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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Gruodžio 4-oji, 
antradienis, 
49 savaitė

Iki metų pabaigos liko 27 dienos.
Saulė teka 8.20 val., 
leidžiasi 15.56 val. 

Dienos ilgumas 7.36 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Airė, Barbė, Barbora, Barė, Bušė, 

Liutaurė, Liutauras, Nadruvė, 
Nadruvis, Osmundas, Vainota, 

Vainotas, Vainotė.
Rytoj: Eimilas, Eimilė, Eimina, 

Eiminė, Eiminta, Eimintas,, Eimintė, 
Geisvinė, Grata, Gratas, Sabas, 

Svaigaudas.
Poryt: Bilmantas, Bilmantė, 

Bilminas, Bilminė, Bylenė, Bylenis, 
Koleta, Miglė, Mikalojus, Mikas, 

Mikita, Norvydė.

Dienos citata
„Žmogaus charakterį geriausiai 

parodo jo elgesys lemiamą 
minutę“ (S. Cveigas).

Dienos skaičius
3,4 proc.

Tiek elektroninio dienyno 
naudotojų pasiekė jame išplatinta 
ekstrasenso reklama. 2 p. 

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1829 m. Didžioji Britanija 
Indijoje panaikino vadinamąją 
„sati“ tradiciją, pagal kurią per 
mirusio vyro laidotuves susi-
degindavo našlė.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1522 m. Lietuvos Ponų Taryba dve-
jų metukų Žygimantą Augustą paskel-
bė sosto įpėdiniu po tėvo - Lenkijos ka-
raliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio 
Žygimanto Senojo - mirties.

Post 
scriptum

Gera naujiena pėsčia 
vaikšto, bloga - raita 

jodinėja.

6 p.

Šaltą žiemos rytą gerumu šildė 
„Maltiečių sriuba“

2 p.

Labiausiai išpuoselėtų 
sodybų savininkams – 
dovanų ir bučinių lavina

Dekanas Eimantas Novikas rokiškėnus kvietė pasivaišinti gardžia sriuba.                                   „Rokiškio Sirenos“ nuotr.

3 p.
Pavyzdinių sodybų šeimininkams – specialūs ženklai.           M. Meilutės nuotr.

Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto 
gimnazijos šimtmečio šventėje – 
jautrus mokinių ir mokytojų spektaklis

5 p.

Tarptautinėje konferencijoje – 
ir mūsų dekanato dvasininkų 
pranešimai
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Šaltą žiemos rytą gerumu šildė „Maltiečių sriuba“
Šeštadienio rytą stingdė beveik 

dešimties laipsnių šaltis. Turguje 
šiltuose autobusiukuose nuo spei-
go saugiai paslėpti obuoliai, man-
darinai, daržovės. Prekijai trepsė-
jo apsikabinę termopuodelius su 
karšta arbata ar kava. O turgaus 
prieigose buvo šilta. Prieiti prie 
chaki spalvos palapinės su užrašu 
„Maltiečiai“ kvietė kalėdinės gies-
mės, o gardžiu kvapu viliojo karš-
tutėlė dviejų rūšių sriuba. Sriuba 
už auką vaišinusios Rokiškio mal-
tietės neslėpė: kasmet vis kitoje 
miesto vietoje rengiama „Maltie-
čių sriubos“ akcija jau senokai už-
kariavo rokiškėnų širdis.

Praskaidrinti vienatvę
„Maltiečių sriubos“ akcija skirta 

dalintis ir šildyti gerumu. Mat spar-
čiai senėjančioje visuomenėje, kur 
didėja atstumai ne tik tarp miestų, 
šalių, bet ir žmonių, atsiranda vis 
daugiau vienišų, apleistų, pamirštų 
senolių. Ir tokių žmonių vis dau-
gės: vis daugiau šeimų savo laimės 
ieško didmiesčiuose ar užsienyje, 
o seni tėvai ar seneliai ilgas savai-
tes ar net mėnesius stumia vienišas 
dienas. Tarp keturių buto ar namelio 
sienų uždarytam žmogui sunku daug 
kas: net apsipirkimas parduotuvėje, 
maisto gaminimas tampa nemenku 
iššūkiu. O ir kuklią pensiją greitai 
„suvalgo“ komunaliniai mokesčiai, 
vaistai...

Tad Maltos ordino savanoriai 
vykdo kilnią misiją: jie verda šiltą 
maistą ir vežioja jį vienišiems vyres-
nio amžiaus žmonėms. Tokią kilnią 
misiją vykdo ir Rokiškio šv. apaštalo 
evangelisto Mato parapijos maltie-
čiai. Tai ypatinga veikla: senyvam 
vienišam žmogui ji suteikia maistą 
ne tik kūnui, bet ir sielai. Juk ne ką 
mažiau nei šilta sriuba, šildo ir šiltas, 
gyvas žodis, rankos paspaudimas. 

Dažnai vienintelis tą dieną.

Paskaičiuokime
Šiemet Maltos ordino svetainėje 

maltieciai.lt skelbiama, kad kiekvie-
nam globojam senukui savanoriai no-
rėtų surinkti po 100 Eur aukų. Iš pir-
mo žvilgsnio, tai atrodytų solidi suma. 
Tačiau paskaičiuokime detaliau: 100 
Eur metams yra... viso labo 27 centai 
dienai. Ką už tokią sumą galėtumėte 
išvirti savo artimam žmogui? O ko-
operuojant jėgas, sutelkiant išteklius 
galima padaryti daug. Tad nenuosta-
bu, kad prasminga Maltos ordino ak-
cija sulaukia didelio žmonių dėmesio.

Iš pradžių – nedrąsūs
Rokiškio šv. apaštalo evangelis-

to Mato parapijos maltiečiai šiemet 
dviejų rūšių sriuba rokiškėnus maiti-
no prie turgaus. Kaip sako savanoriai, 
daug vietų apkeliauta: ir Nepriklauso-
mybės aikštė, ir Rokiškio šv.apaštalo 
evangelisto Mato bažnyčios švento-
rius, ir prekybos centro MAXIMA 
aikštelė, ir rajono savivaldybė. Šiemet 
savanoriai prognozavo, kad šeštadie-
nio rytą pagrindiniu traukos centru 

mūsų mieste taps turgavietė.
O joje žmonių negausu. Ar žie-

miški orai juos išbaidė?  Tad lygiai 
devintą, kai Rokiškio dekanas Ei-
mantas Novikas turgaus lankytojus 
pakvietė draugėn, iš pradžių jie rin-
kosi nedrąsiai. Po dekano šilto palai-
minimo savanoriai ėmė nešioti sriu-
bos lėkšteles praeiviams, kaimyninių 
pavilionų prekeiviams.

Gardi sriuba šildė žmonių rankas 
ir širdis. Aukojo tiek, kiek kas galėjo 
– kas banknotą, kas smulkesnių pini-
gėlių. O beskanaujant sriubą ir pasis-
veikinti, pabendrauti su kitais akcijos 
dalyviais galima.

Sriuba į Rokiškio turgaus aikštę 
atkeliavo iš Maltos valgyklėlės. Kuri 
vertinama rokiškėnų už neįmantrų, 
bet labai gardų maistą. Ir daugelis 
ragavusiųjų džiaugėsi, kad yra gali-
mybė sušilti žvarbią dieną. Bei, netgi 
nededant per daug pastangų, atlikti 
gerą darbą.

Viešnios iš Vilniaus nepažino
Dar prieš prasidedant akcijai, ro-

kiškėnai maltiečiai sužinojo, kad juos 
gali aplankyti svečiai iš Vilniaus. Ta-

čiau lyg tyčia, viešnios mūsiškiai iš 
karto nepažino: priėjusiai kaip mat 
su šypsena pasiūlė sušilti ir pasivai-
šinti sriuba. Apie tai, kad ji – rokiš-
kėnų maltiečių kolegė, išdavė tik iš 
kuprinės kyšantis maltiečių plakato 
kampas. Tad, kaip juokavo rokiškė-
nai, viešnia netyčia atliko „slaptojo 
pirkėjo“ vaidmenį: pati įsitikino, 
kaip svetingai mūsiškiai maltiečiai 
priima rokiškėnus.

Būkime solidarūs
„Maltiečių sriubos“ akcija turi 

savo nuolatinių gerbėjų būrį. Palai-
kyti Maltos savanorių atvyko Sei-
mo narys Raimundas Martinėlis. 
Jis „Maltos sriubos“ akciją palaiko 
nuolat. Parlamentaras  „Rokiškio 
Sirenai“ teigė, kad solidarizuotis su 
Rokiškio maltiečiais – maloni par-
eiga. Juk tam, kad rokiškėnai galėtų 
pasivaišinti karštos sriubos lėkštele, 
savanoriai įdėjo daug pastangų ir 
darbo: nuo ankstaus ryto virė sriubą, 
po to kelias valandas stingdančiame 
šaltyje ją dalina. O kur dar kasdienė 
jų savanorystė: lankyti vienišus, se-
nyvus žmones, rūpintis jais.

Sriubą rokiškėnams dalino ir me-
ras Antanas Vagonis. Tą jis taip pat 
„Maltiečių sriubos“ renginyje daly-
vauja nebe pirmą kartą.

Nuolatiniai talkininkai
Rokiškėnai maltiečiai turi ir dau-

giau bičiulių. Ilgamečiai akcijos tal-
kininkai – Krašto apsaugos savano-
rių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios 
rinktinės 506-osios kuopos kariai 
savanoriai. Jie, kad netikęs oras ne-
trukdytų daryti gerus darbus, kaip ir 
kasmet, šiai akcijai pastatė savo pa-
lapinę, paskolino termosus ir kitus 
indus maistui. „Su kariais mes ben-
draujame daug daug metų. Jie visada 
labai malonūs, mielai padeda mums, 
užtenka tik paprašyti“, – sakė maltie-
čių savanorė Teresė Vigelienė.

Galite paaukoti
Kas nespėjo paskanauti sriubos, 

prie gerų darbų gali prisidėti aukoda-
mas trumpaisiais telefonais. Paaukoti 
galite numeriais 1418 – 3 eurai, 1419 
– 2 eurai. Didesnė suma – maltie-
ciusriuba.lt

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Dalyvauti Savivaldybių tarybų 
rinkimuose užregistruotas dar vienas 
visuomeninis rinkimų komitetas

Savivaldybių tarybų rinkimų 
dalyvių mūsų rajone skaičius 
plečiasi: Vyriausioji rinkimų ko-
misija užregistravo visuomeninį 
rinkimų komitetą „Vieningi su 
Ramūnu Godeliausku“. Jame 
yra 64 nariai. Ši komitetą subūrė 
visuomeninio judėjimo „Vieningi 
kartu“ nariai bei jo veiklą palai-

kantys asmenys.

Visuomeninio rinkimų komiteto 
„Vieningi kartu su Ramūnu Gode-
liausku“ sudėtį galima sužinoti pagal 
šią nuorodą: https://www.vrk.lt/regis-
truoti-visuomeniniai-rinkimu-komi-
tetai-2019-sav?srcUrl=/rinkimai/864/
rnk1144/savVkm/savRinkimuKomi-

tetoNariai_rorgId-27856.html
Viso Savivaldybių tarybų rinki-

muose jau užregistruoti 49 visuome-
niniai rinkimų komitetai. Juose yra 
beveik pusketvirto tūkstančio narių. 
40-ojoje Rokiškio rinkimų apygar-
doje kol kas užregistruoti du visuo-
meniniai rinkimų komitetai.

VRK inform.

Nekilnojamojo turto mokestis – 
iki gruodžio 17-osios

Gyventojai, turintys daugiau nei 
220 tūkst. eurų vertės nekilnojamo-
jo turto (NT), iki gruodžio 17 dienos 
turi sumokėti NT mokestį už 2018 
metus, pranešė Valstybinė mokesčių 
inspekcija.

Šiemet NT mokestį turi sumokėti 
apie 3,5 tūkst. gyventojų. Už 2017 me-
tus jį sumokėjo apie 3,5 tūkst. gyven-
tojų, o mokesčio surinkta 1,2 mln. eurų 
– apie 40 tūkst. eurų daugiau nei 2016 
metais. Didžiausią NT mokesčio dalį 
Lietuvoje sumoka Vilniuje turto turin-

tys asmenys – čia pernai sumokėta 0,97 
mln. eurų, toliau sekė Klaipėda – 165 
tūkst. eurų, trečias buvo Kaunas – 102 
tūkst eurų. 

Šiemet NT mokestis skaičiuojamas 
kitaip – už 220–300 tūkst. eurų vertės 
turtą taikomas 0,5 proc.  tarifas, 300–
500 tūkst. eurų – 1 proc., daugiau nei 
500 tūkst. eurų – 2 proc. 

Tačiau tėvams,  auginantiems tris ir 
daugiau vaikų iki 18 metų arba neįgalų 
vaiką, neapmokestinamasis dydis šie-
met siekia 286 tūkst. eurų.

BNS inform.Pieno perdirbimas šiemet smuko
Sumažėjus lietuviškų pieno 

produktų pardavimams ekspor-
to rinkose ir daugiau kaip ke-
turis mėnesius krentant jų kai-
noms biržose, pieno perdirbimas 
šiemet Lietuvoje kiek smuko.  

Pieno perdirbimo įmonės per 
dešimt mėnesių perdirbo 1,46 mln. 
tonų žalio pieno – 0,6 proc. mažiau 
nei pernai tuo pat laiku, o pieno 
ūkiai perdirbėjams patiekė 1,15 
mln. tonų pieno – 2,9 proc. mažiau. 

Pasak Lietuvos pienininkų aso-

ciacijos „Pieno centras“ direkto-
riaus Egidijaus Simonio, vartojimas 
šalies viduje išlieka pastovus, todėl 
gamybai įtakos turėjo daugiau kaip 
1 proc. sumažėjęs eksportas. Tuo 
metu primilžius mažino sausros 
nulemtos sudėtingos ūkininkavimo 
sąlygos. 

„Ūkiuose primelžiama dukart 
daugiau pieno nei jo suvartojama 
šalyje, tačiau perdirbėjams vietinio 
pieno trūksta, kadangi didelė dalis 
lietuviškų pieno produktų ekspor-
tuojama“, – pranešime sakė E. Si-

monis.
Pasak jo, perdirbėjai šįmet dau-

giau pieno pirko iš Estijos ir Latvi-
jos ūkių – iš jų supirkta 374 tūkst. 
tonų  pieno – 10,5 proc. daugiau 
nei pernai. Šiemet per 10 mėnesių 
iš Lietuvos eksportuota 72 tūkst. 
tonų pieno – didesnę dalį supirko 
Lenkijos perdirbėjai, daugiau pieno 
šįmet eksportuota į Latviją.

Vidaus rinkoje parduodama apie 
40 proc. šalyje pagamintų produk-
tų, o likę 60 proc. eksportuojami.

BNS inform.

Dienyne – ekstrasenso reklama
Vyresniųjų klasių moksleivius 

elektroniniame dienyne TAMO pa-
siekė laiškas su ekstrasenso reklama, 
esą jis padės pakelti pažymių vidurkį.

Per elektroninį dienyną platintas 
esą moksleivio laiškas, kad padedamas 
ekstrasenso jis susigrąžino norą mo-
kytis. Pridėta ir nuoroda į ekstrasenso 
socialinio tinklo Facebook puslapį. 
TAMO elektroninį dienyną valdančios 

bendrovės „Tavo mokykla“ vadovas 
Raimondas Štreimikis sakė, kad laiškus 
į įvairias Lietuvos mokyklas be leidimo 
siuntė vienas moksleivis. Anot jo, eks-
trasenso reklaminis laiškas pasiekė 3,4 
proc. elektroninio dienyno vartotojų. 
„Informuojame, kad užkirtome kelią 
bandymui per vidinę dienyno praneši-
mų sistemą platinti nesankcionuotą in-
formaciją“, – tvirtino R. Štreimikis.

BNS inform.

Rokiškenai maltiečiai džiaugėsi miesto žmonių dėmesiu.
Dekanas Eimantas Novikas džiaugėsi jau daug metų sėkmingai vykdoma „Maltiečių sriubos 
akcija.                                                                                                           „Rokiškio Sirenos“ nuotr.
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Labiausiai išpuoselėtų sodybų savininkams – dovanų ir bučinių lavina
Žvarbų lapkričio 30-osios va-

karą į krašto muziejaus teritoriją 
gužėjo būrys svečių. Nešini dova-
nų maišeliais, gėlių puokštėmis bei 
plačiomis šypsenomis, gražiausių 
sodybų nominantai varstė oficinos 
duris – 15:30 val. čia buvo apdo-
vanojami gražiausių, labiausiai 
išpuoselėtų ir prižiūrėtų sodybų 
savininkai.

Originalumas, įvairovė 
ir etnografiniai atspindžiai
Registracija į gražiausios sodybos 

konkursą prasidėjo dar vasarą – nuo 
birželio 13 dienos Rokiškio rajo-
ne esančių sodybų savininkai buvo 
kviečiami registruotis į koknkursą 
„Gražiausia sodyba“. Konkurse da-
lyvauti galėjo kiekvienas – apie norą 
dalyvauti tereikėjo informuoti suda-
rytą konkurso komisiją arba seniūni-
jos seniūną.

Kelias savaites trukęs vienkiemių, 
kaimų, gyvenviečių ir miestų so-
dybų lankymas konkurso komisijai 
užminė nemenką mįslę. Juk sodybų 
aplankyta buvo beveik keturios de-
šimtys, tad kaip išrinkti gražiausią?

Buvo nuspręsta sodybas vertinti 
balais atsižvelgiant į sklypo išpla-
navimo racionalumą, daržo, poilsio 
zonų, pastatų išdėstymą; želdinių, 
vejų, gėlynų būklę bei priežiūrą, au-
galijos įvairovę ir kompozicijų de-
koratyvumą; sodybos originalumą, 
išskirtinumą, mažosios architektūros 
elementus, krašto etnografijos-spal-
vų ir medžiagiškumo atspindžius, 
pastatų būklę; aplinkos su statiniais 
ir vandens telkiniais priežiūrą, švarą, 
gamtosaugos reikalavimų laikymąsi 
bei gyvosios gamtos objektus – bity-
nus, inkilus, gyvūniją bei jų laikymo 
sąlygas. Atsižvelgiant į šiuos nuos-
tatus sodybos viso surinkti galėjo 50 
taškų.

Negailėjo nei gėlių, nei bučinių
Sudarytos konkurso komisijos 

sprendimu iš 38 sodybų buvo apdo-
vanoti net 31 sodybos savininkai. 
Renginio pradžioje nuspręsta visų 
pirma įteikti padėkas išskirtinių, la-
bai rūpestingai tvarkomų sodybų šei-
mininkus. Padėkos įteiktos:

Jūratei ir Raimondui Nagelėms už 
jaukias ir ramias poilsio erdves Taru-
čiuose esančioje sodyboje;

Marytei ir Zigmui Kavcinskams 
už gėlių puoselėjimą ir daržininkystę 
Pakriauniuose įkurtoje sodyboje;

Irenai ir Kaziui Rapkevičiams už 
Lailiūnuose originaliai sukurtą namų 
aplinką;

Rasai ir Dainiui Čypams už gyve-
nimo džiaugsmo atradimus Duokiš-
kyje;

Genovaitei ir Vidai Pajėdaitėms 
už Jūžintuose užaugintą įspūdingą 
jurginų kolekciją;

Danutei ir Stepui Ramanauskams 
už išradingus sprendimus namų 
aplinkoje Laibgaliuose;

Galinai ir Kaziui Erbreideriams 
už jaukios namų aplinkos sukūrimą 
Moškėnuose;

Gražinai Elenai Didžgalvienei už 
Čedasuose sukurtą laikrodžių kolek-

ciją;
Danutei ir Vytautui Kišūnams už 

kūrybiškumą namų aplinkoje Pa-
kriauniuose;

Angelei ir Genadijui Kolosovams 
už natūrinio ūkio plėtrą ir puoselėjimą 
Bradesiuose;

Ingai ir Valdimarui Šerepkams už 
gražią pradžią prie namų Kazliškyje;

Nijolei Gasiūnienei už estetiškai 
tvarkomą sodybą Kazliškyje;

Irenai ir Alvydui Ruželėms už 
gražiai tvarkomą namų aplinką Did-
sodėje.

Padėkas bei atminimo dovanas 
įteikė Lietuvai pagražinti Rokiškio 
skyriaus pirmininkė Laima Keraitienė 
bei rajono savivaldybės administraci-
jos direktorė Nataša Aleksiejeva.

Įteikus padėkas buvo pereita prie 
svarbiausių “Gražiausia sodyba” kon-
kurso nominacijų – prizines vietas už-
ėmusių sodybų savininkų apdovanoji-
mų, kuriuos, kartu su šventės vedėja 
L. Keraitiene, nominantams įteikė vi-
cemeras Stanislovas Dambrauskas. 
Pirmiausia apdovanoti buvo savinin-
kai gražiausių vienkiemių sodybų, 
kurios, kaip teigė L. Keraitienė, itin 

nustebino. Gražiausios vienkiemio 
sodybos vardą pelnė Editos ir Da-
riaus Šarkauskų sodyba Bajoriškių 
kaime, antrą vietą užėmė Danguolės 
Bertašienės sodyba Nevierių kai-
me. Trečią vietą dalinosi Galinos ir 
Henriko Jančiauskų sodyba Brade-
sių kaime bei Alvyros ir Albino Mi-
kalkevičių sodyba Jurkupių kaime.

Šventės vedėjos Laimos Kerai-
tienės teigimu, didelių diskusijų su-
kėlė gražiausios gyvenviečių sody-
bos rinkimai, tačiau galiausiai pačia 
gražiausia pripažinta Violetos ir Vy-
tauto Daščiorų sodyba Kavoliškyje. 
Antrąja vieta pasidalino Laimutės Ir 
Virginijaus Bulovų sodyba Kons-
tantinavos kaime, Indrės ir Mariaus 
Lukšių sodyba Panemunėlio gele-
žinkelio stotyje bei Janinos ir Arvy-
do Rudinskų sodyba Kriaunų mies-
telyje. Trečiąją vietą dalinosi Ritos 
ir Arvydo Čižiūnų sodyba Pandėlio 
kaime, Redos Tičkaitės – Lašų kai-
me ir Aušrelės Čelkienės bei Gin-
tauto Kuosos sodyba Pakriaunių 
kaime.

Gražiausios miesto sodybos vardą 
pelnė Daivos ir Algirdo Klimkevičių 

sodyba Obelių miestelyje, antrą vietą 
užėmė taipogi Obeliuose įkurta Jolan-
tos ir Sigito Kulių sodyba, o trečioji 
vieta atiteko Pandėlyje esančios Da-
nutės ir Laimučio Labeikių sodybai.

Galiausiai buvo apdovanoti pa-
vyzdingai tvarkomų sodybų savinin-
kai. „Tai ne tik nominacija, tai – pri-
vilegija,“ – apie pavyzdinės sodybos 
nominacijas atsiliepė L. Keraitienė. 
Pavyzdingai tvarkomomis sodybo-
mis buvo pripažinta Nijolės ir Vytau-
to Gasiūnų sodyba Rokiškio mieste, 
Janinos ir Vidmanto Sirvydžių sody-
ba Jūžintų miestelyje bei Virginijos ir 
Virgilijaus sodyba Suvainiškyje.

Prizines vietas užėmusiems sody-
bų savininkams buvo įteikti atmini-
mo prizai bei „Rokiškis – Kultūros 
sostinė 2019“ atributika. Prizinin-
kams liaupsių negailėjo ir į oficiną 
susirinkę svečiai bei seniūnai: gra-
žiausių sodybų savininkus apdo-
vanojo gėlėmis bei bučiniais. Po 
ceremonijos atvykėliai vaišinosi už-
kandžiais, o vėliau keliavo į pagrin-
dinius dvaro rūmus klausytis muziki-
nės programos.

Monika MEILUTĖ

Prisidėkite prie Rokiškio rajono vaikučių 
kalėdinių svajonių išsipildymo!

Kalėdos - stebuklų metas. Deja, 
stebuklai nepasibeldžia į kiekvieno 
namų duris. Liūdniausia, kai stebu-
klo nesulaukia taip Kalėdų Senelio 
belaukiantys, kvepiančių meduolių 
prikepę mažyliai. Galbūt norite 
būti tas Kalėdų Senelis, kurio taip 
laukia mažyliai ir išpildyti jų sva-
jones padovanodami lėlę, tuniką, 
meškiną? Jei taip, Rokiškio rajono 
vaikučių svajones galite rasti pa-
spaudę http://vaikusvajones.lt/

Projektas „Vaikų svajonės“ pradė-
tas 2010 m. kaip savanoriška veikla, 
siekiant išpildyti sudėtingomis soci-
alinėmis sąlygomis gyvenančių vai-
kų svajones, padrąsinti vaikus tikėti 
savo svajonėmis ir jų siekti.

Projekto veikla yra pagrįsta sava-
noriškumo principu: visi jį organi-
zuojantys žmonės, projekto partne-
riai ir šiais vaikais besirūpinantys 
savivaldybių socialiniai centrai, 
projekte dalyvauja savanoriškai bei 
neatlygintinai, projekto įgyvendini-

mui aukodami savo asmeninį laiką ir 
kitus išteklius.

Projektas „Vaikų svajonės“ – tai 
tarpininkas tarp Lietuvos savival-
dybių socialinių darbuotojų, kurie 
rūpinasi socialinės rizikos šeimose 
augančiais vaikais, ir geros valios 
žmonių, kurie nori įgyvendinti šių 
vaikų svajones. Mes suteikiame ga-
limybę vaikų svajonėms būti išgirs-

toms ir pastebėtoms, o geraširdžiams 
ir socialiai atsakingiems žmonėms – 
galimybę prisidėti prie pilietiškos ir 
neabejingos visuomenės kūrimo.

Ačiū, kad pildote vaikų svajones ir 
praskaidrinate nelengvą jų kasdieny-
bę. Geri darbai, kuriems susiburiame 
draugėn, yra viena prasmingiausių 
žmogaus veiklų.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Rokiškio Šv. Mato bažnyčioje – 
atnaujintos durys
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Ūkininkai ir mokslininkai suremia pečius
Nuo gruodžio 3 dienos prasideda 

paraiškų priėmimas pagal Lietu-
vos kaimo plėtros 2014–2020 metų 
programos (KPP) priemonės „Ben-
dradarbiavimas“ veiklos sritį „Pa-
rama EIP veiklos grupėms kurti ir 
jų veiklai vystyti“. Jai įgyvendinti iš 
viso skirta 11,6 mln. eurų, šiam pa-
raiškų priėmimo etapui – 3,6 mln. 
eurų iš Europos žemės ūkio fondo 
kaimo plėtrai ir Lietuvos Respubli-
kos valstybės biudžeto. 

Bendradarbiavimas
problemoms spręsti
EIP – tai Europos inovacijų par-

tnerystė, skirta paskatinti ūkininkų, 
mokslininkų ir konsultantų bendradar-
biavimą kuriant inovacijas ir ieškant 
bendrų sprendimų žemės ir miškų ūkio 
sektoriuose. „Paprasčiau tariant, ūki-
ninkai kelia savo problemas ir kartu su 
mokslininkais bando jas spręsti“, – tei-
gia pašnekovas.

Šios priemonės paramos gavėjai, 
anot specialisto, yra EIP veiklos grupės 
– neformalus darinys, veikiantis pagal 
jungtinės veiklos sutartį. EIP grupėje 

Ūkininkai, mokslininkai ir konsultantai gali suremti pečius ir kartu spręsti kylančias 
problemas.                                                                                                         Vytauto Ridiko nuotr.

būtinai turi dalyvauti mokslo institucijos, 
konsultantai ir ūkininkai, bent jau po vie-
ną subjektą iš visų trijų šalių. „Prioritetas 
teikiamas toms EIP grupėms, kuriose  
dalyvauja daugiau ūkininkų, “ – sako 
specialistas.

Ši priemonė įgyvendinama dviem 
etapais. Pirmiausia EIP grupės paren-
gia projektų galimybių studijas, jos yra 
vertinamos ekspertų ir svarstomos EIP 
veiklos priežiūros komitete. „Patvirtintos 
galimybių studijos keliauja į tolesnį eta-

pą ir pagal jas galima teikti paraiškas pa-
ramai gauti“, – dėsto S. Miškinis. Pasak 
pašnekovo, pirmasis etapas – EIP vei-
klos grupių galimybių studijų teikimas ir 
vertinimas – vyko šių metų viduryje. EIP 
priežiūros komitetas pritarė aštuonioms 
projektų galimybių studijoms.

Paramos intensyvumas skiriasi
Anot specialisto, EIP veiklos grupės 

projekto galimybių studijos rengiamos 
pagal vieną iš  temų, kaip antai, tva-

raus dirvožemio naudojimo, augalų 
produktyvumo didinimo ir produkcijos 
nuostolių mažinimo, augalų sveikatos, 
kenksmingų organizmų ir piktžolių 
kontrolės, ūkininkavimo sistemų pri-
taikymo klimato kaitai mažinti, gyvūnų 
gerovės, sveikatingumo ir aplinkosau-
gos standartų užtikrinimo gyvulinin-
kystės ūkiuose ir kt. Vienam projektui 
skiriama iki 200 tūkst. eurų paramos.

S. Miškinio teigimu, paramos inten-
syvumas gali skirtis, atsižvelgiant į iš-
laidų pobūdį, ir svyruoja nuo 50 iki 100 
proc. 100 proc. yra remiamos EIP vei-
klos grupės bendradarbiavimo išlaidos, 
taip pat didžioji dalis projekto įgyven-
dinimo išlaidų. Tuo tarpu investicijos 
į žemės ūkio techniką, įrangą, taip pat 
kompiuterinę įrangą remiamos pagal 
tokį išlaidų rėmimo intensyvumą, kuris 
taikomas kitose priemonėse, tačiau pa-

ramos intensyvumas dar padidinamas 
20 proc. dėl to, kad investicijos įgy-
vendinamos remiantis EIP. 

Šiuo metu yra įgyvendinama 12 
EIP projektų. 4 projektai įgyven-
dinami gyvulininkystės sektoriuje 
(šiltnamio efektą sukeliančių dujų 
emisijų mažinimas, inovacijos pašarų 
gamyboje, biotechnologijų taikymas, 
antibiotikų naudojimo mažinimas), 6 
projektai – augalininkystės sektoriuje 
(rizikos valdymas, tausus pesticidų 
naudojimas taikant integruotas kenks-
mingų organizmų valdymo sistemas, 
biopreparatų naudojimas tręšime, 
grūdų sandėliavimas), 1 projektas – 
miškininkystės sektoriuje (plantacinių 
miškų įveisimas), 1 projektas skirtas 
žinių perdavimo sistemos plėtrai (ino-
vacijų diegimo sistemos sukūrimas). 
Jiems yra skirta 4,59 mln. Eur.

Užs. 0723

Užs. 0722

Šių metų lapkričio 12-16 dieno-
mis Rokiškio Juozo Tūbelio pro-
gimnazijos anglų kalbos mokyto-
jos D.V aikutienė ir N.J urevičiūtė 
dalyvavo tarptautinio Erasmus+ 
projekto „Muzikai nereikia žinoti 
jokių kalbų“ parnerių susitikime 
Laskarzew mieste Lenkijoje. Dvie-
jų metų trukmės projekte dalyvau-
ja penkios mokyklos iš Bulgarijos, 
Estijos, Kroatijos, Lietuvos ir Len-
kijos. Projekto uždavinys yra kurti, 
perkelti ir įgyvendinti naujoves bei 
dalintis gerąja praktika mokyklose. 
Projekto veiklose dalyvauja 9- 17 
metų mokiniai. Integruodami įvai-
rias muzikines veiklas jie susipa-
žins su kitų šalių kultūra, taip pat 
tobulins kalbos įgūdžius.

Susitikimo Lenkijoje metu mo-
kytojos dalyvavo mokytojų moky-
muose, paskaitoje apie muzikos įta-
ką vaiko vystymuisi, stebėjo įvairių 
dalykų pamokas. Projekto atidary-
mo šventėje dalyvavo visa mokykla. 
Kiekvienos klasės mokiniai pasako-
jo apie savo šalies kultūrą, tradici-
jas. Viena diena buvo skirta išvykai 
į regiono centrą – Liublino miestą. 
Mokytojai iš mokyklų-partnerių 

aplankė liaudies buities muziejų, 
stebėjo pasaulinio garso studentų 
folkloro ansamblio „Jawor“ pasi-
rodymą, kuris buvo skirtas Lenki-
jos nepriklausomybės 100- mečio 
minėjimui.

Projekto metu 20 progimnazi-
jos mokinių kartu su mokytojais 
dalykininkais vyks pristatyti savo 
miestą, mokyklą, muzikinę kultūrą 
į kitas šalis.

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešoji 
biblioteka skelbia bibliotekos turto aukcioną: 
Naujos automobilio padangos, 4 vnt., 195x70xR15C; pradi-

nė 1 vnt. kaina – 50 Eur; 
Neveikianti kompiuterinė technika (spausdintuvas – 1 vnt.; 

vaizdo grotuvas DAEWOO – 1 vnt.; televizorius VIDO- 1 vnt.; 
daugiafunkciniai įrenginiai –  7 vnt., stacionarieji kompiuteriai 
– 10 vnt.) – 1 vnt. kaina – 7 Eur.  

Aukcionas vyks  2018 m. gruodžio 19 d. 14 val. 
adresu – Taikos g. 19.

Užs. 0721

Tapytojos ruošiasi parodai

Pirmąją žiemos dieną Rokiškio krašto muziejuje rinkosi tapytojų-mėgėjų būrelis. Kartu su dailininku Raimondu 
Gailiūnu analizavo naujus savo paveikslus. Moterys ruošiasi savo kūrybos parodą, skirtą „Rokiškis – Lietuvos kul-
tūros sostinė“,  surengti 2019 m. žiemą.                                                          Rokiškio krašto muziejaus inform.

Perspėjimas žvejams: 
ant ledo galima žvejoti 
tik įsitikinus jo saugumu

Atvėsus orams ir užšalus seklie-
siems šalies vandens telkiniams, 
aplinkosaugininkai primena žve-
jams mėgėjams, kad privalu laiky-
tis žvejybos ant ledo reikalavimų ir 
elgtis atsakingai.

Artimiausiomis dienomis, kaip 
praneša Lietuvos hidrometeorologi-
jos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 
(LHMT), ledo danga jau susidarys 
ir vidutinio gylio ežeruose. Ledas 
laikomas nesaugiu, jeigu yra plo-
nesnis nei 7 cm. Jis formuojasi nuo 
priekrantės zonos, todėl yra saugus 
tik arčiau kranto.  

Mėgėjų žvejybos vidaus vande-
nyse taisyklės draudžia būti vandens 
telkiniuose ant ledo, kai dėl jo bū-
klės kyla pavojus žmonių gyvybei 
ar sveikatai, esant plonai jo dangai 
ar LHMT paskelbus apie ledo būklę, 
kuri gali kelti pavojų. Be to, šiomis 

taisyklėmis yra nustatyta prievolė 
žvejojant ant ledo turėti smaigus, ku-
riais pasinaudojus būtų galima išlipti 
įlūžus. 

Smaigai, pasak Aplinkos ministeri-
jos Gamtos apsaugos ir miškų depar-
tamento Gamtos apsaugos skyriaus 
vedėjo Vilmanto Graičiūno, kainuoja 
nebrangiai, o padeda išsaugoti gyvy-
bę. Be smaigų, žvejams rekomenduo-
jama turėti virvę arba bent jau šaliką, 
kurį nelaimės atveju galima panaudoti 
kaip virvę. Saugiausia žvejoti ant ledo 
– vilkint neskęstantį kostiumą, bet ne 
kiekvienas išgali jį įsigyti. Smaigų 
galima nusipirkti žūklės prekių par-
duotuvėse arba pasidaryti patiems, 
panaudojus du atsuktuvus, ylas ar kt. 

Žvejai, neturintys smaigų ar žvejo-
jantys ant nesaugaus, plonesnio nei 7 
cm, ledo, bus įspėjami arba baudžia-
mi nuo 10 iki 60 eurų bauda.

BNS inform.
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Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos šimtmečio šventėje – 
jautrus mokinių ir mokytojų spektaklis

100 metų - tai daug, ar mažai? 
Būtent tokį garbingą skaičių šie-
met į mokyklos istoriją įrašė Juozo 
Tumo-Vaižganto gimnazija,  į so-
lidaus jubiliejaus šventę sukvietu-
si esamus ir buvusius mokinius ir 
mokytojus, kurių gausus būrys vos 
tilpo į didžiulę, gimtadienio kul-
minacijai - spektakliui paruoštą 
sporto salę.

Nespalvotos fotografijos 
ir klasių susitikimai
Iškilminga gimtadienio šventė 

prasidėjo tradiciškai – šventės da-
lyviai suskubo į Šv. apaštalo evan-
gelisto Mato bažnyčią, kurioje buvo 
aukojamos šv. Mišios už garbingą 
jubiliejų mininčią mokyklą.

Po pamaldų dar nedrąsus svečių 
būrys sėdo į automobilius, kurių 
kolona pasileido per ką tik iškritu-
sio sniego patalą, jame palikdama 
ryškų taką Mykolo Riomerio gatvės 
link – juk ten įsikūrusi gimtadienio 
„kaltininkė“ Juozo Tumo-Vaižganto 
gimnazijos Senieji rūmai, kurių šeš-
tadieninę ramybę tuoj, jau tuoj su-
drums gausus atvykėlių būrys, kuris 
žygiuos į aktų salę – ten nuo vidur-
dienio iki vėlyvos popietės nostalgiš-
kus prisiminimus kedeno konferen-
cija „Mokyklos šimtmetis: istoriniai 
aspektai“.

Konferencijai pasibaigus moky-
kloje netilo šurmulys – koridoriuje 
vieni kitiems rankas spaudė ištisus 
dešimtmečius nesimatę klasės drau-
gai glėbesčiavosi jau seniai mokyklo-
je nebedirbančios mokytojos. Pirmo 
aukšto fojė besirenkantis būrys dali-
nosi į kelias grupes – vieni rikiavosi 
prie senų, dar nespalvotų nuotraukų 
ar smalsiai apžiūrinėjo mokyklos is-
toriniame kampelyje sukabintus dar 
rusiškus raštus, mokyklos piešinius, 
medalius. Kiti pirštu bedė į jau pa-
mirštas klasių nuotraukas, treti ap-
žiūrinėjo buvusių mokinių darbų 
parodą „Mes grįžom dideli“. Tačiau 
didžiausia svečių dalis žygiavo į su-
sitikimams paruoštas klases, kuriose 
buvę klasiokai dalinosi nostalgiškais 
prisiminimais. Dar ilgai išeiti iš kabi-
netų niekas neskubėjo – turbūt isto-
rijomis pasidalinti neužtektų ir viso 
vakaro...

Šventės kulminacija – 
spektaklis
Neskubančių, vis dar besišneku-

čiuojančių šventės dalyvių banga 
judėjo link sporto salės. Čia vyko 
pagrindinė šventės dalis, bendras 
mokytojų ir mokinių darbas, teatrali-
zuota muzikinė vizualizacija „O kla-
sėje atrodys taip, kaip buvę...“. Į iš 
pažiūros didžiulę sporto salę svečiai 
rinkosi iki pat spektaklio pradžios. 
Nors patalpoje išdėstyta keli šimtai 
kėdžių, sausakimšoje salėje daugelis 
svečių liko stovėti – tikriausiai tokio, 
per gausaus svečių būrio nesitikėjo ir 
patys šventės organizatoriai.

Ir štai, šviesos užgęsta, fone pasi-
girsta melancholiška muzika. Mėly-
nos šviesos apsuptyjepasirodo pir-
mosios mokyklos nuotraukos. Po jų 
į sceną išbėga aktoriai – mokyklos 
mokytojai ir mokiniai. Scenoje vyks-

ta dailės, muzikos pamokos, choro 
repeticija. Į sceną įžengusi mokinė 
deklamuoja vienos ryškiausių tarpu-
ario Rokiškio žvaigdždučių – Matil-
dos Olkinaitės eilėraštį „Mano kla-
sė“. Tačiau pasigirsta lėktuvų motorų 
ūžesys, šūviai. Tai aliuzija į 1940 m. 
sovietinę ir 1941 m. nacių okupaciją. 
Jaunuoliai išneša nušautųjų mokinu-
kių kūnus. Į sceną išbėgę banditai 
kelia neramumus ir kitiems baltais 
marškiniais apsirėdžiusiems klasės 
vaikams – kartu su mokytoju šie 
susispiečia į būrį ir drebėdami lau-
kia baisaus verdikto. Būrį banditai 
išskaido – vienus ragina eiti grubiai 
tempdami už alkūnių, kitus – į nuga-
rą įrėmę ginklus. Skaitomi mokytojai 
į tremtį, Tomsko miestą skrieję gim-
nazijos šeštokų laiškai. Kita scena 
– miško brolių daina poetės Dianos 
Glemžaitės-Bulovienės, dar vienos 
tragiško likimo šios gimnazijos au-
klėtinės eilėmis.

Toliau mokyklos istorijoje – šo-
kiai, sporto ir kitokios varžybos, rau-
donas skareles pasirišusių pionierių 
eitynės. Spektaklyje nebijota istorinės 
tiesos: scenoje kelios pionierės nuei-
na pas kunigą, tai nelieka nepastebėta 
„budrių akių“ ir pas kunigą prisista-

to asmenys su skrybėlėmis, ilgais 
lietpalčiais ir raudonais pažymėji-
mais. Moksleiviškas pasipriešinimas 
sistemai: dubenėlyje deginami pionie-
rių kaklaraiščiai. Toliau – Atgimimo 
metas, nepriklausomybės lūkesčiai. 
Mokinių, jau nusiplėšusių pionie-
riškus kaklaraiščius, bei mokytojų 
būrys mojuoja Lietuvos vėliavomis. 
Unikalią šventės kulminacija užbaigė 
mokyklos himnas kartu dainuoti pa-
kvietęs ir pagarbiai atsistojus svečius.

Po spektaklio – sveikinimų metas. 
Sveikinti suskubo buvęs mokyklos 
direktorius, o dabar – meras Antanas 
Vagonis, savivaldybės administraci-
jos direktorė Nataša Aleksiejeva prie 
sveikinimo pridėjusi ir pokštą apie 
likimo vingius. „Kai mokiausi šio-
je mokykloje, jai vadovavo Antanas 
Vagonis. Dabar jis – rajono meras, o 
aš administracijos direktorė. Juokin-
ga, tačiau likimas suvedė taip, kad 
vis tiek dirbame vienoje komandoje,“ 
– šypsojosi N. Aleksiejeva. Į sceną 
nešinas puokšte, lydimas rajono švie-
timo įstaigų vadovų, lipo Juozo Tūbe-
lio progimnazijos direktorius Zenonas 
Pošiūnas, Seimo narys Raimundas 
Martinėlis, kraštotyrininkas Venantas 
Mačiekus, Rokiškio krašto muziejaus 

vadovė Nijolė Šniokienė, buvę moky-
klos prezidentai bei seimo nariai.

Deimančiukas – 
pasaulinio garso sportininkė
Gimnazijos direktorei Dianai Gu-

zienei pristačius naują mokyklos 
iniciatyvą – „deimančiukus“ skirtus 
pagerbti nusipelniusius mokyklos 
bendruomenės narius, pirmasis „dei-
mančiukas“ atiteko šios gimnazijos 
absolventei, lengvosios atletikos Eu-

ropos čempionato bronzos medalio 
laimėtojai Livetai Jasiūnaitei. Ši ieties 
metikė savo sportinį kelią pradėjo 
būtent Rokiškyje. Ji iš jaudulio sun-
kiai tramdydama ašaras padėkojo už 
viską, ką pasiekė, savo pirmajai tre-
nerei – Inai Nagelei.  Sveikinimams 
pasibaigus svečiai mokyklos pastato 
palikti neskubėjo – M. Riomerio ga-
tvėje dar ilgai stovėjo apsnigtos kelios 
dešimtys automobilių.

Monika MEILUTĖ
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Perkančioji organizacija: Rokiškio ra-
jono savivaldybės administracija (kodas 
188772248, Respublikos g. 94, 42136 Ro-
kiškis).

Pirkimo objektas: Rokiškio mies-
te perkami 1 vieno kambario ir 1 dviejų 
kambarių butai; Obelių mieste - 1 vieno 

kambario butas; Juodupės miestelyje – 1 vieno ir 1 dvie-
jų kambarių butai su visais komunaliniais patogumais. 
Butai su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, 
dušine), mediniuose ar karkasiniuose namuose bei bu-
tai, kurių nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 proc., nebus 
perkami.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pas-

tatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos 
ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo, patvir-
tinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 
13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar 
kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių 
į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Paraiškos vertinimo kriterijai: kaina, buto techninė 
būklė ir energinio naudingumo klasė.

Pirkimo dokumentus galima gauti Strateginio pla-
navimo ir investicijų skyriuje, 414 kab., Respublikos g. 
94, Rokiškyje, arba rasti internete adresu www.rokiskis.
lt naujienų skiltyje.

Informacija teikiama tel. (8 458) 71 429, mob. 8 616 
48 892, el. paštu v.gindviliene@post.rokiskis.lt.

Paraiškos  pateikimo vieta: Strateginio planavimo ir 
investicijų skyrius, 414 kab., Respublikos g. 94, Rokiškyje.

Paraiškos  pateikimo terminas: iki 2018 m. gruodžio 
13 d. 10.00 val.

Kalba, kuria turi būti parengta paraiška: lietuvių.
Paraiška pateikiama užklijuotame voke, ant kurio 

nurodomas parduodamo buto adresas, kontaktinio as-
mens vardas, pavardė ir telefono nr.

Pateikiami šie dokumentai:
1. Užpildyta paraiška; 
2. Nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
3. Kadastro duomenų bylos kopija;
4. Buto energetinio efektyvumo sertifikato kopija;
5. Notaro patvirtintas įgaliojimas, suteikiantis teisę as-

meniui teikti paraišką ir derėtis dėl buto pardavimo (jei 
paraišką teikia ne pats savininkas arba kai butas nuosa-
vybės teise priklauso keliems asmenims).

Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 
2018 m. gruodžio 13 d. 10.30 val. Rokiškio rajono  sa-
vivaldybės administracijos 203 kab., Respublikos g. 94, 
Rokiškyje.

Užs. 0719

Tarptautinėje konferencijoje – 
ir mūsų dekanato dvasininkų pranešimai
Gruodžio 14 d. Kupiškyje vyks tarptautinė konferencija POPIEŽIŲ VIZITŲ SVARBA KATALIKŲ 
BAŽNYČIAI IR VISUOMENEI LIETUVOJE. Joje vienas pranešimų tiesiogiai lies ir mūsų rajono 
tikinčiųjų sielovadą. Tai bus pasakojimas apie unikalią ir didžiulio dėmesio bei gausybės 
šiltų atsiliepimų sulaukusią programą „5 in 1“, kuria džiaugėsi ne tik Duokiškio, Salų bei 
Kamajų parapijų žmonės, bet ir Kamajus aplankę tikintieji iš įvairiausių šalies miestų. Apie šią 
edukacinę programą kalbės Kamajų, Salų, Duokiškio klebonas Andrius Šukys. Konferencija 
įdomi ne tik dėl to, kad joje bus kalbama apie Rokiškio dekanato parapijų patirtį. Ji svarbi ir 
norintiems pasisemti žinių apie Katalikų bažnyčios istoriją, jos šiandienos aktualijas. Apie tai 
– Pandėlio, Panemunio ir Skapiškio klebono Alberto Kasperavičiaus pranešimas.

Melioratorių g. 8 A, 
Kavoliškis, 
Rokiškio r. sav., Lietuva

Tel. 8 640 57888
El. p. info@ginmedika.lt
www.ginmedika.lt

šeimos klinika
Nemokamos      paslaugos!

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ, KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 
KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO SKYRIUS, KUPIŠKIO R. ŠVIETIMO PAGALBOS TARNYBA, 

ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS, LIETUVIŲ, UKRAINIEČIŲ ISTORIKŲ ASOCIACIJA kviečia į
DVASINGUMUI SKIRTĄ IV TARPTAUTINĘ MOKSLINĘ KONFERENCIJĄ

POPIEŽIŲ VIZITŲ SVARBA KATALIKŲ BAŽNYČIAI IR VISUOMENEI LIETUVOJE

9-10  val. Šv. Mišios Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažny-
čioje. Gieda Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios choras, 
vadovas – vargonininkas Marijanas Remeikis

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro didžioji salė (Ge-
dimino g. 40, Kupiškis)

10-10.30 val. Dalyvių registracija  
10.30 val. Konferencijos atidarymas. Konferencijos dalyvius 

sveikina: Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos merginų 
ansamblis (vadovė - Sandra Guginienė), Kupiškio rajono savi-
valdybės meras Dainius Bardauskas, Panevėžio vyskupas Linas 
Vodopjanovas OFM, Kupiškio rajono savivaldybės Kultūros, 
švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė, Kupiškio 
Kristaus Žengimo į dangų parapijos klebonas  dekanas kun. mgr. 
Mindaugas Kučinskas

I sesija
Moderatoriai: Šiaulių universiteto dėstytojas prof. Donatas Jur-

gaitis ir Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM
Pranešimai:
11–11.20  val. Popiežiaus Pranciškaus vizitas bažnytinės ben-

drystės kontekste. Kauno vyskupas augziliaras teol. dr. Algirdas 
Jurevičius – Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos dėstytojas

11.20-11.40  val. Marija – gailestingumo įsčiose – katechezė 
prie Aušros Vartų belaukiant popiežiaus Pranciškaus. Teol. dr. kun. 
Gediminas Jankūnas OFS – VDU Katalikų teologijos fakulteto 
dėstytojas 

11.40-12  val. Istorinė atmintis, kaip tikinčiųjų ateitį kuriantis 
veiksnys, popiežių kalbose Lietuvoje. Teol. lic. kun. Albertas Kas-
peravičius

12-12.20 val. Popiežiaus Pranciškaus vizito įtaka kultūrai ir re-
liginiam bei politiniam gyvenimui. Teol. dr. kun. Vilius Sikorskas

12.20-12.40 val. Represuoti Kupiškio krašto kunigai. Dr. Da-
rius Juodis – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos 
Mokslo centras 

Konferencijos programa
12.40 – 13  val.  Kun. kankinio Alfonso Lipniūno asmenybės 

svarba ir aktualumas. Teol. lic. kun. Vitalijus Kodis 
II sesija
Moderatoriai: Kauno vyskupas augziliaras, Vilniaus Šv. Juo-

zapo kunigų seminarijos dėstytojas teol. dr. Algirdas Jurevičius ir 
VDU KTF dėstytojas teol. dr. kun. Gediminas Jankūnas OFS

Pranešimai:
14-14.20 val. Nuoširdžios  jaunimo mintys apie Bažnyčią. Mo-

nika Žydeliūnaitė  – Panevėžio vyskupijos jaunimo centro vadovė
14.20 – 14.40  val. Edukacinių programų ,,Teologas biblioteko-

je‘‘ ir „5 IN 1" aktualumas ir nauda. Jurgita Gudeliene – Utenos A. 
ir M. Miškinių viešosios bibliotekos bibliotekininkė ir teol. lic. kun. 
Andrius Šukys

14.40-15.10 val. Короновані чудотворні ікони Матері Божої 
в Українській греко-католицькій церкві. Киричук Олександра, 
Омелчук Марія –  Інститут релігієзнавства, Лвів [Ukrainos 
Graikų apeigų katalikų Bažnyčios stebuklingos Karūnuotos Dievo 
Motinos ikonos. Aleksandra Kyryčuk ir Marija Omelčuk –  Lvo-
vas, Religijotyros institutas]

15.10-15.30 val. Trakų Dievo Motina – Lietuvos globėja. Irma 
Stadalnikaitė – Nacionalinio Lietuvos istorijos laikraščio „Voruta“ 
redaktorė

15.30-15.50  val. Švč. Mergelės Marijos paveikslai Kupiškio 
dekanato bažnyčiose. Lina Matiukaitė – Kupiškio rajono savival-
dybės viešosios bibliotekos Kraštotyros ir edukacijos skyriaus ve-
dėja ir Vytis Zavackas – Kupiškio rajono savivaldybės vyriausias 
specialistas

15.50 – 16 val. Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčios 
Dievo Motinos paveikslas. Dr. Aldona Vasiliauskienė –  Lietuvių, 
ukrainiečių istorikų asociacijos prezidentė

16-16.30 val. Diskusijos. Vadovauja: prof. Donatas Jurgaitis, 
kun. teol. dr. Gediminas Jankūnas OFS, vyskupas teol. dr. Algirdas 
Jurevičius

Organizacinis konferencijos komitetas:
Dainius Bardauskas – Kupiškio rajono savivaldybės meras, Jurgita Trifeldienė – Kupiškio rajono savi-

valdybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja, dr. Aldona Vasiliauskienė – „Lietuvių, 
ukrainiečių istorikų asociacijos“ prezidentė, Laima Kilkuvienė – Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos  l. 
e. p. direktorė, Ligita Stapulionienė – Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnybos  metodininkė.Mokslinis kon-
ferencijos komitetas: prof. Donatas Jurgaitis – Šiaulių universitetas, teol. dr. vyskupas Algirdas Jurevičius 
– Kauno vyskupas augziliaras, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos dėstytojas, teol. dr. kun. Gediminas 
Jankūnas OFS – VDU KTF lektorius,  doc. dr. Irena Ramaneckienė – Šiaulių universiteto dėstytoja, dr. Al-
dona Vasiliauskienė – „Lietuvių, ukrainiečių istorikų asociacijos“ prezidentė

Konferenciją globoja JE Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM

DALYVIŲ REGISTRACIJA: el. p. kupiskio.pmmmc@gmail.com, www.kupiskiopmmmc.lt  
arba tel. (8 459) 35 144 iki 2018 m. gruodžio 12 d.
Pedagogams bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai. Kaina 1,45 Eur.

Kontaktai: Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba, tel.: (8 459) 35 144; L. e. p. direktorė Laima Kilkuvienė, 
tel.: +370 616 20 088; metodininkė Ligita Stapulionienė, tel.: (8 459) 35 144, adresas: Vilniaus g. 8, Kupiškis

Ieškokite Rokiškio  prekybos centruose!
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2018 m. gruodžio 12 d. 10 val. Rokiškio r., Kama-
jų sen., Gaveikių k. numatomi žemės sklypo Kad.
Nr. 7335/0005:8 kadastriniai matavimai. Gretimo 
besiribojančio žemės sklypo Kad.Nr. 7335/0005:20 
savininkas kviečiamas atvykti į žemės sklypo žen-
klinimą.

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

tel.: +370 685 77037
TRANSPORTO PRIEMONIŲ 

DALYS

• Moskvič 412 mažai naudota 
variklį. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• R15 skardinius ratlankius, 4 vnt. 
Tinka VW Passat B5. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• R13, R14, R15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Mažai naudotą akumuliatorių 
Varta 12 V, 90 Ah, 720 A.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• VW Golf 3 1998 m., 1.9 l, TD, 

universalas, dalimis.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Originalią Mercedes Benz  
stogo bagažinę, kaip nauja.  
Kaina 200 Eur. Tel. 8 623 29 070. 
Rokiškis
• 2003 m.Opel Zafira 2.0 DTI 74 
kW dalimis.Lieti ratai R16.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• Lietus ratus R16 5x110, 4 vnt. 
Tinka Opel Zafira, Opel Vectra C, 
Opel Astra, Opel Signum.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• VW Passat B4 (delfinas) 1,9 l, 
TDI, 66 kW, 1995 m., dalimis.  
Tel. 8 671 51 396. Rokiškis
• Audi 100 C4 2,5 l, TDI, 85 kW, 
1995 m., dalimis.  
Tel. 8 671 51 396. Rokiškis
• VW Sharan greičių dėžę, 
benzinas. Tel. 8 618 13 432. 
Rokiškis
• Originalius, lietus ratlankius su 
padangomis BMW R16 235/60. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Lietus ratlankius R17 5x112, 
labai geros būklės . Kaina 170 Eur. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Opel Vectra 2 l, dyzelis, 60 kW, 
dalimis. Tel. 8 603 87 554.  
Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• Audi B4 Avant 1,9 l, TDI, 66 kW, 
dalis. Tel. 8 603 87 554.  
Rokiškis

• Originalius Audi R16 ratlankius. 
Kaina be padangų. Kaina 180 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Audi A4 B5 dalimis. Sedanas, 
benzinas. Atsakau į sms.  
Tel. 8 647 88 088. Rokiškis
• Lietus, gražius ratus R18 nuo 
Mercedes Vito. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 675 84 133. Rokiškis
• Lietus ratus su žieminėmis 
padangomis R16 215/65. Dvi 
padangos geros, po 7 mm, dvi 
reiktų keisti. Tinka MB, VW, 
AUDI. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• VW Caddy 2008m. priekinį 
bamperį, kairės pusės žibintą, 
dešinės pusės posparnę.  
Tel. 8 615 55 734. Rokiškis
• 1991-1996 m. Opel Astra priekinį 
bamperį. Tel. 8 615 55 734. 
Rokiškis
• Veikiančią automagnetolą.  
Kaina 15 Eur. Tel. 8 627 36 117. 
Rokiškis
• Lengvojo lydinio gražius 
ratlankius, keturių skylių, R15. 
Centrinė skylė 58 mm, tarpas tarp 
skylių 108 mm. Tel. 8 615 55 734. 
Rokiškis
• Opel Astra 1999 m., 1,7 l stabdžių 
diskus ir stabilizatorių traukes. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 628 67 030. 

Rokiškis
• 2000 m. VW Golf 1,9 l, TDI, 66 
kW, kablys, dalimis.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Pigiai 4 vnt. 195/65 R15 žieminių 
padangų. Dygliuotos.  
Tel. 8 621 65 223. Rokiškis
• 2006 m. Audi A6 lengvojo lydinio 
ratus, 17 colių, tarpas tarp skylių 
112, padangų likutis apie 7 mm. 
Žieminės padangos. Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Opel Zafira ratus R15, R16, 5 
skylių. Tel. 8 648 41 007.  
Rokiškis
• Padangas po vieną, 195/65 R15 ir 
kitų diametrų. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• 1998 m. VW Sharan. 1,9 l, TDI. 
Tel. 8 606 14 217. Rokiškis
• 2000 m. Opel Vectra kuro siurblį. 
2 l, dyzelis, 74 kW. Siurblys geras, 
ką tik nuimtas nuo variklio.  
Kaina 65 Eur. Tel. 8 615 65 652. 
Rokiškis
• Dalimis 1997 m. Audi A4 sedaną. 
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Audi 80, 1990 m., 1,8 l, benzinas/
dujos, 66 kW, yra kablys, TA iki 
2020.10. Važiuoja abiem kuro 
rūšimis, daugiau informacijos 

telefonu. Kaina 500 Eur. Tel. 8 602 
87 040. Anykščiai

• VW Passat B4 1995 m., 
universalas, 1.9 l, dyzelis, TA 
galioja dvejus metus.  
Kaina 920 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Audi 80 B2 1986 m., 1.8 l., 
benzinas/dujos, TA, tvarkinga. 
Kaina 520 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• Audi A4 B5 1997 m., universalas, 
TA, tvarkinga. Kaina 1450 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Renault Laguna 2 2002 m., 
dyzelis, 1,9 l, TA iki 2019.03. 
Domina keitimas. Kaina 950 Eur. 
Tel. 8 614 37 534. Rokiškis
• 2003 m. Mazda MPV. 100 kW, 
2 l, dyzelis, TA iki 2020.03.23. 
Kaina 1900 Eur. Tel. 8 610 79 195. 
Rokiškis
• Nebrangiai 1996 m. Audi A6 
Avant. 1,9 l, dyzelis, 66 kW. 
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06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Senis 
10:20 Štutgarto kriminalinė 
policija 2 
11:10 Komisaras Reksas 
12:00 Nacionalinė paieškų 
tarnyba
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 Gyvenimas
20:30 Panorama
21:00 Šiandien prieš 100 
metų
21:30 Mano mama gamina 
geriau! 

22:30 Dviračio žinios
23:00 Paskutinė karalystė 1 
00:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 2 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Stilius
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?"
03:30 Dviračio žinios 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė ekspedicija 
„Dniepru per Ukrainą" 
05:00 Seserys 

06:10 Televitrina 
06:25 Tavo supergalia
06:55 Simpsonai 
07:55 Prieš srovę
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Meilės žiedai 
12:00 Laukinė žemė 

13:00 Pažadėtoji 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios 
19:30 Gero vakaro šou 
20:30 Moterys meluoja 
geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Atkeršyti bet kokia 
kaina
00:00 Kaulai 
01:00 X failai 
01:50 Grainderis 
02:45 Ekstrasensų mūšis 
04:10 Kaulai 
05:00 X failai 

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 Didysis meistras
01:05 Juodasis sąrašas 
02:00 Gangsterių medžiotojai

07:00 Didžiojo sprogimo teorija 
07:30 Stoties policija 
08:30 Paskutinis faras 
09:30 Šuo 

10:35 Kobra 11 
11:40 Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas 
12:45 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
13:45 Stoties policija 
14:45 Paskutinis faras 
15:45 Šuo 
16:55 Kobra 11 
18:00 Info diena
18:30 Betsafe–LKL. Rytas - 
Lietkabelis
21:00 Paskutinė tvirtovė
23:45 Grėsminga žemė
01:50 Dingęs 
02:55 Velniški Stivo Ostino 
išbandymai 
03:35 Antgamtiniai reiškiniai 

05:35 Krepšinio pasaulyje 
06:05 TV parduotuvė
06:25 Lietuva tiesiogiai
07:00 Vantos lapas
07:30 Krepšinio pasaulyje 

08:00 „Pražūtingi smaragdai“ 
09:00 „Patriotai“
10:00 „Mentų karai. Odesa“ 
11:10 „Albanas“ 
12:20 „Gurovo bylos. Mirtis 
tiesioginiame eteryje“ 
13:30 TV parduotuvė
13:45 „Miškinis“ 
14:55 „Vienišas vilkas“ 
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 „Ant bangos“
22:00 Reporteris
23:00 „Patriotai“
00:00 „Beveik negyvas“ 
01:05 „Albanas“ 
02:10 „Vienišas vilkas“ 
03:00 „Moterų daktaras“ 
03:50 „Kambarinė“ 
04:45 „Vienišas vilkas“ 
05:35 Kaimo akademija
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07 06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Senis 
10:20 Štutgarto kriminalinė 
policija 3 
11:10 Komisaras Reksas 
12:00 (Ne)emigrantai
13:00 Vartotojų kontrolė 
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Seserys 
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?"
18:30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas

22:50 Liusi 
00:20 Šiandien prieš 100 metų. 
01:00 LRT radijo žinios
01:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 3 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gimę tą pačią dieną 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?" 
03:30 Ryto suktinis 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė paieškų
tarnyba. 
05:00 Seserys

06:10 Televitrina 
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
06:55 Simpsonai 
07:55 Farai 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Meilės žiedai 
12:00 Laukinė žemė

13:00 Pažadėtoji 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios 
19:30 Miegančioji gražuolė
21:05 Geležinis žmogus 3
23:45 Veidai minioje
01:40 Atkeršyti bet kokia 
kaina 
03:20 Siuntinys 
05:00 Bibliotekininkai 

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 Valanda su Rūta
12:00 Meilės sparnai 

13:00 Gyvenimo daina 
14:00 Aukštakulnių kerštas 
15:00 Dvi širdys 
16:30 Labas vakaras, 
Lietuva
17:35 Gyvūnų policija
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Apgaulės meistrai 2
23:40 Skambutis 3
01:40 10 000 metų prieš Kristų

07:00 Didžiojo sprogimo 
teorija 
07:30 Stoties policija 
08:30 Paskutinis faras 
09:30 Šuo 
10:35 Kobra 11 
11:40 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas 
12:45 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 

13:45 Stoties policija 
14:45 Paskutinis faras 
15:45 Šuo 
16:50 Gelbėtojai - 112 
18:00 NKL čempionatas. 
Palangos Kuršiai - Tauragės 
krepšinio klubas
20:00 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
21:00 Baudžiamasis būrys
23:05 Didvyris ir Siaubas
01:05 Dingęs 
02:10 Nusikaltimų tyrėjai 

05:35 Kitoks pokalbis 
06:00 „Pasaulis iš viršaus“
06:05 TV parduotuvė
06:25 Lryto popuri
06:50 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi
07:00 Adomo obuolys
08:00 „Pražūtingi smaragdai“ 

09:00 Nuoga tiesa
10:30 10 min iki tobulybės su 
Jurijumi
10:40 Čempionai
11:15 „Ant bangos“
12:20 „Gurovo bylos. Mirtis 
tiesioginiame eteryje“ 
13:30 TV parduotuvė
13:45 „Miškinis“ 
14:55 „Vienišas vilkas“ 
16:00 Reporteris
16:30 Kitoks pokalbis 
17:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
18:00 Reporteris
18:55 „Gluchariovas“ 
20:00 Reporteris
20:30 Kitoks pokalbis 
21:00 Adomo obuolys
22:00 Reporteris
23:00 „Ant bangos“
01:15 „Moterų daktaras“ 
03:05 „Šeimininkė“ 
04:30 Vantos lapas
04:50 „Kambarinė“ 
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06 06:00 Himnas

06:05 Labas rytas, 
Lietuva
09:15 Senis 
10:20 Štutgarto 
kriminalinė policija 3 
11:10 Komisaras Reksas 
12:00 Gyvenimas
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 Specialus tyrimas
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Gimę tą pačią dieną
22:30 Dviračio žinios
23:00 Prieš audrą 2 

00:00 LRT radijo žinios
00:10 Štutgarto kriminalinė 
policija 3 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Gyvenimas 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?" 
03:30 Dviračio žinio
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Specialus tyrimas 
05:00 Seserys 

06:10 Televitrina 
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai 
07:55 Gero vakaro šou 
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Meilės žiedai 
12:00 Laukinė žemė
13:00 Pažadėtoji 
15:00 Simpsonai 

16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios 
19:30 Farai 
20:30 Moterys meluoja geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Kautynės Maniloje
23:50 Kaulai 
00:50 Vaiduoklių ieškotojai 
01:40 Grainderis 
02:30 Ekstrasensų mūšis 
03:55 Kaulai 
04:45 Bibliotekininkai

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 Valanda su Rūta
21:00 Rimti reikalai 
21:30 Žinios
22:30 10 000 metų prieš Kristų
00:40 Juodasis sąrašas 
01:40 Didysis meistras
03:40 Alchemija
04:10 RETROSPEKTYVA

07:00 Didžiojo sprogimo
teorija 
07:30 Stoties policija 
08:30 Paskutinis faras 
09:30 Šuo 

10:35 Kobra 11 
11:40 Reali mistika
13:45 Stoties policija 
14:45 Paskutinis faras 
15:45 Šuo 
16:55 Kobra 11 
18:00 Info diena
18:30 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas 
19:30 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
20:30 Varom! 
21:00 Didvyris ir Siaubas
23:05 Paskutinė tvirtovė
01:45 Dingęs 
02:50 Nusikaltimų tyrėjai

05:35 Kaimo akademija
06:05 TV parduotuvė
06:25 Lietuva tiesiogiai
07:00 Kaimo akademija
07:30 Lryto popuri
08:00 „Pražūtingi smaragdai“ 

09:00 „Ant bangos“
10:00 „Mentų karai. Odesa“ 
11:10 „Albanas“ 
12:20 „Gurovo bylos. Mirtis 
tiesioginiame eteryje“ 
13:30 TV parduotuvė
13:45 „Miškinis“ 
14:55 „Vienišas vilkas”
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 „Ant bangos“
22:00 Reporteris
23:00 „Ant bangos“
00:00 „Beveik negyvas“
01:05 „Albanas“ 
02:10 „Vienišas vilkas“ 
03:00 „Moterų daktaras“ 
03:50 „Kambarinė“ 
04:45 „Vienišas vilkas“ 
05:35 Kitoks pokalbis 

Pakeisti diržai, nauji galiniai diskai. 
TA iki 2019.11.23.  
Tel. 8 614 19 532. Rokiškis
• Renault Megane Scenic 2001 
m., TA iki 2019.08. Tvarkinga, 
nesupuvusi, 1.9 l. Kaina 600 Eur. 
Tel. 8 623 70 583. Rokiškis
• Renault Laguna 2002 m. Dyzelis, 
1,9 l, TA iki 2019.03. Domina 
keitimas. Kaina 950 Eur.  
Tel. 8 614 37 534. Rokiškis
• Opel Meriva 2005 m., 1,7 l, 
dyzelis, 55 kW. TA iki 2019.07.16. 
Kaina 1200 Eur. Tel. 8 675 53 758. 
Rokiškis
• Sulankstomą paspirtuką.  
Tel. 8 601 14 335. Rokiškis
• BMW 525. Labai tvarkingas 
automobilis, nereikalaujantis 
jokių papildomų išlaidų. 2004 m., 
dyzelis. Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 4200 Eur.  
Tel. 8 673 11 458. Rokiškis
• VW Transporter iš Vokietijos. 
Krovininis - bortinis 
sunkvežimukas. Kabina vienguba, 
dyzelis. Kaina 1300 Eur.  
Tel. 8 609 71 387. 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 2 metus. 
Kaina 1720 Eur. Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis
• Audi A4 2000 m., 1,9 l, 81 kW. 
Daugiau informacijos telefonu.  
Tel. 8 682 31 963. Rokiškis
• Labai geros būklės Fiat Ducato 
Maxi. 2,5 l, dyzelis, 1993 m., TA 
iki 2019.08. Nespuvusi nei kabina, 
nei rėmas, senelio prižiūrėta. Daug 
detalių pakeista naujomis,  tad ir 
kaina tokia. Nauji diržai, įtempėjas, 
akumuliatorius, tepalai. Užtenka B 
kategorijos. Kaina 2000 Eur.  
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• Audi 80. TA galioja iki 2019.10. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 458 75 523. 
Rokiškis
• Keičiu Audi 80. 1,6l., TD, 
važiuoklė perinkta, TA galioja. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 646 74 971. 
Rokiškis
• 2000 m. BMW 520 d. TA iki 
2019.12.31, variklis, sankaba veikia 
be priekaištų, važiuoklė tvarkinga, 
neseniai pakeisti stabdžių diskai 
ir kaladėlės. Yra lieti ratlankiai su 
vasarinėmis padangomis. Kaina 
1200 Eur. Tel. 8 682 58 409. 
Rokiškis
• Geros būklės 2006 m. Audi A4. 
2 l, 103 kW, dyzelinis variklis, 

universalas, pilkas. TA, lengvojo 
lydinio ratai, iš Vokietijos. Variklis 
dirba kaip laikrodis, važiuoklėje 
niekas nebilda, 2 rakteliai, nauji 
stabdžių diskai, kaladėlės. Domina 
keitimas. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• 2006 m. Nissan Note iš 
Vokietijos. 1,5 l, 63 kW, dyzelis, 
TA iki 2020.11.24. Kaina 2000 Eur. 
Tel. 8 647 28 526. Rokiškis
• Tvarkingą Peugeot 406. 2,1 l. TD, 
80 kW. Sėdi ir važiuoji. Pakeisti 
diržai, filtrai, naujos padangos. TA 
iki 2020.11.02. Kaina derinama. 
Kaina 850 Eur. Tel. 8 647 28 526. 
Rokiškis
• Ford Galaxy Mk2. Automobilis 
techniškai tvarkingas, Kita 
TA 2020.07. Visas TA praėjo 
be sunkumų. Italijoje vienas 
šeimininkas, Lietuvoje aš pirmasis, 
ir taip pat vienintelis. Šiemet 
keisti stabdžių diskai, kaladėlės, 
tepalai, filtrai, pagrindinis diržas. 
Kaina 1850 Eur. Tel. 8 616 05 716. 
Rokiškis

AUGALAI

• Tabaką Virdžinija Gold. Siunčiu. 
1 pak/1 Eur. Tel. 8 695 78 132. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Radijo imtuvą MW, FM bangoms. 
Kaina 2 Eur. Tel. 8 601 79 088. 
Rokiškis
• Naudotas kolonėles Creative 5+1,  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 601 79 088. 
Rokiškis
• CD grotuvą PLU2, P2 - 3030. 
MP3. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros buklės CD grotuvą 
Kenwood KDC - 100U. USB, CD, 
AUX. Kaina 35 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
• Idealios būklės CD grotuvą 
ALPINE CDE-120RM, USB, AUX. 
Kaina 40 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 
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 
Panasonic CQ - C1303NE. MP3, 
AUX. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Labai geros buklės, kaip naują 
CD grotuvą Panasonic CQ-
C1300AN. Mp3, VMA, RDS. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Geros būklės CD grotuvą JVS 
KD-R821BT, Bluetooth, VMA, 
MP3, USB, AUX. Mos-fet 50W-4. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Labai geros būklės CD grotuvą 
JVS KD-SD80BT. Bluetooth, 
Mos-fet, 50w-4, WMA, MP3, USB, 
AUX, SD. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• CD grotuvą VDO Dayton CD 
1107. MP3, AUX. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Juodmargę telyčią. Rami, 
veršiuosis kovo pradžioje. 
 Kaina 550 Eur. Tel. 8 623 39 487. 
Rokiškis
• 2 zebrinius amadinukus ir 2 
japoninius amadinukus. Porelės 
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kaina 6 Eur ir 8 Eur.  
Tel. 8 682 30 079. Rokiškis
• Naudotą, geros būklės, auksinės 
spalvos narvelį paukščiams. Tinka 
tiek dideliems, tiek astridiniams 
paukšteliams (be priedų, lesyklų ir 
kt.). Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 682 30 079. Rokiškis
• Triušius. Tel. 8 678 03 831. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo. Galiu supjauti 
malkas, medžius. Tel. 8 695 78 132. 
Rokiškis
• Ieškau auklės darbo. Galiu 
prižiūrėti bet kokio amžiaus 
vaikutį, prireikus - ir savaitgaliais. 
Tel. 8 673 95 331. Rokiškis
• Jauna, 17 metų mama skubiai 
ieško darbo. Greit mokausi, esu 
darbšti. Tel. 8 645 54 704.  
Rokiškis
• Ieškau darbo. Tel. 8 675 24 726. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Pjaunu malkas už 
sutartinę kainą Rokiškio, Kupiškio, 
Biržų raj. Tel. 8 601 31 045. 
Rokiškis
• Vyras ieško darbo, bet kokio.  
Tel. 8 672 90 519. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Darbo pasiūlymai Olandijoje, 
Norvegijoje, Šiaurės Airijoje, 
Vokietijoje, Anglijoje tiek 
pagalbiniams darbuotojams, tiek 
specialistams. Atlyginimas nuo 
1600 iki 3800 EUR/mėn. Tiesioginė 
sutartis su darbdaviu. UAB Bimus, 
www.hansalink.info. 
Tel. 8 618 77 744. Panevėžys
• Siūlomas darbas Vokietijoje, 
pakavimo fabrike. Darbo pobūdis 
– įvairios pramoninės produkcijos 
pakavimas, perpakavimas. Miestas 
– Diuseldorfas. Atlyginimas – 
10Eur/val. bruto. Reikalavimai: 
rusų kalbos žinios, atsakingumas, 
noras dirbti. Tel. 8 678 51 101. 
Kaunas
• Reikalingas meistras pervilkti 
minkštų baldų komplektą 3+2+1. 
Tel. 8 638 73 224. Rokiškis
• Ieškoma moteris nuo sausio 
mėnesio prižiūrėti 9 mėn. berniuką 
Norvegijoje, su apgyvendinimu. 
Daugiau informacijos telefonu.  
Tel. 8 681 69 894. Rokiškis
• Darbas Olandijoje moterims, 
drabužių pakavimo fabrike. 
Darbas nereikalaujantis fizinės 
ištvermės, patalpose šilta. Darbas 
su internetiniais užsakymais: 
internetinių užsakymų surinkimas, 
grąžinamų prekių priėmimas, 
etikečių klijavimas, dydžių 
žymėjimas. Kaina 1400 Eur.  
Tel. 8 678 51 101. Kaunas
• Ieškau meistro atnaujinti kėdžių 
audinį. Tel. 8 680 31 951. Rokiškis

KITA

• Beržines, skaldytas malkas. 
Sausos. Pasiimti patiems.  
Kaina 600 Eur. Tel. 8 694 58 705. 
Rokiškis
• Sauskelnes suaugusiems Tena, M 
dydžio. Tel. 8 654 89 478. Rokiškis
• Mažai naudotus kilimus. Smėlio 
spalvos 1.2 m x 1.7 m - 5 Eur., 
pilkas 1.4 m x 1.9 m - 10 Eur, 
vaikiškas 1.6 m x2 m - 5 Eur.  
Tel. 8 615 75 534. Rokiškis
• Geros būklės, vertikalias, 
plačiajuostes žaliuzes. Spalva 
šviesi. 1 vnt - 2.5 m, 2 vnt. - 1.7 m. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 618 36 497. 
Rokiškis
• Lenkišką kietojo kuro katilą 
Slawek. 15 kW. Mažai naudotas, 
geros būklės. Kaina 220 Eur.  
Tel. 8 650 76 159. Rokiškis
• Lapuočio malkas kaladėlėmis 

arba rąsteliais. Pristatau.  
Tel. 8 624 11 926. Rokiškis
• Metalinę centrinio šildymo 
krosnį. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 605 95 039. Rokiškis
• Malkas kaladėmis. Maišytos - 
uosis, beržas, ąžuolas, juodalksnis. 
Kaina už priekabą malkų – 150 Eur. 
Atvežu iš Kupiškio.  
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• Senovines radijas Latvija 
Minsk, verpimo ratelį, ąžuolinę 
statinę, metalines statines alui, 
kompresoriaus variklį Zil, senovinį 
pieno seperatorių Lavel.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Lydytus barsuko taukus. Tinka 
kvėpavimo ligoms, nudegimams 
gydyti. 0,5 l talpa. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 683 60 159. Rokiškis
• Lauko prožektorių su metalo 
halogenų lempa 150W.  
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• Medines duris 90 cm x200 cm. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 681 55 002. 
Rokiškis
• Naujus antiradaro detektorius, 
alkotesterius, vaizdo registratorius. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis
• Naujus elektrinius prietaisus nuo 
žiurkių, pelių, tarakonų. Pagaminti 
Čekijoje. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus įvairius klausos aparatus, 
kraujospūdžio matuoklius. Siunčiu. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis
• Trifazį motorinį diskinį pjūklą 
(zeimerį) su obliavimo funkcija.  
Kaina 420 Eur. Tel. 8 698 55 357. 
Rokiškis
• Storasienį metalinį vamzdį, storis 
8mm., skersmuo 630 mm.  
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• T formos cinkuotą metalą 
šiltnamiui. 15 vnt. po 3,4 m. Stiklą 
šiltnamiui 1,2 mx0,5 m.  
Tel. 8 615 55 734. Rokiškis
• Langų rėmus su stiklais, tiktų 
šiltnamiui. Tel. 8 615 55 734. 
Rokiškis
• Reismusines obliavimo stakles ir 
frezą. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 686 49 319. Rokiškis
• Sausas, skaldytas malkas.  
Atvežu. Tel. 8 671 89 551. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Savo numylėtą sraigtasparnių - 
lėktuvų pultą. Kad butų lengviau 
valdyti, keturis mygtukus 
sudubliavau ant kairės rankenėlės. 
Kaina 7 Eur. Tel. 8 601 79 088. 
Rokiškis
• Stalinį kompiuterį. Nedidukas, 
tylus, kompaktiškas, gerai ir greitai 
veikiantis HP Compaq DC 7800 
stacionarus namų kompiuteris. 
CPU Intel Core 2  E8400 3,0Ghz, 
Chipset Intel Q35 Express, RAM 
4GB, HDD 500GB. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 640 42 901. Rokiškis
• Amd Athlon 64 3500+. RAM 
2GB. Kietasis 250GB. Vaizdo 
plokštė 256MB. Windows 7. 
Monitorius skystųjų kristalų, 17 
colių. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 675 00 301. Rokiškis
• Planšetinį kompiuterį Lenovo Tab 
10. Kaina 115 Eur. 
 Tel. 8 622 20 076. Rokiškis
• Amd Athlon 64 3500+. RAM 
2GB. Kietasis 250GB. Vaizdo 
plokštė 256MB. Windows 7. 
Monitorius skystųjų kristalų, 17 
colių įstrižainės. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 675 00 301. Rokiškis
• Amd Athlon 64 X 2. RAM 2GB. 
Kietasis diskas 150GB. Windows 
7. Klaviatūra. Monitorius skystųjų 
kristalų, 15 colių įstrižainės. Kaina 
65 Eur. Tel. 8 675 00 301. Rokiškis
• Geros būklės planšetinį 
kompiuterį iPad A1337. Ekranas 
10 colių. Dedasi SIM kortelė, yra 
dėkliukas. Baterija laiko gerai. 
Domina keitimas. Kaina 65 Eur. 
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Idealios būklės planšetinį 
kompiuterį SAMSUNG GALAXY 
TAB A SM-T585. Yra vieta SIM 
kortelei, visiškai sukomplektuotas, 
garantija, dėkliukas. Pirktas kovo 
mėn. pabaigoje. Domina keitimas. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 687 73 075. 

Rokiškis
• Stalinį kompiuterį su monitoriumi 
ir Windows 7. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Monitorių Benq, 44 cm 
įstrižainės. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Monitorių Acer,  44 cm 
įstrižainės. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Monitorių Samsung, 44 cm 
įstrižainės. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Puikiai veikiantį Msi žaidimų 
kompiuterį. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 623 29 070. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Ekologiškas bulves Vineta.  
Tel. 8 624 11 926. Rokiškis
• Labai skanius obuolių sūrius.  
Tel. 8 651 61 993. Rokiškis
• Medų. Kaina 2 Eur.  
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Medų. 700 gr /2 Eur.  
Tel. 8 679 95 266. Rokiškis
• Ekologišką medų. Kaina 4 Eur. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Ekologinis ūkis - ekologiškas 
bulves. Atvežame.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Sony Xperia XZ1. Tvarkingas, 
neskilęs, nenutrintas. Galimas 
keitimas. Tel. 8 670 59 890. 
Rokiškis
• Mažai naudotą telefoną CAT, 2 
SIM kortelių, atsparus smūgiams, 
drėgmei. Yra dėžutė, dokumentai. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 618 13 432. 
Rokiškis
• Tvarkingą telefoną Samsung 
Galaxy A5, 2016 m. Pilnas 
komplektas, atsakau į sms, kaina 
galutinė. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 647 88 088. Rokiškis
• Naują telefoną eStar A28.  
Kaina 22 Eur. Tel. 8 645 47 976. 
Rokiškis
• Įvairių modelių telefonų 
įkroviklius, ausines.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Naują, baltos spalvos Nokia 
Lumia 520. Yra dokumentai, 
užblokuotas. Domina keitimas. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• Mobilųjį telefoną Nokia Lumia 
800. Yra dokumentai. Domina 
keitimas. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Baltos spalvos mobilųjį 
telefoną Samsung Galaxy S4 su 
dokumentais. Kaina 60 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
• Idealios būklės mobilųjį telefoną 
Samsung Galaxy S6 32GB. Yra 
dokumentai, dėkliukas. Domina 
keitimas. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis
• Huawei Mate S telefoną su 
orginaliu dangteliu ir plėvele. 
Mažai naudotas. Tel. 8 606 27 481. 
Rokiškis
• Telefoną Prestigio Wize L3. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 658 79 601. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Garažą prie autobusų stoties, 
pietų pusėje. Sutvarkytas stogas, 
duobė, rusys po visu garažu. 
Kaina 5500 Eur. Tel. 8 686 48 236. 

Rokiškis
• Neįrengtą namą Žiobiškyje. 
Strategiškai patogi vieta. 
Norintiems pabėgti nuo miesto 
šurmulio. Plačiau paskambinus. 
Sudomintų protingas, keitimas, 
galima abipusė priemoka. Yra 
didelis ūkinis pastatas. 20 a namų 
valdos. Kaina 6700 Eur.  
Tel. 8 694 58 705. Rokiškis
• 1 kambario butą Vilties g., 
trečiajame aukšte.  
Tel. 8 611 43 533. Rokiškis
• Sodą Uljanavos k., už miškų 
urėdijos, su dviejų aukštų, nebaigtu 
įrengti gyvenamuoju namu. Yra 
šulinys, trifazis, sudėti plastikiniai 
langai. Kaina derinama.  
Kaina 27000 Eur.  
Tel. 8 627 69 300. Rokiškis
• 2 kambarių bendrabučio tipo butą 
Taikos g. 19, trečiajame aukšte.  
Tel. 8 671 78 327. Rokiškis
• 2 kambarių butą, ketvirtajame 
aukšte, Jaunystės g., blokiniame 
name. Kaina 19000 Eur.  
Tel. 8 677 18 902. Rokiškis
• 19 a, 21 a, 24 a, 39 a, 42 a namų 
valdos sklypus už miškų urėdijos, 
prieš kolektyvinius sodus. Sklypai 
atidalinti, atlikti geodeziniai 
matavimai, įvesta elektra, 
servitutinis kelias.  
Tel. 8 657 76 668. Rokiškis
• 2 kambarių butą, ketvirtajame 
aukšte, Kavoliškyje. Yra židinys. 
Tvarkingas, yra baldų. Teirautis 
telefonu. Tel. 8 687 89 829. 
Rokiškis
• 6 a sodą už miškų urėdijos. Yra 
šulinys, rąstinė pirtis, karkasinis 
namukas, pavėsinė, vaismedžiai. 
Kaina derinama. Kaina 7100 Eur. 
Tel. 8 624 90 501. Rokiškis
• Namą Svėdasuose, Anykščių 
r. Bendras plotas 304,40 kv. m. 
Gyvenamasis plotas 146,54 kv. 
m. Miestelio vandentiekis ir 
kanalizacija. Po namu yra rūsys. 
Šildymas centrinis, kietuoju kuru. 
Priklauso garažas ir 0,09 ha žemės 
sklypas. Kaina 28500 Eur.  
Tel. 8 678 59 793. Anykščiai
• 1,03 ha sklypą ant Dabužio ežero 
kranto, Lukštinių k., Rokiškio r. 
Paskirtis - žemės ūkio. Priklauso 
apie 150 m pakrantės. Sklypas 
lygus, prižiūrėtas. Kaina 15800 Eur. 
Tel. 8 678 59 793. Rokiškis
• 2,6 ha žemės sklypą Margėnų k., 
Rokiškio r. Priklauso 40 m Sartų 
ežero pakrantės.  Paskirtis – žemės 
ūkio. Kaina 10300 Eur.  
Tel. 8 678 59 793. Rokiškis
• Sodybą (buvęs dvaras) Lailūnų 
k., Rokiškio r. Gyvenamasis plotas 
139,33 kv. m. Priklauso 0,6164 ha 
sklypas. Kaina 38000 Eur. 
Tel. 8 678 59 793. Rokiškis
• Sodybą Rokiškio r., Gineišių 
k. Sodybai  priklauso rąstinis 
gyvenamasis namas, ūkio pastatai. 
Bendras plotas 99,38 kv. m. 
Priklauso 0,2593 ha sklypas. 
Kaina 6000 Eur. Tel. 8 678 59 793. 
Rokiškis
• Parduodamas arba išnuomojamas 
(be nuomos mokesčio) 2 kambarių 
butas Pandėlyje su daliniais 
patogumais. Kaina derinama. 
Papildomas tel. +370 64603973. 
Kaina 4000 Eur. Tel. 8 661 30 050. 
Rokiškis
• Garažą prie buvusio DNB banko. 
7 korpusas, pietinė pusė.  
Tel. 8 614 66 272. Rokiškis
• 2 kambarių butą Kavoliškyje, 4 
aukšte. Tel. 8 687 89 829. Rokiškis

NUOMA

• Ieskomas 1 kambario butas 
ilgalaikei nuomai, su baldais. Galiu 
mokėti iki 100 Eur. Esu tvarkingas, 
dirbantis vaikinas . Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 676 93 213. Rokiškis
• Vieną kambarį su visais 
patogumais Jaunystės g. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 631 06 151. 
Rokiškis
• Šeima skubiai ieško dviejų 
kambarių buto nuomai.  
Tel. 8 629 60 025. Rokiškis
• Tvarkinga mergina ieško 1-2 
kambarių buto nuomai.  
Kaina 100 Eur. Tel. 8 609 96 420. 
Rokiškis
• Ieškau garažo nuomai. 
Reikalinga, kad įvažiavimo durų 
aukštis būtų ne mažesnis  
kaip 2,5 m. Tel. 8 606 02 944. 
Rokiškis

PASLAUGOS

Ieškokite  prekybos centruose!

PERKA

• Pirksiu 1 kambario butą Taikos g. 
Siūlykit įvairius variantus.  
Tel. 8 609 32 021. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Prašau padovanoti sekciją 
ir komodą. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• Prašau padovanoti veikiantį 
televizorių. Tel. 8 625 80 274. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Vaikišką pianiną. Viskas veikia. 
Tel. 8 601 14 335. Rokiškis
• Dviratuką mergaitei.  
Kaina 40 Eur. Tel. 8 629 77 796. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Motorinį pjūklą Husqvarna 
346xpg. Galia 2,6 kW. Šildoma 
rankena. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 626 41 425. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO-
PREKĖS

• Vokišką vibro masažinį čiužinį. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 670 27 742. 
Vilnius
• Naują žvejybos tinklą.  
Kaina 40 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Naujus, Alytaus gamybos, įvairių 
matmenų langus ir duris.  
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Tel. 8 618 13 432. Rokiškis
• Vokišką suvirinimo aparatą. 
Virina elektrodais iki 4 mm.  
Kaina 90 Eur. Tel. 8 618 13 432. 
Rokiškis
• Tąšelius 10x10.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Puikiai veikiantį televizorių 
Sony. 72 cm įstrižainės. Kartu ir 
skaitmeninį priedėlį.  
Tel. 8 621 65 223. Rokiškis
• Televizorių LG su pulteliu, 54 
cm įstrižainės. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Televizorių Vido, 54 cm 
įstrižainės. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Sraigtinę malkų skaldyklę. 3F 5 

kW, pavara – grandininė. Kaina 400 
Eur. Tel. 8 615 19 401. Kupiškis
• Srutovežį. Talpa 3,2 t.  
Kaina 1400 Eur. Tel. 8 615 19 401. 
Kupiškis
• T-40 variklį dalimis; T-40 pavarų 
dėžę; tarpinį; pakabą; traktorių 
T-40, T-25, T-16 dokumentus. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 621 58 040. 
Utena
• 2 PTS 4 priekabą su dokumentais.
TA iki 2020.02.20. Geros padangos, 
nauja dugno skarda. Galiu atvežti. 
Dusetos. Kaina 1200 Eur.  
Tel. 8 699 55 273. Zarasai
• Traktoriaus paleidimo varikliuko 
magnetą. Kaina 16 Eur.  
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• Plūgą, kaupiką, kultivatorių, 

akėčias - reguliuojami pločiai. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 698 55 357. 
Rokiškis
• Priekabą. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 622 46 671. Anykščiai
• Priekabą. Nėra dokumentų. 
Kaina 1500 Eur. Tel. 8 622 46 671. 
Rokiškis
• Plūgą. 30 km nuo Rokiškio. 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 622 46 671. 
Rokiškis
• MTZ-82 priekinio tilto gembę 
(kronšteiną) hidrauliniam vairui 
uždėti. Nereikia nieko virinti. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 610 19 607. 
Rokiškis
• Gerai dirbančią sėjamąją. 2,5 m 
darbinio pločio. Padidinta talpa, 
nauja varančiojo rato padanga. Gale 

akėtėlės. Galime pakrauti į priekabą 
ar traliuką. Kaina 400 Eur. Tel. 8 
627 99 820. Rokiškis
• T40 galinę naudotą padangą. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 629 77 796. 
Rokiškis

Ieškokite  prekybos centruose!

Europos futbolo čempionato 
burtai lietuvius suvedė su 
žemyno čempione Portugalija

 Dubline (Airija) buvo 
ištraukti 2020-ųjų Europos 
čempionato atrankos bur-
tai, kuriuose savo varžovus 
sužinojo Lietuvos futbolo 
rinktinė.

55 UEFA asociacijai pri-
klausančios rinktinės buvo 
paskirstytos į penkias grupes 
po šešias komandas ir pen-
kias grupes po penkias ko-
mandas.

Prieš burtus ketvirtajame 
pagal pajėgumą krepšelyje 
buvusios Lietuvos rinktinės 
laukia akistata su 2016 me-
tais žemyno čempione tapu-
sia Portugalija, kuriai atsto-
vauja penkis kartus geriausiu 
pasaulio futbolininku pripa-
žintas Cristiano Ronaldo.

Bus ir gerai žinomi var-
žovai – serbai, su kuriais du 
kartus žaidėme ir UEFA Tau-
tų lygoje, o iš viso žaidėme 4 
kartus ir šventėme 1 pergalę.

Dar du varžovai B grupė-
je: Ukraina ir Liuksembur-
gas.

Tvarkaraštis bus paskelb-
tas šią popietę, o rungtynės 
bus žaidžiamos 2019 metų 
kovo, birželio, rugsėjo, spa-
lio ir lapkričio mėnesiais.

Geriausios pirmąsias dvi 
vietas grupėje užėmusios 
komandos pateks į Europos 

čempionato pagrindinį etapą, 
kuris vyks 2020 metų birže-
lio ir liepos mėnesiais.

Dar keturi kelialapiai į 
turnyrą bus pasidalinti per 
2020 metų kovo mėnesį 
vyksiančias atkrintamąsias 
varžybas, kuriose dalyvaus 
16 UEFA Tautų lygos di-
vizionų grupių nugalėtojų. 
Jeigu grupės nugalėtojai jau 
bus išsikovoję vietą Europos 
čempionate per pagrindinę 
kitąmet vyksiančią atranką, 
jų vietą atkrintamosiose var-
žybose užims žemesnę vietą 
Tautų lygos grupėje užėmusi 
komanda.

24 į Europos čempionatą 
patekusios rinktinės bus su-
skirstytos į šešias grupes po 
keturias komandas. Pirmą 
kartą turnyras bus organi-
zuojamas 12 skirtingų šalių. 
Varžybas priims Roma (Ita-
lija), Baku (Azerbaidžanas), 
Sankt Peterburgas (Rusija), 
Kopenhaga (Danija), Buka-
reštas (Rumunija), Amster-
damas (Olandija), Londonas 
(Anglija), Škotija (Glazgas), 
Bilbao (Ispanija), Dublinas 
(Airija), Miunchenas (Vo-
kietija) ir Budapeštas (Ven-
grija). Pusfinaliai ir finalai 
vyks Londono „Wembley“ 
stadione.

Europos čempionato at-

rankos burtų rezultatai:
A grupė: Anglija, Čekija, 

Bulgarija, Juodkalnija, Ko-
sovas. 

B grupė: Portugalija, 
Ukraina, Serbija, Lietuva, 
Liuksemburgas. 

C grupė: Nyderlandai, 
Vokietija, Šiaurės Airija, Es-
tija, Baltarusija. 

D grupė: Šveicarija, Da-
nija, Airija, Gruzija, Gibral-
taras. 

E grupė: Kroatija, Velsas, 
Slovakija, Vengrija, Azerbai-
džanas. 

F grupė: Ispanija, Švedi-
ja, Norvegija, Rumunija, Fa-
rerų salos, Malta. 

G grupė: Lenkija, Austri-
ja, Izraelis, Slovėnija, Make-
donija, Latvija. 

H grupė: Prancūzija, Is-
landija, Turkija, Albanija, 
Moldova, Andora. 

I grupė: Belgija, Rusija, 
Škotija, Kipras, Kazaksta-
nas, San Marinas. 

J grupė: Italija, Bosnija ir 
Hercegovina, Suomija, Grai-
kija, Armėnija, Lichtenštei-
nas.

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

JAE pasas – stipriausias pasaulyje, 
jį turint be vizų atviros 167 valstybės

Jungtinių Arabų Emy-
ratų (JAE) pasas yra sti-
priausias pasaulyje – šios 
valstybės piliečiams nerei-
kalingos vizos lankymuisi 
167-iose pasaulio valsty-
bėse, rodo „Passport In-
dex“ reitingo duomenys.

Labai nedaug atsilie-
ka Singapūro ir Vokietijos 
pasai – juos turint be vizų 

atviros 166 valstybės.
Toliau seka 11 šalių gru-

pė, kurių piliečiams bevizi-
am lankymuisi atviros 165-
ios šalys. Į šią grupę patenka 
Danija, Švedija, Suomija, 
Liuksemburgas, Prancūzija, 
Italija, Nyderlandai, Ispani-
ja, Norvegija, Pietų Korėja, 
JAV.

Lietuva kartu su Lenkija 
ir Latvija bei dar keturiomis 

valstybėmis yra septintoje 
šio reitingo šalių grupėje. 
Bevizį režimą Lietuvos pi-
liečiams taiko 161-a valsty-
bė, 42-e šalyse vizas galima 
gauti į jas atvykus, o į 37-
ias valstybes įvažiuoti be 
vizos negalima.

Paskutiniai šiame reitin-
ge – Pakistano, Irako ir Af-
ganistano pasai.

BNS inform.

Archeologams ant Gedimino kalno kol kas 
nepavyksta rasti vieno sukilėlio palaikų

Lietuvos nacionalinio muzie-
jaus archeologams ant Gedimi-
no kalno Vilniuje kol kas nepa-
vyko rasti vieno 1863–1864 metų 
sukilimo dalyvių palaikų. Be to, 
laukiama Baltarusijos sprendi-
mo, kad būtų galima patvirtinti 
Kosto Kalinausko tapatybę.

Rado tris palaidojimus
Per bene dvejus metus arche-

ologams pavyko rasti dvidešimt 
1863–1864 metų sukilimo dalyvių 
palaikų, tarp jų ir sukilimo vadų Zi-
gmanto Sierakausko bei Konstanti-
no Kalinausko palaikus.

„Praėjusiais metais radome 
17 palaidojimų ir tikėjomės šiais 
metais rasti dar keturis, bet, deja, 
radome tik tris palaidojimus. Dar 
vieno sukilėlio tikslios palaidojimo 
vietos ir palaikų neradome. Sunku 
net pasakyti dabar, kur tie palaikai 
gali būti“, – sakė Nacionalinio mu-
ziejaus Viduramžių ir naujųjų laikų 
archeologijos skyriaus vedėjas Val-
das Steponaitis.

Vienas iš keturių
Šiemet tikėtasi rasti Stanislovo 

Išoros, Boleslovo Kolyškos, Juli-
jono Lesnevskio ir Tito Dalevskio 
palaikus. Manoma, kad dar nerasti 
vieni palaikai yra vieno iš šių suki-
lėlių. Trys iš šios ketveriukės – S. 
Išora, J. Lesnevkis bei T. Dalevskis 
– buvo sušaudyti, o B. Kolyška – 
pakartas.

„Iš to, ką mes žinome, yra labai 
nedidelis pasirinkimo ratas, reikės 
dar sukonkretinti su antropologais 
ir teismo medikais“, – teigė V. Ste-
ponaitis.

T. Dalevskis iš visų keturių suki-
lėlių buvo jauniausias, jis sušaudy-
tas 1864 metų sausio 11 dieną, tuo 
metu jam buvo 23-eji. Jis buvo Vil-
niaus gubernijos, Lydos apskrities 
bajoras, taip pat Maskvos univer-
siteto Teisės fakulteto studentas. T. 
Dalevskio sesuo Apolonija buvo su-
kilimo vado Z. Sierakausko žmona.

Vyriausias iš šios ketveriukės 
buvo J. Lesnevskis. Liublino gu-
bernijos bajoras, grafo Grabovskio 
ekonomas Vilniaus gubernijoje 
buvo suimtas už valstiečių raginimą 
prisidėti prie sukilimo, už tai sušau-
dytas 1863 metų birželio 22 dieną, 
kai jam buvo 31-eri.

Dar vienas sušaudytas sukilėlis 
buvo S. Išora. Jam bausmė įvykdyta 
1863 metų birželio 3 dieną, kai šiam 
buvo 25-eri. Jis iš šios ketveriukės 
yra vienintelis dvasininkas – dirbo 
Vilniaus vyskupijoje, taip pat buvo 
Žaludko (Lydos apsk.) kunigas vi-
karas. Per sukilimą S. Išora buvo 
Liudviko Narbuto sukilėlių būrio ka-
pelionas. Carinė valdžia S. Išorą su-
čiupo už viešą Tautinės vyriausybės 
manifesto perskaitymą bažnyčioje.

Vienintelis iš šios ketveriukės pa-
kartas sukilėlis – B. Kolyška, jam mir-
ties bausmė įvykdyta 1863 metų bir-
želio 9 dieną. Mūšyje prie Gudiškio B. 
Kolyška buvo paimtas į nelaisvę. 25-
erių B. Kolyška kaip ir T. Dalevskis 
studijavo teisę Maskvos universitete, 
buvo Lydos apskrities bajoras. Kilus 
patriotinėms manifestacijoms, 1861 
metais jis emigravo į Italiją, tačiau ki-
lus sukilimui grįžo į Lietuvą ir Kauno 
apskrityje subūrė karinį būrį. Prie B. 
Kolyškos vadovaujamo būrio prisidė-
jo ir kiti būriai, taip atsirado Dubysos 
pulku pavadinta rinktinė.

Reiks baltarusių 
politinio sprendimo
Kad rasti Z. Sierakausko palai-

kai, neabejojama, tą patvirtina rastas 
žiedas, beveik neabejojama ir dėl K. 
Kalinausko, tačiau tapatybei patvir-
tinti reikalingas DNR tyrimas.

Pasak archeologo V. Steponai-
čio, tam, kad iki galo būtų galima 
atlikti tapatybės nustatymą ir kons-
tatuoti, jog tai yra K. Kalinausko pa-
laikai, reikės politinio Baltarusijos 
sprendimo.

„Su baltarusiais užmegzti santy-
kiai. Baltarusiai buvo atvažiavę pas 
mus ir apžiūrėjo mūsų tyrimų vietą 

bei tyrimų laboratorijas, dabar 
bandoma su jais suderinti K. Ka-
linausko brolio palaikų ištyrimą“, 
– teigia V. Steponaitis.

K. Kalinausko brolis palaidotas 
Svisločiuje, šeimos kape. Būtent 
šalia šio Vakarų Baltarusijos mies-
to, tuometinėje Gardino guberni-
joje gimė ir augo K. Kalinauskas.

Baltarusiai K. Kalinauską lai-
ko vienu iš savo šalies nacionali-
nių didvyrių, jo asmenybė gausiai 
įamžinta ne tik Baltarusijos miestų 
gatvėse, tačiau ir mokykliniuose 
vadovėliuose.

Tolesni darbai priklausys 
nuo tvarkybos darbų
Pasak archeologo V. Steponai-

čio, tolesni archeologiniai tyrimai 
priklausys nuo Gedimino kalno 
tvarkymo darbų, todėl kol kas neaiš-
ku, kada tiksliai kitąmet archeologai 
vėl grįš tyrinėti Gedimino kalno.

„Mes dar norėtume nuo dabar-
tinės vietos pasislinkti link bokšto. 
Ten yra dar keletas kvadratinių 
metrų, kur galima tikėtis to pa-
skutinio palaidojimo. Mes susi-
koncentravę į paskutinio sukilėlio 
palaikų paieškas, bet čia tik kitais 
metais, nes žiemą tikrai nekokios 
sąlygos kasinėti“, – sakė arche-
ologas.Šiuo metu visi Gedimino 
kalne rasti 1863–1864 metų suki-
limo vadų ir dalyvių palaikai yra 
Vilniaus universiteto Anatomijos, 
histologijos ir antropologijos kate-
dros saugyklose.

„Jie jau ištirti ir saugojami, kol 
bus perlaidoti“, – BNS pasakojo V. 
Steponaitis.

Vyriausybės sudaryta komisija 
šių metų gegužę nusprendė sukili-
mo vadų Z. Sierakausko ir K. Ka-
linausko bei kitų sukilimo dalyvių 
palaikus palaidoti Rasų kapinių 
centrinėje koplyčioje. Planuojama, 
kad iškilminga ceremonija turėtų 
vykti 2019 metų vasarą, dalyvaujant 
ir Lenkijos valstybės pareigūnams.

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimąAVINAS. Trūks 

avinams būdingo 
aktyvumo ir ryžto. 
Dažniau norėsis at-

siriboti, pabėgti nuo rūpesčių, 
mastyti. Tačiau ir darbų, ir įsi-
pareigojimų nestigs, pastaruo-
sius prisiminsite jau pamirštus.  
Pasistenkite rasti balansą tarp 
darbo ir poilsio. Galite susidur-
ti su klasta ir intrigomis, teks 
narplioti keblias situacijas, 
ypač savaitės pabaigoje. Sa-
vaitės pradžia tinkama savia-
nalizei, klaidų korekcijai. Pa-
lankiausias ir produktyviausias 
– savaitės vidurys, aplinkybės 
dėliosis jums palankia linkme. 

JAUTIS. Įtam-
pos santykių sfero-
je neduos ramybės, 
tačiau situacija ne-

trukus paaiškės. Laikas tinka-
mas analizei, apmąstymams, 
tačiau nevertėtų skubėti imtis 
aktyvių veiksmų ar priimti at-
sakingus sprendimus. Galimi 
nesusipratimai, apgavystės, 
išdavystės socialinių ryšių sfe-
roje. Ketvirtadienis ir penkta-
dienis bus nemaloniausios šios 
savaitės dienos. Nesivelkite į 
konfliktus, nesiimkite nieko 
svarbaus. Galimi finansiniai 
nesklandumai. Savaitgalį rei-
kalai taisysis, tikėtinos malo-
nios staigmenos, smagios iš-
vykos. 

D V Y N I A I . 
Būsite labai įtarūs 
ir atsargūs šiomis 
dienomis, užda-

resni nei paprastai, dažniau 
norėsis pabūti vienumoje. Tin-
kamas metas apmąstymams, 
taisyti klaidas ir tobulėti dva-
siškai. Emocijos ims viršų, bus 
sunku vadovautis racionaliu 
mąstymu, logika. Iki savaitės 
vidurio reikėtų labiau pasaugo-
ti sveikatą – vengti persitem-
pimų, didesnių fizinių krūvių. 
Gali kamuoti nuovargis, depre-
sija, apatija. Savaitės vidurys 
ir galas bus aktyviausi – gali 
užsimegzti naudingos pažin-
tys, sulauksite viliojančių pa-
siūlymų, reikės spręsti bendro 
biudžeto klausimus.

VĖŽYS. Kri-
zės artimuose 
santykiuose ir vi-
dinės įtampos ne-

leis ramiai gyventi. Savaitės 
pradžioje visos mintys suksis 
apie mylimus žmonės, trūks 
laiko savo reikmėms. Tinka-
mas metas kūrybinei veiklai, 
dvasiniam tobulėjimui. Pa-
lanku reklamuoti savo veiklą, 
daryti pristatymus. Savaitės 
viduryje nuotaikos taisysis, 
spręsis dalykinės problemos, 
sulauksite tinkamo įvertinimo 
už savo pastangas. Jei turėjote 
sveikatos sutrikimų – tikėtina, 
jog savijauta gerės. Savaitės 
gale bus daug netikėtumų, pa-
siteisins originalūs sumanymai 
ir nestandartiniai sprendimai. 
Tikėtinos romantinio pobūdžio 
pažintys. 

Astrologinė prognozė savaitei
LIŪTAS. Pa-

vojingiausios sa-
vaitės dienos bus 
antradienis ir tre-

čiadienis. Piniginiai nuostoliai, 
vagystės, apgavystės ir trau-
mos labai tikėtinos šiuo metu. 
Visą savaitę reikia būti itin 
apdairiems, nesivelti į jokias 
avantiūras. Viskas, kas atrodys 
pernelyg gerai, kad būtų tiesa, 
taip ir bus. Labiau nei paprastai 
ims traukti dvasingumo, religi-
jos, filosofijos, mistikos temos, 
tačiau reikėtų vengti fanatizmo 
ir aklo tikėjimo. Savaitės pa-
baigoje galimi viliojantys pa-
siūlymai, turėsite rizikingų su-
manymų – vargu ar sulauksite 
sėkmės. Šiomis dienomis ver-
čiau atsiriboti nuo reikšmingos 
veiklos, daugiau laiko skirti 
apmąstymams, savianalizei, 
įvykių retrospektyvai. 

M E R G E L Ė . 
Didžiąją savaitės 
dalį gyvenimas te-
kės įprasta vaga. 

Būsite gana pasyvūs, trūks 
produktyvumo ir organizuotu-
mo. Pailsėkite, atostogaukite. 
Atsiribojimas nuo visų proble-
mų ir rūpesčių išeis į naudą. 
Vėliau tikėtinos šeimyninės 
problemos, artimiems žmo-
nėms prireiks jūsų pagalbos ir 
paramos. Nuo penktadienio vi-
sos aplinkybės bus aiškesnės, 
situacija ims stabilizuotis. Su-
grįš jėgos ir įkvėpimas. O sa-
vaitgalį gali nusišypsoti sėkmė 
romantiniuose santykiuose.

S VA R S T Y -
KLĖS. Nepamirš-
kite pažadų ar svar-
bių užduočių, nors 

norėsite vengti atsakomybės. 
Daugiau dėmesio reikės skirti 
finansams. Galimi puikūs įverti-
nimai profesinėje sferoje, tinka-
mas laikas kreiptis su prašymais 
dėl didesnio atlygio ar geresnių 
sąlygų. Palanku tvarkyti rei-
kalus, susijusius su nekilnoja-
muoju turtu, namais. Savaitės 
viduryje padaugės bendravimo, 
bus daugiau trumpų kelionių – 
tai judrus ir dinamiškas laikas. 
Megzkite reikiamas pažintis, 
tarkitės, tarpininkaukite – pui-
kiai seksis susitarti. Savaitės 
gale spręsite buitines proble-
mas, aiškinsitės santykius su 
artimais žmonėmis.

S K O R P I O -
NAS. Seksis, jei 
elgsitės apdairiai. 
Jausite keistą neri-

mą, vargins nežinia Palankus 
laikas apmąstymams ir strate-
gijos kūrimui, tačiau mažiau 
palanku imtis aktyvių veiksmų. 
Savaitės viduryje grįš energija 
ir pasitikėjimas savimi. Kupini 
jėgų, drąsiai ir ryžtingai siek-
site užsibrėžtų tikslų. Sieksite 
lyderiauti, laimėti, bet kokia 
kaina. Meilės fronte galimos 
malonios permainos. Norėsis 
pasilepinti ir pasimėgauti gy-
venimu, įvertinkite savo ište-
klius. Savaitės pabaigoje lau-

kia smagi išvyka. 
ŠAULYS. Ais-

tros rims. Tai ga-
lioja ir artimų san-
tykių sferoje. Iki 

savaitės vidurio prieštaringas 
laikas – bus sunku suprasti ko 
norite. blaškysitės, abejosite, 
klysite. Pasikonsultuokite su 
žmonėmis, kuriais pasitikite – 
galite išgirsti puikių patarimų. 
Antroji savaitės pusė bus daug 
aktyvesnė. Jausitės labiau pa-
sitikintys savimi, vėl norėsis 
reikštis, kurti grandiozinius 
planus. Ketvirtadienį įvyks 
jaunatis jūsų zodiako ženkle 
– susikoncentruokite į tai, ką 
norite pritraukti į savo gyveni-
mą. Savaitės gale reikės spręsti 
finansinius klausimus.

O Ž I A R A -
GIS. Netrūks ryž-
to ir pasitikėjimo, 
tačiau bus sunku 

rasti kompromisus. Didesnė 
konfliktų tikimybė, ypač dar-
be. Pirmoji savaitės pusė – pro-
duktyviausias laikas. Planuo-
kite reikšmingiausius darbus ir 
ssusitikimus. Daug laiko skir-
site socialiniams santykiams 
plėtoti. Palanku įsilieti į naują 
kolektyvą, jungtis į įvairias 
bendruomenes, plėsti pažinčių 
ratą. Nuo ketvirtadienio visi 
procesai ir darbai sulėtės, gali-
te susidurti su slaptu kenkimu. 

VA N D E N I S .  
Savaitė prasidės 
itin sėkmingai, 
aplinkybės dėlio-

sis jums palankia linkme: ga-
lima tikėtis premijų, geresnių 
pareigų ar kitų  pasiūlymų. 
Pirmąją savaitės pusę elgsitės 
ryžtingai ir atkakliai, tačiau 
svarbu ir mokėti prisitaikyti, 
o kartais net nusileisti. Emo-
ciškai bus nelengva savaitė, 
geriau nesiaiškinti santykių, 
ypač asmeninių. Susilaikyki-
te nuo didesnių investicijų – 
laikas tam vis dar nepalankus. 
Savaitės galas bus painus, 
venkite rizikų ir avantiūrų. 

ŽUVYS. Būsi-
te linkę perženg-
ti leistinas ribas, 
dramatizuoti. Pa-

daugės konfliktinių situacijų, 
ypač darbo aplinkoje. Dides-
nė traumų, avarijų tikimybė. 
Nepalankus laikas kreiptis į 
valstybines įstaigas ar auto-
ritetus, spręsti juridinius rei-
kalus. Drąsos netrūks, tačiau 
bus sunku aiškiai suvokti, 
kurį kelią pasirinkti, kur link 
nukreipti savo jėgas. Asme-
niniuose santykiuose laukia 
išbandymai – užvirs aistros, 
sunkiai seksis suvaldyti emo-
cijas, galvokite apie pase-
kmes ir tvardykitės.  Finansų 
srityje vyraus nežinomybė 
– susilaikykite nuo didesnių 
investicijų, apgalvokite pir-
kinius. Galite sulaukti pasiū-
lymų keliauti, tai tinkamas 
metas plėtoti tarptautinius 
santykius.

BALDAI

• Tvarkingą valgomojo komplektą 
su šešiomis kėdėmis. Baldai 
naudoti, bet tvirti, nesulūžę, 
išvalytas kėdžių gobelenas. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 674 30 810. 
Kupiškis
• Ąžuolinį staliuką. Kojos nuo 
Singer siuvimo mašinos.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Ardomą vaikišką staliuką.  
Tel. 8 601 14 335. Rokiškis
• Elektrinę funkcinę slaugos lovą 
neįgaliesiems. Kaina 95 Eur.  
Tel. 8 618 13 432. Rokiškis
• Naują skardinę vonią. Ilgis 1,7 m. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 618 13 432. 
Rokiškis
• Mažai naudotą čiužinį iš 
Vokietijos. 1,9 m x 0,9 m.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 618 13 432. 
Rokiškis
• 2 mažai naudotus čiužinius. 
Čiužinio plotis 0,9 m, ilgis 1,9 m. 
Tel. 8 611 52 755. Rokiškis
• Rankų darbo medinę lovą 2 m 
x 0,9 m. Galime pridėti dvipusį 

čiužinį už atitinkamą kainą. 
Lova natūralios medienos, tvirta, 
negirgžda, tarnaus ilgai.  
Kaina 60 Eur. Tel. 8 608 62 001. 
Molėtai

DOVANOJA

• 4 mėn. trispalvę katytę. Jai labai 
reikia namų. Labai meili, tvarkinga. 
Tel. 8 621 21 727. Rokiškis
• Tigrinio rainumo, 3 mėn. 
kačiukus. Broliukas ir sesutė. 
Mergaitė baltomis kojytėmis.  
Patys ėda, savarankiški.  
Tel. 8 621 29 515. Rokiškis
• Po truputį artėja didžiosios 
šventės. Atiduodu Kalėdų Senelio 
rūbus ir barzdą. Tel. 8 601 79 088. 
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Mažai dėvėtą žieminę striukę,  
M dydžio. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 615 75 534.  
Rokiškis
• Striukę paaugliui. Tel. 8 601 14 
335. Rokiškis

• Striukę 1,4 m ūgio berniukui. 
Geros būklės. Tel. 8 601 14 335. 
Rokiškis
• Sidabrinę grandinelę, praba 925. 
Ilgis 50 cm, plotis 0,8 cm.  
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• Mažai dėvėtas, vaikiškas, 
žiemines, rudenines striukytes, 
paltukus ir moteriškas žiemines, 
rudenines striukes ir paltus.  
Kainos dar derinamos. Galima 
atvažiuoti apžiūrėti.  
Tel. 8 601 49 181. Rokiškis
• Odinę, žieminę striukę 130 cm 
ūgio mergaitei. Skambinti po 18 
val. Kaina 20 Eur. Tel. 8 672 38 
134. Rokiškis
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ANEKDOTAI
Pastarasis piktinasi ir sako, kad 
tų nepilnamečių, kurie sulaikyti 
mitinguose, tėvams reikia atimti 
tėvystės teises. Balsas iš salės 
galo:

– O jei jūsiškis  paauglys 
mitinge įklius?

Deputatas:
– O mano – neis. Jis Londone 

mokosi.
***

Antrametis Petriukas savo 
naujiesiems klasės draugams 
pranašauja ateitį.

***
„Klasikos virtuozų“ koncerte 

siaučianti minia vos neišvertė... 
vazos su gėlėmis.

***
Žmona vyrui:
– Mielasis, pasakyk, ką iš 

tiesų man jauti?
– Kantrybę. Begalinę kan-

trybę.
***

Laboratorijos viršininkas 
klausinėja laborantą Petrą:

– Ką jūs ten su asistente labo-
ratorijoje vakar darėte?

– Visiškai nieko.
– O tai kodėl mūsų laborato-

riniai triušiai dabar į jus žiūri su 
tokia pagarba?

***
Pokalbis prie telefono 

būdelės:
– Pone, jūs jau pusvalandį lai-

kote ragelį saujoje ir nekalbate. 
Leiskite man paskambinti?

– Miela ponia, prašyčiau man 
netrukdyti su žmona kalbėtis.

***

Jei vyras pasakė, kad 
sutaisys, vadinasi ir sutaisys. 
Nereikia jam kas pusę metų to 
priminti.

***
Krokodilas Gena kerpa 

Kūlverstuką.
– Kūlverstuk, o tau ausys 

reikalingos?
– Žinoma!
– Tai imk, laikyk.

***
Žudikas inteligentas savo 

aukas pribaigia Rilkės tomeliu.
***

Stengiuosi išvengti pro-
blemų, bet, atrodo, aš joms 
patinku.

***
Plikledis. Nuo stulpo iki 

stulpo keverzoja girtas vyras. 
Jis praeiviui moja:

– Ė tu! Pasakyk, kiek pas 
mane guzų?

– Atrodo, kad šeši.
– Tai tada dar du stulpai ir 

būsiu namie.
***

Mandagumo pasaulio 
čempionatą laimėjo alkoholikas 
Petras, kuriam iki butelio trūko 
pusantro euro.

***
Bobutė klausia kunigo:
– Ar galima su mirusiaisiais 

kalbėtis?
Kunigas:
– Žinoma, kad galima. Tik 

jie neatsakinėja.
***

Lietuva: metų mokytoju 
išrinktas tėvo diržas. 

Orų prognozė gruodžio 4-6 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos

Gruodžio 4 d. Naktį +1
Dieną +4

P, PV, 
3-8 m/s

Protarpiais palis.

Gruodžio 5 d. Naktį -1
Dieną +

P,
3-8 m/s

Gruodžio 6 d. Naktį  0
Dieną +3

P, 
6-13 m/s

Naktį – šlapdriba, 
dieną – lietus. Vėjuota.

BUITINĖ TECHNIKA

Istorijos pamoka. Mokytoja 
klausia:

– Petriuk, kaip viduramžių 
riteriai elgdavosi su nugalėtais 
priešais?

–Tikriausiai priduodavo 
juos metalo supirktuvėj.

***
Skelbimas: „Už materia-

linę pagalbą teikiu moralinį 
palaikymą“.

***
Jausmas toks, kad man kelią 

perbėgo trylika juodų kačių, 
nešinos tuščiais kibirais. 

***
Futbolininkas duoda interviu:
– Kokia didžiausia jūsų 

svajonė?
– Per sezoną įmušti 10 įvar-

čių. Bet... Yra vienas bet...
– Koks dar bet?

– Aš vartininkas.
***

– Seneli, o kuriose sultyse 
daugiausia obuolių sulčių?

– Aš manau, kad ananasų 
sultyse.

***
Katės dėsnis: uždarytų durų 

nebūna. Būna per tylus „Miau“.
***

Klausimas: 

– Aš jau pusę metų skaitau 
vieną knygą ir niekaip negaliu 
jos baigti. Ką daryti?

Atsakymas:
– Nusinešk ją į tualetą.

***
Mušasi du prie beržo. Vienas 

rėkia, kad ten – du beržai, kitas – 
kad keturi. Subėgo kaimo vyrai 
jų skirti:

– Nu ko jūs čia toj girioj 
trypiat?!

***
Literatūros pamoka.
– Petriuk, prisipažink, kas 

tavo rašinėlį parašė?
– Tamsta mokytoja, aš tikrai 

nežinau. Vakar anksti nuėjau 
miegot.

***
Blondinė elektronikos par-

duotuvėje:
– Pasakykit, kuo skiriasi šie 

du mobilieji?
– Skiriasi tuo, kad vienas – 

grotuvas, o kitas – fotoaparatas.
***

Klausimas Ukrainos pasie-
nyje:

– Jūs ko į mūsų šalį atvažia-
vote?

– Į laidotuves?
– O karstą su savimi vežatės?

***
Donaldas Trumpas nuspren-

dė, kad esant tokioms naftos 
kainoms, rankos Putinui spausti 
nevertėtų.

***
Vienoje kaimyninėje vals-

tybėje, mažo miestelio salėje 
susitikimas su parlamento nariu. 

PRAMOGŲ KAMPELIS
• Naują kapsulinį kavos aparatą 
Alcok. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis

• Automatinį kavos aparatą 
Siemens Espreso S20.  
Kaina 100 Eur. Tel. 8 610 77 145. 
Rokiškis
• Naują Klarsten židinį - šildytuvą. 
Prekės kodas 10031556.  

Kaina 120 Eur. Tel. 8 670 27 742. 
Rokiškis
• Automatinį kavos aparatą  AEG 
Electrolux silenzio sc5000.  
Kaina 150 Eur. Tel. 8 610 77 145. 
Rokiškis
• Automatinį kavos apratą SAECO 
xs mail. Kaina 100 Eur.  

Tel. 8 610 77 145. 
 Rokiškis
• Naudotą siuvimo mašiną Caika 
142M. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 618 13 432.  
Rokiškis
• Naudotus, veikiančius dulkių 
siurblius. Kaina 15 Eur/vnt.  

Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• Alaus virimo aparatą. 
Procesas trunka nuo 3 iki 4 val. 
KLARSTEIN, Vokietija. Du  
skirtingi puodai. Aparatą galima 
naudoti sulčių pasterizavimui 
ir šiaip šiltam vandeniui prie 
kriauklės. Temperatūros režimo 

palaikymas, 30 - 110, talpa 30 l. 
Tel. 8 670 27 742.  
Rokiškis
• Naują vokišką židinį, kabinamą 
prie sienos. Prekės kodas Klarstein 
10031556, matmenys 55x88x12. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 670 27 742. 
Rokiškis
• Naują indaplovę KLARSTEIN. 
Gamintojas Vokietija. Prekės 
kodas 4260414891953, 1380 W, 
matmenys 55x44x50.  
Kaina 150 Eur. Tel. 8 670 27 742. 
Rokiškis
• Naudotus, parvežtus iš Vokietijos, 
patikrintus kavos aparatus.  
Tel. 8 670 27 742. Rokiškis
• Kepimo krosneles 100 l už 
120 Eur, 28 l už 35E ur. Naujos, 
iš Danijos. Tel. 8 670 27 742. 
Rokiškis
• Skalbimo mašiną Samsung. 
Viskas veikia. Tel. 8 683 06 559. 
Rokiškis


