKI intruder lc125. Sėdi 
ir važiuoji, viskas veikia kaip 
priklauso, jokiu defektų. Kaina 
derinama. Domina keitimas. 
Daugiau informacijos telefonu. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 692 64 675. 
Rokiškis
• OPEL Astra 1995 m. 1.7 TD 
50 kW žalia. TA iki 08.18. 
Akumuliatorius silpnas, kėbulas be 
rūdžių.. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 646 44 900. 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. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės 2009 m. 
Suzuki Splash. Benzinas. Iš 
Vokietijos. Kaina 2500 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros būklės 2004 m. 
Renault Scenic. Dyzelis. Iš 
Vokietijos. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
•  1997 m. PEUGEOT 406 1.9TDI 
TA iki 2018 09. Signalizacija. 
centrinis užraktas, elektra valdomi 
langai, kondicionierius.  
Kaina 350 Eur. Tel. 8 624 96 052. 
Rokiškis
• OPEL.Multifunkcinis vairas, 
galinio vaizdo kamera, autopilotas, 
antripraslydimo sistema. 
Parūdijęs sparnas, stiklai sveiki. 
Variklis užsiveda bei dirba 
gražiai. Automobilis Lietuvoje 
eksploatuojamas du metus.  
Visa informacija telefonu.  
Kaina 2300 Eur. Tel. 8 613 31 092. 
Rokiškis
• 28c. moterišką miesto dviratį, 
8 vidinių pavarų, dinama rate, 
aliuminis, visiškai naujas. Kaina 
350 Eur. Tel. 8 600 88 496. 
Rokiškis
• AUDI 80, 1988 m., dyzelis, 
mėlyna. Kaina 400 Eur.  

Tel. 8 629 00 571. Rokiškis
• Puikų moterišką dviratį, žemas 
rėmas. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 678 56 143. Rokiškis
• Tvarkingą MERSEDES BENZ, 
1998 m. benzinas 1.4, 60 kW, rida 
190 tūkst. km. Pridedu vasarinių 
padangų komplektą, važinėja 
moteris. TA iki 2018.07.  
Tel. 8 611 53 263. Rokiškis
• AUDI 80 1.9 TDI 1992 m.. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 686 21 088. 
Rokiškis
• 1997m. AUDI a4 karavanas, TA 
du metai, tvarkinga. Kaina 1550 
Eur. Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Lengvojo automobilio priekabą. 
Kaina 410 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• AUDI 80 b2 1986 m. 1.8 
benzinas/dujos TA tvarkinga. 
Kaina 520 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• FORD Galaxy TDI 81 kW. 
Techniškai tvarkingas automobilis.  
Žieminės padangos 8 mm, pakeisti 
nauji stabdžių diskai, visų ratų 
su naujom kaladėlėm, dirželių ir 
tempėjų komplektai pakeisti prieš 
12000 km. Variklis dirba idealiai, 
užsiveda puikiai. Kaina 1499 Eur. 
Tel. 8 650 51 099. Rokiškis
• VW Passat b3 1.8 l benzinas 
dujos dalimis. Tel. 8 671 51 396. 
Rokiškis
• Motorolerį PIAGGIO NRG 50. 
Geros būklės, yra TA ir draudimas. 
Tel. 8 619 52 150. 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 Dulkės ir dryžiai 
12:45 Kengūrų karalius 
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 „Eurovizija 2018"
22:50 Premjera. Atpildas 
00:20 Dulkės ir dryžiai
01:15 Kengūrų karalius 
02:00 Klausimėlis.lt
02:30 Dviračio žinios
03:25 Teisė žinoti. 
04:00 Karinės paslaptys. 
04:45 Auksinis protas. 

06:15 Televitrina
06:30 Ančiukų istorijos
07:00 Legenda apie Korą
07:30 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai
08:00 Aladinas
08:30 Superekspertai
09:00 Virtuvės istorijos

09:30 Gardu Gardu
10:00 Svajonių ūkis
10:30 Džiunglių knyga
12:45 Meilė keliauja laiku. Rubinė
15:10 Burtininko mokinys
17:15 Ekstrasensai detektyvai
18:30 TV3 žinios
19:25 Eurojackpot
19:30 Užburtoji Ela
21:35 Erelis Edis
23:50 Džesabelė
01:25 Barmenas
03:05 Grėsmingas 2

06:30 Madagaskaro pingvinai 
06:55 Tomas ir Džeris 
07:20 Ančiukai Duoniukai 
07:45 Kung Fu Panda 
08:10 Keista šeimynėlė 
08:35 Tomo ir Džerio pasakos 
09:00 Peliukas Stiuartas Litlis 

09:30 Tinginių miestelis 
09:55 Nevykėlis Tarzanas
11:30 Kapitonas Kardadantis
13:20 Paskutinis veiksmo filmų 
herojus
15:50 Nuogas ginklas: iš policijos 
metraščių
17:30 Bus visko
18:30 Žinios
19:30 Debesuota, numatoma mėsos 
kukulių kruša
21:10 Paskutinis drakonų 
nugalėtojas
23:15 Kelyje 2. Alaus tenisas
01:00 Transformeriai. Išnykimo 
amžius

06:00 F. T. Budrioji akis 
08:45 Sveikatos ABC televitrina
09:00 Autopilotas
09:30 Apie žūklę

10:00 Nutrūkę nuo grandinės 
10:30 Pragaro katytė 
11:30 Banginių gelbėtojai
12:40 Reali mistika 
13:50 VanityFair.  
Visiškai slaptai 
14:50 Kas žudikas? 
15:55 Kas žudikas?
17:00 LKL čempionatas. 
Lietkabelis - Dzūkija
19:30 Muzikinė kaukė.  
Geriausieji
21:50 Vienišas vilkas Makveidas
23:45 Dakaras 2018 
00:15 Gyvatės lėktuve
02:05 Pasiutę šunys 
03:35 Muzikinė kaukė.  
Geriausieji

06:00 Moterų balsas
06:40 „Geriausios nardymo vietos“

07:09 TV parduotuvė
07:25 „Žemynų raida. Afrika“
08:25 PREMJERA
09:00 „Skinsiu raudoną rožę“. 
09:30 „Vantos lapas“. 
10:00 „Žemynų raida. Eurazija“
11:00 „Detektyvas Morsas“ 
13:00 „Vera. Gerasis samarietis“ 
15:00 „Geriausios nardymo vietos“
16:00 Žinios
16:20 Mano Europos Parlamentas
16:50 „Pražūtingi smaragdai“ 
18:00 Žinios
18:30 „4 kampai“. 
19:00 Muzikiniai sveikinimai
20:00 Žinios
20:25 „Gurovo bylos 5. Savivalė“ 
22:30 Žinios
23:00 „Detektyvas Morsas“ 
01:00 „Merdoko paslaptys“ 
02:40 „Vera. Gerasis samarietis“ 
04:10 „Geriausios nardymo vietos“
04:30 „Detektyvas Morsas“
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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 Savaitė. 
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 Gimę tą pačią dieną
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:30 LRT forumas
22:25 Istorijos perimetrai. 

23:20 Medičiai, Florencijos 
valdovai 
00:15 Detektyvas Monkas 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Gimę tą pačią dieną. 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro.
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Beatos virtuvė 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 „Editos šou" 

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

16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Bruto ir Neto
20:00 Miestas ar kaimas
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Kobra 11
23:35 Gaudynės
00:30 Kaulai
01:30 Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę
02:20 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba
03:10 Amerikiečiai
04:05 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

11:40 24 valandos
12:30 Bus visko
13:25 Rožių karas 
14:25 Dvi širdys 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 24 valandos
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Meilė gydo 
20:30 Nuo... Iki...
21:30 Žinios
22:30 Super 8
00:40 Kortų namelis 
01:35 Vampyro dienoraščiai 
02:15 Vingiuotas kelias namo

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 Farai
21:00 Ledynmetis
22:45 Dakaras 2018 
23:15 Gyvatės lėktuve
01:05 Gyvi numirėliai 
01:50 Reali mistika 
02:35 VanityFair. Visiškai slaptai

05:15 „Albanas“ 
06:00 „Geriausios nardymo vietos“
06:29 TV parduotuvė
06:45 Mano Europos Parlamentas 
07:15 „24/7“. 
08:15 „Įspūdingiausi gamtos 

reiškiniai
09:20 „Likimo melodija“ 
10:25 „Gurovo bylos. Trys dienos“ 
11:30 „Delta“
12:35 „Juodosios katės“
13:40 TV parduotuvė
13:55 „Baltoji strėlė“ 
15:00 „Bitininkas“ 
16:00 Reporteris
16:50 „Rojus“ 
18:00 Reporteris
18:40 Lietuva tiesiogiai
18:50 „Bitininkas“ 
20:00 Reporteris
20:30 Nuoga tiesa 
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:45 „Juodosios katės“ 
00:45 „Deimantų medžiotoja“ 
01:45 „Geriausios nardymo vietos“
02:15 „Moterų daktaras“ 
03:00 „Albanas“ 
03:45 „Bitininkas“ 
04:30 „Rojus“
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09 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 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 Valdžios tvirtovė 
01:20 LRT radijo žinios
01:30 Klausimėlis.lt
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Istorijos perimetrai. 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Emigrantai. 

06:10 Televitrina
06:25 KempiniukasPlačiakelnis
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 Prieš srovę
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Retrogradas
00:20 Kaulai
01:20 Kaip išsisukt įvykdžius 
žmogžudystę
02:10 Specialioji jūrų policijos 
tarnyba
03:00 Amerikiečiai
03:55 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
11:40 24 valandos

12:40 Nuo... Iki...
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 Paskutinis samurajus
01:20 Vampyro dienoraščiai 
02:05 Super 8

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 Farai
21:00 Blyksnis
22:45 Dakaras 2018 
23:15 Ledynmetis
00:50 Pasiutę šunys 
01:45 Juodasis sąrašas 
02:30 Banginių gelbėtojai

05:15 „Albanas“ 
06:00 „Geriausios nardymo 
vietos“
06:29 TV parduotuvė
06:45 „Vantos lapas“. 
07:15 Moterų balsas
08:15 „Įspūdingiausi gamtos 
reiškiniai“
09:20 „Likimo melodija“ 

10:25 „Kaip bocmanas nuotakos 
ieškojo“
11:30 „Delta“ 
12:35 „Juodosios katės“ 
13:40 TV parduotuvė
13:55 „Baltoji strėlė“ 
15:00 „Bitininkas“ 
16:00 Reporteris
16:50 „Rojus“ 
18:00 Reporteris
18:40 Lietuva tiesiogiai
18:50 „Bitininkas“ 
20:00 Reporteris
20:30 „Gyvenimo būdas“. 
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 „Bitininkas“
04:30 „Rojus“
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07 06:00 Himnas
06:05 Istorijos detektyvai. 
07:00 „Mes nugalėjom" 
07:30 Šventadienio mintys
08:00 Gimtoji žemė
08:30 Ryto suktinis 
09:00 Brolių Grimų 
pasakos 
10:00 Gustavo 
enciklopedija. 
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:25 Mūsų gyvūnai
11:50 Laukinė Šri Lankos 
gamta 
12:45. Įstabiausios 
Indonezijos salos 
13:40 Puaro 
15:15 Laisvės vėliavnešiai
15:45 Žinios. 
16:00 Auksinis protas. 

17:15 Klausimėlis.lt
17:30 Žinios
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės
18:30 „Editos šou"
19:30 Savaitė. 
20:30 Panorama
21:00 Žmonės, kurie sukūrė 
Lietuvą.
21:55 Kalėdinis ledo festivalis 
23:25 Laivų mūšis 
01:35 Įstabiausios Indonezijos 
salos 
02:30 Laukinė Šri Lankos gamta 
03:20 Savaitė. 
04:15 „Eurovizija 2018". 

06:15 Televitrina
06:30 Aladinas
07:00 Legenda apie Korą
07:30 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai
08:00 Aladinas

08:30 Simpsonai
09:00 Mamyčių klubas
09:30 Penkių žvaigždučių  
būstas
10:00 Pasaulis pagal moteris
10:30 Svajonių sodai
11:30 Viščiukas Cypsius
13:00 Bilis Medisonas
14:50 Sužvejok dingusią žuvį
16:55 Ekstrasensai detektyvai
18:00 Raudonas kilimas
18:30 TV3 žinios
19:30 X Faktorius
22:30 Kita moteris
00:45 Uždrausta karalystė
02:35 Barmenas

06:30 Madagaskaro pingvinai 
06:55 Tomas ir Džeris 
07:20 Ančiukai Duoniukai 
07:45 Kung Fu Panda 
08:10 Keista šeimynėlė 

08:35 Tomo ir Džerio pasakos 
09:00 Peliukas Stiuartas Litlis 
09:30 Tinginių miestelis 
09:55 Ogis ir tarakonai 
10:15 Stebuklingos letenos
12:10 Kaukės sūnus
14:00 Legenda apie Zoro
16:40 Ne vienas kelyje
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Lietuvos balsas.  
Finalinės kovos
22:30 Vingiuotas kelias namo
00:20 Persekiojimas
01:55 Kelyje 2. Alaus tenisas

06:40 Pasaulio veteranų galiūnų 
čempionatas
07:35 F. T. Budrioji akis 
08:30 Tauro ragas
09:00 "UltimateStrongman" 
galiūnų turnyras

10:30 Pragaro katytė 
11:30 Smėlinių skruzdėlių  
imperija
12:40 Vandenyno paslaptys su 
Džefu Korvinu 
13:40 Sveikinimai
16:00 Policijos akademija 
17:00 LKL čempionatas. Pieno 
žvaigždės - Juventus
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Juodasis sąrašas 
22:30 Gyvi numirėliai 
23:25 Dakaras 2018 
23:55 Vienišas vilkas  
Makveidas
01:50 Ekstrasensų mūšis

05:25 „Jaunikliai“. 
07:09 TV parduotuvė
07:25 „Geriausios nardymo vietos“
08:00 „Darbščios rankos, atviros 
širdys“. 

08:30 „Geriausios nardymo 
vietos“
09:00 „Žemynų raida.  
Amerika“
10:00 Mano Europos Parlamentas
10:30 „Gurovo bylos 4. Trys 
dienos“ 
12:40 „Namas su lelijomis“ 
15:00 „Geriausios nardymo 
vietos“
16:00 Žinios
16:20 Krepšinio pasaulyje 
16:50 „Pražūtingi smaragdai“ 
18:00 Žinios
18:30 Mano Europos Parlamentas
19:00 „Baudėjas“ 
20:00 Žinios
20:25 „Baudėjas“ 
21:30 „24/7“. 
22:30 Žinios
23:00 „Deimantų medžiotojai“
01:10 „Gurovo bylos 4. Trys 
dienos“ 
02:55 „Žemynų raida. Afrika“

• AUDI A4 1.9 l 66 kW TA iki 
2018 m. vasario pabaigos. 1996 
m. dyzelis. Pakeista: stabdžių 
kaladėlės, rankinio stabdžio 
trosai, tepalai, žvakės. Yra kėbulo 
pabraižymų, rūdžių nėra.  
Kaina 800 Eur. Tel. 8 614 53 277. 
Rokiškis
• Tvarkingą OPEL Zafira. 2001 m. 
2.0 l, 74 kW. Juoda. TA iki 2018-
06. Viskas veikia.. Kaina 1200 Eur. 

Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Sudedamą bėginį, moterišką ar 
paaugliui-dviratį.  Nebrangiai, 
būklė puiki. Tel. 8 674 32 521. 
Rokiškis
• FORD Mondeo 2002 m. 2.0 
l  dyzelinas, hečbekas, TA iki 
2018 09 mėn. Kablys, naujas 
akumuliatorius, žieminės padangos. 
Kaina negalutinė. Kaina 1150 Eur. 
Tel. 8 692 05 190. Zarasai

• 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 
informacija telefonu. Kaina 750 
Eur. Tel. 8 675 42 936. Rokiškis
• Land Rover Range rover 1997 
m. TA iki 2019 02. Rūdžių nėra, 
variklis, pakaba tvarkingi. 
Tel. 8 630 55 248. Zarasai
• Skubiai VW GOLF, 5 durų  
1985 m. 1.6 D be TA yra rūdžių. 
Kaina 300 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.  
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Tel. 8 699 86 773. Rokiškis
• OPEL Meriva 1.7 dyzelis 2005 
metų. TA ką tik praeita, galioja iki 
2019 m. Kaina 1600 Eur.  
Tel. 8 699 86 773. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Televizoriaus imtuvą: 14 kanalų 
priedėlį. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 629 00 571. Rokiškis
• 14 kanalų priedėlį TVSTAR. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 629 00 571. 
Rokiškis
• Televizorių SAMSUNG. 54 
įstrižainė, mažai naudotas.  
Kaina 30 Eur. Tel. 8 629 00 571. 
Rokiškis
• Televizorių Philips. 54 įstrižainė. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 629 00 571. 
Rokiškis
• Sony Dvp-sr760h Dvd Player + 
(Kitas Dvd dovanų). Pirktas šių 
metų pradžioje. Naudotas kelis 
kartus, būklė 10/10. Yra pultas, 
laidai, dėžė ir kiti popieriai. Kartu 
bus duotas DVD grotuvas LG 
DVX172 dovanų. Pabraižytas 
viršus, bet veikia be problemų. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 603 38 303. 
Rokiškis
• Gerai veikiantį televizorių 
FUNAI. 51 cm. įstrižainė.  
Tel. 8 648 32 701. Rokiškis
• Gerai veikiantį TV palydovinį 
imtuvą su pulteliu.. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Skubiai video registratorių. 
Naujas. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 646 44 900. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Priekabą. Nėra dokumentų. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 622 46 671. 
Anykščiai
• 2,4 m pločio žemės įdirbimo 
frezą. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• Savadarbį tralą su dokumentais. 
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 675 13 781. 
Kupiškis

DOVANOJA

• Rudą virtuvinio  kampo suolą. 
Tel. 8 687 56 503. Rokiškis
• Dovanoju naudotą veidrodį, iš 
miegamojo baldų komplekto, 3 
dalių. Tel. 8 458 32 828. Rokiškis
•  1 metų labai ramų degu.  
Tel. 8 684 36 861. Rokiškis
• Masažinį čiužinį, pritaikytas 
automobiliui. Tel. 8 624 30 623. 
Rokiškis
• Dovanoju elektrinę šašlykinę 
su iešmais. Tel. 8 624 30 623. 
Rokiškis
• 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

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Labai gražų, natūralios odos 
automatine sagtimi juodą San Vital 
diržą. Ilgis 130 cm, plotis 3,5 cm. 
Lengvai trumpinamas ir gražiai 
gula bei dera. Diržas supakuotas į 
firminę dėžutę. Kaina tik 38 Eur, 
bet negalutinė. Siuntimas į kitą 
miestą +2Eur. Tel. 8 616 15 320. 
Kaunas
• Labai gražų sidabro 316L plieno 
(medicininio) korpuso, mėlyno 
ciferblato visomis veikiančiomis 
rodyklėmis labai funkcionalų 
laikrodį LIGE. Laikrodis rodo: 
laiką, datą, savaitės dieną, paros 
metą. Komplektacijoje – firminė 
dėžutė. Kaina 49 Eur.  
Tel. 8 616 15 320. Kaunas
• Naują ir dėvėtą vyriškus 
kostiumus 50 dydžio. 
 Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Rudenius-žieminius batus. Pirkti 
ne iš padėvėtų prekių parduotuvės. 
Dydis 39-40. Kaina 3-12 eurų. 
Tel. 8 601 08 208. Rokiškis
• Sijoną mergaitei (1,46 m ūgiui).. 
Kaina 5 Eur. Tel. 8 673 11 471. 
Rokiškis
• Brezentinį lietpaltį.  

Tel. 8 624 30 623. Rokiškis
• Moterišką žieminį paltą (dydis 
48) su nusegama lapės apykakle.. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis
• Usūrinio šuns apykaklę ir išdirbtą 
kailį. Tel. 8 624 30 623. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Labai geros būklės CD grotuvą 
Sony CDX - MP40. MP3. Kaina 20 
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 
Panasonic CQ - C1303NE. MP3, 
AUX. Kaina 30 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
• CD grotuvą PLU2, P2 - 3030. 
MP3. Kaina 10 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 
Panasonic CQ-C7303N. MP3, 
WMA. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Automobilinį stiprintuvą 
Propower. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 629 00 571. Rokiškis
• Dvi poras ausinių po 15 Eur 
ir Power bank už 20 Eur, viskas 
veikia puikiai bei geros būkles.  
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

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Gaidžius , labai gražūs. 
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• Jaunus kaimiškus gaidžius. 
Kaina 7 Eur. Tel. 8 682 34 978. 
Rokiškis
• Skubiai ir nebrangiai karvę. 
Veršiuosis sausio mėn. 
 Tel. 8 601 97 643. Zarasai
• Haskio mišrūnus (mama – haskė, 
tėvas – mišrūnas). Šuniukams 
pusantro mėnesio, jie gerai 
prižiūrėti, nukirminuoti. Laukiami 
geri ir rūpestingi šeimininkai. 3 
šuniukai juodi ir 3 rudi. 862851614, 
861682418. Tel. 8 623 62 684. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Apdailininkas ieško vidaus ir 
lauko apdailos darbų.  
Tel. 8 675 29 775. Rokiškis
• 25 m. vaikinas ieško darbo. 
Turiu B kategorijos vairuotojo 
pažymėjimą. Tel. 8 653 30 423. 
Rokiškis
• Ieškau darbo, galiu prižiūrėti 

senyvo amžiaus moterį.  
Tel. 8 616 73 825. Rokiškis
• 45 m. moteris ieško darbo: 
pardavėjos, namų tvarkytojos, galiu 
prižiūrėti senyvo amžiaus  žmones 
ar ligonius, padėti buityje. 
Tel. 8 698 80 375. Rokiškis
• 44 metų moteris, dirbusi 
prekyboje, ieško darbo.  
Tel. 8 658 55 210. Rokiškis
• 20-ies metų mergina ieško darbo: 
gali dirbt viešbutyje, turi praktikos 
ir aukle galiu dirbti. Siūlykit 
įvairius variantus.  
Tel. 8 645 60 405. Rokiškis

KITA

• Elektrinį variklį 5-7kW. Trifazis. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 698 55 357. 
Rokiškis
• Sausas malkas, atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Naują, nenaudotą, 7 cm Dormeo 
čiužinuką. Mokėta 170 eurų, galima 
derėtis. Tel. 8 678 73 429. Rokiškis
• Pagalvės užvalkaliuką, tinkamas 
labiau papuošimui ne miegojimui, 
labai puošnus su užrašu. Coffee is 
always a good idea. Kaina 6 Eur. 
Tel. 8 678 36 871. Rokiškis
• Tarybinius eglutės žaisliukus. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 624 96 052. 
Rokiškis
•  5,10 ir 15 rublių monetas 
Nikolajaus II-ojo atvaizdais. 
Datacijos 5 rublių 1897, 10 rublių 
1898 ir 15 rublių 1897. Kainos 
po 10 Eur, bet imant visas 24 Eur. 
Siuntimas į kitą miestą 2 Eur.  
Tel. 8 616 15 320. Kaunas
• Pora monetų, Romanovų 
dinastijos paminėjimo 1613-1913 
datacijos ir tarybinę su kalviu 1923 
datacijos. Kaina po 10 Eur, bet 
imant abi už 18 Eur, siuntimas į 
kitą miestą +2Eur.  
Tel. 8 616 15 320. Kaunas
• Knygos: „Microsoft Office 2000“, 
„Microsoft Office 97 for Windows 
žaliems“. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis
• Rogutes, skirtas ūkio darbams.. 
Tel. 8 624 30 623. Rokiškis
• Staklėmis austus takus. 
Nenaudoti. Tel. 8 624 30 623. 
Rokiškis
• Tuščius duju balionus 20 vnt. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 675 13 781. 
Kupiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Intel VR rinkinys: Arizona 
Sunshine, Breakroom, ROM 
Extraction, Star Trek Bridge Crew, 
Warhammer Vermintide ir kt. Kodo 
panaudojimas starterpack.intel.com 
dovanos vertė: 99.00 Eur. Pirktas 
naujas kompiuteris ir prie jo gavau 
dovanų. Kaina 24 Eur.  
Tel. 8 677 03 656. 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
• 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
• Geros būklės, naudotą Asus 
X550CC kompiuterį. Pakeista 
nauja baterija.Priedai: originalus 
įkroviklis, sena baterija. Kietasis 
diskas (HDD) - 500GB.OS: 
Windows 10 Pro 64bit.Ekranas: 
15.6 colio, 1366x768.. Kaina 140 
Eur. Tel. 8 601 09 844. Rokiškis

• Playstation 2 geros būklės su 11 
žaidimų. Kaina 50 Eur. Tel. 8 692 
05 411. Rokiškis
• Hp elitebook 6930p nešiojamas 
kompiuteris, tinkantis darbui, 
mokslams ir pramogoms. 
Kompiuterio parametrai:Dviejų 
branduolių intel dual core P9400 
procesorius,160gb 7200rpm kietasis 
diskas, 4gb ram. Kaina 99 Eur.  
Tel. 8 640 42 901. Rokiškis
• Idealios būklės,kaip naują 
planšetinį kompiuterį SAMSUNG 
GALAXY TAB A SM-T585. 
Dedama 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

MAISTO PRODUKTAI

• Medų, išfasuotą po 1 kg, kaina 
4,5 Eur. Tel. 8 458 33083. 

MOBILIEJI TELEFONAI

• 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
• 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
• Įvairių modelių telefonų 
kroviklius, ausines.  
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
• iphone 4 įkroviklį ( be blokelio). 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 671 20 633. 
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
• 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
• Geros būklės Samsung SGH - 
P310. Yra dokumentai. Domina 
keitimas. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• iphone 7 plus case naują dėklą, 
dar supakuotas. Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 678 36 871. Rokiškis
• iphone 4s, geros būklės, visiškai 
veikiantis, pilna komplektacija. 
Minusai: reiktų naujo laido, 
nes klijuotas izoliacija. Ekrano 
dešiniame krašte pikseliai pasilieję 
truputi, bet viskas veikia. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 627 26 622. Rokiškis
• Telefoną SAMSUNG GT S5320. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 624 96 052. 
Rokiškis
• Samsung telefonus, siūlyti 
įvairius variantus. 
Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• SAMSUNG galaxy s6 32 gb. 
Jokių naudojimo žymių, nešiotas su 
apsaugėlėmis. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 603 62 884. Rokiškis
• Gerai veikiantį SONY f3211 
telefoną. Yra dėžutė, įkroviklis, 
priedo du įdėklai ir apsauginė 
plėvelė. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis
• Naujas racijas. Programuojamos. 
Galimas siuntimas. Galimas kainos 
derinimas! Parduodu tik abi (po 
vieną neparduodu). Susideda: 2 
racijos, 2 ausinės, 2 dirželiai, 2 
įkrovikliai, 2 įkraunamos baterijos, 
2 knygutės. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 638 66 865. Rokiškis
• Išmanųjį mobilų telefoną 
SAMSUNG galaxy s2 geros būklės 

su nauja baterija. Tel. 8 648 32 701. 
Rokiškis
• Skubiai puikios būklės HTC 
desire 820. Ekranas 5,5 colių. 
Kameros – priekinė 8, galinė 16. 
Baterija puikiai laiko. Telefonas 
prižiūrėtas. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 679 94 105. Rokiškis
• HUAWEI P9 liete 2017 m., 
pirktas prieš 3 mėnesius, būklė 
10 iš 10. Plačiau telefonu, baltas. 
Kaina 130 Eur. Tel. 8 605 33 586. 
Rokiškis
• Iphone 6 64gb. Veikia kaip 
priklauso. Komplektacija pilna. 
Pridėsiu papildomai ekraną.. 
Kaina 260 Eur. Tel. 8 670 28 267. 
Rokiškis
• 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. Dedamos 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

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 6,29 ha Kalbutiškio k., sklypą, 
kraštinis, prie gero kelio, prie Sartų 
ežero, galimos statybos.  
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Sodybą 3 km nuo Rokiškio. 
Senos statybos pastatai, 
 0,9 h žemės, vienkiemis.  
Kaina 6000 Eur. Tel. 8 652 59 334. 
Rokiškis
• Sodybą su sodu, yra tvenkinys.
Taip pat pagalbiniai pastatai: 
daržinė, tvartas, malkinė, lauko 
virtuvėlė, šulinys, rūsys po namu. 
Geras privažiavimas, šalia kelio 
Obeliai-Dirdai. Galimybė pirkti 
su norimu kiekiu žemės. Kaina 
sutartinė. Kaina 15000 Eur.  
Tel. 8 600 17 016. Rokiškis
•  2 kambarių butą Vilties g. 12. 
Ketvirtas aukštas. Butas tvarkingas.
Kaina 20000 Eur.  
Tel. 8 615 45 602. Rokiškis
• Išsinuomočiau 150-300 kv. 
m sandėliavimo ar komercines 
patalpas pirmame aukšte. 
Tel. 8 654 78 732. Rokiškis
• Namą J. Basanavičiaus gatvėje. 
Kaina 89000 Eur.  
Tel. 8 686 94 682. Rokiškis
•  3 kambarių butą Jaunystės g. 21 
name (pirmas aukštas), teirautis  
Tel. 8 698 51821.  
Tel. 8 614 59 156. Rokiškis
• 30 arų žemės sklypą Cvirkos g. 
Galima skaidyti į mažesnius. 
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• 124 kv. m sandėlį Cvirkos g. 
Galima rekonstruoti į 1 arba  
2 butų gyvenamąjį namą.  
Atlikta vizualizacija.  
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• 3-jų kambarių butą. 70 kv. m, be 
patogumų,šildomas malkomis, yra 
žemės, atskiras įėjimas. 
Kaina 6000 Eur. Tel. 8 689 85 518. 
Rokiškis
• Dviejų kambarių butą Panevėžio 
g. suremontuotas šiltas, langai per 
abi puses, ne galinis, rami laiptinė, 
maži mokesčiai. Tel. 8 613 81 243. 
Rokiškis
• Rokiškyje patogioje vietoje  
1 kambario butą su daliniais 
patogumais. Po remonto, galima 
gyventi iš karto. Yra žiemai malkų, 
žemės sklypas daržui. 
Tel. 8 618 53 925. Rokiškis
• 2 kambarių butą, 40 kv.m, 
Vilniaus g. Rokiškis. Šildymas 
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
• Garažą prie DNB banko 7 
korpusas pietinė pusė.  
Tel. 8 614 66 272. Rokiškis
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NUOMA

• Išsinuomosiu 1 kambario 
butą, būtų gerai su baldais ir 
buitine technika, su patogumais 
ir nebrangiai. Tel. 8 607 75 034. 
Rokiškis
• Jauna tvarkinga šeima ieško 
išsinuomoti namą arba jo dalį su 
daliniais patogumais Obeliuose. 
Tel. 8 676 56 564. Rokiškis
• Išsinuomosiu 1-2 kambarių 
butą. Tvarkingą su baldais. Galiu 
sumokėti nuomą 3 mėn. į priekį. 
Tel. 8 648 76 595. Rokiškis
• Nuomoju automobilį PEUGEOT 
405, universalas, TDI. 
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Išsinuomočiau 3 kambarių 
butą arba pusę namo Obeliuose. 
Teirautis tel. 845831279.  
Tel. 8 692 66 246. Rokiškis
• Esu dirbanti, vieniša, be žalingų 
įpročių mergina, ieškau išsinuomoti 
vieno kambario butą Rokiškio 
mieste. Tel. 8 647 87 788. Rokiškis
• Vieniša mama ieško išsinuomoti 
1 kambario butą. Skubiai! Geriau 
būtų mikrorajone.  
Tel. 8 622 39 715. Rokiškis
• Išsinuomosiu butą, 1-2 kambarių. 
Tik su baldais ir buitine technika.  
Esu tvarkinga. Bus vaikas ir katė.  
Katė tvarkinga, sterilizuota. Galiu 
sumokėt iškart už 3 mėnesius 
nuomos mokestį. Tel. 8 648 76 595. 
Rokiškis
• Domina bet kokio dydžio 
išnuomojami sklypai-žemės ūkio 
veiklai (pievos ir ražienos) pelkių ir 
miškų nesiūlyti.100Eur/ha.  
Tel. 8 615 29 342. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti 1 kambario 
butą. Tel. 8 682 70 197. Rokiškis
• Išsinuomočiau žemę Rokiškio 
rajone. Tel. 8 606 07 881. Rokiškis
• Išsinuomosiu 1-2 kambarių butą 
Rokiškyje. Tel. 8 603 65 960. 
Rokiškis

PASLAUGOS

• Atlieku įvairius remonto  vidaus  
darbus: santechnika, elektros 
instaliacija, šiltinimo darbai ir t.t.. 
Tel. 8 686 35 604. Utena
• Autovežio paslaugos! Vežame 
krovinius ir įvairią techniką iki 2,5 
t. Tel. 8 689 05 448. Rokiškis
• Skoliname pinigus už užstatą, 
palankiomis sąlygomis, viskas kas 

turi perkamąją vertę. Skambinkite, 
sutarsime abiems pusėms palankų 
planą. Tel. 8 604 01 912. Rokiškis
• Miško darbai; malkų ruošos 
darbai; medžių genėjimas; 
gyvatvorių karpymas; transporto 
paslaugos. Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis

PAŽINTYS

• Mažai naudotas, kokybiškas 
padangas traktoriui T-40AM 
(priekines ir galines). 
 Tel. 8 614 88 152. Rokiškis
• Dviašės priekabos ratus R-10.  
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Plokščiaekranį, didelį televizorių 
iki 100 Eur. Tel. 8 621 33 393. 
Rokiškis
• Dviašę priekabą arba traliuką 
mažais ratais, lygiu dugnu.  
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Ratinį traktorių.  
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Perku antikvarinius, karinius 
peilius, durklus, kardus, karinę 
atributiką, sendaikčius. 
Tel. 8 610 21 765. Rokiškis
• Traktorinę keturtonę priekabą 
2pts4 (mažoji). Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Traktorių LTZ-55 ir traktorinę 
priekabą. Tel. 8 687 25 201. 
Rokiškis
• 1999 m VW BORA dešinį sparną 
ir abi priekines duris, spalva –
tamsiai mėlyna. Tel. 8 614 86 750. 
Rokiškis
• Perku traktorių MTZ-80, arba 
MTZ-82. Tel. 8 615 44 679. 
Rokiškis
• Automobilinį televizorių, vaizdo 
registratorių. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• VW Sharan nuo 2001 m., 
dyzeliniu varikliu. 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
• USB laikmeną nuo 16 GB. Siūlyti 
įvairius variantus.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
•  Mobilų telefoną Nokia ar Nokia 
Lumia. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
•  Dyzelinį automobilį nuo 1997 m. 
Siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Planšetinį kompiuterį. Siūlyti 
įvairius variantus.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• CD grotuvą. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
•  Motorolerį. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Gerą rankinį laikrodį. Siūlyti 
įvairius variantus.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Perku mobilų telefoną iPhone 4, 
5, 6, 7. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Gerą kalnų dviratį.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Perku Mobilųjį telefoną LG. 
Siūlyti įvairius variantus.  

PERKA

Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Perku 16, 17 colių lengvojo 
lydinio ratus. Tarpas tarp skylių: 
112. 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 gerą dviratį ir keturratį 
nuo 125 kub.cm. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Perku motorolerį. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Perku gerą navigaciją. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Perku nešiojamą kompiuterį. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Perku DVD automobilinę 
magnetolą. 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 brangiai, geros būklės 
Nokia 6700 Classic. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Trifazio kabelį.  
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis
• Traktoriaus padargus, priekabą. 
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis
• Traktorių gai būti nevažiuojantis. 
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
• Samsung telefonus, siūlyti 
įvairius variantus. 
 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
• Avikailius arba kailinius ir 
veltinius 45 dydžio. 
Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Televizorių. Tel. 8 618 66 853. 
Rokiškis
• Kombaino Niva smulkintuvą.  
Tel. 8 623 23 865. Rokiškis
• Didelį alijošių. Tel. 8 674 32 521. 
Rokiškis
• Žvejo, medžiotojo žieminius 
batus dydis panasiai 43-44. 
 Tel. 8 602 82 867. Rokiškis
• Didelius spaustuvus. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 656 99 438. Rokiškis
• Nebrangiai arba mielai priimčiau 
dovanojamas 2 automobilines 
kėdutes. Tel. 8 628 88 011. 
Rokiškis
• Gręžimo stakles „Praktika“, 
metalo tekinimo stakles. Siūlyti 
visus variantus. Tel. 8 623 23 865. 
Rokiškis
• Rusišką diskinę rotacinę 
šienapjovę KRN-2,1,siūlykite 
visus variantus. Tel. 8 623 23 865. 
Rokiškis
• Lovą paaugusiam vaikui, siūlykit 
įvairius variantus.  
Tel. 8 646 98 307. Rokiškis
• Žemės ūkio tehniką, padargus, 
priekabą. Tel. 8 670 37 379. 
Rokiškis
• Trifazį prailgintuvą.  
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis
• Nebrangiai automobilį. Siūlyti 
įvairius variantus. Kaina 500 Eur. 
Tel. 8 641 40 731. Rokiškis

• Perku bičių duonelę, bičių 
pikį ir žiedadulkes. Atvažiuoju į 
vietą, atsiskaitau iš karto. Kainos 
sutartinės. Tel. 8 622 67 335. 
Rokiškis
• Perku 20 rulonų šienainio su 
atvežimu.. Tel. 8 680 72 473. 
Rokiškis
• JAWA motociklą. 
Tel. 8 602 32 344. Rokiškis
• Perku malkas išsikirtimui. Tinka 
grioviai, sausuoliai, virtuoliai, 
siūlyti viską. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 606 07 881. Rokiškis
• Traktoriaus MTZ dalis. 
Tel. 8 699 33 786. 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
• Bet kokios markės automobilį, 
važinėjimui arba dalims, būklė 
nesvarbu. Tel. 8 606 06 115. 
Kupiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Prašau padovanoti dviaukštę lovą. 
Arba pirkčiau už nedidelię kainą. 
Tel. 8 608 05 473. Rokiškis
• Ieškau šuniuko arba kalytės, mažo 
ūgio. Tel. 8 616 19 373. Rokiškis
• 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

PREKĖS VAIKAMS

• Vežimėlį ZYPPY geros būklės 
visi priedai  ir antrą automobilinę 
kėdutę. Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 612 47 934. Rokiškis
• Kūdikio migduką. Groja 
muzikėlės, šviečia lemputės, 
kai vaikutis pravirksta užsidega 
švieselė yra daug skirtingų garsų 
ir širdelės plakimas, kuris labai 
ramina kūdikį. Tel. 8 672 29 449. 
Rokiškis
• Vieno vaiko naudotą Babyborn 
gultuką. Tikrai puikus labai 
pasiteisinęs pirkinys tinkantis 
naudoti nuo gimimo. Pirktas naujas 
labai geros būkles. 
Tel. 8 672 29 449. Rokiškis
• Mažai naudotą 3 dalių vežimėlį. 
Labai geros būklės.. Kaina 190 Eur. 
Tel. 8 656 88 167. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Dingo juoda striukė su pinigine. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 619 75 797. 
Rokiškis
• Rokiškio L. Šepkos parke dingo 
telefonas SAMSUNG galaxy A3 
2017 auksinės spalvos dužusi 
nugarėlė.Telefonas buvo su 
dėkliuku. Radusiems atsilyginsime.. 
Tel. 8 605 71 862. Rokiškis
• Rokiškyje, Lauko g. atklydęs 
jau kelias dienas, gražus, labai 
prižiūrėtas, šviesiai rudas šuo. Gal 
kas žinote kam jis priklauso? 
Tel. 8 610 44 264. Rokiškis

• Rankinei mašinų plovyklai 
reikalingas atsakingas 
darbuotojas!!! Tel. 8 683 60 050. 
Rokiškis
• Mes ieškome sąžiningų, darbščių, 
mokančių dirbti komandoje 
specialistų: autošaltkalvio, 
autoelektriko. Būtinas geras 
automobilių išmanymas.  
Tel. 8 687 93 066. Rokiškis
• Ieškau, kas galėtų padėti dirbti 
miške. Atlygis:  25 Eur dienai, 
pietūs, nuvežu į darbo vietą. 
Tel. 8 629 17 348. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Stihl pjūklą 2,0 kW 2012 m.  
Gera būklė. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 613 04 681. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO-
PREKĖS

• Mažai naudotą elipsinį treniruoklį 
Hms H9249. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 682 58 862. Rokiškis
• Elektroninę cigaretę SMOK AL85  
kit. Praktiškai nenaudota. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 678 27 196. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Trifazį diskinį pjūklą su 
obliavimo funkcija.  
Kaina 420 Eur. Tel. 8 698 55 357. 
Rokiškis
• Storasienį metalinį vamzdį. Storis 
- 8 mm, skersmuo - 630 mm.  
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Medžio tekinimo stakles. Labai 
geros būklės. Tel. 8 619 52 150. 
Rokiškis
• Filingines duris su stakta 
178×65 cm. Langų rėmus 2 vnt. 
132×133 cm. Durys buvo įdėtos, 
bet nenaudotos. Langai be stiklų, 
nenaudoti. Tel. 8 624 62 178. 
Rokiškis

Nauji pažintiniai maršrutai 
partizanų takais

Lietuvos gyventojų ge-
nocido rezistencijos tyrimo 
centro ir Rokiškio rajono sa-
vivaldybės bendradarbiavimo 
2016-2017 metais rezultatai 
- turistinių, pažintinių marš-
rutų po mūsų krašto laisvės 
kovas menančias vietas, pa-
rengimas. Sudarytos schemos 
ir suderintas stendų, rodyklių 
įrengimas prie lankytinų vietų. 

Artimiausiu metu bus pasta-
tyti 4 informaciniai stendai: 
Rokiškyje, Juodupėje, prie 
Pandėlio malūno ir Panemu-
nyje bei 16 rodyklių.

Sumontuota informacija 
stenduose nurodys pato-
giausius kelius kaip vykti į 
lankytinus objektus.

Rajono savivaldybės 
inform.
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PARODOS:
Periodikos skaitykloje
„Kraštotyros darbo entuziastas Feliksas Mažeikis (100-osioms gimimo 

metinėms)“.
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Spaudinių parodos:
 „Oi žiema žiemuže“,
„Kai eglės sidabrą barsto“.
RENGINIAI:
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Sausio11 d. 10-14 val. – skaitymo gurmanų ketvirtadienis.
Renginių svetainėje
Sausio 5 d. 14 val. – literatūrinė popietė „Knygų Kalėdos bibliotekoje“.

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. Šią 

savaitę jums ti-
kriausiai pavyks 
išsiaiškinti meilė-

je ir draugystėje kilusius ne-
susipratimus. Vis dėlto nuo 
jūsų elgesio labai priklauso, 
ką gausite ir ką prarasite. 
Regis, teks vykdyti finansi-
nius įsipareigojimus, mokėti 
mokesčius, atiduoti skolas. 
Venkite nervingų situacijų. 
Savaitgalį bus daug jausmin-
gumo, aistros, tačiau tai gali 
reikštis keistais, negatyviais 
ekscesais. Meilės ir šeimos 
reikalai gali komplikuotis. 
Didelė avarinių situacijų ti-
kimybė.

JAUTIS. Nuo 
pirmadienio iš-
kart būsite nusi-
teikę rimtai vei-

klai, netrūks kūrybingumo 
ir noro pasireikšti. Pravartu 
tvarkyti dalykinius reikalus, 
ieškotis darbo. Kolega ar 
draugas gali pateikti įdomų 
pasiūlymą. Gali išsispręsti 
teisinis klausimas. Jausite 
didelį priešingos lyties dė-
mesį. Vis dėlto geriau venki-
te lengvabūdiškų seksualinių 
nuotykių, rizikingų finansi-
nių operacijų. Savaitgalį bū-
site dirglūs, neramūs. Galite 
patirti nemalonumų, nuosto-
lių. Galbūt teks aiškintis san-
tykius, apsispręsti dėl jų.

D V Y N I A I . 
Aktyvi, kūrybinga 
bus savaitės pra-
džia. Galite su-

sidomėti kūrybinės ar spor-
tinės saviraiškos galimybe, 
nauja veikla. Galite pasiro-
dyti labai darbštūs. Galbūt 
ryžtingai imsitės reformų, 
keisite darbo vietą, pradė-
site aktyviau sportuoti ar 
pan. Savaitgalį neskubinkite 
įvykių, jei nenorite kompli-
kacijų. Tikėtini bendravimo 
nesklandumai, ypač jei paš-
nekovai pasirodys reiklūs ir 
konservatyvūs. Išbandymą 
patirs jums svarbūs ryšiai. 
Pavojų kels užsiėmimai, su-
siję su technika, elektra, de-
giomis medžiagomis.

VĖŽYS. Šiuo 
metu mokėsite 
suderinti parei-
gas ir poilsį bei 

malonumus. Tačiau rasti 
bendrą kalbą su aplinkiniais 
bei konkuruoti dėl norimo 
dalyko bus nelengva. Kaip 
bebūtų, augs jūsų galimybės 
įkūnyti planus, realizuoti 
save ir padėti tobulėti vai-
kams. Neabejingi būsite ir 
meilės reikalams, kūrybos 
atžvilgiu. Atsargiai elkitės 
su elektra. Savaitgalį neri-
mauti privers išvaizdos ar 
sveikatos pažeidimai, arti-
mųjų problemos, partnerio 
elgesys. Nederėtų imtis dar-
bų, susijusių su rizika persi-
tempti, susižeisti. Saugoki-
tės traumų.

Astrologinė prognozė ateinančiajai savaitei
LIŪTAS. Šią 

savaitę galimi ne-
blogi dalykiniai 
pasiūlymai. Gali 

būti, kad rasite naują ar pa-
pildomą uždarbio šaltinį, 
jeigu to siekėte. Tik nepik-
tnaudžiaukite savo padėtimi, 
ryšiais. Jei užteks laiko, pra-
vartu pasitvarkyti buityje, iš-
siaiškinti nesusipratimus su 
šeimos nariais, kad jie nebe-
temdytų nuotaikos. Sveikata 
nebus stipri. Derėtų tinkamai 
maitintis. Savaitgalį steng-
sitės keisti kitų mąstyseną, 
kišitės į antrosios pusės, 
vaikų reikalus, primetinėsite 
savo valią. Tuo provokuosite 
įtampą. Galite nusivilti už-
sieniečiu.

M E R G E L Ė . 
Nuo pirmadienio 
stenkitės tvarkin-
gai užbaigti dar-

bus, sutvarkyti dokumentus. 
Galbūt pagaliau gausite tai, 
ko nusipelnėte savo pastan-
gų dėka. Regis, daugės kū-
rybinės energijos, meilės vil-
čių, noro flirtuoti, sportuoti. 
Galbūt įsigysite kažką naujo 
buičiai ar savo įvaizdžiui. 
Savaitgalis atneš šiokių to-
kių ūkinių, buitinių rūpesčių. 
Gali streikuoti sveikata, gal 
ne jūsų, o šeimos nario. O 
galbūt suges reikalinga tech-
nika ar jausitės kalti dėl kaž-
kokio nemalonaus įvykio, 
incidento. Nuo pavojų itin 
saugokite savo atžalas.

S VA R S T Y -
KLĖS. Nuo pir-
madienio iškart 
energingai pasi-

nersite į konkrečius reikalus, 
darbą. Venkite ekscentrišku-
mo, konfliktų, avantiūrų. Į 
namus nesineškite dalykinių 
problemų. Galbūt pavyks 
susitarti dėl pelningo užsa-
kymo, su nuolaida įsigyti 
norimą prekę, arba tiesiog 
atsiras galimybė užsitikrinti 
didesnį stabilumą. Savaitgalį 
gali tekti aiškintis finansi-
nius arba meilės santykius. 
Tikrinkite faktus, nes ne vis-
kas atitiks tiesą. Kelyje, už 
vairo būkite itin atidūs - gre-
sia avarinės situacijos, tech-
niniai keblumai.

SKORPIONAS. Nors 
nuo pirmadie-
nio dar nesinorės 
nieko rimto im-
tis, bet kažko-

kios aplinkybės ar žmonės 
paskatins nuveikti kai ką 
ypač svarbaus. Ypač seksis 
tai, kam reikalinga intuicija 
bei susikaupimas. Pagreitį 
gali įgyti anksčiau vilkin-
tas sandoris arba prasidėję 
meilės santykiai. Savaitgalį 
rodysite pastangas papildo-
mai užsidirbti. Deja, vienas 
komercinis sumanymas gali 
pakibti ant plauko. Būtina 
gerai pagalvoti prieš paža-
dant, įsipareigojant. Galimos 

traumos, avarijos, gaisrai, 
netikėti sveikatos sutrikimai, 
priepuoliai.

ŠAULYS. Šią 
savaitę turėtų pa-
vykti pasirašyti 
sutartis, užmegzti 

ilgalaikius ryšius. Vis dėlto 
problemų galite turėti per 
kitų žmonių arba savo ne-
apdairumą, nesąžiningumą. 
Būkite racionalūs, konkre-
tūs, nežarstykite nepagrįs-
tų pažadų. Bus geriau, jei 
vengsite blaškančio šurmu-
lio ir nesiimsite darbų, kurių 
nesugebate. Savaitgalį jūsų 
sumanymai tikriausiai nesu-
lauks norimo palaikymo. O 
ir jums bus sunku bus sutikti 
su vyresnių žmonių, šeimos 
narių nuomone. Jus gali pa-
sivyti rizikingų avantiūrų 
pasekmės. Saugokite vaikus.

OŽIARAGIS. 
Šią savaitę gali 
kilti ūpas bet ko-
kiomis priemonė-

mis siekti savo tikslo, daryti 
spaudimą, būsite valdingi, 
ambicingi. Pasitaikys darbi-
nių ar bendravimo nesklan-
dumų, tačiau aiškiai žinosite, 
ką turite nuveikti. Nesitver-
site savame kailyje - viskas 
bus įdomu, aktualu. Lengvai 
megsis pažintys. Deja, mei-
lės santykiai bus labai trapūs. 
Saugokitės traumų, avarijų. 
Savaitgalį norėsite atsiriboti 
nuo aplinkos, šurmulio ir pa-
būti vienatvėje. Gali varginti 
sveikatos problemos. Nuo pa-
vojų saugokite artimuosius.

VANDENIS. Šią savaitę 
neblogai seksis 
mokytis ir mokyti 
bei siekti karjeros. 
Tikėtini neoficia-

lūs ir oficialūs pokalbiai, susi-
tikimai, reikalingos pažintys. 
Galite gauti žinią iš toli esan-
čio dominančio asmens. Su 
draugais, partneriais gali kilti 
nesusipratimų dėl bendrai in-
vestuotų ar paskolintų pinigų, 
turto, įtakos sferų, padarytos 
žalos. Tvirčiau laikykite vade-
les, kad nenuklystumėte nuo 
teisingo kelio. Savaitgalį gali 
kilti kliūčių, bandant realizuo-
ti kūrybinį projektą. Koją ims 
kaišioti konservatyvios nuos-
tatos. Atsargiai kelyje.

ŽUVYS. Atli-
kite neatidėlioti-
nus reikalus, ieš-
kokite teisybės ir 

užtarimo, tvarkykite finan-
sinius dokumentus. Venkite 
aplaidumo: dėl jo gali kilti 
rimtų problemų. Naujovių 
galite sulaukti, jeigu pasta-
ruoju metu įklimpote ruti-
noje. Galite susižavėti nauja 
idėja. Savaitgalį jus vargins 
prisiimti įsipareigojimai. Ti-
kėtina, kad kažkas mėgins 
drumsti įprastą tvarką, kelti į 
viešumą jūsų trūkumus. Dėl 
nelegalios veiklos, įvairių pa-
žeidimų gali kilti problemų.

Pas gyventojus dar likę apie pusę 
milijardo neiškeistų litų

Praėjus trejiems me-
tams po Europos Sąjungos 
bendrosios valiutos euro 
įvedimo Lietuvoje, gyven-
tojai mūsų šalyje ir užsie-
nyje tebeturi daugiau kaip 
469 milijonus litų, arba 
apie 8 proc. apyvartoje 
2015 m. sausio 1 d. buvu-
sių litų. Tai sudaro apie 11 
tonų banknotų ir apie 1 
593 tonas monetų, kurios 
nėra grįžusios į jas išleidu-
sį Lietuvos banką.

„Keičiančių litus į eu-
rus mūsų kasose Vilniuje 
ir Kaune bus ir šiemet, nes 
gyventojai jų tebeturi gana 
daug. Bet galima progno-
zuoti, kad tokių pinigų kei-
tėjų toliau mažės. Palyginti 
su ankstesniais metais, per-
nai Lietuvos banke buvo 
pakeista mažiau litų, buvo 
mažiau ir gyventojų, kei-
čiančių litus, bet padidėjo 
suma, iškeičiama per vieną 
litų keitimo operaciją. Porą 
kartų keitimo sumos pernai 
viršijo šimtą tūkstančių litų, 
o sykį iškeitėme net pusę 
milijono litų“, – komenta-
vo Lietuvos banko Grynųjų 
pinigų departamento Poli-
tikos, emisijos ir kontrolės 

skyriaus viršininkas Egidi-
jus Paleckis.

Jis pažymėjo, kad visi į 
apyvartą išleisti litai tikrai 
niekada negrįš į Lietuvos 
banką, nes dalis jų sunaikin-
ta, dalis paslėpta ir tos vie-
tos pamirštos, kiti litai yra 
iškeliavę į užsienį arba žmo-
nės juos pasiliko atminčiai.

2017 m. sausį-gruodį at-
likta daugiau kaip 30 tūkst. 
litų keitimo operacijų (per 
visus 2016 m. - 47 tūkst.), 
iš viso pakeista 22 mln. litų. 
Vilniuje pakeista apie 12 
mln. litų ir atlikta daugiau 
kaip 18 tūkst. litų keitimo 
operacijų, Kaune - 10 mln. 
litų, atlikta daugiau kaip 12 
tūkst. keitimo operacijų.

2017 m. vienos litų keiti-
mo operacijos metu viduti-
niškai buvo iškeičiama apie 
726 litus, 2016 m. - apie 665 
litus.

2017 m. gruodžio 28 d. 
duomenimis, gyventojai te-
beturi daugiau kaip 336,3 
mln. litų banknotų (6 proc. 
buvusių apyvartoje 2015 m. 
sausio 1 d.) ir apie 114,5 
mln. apyvartinių litų monetų 
(58 proc.). Iš visos negrįžu-
sių į Lietuvos banką daugiau 
kaip 469 mln. litų sumos, 

skaičiuojant pagal jų buvu-
sią vertę, daugiau kaip 18,7 
mln. sudaro numizmatinės 
litų monetos. Tokių mone-
tų 0,2 mln. litų padaugėjo, 
palyginti su euro įvedimo 
2015 m. sausio 1 d. momen-
tu, nes jas iš turėtų atsargų 
Lietuvos bankas parduoda 
ir pradėjus naudoti bendrąją 
valiutą.

Kaip nacionalinė valiuta 
litas buvo naudojamas Lie-
tuvos Respublikoje 1922-
1940 m. Daugiau kaip po 50 
metų pertraukos jis sugrįžo 
1993 m. - birželio 25 d. į 
apyvartą vėl išleisti litų ban-
knotai ir monetos su centais. 
Kaip mokėjimo ir atsiskai-
tymo priemonė, ši valiuta 
nebegalioja nuo 2015 m. 
sausio 16 d., po dvi savaites 
trukusios apyvartos kartu su 
eurais.

Lietuvos banke nemoka-
mai neribotą laiką ir neri-
bojant sumos keičiami visų 
laidų (1991 m. ir vėlesnių) 
litai. Gyventojai, vis dar 
turintys litų, juos gali pasi-
keisti Lietuvos banko kaso-
se Vilniuje (Žirmūnų g. 151) 
ir Kaune (Maironio g. 25).

„Rokiškio Sirenos“ ir 
Lietuvos banko inform.
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Verktiniai yra patys geriausi 
šauktiniai: su jų gebėjimu verkti 
ir maskuotis jie bus puikūs 
kovos pogrindyje specialistai.

***
Vienos kaimyninės šalies 

armijos šauktinis aiškina kitam:
– Jei praporščikas pasakys, 

kad žemė – apvali, šiukštu, 
nepradėk ginčytis.

– Kodėl?
– Nes privers visą naktį ją 

lyginti.
***

Du studentai prieš egzaminą:
– Girdėjai, kaip profesorius 

grasino: jei egzamino 
neišlaikysim, į kariuomenę mus 
pašauks.

– Nesuk galvos.
– Kodėl?
– Į kariuomenę mūsų niekas 

neims. Jie gi nemano, kad nuo 
priešo ginsimės geriau, nei nuo 
profesoriaus!

***
Kario sūnelis klausia:
– Tėti, o tiesa, kad kariai gali 

viską?
– Taip, sūneli, mes tokie.
– Tai tada tu, tėti, sukimšk 

atgal į tūbelę dantų pastą.
***

Mokymai kariuomenėje. 
Užduotis būrio vadui: prisiknisti 
kad ir prie stulpo.

Būrio vadas:

– Aha, įsikasė, vadinasi, 
įsitvirtino priešo elementas. 
Viršuje laidai, vadinasi, su 
priešu ryšius palaiko. Ir dar 
skelbimas ant jo pakabintas, 
vadinasi, spekuliuoja, bjaurybė.

***
Kalbasi du moksliukai:
– Tai ką, Petrai, tau  jau 

trisdešimt, o ar išsipildė kokia 
nors vaikystės svajonė?

– Išsipildė. 
– Kokia?
– Kai mane klasėje už 

plaukų tampydavo, aš labai 
norėjau nuplikti.

***
– Jonai, ką tu žmonai per 

Kalėdas padovanojai?
– Kailinius.
– O ji tau?
– Kaip visada. Dar vienus 

gražiausius savo gyvenimo 
metus.

***
Petriukas susilažino su 

močiute, kad jis suvalgys 25 
koldūnus. Laimėjo močiutė. 
Nes ji išvirė tik 24 koldūnus.

***
Suvalkietis įpylė draugui tokį 

pilną puodelį arbatos, kad ji tuoj 
per kraštus ims lietis. Draugas, 
nustebintas tokio dosnumo, 
klausia:

– Petrai, ar tu nesusirgai? 
Šitokį pilną puodelį arbatos 

pripylei.
O Petras pusbalsiu:
– Aha, norėčiau pažiūrėti, 

kaip tu į puodelį cukraus 
įsidėsi...

***
Suvalkiečių šeima 

sprendžia dilemą, kur eiti tą 
pačią dieną: į vestuves ar į 
laidotuves. Žmona:

– Aš tai į laidotuves eičiau.  
Ir muzika gros, ir valgyti duos. 
Ir dovanos nešti nereikės. 
Gėlių užteks.

***
Kaimynas bara suvalkietį:
– Jūsų žmonai 

penkiasdešimt metų, o jūs 
jai padovanojot viso labo 
dvidešimt rožių.

Suvalkietis:
– Mokyk jus ir mokyk. 

Dovanoji gėles ir sakai 
žmonai, kad ji atrodo vos 
trisdešimties... Ir žmona 
patenkinta, ir pinigų 
sutaupysi.

***
Suvalkietė skundžiasi 

mamai, kad vyras neištikimas. 
Vieną dieną kišenėje rado 
svetimas apatines kelnaites, 
kitą dieną – liemenuką. 

Mama moko:
– Dukryt, tu palauk, kol jis 

parneš kailinius. Va tada galėsi 
pradėti ant jo rėkti.

Orų prognozė sausio 5-8 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Sausio 5 d. Naktį +3

Dieną +4
PR, 
4-9 m/s

Protarpiais palis.

Sausio 6 d. Naktį +3
Dieną +5

V,
2-6 m/s

Protarpiais palis.

Sausio 7 d. Naktį  +1
Dieną -1

ŠV, 
5-10 m/s

Sausio 8 d. Naktį -3
Dieną 0

ŠV,
2-6 m/s

Ieškokite Rokiškio 
prekybos centruose!

BALDAI

• Mažai naudotą  kėdę.  
Kaina 40 Eur. Tel. 8 642 79 495. 
Rokiškis
• 4 senovines kėdes. 
Tel. 8 624 30 623. Rokiškis

• Už simbolinę kainą prieškambario 
komplektą. Tel. 8 624 30 623. 
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Whirlpool veikiančią skalbimo 
mašiną, plotis 60 cm, gylis 40, 

skalbia 5 kg. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 615 55 634. Rokiškis

• Mikrobangų krosnelę. Veikia 
gerai. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 608 04 224. Rokiškis
• Skalbimo mašiną, Whirlpool 
AW879, plotis 59 cm, gylis 40 cm, 
skalbinių kiekis 3-5 kg.  
Yra lietuviška instrukcija.  
Kaina 70 Eur. Tel. 8 615 55 634. 

Rokiškis
• Skalbimo mašinas: Electroliux 
– 150 Eur ir  AEG – 130 Eur, 
be defektų. Tel. 8 642 79 495. 
Rokiškis
• Skalbimo mašiną. Visiškai 
veikianti. Tel. 8 610 32 269. 
Rokiškis


