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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Gruodžio 14-oji, 
penktadienis, 

50 savaitė
Iki metų pabaigos liko 17 dienų.

Saulė teka 8.33 val., 
leidžiasi 15.52 val. 

Dienos ilgumas 7.19 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Alfreda, Alfredas, Augeda, Augedas, 
Augenė, Augenis, Fredas, Kintibutas, 

Kintrimas, Kintrimė, Kintvilas, 
Kintvilė, Tarvainas, Tarvainė.

Rytoj:  Celsas, Čiovyda, Čiovydas, 
Gaudas, Gaudencija, Gaudenis, 

Gaudė, Justas, Kristijonas, Lybartas, 
Lybartė, Lygauda, Lygaudas.

Poryt: Celsas, Čiovyda, Čiovydas, 
Gaudas, Gaudencija, Gaudenis, 

Gaudė, Justas, Kristijonas, Lybartas, 
Lybartė, Lygauda, Lygaudas.

Dienos citata
„Meilė neturi prašyti, neturi ir 
reikalauti. Meilė privalo turėti 
tiek galios, kad imtų savimi 
pasikliauti. Tada ji bus nebe 

traukiama, o pati trauks“ 
(H. Hesė).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1900 m. vokiečių mokslininkas 
Maksas Plankas pirmą kartą pa-
skelbė savo kvantinę teoriją apie 
energijos pasiskirstymą absoliučiai 
juodo kūno elektromagnetinio 
spinduliavimo spektre.

1911 m. norvegų keliautojas 
Roaldas Amundsenas kartu su tri-
mis palydovais tapo pirmaisiais Pi-
etų ašigalį pasiekusiais žmonėmis.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1939 m. dėl agresijos prieš Suo-
miją TSRS pašalinta iš Tautų Lygos. 
Balsuojant šiuo klausimu devynios 
valstybės, tarp jų Lietuva, Latvija ir 
Estija, susilaikė.

Post  scriptum
Didi išmintis pro mažą 

gerklę neišlenda.

Kertiniai akmenys: apie griaunamus stereotipus,
trinamas ribas ir gyvą bendruomenę

Šiandien Kupiškyje tarptautinės konferencijos „Popiežiaus vizitų 
svarba Lietuvai“ metu Kamajų vardas bus minimas ne kartą. Mat 
žinia apie nedidelės parapijos  didelius darbus jau seniai peržengė 
dekanato ribas. Netgi veiklomis turtingų didmiesčių tikintieji 
išvyksta priblokšti to, ką galima patirti lankant mūsų krašto miestelio 
parapiją. Kamajiškių sukurta „5in1“ edukacija – tarsi vyšnia ant 
torto vainikuoja pastangas telkti jos bendruomenę, sudaryti sąlygas 
atsiskleisti parapijiečių talentams. Ir... be projektų, investicijų daryti 
didelius darbus.

4-5 p.

Rokiškėnams – štangos spaudimo 
čempionato medaliai

3 p.
Jėgos trikovininkai Modestas Skipskys, Jokūbas Čypas, Nojus Konstantinas Čypas, Robertas Barkevičius su JTK 
„Grizlis" vadove Ala Sketeriene.                                                                                                       Asmeninio archyvo nuotr.

Bala „išdžius“ dar negreit

2 p.
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Trijose miesto zonose – nemokamas belaidis internetas

Liongino Šepkos parkas – viena iš trijų vietų, kuriose rokiškėnai galės nemokamai naudotis belaidžiu internetu.                M. Meilutės nuotr.

WiFi4U (liet. - belaidis inter-
netas jums) yra Europos Komi-
sijos paskelbta iniciatyva skirta 
skatinti nemokamo belaidžio in-
terneto (Wi-Fi) įrengimą tokio-
se zonose kaip parkai, aikštės, 
bibliotekos, muziejai. Rokiškio 
rajono savivaldybė tapo viena 
iš laimingųjų savivaldybių, lai-
mėjusių 15 000 Eurų finansavi-
mą nemokamo belaidžio inter-
neto zonoms viešosiose erdvėse 
įrengti.

Strateginio planavimo, inves-
ticijų ir viešųjų pirkimų skyriaus 
vyriausioji specialistė Vilma Me-
čiukonienė pasakojo, kad apie šį 
projektą sužinojo dar šių metų 
pradžioje. „Sausio 26 dieną iš 
Savivaldybių asociacijos gavome 
informaciją apie nemokamo belai-
džio interneto projektą, kurį ini-
cijavo Europos komisija. Sekėme 
naujienas, užpildėme reikalingus 
dokumentus ir laukėme kvieti-
mo,“ – kalbėjo V. Mečiukonienė.

Vyriausioji specialistė sakė, jog 
pirmą kartą paraiškas dalyvau-
ti projekte teikė gegužės mėnesį, 
tačiau, kadangi viskas vyko inter-
netinėje erdvėje, sistema tiesiog 
užlūžo ir visos paraiškos buvo pa-
naikintos. „Aplikavimas į projek-
tą buvo gan neįprastas. Tereikėjo 
užpildyti visus reikiamus doku-
mentus ir laukti nurodyto termino 
– lapkričio 7-osios 14 valandos. 
Sulaukus reikiamo momento rei-
kėjo spustelėti mygtuką ir laukti 
pranešimo, kuris patvirtintų arba 
paneigtų dalyvavimą projekte, – 
pasakojo V. Mečiukonienė pridur-
dama, jog į projektą pateko grei-
čiausiai į projektą aplikavusios 
savivaldybės, nes paraiškos buvo 
teikiamos tiesiogiai Europos komi-
sijai, – Kadangi mūsų dokumentai 
buvo užpildyti teisingai, o aplika-
vome itin greitai, tapome vieni iš 
finansavimo laimėtojų”.

V. Mečiukonienės teigimu, in-
terneto prieigą nuspręsta įvesti 
lauko erdvėse, o ne vidaus patal-

Bala „išdžius“ dar negreit

Bala Laisvės gatvėje – tikra miesto legenda.                                                                                                                                        M. Meilutės nuotr.

„Rokiškio Sireną“ pasiekė pa-
sipiktinusio miestelėno skundas 
dėl Laisvės gatvėje nuolat stūk-
sančios didžiulės balos.

„Bala susidaro vos palijus, o 
laikosi kelias dienas. Praeiti nesu-
šlapus kojų – misija neįmanoma, 
nes vandens telkinys apima ir dalį 
įvažiavimo į kiemus, ir pačius ša-
ligatvius. Todėl dažnai tenka eiti 
ir važiuojamąją kelio dalimi, o tai 

nesaugu tiek vaikams tiek suaugu-
siems,“ – dėstė Rokiškio gyventojas 
pridurdamas, jog šioje vietoje priva-
lu įrengti lietaus surinkimo sistemą 
ar drenažą.

Dėl didžiulės, keliolikos metrų 
ilgio jau daugiau nei savaitę stūk-
sančios balos „Rokiškio Sirena“su-
sisiekė su UAB „Rokiškio vande-
nys“. Bendrovės direktorius Leonas 
Butėnas teigė, jog informaciją apie 
šią situaciją jau yra gavę iš Rokiš-

kio miesto seniūnijos. „Kadangi 
paviršinių lietaus nuotekų tvarkymo 
veiklą pavesta vykdyti UAB „Ro-
kiškio vandenims“, planuojame šio-
je vietoje įrengti vandens surinkimo 
šulinėlį bei jį pajungti į artimiausius 
paviršinių nuotekų tinklus esančius 
Laisvės gatvėje. Šią veiklą įrašy-
sime į bendrovės veiklos ir plėtros 
planą 2019-2021 metams,“ – ko-
mentavo L. Butėnas.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Baigėsi savivaldybių rinkimų 
savarankiškų politinės kampanijos 
dalyvių registracija

Vyriausioji rinkimų komisija 
informuoja, kad iki gruodžio 10 
d. buvo registruoti 340 savival-
dybių tarybų rinkimų politinės 
kampanijos dalyviai.

Vyriausioji rinkimų komisija 
praneša, kad buvo registruoti 97 
visuomeniniai rinkimų komitetai. 
Daugiausiai visuomeninių rinki-
mų komitetų registruota Vilniaus, 
Klaipėdos, Šiaulių miestuose bei 
Zarasų ir Klaipėdos rajonuose. 
Mūsų rajone dėl rajono tarybos na-
rių mandatų varžysis du visuome-
niniai rinkimų komitetai: „Antano 
Vagonio komitetas“ ir „Vieningi su 
Ramūnu Godeliausku“.

2019 m. kovo 3 d. savivaldybių 
tarybų rinkimų politinės kampanijos 
dalyvius Vyriausioji rinkimų komi-
sija registravo iki gruodžio 10 d.Vy-
riausioji rinkimų komisija posėdžio 
metu nusprendė įregistruoti šias 
partijas dalyvauti 2019 m. kovo 3 
d. savivaldybių tarybų rinkimuose: 
Tėvynės sąjungą-Lietuvos krikščio-
nis demokratus 59 savivaldybėse; 
Lietuvos Respublikos liberalų są-
jūdį 50 savivaldybių; Lietuvos so-
cialdemokratų partiją 60 savival-
dybių; Lietuvos krikščioniškosios 
demokratijos partiją 1 savivaldybėje 
– Širvintų rajono savivaldybė; Lie-
tuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungą 
59 savivaldybėse; Lietuvos centro 
partiją 1 savivaldybėje – Alytaus 
miesto savivaldybė; Lietuvos žalių-
jų partiją 6 savivaldybėse.

Kol kas Vyriausiosios rinkimų 

komisijos tinklalapyje pateikiama 
informacija, kad mūsų rajone rinki-
muose dalyvaus: Darbo partijos Ro-
kiškio rajono rinkimų apygardoje 
kandidatų sąrašas, Lietuvos social-
demokratų partijos kandidatų sąra-
šas, pretendentas į kandidatus Ro-
kiškio rajono rinkimų apygardoje 
Nr. 40 ROBERTAS BALTRŪNAS, 
Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikš-
čionių demokratų Rokiškio rajono 
rinkimų apygardoje Nr. 40 kandida-
tų sąrašas bei minėti visuomeniniai 
judėjimai: Antano Vagonio komite-
tas“ ir „Vieningi su Ramūnu Gode-
liausku“.

Taip pat jau paskelbta Rokiškio 
rajono rinkimų apygardos Nr. 40 
komisijos sudėtis. Jai vadovaus-
Dainora Mineikienė,  pasiūlyta 
Lietuvos socialdemokratų partijos, 
pavaduotoja bus  Aldona Burdina-
vičiūtė, kurią delegavo rajono savi-
valdybės administracijos direktrė,   
sekretorė – Jolita Žemaitienė (pa-
siūlė Lietuvos Respublikos liberalų 
sąjūdis), Leonas Butėnas (pasiūlė 
Darbo partija),  Danutė Daščiorienė 
(pasiūlė Tėvynės sąjunga – Lietu-
vos krikščionys demokratai), Vida 
Gindvilienė (pasiūlė Lietuvos lenkų 
rinkimų akcija – Krikščioniškų šei-
mų sąjunga), Jolanta Kulienė (pa-
siūlė partija Tvarka ir teisingumas),  
Inga Streikutė (pasiūlė Lietuvos 
laisvės sąjunga (liberalai) bei .In-
grida Trumpaitė (pasiūlė Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjunga).

„Rokiškio Sirenos“ 
ir VRK inform.

pose. Atsižvelgus į miesto erdvių 
lankomumą ir įveiklinimą buvo 
renkamasi iš keturių mieste esan-
čių erdvių. Belaidis internetas bus 
įvestas Nepriklausomybės aikš-
tėje, Rokiškio krašto muziejaus 
teritorijoje bei Liongino Šepkos 
parke. Iš sąrašo buvo išbraukta 
Šimtmečio (buvusi J. Smuškevi-
čiaus) aikštė.

Pasirašius projekto įgyvendi-
nimo sutartį ir priskyrus projekto 
vadovą, belaidžio interneto įvedi-
mui mieste bus skirta 18 mėnesių. 
Padengti  belaidžio interneto tin-
klo gedimus ir priežiūros išlaidas 
ne mažiau kaip 3 metams bus įpa-
reigota Rokiškio rajono savival-
dybė.

Vilma Mečiukonienė teigė, jog 
į šį etapą nepatekusios savivaldy-
bės galės aplikuoti ir vėliau. „Jei 
paraiškas teikti bus leidžiama ir 
finansavimą jau laimėjusioms sa-
vivaldybėms, būtinai dalyvausime 
ir dar kartą,“ – sakė specialistė.

Monika MEILUTĖ

Stanislovas Dambrauskas laukia klausimų. 
Ar užteks drąsos į juos atsakyti?

Po pertraukos tęsiame klausimų-atsakymų rubriką. Šįkart į „karštąją 
kėdę“ sėdo Rokiškio Rokiškio rajono savivaldybės vicemeras Stanislo-
vas Dambrauskas.

Klausimų S. Dambrauskui laukiame iki gruodžio 17 dienos.
Klausimai ir komentarai turi būti etiški, be necenzūrinių žodžių.
Galbūt turite pasiūlymų kas turėtų sėsti į „karštąją kėdę“? Savo mintis 

išsakyti galite el. paštu monika@rokiskiosirena.lt.
„Rokiškio Sirenos“ inform.
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Gruodžio 8-ąją Mažeikių kul-
tūros centro diskotekų salėje 
vyko Lietuvos štangos spaudimo 
čempionatas. Jame rungėsi mo-
terys ir vyrai jaunių, jaunimo, 
Open ir veteranų amžiaus gru-
pėse.

Štangos spaudimo čempionate 
pasirodė ir Rokiškio krašto sporti-
ninkai atstovavę atletinės gimnasti-
kos klubą JTK „Grizils“. Modestas 
Skipskys jaunimo grupėje 74 kg 
svorio kategorijoje užėmė trečią 
vietą pirmu bandymu išspaudęs 115 
kg sveriančią štangą. Toje pačioje 
grupėje, 120 kg svorio kategorijoje 
antrą vietą pelnė Robertas Bartkevi-
čius išspaudęs 202,5 kg. Absoliučio-
je įskaitoje pastarasis liko penktas.

Jaunių grupėje JTK „Grizlis“ 
atstovavo jėgos trikovės pasaulio 

Rokiškėnams – štangos spaudimo 
čempionato medaliai

čempionato vicečempionas Nojus 
Konstantinas Čypas bei jo brolis 
Jokūbas Čypas. Pastarasis, 66 kg 
svorio kategorijoje, užėmė 4 vietą 
išspaudęs 70 kg. N. K. Čypas 74 
kg svorio kategorijoje užėmė antrą 
vietą išspaudęs 140 kg. Absoliučio-
je įskaitoje vaikinui taipogi atiteko 
antroji vieta.

Svorio kategorijų nugalėtojai 
buvo apdovanoti medaliais bei di-
plomais, absoliutūs nugalėtojai – rė-
mėjų įsteigtomis taurėmis.

JTK „Grizlis“ vadovė A. Ske-
terienė teigė, jog kelionė į Mažei-
kiuose vykusį štangos spaudimo 
čempionatą buvo ypač sunki. „Liū-
dna, tačiau buvo be galo sunku gauti 
transportą, kuris mūsų sportininkus 
nugabentų į čempionatą. Keletą die-
nų nepaleidau mobiliojo telefono iš 
rankų, kol galiausiai Rokiškio rajo-

no savivaldybės švietimo, kultūros 
ir sporto vedėjo Aurimo Laužadžio 
ir kūno kultūros bei Rokiškio rajo-
no sporto centro vadovo Augučio 
Kriukelio dėka visos transporto pro-
blemos buvo išspręstos,“ – pasakojo 
A. Sketerienė . O ir kelionė su me-
daliais namo dėl prastų oro sąlygų  
ir labai slidaus kelio truko net 5 va-
landas. Moteris atviravo, jog išvyka 
į varžybas šiemet buvo paskutinė. 
Todėl buvo labai svarbu bet kokiu 
atveju pasirodyti važybose, mat be 
jų jauniesiems sportininkams durys 
į sausio mėnesį Baltarusijoje vyk-
siantį čempionatą būtų uždarytos.

JTK „Grizlis“ atstovai ir klubo 
vadovė bei nacionalinės kategori-
jos teisėja Ala Sketerienė dėkoja 
visiems rėmėjams bei linki gražių ir 
šiltų artėjančių švenčių.

Monika MEILUTĖ

Balsavimas: Ar dėvite atšvaitus tamsiuoju paros metu?
Pernai Lietuvoje užfiksuota 

daugiau nei 3000 eismo įvykių. 
Daugiau nei trečdalyje įvykių nu-
kentėjo pėstieji.

Tamsiuoju paros metu sužeista 
buvo 30 proc. visų eismo įvykiuo-
se nukentėjusių pėsčiųjų. 57 proc. 
eismo įvykiuose žuvusių pėsčiųjų 
žuvo tamsiuoju paros metu.  Nelai-
mės šviesiuoju paros metu vyksta 
dėl didelio eismo intensyvumo. Jis 
tamsiuoju metu sumažėja net kelis 
kartus. Ir tuomet pagrindiniu eismo 
įvykius lemiančiu faktoriumi tampa 
prastas matomumas.

Tamsiuoju paros metu transporto 
priemonės vairuotojo matomumo 
laukas sutrumpėja iki 100 metrų net 
įjungus tolimųjų šviesų žibintus. Tai 
reiškia, kad vairuotojui pėsčiąjį pa-
stebėti yra daug sunkiau. 

Atšvaitą nešiojantį asmenį vai-

ruotojas pastebi gerokai iš tolo –  
maždaug nuo 300 metrų. Kuomet 
įjungti automobilio artimųjų šviesų 
žibintai, matomumo laukas sutrum-
pėja dvigubai – pėsčiąjį, dėvintį 
atšvaitą, vairuotojas pastebi už 150 
metrų, o keliu einantį žmogų be at-
švaito – vos už 50 metrų.

Statistika rodo, jog tamsiuo-
ju paros metu atšvaito dėvėjimas 

yra tiesiog būtinas, todėl „Rokiš-
kio Sirena“ nusprendė išsiaiškinti 
atšvaitų dėvėjimo tendencijas, ir 
paskelbė anoniminį balsavimą „Ar 
dėvite atšvaitus tamsiuoju paros 
metu?“. Balsavime dalyvauti gali-
te paspaudę nuorodą: https://www.
facebook.com/RokiskioSirena/
posts/1949669908462998

Monika MEILUTĖ

Kviečia į atvirų durų dieną

Gruodžio 15 d. 11-13 val. Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija 
visus esamus ir būsimus mokinius bei jų tėvelius maloniai kviečia į 
atvirų durų dieną. 

Visų atvykusių lauks daugybė įvairių veiklų: įvairūs žaidimai, moki-
niai kurs pasakas, gamins Kalėdinius žaisliukus, susipažins bei galės pri-
siliesti prie molio keramikos. Skaičiuos, programuos, bus išbandomi 3D 
rašikliai ir spausdintuvas, atliekami įvairūs eksperimentai ir dar begalė 
įvairiausių įdomybių bei užsiėmimų.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Mikrorajone degė automobilis

Gruodžio 11 d. maždaug 16.45 val. Vilties gatvės daugiabučių kiemuose (prie kioskelių) užsiliepsnojo automo-
bilis (N. Kraliko nuotr.). Iškviesti ugniagesiai operatyviai užgesino liepsną mašinos variklių skyriuje. Šalia stovėję 
automobiliai nenukentėjo. 

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Kultūra? Arba vairuotojas 
nemoka skaityti...

Jau kelias savaites ant Rokiškio pagrindinės mokyklos tvoros kabo 
skelbimas, reikalaujantis nemesti šiukšlių. Šiukšlintojai įspėjami, kad 
mokyklos teritorija stebima vaizdo kameromis. Regis, asmens, ištušti-
nusio atsarginių automobilio dalių sandėliuką, tokie įspėjimai negąsdina. 
Arba šis transporto priemonės turėtojas nemoka skaityti. 

„Rokiškio Sirenos“ inform.
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Kertiniai akmenys: apie griaunamus stereotipus, 
trinamas ribas ir gyvą bendruomenę
Šiandien Kupiškyje tarptautinės konferencijos „Popiežiaus vizitų svarba Lietuvai“ metu Kamajų vardas bus minimas ne kartą. Mat žinia apie nedidelės 
parapijos  didelius darbus jau seniai peržengė dekanato ribas. Netgi veiklomis turtingų didmiesčių tikintieji išvyksta priblokšti to, ką galima patirti 
lankant mūsų krašto miestelio parapiją. Kamajiškių sukurta „5in1“ edukacija – tarsi vyšnia ant torto vainikuoja pastangas telkti jos bendruomenę, 
sudaryti sąlygas atsiskleisti parapijiečių talentams. Ir... be projektų, investicijų daryti didelius darbus.

Kalbėti apie tikėjimą 
nepalankioje terpėje
Katalikų bažnyčios bendruomenė 

Lietuvoje išgyvena savotišką virsmo 
periodą. Iš senelių, tėvų perduota 
(nepamirškime, kad per 50 okupaci-
jos metų bet kokia Katalikų bažny-
čios visuomeninė veikla, jos spauda, 
mokymas buvo draudžiami) XIX 
a. pabaigos – XX a. pradžios liau-
diškojo tikėjimo  samprata vargu ar 
beatitinka XXI a. postindustrinės, 
informacinės visuomenės poreikius. 
Teologijoje jau formuojasi „sutvar-
kyto kataliko“ (visus būtinus sakra-
mentus priėmusio, ir maždaug nuo 
15 m. iki nuosavų vestuvių visiškai iš 
religinio gyvenimo prašapusio žmo-
gaus) samprata. Natūralu, kad tėvai 
negalėjo duoti to, ko neturėjo patys. 
Tie, kurie į religiją žiūri ne tik kaip į 
mechanišką maldų ir apeigų kartoji-
mą, klausia, ar šiandieninė Lietuvos 
katalikų bažnyčia duoda tą peną pro-
tui ir sielai, kurio iš jos trokšta XXI 
a. žmogus?

Atsakymus į šiandienos žmogui 
iškylančius būties klausimus lyg ir 
turėtų suteikti teologijos mokslas. 
Tačiau teologija – neabejotinai vie-
na labiausiai nuskriaustų, viena ma-
žiausiai visuomenės girdimų mokslo 
sričių. Šiokius tokius jos pagrindus 
universitetuose gauna istorikai, filo-
sofai, religijotyrininkai. O visiems 
kitiems susiformuoja išankstinė 
nuostata, kad teologija – sausas, 
akademiškas viduramžių atavizmas. 
O rezultatas – jei paklaustume, ką 
tiki šiandieninis statistinis lietuvis, 
tikriausiai gautume įdomų rezultatą: 
kokių trijų-keturių religijų eklekti-
nį mišinį. Tačiau paklaustas, koks 
jo horoskopo ženklas, toks pilietis 
drąsiai atšautų, pavyzdžiui, avinas! 
Tada jau nieko tokio nueiti tuoktis, 
tarkime, į anglikonų bažnyčią. Mat 
kunigas iš pažiūros atrodo taip pat, 
o ir Sutvirtinimo sakramento bei lan-
kyti Sužadėtinių kursus nereikalauja. 
Nes, o koks gi skirtumas!

Kitas svarbus aspektas, į kurį 
būtina atsižvelgti, analizuojant „Te-
ologas bibliotekoje“ bei „5in1“ pro-
gramų fenomenalią sėkmę, yra tai, 
kad šiandienis žmogus gyvena infor-
macijos ir renginių vandenyne. Kas-
dien dėl kelių valandų laisvalaikio 
konkuruoja gausybė renginių: kon-
certai, paskaitos, sporto varžybos, 
protų mūšiai, pasisėdėjimai kavinė-
se, savanorystė įvairiose organizaci-
jose, sporto užsiėmimai ir panašūs 
dalykai. Visuomenė persisotinusi 
iniciatyvų, renginių, plakatais, lanks-
tinukais, garso ir vaizdo reklama ar 
iš lūpų į lūpas kasdien atakuojančių 
jusles ir smegenis. Kas nors kasdien 
šoka, groja, edukuoja. Kalbėdami 
apie edukaciją, šiandien vargu ar ras-
tume labiau devalvuotą žodį. Kone 
kasdien vis kitame rajono kampely-
je vyksta tai, ką išdidžiai vadiname 
„edukacija“: nuo meduolių kepimo 

iki popierinių snaigių karpymo. Ir tai 
neturėtų stebinti: kiekviena kaimo 
bendruomenė, kovodama už būvį, 
rengia įvairiausias veiklas bei projek-
tus, susiėjimus, skambiai vadinamus 
„edukacijomis“. Tačiau kiek jose 
išliekamosios vertės? Ir kaip visoje 
šitoje renginių-renginėlių kakofoni-
joje tampa pastebimi tokie subtilūs, 
jautrūs, proto ir sielos pastangų rei-
kalaujantys dalykai, kaip „Teologas 
bibliotekoje“ bei „5in1“?

Tikiu į asmeninį Dievą
Kita pusę amžiaus trukusios so-

vietinės okupacijos pasekmė – iš vi-
suomenės su šaknimis išrautas ben-
druomeniškumas. Jį, kaip didžiausią 
pavojų komunistinei santvarkai, 
naikino su šaknimis. Ši problema 
neaplenkė ir dvasinės sferos.  Jei 
asmeninis tikėjimas į Dievą, lyg ir 
buvo, kad ir su didelėmis išlygomis 
toleruojamas, tai Katalikų bažny-
čios, kaip tikinčiųjų bendruomenės, 
veikla – visais įmanomais būdais 
slopinama. O kur dar tikrinimai, 
skundimai, viešas tikinčiųjų smerki-
mas mokyklos ar darbo kolektyvo-
se. Taigi, tikėjimas tapo asmeniniu, 
viešai nedemonstruojamu reikalu.  
Sovietmečiu išaugo dvi tikinčiųjų 
kartos, kurios faktiškai nepažino 
bendruomeninės veiklos. 

To pasekmes matome kiekvienose 
sekmadienio pamaldose. Kiek jose 
giedančiųjų? Kiek norinčiųjų daly-
vauti procesijoje? Kiek norinčiųjų 
atsakinėti į kunigo kreipinius? 

Kiek žmonių, paklausti apie re-
ligiją, teigia tikį savaip, į, be abejo, 
ganėtinai patogų asmeninį Dievą? 
Be religinės praktikos: dalyvavimo 
šv. Mišiose, Sakramentų, bendruo-
meninės maldos. Užtenka mestelti 
akį į komentarus po straipsniais apie 
Katalikų bažnyčią, ir visu „grožiu“ 
skleidžiasi statistinio asmens požiū-
ris į Bažnyčią kaip į… ritualinių pas-
laugų įmonę. Kiek yra noro dalyvauti 
bendruomenės gyvenime, paliudytų 
ir, tarkime, Sutvirtinimo sakramentui 
ruošiamų mokinukų tėvai… 

Tarsi dėlionė
Tad nedidelėje Kamajų parapijo-

je vykstančių tarnysčių ir iniciatyvų 
gausa stebina. Juk nominalus para-
pijos tikinčiųjų skaičius, kaip sako 
klebonas Andrius Šukys, nebesiekia 
ir tūkstančio. Aktyvesnių bažnyčios 
lankytojų skaičius – penkiagubai ma-
žesnis. Tad kaip šioje terpėje kurti da-
lykus, kurie savo įdomumu, aktualu-
mu, savitumu stebina net didmiesčių 
aktyvių, jaunų, iniciatyvių parapijų 
tikinčiuosius? Kaip suburti, išjudin-
ti nedidelės parapijos bendruomenę 
dideliems ir unikaliems darbams? 
Kaip paskatinti tikintįjį peržengti tą 
nematomą ribą ir tapti nebe pasyviu 
bažnytinių paslaugų vartotoju, o ak-
tyviu Bažnyčios nariu? 

Atsakymas – suburta veikli, gyva 
parapijos bendruomenė. Ne veltui 
Kamajų, Duokiškio ir Salų parapijos 
klebonas A. Šukys sako: palinkėti 
ko nors parapijai, reiškia palinkėti 

sau. Ir tą bendruomenę sujungti it 
dėlionę iš daugybės skirtingų žmo-
nių – titaniškas darbas. Iki „5in1“ 
driekėsi ilgas kelias. Buvo „Pašne-
kesiai“ zakristijoje: sekmadieniniai 
pokalbiai su kviestiniais pašneko-
vais apie įvairiausias visuomenės 
gyvenimo sritis. Gausybė įdomių 
ekskursijų, išvykų, koncertų. Uni-
kalioji Sintezė. Rokiškio dekanato 
jaunimo dienos netradiciniu forma-
tu: pašnekesiais netikėtose vietose, 
pavyzdžiui, autobusų stotelėje. Ti-
kėjimo ženklų paieškos žygyje… 

Buvo naujovės, kurios prieš kele-
tą metų it žemės drebėjimas parapi-
jas supurtė iš letargo miego. Viena 
jų – ne kunigas, o patys parapijiečiai 
lanko savo kaimynus. Su parengtais 
klausimynais apie parapijos veiklą. 
Ne visi aplankytieji tokią naujovę 
sutiko palankiai. Kai kurie netgi 
spaudoje skundėsi, jų manymu, per-
nelyg šiuolaikišku kunigu. 

O ko verti atviri pokalbiai skau-
džiomis temomis, tokiomis, kaip 
Kamajų, Salų, Duokiškio bažnyčių 
išlaikymo ir remonto reikalai? Apie 
tai, kad užmojai ne visuomet atitin-
ka parapijų žmogiškuosius išteklius 
ir finansinius pajėgumus. Kad para-
pija, bažnyčia – tai ne tik kunigo, 
bet ir bendruomenės reikalas. 

Tačiau būtent atvirumas ir žadina 
parapijų tikinčiųjų sąmoningumą: 
kad bažnyčia nėra tik gražus pas-
tatas, lankomas viso labo keliomis 
svarbiausiomis gyvenimo progomis. 
Ir pamaldos – ne spektaklis, kuria-

me tikintysis tėra pasyvus žiūrovas. 
Parapija, jos veikla – yra parapijie-
čių bendras reikalas ir darbas. Todėl 
ir Kamajų bažnyčios presbiterija yra 
gerokai arčiau tikinčiųjų. Kitas ribų 
trynimo pavyzdys – pernai pirmą 
kartą surengta šv. Cecilijos dienos 
dekanato chorų šventė. Kai visi da-
lyvavę chorai buvo ne tradiciškai, 
„ant viškų“, o pačioje bažnyčioje. 
Kad kiekvienas tikintysis galėtų 
matyti ir girdėti šalia jo esantįjį… O 
ir bažnyčios erdvės atviros: pažini-
mui, ieškojimui…

Pažinimas ir bendravimas ne tik 
telkia bendruomenę. Jo dėka atsi-
skleidžia kiekvieno asmeniniai ta-
lentai, realizuojamos idėjos. Aktyvi 
parapijos narė Sigita Turkevičienė 
atvirai sako: parapijos veikloje ji 
atrado save. Kaip ir daugelis kitų 
veiklių kamajiškių, duokiškėnų, sa-
liečių. 

Išlaikytu grožiu ir estetika žavi 
Laimos Nakienės kuriama bažny-
čios puošyba, žavi vargonininkės 
Vilmos Steputaitienės ir bažnyčios 
giedotojų įdomus giesmių repertua-
ras, kitų veiklių paprapijiečių indė-
lis į kasdienę bendruomenės veiklą. 

Būtent tos aktyvios parapijos 
veiklos rezultatas, tarsi vyšnaitė ant 
torto,  ir yra programa „5in1ׅ“, stebi-
nanti savo unikalumu. Be skambių 
projektų, be rėmėjų paieškų, naudo-
jant tik tai, ką dabar madinga vadin-
ti „vietiniais resursais“ ji tapo tokia, 
kad gniaužia kvapą.

Į 5 p. 
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Kertiniai akmenys: apie griaunamus stereotipus, 
trinamas ribas ir gyvą bendruomenę

Iš 4 p.
Malda – ryšio ieškojimas
Paviršutiniškumas, skubėjimas – 

šiandieninės visuomenės gyvenimo 
palydovai. Bėgti greitai, dalyvauti 
karjeros ir sėkmės lenktynėse, viso-
se veiklose ir gyvenimo srityse būti 
„-iausiu“. Dieve sergėk, neatsilikti 
nuo neakivaizdžiose varžytuvėse 
be nugalėtojų. Tad dažnam ir malda 
tampa, švelniai tariant, tų gyvenimo 
prizų kaulijimu. Dieve duok tą, aną, 
na ir dar va šitą… Arba mainais: jei 
aš, Dieve, sukalbėsiu kelis poterius, 
norėčiau už skirtas penkias minutes 
mašinalaus burbėjimo gauti va tai… 
Jei tik apskritai belieka laiko melstis. 
Ir štai pirmoji „5in1“ dalis: malda. 
Tai – santykio ne tik su Dievu, bet 
ir su savimi mezgimas. Ir neįkyrus 
patarimas: pirmiausa ne prašyti to, 
ko stokojame, o padėkoti už tai, ką 
Dievo gerumo ir dosnumo dėka jau 
turime. 

Istorijos pamokos
Antroji iš penkių edukacijos dalių 

– istorija. Ir vėl, kitokia, nei įpras-
ta. Ne enciklopedinės žinios apie 
bažnyčią ir Kamajus. Mat parapijos 
žmonės nė nesiruošia konkuruoti su 
visažiniu „gūglu“. Juk į edukaciją ir 
ateinama to, ko nerasi niekur kitur. 
Antai, kiek bažnyčių Lietuvoje pa-
vadinta jos globėjo vardu? Keista, 
tačiau viso labo… 17-ka. Pažintis su 
bažnyčios istorija, menančia ir pa-
kilimo laikus, ir Antrojo pasaulinio 

karo siaubą, ir okupacijos pasekmes.
Tai proga susipažinti ir su Kama-

jais: su kunigo Antano Strazdo pa-
veldu, su jo vardo gimnazijos veikla, 
su miestelio istorijos akcentais.

Atrasti ir pažinti
Trečioji edukacijos dalis – pažin-

tis su bažnyčia. Su joje saugomomis 
kultūros paveldo vertybėmis. Tačiau 
jas reiks surasti patiems. Ne paklus-
niai tapnojant ir žiūrint ten, kur rodo 
gidas. Ne pro ausis praleidžiant pa-
ruoštą informaciją. O ieškant jos 
patiems, pagal pateiktą bažnyčios 
planą. Tokio kultūros vertybių prista-
tymo idėją, pasak jo sumanytojos S. 
Turkevičienės, išsirutuliojo po orien-
tacinio žygio parapijos surengtoje 
vaikų stovykloje.  

Ir sekant planu paaiškėja, kad ne-
didelio miestelio bažnyčioje yra iš-
ties unikalių dalykų. Kurie kalba apie 
mūsų valstybės istoriją, geopolitinę, 
kultūrinę svarbą, reprezentuoja mūsų 
šalį. Štai Šv. Stepono – Vengrijos 
karaliaus skulptūra. Kokiais keliais 
ji atsidūrė Kamajuose, nėra žinoma. 
Tačiau ji liudija Lietuvos didžiosios 
kunigaikštystės ryšius ir svarbą Rytų 
Europoje, jos dinastinius, politinius, 
ekonominius ryšius. Simboliška, kad 
šios statulėlės kopiją 2012 m. tuo-
metinis premjeras Andrius Kubilius 
įteikė į Lietuvą atvykusiam Vengri-
jos premjerui Victorui Orbanui. Ir 
ši statulėlė – viena iš trijų Lietuvoje 
esančių sakralinio meno pavyzdžių, 

liudijančių Lietuvos ryšius su Ven-
grija. 

Parapijos lobynas
Sakralinis menas – unikalus. Skir-

tas žmogaus rankų darbo dėka liudy-
ti Dievo didybę. Per ilgus parapijos 
gyvavimo šimtmečius sukaupta dau-
gybė gražiausių jo pavyzdžių. Nuo 
preciziškai siuvinėtų stulų, iki ke-
rinčio liturginių indų grožio. Ir visa 
tai atkeliavę iš amžių glūdumos, kai 
kiekvienai liturginio drabužio detalei 
sukurti buvo skiriama dešimtys va-
landų rankų darbo, žvakės šviesoje 
smulkiausiais dygsniais, be teisės 
klysti…

Atrinkti įdomiausius, unikaliau-
sius parapijos lobyno turtus buvo pa-
sitelkta gausi konsultantų komanda: 
Obelių šv. Onos parapijos klebonas 
Laimonas Nedveckas, Lietuvos dai-
lės muziejaus Liaudies meno skyriaus 
vedėja Dalia Bernotaitė-Beliauskie-
nė, operos režisierius Gediminas Še-
duikis, dr. doc. Irena Ramaneckienė, 
dr. Aldona Vasiliauskienė, Utenos 
kraštotyros muziejaus direktorė Lili-
ja Jovarienė… Gausus bendradarbių, 
konsultantų sąrašas liudija ne tik ti-
taniškas pastangas rengiant parodą. 
Bet ir jos svarbą. Kiekvieno eks-
ponato, kiekvieno žodžio jo apraše 
pasvertą ir apgalvotą vertę. Čia nėra 
vietos atsitiktinumui, atsainumui. Tai 
rodo didžiulę rengėjų pagarbą „5in1“ 
lankytojams, tiksliau sakyti, daly-
viams.

Kiekvieno eksponato unikalumą 
atskleidžia itin asketiška bažnyčios 
koplytėlės aplinka. Čia neužgožti 
interjero puošybos detalių, rūsčiame 
mūro fone subtiliai apšviesti ekspo-
natai prabyla visu savo grožiu ir di-
dybe. 

Interaktyvu be kompiuterio
Penktoji edukacijos dalis – inte-

raktyvioji zakristija. Vien išvydus 
tokį pavadinimą, tikėtina, kad lanky-
tojai bus pakviesti į kažkokią virtu-
alią erdvę. Kur kiekvienas ekspona-
tas kalba, pypsi ar žybsi. Nejaugi ir 
po šimtamečiais Kamajų bažnyčios 
skliautais įsibrovė moderniosios 
technologijos? Nejaugi nedidelė pa-
rapija investavo didžiules lėšas virtu-
alybės kūrimui?

Ir vėl „5in1“ rengėjai neprikiša-
mai moko: dėmesį gali patraukti ne 
tik žybsintys mygtukai ar prašma-
tnios instaliacijos. Bet ir kaligrafiškai 
ranka išraitytos teksto raidės. Balta-

me lape. Ant sienos.
Interaktyvumas nereiškia virtua-

lumo. Atvirkščiai, čia viskas tikra. 
Ranka paliečiama. Be tikrų ar mena-
mų ribų. Čia pat – liturginiai indai. 
XIX a. vargonėliai. Kuriais galima 
pabandyti groti. Jei tik užteks noro 
padirbėti minant jų pedalus. Ant sie-
nos pakabinti klausimai. Kurių atsa-
kymus rasti nesunku: tereikia pakelti 
klausimo lapelį. 

Klausimų-atsakymų aplankas ant 
stalo. Kuriame sudėti Kamajų pa-
rapijiečių klausimai ir atsakymai į 
juos. Čia kalbama apie tai, kas įdo-
mu, rūpi, ko ne visuomet išdrįstama 
klausti… 

Ir vėl trinamos ribos tarp vartoti 
ir dalyvauti. Užuot bylojus, kalbė-
ti. Detalėmis, akcentais, netgi tyla. 
Užuot brukus prikišamai, leisti ieš-
koti. Ir atrasti. Prireikus – užvesti ant 
kelio. Ir todėl, čia grįžtama. Dar ir 
dar kartą.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Apie edukaciją „5in1“
PANDĖLIO, PANEMUNIO, SKAPIŠKIO PARAPIJŲ 
KLEBONAS ALBERTAS KASPERAVIČIUS: 

„Su grupele Pandėlio parapijos tikinčiųjų dalyvavau Kamajų parapi-
jos edukacijoje „5 in 1“, kurią mums vedė klebonas kun. Andrius Šukys.  
Mano žvilgsniu, ši edukacija – ir aktuali, ir įtraukianti, skatinanti diskusi-
joms, svarstymams, ieškojimams, pažadinanti tikinčiuosius gilinti tikėjimo 
žinias. Ši edukacija puikiai iliustruoja sveiką klasikinę tikėjimo nuostatą: 
tikiu kad pažinčiau, pažįstu kad tikėčiau.

Kai daugelis bažnyčių po pamaldų lieka uždaros, yra sveikintina, kad 
Kamajų bažnyčia yra ne tik atvira sakrali erdvė maldai, bet edukacijos 
dėka įvedanti į Bažnyčios lobyną, kuris daugeliui yra nepažįstamas. Per 
šią edukaciją, per jos eksponatus, per išradingai keliamus klausimus  žmo-
nės suintriguojami leistis į tikėjimo kelionę ir pasitikrinti tikėjimo žinias. 
Edukacijoje yra sveikai išlaikyta pusiausvyra tarp žaismingumo ir svaraus 
turinio pateikimo.  Ji yra ypatingai svarbi, nes  daugelio tikinčiųjų tikėji-
mo žinios yra labai skurdžios. Taigi, „5in1“ yra puiki daugelio malonių ir 
dvasinį išprusimą ugdančių priemonių visuma.

Stebėdamas giliau edukacijos pristatymą, suvokiau, kad pati edukacija 
yra ne lengvos improvizacijos, bet intensyvaus kelių metų ieškojimo ir kar-
tu kryptingos vizijos rezultatas. Dalyvaudamas edukacijoje ir klausydamas 
klebono suvokiau didelis nuopelnas yra parapijiečių „įgalinimas“ parapi-
jinei veiklai, be kurio nebūtų buvusi įmanoma ši edukacija, ir daugelis kitų 
gerų iniciatyvų parapijoje...  Edukacijos rezultatas buvo uždegtos parapi-
jiečių širdys ir praplėstas jų tikėjimo akiratis. Kamajų parapijos klebonui 
ir jo bendraminčiais norisi linkėti toliau eiti šiuo kūrybiniu keliu“.

„Skirtingose parapijose yra skelbiama ta pati Evangelijos Žinia. O būdai 
ir metodai labai priklauso nuo parapijos kunigo atsidavimo, kūrybiškumo ir 
pasauliečių noro dirbti kartu. Tai – ir savanorystė, ir mecenatystė, ir bendro-
jo gėrio siekis. Kiekvienas žmogus apdovanotas talentu kurti ir dalintis, todėl 
skirtingų parapijų susitikimas ir gerosios patirties sklaida – viena esminių 
šiandienės Bažnyčios išraiškos formų, liudijant Kristaus asmenį čia ir dabar“.

KREKENAVOS ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ĖMIMO 
Į DANGŲ BAZILIKOS REKTORIAUS KUN. DR. 
GEDIMINAS JANKŪNAS:

ELEONORA VITKEVIČIENĖ, PANDĖLIETĖ:
„Su Pandėlio tikinčiųjų bendruomene lankėmės Kamajų bažnyčioje. 

Labiausiai įsiminė kunigo Andriaus paskaita – pristatymas. Žavėjausi 
kunigo pasakojimu apie bendravimą su tikinčiaisiais, jų veiklą, įvairias 
idėjas kaip bažnyčią padaryti atvirą ir svetingą ne tik bendruomenei, bet 
ir kiekvienam į ją užėjusiam. Bažnyčios erdvės pritaikytos įvairiai veiklai: 
eksponuojamos bažnytinės relikvijos, liturginiai rūbai, daug metodinės 
medžiagos, paruoštos jaunimo ugdymui, naudojamos informacinės tech-
nologijos. Juntamas didžiulis kunigo norą bažnyčią pateikti šiuolaikiškai, 
patraukliai. Kunigas moko tikinčiuosius prisiimti atsakomybę už parapijos 
veiklą ir jos materialinę padėtį, įtraukia parapijiečius į lėšų bažnyčiai ri-
kimą, puoselėja svetingumo bei atvirumo kultūrą (veda ekskursijas, priima 
turistus), ieško patrauklių bendravimo formų, skatina bendradarbiavimą, 
kitų bendruomenių lankymą“.
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Nuo 2019 m. sausio 1 d. šalpos išmokas ir transporto išlaidų kompensa-
cijas (toliau – išmokos) skirs ir mokės Valstybinio socialinio draudimo fondo 
valdybos prie Socialines apsaugos ir darbo ministerijos teritoriniai skyriai (to-
liau – Sodros teritoriniai skyriai). Sodros teritoriniai skyriai visą išmokoms nuo 
2019 m. sausio 1 d. mokėti reikalingą informaciją gaus tiesiai iš savivaldybių 
administracijų ir išmokų mokėjimą pratęs be jūsų atskiro kreipimosi ar prašy-
mo. Išmokas 2019 m. sausio mėn. gausite tokiu pat būdu (per pašto skyrių ar į 
asmeninę sąskaitą banke) kaip ir iki šiol.

 Norėdami pakeisti išmokų mokėjimo būdą (gauti išmoką ne pašte, o 
banke, pervesti į kitą asmeninę sąskaitą banke ir pan.), pranešti apie aplinkybes, 
turinčias įtakos išmokų mokėjimui, ar pateikti prašymą atnaujinti sustabdytos 
išmokos mokėjimą, po 2019 m. sausio 1 d. turėsite kreiptis į Sodros teritorini 
skyrių pagal gyvenamąją vietą arba į bet kuri kitą Sodros teritorini skyrių, arba 
per Sodros elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą EGAS adresu http://
gyventojai,sodra.lt. Informacija išmokų klausimais po 2019 m. sausio 1 d. taip 
pat bus teikiama ir bendruoju Sodros informacijos cento telefonu 1883.

Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 
Socialinės paramos ir sveikatos skyrius 
informuoja

Užs. 0726

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• 2000 m. VW Passat B5 dalimis. 
1,9 l, 81 kW. Papildomas tel. nr. 
+370 62906539.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Ford Galaxy rekaro sedynes. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 624 40 834. 
Rokiškis
• Dalimis Toyota Corolla 2006 m., 
2 l, dyzelis, 66 kW.  
Tel. 8 623 17 772. Rokiškis
• Dalimis Opel Zafira 2005 m., 2,2 
l, dyzelis, 92 kW.  
Tel. 8 623 17 772. Rokiškis
• Audi A3 dalimis. 1999 m., 1,9 l, 
TDI. Tel. 8 616 35 640.  
Rokiškis
• Naudotas VW Golf 4 ir Audi A3 
važiuoklės dalis: amortizatorius, 
spyruokles, guolius, suportus.  
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis
• Žieminius ratus R15. Tinka Opel 
Astra, Zafira automobiliams.  
5 tvirtinimo taškai.  
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis
• 2000 m. Opel Astra 2 l, DTI, 74 
kW, dalimis. Tel. 8 651 12 780. 
Rokiškis
• 2006 m. Audi A4, A3 2 l, TDi 
dalis. Tel. 8 692 23 719.  
Rokiškis
• 2001-2004 m. Audi A6, A4 1,9 l, 
TDi, 96 kW. dalis.  
Tel. 8 692 23 719. Rokiškis
• Originalius BMW lietus 
ratlankius su padangomis R16 
235/60. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Lietus ratlankius R17 5x112. 
Tinka Audi A4, A6. Kaina 170 Eur. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• 2003 m. Opel Zafira 2 l, DTI, 74 
kW. dalimis. Lieti ratai R16.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• 2002 m. Citroen C5 2,2 l, HDI. 
Duris, priekinį ir galinį dangtį, 
žibintus, starterį, dinamą ir kt.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• 1998 m. Audi A4 B5 vairo 
kolonėlę, greičių dėžę.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• 2000 m. Opel Vectra kablius. 
1998 m. Audi A4 skardinius 
ratlankius R16. Tinka VW Sharan, 
Ford Galaxy, Audi.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Lietų ratlankių komplektą nuo 
Mazda automobilio su žieminėmis 
padangomis Goodyear 225/55 R17. 
Likutis 6-7 mm. Galima atskirai 

ratlankius ir padangas. Ratlankių 
kaina 50 Eur/vnt., padangos 20 Eur/
vnt. Komplekto kaina 280 Eur.  
Tel. 8 636 09 654. Rokiškis
• Audi A4 B5 dalimis. Sedanas, 
benzinas. Atsakau į sms.  
Tel. 8 647 88 088. Rokiškis
• Ratlankius R17 6/139.7.  
Kaina 200 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Naują dujinį galinį amortizatorių, 
tinkantį Audi A4 1995–2001m. 
laidos. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Žiemines padangas 195/55 R15 4 
vnt. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• Dvi Nokian padangas R15 
195/65. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• 1998 m. Opel Astra 2l., dyzelis, 
ecotec variklis. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• Chrysler Voyager dalimis. 2.5 l, 
dyzelinis variklis.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• VW Passat B5, B3, VW Golf 2, 
VW Transporter, Opel, Mercedes, 
Renault Master, VW Sharan ir kitus 
automobilius dalimis.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• VW Golf 4 1999 m., 1.9 l, 
dyzelis, 81 kW, 2 durų.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• VW Transporter T4 visus keturis 
ratus. Tel. 8 600 54 331.  
Rokiškis
• 4 vienodas padangas R17 225/50 
M+S. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• Naują Ford Galaxy vairo traukės 
antgalį. Tel. 8 624 40 834.  
Rokiškis
• VW Passat B5 2000 m., 1,9 l, 
TDI, 81 kW, dalimis.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Ford Galaxy 1998 m., 2 l, 
benzinas. Tel. 8 612 67 305. 
Rokiškis
• VW Golf 2007 m., 1,9 l, TDI.  
Tel. 8 612 67 305. Rokiškis
• 2000 m. Fiat Ducato 2,8 l, 
dyzelis, 90 kW, dalimis.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• 2000 m. VW Golf 1,9 l, TDI, 66 
kW. 4 durų, yra kablys.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• 1998-2004 m. Audi A6 variklio 
apsaugą . Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis

• 1998 m. Ford Galaxy. Dyzelis, 
1,9 l, 81 kW, TA iki 2019.06. 

Kaina 750 Eur. Tel. 8 643 51 067. 
Rokiškis
• Moticiklą IZ-56 be dokumentų. 
Nevažiuoja. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Tvarkingą Opel Zafira. 2002 m., 
2 l, dyzelis. Spalva – sidabrinė. Ką 
tik atlikta TA. Ir kėbulas, ir salonas 
– gražūs, tvarkingi. Apynaujos 
žieminės padangos. Vasarinių 
lietų ratų komplektas. Yra daug 
privalumų. Kaina 1590 Eur.  
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis
• Moticiklą Qingqi CL50QT. 
Lietuviški dokumentai, viskas 
veikia. Išsamiau telefonu. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 605 33 586. 
Rokiškis
• Audi A4 1,9 l, TDI, 81 kW. Borto 
kompiuteris, autopilotas, odinis 
salonas, lieti ratai, ragai, kablys, 
klimato kontrolė, šildomas salonas. 
TA dar galioja pusantrų metų. 
Kaina 850 Eur. Tel. 8 619 32 390. 
Rokiškis
• 2002 m. Ford Galaxy 1,9 l, TDI, 
66 kW, TA iki 2020.04. Sidabrinė 
spalva. Kaina 1450 Eur.  
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• Geros būklės VW Golf 3. 
Universalas, mėlynas, 1,9 l, TD, 
tvarkingas. TA iki 2020.07.19. 
Kaina 680 Eur. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• 2002 m. VW Golf. 1,9 l, TDI. 
Daug privalumų. Be problemų 
užsiveda ir šiltu, ir šaltu varikliu be 
problemų, techiškai tvarkingas, TA 
iki 2019.05. Daugiau informacijos 
telefonu. Kaina 1200 Eur.  
Tel. 8 606 82 250. Rokiškis
• Škoda Fabia. Trauka labai 
gera. Naujas pagrindinio diržo 
komplektas ir žvakės. Važiuoklė 
prieš TA visiškai sutvarkyta. 
Žieminės dygliuotos padangos. 
TA iki 2020.11 Kaina derinama. 
Daugiau informacijos telefonu. 
Kaina 1850 Eur. Tel. 8 608 09 520. 
Rokiškis
• VW Sharan 1996 m., benzinas/
dujos, 2 l, 85 kW. TA iki 
2019.03.18. Draudimas. 
Kaina 800 Eur. Tel. 8 605 85 651. 
Rokiškis
• Peugeot 806. 2001 m., TDI, 
2 l, 7 vietos, yra kablys. TA iki 
2019.05. Nutrūkęs sankabos trosas. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 626 46 265. 
Rokiškis
• Audi A6 FL 2,5 l, 114 kW, 2002 

m. TA iki 2020.03. Išsamiau 
telefonu, kreiptis dėl Audi 
skelbimo. Kaina 1500 Eur.  
Tel. 8 600 79 060. Rokiškis
• VW Golf 3. 1,9 l, 55 kW, dyzelis. 
Domina mainai ir pardavimas.  
Visa informacija telefonu. Kaina 
180 Eur. Tel. 8 662 16 843. 
Rokiškis
• Audi A6 C4 quattro, 103 kW. 
Negendantis variklis su elektros 
lizdo pakaitinimu, webasta. Vairas 
lengvai sukiojamas, servatronikas. 
Elektriniai langai, autopilotas, 
klimato kontrolė, odinės šildomos 
sėdynės, TA galioja dvejus metus. 
Kaina 1720 Eur. Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis
• Lietus R15 ratus su žieminėmis 
padangomis. Dvi padangos 
normalios, dvi prastos.  
Kaina 50 Eur. Tel. 8 642 79 495. 
Rokiškis
• Motociką MT10. Reikia 
paremontuoti. Kaina 620 Eur.  
Tel. 8 625 17 722. Kupiškis
• Tvarkingą, nedaug važinėtą 
motociklą Jawa 350.  
Kaina 720 Eur. Tel. 8 625 17 722. 
Kupiškis
• Idealiai sutvarkytą Seat Alhambra 
1999 m., TA iki 2019.04.28, 
automatinė pavarų dėžė. Už 
prieinamą kainą. Tel. 8 620 78 483. 
Rokiškis
• 1998 m. VW Passat. Pakeisti 
tepalai, granatos, sutvarkyta 
važiuoklė. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 694 54 854. Rokiškis
• 1992 m. Branderup traliuką, 2 t 
Kaina 1150 Eur. Tel. 8 612 81 356. 
Rokiškis
• VW Transporter iš Vokietijos. 1,9 
l, dyzelis. Puspriekabės ilgis 2,6 m, 
plotis 1,9 m. Kabina vienguba, trys 
sėdimos vietos. Būklė gera. Idealiai 
tinka ūkio darbams. Kaina 1350 
Eur. Tel. 8 609 71 387.  
Rokiškis
• Keleivinį mikroautobusą Fiat 
Ducato iš Vokietijos. 2,8 l, dyzelis. 
Nesupuvęs, važiuoja labai gerai. 
Kaina 1450 Eur. Tel. 8 609 71 387. 
Rokiškis
• Audi B4 Avant 1,9 l, TDI, 66 kW, 
dalimis. Tel. 8 603 87 554.  
Rokiškis
• Opel Astra 1999 m., universalas, 
dyzelis, 2 l. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 618 52 534. Rokiškis
• Citroen 2007 m., 2 l, dyzelis, 
88 kW.  Visapusiškai tvarkingas 
automobilis, ilgoji bazė. Kaina 

3500 Eur. Tel. 8 623 29 070. 
Rokiškis
• 2006 m. Ford Focus. Universalas, 
geros būklės, važiuojantis, lieti 
ratlankiai. Rida 244611km. TA iki 
2020. Variklis 1.6 l, 66 kW, 90 AG. 
Dyzelinas, mechaninė pavarų dėžė. 
Kaina 1350 Eur. Tel. 8 611 82 243. 
Rokiškis
• 2004 m. Ford Focus hečbeką. 1,6 
l, 74 kW, 101 AG, bezinas+dujos. 
Rida 151163km. TA iki 2019 m. 
Pavarų dėžė mechaninė. Lieti 
ratlankiai, vairo stiprintuvas. 
Mašina geros būklės, važiuojanti. 
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 611 82 243. 
Rokiškis
• Mitsubishi Space Star 2002 m. 
1,9 l, dyzelis, TA iki 2020.06, 
padangos M+S. Kaina 1000 Eur. 
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• Seat Alhambra 1998 m., 1,9 l, 66 
kW, dyzelinas, mechaninė pavarų 
dėžė. Kaina – negalutinė.  
Kaina 900 Eur. Tel. 8 610 40 802. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių Daewoo su pulteliu, 
40 cm įstrižainės. Tel. 8 648 41 
007. Rokiškis
• Pigiai du televizorius Samsung ir 
skaitmeninį imtuvą.  
Tel. 8 674 22 232. Rokiškis
• Plazminį Philips televizorių, 
115 cm įstrižainės. Pultelis yra, 
priedėlio nebereikia.  
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis
• BMW multimediją.  
Kaina 45 Eur. Tel. 8 603 87 554. 
Rokiškis
• Televizorių Vido su pulteliu, 54 
cm įstrižainės. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Televizorių Samsung su pulteliu, 
54 cm įstrižainės.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Du televizorius: LG ir JVC, 
sidabrinės spalvos, kuo puikiausiai 
veikiantys. Mažesniojo kaina 10 
Eur, didesniojo – 15Eur.  
Tel. 8 646 82 607. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• K701 variklį dalimis.  
Tel. 8 682 77 421. Kupiškis
• Mėšlo kratytuvą, platformą, 

statinę ir rusišką purkštuvą. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 685 58 692. 
Rokiškis
• Traktorių T-25 be kabinos už 999 
Eur, arba keičiu į MTZ-50 arba 
lengvąjį automobilį ar visureigį. 
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• Savadarbį traktorių (pupsą). 
Variklis T-25, labai tvarkingas, 
gerai pagamintas, su registracija ir 
TA. Kaina 1050 Eur.  
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• Mažai naudotą, galingą traktorių 
Claas Arion 640 CIS. Tik 3050 
darbo valandų. Keisti tepalai ir 
filtrai. Galia 129 kW. Galima 
išsimokėtinai. Kaina 28900Eur. 
+ mokesčiai. Tel. 8 687 76 112. 
Rokiškis
• Veikiantį kombainą Niva.  
Tel. 8 626 61 092. Rokiškis
• Skydą, naudotą su MTZ 50. Yra 
visi prisukimai, varžtai, laikikliai, 
cilindras ir visa kita, kas priklauso 
komplektui. Dedi ir naudoji, geras 
daiktas artėjant žiemai.  
Kaina 300 Eur. Tel. 8 624 03 928. 
Rokiškis
• Naudotą traktoriaus DT-74 kuro 
baką. Arklinį plūgą. Mažas akėčias. 
22 cm diametro skriemulį. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• T25 galinius ratus.  
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Retro stiliaus grotuvą - radiją. 
Plokštelės, kasetės, CD, USB. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 670 27 742. 
Rokiškis
• Vinilines plokšteles, daugiausia 
rusiškos dainos. 4 Eur/vnt.  
Tel. 8 682 30 079. Rokiškis
• Juostinį muzikinį grotuvą Nota. 
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Parduodu F&D F550X Bluetooth 
kolonėlės. Viskas veikia puikiai, 
yra visi reikiami laidai, dėžė. 
Kolonėlių išėjimo galia (RMS): 56 
W. Žemų dažnių kolonėlės išėjimo 
galia RMS: 28 W. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 675 40 662. Rokiškis
• Naudotus radijo imtuvus Ural-5 
ir Išim-003. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• 18-os metų darbštus vaikinas 
ieško ilgalaikio darbo.  
Tel. 8 662 16 823. Rokiškis
• Ieškau pusės etato vairuotojo 
darbo Rokiškio raj. Turiu visų 
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Ieškokite Rokiškio 
prekybos centruose!
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Rokiškio Dekanato Caritas gruodžio 15 d. 14 val. 
visus kviečia į parapijos namus (Nepriklausomy-
bės a. 4, Rokiškis) susitikti su Lietuvos Caritas ge-
neraline sekretore Deimante Bukeikaite. 
Kalbėsime apie tai, kaip „Išklausymo tarnystės“ 
centras gali padėti vargą patiriantiems žmonėms.

2019.01.02  10 val. Degenių k., Pandėlio sen., Ro-
kiškio r. numatomi žemės sklypo Nr.7390/0001:10 
geodeziniai matavimai. Kviečiame dalyvauti greti-
mo žemės sklypo Nr. 7390/0001:20 savininkus. 

Matavimus atliks 
R. Barono žemėtvarkos darbų įmonė: 
Taikos g. 5, Rokiškis; tel.8-458-68144, 

mob. 8-600-54733, el. p. arunas@parok.lt.

kategorijų, išskyrus D, vairuotojo 
pažymėjimą. Tel. 8 686 68 087. 
Rokiškis
• Jaunas vyras, be žalingų įpročių 
ieško darbo. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 605 95 039. 
Rokiškis
• Vyras ieško darbo. 
 Tel. 8 672 86 131. Rokiškis
• Ieškau auklės darbo. Turiu 
patirties. Esu prižiūrėjusi dvynukes 
nuo 3 mėn. iki metukų. Gyvenu 
Aukštaičių g. Būtų gerai netoliese. 
Tel. 8 673 95 331. Rokiškis
• Ieškau darbo Rokiškyje arba 
papildomo darbo nuotoliniu būdu. 
Dirbu kompiuteriu namie. Galiu 
suvedinėti tekstus, rinkti duomenis, 
administruoti internetines 
parduotuves, talpinti skelbimus, 
platinti informaciją. Verčiu tekstus 
anglu kalba. Tel. 8 675 24 726. 
Rokiškis
• 22-ejų metų, be žalingų įpročių 
vaikinas ieško darbo. Dirbęs 
statybose, pas ūkininkus. Turi 
TR1, TR2, B kategorijas, savo 
automobilį. Tel. 8 608 09 520. 
Rokiškis

• Galiu slaugyti ligonį, darbo 
patirtis 8-eri metai.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Vyras ieško darbo.  
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Galiu 
prižiūrėti neįgalius žmones 
ar padėti atlikti lauko darbus. 
Galiu dirbti nuo 8 iki 16 val. 
Esu sąžininga ir rimta. Rokiškis, 
Juodupė. Tel. 8 624 34 833. 
Rokiškis
• 46-erių  metų vyras, turintis 
vairuotojo B kategorijos 
pažymėjimą ir nuosavą automobilį, 
ieško darbo. Tel. 8 682 60 637. 
Rokiškis

KITA

• Lapuočių medžių malkas, 
supjautos 30 cm ilgio kaladėmis. 

Turime ir skaldytų.  
Tel. 8 615 40 488. Rokiškis
• Malkas. Tel. 8 610 12 318. 
Rokiškis
• Senovines roges, važį, arklinį 
vežimą, vežimo ratus, ąžuolinį 
staliuką ant Singer siuvamosios 
mašinos kojų.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• 5,3 kg elnio ragus. Galimas 
keitimas. Kaina 90 Eur. 
Tel. 8 612 70 816. Ukmergė
• Trejas naudotas duris be staktų. 
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Buitinį dujų balioną. 
Panemunėlis. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Sauskelnes Tena. 7 lašiukų, L/M 
dydžio, 30 vnt. pakuotė.  
Kaina 7 Eur. Tel. 8 607 48 951. 

Rokiškis
• Šakų smulkintuvą su elektriniais 
varikliais. Krovimo į sandėlį 
funkcija. Šakų storis 65 mm. 
Kaina 1200 Eur. Tel. 8 686 26 504. 
Rokiškis
• Pusautomatis ir suvirinimo 
aparatas. Du viename.  
Kaina 200 Eur. Tel. 8 614 51 397. 
Rokiškis
• Sauskelnes Tena Slip Maxi Large 
(100-150 cm). Didelis dydis ir 
didžiausias sugeriamumas.  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 616 13 735. 
Rokiškis
• Automobilio diagnostikos įrangą. 
Kaina 6 Eur. Tel. 8 681 55 002. 
Rokiškis
• SD kortelę, 32 GB.  
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis

• Naują medinę pavėsinę.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Priemonę stiklų įdaužoms 
tvarkyti. Kaina 11 Eur.  
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• Trifazį, dviejų tarifų elektros 
skaitiklį Atikas be programinio 
laikrodžio. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Vienfazį elektrinį radiatorių 
aliuminiu korpusu, apie 2 kW. 
galios. Tiktų nedidelei buitinei 
patalpai, garažui ir t.t. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Kontaktinį manometrą, darbo 
ribos 0-1,6 atm. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Aštuonias elektros šildymo 
lempas, 500 W galios. Patronas E 
40. Tinka viščiukams, paršiukams 
ir kitiems gyvūnams šildyti. Kaina 

4 Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Elektros apskaitos skydo dėžę, 
matmenys 65x50x25cm.  
Kaina 15 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Pramoninius dienos šviesos 
šviestuvus, 2 vnt. Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Malkas kaladėmis. Atvežu.  
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis
• Naują automobilių užvedimo 
aparatą (start booster) su LED 
prožektoriumi. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• Metalines alyvos statines.  
Kaina 5 Eur. Tel. 8 675 13 781. 
Kupiškis
• Naujus vaizdo registratorius 
po 25 Eur, naujas signalizacijas, 
tinka garažams ir t.t. po 15 Eur. 
Elektrošokus apsaugai po 40 Eur. 
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15 06:00 Himnas

06:05 Nacionalinė 
ekspedicija „Dniepru per 
Ukrainą" 
07:00 Gimtoji žemė
07:30 Žavusis princas 
09:00 Labas rytas, Lietuva
12:00 Didžiosios gyvūnų 
migracijos 
12:55 Baltieji liūtai. Gimę 
laisvėje 
13:50 Džesika Flečer 5 
15:25 Klausimėlis.lt
15:45 Žinios 
16:00 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios. 
18:00 Teisė žinoti
18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius
20:30 Panorama

21:00 Maltiečių sriuba 2018. 
Šventinis paramos koncertas. 
23:10 Ekspromtas
01:00 Užmirštieji 
03:05 Didžiosios gyvūnų 
migracijos 
04:00 Teisė žinoti 
04:25 Džesika Flečer 5

06:15 Televitrina
06:30 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą
07:00 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai
07:30 Aladinas
08:00 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą
08:30 Kempiniukas Plačiakelnis
09:00 Virtuvės istorijos
09:30 Gardu Gardu
10:00 Svajonių ūkis
10:30 Tavo supergalia

11:00 Kelionių panorama
11:30 Ežiukas Bobis
13:15 Šoklieji bičiuliai
14:55 Bibliotekininkai
15:50 Ekstrasensų mūšis
17:25 Laimingas, nes gyvas
18:30 TV3 žinios
19:30 Vienas namuose 2: 
pasiklydęs Niujorke
22:00 Nematomi skaičiai
00:30 Įstatymus gerbiantis pilietis
02:25 Žmonijos biuras
04:00 Grainderis

06:10 Madagaskaro pingvinai 
06:35 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas 
07:05  Keista šeimynėlė 
07:35 Neramūs ir triukšmingi 
08:05 Riterių princesė
 Nela 
08:35 Tomo ir Džerio pasakos 

09:00 Ogis ir tarakonai 
09:30 Nebijok pažinti
10:00 Sniego mūšis
11:45 Šnipų vaikučiai 2. Prarastų 
svajonių sala
13:50 Eisas Ventura. Kai gamta 
šaukia
15:40 "Mažylis" Tomis
17:30 Bus visko
18:30 Žinios
19:30 Batuotas katinas Pūkis
21:10 Kung Fu Joga
23:25 Džo Purvinis. Gražuolis 
nevykėlis
01:40 Betmenas prieš Supermeną. 
Teisingumo aušra

06:15 Didžiojo sprogimo teorija 
07:15 Vaikai šėlsta 
08:45 Sveikatos ABC televitrina
09:00 Varom! 
10:00 Nutrūkę nuo grandinės 

10:30 Amūras – Azijos Amazonė 
11:35 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai 
12:40 Geriau vėliau, negu niekada 
13:40 Ekstrasensų mūšis 
15:50 Nusikaltimų tyrėjai 
17:00 Betsafe–LKL. Skycop - 
Neptūnas
19:30 Muzikinė kaukė
22:05 Elijaus knyga
00:25 Dingę be žinios 2
02:15 Ekstrasensų mūšis 

06:10 „Pasaulis iš viršaus“
06:40 Skonio reikalas
07:04 TV parduotuvė
07:20 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje. Marija De Neri – 
Oginskienė“
07:55 „Pasaulis iš viršaus“
08:30 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi

08:45 Skinsiu raudoną rožę
09:30 Vantos lapas
10:00 Skonio reikalas
10:30 Kitoks pokalbis
11:00 „Pagrindinis įtariamasis“ 
13:15 „Šeimininkė“ 
15:35 TV parduotuvė
16:00 Žinios
16:20 Čempionai
16:50 4 kampai
17:25 „Neišsižadėk“ 
18:00 Žinios
18:30 „Neišsižadėk“ 
20:00 Žinios
20:25 „Mentalistas“ 
22:00 Žinios
22:30 „Mentalistas“ 
23:10 „Mentų karai: Kijevas. 
Sugrįžimas“ 
00:45 „Gurovo bylos. Medžioklė“ 
02:45 „Merdoko paslaptys“ 
04:40 „Mentalistas“ 
05:30 „Neprijaukinti. Naujoji 
Zelandija“
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17 06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis 
10:20 Štutgarto kriminalinė 
policija 3 
11:10 Komisaras Reksas 
12:00 Beatos virtuvė
13:00 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 Vartotojų kontrolė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Genijus. Pikasas 
00:00 LRT radijo žinios

00:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 3 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Savaitė
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?" 
03:30 Dviračio žinios 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Vartotojų kontrolė
05:00 Seserys

06:10 Televitrina 
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai 
07:55 Svajonių sodai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Meilės žiedai 
12:00 Svotai 
13:00 Pažadėtoji 
15:00 Simpsonai

16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios
19:30 Visi mes žmonės 
20:30 Moterys meluoja geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Nesuvokiama
00:05 Kaulai 
01:05 Vaiduoklių ieškotojai 
02:00 Grainderis 
02:50 Ekstrasensai detektyvai
03:45 Kaulai
04:35 Vaiduoklių ieškotojai 
05:25 Grainderis 

06:05 Mano gyvenimo šviesa
07:35 Madagaskaro pingvinai
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
09:05 Rimti reikalai
09:40 Namai, kur širdis
10:20 KK2 penktadienis 

12:00 Meilės sparnai 
13:00 Gyvenimo daina 
14:00 Aukštakulnių kerštas
15:00 Dvi širdys 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Lituanos Locos
21:00 Rimti reikalai 
21:30 Žinios
22:30 Kolibrio efektas 
00:35 Juodasis sąrašas
01:35 Ištrūkęs Džango 

07:00 Vaikai šėlsta  
07:30 Stoties policija
08:30 Sudužusių žibintų 
gatvės 
09:30 Šuo
10:40 Gelbėtojai - 112

11:40 Reali mistika 
12:45 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
13:40 Stoties policija 
14:40 Sudužusių žibintų gatvės 
15:45 Šuo
16:50 "Gelbėtojai - 112" 
18:00 Info diena
18:30 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas 
19:30 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
20:30 Varom!
21:00 Baudėjas. Karo zona 
23:05 Elijaus knyga 
01:20 Karo vilkai. 
Likvidatoriai V
02:15 Gyvi numirėliai

05:35 Vantos lapas
06:05 TV parduotuvė
06:25 Kitoks pokalbis

07:00 Šiandien kimba
08:00 „Pražūtingi smaragdai“ 
09:00 „24/7“
10:00 „Mentų karai. Odesa“ 
11:10 „Albanas“ 
12:20 „Gurovo bylos. Savivalė“ 
13:30 TV parduotuvė
13:45 „Miškinis“ 
14:55 „Gluchariovas“ 
16:00 Reporteris
17:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
18:00 Reporteris
18:55 „Gluchariovas“ 
20:00 Reporteris
20:30 Nuoga tiesa
22:00 Reporteris
23:00 Adomo obuolys
00:30 Lryto popuri
01:05 „Albanas“ 
02:10 „Vienišas vilkas“ 
03:00 „Moterų daktaras“
03:50 „Mentalistas“ 
04:45 „Vienišas vilkas“ 
05:35 Čempionai
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16 06:00 Himnas
06:05 Beatos virtuvė
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis.lt
08:00 Gyventi kaime gera
08:30 Ryto suktinis 
09:00 Brolių Grimų 
pasakos 
10:00 Gustavo 
enciklopedija 
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Kerintis Tailandas 
12:55 Nilas. Didingoji upė 
13:45 Puaro 
15:25 Klausimėlis.lt
15:45 Žinios 
16:00 Istorijos detektyvai
16:45 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis"

17:30 Žinios. 
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Lituanie, mano laisve.
22:10 Vienas plius viena 
00:05 Mumija: Drakono 
Imperatoriaus kapas 
01:55 Kerintis Tailandas 
02:50 Nilas. Didingoji upė 
03:40 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis" 
04:20 Puaro

06:15 Televitrina
06:30 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą 
07:00 Transformeriai. Maskuotės 
meistrai 
07:30 Aladinas
08:00 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą

08:30 Mamyčių klubas
09:00 Kulinarinis detektyvas
09:30 Penkių žvaigždučių būstas
10:00 "Pasaulis pagal moteris"
10:30 Svajonių sodai
11:30 Aplink Lietuvą. Miestai
12:30 Pasaka apie pagrobtą nimfą
13:35 Aš ir Erlas, ir mirštančioji" 
15:50 Jaunėlis
18:00 Raudonas kilimas
18:30 TV3 žinios
19:30 X Faktorius
22:30 Tryliktas rajonas. 
Ultimatumas

06:10 Madagaskaro pingvinai 
06:35 Nepaprastas Gumuliuko 
gyvenimas
07:05 Keista šeimynėlė
07:35 Neramūs ir triukšmingi
08:00 Ogis ir tarakonai 
08:10 Linksmosios pėdutės 2

10:05 Muzikinė kaukė
12:45 Policijos akademija 4. 
Civiliai patruliai
14:30 Viskas normaliai!
16:40 Ne vienas kelyje
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Lietuvos balsas
22:50 Ištrūkęs Džango
02:10 Pjūklas 5
03:40 Kung Fu Joga

06:20 Geriau vėliau, negu 
niekada 
07:20 Amūras – Azijos 
Amazonė 
08:30 Tauro ragas
09:00 Sveikatos kodas
10:00 Nutrūkę nuo grandinės 
10:30 Amūras – Azijos 
Amazonė 
11:40 Velniški Stivo Ostino 

išbandymai 
12:40 Geriau vėliau, negu 
niekada 
13:35 Ekstrasensų mūšis 
15:55 Nusikaltimų tyrėjai 
17:00 Betsafe–LKL. Nevėžis - 
Žalgiris
19:30 Mažasis plaukikas
21:25 Karo vilkai. Likvidatoriai V 
22:25 Gyvi numirėliai 
23:25 Logano karas. Susaistytas 
garbės
01:10 Dingę be žinios 2

05:30 „Neprijaukinti. Naujoji 
Zelandija“
07:04 TV parduotuvė
07:20 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje. Padangių moterys“
07:55 „Pasaulis iš viršaus“
08:30 Kaimo akademija
09:00 Šiandien kimba

10:00 „Tiesa apie kalorijas“
11:10 4 kampai
11:40 Skonio reikalas
12:10 Lryto popuri
13:00 Adomo obuolys
14:00 Ant bangos
16:00 Žinios
16:20 Krepšinio pasaulyje 
17:00 Patriotai
18:00 Žinios
18:30 „Svetimų troškimų 
sūkurys“ 
20:00 Žinios
20:25 „Svetimų troškimų sūkurys“ 
21:00 „24/7“
22:00 Žinios
22:30 „Pagrindinis įtariamasis“ 
00:00 „Gluchariovas“ 
01:05 „Albanas“ 
02:10 „Vienišas vilkas“ 
03:00 „Moterų daktaras“ 
03:50 „Neišsižadėk“ 
04:45 „Vienišas vilkas“ 
05:35 Vantos lapas
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18 06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Senis 
10:20 Štutgarto kriminalinė 
policija 3 
11:10 Komisaras Reksas 
12:00 Stilius 
13:00 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 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija „Dniepru per 
Ukrainą"
22:30 Dviračio žinios

23:00 12 beždžionių 2 
23:45 Klausimėlis.lt 
00:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 3 
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Istorijos detektyvai 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?" 
03:30 Dviračio žinios 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 (Ne)emigrantai 
05:00 Seserys

05:25 Grainderis
06:10 Televitrina 
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Visi mes žmonės
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Meilės žiedai 
12:00 Svotai 

13:00 Pažadėtoji 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Prieš srovę 
20:30 Moterys meluoja geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Pro stiklą
00:10 Kvantikas 
01:10 Vaiduoklių ieškotojai 
02:05 Grainderis 
02:55 Ekstrasensai detektyvai 
03:50 Kvantikas 
04:35 Vaiduoklių ieškotojai 
05:25 Grainderis

06:05 Mano gyvenimo šviesa 
07:35 Madagaskaro pingvinai  
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
09:05 Rimti reikalai 
09:40 Namai, kur širdis
10:20 KK2 
10:55 Nuo... Iki... 

11:25 Lituanos Locos 
12:00 Meilės sparnai 
13:00 Gyvenimo daina 
14:00 Aukštakulnių kerštas 
15:00 Dvi širdys
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Lituanos Locos
21:00 Rimti reikalai
21:30 Žinios
22:30 Nurašytieji 
00:15 Juodasis sąrašas
01:20 Kolibrio efektas 

07:00 Vaikai šėlsta 
07:30 Stoties policija 
08:30 Sudužusių žibintų gatvės 
09:30 Šuo
10:40 Gelbėtojai - 112
11:40 Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas 

12:45 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
13:40 Stoties policija
14:40 Sudužusių žibintų gatvės 
15:45 Šuo 
16:50 Gelbėtojai - 112 
18:00 Info diena
18:30 Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas 
19:30 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
20:30 Varom!
21:00 Mirtinos žaizdos 
23:05 Baudėjas. Karo zona 
01:10 Sostų karai 
02:05 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai

05:35 Čempionai
06:05 TV parduotuvė
06:25 Skonio reikalas
07:00 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi
07:10 Skinsiu raudoną rožę

08:00 „Pražūtingi smaragdai“ 
09:00 Adomo obuolys
10:00 „Mentų karai. Odesa“ 
11:10 „Albanas“ 
12:20 „Gurovo bylos. 
Savivalė“ 
13:30 TV parduotuvė
13:45 „Miškinis“ 
14:55 „Gluchariovas“ 
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
18:00 Reporteris
18:55 „Gluchariovas“ 
20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai
21:00 Patriotai
22:00 Reporteris
23:00 Nuoga tiesa
00:00 „Gluchariovas“ 
01:05 „Albanas“ 
02:10 „Vienišas vilkas“ 
03:00 „Moterų daktaras“ 
03:50 „Mentalistas“ 
04:45 „Vienišas vilkas“ 
05:35 Krepšinio pasaulyje 

Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus prietaisus nuo kurmių ir 
kurklių po 18 Eur. Naujus prietaisus 
žiurkėms, pelėms, tarakonams 
naikinti po 12 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus klausos aparatus po 40 
Eur ir kraujospūdžio matuoklius po 
25 Eur. Siunčiu. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Originalią Xbox 360 konsolę. 
Puikiai veikia ir nuskaito diskus. 
Galima SMS. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 624 90 382. Rokiškis
• Kompiuterinius žaidimus. 
Visi žaidimai yra originalūs ir 
veikiantys. Galima SMS. Kaina 3 
Eur. Tel. 8 624 90 382. Rokiškis

• Nešiojamąjį kompiuterį.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Kompiuterį Compaq. Yra 
kroviklis. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 624 40 834. Rokiškis
• USB laidą. Kaina 1,5 Eur.  
Tel. 8 673 95 331. Rokiškis
• USB bluetooth su kompaktiniu 
disku. Kaina 3 Eur.  
Tel. 8 601 79 088. Rokiškis

• Galingą Asus kompiuterį. 
Procesorius intel core i5 5200u 
5-iosios kartos, 8GB RAM, naujas 
ssd 120GB (su 3 m. garantija) + 
1000GB HDD. Vaizdo plokštės: 
pirma intel hd 5500, kita žaidimams 
geforce 940m 2GB up to 6GB. 
Prasta baterija. Su krovikliu. 
Atsakau į sms. Kaina 260 Eur.  
Tel. 8 647 88 088. Rokiškis

• Monitorių Acer, 44 cm įstrižainės. 
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Stalinį kompiuterį su monitoriumi 
ir Windows 7 operacine sistema. 
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Monitorių LG. 44 cm įstrižainės. 
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Monitorių Samsung, 44 cm 
įstrižainės. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis

• Easy Cap USB laidą, skirtą 
sujungti DVD, CD grotuvus su 
kompiuteriu. Kaina 3 Eur.  
Tel. 8 601 79 088. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Naminį pieną. Galiu atvežti į 
namus. Tel. 8 677 16 010.  
Rokiškis



9 psl.  2018-12-14

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

• Įvairių veislių valgomąsias 
bulves. Galiu atvežti. "Tel. 8 647 
29 272. Rokiškis
• Skanius, su įvairiais priedais, 
obuolių sūrius. Tel. 8 652 82 907. 
Rokiškis
• Ekologišką medų ir duonelę.  
Tel. 8 687 27 076. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Įvairius telefonus dalimis. 
 Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Telefoną Readmi 4A. Naudotas 
vienerius metus. Nesudaužytas, su 
dėkliuku, juodos spalvos.  
Kaina 55 Eur. Tel. 8 676 25 505. 
Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Elektrinius būgnus Yamaha 
DTXPRESS IV. Defektas - nulūžęs 
skersinis. Kaina 480 Eur.  
Tel. 8 620 55 975. Rokiškis
• Akordeoną Veltmeister, 60 bosų, 
ir triūbą. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 628 04 586. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Administracines patalpas Rokiškyje 
J. Gruodžio g. 37. Antrasis aukštas, 50 
kv. m. Tel. 8 699 46 862. Rokiškis
• 125 a sklypą besiribojantį su 
Rokiškio miestu. Sklype yra didelis 
tvenkinys ir mažas miškelis. Unikali 
vieta naujoms statyboms. Kaina 145 
Eur/a (perpus mažesnė nei rinkos 
kaina). Kaina 18125 Eur.  
Tel. 8 687 76 112. Rokiškis
• 58 ha besiribojančius dirbamus 
žemės sklypus Obelių sen., Kraštų k. 
Kaina tik 2400 Eur/ha. Kaina 139200 
Eur. Tel. 8 687 76 112. Rokiškis
• Namą Žiobiškyje. Pirmajame 
aukšte atliktas kapitalinis remontas, 
įdiegta grindinė šildymo sistema. 

Yra galimybė įsirengti antrąjį aukštą. 
Tvarkingi ūkiniai pastatai ir garažas. 
Kaina sutartinė.  Tel. 8 612 84 371. 
Rokiškis
• Šiltą ir jaukų dviejų kambarių 
butą trečiajame aukšte Taikos g. 7. 
45,26 kv. m. Dalinai suremontuotas, 
langai plastikiniai, durys šarvo. Maži 
mokesčiai už šildymą. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 620 84 034. Rokiškis
• Dviejų kambarių butą, Aukštaičių 
g. Antrasis aukštas, reikalingas 
remontas. Tel. 8 674 22 232. Rokiškis
• 2,3 ha brandaus miško išsikirsti.  
Tel. 8 623 24 439. Rokiškis
• Dviejų kambarių butą ketvirtajame 
aukšte, Jaunystės g., blokiniame 
name. Kaina 19000 Eur.  
Tel. 8 677 18 902. Rokiškis
• Sodą už miškų urėdijos, Uljanavos 
k. su dviejų aukštų, nebaigtu 
įrengti gyvenamuoju namu. Sudėti 
plastikiniai langai, yra šulinys, trifazis. 
Kaina – negalutinė. Kaina 27000 Eur.  
Tel. 8 627 69 300. Rokiškis
• Sodybą netoli Rokiškio miesto. Yra 
2.5 ha žemės, didelis sodas.  
Tel. 8 627 08 628. Rokiškis
• Medinį namą Jūžintuoe su 20 a 
žemės sklypu ir ūkiniais pastatais. Tel. 
8 624 10 171. Rokiškis
• Tvarkingą keturių kambarių butą 
ketvirtajame aukšte, vidurinė laiptinė.  
Skambinti po 17 val. Kaina 30000 
Eur. Tel. 8 672 76 403. Rokiškis
• Dviejų kambarių butą Juodupėje. 
trečiasis aukštas, šarvo durys, stiklintas 
balkonas. Tel. 8 647 62 688. Rokiškis
• Skubiai, dviejų aukštų, penkių  
kambarių namą Aukštakalnių k., 
Rokiškio r. Plotas 163 kv. m. Po namu 
yra rūsys. Šildymas kietuoju kuru. 
Sklypo plotas 25 a namų valdos. Už 
600 m ežeras. Kaina derinama. Kaina 
14000 Eur. Tel. 8 696 98 821. Rokiškis
• Garažą Pagojės kvartale, antrasis 
korpusas, pietinė pusė, rūsys, trifazis. 
Kaina 2550 Eur. Tel. 8 620 18 791. 
Rokiškis
• Vieno kambario butą Panevėžio 
gatvėje, antrajame aukšte.  
Tel. 8 618 13 406. Rokiškis
• Tvarkingą sodybą prie Panemunėlio. 
Sklypo plotas 18 a. Namo plotas 53,54 
kv. m. Elektra yra (neseniai išvedžioti 
laidai). Nauji mediniai langai, stogas 
naujai pakeistas. Galima pirkti 
išsimokėtinai, ne ilgesniam nei trejų 
metų laikotarpiui. Kaina 6000 Eur.  
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• Namą su sklypu Respublikos g. 
Galima gyventi iš karto. Du kitus 
tvarkingus sklypus, tinkančius naujo 
namo statybai ir komercinei veiklai. 
Sklypų plotas 14,32 a, teritorija aptverta, 
su visomis komunikacijomis. Kaina 
20000 Eur. Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• Žemės skypą sodybai prie Sartų 
ežero. Plotas 60,9 a, projektuojamo 
namo plotas 113,2 kv. m. Sklypas 
vos už 500 m nuo Sartų ežero. Su 
parengtais namo projektais ir išduotu 
statybos leidimu. Kaina 7900 Eur.  
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• Erdvų trijų kambarių butą 
mūriniame name, vidurinėje 
laiptinėje. Plastikiniai langai, šarvo 
durys, praplėstos erdvės. Nauji 
virtuvės integruoti baldai. Butas 
ketvirtajame aukšte. 63 kv. m. Didelis 

balkonas, laiptinėje tik 10 butų. Butas 
tvarkingas, šiltas. Kaina 28000 Eur.  
Tel. 8 672 34 042. Rokiškis

NUOMA

• Tvarkinga, dirbanti moteris ieško 
1-2 kambarių buto nuomai.  
Tel. 8 626 23 605. Mažeikiai
• Dirbanti, be žalingų įpročių šeima 
skubiai ieško dviejų kambarių buto 
nuomai. Tel. 8 623 20 459. Rokiškis
• Šeima ieško dviejų kambarių buto 
nuomai. Tel. 8 629 60 025. Rokiškis
• Skubiai išsinuomosiu 1-2 kambarių 
butą ilgesniam laikui, su baldais. 
Sumokėčiau į priekį.  
Tel. 8 609 95 174. Rokiškis
• Administracinių patalpų nuoma 
Perkūno g. 5A, Rokiškis: 17,97 
kv. m ir 29,11 kv. m - pirmajame 
aukšte; 21,30 kv. m - antrajame 
aukšte; ir gamybinei – sandėliavimo 
veiklai adresu Respublikos g. 111, 
Rokiškis: 850 kv. m (a/m remonto 
ir sandėliavimo patalpos). Kaina 
sutartinė. Tel. 8 699 55 025. Rokiškis
• Dirbanti, be žalingų įpročių, 
vyresnio amžiaus moteris išsinuomotų 
vieno kambario butą.  
Tel. 8 651 98 478. Rokiškis
• Rokiškyje, Jaunystės g. 21 
išnuomuojamas vieno kambario butas. 
Tel. 8 675 40 526. Rokiškis
• Išsinuomosiu žemės ūkio paskirties 
sklypą. Tel. 8 600 76 603. Rokiškis

PASLAUGOS

• Atliekame dyzelininių 

mechaninių purkštukų remonto 
darbus, purkštuku patikrą stendu. 
Sureguliuojame purkštuko 
darbinį slėgi. Valome užstrigusius 
purkštukus. Suteikiame garantiją! 
Dėmesio! Restauruojant purkštuką 
- ultragarsinis valymas nemokamai. 
Tel. 8 612 87 715. Rokiškis

PERKA

• Ieškau vieno arba dviejų 
kambarių buto. Perku be paskolos 
tad jeigu norite greitai parduoti – 
skambinkite. Kaina 10000 Eur.  
Tel. 8 629 66 698. Rokiškis
• Perku šienainio rulonus.  
Tel. 8 628 23 751. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Prašau padovanoti nenaudojamą, 
sugedusį 50 l dujų balioną.  
Tel. 8 650 32 684. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Pirmadienį Obeliuose dingo du 
šunys. Svarbi bet kokia informacija. 
Atsilyginsime! Papildomas tel. nr. 
+370 67529719. Tel. 8 624 09 422. 
Rokiškis

• Automobilinę kėdutę iki 18 kg 
svorio vaikui. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 656 84 147. Rokiškis
• Kūdikio antklodę, pagalvelę, 
lovytės apsaugą, čiužinuką ir 
neperšlampamą paklodę ant 
čiužinuko. Viskas puikios būklės, 
praktiškai kaip nauji, nes vaikas 
lovytėje nemiegojo, o viskas buvo 
pirkta nauja iš parduotuvės.  
Kaina 30 Eur. Tel. 8 672 29 449. 
Rokiškis
• Lovytę kūdikiui. Nauja, nes 
vaikas nemiegojo joje. Taip 
pat pridedamas naujas grikių 
čiužinukas. Daiktai buvo sustatyti, 
bet nebuvo naudoti. 
 Tel. 8 624 07 683. Rokiškis
• Vyšnių kauliukų pagalvėlę - 
šildyklę. Puiki šilta pagalbininkė 
kai kūdikiams pučia pilvuką, veikia 
raminančiai. Atšaldyta padeda 
nuo skausmo po traumų. Nauja, 
nenaudota. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Safety 360 laipsnių pasukamas 
maudynių žiedas - kėdutė. 
Priekyje su pasukamu kamuoliuku. 
Ergonominės formos atlošas 
palaiko kūdikio nugarytę. 
Tvirtinamas prie vonios paviršiaus 
keturiais siurbtukais, kurie 
užtikrina stabilumą ir saugumą. 
Vaikams nuo 6 mėn. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Fisher Price spalvingą ir patvarią, 

pastatomąją kėdutę kūdikiui. Yra 
saugos diržas, vibro funkcija, 
nuimamas lankas su žaisliukais. 
Tinka nuo gimimo iki 9 kg svorio. 
Kėdutės būklė labai gera, naudota 
vieno vaikučio. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Chicco firmos sportinį vežimėlį - 
skėtuką. Mažai naudotas, lengvas, 
manevringas, lengvai susilanksto. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 646 82 607. 
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingi pjovėjai ir pagalbiniai 
darbininkai. Rokiškis - Juodupė. 
Tel. 8 672 50 117. Rokiškis
• Skubiai reikalingi vairuotojai, 
turintys CE kategorijos pažymėjimą 
darbui Olandijoje ALDI logistikos 
sandėliuose. Atlyginimas 13 Eur/
val., būstas suteikiamas.  
Tel. 8 648 81 832. Vilnius
• Ieškomi stogdengiai darbui su 
bitumine ir PVC danga. Galimas 
darbas tik su viena iš medžiagų. 
Darbas projektui – 4 savaitėms. 
Galimi projektai ir po švenčių.  
Tel. 8 637 08 855. Rokiškis
• Siūlomas darbas Airijoje, Newry 
mieste. Darbo pobūdis - sausųjų 
atliekų rūšiavimas prie linijos. 
Alga 1800 Eur/mėn. į rankas. 
Būstas suteikiamas. Išsamesnė 
informacija telefonu arba info@
darbaiuzsienyje.com. Anglų kalba 
nereikalinga. Tel. 8 648 81 832. 
Kaunas
• Darbas moterims, išvykimas 
galimas labai skubus. Darbo 
pobūdis – išvalytų drabužių 
surinkimas pagal užsakymus, jų 
pakavimas. Būstas suteikiamas, 
alga 10 Eur/val. Anglų kalba būtina. 
Išsamesnė informacija telefonu 
arba info@darbaiuzsienyje.com. 
Tel. 8 648 81 832. Kaunas
• Siūlomas darbas Olandijoje 
rūbų sandėlyje. Išvykimas 
galimas skubus. Miestai Utrecht 
arba Zootermeer. Alga 9.69 Eur/
val. Būstas suteikiamas, anglų 
kalbos pagrindai būtini. Išsamesnė 
informacija telefonu arba info@
darbaiuzsienyje.com.  
Tel. 8 648 81 832. Kaunas
• Darbui Vokietijoje reikalingi 
kurjeriai. Darbo pobūdis - 
siuntų išvežiojimas nustatytais 
maršrutais.  Miestas Miunchenas. 
Būstas suteikiamas. Išsamesnė 
informacija telefonu arba info@
darbaiuzsienyje.com.  
Tel. 8 648 81 832. Vilnius
• Darbas kosmetikos pakavimo 
fabrike, Vokietijoje. Miestas 
Diuseldorf. Darbo pobūdis 
– produkcijos pakavimas bei 
perpakavimas. Atlyginimas 9.50 
Eur/val. Būstas suteikiamas. 
Išsamesnė informacija telefonu 
arba info@darbaiuzsienyje.com. 
Tel. 8 648 81 832. Rokiškis
• Siūlome darbą miškovežio 
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vairuotojams. Tel. 8 687 33 067. 
Rokiškis
• Siūlomos darbo vietos kosmetikos 
pakavime, Vokietijoje. Darbo 
pobūdis – produkcijos pakavimas 
bei perpakavimas. Atlyginimas 9,5 
Eur/val. Būstas suteikiamas. 
 Tel. 8 648 81 832. Vilnius
• Viešbučio kambarių ir bendrųjų 
patalpų valymas. Galimybė kuo 
skubiau išvykti – darbo pradžia 
gruodžio 18 d. Tel. 8 611 45 080. 
Rokiškis
• Reikalingi pjūklininkai ir 
pagalbiniai darbuotojai.  
Tel. 8 672 50 117. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Galingą profesionalią krūmapjovę 
Husqvarna 545fxt (šildoma 
rankena). Galia 2,2 kW. Su diržu. 
Kaina 270 Eur. Tel. 8 626 41 425. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Langai (nauji) balti: 1150x1300 
varstomas 119 Eur, 1050x1600 

Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Įvairaus pjovimo statybinę 
medieną. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Storasienį metalinį vamzdį. Storis 
8 mm, skersmuo 630 mm.  
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Klijuojamą sienų dangą, smėlio 
spalvos, apie 10 kv. m.  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Gegnes 5x15, tąšus 15x15, 
colines lentas. Tel. 8 610 06 145. 
Rokiškis

Prezidentė: tai valdžios 
santykio su visuomene krizė

Vyriausybės krizės nėra, 
yra valdančiosios daugumos 
santykio su visuomene krize, 
teigia prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė. „Manau, kad tai 
daugiau valdančiosios dau-
gumos santykio su visuo-
mene krizė, ne Vyriausybės 
krizė“, – ji taip komentavo 
situaciją šalyje LRT laidai 
„Dienos tema“.

Valstybės vadovės teigimu, 
užuot bendravusi su įvairių 
sričių specialistais, visuome-
nės atstovais, įsiklausiusi į jų 
pastabas, kritiką, Vyriausybė 
arogantiškai buldozeriu stu-
mia reformas. Anot jos, taip 
buvo patvirtinta ir mokytojų 
etatinio apmokėjimo tvarka.

D. Grybauskaitės teigimu, 
„suvėlimo ir chaoso per tą 
arogantišką visažiniškumą yra 
ne tik švietime, bet ir kitose 
srityse“.

„Matome, kad jeigu pir-
maisiais metais dar ši daugu-
ma mokėsi ir stengėsi girdėti 

ir kažką daryti, tai antrieji me-
tai didele dalimi buvo skirti 
jėgos demonstravimui, bul-
dozerio demonstravimui, kad 
jau ir girdėti nebūtina, žino ir 
taip gerai, įsiklausyti nereikia. 
Matyt, tai sukėlė priešpriešą 
tarp visuomenės, Vyriausybės 
ir valdančiosios daugumos“, – 
svarstė valstybės vadovė.

Ji perspėjo, kad žmonių ne-
gerbimas ir valdžios aroganci-
ja gali atvesti į rimtą krizę, tą 
parodė riaušės Prancūzijoje.

Antradienį Seimo priimtą 
kitų metų biudžetą prezidentė 
vadino „pinigų dalybų biudže-
tu“. Jos teigimu, ten nėra nei 
mokesčių reformos, nei jokios 
kitos reformos.

„Išties pinigų padaugėjo, 
bet reformų realių kaip tokių 
nėra, daugiau iš vienos kiše-
nės į kitą perdėliojame. To 
augimo rezultatus šiek tiek pa-
dalijame, pabarstome ir mėgi-
name, kad tai tenkintų visus“, 
– kalbėjo D. Grybauskaitė.

„Ne pats biudžetas yra pro-

blema, o kaip jis buvo priim-
tas. Kaip valdžia kalbasi su 
savo žmonėmis“, – pabrėžė ji.

Prezidentė teigė siūliu-
si savo pagalbą švietimo ir 
mokslo ministrei, premjerui 
dėl etatinio mokytojų apmo-
kėjimo modelio, bet sulaukė 
atsakymo, kad susitvarkys 
patys.

Anot jos, tik gavusi trijų 
ministrų atstatydinimus ji įsi-
kišo ir pateikė savo siūlymus 
taisyti etatinio apmokėjimo 
modelį.

Dalis mokytojų, reikalau-
dami tobulinti etatinį darbo 
apmokėjimo modelį, nuo 
lapkričio 12 dienos yra pa-
skelbę neterminuotą streiką. 
Keliasdešimt mokytojų įsikū-
rė ir nesitraukia iš Švietimo ir 
mokslo ministerijos.

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

Antro Rusijos sulaikyto Ukrainos laivo 
vadas atsisakė duoti parodymus

Antrojo iš trijų Ukrainos 
karinių jūrų pajėgų, praeitą 
mėnesį perimtų Rusijos per 
incidentą Kerčės sąsiauryje, 
paskelbė neketinantis duoti 
jokių parodymų savo byloje, 
iškeltoje Maskvos dėl „vals-
tybės sienos pažeidimo“, nes 
laiko save karo belaisviu, 
pranešė jo advokatas.

„Katerio „Berdiansk“ 
vadas Romanas Mokriakas 
šiandien pareiškė tyrėjams, 
kad reikalauja su juo ir jo įgu-
la elgtis kaip su karo belais-
viais ir kad neduos Rusijos 
valdžiai jokių parodymų, kol 
jo pavaldiniai nebus paleis-
ti“, – per „Facebook“ parašė 
advokatas Ilja Novikovas.

R. Mokriakas laikosi nuo-

monės, kad „jis vienintelis at-
sako už tai, kas vyksta laive, 
kad jo įgula vykdė jo įsaky-
mus ir jokiu būdu negali būti 
traukiama atsakomybėn“, pri-
dūrė teisininkas.

Anksčiau kito Rusijos per-
imto Ukrainos mažojo šar-
vuotojo katerio vadas Denisas 
Hrycenka irgi pareiškė laikąs 
save karo belaisviu ir atsisa-
kė duoti parodymus. Pasak 
jo advokato Nikolajaus Polo-
zovo, jūrininkas „savo kaltės 
nepripažįsta ir nelaiko savęs 
nusikaltėliu“.

Lapkričio 25 dieną Rusijos 
pasieniečiai Kerčės sąsiaury-
je netoli Maskvos aneksuoto 
Krymo krantų apšaudė ir už-
ėmė tris ukrainiečių karinio 
laivyno laivus, plaukusius iš 

Juodosios jūros į Azovo jūrą.
Per incidentą 24 įgulų na-

riai buvo sulaikyti; trys jų 
yra sužeisti. Nors tarptautinė 
bendrija ragina jūrininkus pa-
leisti, teismas nurodė dviem 
mėnesiams juos sulaikyti. 
Šiuo metu jie yra laikomi 
Maskvoje.

Už neteisėtą Rusijos sie-
nos kritimą įgulų nariams 
gresia įkalinimas iki šešerių 
metų.

Kremliaus kritikai perspė-
jo, kad Rusija rengia parodo-
mąjį jų teismo procesą.

Ukrainos prezidentas 
Petro Porošenka tvirtino, kad 
šie jūreiviai yra karo belais-
viai ir turėtų būti tuojau pat 
paleisti.

BNS inform.

Kelio Vilnius-Utena ruožą už 20 mln. 
eurų atnaujins „YIT Infra“

Pirmąjį prieš kelis de-
šimtmečius nutiesto beto-
ninio kelio Vilnius–Utena 
ruožą rekonstruos Suomi-
jos statybos grupės YIT 
infrastruktūros projektų 
bendrovės „YIT Infra“ 
Lietuvos ir Latvijos pada-
liniai. Įmonės rekonstruos 
kelio dangą 4 kilometrų il-
gio ruože. 

Su „YIT Infra Lietuvos“ 
ir „YIT Infra Eesti“ konsor-
ciumu gruodžio 4 dieną pasi-
rašyta 19,935 mln. eurų ver-
tės sutartis, pranešė Lietuvos 
automobilių kelių direkcijos 
vadovas Vitalijus Andreje-
vas. 

„Per pirmąjį konkursą, 
kurį nutraukėme, gavome 
apie 22 mln. eurų pigiausią 
pasiūlymą, o dabar – apie 20 
mln. eurų. Per tuos du mėne-
sius valstybei sutaupėme 2 
mln. eurų“, – BNS teigė Ke-
lių direkcijos vadovas.

Anot jo, konkurse dalyvavo 
6 bendrovės ar jų susivieniji-
mai, iš jų trys „tilpo į kainas“, 
kiti buvo „ant ribos“.  

Latvijos bendrovė „A.C.B“ 
darbus siūlė atlikti už 23,621 
mln. eurų, Latvijos „Binders“ 
– už 26,408 mln. eurų, „Pane-
vėžio keliai“ pateikė 23,388 
mln. eurų vertės pasiūlymą, 
„Kauno tiltai“ – 20,782 mln. 
eurų, o „Eurovia Lietuvos“, 
„Fegdos“ ir „Tilstos“ konsor-
ciumas  – 21,112 mln. eurų.  

Rugpjūtį paskelbto konkur-
so laimėtojas rekonstruos 4,2 
km ilgio du kelio ruožus už 
Vilniaus – nuo 16-to kilome-
tro, kur baigiasi keturių juostų 
kelias, iki 21-ame kilometre 
esančios sankryžos į Nemen-
činę.

Kelių direkcija liepą dėl 
per didelių kainų nutraukė 
šio ruožo rangovo konkursą. 
Tuomet, atsižvelgus į Viešųjų 
pirkimų tarnybos rekomenda-
cijas, nuspręsta atskirai skelbti 

ruožų rekonstrukcijos ir po-
ros dviejų lygių sankryžų bei 
dviejų viadukų konkursus. 

Lapkričio pradžioje pa-
skelbtas ir antrasis 24,4 mln. 
eurų maksimalios vertės kon-
kursas. Jo laimėtojas turės 
suprojektuoti ir pastatyti via-
dukus ties 16-tu kelio kilome-
tru, kur baigiasi keturių juostų 
kelias, ir 21-ame kilometre 
esančioje sankryžoje. Pasiū-
lymus bendrovės turi pateikti 
iki gruodžio 17 dienos. 

Anksčiau viešosios ir pri-
vačios partnerystės (PPP) 
būdu visą kelią sutvarkyti 
ketinusi direkcija pernai šios 
idėjos atsisakė ir projektą fi-
nansuos iš Kelių priežiūros ir 
plėtros programos (KPPP).

1985 metais pastatyto ke-
lio, kurio danga pagaminta 
iš cementbetonio, priežiūra 
nuolat brangsta, nes ji yra su-
trūkinėjusi, atsinaujina ply-
šiai, deformuojasi siūlės.

BNS inform.

Politikui pareikšti įtarimai dėl pasisakymų 
apie A. Ramanauską-Vanagą

Buvusiam Klaipėdos mies-
to tarybos nariui Viačeslavui 
Titovui dėl jo pasisakymų 
apie partizanų vadą Adolfą 
Ramanuską-Vanagą pareikšti 
įtarimai dėl mirusiojo atmi-
nimo paniekinimo, kurstymo 
prieš žmonių grupę ir viešo 
pritarimo sovietiniams nusi-
kaltimams, pranešė Klaipėdos 
apygardos prokuratūra.

Įtarimų uostamiesčio politi-
kas sulaukė po apklausos Klai-
pėdos apygardos prokuratūroje, 
atliekančioje ikiteisminį tyrimą 
dėl partizanų vado Adolfo Ra-
manausko-Vanago atminimo 
paniekinimo.

Pasak prokuratūros, ikiteismi-
nio tyrimo eigoje nustačius naujas 
aplinkybes, jis išplėstas taip pat 
tiriant ir kurstymą prieš bet ko-
kios tautos, rasės, etninę, religinę 
ar kitokią žmonių grupę ir viešo 
pritarimo tarptautiniams nusikal-
timams, SSRS ar nacistinės Vo-
kietijos nusikaltimams Lietuvai 
ar jos gyventojams, jų neigimo ar 
šiurkštaus menkinimo.

V. Titovui įtarimai pareikšti 
pagal visus tris straipsnius, BNS 

sakė Klaipėdos apygardos pro-
kuratūros atstovė Ignė Rotautai-
tė-Pukenė.

Pasak Klaipėdos apylinkės 
prokuratūros prokuroro Simono 
Genio, dalis tyrimui svarbios 
informacijos V. Titovo skaitme-
ninėse laikmenose buvo ištrinta, 
tačiau ją atkūrė Lietuvos Teismo 
ekspertizės centro ekspertai.

„Būtent šie duomenys leido 
išplėsti tiriamų veikų sąrašą bei 
pagrįsti tyrimo metu reiškiamus 
įtarimus“, – prokuratūros prane-
šime cituojamas S. Genys.

Teisėsauga pradėjo tyrimą, 
kai politikas neteisingai pareiš-
kė, esą A. Ramanausko-Vanago 
iniciatyva partizaninio karo su 
sovietais metu buvo nužudyti 8 
tūkst. taikių gyventojų.

Pasak prokuratūros, šiuo 
metu tyrimas atliekamas ir dėl 
viešojoje erdvėje periodiškai pa-
sirodančių V. Titovo pasisakymų 
apie Lietuvos partizaninį judėji-
mą Lietuvoje.

Atliekant ikiteisminį tyrimą 
analizuojama ir vertinama apie 
800 gigabaitų skaitmeninės in-
formacijos, tiek paimtos iš įtaria-
mojo kratos metu, tiek surinktos 

iš viešai prieinamų šaltinių.
Lietuvos vyriausiasis admi-

nistracinis teismas prieš kelias 
savaites paskelbė, kad pasisaky-
damas apie A. Ramanauską-Va-
nagą V. Titovas sulaužė prie-
saiką. Nesulaukęs balsavimo 
dėl apkaltos jis atsistatydino iš 
Klaipėdos miesto savivaldybės 
tarybos.

V. Titovas teigia, kad pasi-
sakydamas apie A. Ramanaus-
ką-Vanagą rėmėsi sovietų teis-
mo sprendimu, tačiau istorikai 
pabrėžia, kad tai buvo politinė 
sufabrikuota byla, tiriant partiza-
nų veiklą negalima remtis vien 
jų budelių – KGB bylomis.

Nepriklausomoje Lietuvoje 
teismas reabilitavo partizanų 
vadą, po mirties jam suteikti 
aukščiausi valstybės apdovano-
jimai. 

Pasak prokuratūros, įvertinus 
tiriamos veikos rezonansinį po-
būdį bei siekiant išvengti galimo 
tyrimo politizavimo bei užtikrin-
ti maksimalų jo objektyvumą 
bei išsamumą, ikiteisminį tyrimą 
yra pavesta atlikti ne ikiteismi-
nio tyrimo įstaigai, o prokurorui.

BNS inform.

Vokietijoje dėl gedimo fabrike į gatvę išsiliejo tona šokolado

Viena gatvė Vokietijos vakaruose tarsi pavirto išgalvoto šokolado gamintojo Vilio Vonkos darbu, 
iš vietos gamyklos ant asfalto išsiliejus ir sutirštėjus tonai pieninio šokolado. Saldi ir lipni masė išsi-
liejo iš Vestonene esančio šokolado fabriko „Drei Meister“ dėl saugojimo cisternos „nedidelio tech-
ninio gedimo“.Ant šalto asfalto patekęs pieninis šokoladas tuoj pat sukietėjo. Maždaug 25 ugniage-
siams teko kastuvais valyti gatvę ir karštu vandeniu bei deglais šalinti šokoladą iš įtrūkių ir duobių.

BNS inform.

varstomas 130 Eur, 970x1300 
varstomas 108 Eur, 1280x1300 
skirtas pusiau, viena dalis varstoma 
129 Eur, išorė tamsaus ąžuolo 
spalvos 1200x1830 nevarstomi 2 
vnt. po 180 Eur. Tel. 8 686 96 007. 
Rokiškis
• Gulsčiuką su lazeriu.  
Kaina 5 Eur. Tel. 8 673 95 331. 
Rokiškis
• Juvelyrinį mini gulsčiuką su 
lazeriuku. Kaina 3 Eur.  
Tel. 8 601 79 088. Rokiškis
• Vidaus ir lauko dailylentes.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Storasienę, 5 kub. m cisterną.  
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

PARODOS:
Viešojoje bibliotekoje.
„Viešosios bibliotekos metraščių paroda“,
„Renkame metų knygą“.
Tapybos darbų paroda bibliotekos languose „Piešė Aušra Viduolienė“.
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
„Vaikų rašytojo ir pedagogo pasaulis“, skirta Prano Mašioto 155 - osioms 

gimimo metinėms.
„SkaitMENINIS muziejus“.

AUGALAI

BALDAI

• Naujos viengulės lovos, 2 vnt. 
po 100 Eur. Tel. 8 677 18 902. 
Rokiškis
• Stalą. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 682 49 626. Rokiškis
• Stiklinį plazminio televizoriaus 
staliuką su lentynėle.  
Kaina 22 Eur. Tel. 8 682 30 079. 
Rokiškis
• 3 durų spintą, be antresolių. 
Televizorių Kenstar, 36 cm 
įstrižainės. Kaina minimali.  
Tel. 8 628 04 586. Rokiškis
• Pigiai sekciją Vilnius, stalą-
knygą. Tel. 8 674 22 232.  
Rokiškis
• Virtuves spinteles. Viena 
pastatoma, penkios pakabinamos. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 624 40 834. 
Rokiškis
• Stiklinį staliuką televizoriui. 
Apačioje yra lentynėlė, metalinės 
kojos. Kaina 22 Eur.  
Tel. 8 682 30 079. Rokiškis
• Geros būklės šviestuvą.  
Kaina 30 Eur. Tel. 8 648 31 363. 
Rokiškis
• Naudotą pastatomą virtuvinę 
spintelę, baltos spalvos 60 x60 x86 
cm. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

• Pigiai stalą - knygą.  
Tel. 8 674 22 232. Rokiškis

DOVANOJA

• Penkerių metų sargų, nedidelio 
ūgio šunį. Tel. 8 625 48 995. 
Rokiškis
• Trejų metų kalytę. Šuniukų dar 
neturėjo. Meili, protinga vilkšunio 
mišrūnė. Nebeturime galimybės 
laikyti. Tel. 8 625 48 995.  
Rokiškis
• Veidrodį 160x320 cm. Labai 
tinkamas koridoriui.  
Tel. 8 601 79 088. Rokiškis
• Šuniuką. Jam greitai bus 2 
mėn. Ėda pats, žaismingas, augs 
vidutinio ūgio. Tel. 8 624 09 171. 
Rokiškis
• Mielus, gražius šuniukus. 
8 šuniukai ieško gerų, mylinčių 
šeimininkų. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• Kineskopinį monitorių Samsung. 
Tel. 8 601 79 088. Rokiškis
• Poledinės žūklės žvejams 
gelbėjimo priemonę.  
Tel. 8 601 79 088. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Vyrišką juodos spalvos megstuką, 
54 dydis. Kaina 5 Eur.  

Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Naują vyrišką pūkinę striukę. 52 
dydis, be gaubtuvo. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Moteriškas ir vaikiškas striukes ir 
paltus už simbolinę kainą.  
Tel. 8 601 49 181. Rokiškis
• Vyrišką žieminį paltą. Kaina 5 

Eur. Tel. 8 601 79 088.  
Rokiškis
• Praktiškai naują, vyrišką žieminį 
paltą. Tel. 8 601 79 088. Rokiškis
• Žieminę odinę striukę 8-erių metų 
mergaitei. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 672 38 134. Rokiškis
• Mažai dėvėtą žieminę striukę. 
Galima dėrėtis. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 673 95 331. Rokiškis
• Geros būklės, avėtus Nike 
sportinius batelius. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 673 95 331. Rokiškis
• Nike sportinius batelius.  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 673 95 331. 
Rokiškis
• Mažai dėvėtus natūralaus 
avikailio vyriškus kailinius.  
Dydis 50-IV. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Prasikaltusį katinėlį patupdė 
į kampą. Kuriame jis prasikalto 
dar kartą.

***
– Kaip sekėsi mokykloje?
– Mes per pertrauką bandėm 

iškviesti Šėtoną. 
– Na ir?
– Niekam nepavyko.
– Man neįdomu, kaip sekėsi 

kitiems vaikams! Man įdomu, 
kodėl nepavyko tau!

***
Suvalkiečio Petro klausia:
– Pernai jūsų butas buvo pil-

nas įvairiausių gėlių. O dabar 
ant palangių – vieni kaktusai. 
Kas atsitiko?

– Kas, kas? Įdiegė vandens 
skaitiklius.

***
Vyras boksininkas labai 

mėgo rietis su žmona kara-
tiste. Bet uošvienė, kulkinio 
šaudymo šalies čempionė, labai 
greitai nuramindavo abu.

***
Sunku rasti juodą katę tam-

siame kambaryje. O štai pelei 
tai ne bėda – katė atsiranda 
pati.

***
Jei pinigai nekvepia, tai kaip  

žmona suranda jų slėptuvę?
***

Bobutė giriasi draugėms:
– Mano diedas stiprus: pa-

sagas lanksto, vinis mazgeliais 
susuka, va visą šluotą perlaužė. 
Žodžiu, gadina gerus daiktus, 
bjaurybė.

Orų prognozė gruodžio 14-17 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Gruodžio 14 d. Naktį -4

Dieną -1
R, 
3-8 m/s

Gruodžio 15 d. Naktį -2
Dieną -1

R,
2-6 m/s

Gruodžio 16 d. Naktį  -3
Dieną -2

PR, 
4-9 m/s

Vakare vietomis snigs.

Gruodžio 17 d. Naktį -3
Dieną 0

PR,
3-8 m/s

Plikledis, vietomis 
snigs.

www.rokiskiosirena.lt

***
Kiaulė, išvydusi kieme 

šašlykinę, aplojo dviratininką.
***

Iki tol, kol žmona sutvarkė 
kambarį, visi daiktai voliojosi 
savo vietose. O dabar tvarkin-
gai sudėti velniai žino kur.

***
Zaporožietis – pusė valan-

dos gėdos ir jūs darbe!
***

Gydytojų susirinkimo 
protokolo ištrauka: „Supykęs 
vyriausiasis gydytojas grubiai 
ir ciniškai pasiuntė urologą, 
proktologą ir ginekologą į jų 
darbo vietas“.

***
Gudrus strutis slapta nuo 

žmonos geria su kurmiais.
***

Kai mes pykomės, aš vis 
tiek viriau jam kavą... Nes 
spjauti tiesiog į snukį – rizi-
kinga.

***
Žaislų parduotuvėje:
– Prašyčiau man parodyti 

vą tą didelį rožinį pliušinį 
užpakalį.

– Pone, tai širdelė!
– Mieloji mergaite, aš jau 

trisdešimt metų esu kardio-
chirurgas, todėl žiūrėdamas 
į štai tą žaislą, drąsiai galiu 
sakyti, parodykite va tą rožinį 
užpakalį.

***
Vyras pasinaudojo tualetiniu 

staleliu pagal paskirtį. Supyku-

si žmona jį išvijo iš namų.
***

Didžiausia jaunamartės 
klaida: ji nori būti svarbiausia. 
O reikia būti nepakeičiama.

***
Kas yra akivaizdi apga-

vystė? Kai tavo mama sako: 
„Tik pasakyk teisybę ir aš 
nepyksiu“.

***
Supykęs pasakiau žmonai, 

kad jos vieta virtuvėje. Ir tik 
tada supratau, kur ją pasiun-
čiau – juk ten visi mūsų peiliai 
laikomi.

***
Petriuko pastebėjimai: pre-

zervatyvas, įdėtas į tėvo švar-
ko vidinę kišenę, atitraukia 
tėvus nuo „Tamo“ analizės.

***
Petriuko pastebėjimai: 

kiekvieną vasarą mane tėvai 
išsiunčia pas senelį ir močiutę. 
O Dieve, kaip man nusibodo 
tos kapinės!

***
Skelbimas tualete: „Valy-

kite šepečiu!“. Prierašas: „O 
galima popieriumi? Šepečiu 
labai skauda“.

***
Vyrų knarkimas išsivystė 

žiloje senovėje. Knarkdami 
urviniai vyrai baidė žvėris nuo 
savo urvinių žmonų.

***
Jei turi vairuotojo pažymė-

jimą, bet neturi automobilio – 
esi diplomuotas pėstysis.

BUITINĖ TECHNIKA

• Naują 28 l talpos elektrinę 
krosnelę. Kaina 35 Eur.  

Tel. 8 670 27 742. Rokiškis
• Naują vokišką indaplovę.  
Kaina 100 Eur. Tel. 8 670 27 742. 
Rokiškis

• Naudotus, patikrintus kavos 
aparatus. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 670 27 742. Rokiškis
• Naudotą kavos aparatą.  
Veikia be priekaištų. Kaina 100 

Eur. Tel. 8 670 27 742.  
Rokiškis
• Naują vokišką gartraukį 
39x98x59. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 670 27 742. Rokiškis

• Naują vokišką gartraukį 
65x65x45. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 670 27 742. Rokiškis
• Mažai naudotą dulkių siurblį 
Electrolux. Kaina 30 Eur.  

Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Naudotą veikiantį, vienų durų 
šaldytuvą Snaigė–15. Aukštis 135 
cm, baltos spalvos. Kaina 45 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Naują daugiafunkcinį puodą  
su priedais. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• 4 mėn. vakarų Sibiro laikos 
patinėlį. Nukirmintas, paskiepytas, 
su dokumentais. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 622 06 975. Rokiškis
• 5 veršelių juodą karvę.  
Melžiama. Kaina sutartinė.  
Tel. 8679  65 395. Rokiškis


