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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Gruodžio 18-oji, 
antradienis, 
51 savaitė

Iki metų pabaigos liko 13 dienų.
Tarptautinė migrantų diena

Saulė teka 8.37 val., 
leidžiasi 15.53 val. 

Dienos ilgumas 7.16 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Eivilas, Eivilė, Eivina, Eivinas, 

Girdvainas, Girdvainė, Girvyda, 
Girvydas, Gracija, Gracijonas, 
Gracius, Vykanta, Vykantas.

Rytoj: Gerdvilas, Darijus, Lėja, 
Rimantė.

Poryt: Abraomas, Abrys, 
Daugardas, Gražvilė, 

Namvaldas, Namvaldė, 
Pastoras, Teofilė, Teofilija, 
Teofilis, Teofilius, Topilė, 

Topilius.

Dienos citata
„Yra tik vienas būdas tapti 
geru pašnekovu - mokėti 

klausyti“ 
(A. Mileris).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1787 m. Naujasis Džersis 
tapo trečiąja JAV valstija. 

1865 m. ratifikavus 13-ąją 
Konstitucijos pataisą JAV pa-
naikinta vergija. 

1916 m. Pirmajame pasau-
liniame kare baigėsi 10 mėne-
sių trukęs Verdeno mūšis - čia 
žuvo 543 tūkst. prancūzų ir 
434 tūkst. vokiečių karių.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1830 m. Lenkijos Seimas 
įsiliepsnojusį sukilimą šalyje 
prieš caro valdžią, kuris per-
simetė ir į Lietuvą, paskelbė 
nacionaliniu sukilimu.

Post 
scriptum

Savos kupros nė vienas 
nemato.
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Gerumo akcijos Rokiškyje:
vieni daro tyliai, kiti – dar nespėjo

Rokiškio Juozo Tūbelio 
progimnazija laužo stereotipus –
pamokos čia nenuobodžios

4 p.

Mažoji šeimynėlė 
jau nebešals 
sename šaldytuve
Atiduok balsą už kraštietį:
jaunojo talento rinkimuose – 
Nojus Konstantinas Čypas
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Gerumo akcijos Rokiškyje:
vieni daro tyliai, kiti – dar nespėjo

Kasmet sostinės kavinės bei res-
toranai prisideda prie savivaldybės 
inicijuotos gerumo akcijos „Susiti-
kim prie kavos puodelio!“. Miesto 
tradicija tapusi akcija šiemet vyk-
doma jau 18-ą kartą, o prie akci-
jos prisijungė 85 sostinės kavinės, 
restoranai, viešbučiai, kepyklėlės, 
kurios iki kitų metų sausio 6 die-
nos sekmadieniais kvies senjorus 
pasivaišinti nemokamu kavos ar 
arbatos puodeliu. Ne visi kraštie-
čiai žino, tačiau panašias akcijos 
vykdo ir Rokiškio verslininkai.

Geri darbai daromi tyliai
Dvidešimt metų gyvuojančios 

„Pippirini Pizza“ direktorė Solveta 
Dagienė teigė, jog restoranas lab-
daros akcijas vykdo nuolat, tačiau 
apie tai garsiai nekalba. „Labdara 
užsiėmėme tikrai ne vieną kartą ir ne 
vienerius metus. Mes nuolat kažką 
remiam, kažkuo dalinamės, tačiau to 
neskelbiame viešai. Kas nori – ateina 
padėkoja, prisimena,“ – atviravo S. 
Dagienė.

Direktorė sakė, jog ankščiau sen-
jorus yra vaišinę ne tik arbata bei 
kava, bet ir sriuba. „Daugelis įmonių 
viešai nesiskelbia – juk visi geri dar-

bai daromi tyliai,“ – šypsojosi direk-
torė.

Nesulaukė susidomėjimo
UAB „Senas Grafas“ vadovas Al-

gimantas Šablinskas teigė, jog akci-
ją, kurios metu senjorai buvo vaiši-
nami kava ir arbata, jau yra vykdę. 
„Deja, tačiau ši gerumo akcija dides-
nio sejorų dėmesio nesulaukė. Akciją 
tęsėme mėnesį, vėliau nutraukėme,“ 
– komentavo A. Šablinskas.

Pastarasis teigė, jog noras rengti 
tokio tipo akciją niekur nedingo, ta-
čiau norint sukurti kažką originalaus 
– reikia laiko.

„Pakabinta kava“
Rokiškio centre įsikūrusio res-

torano „Pupelė“ direktorė Laura 
Viduolytė-Pupelienė pasakojo, jog 
tokio tipo akcijos vykdę nėra, tačiau 
spalio 1 dieną visus lankytojus vai-
šino šviežiai ruošta kava: “Kadangi 
spalio pirmoji yra tarptautinė kavos 
diena, visus lankytojus nemokamai 
vaišinome kava. Taip pat šią dieną 
yra minima pagyvenusių žmonių 
diena, todėl prie nemokamos kavos 
senjorams įteikėme po pyrago gaba-
lėlį”.

Direktorė atviravo, jog šiuo metu 
generuoja mintį apie užsienyje pa-
plitusią akciją “Pakabinta kava”. 
“Akcijos metu į restoraną užsukęs 
klientas kavos puodelį galės nupirk-
ti nepažįstamajam – palikęs mokestį 
už kavą klientas barmeną įpareigos 
kažką ta kava pavaišinti, pavyzdžiui 
– užsukusį senjorą,” – kalbėjo L. Vi-
duolytė-Pupelienė. Restorano direk-
torė sakė, jog nors idėja akcijai jau 
yra, tačiau įgyvendinti ją teks kiek 
vėliau. “Tiek visko darome, kad visų 
norų įgyvendinti nebespėjam,” – juo-
kėsi direktorė.

Dar nespėjo
Dar šių metų balandžio mėnesį 

duris atvėrusios „Henretos kavinu-
kės“ vadovė Henreta Pupkuvienė 
teigė, kad per tokį trumpą laiką prie 
jokių akcijų prisidėti dar nespėjo, 
tačiau mintis sukurti akciją galvoje 
verda. „Vilniuje vykdoma akcija – 
labai graži. Deja, patys mes jokios 
akcijos sukurti dar nespėjom, tačiau 
tiek noro, tiek laiko dar yra,“ – ko-
mentavo vadovė. H. Pupkuvienėi 
pridūrė, jog artimiausiu metu kokią 
nors akciją tikrai įgyvendins.

Monika MEILUTĖ

Mažoji šeimynėlė jau 
nebešals sename šaldytuve

Po savaitgalio su mama liko tik ši miela mažylė. Visi kiti vados šuniukai jau turi naujus 
namus.                                                                                           Gyvūnų globa Rokiškyje nuotr.

Prieš keletą dienų „Rokiškio 
Sirena“ jau rašė apie kalytės ir 
jos mažylių bėdas. Lauke besi-
glaudžiančios šeimynėlės likimas 
pasikeitė: dabar kalytė ir jos 
šuniukai lauks naujų šeiminin-
kų nebebijodami alkio, lietaus 
ar šalčio. Šeimynėlė iškeliavo į 
namų globą pas visoje šalyje ge-
rai žinomą šunų mylėtoją, veisly-
no šeimininką. Tačiau per sa-
vaitgalį šuniukų būrelis gerokai 
sumažėjo – apie dviejų mėnesių 
amžiaus mažyliai jau iškeliavo 
į naujus namus, džiuginti juos 
priėmusių šeimų. Su mama, ku-
rią mūsų laikraščio garbei glo-
bėjai pavadino Sirena, liko tik 
viena ypatingo grožio ir meilumo 
mažylė.

Mažyliai naujuose, specialiai 
šunims pritaikytuose namuose 
įkurdinti šiandien. Jų mama – kol 
kas pratinasi prie naujų, dar nieka-
da jos trumpame gyvenime nema-
tytų sąlygų: šiltos, ramios aplin-
kos, pilnų dubenėlių maisto. Ji 

labai sargi, rūpestingai prižiūrėjo 
jai dar likusius šešis mažylius. Šei-
mynėlę globojanti šeima džiaugėsi, 
kad mažyliai puikiai apsiprato su 
aplinka: noriai ėdė, žaidė. Tačiau 
net penkių mažylių gyvenimas nuo 
ketvirtadienio pasikeitė neatpažįs-
tamai: jie jau sulaukė savo žmonių, 
iškeliavo į namus, kuriuose bus ge-
riausi draugai.

Meile gyvūnams garsėjantis 
veislyno savininkas neslepia: ma-
žylę ir jos mamą prižiūrės tol, kol 
kiekvienas jų ras naujus namus ir 
puikius šeimininkus. 

O iki tol, kol likusi mažylė suras 
naujus namus, ji su mama pratin-
sis prie iki tol nepažintų šuniško 
gyvenimo malonumų: bendravimo 
su žmonėmis ir socializacijos, žai-
dimų, pasivaikščiojimų. Išdalinus 
mažylius, jų mama bus sterilizuota 
ir jai ieškomi nauji šeimininkai. Jei 
norite jais tapti ar pasiimti likusią 
mažylę, kreipkitės į Gyvūnų globa 
Rokiškyje ir jie padės susiekti su 
šuniukų globėju.

„Rokiškio Sirena“ inform.

Sankryžoje – dviejų automobilių akistata

Judrią šeštadienio popietę, apie 13.30 valandą, Vytauto ir Juodupės gatvių sankryžoje kelio nepasidalijo 
du automobiliai. Į įvykio vietą atlėkė du policijos ekipažai. Pirminiais duomenimis, sužeistųjų nėra.

Eismo įvykio metu „Opel“ minivenas gavo stiprų smūgį į dešinį šoną - stipriai įlenktos priekinės keleivio dure-
lės, nulūžo ratas. „Passat“ markės automobilis po susidūrimo su „Opel“ minivenu rėžėsi į stulpą, kuris nuo smūgio 
nuvirto. Pastarojo automobilio priekis stipriai sumaitotas.

Kadangi eismo įvykis įvyko ganėtinai judrioje sankryžoje, buvo sutrikdytas eismas. Problemą išsprendė eismą 
reguliuoti ėmę policijos pareigūnai.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Rokiškio futbolo klubas
kviečia į tradicinį turnyrą

Kaip ir kasmet, Rokiškio fut-
bolo klubas kviečia šv. Kalėdas 
pasitikti futbolo aikštelėje.

Klubas organizuoja salės fut-
bolo turnyrą kuris vyks Juozo 
Tumo-Vaižganto gimnazijos „Ro-
muvos“ padalinio sporto salėje 
gruodžio 21 ir 23 d. Startinis mo-
kestis 40 eurų. Komandoje gali 
žaisti 10 futbolininkų. Turnyras 
vyks kaip įprasta: rungtynėse – du 
kėliniai po 15 min. Daugiausiai 

taškų surinkusi komanda taps var-
žybų nugalėtoja.

„Rokiškio Sirenos“ nuotr.

Geologai perspėja dėl nusekusių šulinių
Geologijos tarnyba pirmadie-

nį perspėja dėl nusekusių negilių 
šulinių šiaurės ir vidurio Lietu-
voje.

Pasak specialistų, tai lemia dėl 
sausų orų vasarą ir rudenį nukritęs 
gruntinio vandens lygis.

„Ši vasara ir ruduo buvo labai 
sausi, todėl gruntinio vandens ly-
gis yra labai nukritęs“, – sakė tar-
nybos Požeminio vandens išteklių 
poskyrio vedėja Jurga Arustienė.

„Šiaurės ir vidurio Lietuvoje 

stebime, kad šiais metais vandens 
pakilimas gerokai vėluoja, jis dar 
net neprasidėjęs“, – teigė ji.

Pasak J. Arustienės, gruntinio 
vandens lygio atstatymui reikalin-
gi drėgni ir šiltesni orai.

„Šuliniai nėra patikima vandens 
gavimo priemonė, – kalbėjo speci-
alistė. – Taip jau yra, kad tas grun-
tinis vanduo vienais metais labai 
pakyla, kitais – labai nusenka“.

BNS inform.
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Laimutė Narbutienė: laiko sukiojimas 
organizmą išmuša iš vėžių

Dar šių metų rugsėjį į kilusį 
europiečių pasipiktinimą dėl lai-
ko sukiojimo sureagavo Europos 
Komisija. Ji siūlė atsižvelgti į 
gyventojų interesą ir 2019 me-
tais vasaros ir žiemos laiką vesti 
paskutinį kartą. Deja, tačiau dėl 
galimų permainų valstybių narių 
ekonomikai bei gyventojų sveika-
tai toks sprendimas buvo atidėtas 
mažiausiai dar dvejiems metams.

Dar XX amžiuje...
Apie žiemos ir vasaros laiko įve-

dimo poveikį žmogaus organizmui 
kalbamės su Visuomenės sveikatos 
biuro Rokiškio skyriaus visuomenės 
sveikatos stiprinimo specialiste Lai-
mute Narbutiene. Specialistė teigė, 
jog pirmą kartą laikrodžius suko 
vokiečiai ir anglai dar XX amžiaus 
pradžioje. Toks sprendimas buvo 
priimtas norint kuo ekonomiškiau 
išnaudoti dienos šviesą bei taupyti 
elektros energiją. „Lietuvoje  va-
saros laikas buvo įvestas to paties 
amžiaus pabaigoje, tačiau po kurio 
laiko sukiojimo buvo atsisakyta. Ta-
čiau 2003 metais jis į Lietuvą buvo 
sugrąžintas ir tęsiasi iki šiol,” – pa-
sakojo L. Narbutienė.

Organizmą trikdo
L. Narbutienė pasakojo, jog kie-

kvienas žmogus turi savo biologinį 
laiką, todėl įvedant žiemos ir vasa-
ros laikus, astronominis bei biologi-
nis laikai nebesutampa, todėl pasta-
rasis laikrodis sutrinka. „Žmogaus 
organizmas pripranta prie kasdienės 
rutinos – kada prasideda paskaitos, 
darbas. Todėl laiko sukimas orga-
nizmą „išmuša iš vėžių“,“ – kalbėjo 
L. Narbutienė.

Laiko pojūtį
reguliuoja genai
Sveikatos stiprinimo specialistė 

teigė, jog laiko sukiojimo žalą pa-
tvirtino ir mokslininkai, kuriems 
skirta Nobelio premija. „Premijos 
laureatai įrodė, jog egzistuoja genai, 
kurie reguliuoja organizmo biologi-
nį laikrodį. Genai reguliuoja žmo-
gaus organizmo ląstelių 24 valandų 
paros ritmą, kuris, įvedant žiemos 
ar vasaros laiką, sutrinka. Po kurio 
laiko žmogaus organizmas prie lai-
ko sukimo prisitaiko, tačiau vėl gi 
– vienam reikia kelių parų, o kitam 
– net gi mėnesio,” – kalbėjo L. Nar-
butienė.

Tampa dirglesni
Specialistė išskyrė, jog nors lai-

kui bėgant prie naujai įvesto laiko 
žmogaus organizmas prisitaiko, 
tačiau tai visuomet stipriai atsilie-

pia vaikams, vyresnio amžiaus bei 
sveikatos sutrikimų turintiems as-
menims. „Didesnį dirglumą pajaučia 
ir žmonės turintys įvairių psichinių 
sutrikimų. Į rizikos grupę patenka ir 
širdies ligomis sergantys asmenys,“ 
– komentavo L. Narbutienė. Pastaro-
ji pridūrė, kad pastebėta, jog įvedus 
vasaros ar žiemos laiką, pirmomis 
dienomis padaugėja nelaimingų atsi-
tikimų keliuose, padidėja lankymasis 
pas psichiatrus, pasireiškia miego su-
trikimai, nuotaikų svyravimai.

Visuomenės sveikatos biuro spe-
cialistė teigia, jog prie laiko pokyčių 
reiktų pratintis kuo ankščiau: „Ka-
dangi žinoms, kada laikas bus per-
sukamas, jau prieš tai reiktų pratintis 
prie būsimo laiko – keltis ar gultis 
truputį ankščiau, ar truputį vėliau, 
priklausomai nuo to, ar laikas suka-
mas į priekį ar atgal“.

Gamtos „nepasuksi“
Specialistė pridūrė, kad „sukioti“ 

gamtos visgi negalima. „Laiko su-
kiojimo poveikį žmogaus organiz-
mui galėčiau pavadinti anti-profilak-
tika. Visuomenė jau turėjo pastebėti 
daugybę pavyzdžių, kuomet darome 
kažką prieš natūralią gamtą, viskas 
galiausiai atsisuka prieš mus pačius,“ 
– pokalbį užbaigė L. Narbutienė.

Monika MEILUTĖ

Atiduok balsą už kraštietį: jaunojo talento 
rinkimuose – Nojus Konstantinas Čypas

Lietuvos sporto portalas Spor-
tas.lt pristato rinkimus, kuriuose 
bus renkamos 2018 metų sporto 
šakos, sporto įvykiai, talentai. Šiuo 
metu Sportas.lt skaitytojams siū-
lo išrinkti jaunąjį Lietuvos spor-
tininką, kuris šiemet pasižymėjo 
labiausiai. Kategorijai priskiriami 
2000 m. gimę sportininkai, tarp 
kurių - rokiškietis, jėgos trikovės 
entuziastas Nojus Konstantinas 
Čypas. Kaip „Rokiškio Sirenai“ 
sakė jėgos trikovės klubo „Grizlis“ 
vadovė Ala Sketerienė, po savait-
galio situacija balsavime klostosi 
labai palankiai jaunajam Rokiškio 
talentui. „Pasinaudokime proga ne 
tik pasidžiaugti ir įvertinti Nojaus 
pasiekimus, bet ir garsinti savąjį 
miestą. Juk jei Nojui pasiseks rin-

kimuose, bus garsinamas ne tik 
jo, bet ir Rokiškio vardas“, – sakė 
pašnekovė. Ji neslėpė, kad klubas 
ir Rokiškis gali džiaugtis, kad čia 
išugdytas pasaulinio lygio jauna-
sis talentas. Pirmadienio popietės 
duomenimis, Nojus buvo surinkęs 
apie 800 balsų ir rinkimuose kol 
kas žengia ketvirtas.

Nojus Konstantinass Čypas Rokiš-
kio vardą garsina pasaulio mastu. Vos 
trylikos metų jaunuolis visai netyčia 
koją įkėlė į atletinės gimnazijos klubą 
JTK „Grizlis“ nusprendęs išbandyti 
jėgos trikovę. Po kiek laiko jaunuolio 
potencialą pastebėjo JTK „Grizlis“ 
treneris Romualdas Keniausis, kuris 
jaunąjį sportininką ėmė ruošti var-
žyboms. N. K. Čypas medalius skai-

čiuoja ne vienetais, o sprindžiais.
2018 m. N. Čypas tapo Europos jau-

nių jėgos trikovės čempionatu bei štan-
gos atkėlimo veiksme pagerino Euro-
pos rekordą atkėlęs 260,5 kg. Pasaulio 
jaunių čempionate vaikinas iškovojo 
vicečempiono vardą bei pelnė mažąjį 
aukso medalį štangos atkėlimo rung-
tyje. Paskutinėse svarbiose šio sezono 
varžybose N. Čypas vėlgi iškovojo 
mažąjį aukso medalį atkėlimo rungtyje 
bei pagerino viso pasaulio jaunių re-
kordą atkėlęs 261 kg štangą.

Balsuoti galima čia: https://www.
sportas.lt/naujiena/267497/spor-
tas-lt-rinkimai-metu-jaunasis-talen-
tas?fbclid=IwAR30mm_jN9Z5L1e-
04RA8Dmyh1VjhYX6Qq6Ywg3ccb-
GXI_oVhhd_MLEgrDbM

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Nojus Konstantinas Čypas (viduryje) vėl turi progą garsinti mūsų miestą. „                                                              Rokiškio Sirenos“ archyvo nuotr.

Etikos sargų sprendimas nepalankus 
Danguolei Kondratenkienei

Gruodžio 12 d. Vyriausio-
ji tarnybinės etikos komisija 
svarstė klausimą ar Danguolė 
Kondratenkienė nepažeidė Vie-
šųjų ir privačių interesų derini-
mo valstybinėje tarnyboje įsta-
tymo. 

Atsižvelgdama į tyrimo metu 
surinktą medžiagą ir vadovauda-
masi Lietuvos Respublikos vie-
šųjų ir privačių interesų derinimo 
valstybinėje tarnyboje įstatymo 
22 straipsnio 1 dalies 1 punktu bei 
Lietuvos Respublikos Vyriausio-
sios tarnybinės etikos komisijos 
įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 1 
punktu, komisija nusprendė: „1. 
Pripažinti, kad buvusi Rokiškio 
rajono savivaldybės administraci-
jos direktoriaus pavaduotoja Dan-
guolė Kondratenkienė, 2017-2018 
metais spręsdama klausimus, 
susijusius su buvusia darbovie-
te VšĮ Rokiškio pirminės asmens 
sveikatos priežiūros centru ir nuo 
jų nenusišalindama, pažeidė Vie-

šųjų ir privačių interesų derinimo 
valstybinėje tarnyboje įstatymo 3 
straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 11 
straipsnio 1 bei 2 dalių nuostatas. 
2. Pripažinti, kad Danguolė Kon-
dratenkienė, 2018 metais nustojusi 
eiti Rokiškio rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus pava-
duotojos pareigas ir nepraėjus vie-
neriems metams įsidarbinusi VšĮ 
Rokiškio pirminės asmens sveika-
tos priežiūros centre direktoriaus 
pareigose, pažeidė Viešųjų ir priva-
čių interesų derinimo valstybinėje 
tarnyboje įstatymo 18 straipsnio 
nuostatas“.

Šį sprendimą D. Kondratenkienė 
dar gali skųsti Vilniaus apygardos 
administraciniam teismui per vieną 
mėnesį nuo sprendimo paskelbimo 
arba jo įteikimo suinteresuotajam 
asmeniui dienos.

Visą komisijos sprendimo teks-
tą galima rasti čia: http://old.vtek.
lt/sprendimai/sprendimai.php?pa-
ge=sp_rezultatai&uzklausa=visi

„Rokiškio Sirenos“ inform.

„Rokiškio sūris“ supirko 
0,6 proc. savo akcijų

Viena didžiausių pieno per-
dirbimo bendrovių Lietuvoje 
„Rokiškio sūris“ oficialiojo pa-
siūlymo metu supirko 0,6 proc. 
savo akcijų. Kartu su anksčiau 
įsigytomis savomis akcijomis 
„Rokiškio sūris“ dabar turi 
2,25 proc. savo įstatinio kapi-
talo.

Akcijos buvo superkamos po 
2,6 euro, bendra įsigytų akcijų 
vertė – 539,9 tūkst. eurų. Už su-
pirktas akcijas bus atsiskaityta 
gruodžio 18 dieną, per „Nasdaq“ 
Vilniaus biržą pranešė „Rokiškio 
sūris“.

Bendrovė iš viso siekė supirkti 

iki 8,33 proc. savų akcijų, už ku-
rias būtų tekę sumokėti 7,769 mln. 
eurų.

Birželio pabaigoje 27,21 proc. 
„Rokiškio sūrio“ akcijų valdė „Pie-
no pramonės investicijų valdymas“, 
24,96 proc. – Latvijos „RSU Hol-
ding“, 19,46 proc. – bendrovės val-
dybos pirmininkas Antanas Trum-
pa, 10 proc. – Naujosios Zelandijos 
kompanijos „Fonterra“ valdoma 
antrinė įmonė Nyderlanduose. Kar-
tu veikiantys asmenys valdo 81,86 
proc. įmonės akcijų.

„Rokiškio sūrio“ akcijos koti-
ruojamos biržos Oficialiajame pre-
kybos sąraše.

BNS inform.

Naudotų automobilių rinka 
šiemet augo 10,5 proc.

Lietuvoje per vienuolika mėne-
sių įregistruota apie 174,4 tūkst. į 
šalį įvežtų naudotų lengvųjų au-
tomobilių – 10,5 proc. daugiau 
nei pernai sausį–lapkritį (157,8 
tūkst.).

Vidutinis tokių automobilių am-
žius siekė 11,7 metų, skelbia ben-
drovė „AutoTyrimai“, remdamasi 
„Regitros“ duomenimis. Dyzelinių 
automobilių dalis šiemet sudarė 
73,6 proc. (pernai – 74,8 proc.).

Šiemet 247,7 tūkst. naudotų au-
tomobilių buvo perregistruota, pa-
sikeitus jų savininkams (2,1 proc. 

daugiau nei pernai sausį–lapkritį), 
vidutinis jų amžius buvo 14,9 metų.

Vien lapkritį Lietuvoje įregistruo-
ta 15,3 tūkst. naudotų automobilių – 
9,2 proc. daugiau nei pernai lapkritį, 
tarp jų daugiausiai – „Volkswagen“ 
(2,5 tūkst.), BMW (1,5 tūkst.) ir 
„Audi“ (1 tūkst.).

Praeitą mėnesį taip pat atlikta 21,5 
tūkst. naudotų lengvųjų automobilių 
savininkų keitimo operacijos – 4,9 
proc. mažiau nei 2017-ųjų lapkritį. 
Savininkus dažniausiai keitė „Volks-
wagen“ (3,8 tūkst.), „Audi“ (2,8 
tūkst.) ir BMW (2 tūkst.).

BNS inform.

Ieškokite Rokiškio  
prekybos 
centruose!
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Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija laužo
stereotipus – pamokos čia nenuobodžios
Ar žinote kam naudojami interaktyvieji kubai? O kas yra „BlueBot“ ir „Ozobot“ robotai? O ar patikėtumėte, jei jums pasakytų, kad pradinukas lengvai 
sukuria programą, kuri pajudina iš „Lego“ kaladėlių paties mokinio sudėliotą modelį? Atsakymus į šiuos ir dar daugelį kitų klausimų miestelėnai rasti 
galėjo apsilankę technologijas įsimylėjusios Juozo Tūbelio progimnazijos atvirų durų dienoje.

Nedrąsūs pirmieji žingsniai
Progimnazijos durys lankytojams 

atvertos buvo jau 11 valandą: atvy-
kę svečiai privalėjo užsiregistruoti 
ir iškart gavo lankstinuką su rengi-
nio programa, kurioje buvo nurody-
tos veiklos ir jų erdvės. Pirmuosius 
žingsnius atvykę progimnazija susi-
domėję mokinių tėveliai, politikai 
bei kiti svečiai žengė nedrąsiai – 
sveikinosi su mokyklos kolektyvu, 
apžiūrėjo mokinių įkurtą Kalėdų 
kaimelį. Drąsos lankytojams įkvėpė 
kalėdinėmis kepuraitėmis pasidabi-
nusios progimnazijos tarybos narės. 
“Gal jums aprodyti mokyklą, paly-
dėti į pamokas?” – atvykėlių klausė 
mergaitės.

Su mokyklos tarybos narėmis 
arba vedini savo vaikučių, svečiai 
vis drąsiau ir drąsiau ėmė klaidžioti 
mokyklos koridorių labirintu atver-
dami lankstinuke nurodytų kabinetų 
duris.

Pirmoji kelionės 
po „neatrastą šalį“ dalis
Ekskursiją po daugybę lankstinu-

ke nurodytų kabinetų galime išskirti 
į dvi dalis: inovatyvių technologijų 
ir nemažiau žavingą mokslo ir kū-
rybiškąją.

Pirmoji daugelio svečių pasi-
rinkta stotelė – pamokos naudojant 
interaktyvius “iMO” kubus. Nau-
dojant didžiulius, tačiau lengvus 
kubus mokiniai mokosi skaičiuo-
ti bei atlikti daugybę matematinių 
veiksmų tiesiog vartant interakty-
vius kubus stebėdami išmaniojoje 
lentoje pasirodančias užduotis. Visą 
tai mokiniai demonstravo svečiams: 
daugindami vartė kubus, lenktynia-
vo atlikdami kitokius matematinius 
veiksmus.

Kiek platesniam naudojimui skir-
ti „Ozobot“ robotukai, kuriuos, kaip 
teigė pradinių klasių mokytoja Olia 
Samėnienė, pritaikyti gailma bet ko-
kiam tikslui. „Šie mažyčiai robotu-
kai pasiteisino visu 100 proc. Juos 
taikome mokytis anglų kalbai, lietu-
vių kalbos gramatikai, net biologi-
jai,“ – kalbėjo O. Samėnienė ir puo-
lė demonstruoti „Ozobot“ veikimo 

principus. „Kad robotukas judėtų, 
reikia jam nupiešti kelią popieriaus 
lape ar planšetinio kompiuterio 
ekrane. „Ozobotas“ atpažindamas 
spalvas pasisuka į dešinę ar kairę, 
apsisuka ratu vieną, du kartus. Vis-
kas priklauso nuo to, kokį kelią ro-
botukui nupiešite – yra ir lengvesnių 
veiksmų mažesniesiems, ir sunkes-
nių jau pažengusiems,“ – pasakojo 
mokytoja.

Panašiu principu veikia ir „Sco-
ttie Go“ (liet. – Skotai, eik) – naudo-
damiesi planšetiniais kompiuteriais 
mokiniai turi suprogramuoti atei-
vio Skoto kelią link jo erdvėlaivio. 
Atvirų durų dienos metu svečiams 
buvo pristatyti ir atsakymų pulte-
liai, kuriais naudodamiesi mokiniai 
ir svečiai mėgino įminti mįsles, tai-
syklingai kalbėti mokėsi su mėtomu 
mikrofonu ir išmaniąja lenta, rengė 
virtualią ekskursiją po muziejų, ste-
bėjo žmogaus kūno bei augalų san-
darą per 3D akinius.

Kuomet mokiniai ir mokytojai 
demonstravo tai, ką galima nuveikti 
su švietimui pritaikytomis techno-
logijomis, svečiai buvo apstulbę – 
tikriausiai dauguma nė nenumanė, 
kokius įrankius naudoja švietimo įs-
taigos darbuotojai, norėdami ne tik 
išmokyti, bet ir sudomint mokinius.

Menas ir mokslas
Daugelis Juozo Tūbelio progim-

nazijoje vykstančių pamokų – pa-
remtos technologijomis. Tačiau 
mokytojai nepamiršta ir įprastinio 
vaikų motorinio lavinimo, meno bei 
mokslo pamokų.

Atvirų durų dienos metu veikė net 
trys kūrybinės dirbtuvės: molio ke-
ramika, kalėdinių žaisliukų gamyba 
bei popierinių lėkščių dekoravimas 
servetėlėmis. Didžiulio susidomė-
jimo sulaukė Eleonoros Baršienės 
pristatomi molio apdirbimo meto-
dai, kuriuos pritaikę svečiai galėjo 
pasigaminti atminimo suvenyrą.

Svečiai pabijojo į rankas paimti 
adatą bei pasigaminti kalėdinį žais-
liuką, tačiau siūlais bei medžiagos 
gabalėliais nuklotas stalas visvien 
buvo apsuptas žmonių – kol prie 

žaisliukų gamybos darbavosi pačios 
progimnazijos mokinės, duris varstė 
svečiai ir smalsiai stebėjo žaisliuko 
gamybos procesą. Įdomu svečiams 
stebėti buvo ir lėkščių grafiką – ža-
vėjo mokinių kruopštumas bei mo-
kėjimas suderinti, iš pirmo žvilgs-
nio, labai skirtingas detales.

Atvirų durų dienos metu mokyto-
jai pristatė ir dar nematytus bandy-
mus: svečiams užsukus į chemijos 
klasę, kuri atrodė kaip slapta labo-
ratorija, chemikė Laima Kvedara-
vičienė ėmė demonstruoti mokinių 
užaugintus kristalus bei siūlė išban-
dyti savo jėgas nesudėtinguose ban-
dymuose, demonstravo sagas pada-
rytas iš… pieno.

Fizikas Vytautas Deksnys kartu 
su dviem fizikos entuziastais sve-
čius stebino „fokusais“, kuriems jo-
kios magijos nereikia: vakuuminio 
siurblio dėka per keletą sekundžių 
užvirė vandenį, pripūtė užrištus tuš-
čius balionus, aiškino kaip veikia 
fizikinės jėgos bei procesai.

Jau ne pirmą kartą
Kaip pasakojo progimnazijos 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Irena Lašienė, atvirų durų diena pro-
gimnazijoje vyko nebe pirmą kartą. 
„Šįkart, skirtingai nuo praėjusių 
kartų, atvirų durų dieną surengėme 
šeštadienį – pamanėme, jog savait-
galį sulauksime daugiau lankytojų,“ 
– kalbėjo I. Lašienė. Mokyklą pa-
liekant paskutiniams svečiams pa-
vaduotoja šypsojosi: „Džiugu, kad 
sulaukėme tikrai ne mažai lankyto-
jų. Į pasiruošimą atvirų durų dienai 
didžiules pastangas dėjo tiek moky-
tojai, tiek mokiniai“.

Nors atvirų durų diena truko iki 
13 valandos, mokyklą svečiai pali-
kinėjo nenoriai – juk ne visus ka-
binetus aplankė, neužbaigė gaminti 
suvenyro iš molio ar plastiko nau-
dojantis 3D spausdintuvu. Tačiau 
progimnazijos direktorius teigė, kad 
pagrindinis renginio tikslas pasiek-
tas – miestelėnai turėjo puikią progą 
susipažinti su progimnazijos moky-
mosi erdvėmis.

Monika MEILUTĖ
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Kultūros sostinės regalijas perėmęs Rokiškis 
pagerbė Liongino Šepkos atminimą

Praėjusį šeštadienį Lietuvos 
kultūros sostinės regalijas iš Mari-
jampolės perėmusiame Rokiškyje 
ypatingai pagerbtas iš šio krašto 
kilęs ir visoje Lietuvoje žinomas 
liaudies skulptorius-dievdirbys 
Lionginas Šepka (1907–1985). Iš 
medinių lentelių L. Šepkos mo-
tyvais sukurtais paukšteliais pa-
puoštos eglės-instaliacijos įžie-
bimas tapo „Rokiškis – Lietuvos 
kultūros sostinė 2019“ programos 
startu. Pirmasis šioje programo-
je – gruodžio 8 dieną Rokiškyje 
parodytas režisieriaus Daliaus 
Abario ir kūrybinės grupės 3D 
projekcijų instaliacija-pasakoji-
mas „Iš šerdies į širdį“, skirtas L. 
Šepkai atminti.

Parodys, ką turi, 
bandys įkvėpti
Programa „Rokiškis – Lietuvos 

kultūros sostinė 2019“ žada aukš-
to lygio profesionalių menininkų 
bei vietos bendruomenės paruoštus 
renginius. Įvairių žanrų bei įvairias 
meno sritis įtraukiantys renginiai 
truks ištisus metus.

„Iš mūsų krašto kilusio ir jį gar-
sinusio L. Šepkos pavyzdys tik pa-
tvirtina, kad unikali Lietuvos kultū-

ra kuriama įvairiose šalies vietose. 
Jose kuriančios, savo kūrybą prista-
tančios meno ir kultūros žvaigždės 
kiekvienam regionui ir miestui su-
teikia kultūros sostinės bruožų. To-
dėl džiaugiamės galėję perimti Lie-
tuvos kultūros sostinės regalijas, nes 
tai padės mums atskleisti tai, ką čia, 
Rokiškio krašte, turime geriausio, o 
ir patys pritraukti kūrėjus, kuriems 
Rokiškis taptų įkvėpimu, kurtų įvai-
rias jungtis. Puikiausias pavyzdys – 
mūsų programą pradėjęs D. Abario 
instaliacija-pasakojimas“, – sako 
Rokiškio r. savivaldybės  adminis-
tracijos Švietimo, kultūros ir sporto 
skyriaus vyr. specialistė Irena Mate-
lienė.

Aukštai iškelta kartelė
Pasak to paties skyriaus vyr.  

specialistės kultūrai Janinos Kom-
kienės , ypač puiku, kad instaliaci-
ja-pasakojimu pavyko perteikti L. 
Šepkos kalbėseną, mintis, kūrybos 
stilistiką. Janinos Komkienės teigi-
mu, šis labai universalus renginys 
buvo įdomus ir mažam, ir jaunam, 
ir suaugusiam, ir senjorui. Tai labai 
svarbu, nes labiausiai visi šiandien 
ištroškę renginių, kurie būtų ne tik 
profesionalūs, bet ir emociškai pa-

veikūs.
„Tai – išskirtinis pasakojimas 

apie mums, rokiškėnams, savą žmo-
gų – nepakartojamą „arkitektą“, 
kuriuo didžiuojamės. Panašūs ren-
giniai sustiprina meilę savo kraš-
tui, priartina prie mūsų praeities ir 
ateities kūrėjus. Įvairius menus ir 
technologijas, istoriją ir dabartį jun-
gianti instaliacija „Iš šerdies į širdį“ 
ne tik palietė daugelio širdis, bet ir 
aukštai iškėlė kartelę būsimų „Ro-
kiškis – kultūros sostinė“ renginių 
lygiui. Vis dėlto jaučiamės esantys 
pajėgūs šį lygį išlaikyti“, – pastebi 
Rokiškio krašto muziejaus direktorė 
Nijolė Šniokienė.

Netrūks tarptautinių renginių
Pasak Rokiškio kultūros centro 

direktoriaus pavaduotojos Aušros 
Gudgalienės, tarp renginių, susilau-
kiančių visos šalies kūrėjų ir Lietu-
vos publikos dėmesio, bus ir įvairūs 
tarptautiniai projektai – vokalinės 
muzikos konkursas „Lėkime dainų 
sparnais“, pučiamųjų instrumentų 
orkestrų festivalis „Dūdų fiesta“, 
literatūros festivalis „Poezijos pava-
saris“, Sofijos Tyzenhauzaitės vardo 
rašytojų sąskrydis. Rajono gyvento-
jus ir miesto svečius džiugins ir jau 

įprastu, tačiau nemažiau įspūdingu 
reiškiniu tapęs, šiemet jau XX, tarp-
tautinis vargonų muzikos festivalis 
čekų muzikui, pedagogui Rudolfui 
Lymanui atminti.  O štai liepos 6-os-
ios Tautiškos giesmės giedojimo 
tradiciją papildys roko muzikos ren-
ginys „Roko naktis – Mindaugui!”

Daugelio laukiami ir „Rokiškis 
– Lietuvos kultūros sostinė 2019“ 
programos dalimi tapę tarptautinis 
lėlių teatrų festivalis „Kai atgyja 
lėlės“ bei XXXV Lietuvos profesi-
onalių teatrų festivalis „Vaidiname 
žemdirbiams“.

Įvairūs žanrai – 
įvairiems skoniams
Kultūros sostinės renginių pro-

gramoje – įvairiausių sričių ir žan-
rų renginiai. Be teatro ir muzikos, 
nemažai dėmesio skiriama ir vaiz-
duojamiesiems menams, liaudies 
kultūrai, sportui. Gegužės–liepos 
mėnesiais veiks iš Rokiškio kilusių 
bei čia gyvenančių dailininkų dar-
bų paroda, vasarą numatyti tapybos 
pleneras „Laibgalių gandrai“, XV-
asis Rokiškio langinių tapymo ple-
neras, rudenį – tarptautinis medžio 
drožėjų pleneras-kūrybinė stovykla 
„Improvizacijos Liongino Šepkos 

kūrybos temomis“ bei respublikinė 
medžio drožėjų paroda-konkursas 
Liongino Šepkos premijai laimėti.

Didieji kultūros sostinės progra-
mos sporto renginiai – jau sausį ren-
giama žiemos šventė „Vingiai ant 
ledo“ bei vasarą įvyksiančios auto-
mobilių lenktynės „Samsonas Rally 
Rokiškis“.

„Kaip ir pridera sostinėje, rengi-
nių per visus metus bus tiek daug, 
kad sunku visus ir išvardinti. Dau-
gelis jų derės su pasaulinių ar na-
cionalinių švenčių datomis, mūsų 
miesto bei rajono tradicijomis. 
Stengėmės, kad šioje didžiulėje 
renginių įvairovėje sau patrauklų 
kultūros vyksmą ar nuotykį galėtų 
pasirinkti kiekvienas – tiek rokiš-
kėnai, tiek ir miesto svečiai. Pas-
tariesiems siūlysime visus metus 
trunkančią edukacinių maršrutų 
programą, padėsiančią atskleis-
ti mūsų krašto kultūros turtus ir 
gamtos grožį. Kultūros sostinės 
regalijas perėmėme atsakingai ir 
bandysime nenuvilti“, – sako Irena 
Matelienė ir atkreipia dėmesį, kad 
visų renginių programą galima rasti 
„Rokiškis – kultūros sostinė“ ofici-
aliame tinklalapyje.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

D. Baltakio nuotr.
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Mokinukai praeiviams dovanojo gerumą

Gruodžio 12-13 die-
nomis Rokiškio rajono 
Panemunėlio pagrindi-
nės mokyklos ir Rokiškio 
lopšelio-darželio „Nykš-
tukas“mokinukai prisi-
dėjo prie visoje Lietuvoje 
vykdomos gerumo akcijos 
„Baltojo angelo šventė“.

Prisidėti prie akcijos - nie-
ko nekainuoja, tačiau vaiku-

čiai į "Baltojo angelo šventės" 
akciją reagavo labai rimtai ir į 
savo dirbinius sudėjo visą šir-
dį. Baltus popierinius angelus 
mokinukai lankstė patys, o vė-
liau, su mokytojų pagalba, juos 
dalino praeiviams. Vaikų būrys 
užsuko į parduotuves, lankėsi 
įvairiose įstaigose ir savo dar-
beliais džiugino jų darbuotojus.

Dovanodami savo pačių 
darytus popierinius angelus 

vaikai jautėsi lyg darantys 
tikrą žygdarbį. O kaip gi ki-
taip - dovanodami gerumą ir 
linkėjimus mokinukai buvo 
tikri didvyriai.

Taip pat „Baltojo angelo 
šventės akcijoje“ dalyvavo 
Juodupės gimnazijos ir Ro-
kiškio Senamiesčio progim-
nazijos moksleiviai.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

2018-12-28 16 val. bus atliekami žemės sklypo, esančio Rokiškio r. sav., Obe-
lių sen., Kreščionių k., priklausančio Genovaitei Pugžlienei, kadastriniai mata-
vimai. Aurį Seibutį prašome atvykti prie savo žemės sklypo, kadastrinis Nr. 
7365/0001:0015 (apie dalyvavimą informuokite). 

r.ragauskas89@gmail.com, tel: 862370199, 
Šimtmečio g. 2, Kupiškis.

Obelius drebino krepšinio 
Mažų miestelių lygos jubiliejus

Dar 1998-aisiais metais 
Krepšinio entuziasto Romo 
Kundelio bei jo kolegų inici-
atyva Obeliuose gimė Mažų 
miestelių krepšinio lygos idė-
ja (MMKL). Po dvidešimties 
metų lyga aktyviai gyvuoja, 
o šią savaitę atšventė gražų 
jubiliejų sukviesdama būrį 
svarbių svečių.

Krepšinio aikštelėje –
ir jaunuoliai, ir veteranai
Šventės metu lygos įkūri-

mo prasmė laužoma nebuvo 
– susirinkę svečiai rungėsi 
draugiškose krepšinio rung-
tynėse. Trijose rungtynėse su-
sitiko visi: tiek jaunimas, tiek 
veteranai, tiek Seimo nariai.

Pirmosiose rungtynėse 
susirungė Obelių ir Dusetų 
miestelių atstovai – jie su-
sitiko ir pačiame pirmame 
MMKL finale. Tąkart sėkmė 
šypsojosi dusetiškiams, ta-
čiau šįkart pergalė atiteko 
Obelių atstovams rezultatu 
42:22. Nors rungtynės truko 
per pus trumpiau nei įprasta 
– du kėlinius, pro akis nebu-
vo praleisti ir rezultatyviausi 
komandų žaidėjai: 9 taškus 
pelnęs Dusetas atstovavęs 
Ruslanas Bobrovas  ir vienu 
tašku nuo R. Bobrovo atsili-
kęs Obelių atstovas Rimvy-
das Narkevičius.

Po pirmųjų rungtynių iš-
kart sekė antros, tik šįkart 
Obelių ir Dusetų veteranus 
pakeitė jaunimo komandos, 
kurios lygoje šiuo metu neda-
lyvauja. Ir antrose rungtynėse 
sėkmė lydėjo aikštelės šeimi-
ninkus – obeliečių komandą, 
kurie pergalę iškovojo rezul-

tatu 76:39.
Tačiau įnirtingiausia kova 

vyko aikštelėje susitikus Obe-
lių vaikų globos namų bei 
Lietuvos Respublikos Seimo 
atstovams. Kovingų epizodų 
bei techninių pražangų  pri-
pildytose rungtynėse galiau-
siai pergalę šventė LR Seimo 
komanda rezultatu 56:43. Jų 
gretose žaidė MMKL Garbės 
prezidentas Rolandas Matulis.

Po paskutinių rungtynių 
sportininkams leista kiek at-
sipalaiduoti surengtame tri-
taškių metimų konkurse. Čia 
vėl gi sėkmė šypsojosi obe-
liečiams – taikliausiai į krepšį 
kamuolius mėtė daugkartinis 
tokio tipo konkursų nugalėto-
jas Šarūnas Vingelis.

Istoriniai kadrai
 ir sveikinimai
Viso renginio metu, šven-

tės dalyviai galėjo apžiūrėti 
istorinę parodą, kurios eks-
pozicija buvo itin gausi – juk 
visi eksponatai kolekcionuoti 
dar nuo pat pirmųjų MMKL 
sezonų. Parodoje galima buvo 
pamatyti suvenyrų, čempionų 
žiedų, medalių. Taipogi daly-
viai galėjo pažiūrėti jau isto-
rija tapusiais pirmųjų sezonų 
kadrais, statistikomis.

MMKL dvidešimtmečio 
šventėje netrūko nei sveikini-
mų, nei linkėjimų: garbingai 
pasveikintas lygos įkūrėjas 
R. Kundelis bei kiti nusipelnę 
asmenys.

Monika MEILUTĖ
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TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Lietus ratus R15. 4x100 tarpai 
tarp skylių. Padangos vasarinės, 
likutis apie 5 mm. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 625 41 061. Rokiškis
• Žiemines padangas 185/70 R14 
Hankook 2013 m., 2 vnt.  
Likutis 7 mm. Tel. 8 619 11 054.  
Rokiškis
• 2003 m. Opel Zafira 2 l, DTI, 74 
kW, dalimis. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• 1997 m. Renault Espace 3 dalis, 
nėra tik variklio. Tel. 8 647 47 306. 
Rokiškis
• R14 padangas. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• Diskus su žieminėmis padangomis 
R15 185/65. Tinka Peugeot, 
Citroen, Ford automobiliams.  
Kaina 70 Eur. Tel. 8 656 50 795. 
Rokiškis
• Chrysler Voyager dalimis. 2.5 l, 
dyzelinis variklis.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• VW Transporter T4 visus keturis 
ratus. Tel. 8 600 54 331.  
Rokiškis
• VW Golf 4 1999 m., 1.9 l, 
dyzelis, 81 kW, dviejų durų.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• VW Passat B5, B3, VW Golf 2, 
VW Transporter, Opel, Mercedes, 
Renault Master, VW Sharan ir kitus 
automobilius dalimis.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Padangas 205/55 R16 ir 195/65 
R15. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Lietus ratlankius. Buvo uždėti 
VW Golf 3. Su vasarinėmis 
padangomis. R17 lygūs, gana 
gražiai atrodo. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 628 44 696. Rokiškis
• Smulkias VW Passat B5 detales. 
Kainos sutartinės. Daugiausia 
smulkmenos, yra dar variklis 66 
kW, durelės, galinis dangtis, pavarų 
dėžė 81 kW. Tel. 8 628 44 696. 

Rokiškis
• Opel Signum variklio apsaugą. 
Gera, nesulaužyta. Parduočiau už 
simbolinę kainą, išmesti gaila. 
• Tel. 8 628 44 696. Rokiškis
• Padangas 205/55 R16, 195/65 
R15. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Padangas 215/65 R16 M+S ir tokį 
pat komplektą vasarinių padangų, 
2017 m. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Kuro purkštukus, tinkančius 
Renault Laguna 2,2, Espace 
2,2, VelSatis 2,2, Avantime 2,2. 
Kodas 0445110084. Atitinka visus 
parametrus. Analogai 0986435173. 
Yra 3 vnt. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Kuro purkštuką tinkantį Fiat 
1.9, Alfa 1.9, 2.4, Lancia 1.9, 2.4. 
Kodas 0445110119. Atitinka visus 
parametrus. Analogai 0445110068, 
0445110088, 0986435083.  
Kaina 50 Eur. Tel. 8 636 00 696. 
Rokiškis
• Kuro purkštuką tinkantį Citroen 
2.0, 2.2; Fiat 2.0; Peugeot 2.0, 2.2. 
Kodas 0445110062. Atitinka visus 
parametrus. Analogai 0445110076, 
0445110077. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Nissan Almera 2003 m., 2,2 l, 
DCi, 82 kW mechaninę pavarų dėžę 
dalimis. Dėžės kodas (RS5F50A). 
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• 2000 m. Opel Astra 2 l, DTI, 74 
kW, dalimis. Tel. 8 651 12 780. 
Rokiškis
• 2000 m. VW Passat B5 dalimis. 
1,9 l, 81 kW. Papildomas tel. nr. 
+370 62906539. Tel. 8 682 58 004. 
Rokiškis
• Ford Galaxy rekaro sedynes. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 624 40 834. 
Rokiškis
• Dalimis Toyota Corolla 2006 m., 
2 l, dyzelis, 66 kW.  
Tel. 8 623 17 772. Rokiškis
• Dalimis Opel Zafira 2005 m., 2,2 
l, dyzelis, 92 kW.  
Tel. 8 623 17 772. Rokiškis
• Audi A3 dalimis. 1999 m., 1,9 l, 
TDI. Tel. 8 616 35 640.  
Rokiškis
• Naudotas VW Golf 4 ir Audi A3 
važiuoklės dalis: amortizatorius, 
spyruokles, guolius, suportus.  
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis
• Žieminius ratus R15. Tinka Opel 
Astra, Zafira automobiliams. 5 
tvirtinimo taškai. Tel. 8 616 35 640. 

Rokiškis
• 2000 m. Opel Astra 2 l, DTI, 74 
kW, dalimis. Tel. 8 651 12 780. 
Rokiškis
• 2006 m. Audi A4, A3 2 l, TDi 
dalis. Tel. 8 692 23 719.  
Rokiškis
• 2001-2004 m. Audi A6, A4 1,9 l, 
TDi, 96 kW dalis.  
Tel. 8 692 23 719. Rokiškis
• Originalius BMW lietus 
ratlankius su padangomis R16 
235/60 . Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Lietus ratlankius R17 5x112. 
Tinka Audi A4, A6.  
Kaina 170 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• 2003 m. Opel Zafira 2 l, DTI, 74 
kW dalimis. Lieti ratai R16.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• 2002 m. Citroen C5 2,2 l, HDI. 
Duris, priekinį ir galinį dangtį, 
žibintus, starterį, dinamą ir kt.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• 1998 m. Audi A4 B5 vairo 
kolonėlę, greičių dėžę.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• 2000 m. Opel Vectra kablius. 
1998 m. Audi A4 skardinius 
ratlankius R16. Tinka VW Sharan, 
Ford Galaxy, Audi.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis

• Labai geros būklės Fiat Ducato 
Maxi. 2,5 l, dyzelis, 199 3m., TA 
iki 2019.08. Nespuvusi nei kabina, 
nei rėmas, senelio prižiurėta. 

Daug kas keista naujomis 
detalėmis. Nauji diržai, įtempėjas, 
akumuliatorius, tepalai. Užtenka 
B kategorijos. Galimas keitimas. 
Kaina 1900 Eur. Tel. 8 684 20 231. 
Kupiškis
• Audi A6 sedaną. Skilęs priekinis 
stiklas, kėbulo defektai, vasariniai 
ratai, yra kablys. Išsamiau –  
telefonu. Kaina 1100 Eur.  
Tel. 8 624 16 875. Rokiškis
• 1999 m. Volvo V40. 1,9 l, dyzelis, 
universalas, TA iki 2020. Reikia 
išorės apdailos. Yra papildomų 
dalių. Du komplektai lietų diskų.  
Odinis salonas. Kaina derinama. 
Kaina 750 Eur. Tel. 8 684 18 397. 
Rokiškis
• Traliuką automobiliui vežti. 
Kaina 850 Eur. Tel. 8 630 88 132. 
Rokiškis
• VW Golf 3 universalą. Tamsiai 
mėlyna spalva, 1,9 l, TD, geras, 
tvarkingas automobilis. TA iki 
2020.07.19. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Ford Mondeo 2001 m., 2 l, 85 
kW, dyzelis, universalas, yra 
kablys, nauja TA, sutvarkytas ir 
perdažytas kėbulas.  
Tel. 8 646 91 360. Rokiškis
• Audi A4. Gerai važiuoja, TA 
galioja dvejus metus, draudimas dar 
metams. Parduodu, nes išvažiuoju 
į užsienį ir neturiu, kur palikti. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 696 05 830. 
Rokiškis
• Motorinį dviratį Ryga.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Ford Mondeo 2001 m., nauja TA, 
2 l, 85 kW. Paprasti purkštukai, 
universalas, yra kablys.  
Tel. 8 646 91 360. Rokiškis
• Audi A6 C5 2,4 l, quattro, 
automatinė pavarų dėžė. Kaina 
1100 Eur. Tel. 8 621 56 138. 
Rokiškis
• Volvo V70. 2003 m., 120 kW TA 

galioja. Kaina 2000 Eur.  
Tel. 8 686 83 829. Rokiškis
• 1998 m. Ford Galaxy. Dyzelis, 
1,9 l, 81 kW, TA iki 2019.06. 
Kaina 750 Eur. Tel. 8 643 51 067. 
Rokiškis
• Moticiklą IZ-56 be dokumentų. 
Nevažiuoja. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Tvarkingą Opel Zafira. 2002 
m., 2 l, dyzelis. Spalva sidabrinė. 
Ką tik atlikta TA. Tiek kėbulas, 
tiek salonas gražūs, tvarkingi. 
Apynaujos žieminės padangos. 
Vasarinių lietų ratų komplektas. 
Yra daug privalumų.  
Kaina 1590 Eur. Tel. 8 616 35 640. 
Rokiškis
• Moticiklą Qingqi CL50QT. 
Lietuviški dokumentai, viskas 
veikia. Išsamiau – telefonu. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 605 33 586. 
Rokiškis
• Audi A4 1,9 l, TDI, 81 kW. Borto 
kompiuteris, autopilotas, odinis 
salonas, lieti ratai, ragai, kablys, 
klimato kontrolė, šildomas salonas. 
TA dar galioja pusantrų metų. 
Kaina 850 Eur. Tel. 8 619 32 390. 
Rokiškis
• 2002 m. Ford Galaxy 1,9 l, TDI, 
66 kW, TA iki 2020.04. Sidabrinė 
spalva. Kaina 1450 Eur.  
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• Geros būklės VW Golf 3. 
Universalas, spalva mėlyna, 1,9 l, 
TD, tvarkingas. TA iki 2020.07.19. 
Kaina 680 Eur. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Tvarkingą, prižiūrėtą Opel 
Zafira.  2 l, dyzelis, 2002 m. TA 
iki 2021m. Veikia viskas, kas turi 
veikti. Gražus sidabrinės spalvos 
kėbulas, švarus, tvarkingas salonas. 
Apynaujos žieminės padangos. Yra 
lieti ratai vasarai. Kablys. Daug 
privalumų. Kaina 1590 Eur.  
Tel. 8 616 35 640. Rokiškis
• 2002 m. VW Golf. 1,9 l, TDI. 
Daug privalumų. Užsiveda 
tiek šiltu tiek šaltu varikliu be 
problemų, techiškai tvarkingas, TA 
iki 2019.05. Daugiau informacijos 
telefonu. Kaina 1200 Eur.  
Tel. 8 606 82 250. Rokiškis
• Škoda Fabia. Trauka labai 
gera. Naujas pagrindinio diržo 
komplektas ir žvakės. Važiuoklė 
prieš TA visiškai sutvarkyta. 
Žieminės dygliuotos padangos. 

TA iki 2020.11 Kaina derinama. 
Daugiau informacijos telefonu. 
Kaina 1850 Eur. Tel. 8 608 09 520. 
Rokiškis
• VW Sharan 1996 m., benzinas/
dujos, 2 l, 85 kW TA iki 
2019.03.18. Draudimas.  
Kaina 800 Eur. Tel. 8 605 85 651. 
Rokiškis
• Peugeot 806. 2001 m., TDI, 
2 l, 7 vietos, yra kablys. TA iki 
2019.05. Nutrūkęs sankabos trosas. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 626 46 265. 
Rokiškis
• Audi A6 FL 2,5 l, 114 kW, 
2002m. TA iki 2020.03. Išsamiau 
– telefonu, kreiptis dėl Audi 
skelbimo. Kaina 1500 Eur.  
Tel. 8 600 79 060. Rokiškis
• VW Golf 3. 1,9 l, 55 kW, dyzelis. 
Domina mainai ir pardavimas.  
Visa informacija telefonu. Kaina 
180 Eur. Tel. 8 662 16 843. 
Rokiškis
• Audi A6 C4 quattro, 103 kW 
Negendantis variklis su elektros 
lizdo pakaitinimu, webasta. Vairas 
lengvai sukiojamas, servatronikas. 
Elektriniai langai, autopilotas, 
klimato kontrolė, odinės šildomos 
sėdynės, TA galioja dvejus metus. 
Kaina 1720 Eur. Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Plokščiaekranį televizorių 
Daewoo su pulteliu, 44 cm 
įsrtižainės. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Televizorių LG, 54 cm įstrižainės. 
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Televizorių Vido su pulteliu, 54 
cm įstrižainės. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Televizorių Sharp AQUOS LCD 
40LE924E, visi privalumai.  
Tel. 8 614 37 157. Anykščiai
• Televizorių Šilelis su 
skaitmeniniu imtuvu.  
Kaina 85 Eur. Tel. 8 621 86 262. 
Rokiškis
• Televizorių Daewoo su pulteliu, 
40 cm įstrižainės.  
Tel. 8 648 41 007. 
 Rokiškis
• Pigiai du televizorius Samsung ir 
skaitmeninį imtuvą.  
Tel. 8 674 22 232.  
Rokiškis
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06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:15 Senis 
10:20 Štutgarto kriminalinė 
policija 3 
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 Dienos tema
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 3 
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

05:05 Vaiduoklių ieškotojai
05:25 Grainderis 
06:10 Televitrina
06:25 Tavo supergalia 
06:55 Simpsonai 
07:55 Prieš srovę 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Meilės žiedai 
12:00 Svotai 
13:00 Pažadėtoji 

15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Gero vakaro šou 
20:30 Moterys meluoja geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Sugrįžimas
22:25 Vikinglotto 
22:30 Sugrįžimas
23:55 Kvantikas 
00:55 Vaiduoklių ieškotojai 
01:45 Grainderis 
02:35 Ekstrasensai detektyvai
03:25 Kvantikas
04:20 Vaiduoklių ieškotojai 
05:05 Grainderis

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

10:20 KK2 
10:55 Nuo... Iki... 
11:25 Lituanos Locos 
12:00 "Meilės sparnai" 
13:00 "Gyvenimo daina" 
14:00 "Aukštakulnių kerštas" 
15:00 "Dvi širdys" 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Lituanos Locos
21:00 "Rimti reikalai" 
21:30 Žinios
22:30 Tikras išbandymas 
00:45 "Juodasis sąrašas" 
01:45 Nurašytieji 

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

11:40 "Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas" 
12:45 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius"
13:40 "Stoties policija" 
14:40 "Sudužusių žibintų gatvės" 
15:45 "Įteisintas faras" 
16:50 "Gelbėtojai - 112" 
18:00 Info diena
18:30 "Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas" 
19:30 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius" 
20:30 "Varom!" 
21:00 Gilus sukrėtimas 
23:25 Mirtinos žaizdos 
01:30 "Sostų karai" 
02:30 "Velniški Stivo Ostino 
išbandymai"

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. Savivalė“ 
13:30 TV parduotuvė
13:45 „Miškinis“ 
14:55 „Gluchariovas“ 
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
18:00 Reporteris
18:55 „Gluchariovas“ 
20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai
21:00 Ant bangos
22:00 Reporteris
23:00 Patriotai
00:00 „Gluchariovas“ 
01:05 „Albanas“ 
02:10 „Vienišas vilkas“ 
03:00 „Moterų daktaras“ 
03:50 „Svetimų troškimų sūkurys“ 
04:45 „Vienišas vilkas“ 
05:35 Kaimo akademija
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21 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, 4Lietuva
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 King Kongas 

02:00 LRT radijo žinios
02:10 Štutgarto kriminalinė  
policija 3 
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

05:05 Svotai 
06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
06:55 Simpsonai 
07:55 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Meilės žiedai 
12:00 Svotai 
13:00 Pažadėtoji 
15:00 Simpsonai 

16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Snieguolė ir septyni 
nykštukai
21:15 Galaktikos sergėtojai
23:45 Viktoras Frankenšteinas
01:50 Pro stiklą
03:40 Grainderis 
04:35 Svotai

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 Savižudžių būrys 
23:25 Kartą Meksikoje 
01:35 Tarp mūsų, berniukų 
03:10 Nebijok pažinti. 

07:05 "Vaikai šėlsta"  
07:35 "Stoties policija" 
08:35 "Sudužusių žibintų  
gatvės" 
09:35 "Įteisintas faras" 
10:40 "Gelbėtojai - 112" 
11:40 "Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas" 
12:45 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius" 

13:40 "Stoties policija" 
14:40 "Sudužusių žibintų gatvės" 
15:45 "Įteisintas faras" 
16:50 "Gelbėtojai - 112" 
18:00 NKL čempionatas. Šakių 
"Vytis" - Kauno "Žalgiris-2". 
20:00 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius" 
21:00 Misionierius 
22:55 Derybininkas 
01:45 "Sostų karai" 
02:55 "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. Bet kokia 
kaina“ 
13:30 TV parduotuvė
13:45 „Miškinis“ 
14:55 „Gluchariovas“ 
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 „Svetimų troškimų 
sūkurys“ 
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20 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 Vakaras su Edita
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?" 
03:30 Dviračio žinios 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Specialus tyrimas 
05:00 Seserys

05:05 Grainderis 
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 Svotai 
13:00 Pažadėtoji 
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios 

16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios 
19:30 LTeam apdovanojimai 2018
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Karo kiaulės
23:45 Kvantikas 
00:50 Bibliotekininkai 
01:35 Grainderis 
02:25 Ekstrasensai detektyvai 
03:25 Kvantikas 
04:15 Bibliotekininkai 
05:05 Svotai

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 Tarp mūsų, berniukų 
00:25 "Juodasis sąrašas" 
01:25 Tikras išbandymas 
03:15 Alchemija. VDU karta
03:45 RETROSPEKTYVA. 
Kultūrinė dokumentika. 

07:05 "Vaikai šėlsta"  
07:35 "Stoties policija" 
08:35 "Sudužusių žibintų gatvės" 
09:35 "Įteisintas faras" 
10:40 "Gelbėtojai - 112" 
11:40 "Muchtaro sugrįžimas. 

Naujas pėdsakas" 
12:45 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius" 
13:40 "Stoties policija" 
14:40 "Sudužusių žibintų gatvės" 
15:45 "Įteisintas faras" 
16:50 "Gelbėtojai - 112" 
18:00 Info diena
18:30 "Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas" 
19:30 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius" 
20:30 "Varom!" 
21:00 Derybininkas 
23:55 Gilus sukrėtimas 
02:10 "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. Savivalė“ 
13:30 TV parduotuvė
13:45 „Miškinis“ 
14:55 „Gluchariovas“ 
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
18:00 Reporteris
18:55 „Gluchariovas“ 
20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai
21:00 Ant bangos
22:00 Reporteris
23:00 Ant bangos
00:00 „Gluchariovas“ 
01:05 „Albanas“ 
02:10 „Vienišas vilkas“ 
03:00 „Moterų daktaras“ 
03:50 „Svetimų troškimų 
sūkurys“ 
04:45 „Vienišas vilkas“ 
05:35 Kitoks pokalbis

AUGALAIŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Traktorinių variklių A-41, A-01 
purkštuvus. Nauji purkštukai, 
sureguliuoti, 6 vnt. Kaina už visus 
50 Eur. Tel. 8 636 00 696.  
Rokiškis
• K701 variklį dalimis.  
Tel. 8 682 77 421. Kupiškis
• Mėšlo kratytuvą, platformą, 
statinę ir rusišką purkštuvą.  
Kaina sutartinė. Tel. 8 685 58 692. 
Rokiškis
• Traktorių T-25 be kabinos už 999 
Eur. Arba keičiu į MTZ-50, arba 
lengvąjį automobilį ar visureigį. 
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• Savadarbį traktorių (pupsą). 
Variklis T-25, labai tvarkingas, 
gerai pagamintas, su registracija ir 
TA. Kaina 1050 Eur.  
Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• Mažai naudotą, galingą traktorių 
Claas Arion 640 CIS. Tik 3050 
darbo valandų. Keisti tepalai ir 
filtrai. Galia 129 kW. Galima 
išsimokėtinai. Kaina 28900Eur. 
+ mokesčiai. Tel. 8 687 76 112. 
Rokiškis
• Veikiantį kombainą Niva.  
Tel. 8 626 61 092. Rokiškis

• Skydą, naudotą su MTZ 50. Yra 
visi prisukimai, varžtai, laikikliai, 
cilindras ir visa kita, kas priklauso 
komplektui. Dedi ir naudoji, geras 
daiktas artėjant žiemai.  
Kaina 300 Eur. Tel. 8 624 03 928. 
Rokiškis

BALDAI

• Naudotą sofą su dviem foteliais. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 614 20 631. 
Rokiškis
• Nenaujus, bet geros būklės stalus. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 614 20 631. 
Rokiškis
• Išlankstomą lovą. Tel. 8 643 33 
201. Rokiškis
• Labai geros būklės odinę sofą be 
miegamos dalies, 1,95m. pločio 
ir du fotelius 0,95m. pločio . Yra 
galimybė atvežti. Kaina 330 Eur. 
Tel. 8 652 80 328. 

 Rokiškis
• Naudotas lovas - tachtas. Abi arba 
po vieną. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 618 45 278. Rokiškis
• Naujos viengulės lovos, 2 vnt. 
po 100 Eur. Tel. 8 677 18 902. 
Rokiškis
• Stalą. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 682 49 626. Rokiškis
• Stiklinį plazminio televizoriaus 
staliuką su lentynėle.  
Kaina 22 Eur. Tel. 8 682 30 079. 
Rokiškis
• 3 durų spintą, be antresolių. 
Televizorių Kenstar, 36 cm 
įstrižainės. Kaina minimali.  
Tel. 8 628 04 586. Rokiškis
• Pigiai sekciją Vilnius, stalą-
knygą. Tel. 8 674 22 232.  
Rokiškis
• Virtuves spinteles. Viena 
pastatoma, penkios pakabinamos. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 624 40 834. 
Rokiškis
• Stiklinį staliuką televizoriui. 
Apačioje yra lentynėlė, metalinės 
kojos. Kaina 22 Eur.  
Tel. 8 682 30 079. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Jaunuolio dėvėtus rūbus. 
Dauguma sportinio stiliaus, pirkti 
Vokietijoje, geros būklės. Dydžiai 
nuo 1,46 m ūgio iki 1,7 m.  

Yra sportinių batų.  
Tel. 8 644 41 084. Rokiškis
• Juodus odinius moteriškus 
sportinius batelius iš Vokietijos, 
lenktu padu. 40 dydis. Kaina 32 
Eur. Tel. 8 621 86 262. 
 Rokiškis
• Baltus odinius moteriškus 
sportinius batelius iš Vokietijos.  
38 dydis. Kaina 27 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Mėlyną moterišką žieminę striukę 
su kapišonu. XXL dydis.  
Kaina 55 Eur. Tel. 8 621 86 262. 
Rokiškis
• Juodą moterišką ilgą žieminę 
striukę. XXL dydis. Kaina 55 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• 74-80 cm vaikiškus megztukus. 
Rokiškyje atvešiu iki namų.  
Kaina 2 Eur. Tel. 8 670 54 703. 
Rokiškis
• 68 dydžio žieminį kombinezoną. 
Rokiškyje atvešiu iki namų.  
Kaina 3 Eur. Tel. 8 670 54 703. 
Rokiškis
• Maišą geros būklės naujagimio 
drabužių. Tiks ir berniukui, ir 
mergaitei, universalios spalvos. 
Rokiškyje atvešiu į namus.  
Kaina 7 Eur. Tel. 8 670 54 703. 
Rokiškis
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• Moteriškus zomšinius batus. Šilti, 
trumpu auliuku, 40 dydis.  
Kaina 8 Eur. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis
• Moterišką pašiltintą, avietinės 
spalvos paltą, 46-48 dydis.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis
• Striukę mergaitei. 44-46 dydis, 
šviesios spalvos, su gaubtu.  
Kaina 7 Eur. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis
• Vyrišką megztuką, 50 dydis, 
žalias. Kaina 6 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Vyrišką juodą megstuką, 54 dydis. 
Kaina 5 Eur. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis
• Naują vyrišką pūkinę striukę.  
52 dydis, be gobtuvo. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Moteriškas ir vaikiškas striukes 
bei paltus už simbolinę kainą.  
Tel. 8 601 49 181. Rokiškis
• Vyrišką žieminį paltą.  
Kaina 5 Eur. Tel. 8 601 79 088. 
Rokiškis
• Beveik naują, vyrišką žieminį 
paltą. Tel. 8 601 79 088.  
Rokiškis
• Žieminę odinę striukę 8-erių metų 
mergaitei. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 672 38 134. Rokiškis
• Mažai avėtus Nike sportinius 
batelius už 10 Eur ir žieminę, 
moterišką striukę už 25 Eur.  
Galima dėrėtis. Tel. 8 673 95 331. 
Rokiškis
• Mažai dėvėtą žieminę striukę. 
Galima dėrėtis. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 673 95 331. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Idealios būklės plokštelių grotuvą 
Pioneer CT-979. Kaina 430 Eur. 
Tel. 8 648 90 066. Rokiškis
• Retro stiliaus grotuvą - radiją. 
Plokštelės, kasetės, CD, USB. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 670 27 742. 
Rokiškis
• Vinilines plokšteles, daugiausiai 
rusiškos dainos. 4 Eur/vnt.  
Tel. 8 682 30 079. Rokiškis
• Juostinį muzikinį grotuvą Nota. 
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Parduodu F&D F550X Bluetooth 
kolonėlės. Viskas veikia puikiai, 
yra visi reikiami laidai, dėžė. 
Kolonėlių išėjimo galia (RMS): 
56W. Žemų dažnių kolonėlės 
išėjimo galia RMS: 28W.  
Kaina 30 Eur. Tel. 8 675 40 662. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• 3 m. merinosų veislės aviną arba 
keičiu į tokį patį. Tel. 8 605 36 575. 
Rokiškis
• 5 mėn. ėriukus (merinosų 
mišrūnai), trys aviniukai ir avytė. 
Sukergtą 1 m. merinosų mišrūnę 
avytę. Salos. Tel. 8 605 36 575. 
Rokiškis
• Keičiu vienos savaitės buliuką 
į karvytę. Tel. 8 622 69 546. 
Rokiškis
• 4 mėn. vakarų Sibiro laikos 
patinėlį. Nukirmintas, paskiepytas, 
su dokumentais. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 622 06 975. Rokiškis
• 5 veršelių karvę. Spalva juoda. 
Melžiama. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 79  65 395. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau 8 valandų per dieną darbo 
arba galiu slaugyti ligonį.  
Turiu 8-erių metų darbo patirtį.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• 18-os metų darbštus vaikinas 
ieško ilgalaikio darbo. Tel. 8 662 
16 823. Rokiškis
• Ieškau pusės etato vairuotojo 
darbo Rokiškio raj. Turiu visų 
kategorijų, išskyrus D, vairuotojo 
pažymėjimą. Tel. 8 686 68 087. 
Rokiškis
• Jaunas vyras, be žalingų įpročių 
ieško darbo. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 605 95 039. 
Rokiškis
• Vyras ieško darbo.  
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis
• Ieškau auklės darbo. Turiu 
patirties. Prižiūrėjau dvynukes 

nuo 3 mėn. iki metukų. Gyvenu 
Aukštaičių g. Būtų gerai darbas 
netoliese. Tel. 8 673 95 331. 
Rokiškis
• Ieškau darbo Rokiškyje arba 
papildomo darbo nuotoliniu būdu. 
Dirbu kompiuteriu namie. Galiu 
suvedinėti tekstus, rinkti duomenis, 
administruoti internetines 
parduotuves, talpinti skelbimus, 
platinti informaciją. Verčiu tekstus 
anglu kalba. Tel. 8 675 24 726. 
Rokiškis
• 22 metų, be žalingų įpročių 
vaikinas ieško darbo. Dirbęs 
statybose, pas ūkininkus. Turi 
TR1, TR2, B kategorijas, nuosavą 
automobilį. Tel. 8 608 09 520. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Siūlomas darbas Vokietijoje, 
vaisių pakavimo fabrike. Darbo 
pobūdis – vaisių pakavimas 
prie linijos. Darbas stovimas. 
Atlyginimas 9,25 Eur/val. 
Apgyvendinimas suteikiamas. 
Nuomos kaina 250 Eur/mėn.  
Tel. 8 678 51 101. Rokiškis
• Esamam projektui renkama 
papildoma brigada darbui po naujų 
metų. Išvykimas sausio 5 d. Darbo 
pobūdis: vamzdynų bei rezervuarų 
skardinimo - izoliavimo darbai 
Olandijoje, naftos gamykloje. 
Kaina 2200 Eur. Tel. 8 611 08 455. 
Klaipėda
• Reikalingi pjovėjai ir pagalbiniai 
darbininkai. Rokiškis - Juodupė. 
Tel. 8 672 50 117. Rokiškis
• Skubiai reikalingi vairuotojai, 
turintys CE kategorijos pažymėjimą 
darbui Olandijoje ALDI logistikos 
sandėliuose. Atlyginimas 13 Eur/
val., būstas suteikiamas.  
Tel. 8 648 81 832. Vilnius
• Ieškomi stogdengiai darbui su 
bitumine ir PVC danga. Galimas 
darbas tik su viena iš medžiagų. 
Darbas projektui – 4 savaitėms. 
Galimi projektai ir po švenčių.  
Tel. 8 637 08 855. Rokiškis
• Darbas moterims, išvykimas 
galimas labai skubus. Darbo 
pobūdis – išvalytų drabužių 
surinkimas pagal užsakymus, jų 
pakavimas. Būstas suteikiamas, 
alga 10 Eur/val. Anglų kalba būtina. 
Išsamesnė informacija telefonu 
arba info@darbaiuzsienyje.com. 
Tel. 8 648 81 832. Kaunas
• Siūlomas darbas Olandijoje 
rūbų sandėlyje. Išvykimas 
galimas skubus. Miestai Utrecht 
arba Zootermeer. Alga 9.69 Eur/
val. Būstas suteikiamas, anglų 
kalbos pagrindai būtini. Išsamesnė 
informacija telefonu arba info@
darbaiuzsienyje.com.  
Tel. 8 648 81 832. Kaunas
• Darbui Vokietijoje reikalingi 
kurjeriai. Darbo pobūdis - 
siuntų išvežiojimas nustatytais 
maršrutais.  Miestas Miunchenas. 
Būstas suteikiamas. Išsamesnė 
informacija telefonu arba info@
darbaiuzsienyje.com. 
Tel. 8 648 81 832. Vilnius
• Darbas kosmetikos pakavimo 
fabrike, Vokietijoje. Miestas 
Diuseldorf. Darbo pobūdis 
– produkcijos pakavimas bei 
perpakavimas. Atlyginimas 9.50 
Eur/val. Būstas suteikiamas. 
Išsamesnė informacija telefonu 
arba info@darbaiuzsienyje.com. 
Tel. 8 648 81 832. Rokiškis
• Siūlome darbą miškavežio 
vairuotojams. Tel. 8 687 33 067. 
Rokiškis
• Siūlomos darbo vietos kosmetikos 
pakavimo įmonėje Vokietijoje. 
Darbo pobūdis – produkcijos 
pakavimas bei perpakavimas. 
Atlyginimas 9,5 Eur/val. Būstas 
suteikiamas. Tel. 8 648 81 832. 
Vilnius
• Viešbučio kambarių ir bendrųjų 
patalpų valymas. Galimybė kuo 
skubiau išvykti – darbo pradžia 
gruodžio 18 d. Tel. 8 611 45 080. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Galingą profesionalią krūmapjovę 
Husqvarna 545fxt (šildoma 

rankena). Galia 2,2 kW. Su diržu. 
Kaina 270 Eur. Tel. 8 626 41 425. 
Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO-
PREKĖS

• Bauer firmos saunariumą - pirtį, 
1300W. Kaina 280 Eur.  
Tel. 8 629 65 277. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Rankinį diskinį pjūklą Ferm. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 610 70 183. 
Kupiškis
• Naudotas krosnies plytas.  
Yra ir naujų. Tel. 8 643 33 201. 
Rokiškis
• Langai (nauji) balti: 1150x1300 
varstomas 119 Eur, 1050x1600 
varstomas 130 Eur, 970x1300 
varstomas 108 Eur, 1280x1300 
skirtas pusiau, viena dalis varstoma 
129 Eur, išorė tamaus ąžuolo 
spalvos 1200x1830 nevarstomi 2 
vnt. po 180 Eur. Tel. 8 686 96 007. 
Rokiškis
• Gulsčiuką su lazeriu.  
Kaina 5 Eur. Tel. 8 673 95 331. 
Rokiškis
• Juvelyrinį mini gulsčiuką su 
lazeriuku. Kaina 3 Eur.  
Tel. 8 601 79 088. Rokiškis

KITA

• Sauskelnes Tena Slip Maxi Large 
(100-150 cm). Didelis dydis ir 
didžiausias sugeriamumas.  
Kaina 10 Eur. Tel. 8 616 13 735. 
Rokiškis
• Vienfazį oro kompresorių už 
30 Eur. Lietus ratlankius R15, 
orginalūs, Renault automobilio, 
už 60 Eur. Tel. 8 610 70 183. 
Kupiškis
• Naujus vaizdo registratorius 
po 25 Eur; naujas signalizacijas, 
tinka garažams ir t.t. po 15 Eur; 
elektrošokus apsaugai po 40 Eur. 
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus prietaisus nuo kurmių ir 
kurklių po 18 Eur; naujus prietaisus 
žiurkėms, pelėms ir tarakonams 
naikinti po 12 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus klausos aparatus po 40 
Eur ir kraujospūdžio matuoklius po 
25 Eur Siunčiu. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis
• Metalinį seifą. Tel. 8 621 86 262. 
Rokiškis
• 3 l talpos stikIainius. 50 vnt. 
Kaina 0,7 Eur/vnt.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Medžio apdirbimo stakles ir 
diskinius pjūklus.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Naują juodą vilnonį audinį. Tinka 
vyriškoms kelnėms ar sijonui. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis
• Džinsinį audinį. Naujas, melsvas, 
plotis 1.50 m, ilgis 1.80 m. Kaina 
14 Eur. Tel. 8 657 44 181.  
Rokiškis
• Flanelinį audinį. Naujas, 5 m.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Nenaudotą stiklą. Ilgis 1,2, plotis 
0,6 m, storis 4 mm.  
Tel. 8 657 44 191. Rokiškis
• Lapuočių medžių malkas, 
supjautos 30 cm ilgio kaladėmis. 
Turime ir skaldytų.  
Tel. 8 615 40 488. Rokiškis
• Malkas. Tel. 8 610 12 318. 
Rokiškis
• Senovines roges, arklinį vežimą, 
vežimo ratus, ąžuolinį staliuką ant 
Singer kojų. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• 5,3 kg elnio ragus. Galimas 
keitimas. Kaina 90 Eur. 
Tel. 8 612 70 816. Ukmergė
• Trejas naudotas duris be staktų. 
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Senovinius radijo aparatus 
Latvija, Minsk; senovinį pieno 
separatorių Lavel; metalines 
statines alui,  kompresoriaus variklį 
Zil; staliuką - ąžuolinis stalviršis 
ant Singer kojų. Tel. 8 676 27 899. 

Rokiškis
• Buitinį dujų balioną. 
Panemunėlis. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Sauskelnes Tena. 7 lašiukų, L/M 
dydžio, 30 vnt. pakuotė.  
Kaina 7 Eur. Tel. 8 607 48 951. 
Rokiškis
• Šakų smulkintuvą su el. 
varikliais. Krovimo į sandėlį 
funkcija. Šakų storis 65 mm. Kaina 
1200 Eur.  
Tel. 8 686 26 504. Rokiškis
• Pusautomatis ir suvirinimo 
aparatas. Du viename.  
Kaina 200 Eur. Tel. 8 614 51 397. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Monitorių LG, 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
• Stalinį kompiuterį su monitoriumi 
ir Windows7. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Gerai veikiantį nešiojamąjį 
kompiuterį Asus.  
Tel. 8 608 42 783. Rokiškis
• Gerai veikiantį, nedaug naudotą 
PlayStation 4. Du pulteliai su 
televizoriumi. Tel. 8 696 05 830. 
Rokiškis
• Kompiuterį su monitoriumi. 
Kaina 130 Eur. Tel. 8 618 45 278. 
Rokiškis
• XBOX 360 kamerą. Veikianti, 
gera, nenusitrynusi, nėra defektų. 
Kainą siūlyti žinute, skambučiai 
nepriimtini. Tel. 8 647 46 996. 
Rokiškis
• Kompiuterinius žaidimus. Visi 
žaidimai yra originalūs ir puikiai 
veikiantys. Galima SMS. Kaina 5 
Eur. Tel. 8 624 90 382. Rokiškis
• Originalią Xbox 360 konsolę. 
Puikiai veikia ir nuskaito diskus. 
Galima SMS. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 624 90 382. Rokiškis
• Kompiuterinius žaidimus. 
Visi žaidimai yra originalūs ir 
veikiantys. Galima SMS.  
Kaina 3 Eur. Tel. 8 624 90 382. 
Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Kompiuterį Compaq. Yra 
kroviklis. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 624 40 834. Rokiškis
• USB laidą. Kaina 1,5 Eur.  
Tel. 8 673 95 331. Rokiškis
• USB bluetooth su kompaktiniu 
disku. Kaina 3 Eur.  
Tel. 8 601 79 088. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• 5 mėn. merinosų mišrūnų ėriukų 
skerdieną po 6 Eur/kg. Salos.  
Tel. 8 605 36 575. Rokiškis
• Natūralų medų. Kaina 3 Eur.  
Tel. 8 617 30 590. Rokiškis
• Ekologišką medų Obeliuose. 
Papildomas tel. +370 61730590. 
Kaina 3 Eur. Tel. 8 458 78 818. 
Rokiškis
• Naminį pieną. Galiu atvežti į 
namus. Tel. 8 677 16 010.  
Rokiškis
• Įvairių veislių valgomąsias 
bulves. Galiu atvežti.  
Tel. 8 647 29 272. Rokiškis
• Skanius, su įvairiais priedais, 
obuolių sūrius. Tel. 8 652 82 907. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Nokia 6.1. Beveik nenaudotas, 
kaip naujas. Neturi nė vieno 
įbrėžimo. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 651 45 165. Rokiškis
• iPhone 6S. Nedaug naudotas, 
veikia be problemų, be iCould. 
Dedamos visos SIM kortelės.  
Kaina 65 Eur. Tel. 8 696 05 830. 
Rokiškis
• Įvairius telefonus dalimis.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Telefoną Redmi 4A. Naudotas 
vienerius metus. Nesudaužytas, 
 su dėkliuku, juodos spalvos.  
Kaina 55 Eur. Tel. 8 676 25 505. 
Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

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

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Pigiai ir skubiai dviejų kambarių 
butą Respublikos g. Tel. 8 458 53 
056. 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, servitutinis kelias.  
Tel. 8 657 75 999. Rokiškis
• Dviejų kambarių butą Aukštaičių 
g. Antrasis aukštas. Reikalingas 
remontas. Tel. 8 674 22 232. 
Rokiškis
• Garažą prie buvusio DNB banko. 
7 korpusas, pietinė pusė.  
Tel. 8 614 66 272. Rokiškis
• Mūrinį namą Birutės g. su ūkiniu 
pastatu ir 6 a žemės.  
Tel. 8 618 02 641. Rokiškis
• Geros būklės namą puikioje 
vietoje. Yra rūsys, pirtis, 
vandentiekis. Tel. 8 608 42 783. 
Rokiškis
• Mūrinį namą su ūkiniais pastatais 
ir pirtimi Rokiškio raj., Klišių k. 
Name yra įvestas vandentiekis 
ir kanalizacija. Namas šildomas 
centrine šildymo sistema, 
vonioje yra kombinuotas vandens 
šildytuvas. Name sudėti plastikiniai 
langai. Tel. 8 614 19 157.  
Rokiškis
• Sodybą 16 km nuo Rokiškio, 
netoli pagrindinio kelio Rokiškis 
- Panevėžys. Yra 3,68 ha žemės, 
36 a namų valdos, ūkinis pastatas, 
sodas, klėtis, mėdinė pirtis, šulinys, 
netoliese tvenkinys ir upė Šetekšna. 
Rami, graži vieta. Kaina 16000 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Sodybą nuostabioje vietoje su  1 
ha žemės Rokiškio raj., Kriaunų 
sen., Miciūnų k.  
Tel. 8 606 25 534. Rokiškis
• Administracines patalpas 
Rokiškyje J. Gruodžio g. 37. 
Antrasis aukštas, 50 kv. m.  
Tel. 8 699 46 862. Rokiškis
• 125 a sklypą besiribojantį su 
Rokiškio miestu. Sklype yra didelis 
tvenkinys ir mažas miškelis. 
Unikali vieta naujoms statyboms. 
Kaina 145 Eur/a. (perpus mažesnė 
nei rinkos kaina). Kaina 18125 Eur. 
Tel. 8 687 76 112. Rokiškis
• 58 ha besiribojančius dirbamos 
žemės sklypus Obelių sen., Kraštų 
k. Kaina tik 2400 Eur/ha. Kaina 
139200 Eur. Tel. 8 687 76 112. 
Rokiškis
• Namą Žiobiškyje. Pirmasis 
aukštas po kapitalinio remonto, 
grindinė šildymo sistema. Yra 
galimybė įsirengti antrąjį aukštą. 
Tvarkingi ūkiniai pastatai ir 
garažas. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 612 84 371. Rokiškis
• Šiltą ir jaukų dviejų kambarių 
butą trečiajame aukšte Taikos 
g. 7. 45,26 kv. m. Dalinai 
suremontuotas, langai plastikiniai, 
durys šarvo. Maži mokesčiai už 
šildymą. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 620 84 034. Rokiškis
• 2,3 ha brandaus miško išsikirsti. 
Tel. 8 623 24 439. Rokiškis
• Dviejų kambarių butą 
ketvirtajame aukšte, Jaunystės g., 
blokiniame name. Kaina 19000 Eur. 
Tel. 8 677 18 902. Rokiškis
• Sodą už miškų urėdijos, 

Uljanavos k. su dviejų aukštų, 
nebaigtu įrengti gyvenamuoju 
namu. Sudėti plastikiniai langai, 
yra šulinys, trifazis. Kaina 
negalutinė. Kaina 27000 Eur.  
Tel. 8 627 69 300. Rokiškis
• Sodybą netoli Rokiškio. Yra 2.5 
ha žemės, didelis sodas.  
Tel. 8 627 08 628. Rokiškis
• Medinį namą Jūžintuose su 20 a 
žemės sklypu ir ūkiniais pastatais. 
Tel. 8 624 10 171. Rokiškis

NUOMA

• Skubiai ieškau viso arba pusės 
namo nuomai. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 608 47 310. Rokiškis
• Išsinomuosiu garažą mikrorajone, 
šalia Norfos prekybos centro.  
Tel. 8 674 54 495. Rokiškis
• Tvarkinga, dirbanti moteris ieško 
1-2 kambarių buto nuomai.  
Tel. 8 626 23 605. Mažeikiai
• Dirbanti, be žalingų įpročių šeima 
skubiai ieško dviejų kambarių 
buto nuomai. Tel. 8 623 20 459. 
Rokiškis
• Šeima ieško dviejų kambarių 
buto nuomai. Tel. 8 629 60 025. 
Rokiškis
• Skubiai išsinuomosiu 1-2 
kambarių butą ilgesniam laikui, su 
baldais. Sumokėčiau į priekį. 
Tel. 8 609 95 174. Rokiškis
• Administracinių patalpų 
nuoma Perkūno g. 5A, Rokiškis: 
17,97 kv. m ir 29,11 kv. m - 
pirmajame aukšte; 21,30 kv. m 
- antrajame aukšte; ir gamybinei 
– sandėliavimo veiklai adresu 
Respublikos g. 111, Rokiškis: 850 
kv. m (a/m remonto ir sandėliavimo 
patalpos). Kaina sutartinė.  
Tel. 8 699 55 025. Rokiškis

PASLAUGOS

• Gaminame, projektuojame 
įvairius gaminius iš metalo: 
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rampas neįgaliesiems, atraminius 
turėklus, stogelius virš durų ir 
kita. Teikiame metalo tekinimo 
ir frezavimo paslaugas, pažeistų 
velenų, krumpliaračių atkūrimas ir 
detalių gamyba. Tel. 8 670 54 481. 
Rokiškis

PERKA

• Nupirksiu gerą smuiką.  
Tel. 8 688 39 882. Rokiškis
• Ieškau 1 arba 2 kambarių buto. 
Perku be paskolos tad jeigu norite 
greitai parduoti - skambinkite . 
Kaina 10000 Eur.  
Tel. 8 629 66 698. Rokiškis

• Perku šienainio rulonus.  
Tel. 8 628 23 751. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

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

PREKĖS VAIKAMS

• Žaislinį visureigį. Buvo 
valdomas, dabar tik stumdomas. 
Kaina 1 Eur. Tel. 8 601 79 088. 
Rokiškis
• Naudotą komodą žaislams 
susidėti. Kaina 3 Eur.  
Tel. 8 601 79 088. Rokiškis
• Pulteliu valdomą, truputį 
perdarytą, bet veikiantį žaislą. Yra 
akumuliatorius, kroviklis.  
Kaina 3 Eur. Tel. 8 601 79 088. 
Rokiškis
• Žieminę automobilinę kėdutę 
naujagimiui, Hauck firmos. 
Rokiškyje atvešiu iki namų.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 670 54 703. 
Rokiškis
• Automobilinę kėdutę iki 18 kg 
svorio vaikui. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 656 84 147. Rokiškis
• Kūdikio antklodę, pagalvelę, 
lovytės apsaugą, čiužinuką ir 
neperšlampamą paklodę ant 
čiužinuko. Visi daiktai puikios 
būklės, praktiškai kaip nauji, nes 
vaikas lovytėje nemiegojo, o viskas 
buvo pirkta nauja iš parduotuvės. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 672 29 449. 
Rokiškis
• Lovytę kūdikiui. Nauja, nes 

vaikas nemiegojo joje. Taip 
pat pridedamas naujas grikių 
čiužinukas. Daiktai buvo sustatyti, 
bet nebuvo naudoti. 
Tel. 8 624 07 683. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

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

Ieškokite  
prekybos centruose!

Saugomų gyvūnų ir augalų sąrašas – trumpesnis
Peržiūrėjus Lietuvoje 

saugomų gyvūnų, auga-
lų ir grybų rūšių sąrašą 
jis sutrumpėjo beveik 200 
punktų.

Įvertinus šiuo metu į Lie-
tuvos saugomų rūšių sąrašą 
įtrauktas 764 rūšis, nustatyta, 
kad per daugiau kaip dešimt 
metų daugelio jų būklė pa-
sikeitė, todėl į naująjį sąrašą 
pateko 566 rūšys, pranešė 
Valstybinė saugomų teritorijų 
tarnyba (VSTT).

„Rūšys buvo išbrauktos ar 
įtrauktos naujos dėl įvairių 
priežasčių: daugumos būklė 
pagerėjo, jos tapo dažnos arba 
atlikus vertinimus pagal Tarp-
tautinės gamtos apsaugos są-
jungos metodiką išsiaiškinta, 
kurios mūsų šalyje laikomos 
išnykusiomis, todėl jų realiai 
išsaugoti neįmanoma“, – tei-
giama VSTT pranešime.

Iš sąrašo išbrauktos 38 rū-
šys, kurių realiai išsaugoti jau 
nebeįmanoma. 

Naujajame sąraše neliks kai 
kurių paukščių rūšių: pilkųjų 

gervių, gulbių giesmininkių 
(ši rūšis  saugoma pagal ES 
Paukščių direktyvą), pilkųjų 
žąsų, didžiųjų dančiasnapių, 
didžiųjų baltųjų garnių bei 
kitų. Šių sparnuočių populia-
cijos pakankamai pagausėjo, 
jos gamtinėje aplinkoje tapo 
įprastos.

Į Lietuvos saugomų rūšių 
sąrašą įrašyta pilkoji kurapka. 
Anot VSTT, jos populiacijos 
visoje Europoje mąžta dras-
tiškai. 

Iš žinduolių sąrašo kaip 
išnykusios bus išbrauktos 
europinė audinė ir ąžuolinė 
miegapelė, o kaip gausėjanti 
rūšis šalyje – ūdra (ši rūšis yra 
saugoma pagal ES Buveinių 
direktyvą), kelios šikšnospar-
nių rūšys ir kt.

Nuo metų pradžios bus sau-
gomi dėl invazinių vėžių pliti-
mo šalyje sparčiai nykstantys 
plačiažnypliai vėžiai. Kaip 
išnykusias žuvų rūšis siūloma 
išbraukti sturius ir sparius.

Atsižvelgiant į naujausius 
duomenis, keičiamas ir auga-
lų sąrašas: siūloma išbraukti 

nevietines rūšis, tokias kaip 
melsvasis linlapis, bekotis 
ąžuolas, arba rūšis, kurių bū-
klė gera – meškinį česnaką, 
daugiametę blizgę, paprastąją 
vandens leliją ir kt.

Sutrumpėjo ir samanų, gry-
bų, kerpių sąrašas, tačiau 22 
rūšis kaip retas ar nykstančias 
siūloma įtraukti į saugomų rū-
šių sąrašą.

Lietuvoje saugomų gyvū-
nų, augalų ir grybų rūšių sąra-
šą rengia bei kasmet peržiūri 
Lietuvos raudonosios knygos 
komisija, sudaryta iš mokslo 
ir mokymo institucijų, Aplin-
kos ministerijos atstovų. Jį 
tvirtina aplinkos ministras.

Pirmasis toks dokumentas 
patvirtintas 1976 metais.

Naujas saugomų gyvūnų, 
augalų ir grybų rūšių sąrašas 
įsigalios nuo 2019 metų sau-
sio 1 dienos.

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

Kanadoje rastas 
didžiausias kada nors 
Šiaurės Amerikoje 
iškastas deimantas

Viename privačiame telki-
nyje Kanados šiaurės vakaruose 
penktadienį buvo rastas didžiau-
sias kada nors Šiaurės Ameriko-
je iškastas deimantas, sveriantis 
552 karatų (110,4 gramo).

Šis vištos dydžio geltonas 
brangakmenis yra beveik tris-
kart didesnis nei ankstesnis Ka-
nadoje aptiktas rekordininkas 
– 1888-aisiais „De Beers“ kasy-
kloje rastas 440 karatų geltonas 
deimantas.

Netoli viena kitos esančiose 
kasyklose „Diavik“ ir „Ekati“ 
išgaunama itin aukštos kokybės 
deimantų, nors jie nepasižymi 
įspūdingais dydžiais, sakoma 
bendrovių savininkių „Domi-
nion Diamond Mines“ ir „Rio 
Tinto Group“ bendrame prane-
šime.

Anot „Dominion“ generali-
nio direktoriaus Shane'o Dur-
ginso (Šeino Derginso), radinys 
yra juvelyrinės kokybės, bet 
nepateikė jis jokių kitų detalių, 
pagal kurias būtų galima spręsti 
apie brangakmenio vertę.

Gelsvi deimantai paprastai 
būna pigesni už tokio paties 
dydžio bespalvius kristalus, bet 
sodrių spalvų atveju tendencija 
yra atvirkščia.

„Galime vadinti šį akme-
nį ryškiai geltonu (fancy vivid 
yellow), bet kol kas tai viskas, 
ką galima pasakyti, nes jis dar 
neapdorotas ir buvo truputį pa-
žeistas atliekant darbus“, - sakė 
Sh. Durginsas

Kanadoje rastas geltonasis 
deimantas yra septintas pagal 
dydį tarp šį šimtmetį rastų ir pa-
tenka tarp 30 stambiausių kada 
nors rastų deimantų.

„Rio Tinto“ valdo 60 proc. 
Diaviko telkinio akcijų, bet 
„Dominion“ nupirko rastąjį 
deimantą iš partnerės per vidinį 
aukcioną. Šiuo metu bendrovė 
ieško juvelyrų, galinčių akmenį 
suskaldyti ir nušlifuoti.

BNS inform.

Valstybė ir savivaldybės šiemet gavo 
121 mln. eurų neplanuotų pajamų

 Valstybės ir savivaldybių biu-
džetų pajamos sausio–lapkričio mė-
nesiais siekė 7,902 mlrd. eurų – 1,6 
proc. (121,1 mln. eurų) daugiau nei 
nei planuota ir 8 proc. (584,9 mln. 
eurų) daugiau nei pernai tuo pačiu 
metu.

Valstybės biudžeto pajamos šiemet 
buvo 6,2 mlrd. eurų – 0,8 proc. (50,2 
mln. eurų) didesnės nei planuota ir 5,9 
proc. (345,9 mln. eurų) didesnės nei per 
vienuolika 2017 metų mėnesių, pranešė 
Finansų ministerija.

Pridėtinės vertės mokesčio (PVM) 
pajamų šiemet surinkta 3,288 mlrd. 
eurų – 0,7 proc. (23,4 mln. eurų) dau-
giau nei prognozuota ir 4,1 proc. (128,6 
mln. eurų) daugiau nei pernai tuo pačiu 
metu. 

Už visas akcizines prekes sausio–

lapkričio mėnesiais gauta 1,32 mlrd. 
eurų. Akcizų pajamos buvo 8,5 proc. 
(103,4 mln. eurų) didesnės nei pernai, 
tačiau 1 proc. (14 mln. eurų) mažesnės 
nei planuota. Ministerijos teigimu, tai 
lėmė mažesni cigarečių pardavimai.

Pelno mokesčio įplaukos sudarė 
553,1 mln. eurų – 1,8 proc. (10,3 mln. 
eurų) mažiau nei prognozuota, tačiau 
9,5 proc. (48,1 mln. eurų) daugiau nei 
praėjusių metų sausio–lapkričio mėne-
siais.Anot ministerijos, nors avansinio 
pelno mokesčio pajamos viršijo planą, 
bendrą prognozės nevykdymą lėmė 
mažesnės nei tikėtasi metinio pelno 
mokesčio įmokos už įmonių 2017 metų 
finansinius rezultatus. Tam įtakos turėjo 
dėl didėjusių išlaidų investicijoms bei 
darbo užmokesčiui išaugusios įmonių 
sąnaudos.

BNS inform.
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimąAVINAS. Sa-

vaitės pradžia bus 
ypač intensyvi, 
nebus kada ilsė-

tis. Turėsite daugybę puikių 
progų, fortūna jums šypsosis. 
Neprisiimkite per daug dar-
bų vienu metu, kitaip galimos 
apmaudžios klaidos. Reikės 
tvarkyti finansinius reikalus, 
spręsti bendro biudžeto klausi-
mus. Tikėtina piniginė sėkmė, 
didesnės dovanos, pasiteisinę 
projektai. Tinka tvirtinti susi-
tarimus, pasirašyti sutartis. Ga-
lite sulaukti dosnių pasiūlymų, 
susijusių su profesine veikla. 
Tai palankus metas planuoti 
tolesnes išvykas, vykti į daly-
kines komandiruotes. 

JAUTIS. Lau-
kia puikus metas: 
ramiai ruošitės ar-
tėjančioms šven-

tėms. Patogu imtis būtinų per-
mainų, atsikratyti nereikalingų 
daiktų ir minčių.. Puikus laikas 
tolimoms kelionėms, dvasi-
niam tobulėjimui. Seksis tvar-
kyti finansinius reikalus, tikėti-
nos didesnės pajamos, įvairios 
premijos. Meilės reikaluose 
taip pat malonios permainos. 
Produktyviausias bus savaitės 
vidurys, šiuo metu tvarkykite 
svarbiausius reikalus. Savaitės 
gale realizuosis ilgai puoselėti 
sumanymai. 

D V Y N I A I . 
Reikės skirti ne-
mažai jėgų siekiant 
savo tikslų, tačiau 

sulauksite reikiamos pagalbos 
ir palaikymo. Seksis puoselė-
ti tarptautinius santykius, tai 
puikus metas keliauti. Norė-
sis tobulėti, domins daugybė 
skirtingų temų ir sričių, tačiau 
galite  iššvaistyti energiją. Su-
sitelkite atliekamoms užduo-
tims, tik visiškai užbaigę vieną 
darbą imkitės kito. Sulauksite 
pripažinimo, tikėtini didesni 
įvertinimai, geros naujienos. 
Geras laikas reklamai. Galimi 
nesusipratimai namuose. 

VĖŽYS. So-
cialiniai santykiai 
bus svarbiausia 
tema, ypač pir-

moje savaitės pusėje. Plėsis 
pažintys, seksis užmegzti 
kontaktus. Pavyks įgyvendin-
ti sumanymus, baigti darbus. 
Siekite savo tikslo ir būtinai 
pasiseks. Savaitės viduryje jė-
gos ims sekti. Tai gana painus 
laikas, didesnė klaidų tikimy-
bė, gali nuvilti žmonės. Venki-
te protinių ir fizinių persitem-
pimų, daugiau laiko skirkite 
kokybiškam poilsiui. Sekma-
dienis nemaloniausia diena – 
elkitės itin sąmoningai. 

LIŪTAS. Vis-
kas tekės įprasta 
vaga. Dažniau 
teks varstyti vals-

tybinių įstaigų duris, laukia 
rimti pokalbiai su autoritetais. 
Reikalus norėsis pabaigti kuo 
greičiau, todėl didesnė klaidų 

Astrologinė prognozė savaitei
tikimybė. Puikus laikas kū-
rybai, santykiams su vaikais, 
mylimais žmonėmis. Ketvirta-
dienis ir penktadienis sėkmin-
giausios šios savaitės dienos, 
tikėtinos malonios permainos, 
smagūs netikėtumai. Savaitga-
lį tausokite savo sveikatą, ven-
kite painių situacijų, neaiškių 
kompanijų. Daugiau laiko skir-
kite savianalizei, saviugdai. 

M E R G E L Ė . 
Atsitiktinės pažin-
tys gali peraugti į 
reikšmingus ryšius. 

Neatmeskite nė vienos galimy-
bės ar pasiūlymo. Nepraleis-
kite progų. Daugiau laiko pra-
leisite kelyje, tinkamas laikas 
investuoti į transporto priemo-
nes. Itin seksis pedagogams, 
teisininkams, politikams, di-
plomatams. Sulauksite puikių 
naujienų, galimi kvietimai 
keliauti. Investuokite į save 
ir savo pomėgius. Palanku 
reklamuotis – sulauksite pui-
kių įvertinimų ir atsiliepimų. 
Savaitės pabaiga paini, tačiau 
sugebėsite išsisukti net iš ke-
bliausios situacijos.

 SVARSTY-
KLĖS. Laukia itin 
sėkminga savaitė. 
Galite užmegzti 

reikšmingus ryšius, pasirašyti 
svarbius susitarimus. Tinka-
mas metas dalykinei veiklai, 
finansiniams reikalams. Reikės 
organizuoti bendrą biudžetą, 
skirti laiko mokesčiams, drau-
dimams, paskoloms. Savaitės 
pabaigoje seksis ilgai puoselėti 
sumanymai, spręsis ilgalaikės 
problemos. Tinkamas laikas 
kraustytis, pirkti / parduoti ne-
kilnojamąjį turtą. Fortūna jums 
šypsosis, tačiau netampykite li-
kimo už ūsų – venkite avantiūrų 
ir neapgalvotų rizikų, ypač an-
troje savaitės pusėje.

 SKORPIO-
NAS.  Pirmadienis 
ir antradienis bus 
produktyviausios 

šios savaitės dienos. Reikia 
būti aktyviems, drąsiai siek-
ti užsibrėžtų tikslų ir spręsti 
problemas. Neskubinkite įvy-
kių, skirkite daugiau dėmesio 
atliekamo reikalo detalėms. 
Jėgų netrūks, tačiau venkite 
pernelyg didelių fizinių apkro-
vų – didesnė traumų tikimybė. 
Savaitės viduryje asmeniniai 
ir socialiniai santykiai parei-
kalaus daug energijos ir laiko. 
Netrūks gerbėjų ir malonaus 
dėmesio. Savaitės gale laukia 
malonūs netikėtumai, įspūdin-
gos dovanos. Suaktyvės suk-
čiai ir vagys – akylai saugokite 
savo daiktus, nebūkite perne-
lyg patiklūs. 

ŠAULYS. Bū-
site  laimingi ir 
motyvuoti, tačiau  
netrūks sumaišties 

ir painių situacijų. Neišvengsi-
te problemų, tačiau jos atrodys 
lengvai išsprendžiamos,  mo-
kėsite į visas situacijas žvelg-

ti filosofiškai. Gali varginti 
prastesnė savijauta, nenumo-
kite ranka į kūno siunčiamus 
signalus. Šiuo metu tikėtinas 
didesnis nuovargis, skirkite 
pakankamai laiko kokybiškam 
poilsiui. Antroje savaitės pu-
sėje sulauksite intriguojančių 
naujienų, skubiai prireiks tvar-
kyti svarbius dokumentus. Tai 
puikus laikas leistis į kelionę ar 
planuoti tolesnes išvykas. 

O Ž I A R A -
GIS.  Aplinkybės 
dėliosis sėkmin-
gai, lydės pakili 

nuotaika, tai ypač savaitės 
pradžioje. Imkitės svarbių 
darbų, nešvaistykite laiko. 
Seksis reikalai, susiję su ne-
kilnojamuoju turtu, namais. 
Palanku spręsti piniginius 
klausimus. Galite sulaukti 
dosnių pasiūlymų, tikėtina, 
susijusių su profesine veikla. 
Ir patys būkite aktyvus, sie-
kite tai, ko trokšta širdis, ti-
kėkite savimi ir fortūna jums 
šypsosis. Savaitės gale laukia 
svarbaus reikalo kulminacija 
ar reikšmingo projekto rea-
lizacija. Emocijos ims viršų, 
venkite konfliktinių situacijų.

 VANDENIS. 
Palankių progų ne-
trūks. Ar mokėsite 
jomis pasinaudo-

ti? Nesitikėkite, kad viskas 
seksis be jūsų pastangų. Toks 
požiūris lems nesėkmes ir 
nusivylimus. Palankus metas 
svarbiems dalykiniams susiti-
kimams, rimtiems pokalbiams 
su autoritetais. Palanku vars-
tyti valstybinių įstaigų duris, 
spręsti finansinius klausimus – 
pavyks susitarti su reikiamais 
žmonėmis. Gerės piniginiai 
reikalai, galimos premijos, pa-
pildomos pajamos. Tinkamas 
laikas investuoti į transpor-
to priemones, kelti profesinę 
kvalifikaciją. Puikiai seksis 
Vandeniams, užsiimantiems 
kūrybine veikla, visą periodą 
jausitės įkvėpti, kupini origi-
nalių idėjų. 

ŽUVYS. Šią 
savaitę lydės sė-
kmė ir dauguma 
įvykių klostysis 

palankiai, bet nepavyks iš-
vengti šiokių tokių įtampų 
dalykinėje sferoje. Fortūna 
jums šypsosis, tačiau neuž-
mikite ant laurų, negailėkite 
jėgų ir toliau atkakliai siekite 
savo tikslų. Pirmąją savaitės 
pusę teks labiau susikoncen-
truoti ties finansiniais klau-
simais, šiuo metu puikiai nu-
jausite, kur slepiasi praktinė 
nauda. Nuo ketvirtadienio 
daugiau laiko reikės skir-
ti šeimyniniams, buitiniams 
reikalams. Tai itin palankus 
metas tvarkyti reikalus, su-
sijusius su nekilnojamuoju 
turtu. Savaitės gale būsite itin 
kūrybingi, norėsis romanti-
kos ir pramogų, tačiau neva-
lia pamiršti saiko. 

Daugėja jaunuolių, į kariuomenę šaukiamų privalomai
Šiais metais išaugo į ka-

riuomenę privalomai šau-
kiamų jaunuolių skaičius.

Krašto apsaugos minis-
terija nurodė, kad šiemet į 
kariuomenę ne savo noru 
buvo pašauktas 141 asmuo, 
2017 metais tokių žmonių 
buvo 53.

Užpernai ir 2015-aisiais 
į Lietuvos kariuomenę pri-
valomai pašauktų asmenų 
nebuvo – į dalinius keli 
tūkstančiai jaunuolių susi-
rinkdavo savanoriškai.

Nors prašymų savanoriš-
kai atlikti devynių mėnesių 
karinę tarnybą išlieka stabi-
lus, pastaraisiais metais vis 
daugiau žmonių neatitinka 
keliamų sveikatos reikalavi-
mų ar galiausiai netarnauja 

dėl kitokių priežasčių.
Prieš trejus metus savo 

noru tarnybą pradėjo 2133 
jaunuoliai, 2016 metais – 
2044 žmonės, pernai – 1912 
asmenys, o šiemet tarnybą sa-
vanoriškai pradėjo 1896 jau-
nuoliai, nors prašymų būna 
apie 3 tūkstančiai.

„Matyti nežymus mažėji-
mas, tačiau priežastys yra aiš-
kios ir pateisinamos: sveika-
tos problemos, siekis tarnauti 
konkrečiame dalinyje, atsisa-
kymas dėl šeimyninių prie-
žasčių, perkėlimas tarnybos 
datos į kitus metus ir pana-
šiai“, – teigė Karo prievolės 
ir komplektavimo tarnybos 
atstovė Giedrė Kazlauskienė.

Vis dėlto daugėja į šaukti-
nių sąrašus patekusių jaunuo-
lių, kurie pareiškė norą tar-

nybą atlikti pirmumo tvarka. 
Pirmaisiais šaukimo metais 
tokių buvo 877, antraisiais 
– 956, trečiaisiais – 1542, ir 
ketvirtaisiais – 1600.

Šią savaitę 2018-ųjų šau-
kimas į Lietuvos kariuomenę 
buvo sustabdytas. Kitų metų 
šauktinių sąrašai bus sudaro-
mi sausio 10 dieną. Į tarnybą 
bus kviečiami daugiau nei 
3,8 tūkst. jaunuolių.

Šaukimas į kariuomenę 
sugrąžintas reaguojant į Ru-
sijos veiksmus Ukrainoje ir 
siekiant užpildyti kariuome-
nės dalinius.

Tarnybai šaukiami 19–26 
metų vyrai. Savanoriškai 
tapti šauktiniais kariais gali 
tapti 18–38 metų vyrai ir 
moterys.

BNS inform.

Lietuvos kariuomenę pasiekė pirmosios modernizuotos savaeigės haubicos
Lietuvos kariuomenės 

artilerijos batalioną Ru-
kloje pasiekė pirmosios 
dvi iš Vokietijos įsigytos 
modernizuotos savaeigės 
haubicos, penktadienį pra-
nešė Krašto apsaugos mi-
nisterija.

„Šiuolaikiniame kariniame 
konflikte, kaip matome iš karo 
veiksmų Ukrainoje ir kituose 
karštuose taškuose, efektyvi 
artilerija yra vienas svarbiausių 
gynybos, o tuo pačiu ir atgrasy-
mo ramsčių. Šios pilnai moder-
nizuotos šarvuotos sunkiosios 
vikšrinės savaeigės haubicos 
neabejotinai sustiprins Lietu-
vos kariuomenės gynybinius 
pajėgumus, kadangi jos ir šian-
dien nustato aukščiausią galimą 
standartą netiesioginės artileri-
jos srityje“, – pranešime cituo-
jamas krašto apsaugos vicemi-
nistras Giedrimas Jeglinskas.

Haubicos „PzH2000“ įsi-

gytos pagal 2015 metų rugsėjo 
mėnesį pasirašytą sutartį. Ja re-
miantis Lietuvai bus perduota iš 
viso 18  modernizuotų haubicų, 
jos kainuos apie 60 mln. eurų.

„Tai pati geriausia kalėdinė 
dovana artilerijos batalionui. 
Šios dovanos dar labiau mo-
tyvuos bataliono karius siekti 
didžiausią ugnies galią turinčio 
Lietuvos kariuomenėje bata-
liono statuso“, – sakė Rukloje 
dislokuoto Generolo Romualdo 
Giedraičio artilerijos bataliono 
vadas pulkininkas leitenantas 
Marijus Jonelis. 

Anot jo, atnaujinta visa hau-
bicų valdymo, mūšio valdymo 
ir šaudymo programinė įranga.

Krašto apsaugos ministerija 
pranešė, kad netrukus su šiomis 
haubicomis Lietuvos kariai pra-
dės vykdyti karinį rengimą, o 
pirmuosius šūvius planuojama 
atlikti po kelių mėnesių 2019 
metų pavasarį per pratybas 
„Ugninis griausmas“.

Apginkluotas nauja sistema 
Rukloje dislokuotas artilerijos 
batalionas padidins efektyvios 
ugnies nuotolį.

Iki šiol bataliono galingiau-
sia ginkluote buvusios 105 
mm haubicos galėjo naikinti 
taikinius maždaug 11 kilome-
trų atstumu. Gavęs savaeiges 
haubicas „PzH2000“ batalionas 
efektyvios ugnies nuotolį padi-
dino iki 40 kilometrų.

Vokietijos atstovai jau ap-
mokė Lietuvos karius, kurie 
prižiūrės šią techniką, taip pat ją 
naudosiančius karius – haubicų 
įgulas ir operacijas planuojan-
čius karininkus.

Planuojama, kad visos mo-
dernizuotos haubicos Lietuvos 
kariuomenei bus perduotos iki 
2019 metų pabaigos.

2016 metais apmokymo 
tikslais į Lietuvą atgabentos 
keturios šios nemodernizuotos 
haubicos.

BNS inform.

Vilniaus apskrityje pernai sukurta 40,7 proc. šalies BVP
Vilniaus apskrityje sukurto 

bendrojo vidaus produkto vertė 
(BVP) pernai siekė 17,177 mlrd. 
eurų ir sudarė 40,7 proc. visos Lie-
tuvos BVP.

Kauno apskrityje sukurta 20,4 
proc. šalies BVP, Klaipėdos apskri-
tyje – 11,4 proc., rodo Statistikos de-
partamento negalutiniai duomenys. 
Šiaulių apskrityje sukurta 7,3 proc. 

šalies BVP, Panevėžio apskrityje – 5,8 
proc. BVP, o Alytaus, Marijampolės, 
Tauragės, Telšių ir Utenos apskričių 
indėlis neviršijo 4 proc. ribos.Dau-
giausia BVP vienam gyventojui teko 
Vilniaus apskrityje ir sudarė 143 proc. 
šalies vidurkio. Klaipėdos apskrityje 
vienam gyventojui tenkantis BVP 
sudarė 101,4 proc. Kauno apskrityje 
– 101,7 proc., likusiose apskrityse jis 
nesiekė šalies vidurkio, o mažiausias 

buvo Tauragės apskrityje – 54,7 pro-
cento.

Sostinės regione sukurtas BVP 
vienam gyventojui 1,7 karto viršijo 
vidurio ir vakarų Lietuvos regiono 
lygį. Palyginti su 2016 metais, sosti-
nės regione BVP padidėjo 4,3 proc., 
vidurio ir vakarų Lietuvos regione – 
4 proc. (vertinant regionų BVP praė-
jusių metų kainomis).

BNS inform.
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ANEKDOTAI
pirmasis praeidamas pro laukinių 
bičių lizdą pagalvojo: „Tikriau-
siai šitos mažos bjaurybės slepia 
kažką skanaus“.

***
Milijardieriaus vestuvėse 

jaunųjų laimei buvo sudaužytas 
visas krištolo fabrikas.

***
Sunkiausia ištęsėti pažadus, 

duotus sau pačiam. Jei nepavyks, 
visada bus galima suprasti ir 
pateisinti.

***
Vampyras savižudis tiesiog 

persižegnojo.
***

Prie ko mus atvedė internetas! 
Anksčiau žmonės baidėsi skai-
čiaus „666“, o dabar – „404“.

***
Visos moterys vienodos – 

visos nepakartojamos!
***

Kalbasi du bičiuliai:
– Vakar aš mačiau, kaip ežere 

dvi merginos maudėsi. Nuogos.
– Tikriausiai jos ruonės.
– Viena tikrai ruonė. O va kita 

buvo visai simpatiška.
***

Barnis inteligentų šeimoje:
– Mieloji, aš sudaužiau krišto-

linę vazą.
– Nieko tokio, mielasis. 

Suprantu, kad mažomis ožio 
kanopėlėmis sunku išlaikyti 
tokią vazą.

***
Kuo blogesnė nuotaika, tuo 

minkštesni muštinukai.
***

Eina suvalkietis gatve. O 
virš miesto – nuostabi vaivo-
rykštė. Suvalkietis bamba:

– O va tokiems dalykams tai 
jie pinigų turi.

***
Ketvirtasis Niutono dėsnis: 

„Kūnas, įspraustas į kampą, 
nesipriešina“.

***
Tikras vyras yra tas, kuris 

moteriai vairuotojai sako:
– Puikiai pastatei automo-

bilį. Nuostabi įstrižainė. Ir tas 
katinas ten jau seniai gulėjo 
negyvas. Ir ta mašina šalia – jau 
senokai subraižyta. O va tos 
didelės eglės apskritai nereikėjo 
sodinti“.

***
Tėvas advokatu dirbančio 

sūnaus prašo:
– Jei mama klaus, kiek aš 

išgėriau, tai sakyk...
– Mamai aš nemeluosiu. 

Bet, kadangi mes esame artimi 
giminės, aš galiu atsisakyti 
duoti parodymus.

***
Skelbimas fizikų žurnale:
– Ieškomas Šrėdingerio 

katinas. Geriau – gyvas.
***

Pagal seną paprotį, kas 
piramidėje sudrums Romos 
imperatoriaus iš Mingų dinas-
tijos ramybę, gaus iš istorijos 
egzamino dvejetą.

***
Rusijos aklųjų sąjunga pa-

reiškė, kad nemato alternatyvos  
Putinui.

Orų prognozė gruodžio 18-20 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos

Gruodžio 18 d. Naktį -5
Dieną -3

P, 
1-4 m/s

Plikledis, vietomis 
rūkas.

Gruodžio 19 d. Naktį -7
Dieną -6

PR,
1-5 m/s

Vietomis plikledis, 
rūkas, šerkšnas

Gruodžio 20 d. Naktį  -9
Dieną -7

PR, 
4-9 m/s

Žvarbokas vėjas.

• Miegamojo baldų komplektą. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 614 20 631. 
Rokiškis
• 5-erių  metų sargų, nedidelio 
 ūgio šunį. Tel. 8 625 48 995. 
Rokiškis
• 3-ejų metų kalytę. Šuniukų dar 
neturėjo. Meili, protinga vilkšunio 
mišrūnė. Nebeturime galimybės 
laikyti. Tel. 8 625 48 995.  
Rokiškis
• Veidrodį 1600x320cm. Labai 
tinkamas koridoriui.  
Tel. 8 601 79 088. Rokiškis
• Šuniuką. Greit bus 2 mėn. Ėda 
pats, žaismingas, augs vidutinio 
ūgio. Tel. 8 624 09 171. RokiškisBUITINĖ TECHNIKA

Vienkiemis. Į duris beldžia 
policija. Atidaro berniukas. 
Policininkai klausia:

– Ar tavo tėtis verda 
degtinę?

– Nea, jis ją žalią geria.
***

Diskotekoje vaikinas, kurį 
užkniso išranki mergina:

– Panele, o jūs sūrį mėgs-
tate?

– Ne, nemėgstu.
– Keista, tokia žiurkė, o 

DOVANOJA

nemėgsta...
***

Jei neklystate, vadinasi, 
sprendžiate per lengvus uždavi-
nius.

***
– Kiek mes špagų turime?
– Keturias.
– O muškietų?
– Keturias.
– Ką mes padarėme, ponai 

muškietininkai?
– Apvogėme muziejų!

***
Kremlius. Prezidento įsaku 

buvo užmušta musė. Po to prezi-
dento įsakas buvo padėtas atgal 
ant stalo.

***
– Sveikas, kur tu esi?
– Banke, imu kreditą.
– Aišku, o aš tave į filmą 

pakviesti norėjau.
– Kaip vadinasi?
– „12 vergovės metų“. O ko 

tu dabar verki?

***
Niekas taip manęs nemyli, 

kaip šaldytuvas! Kai atidarau – 
iškart nušvinta.

***
Megztinis be elniukų tas pats, 

kaip šeimyninės apatinės kelnės 
be ramunėlių.

***
– Nenoriu pasakyti, kad tu 

apvaloka. Sakykim taip: močiutė 
tavimi didžiuotųsi.

***
Teismas. Teisėjas klausia:
– Liudininke, kuo remdama-

sis jūs sakote, kad kaltinamasis 
pats sąžiningiausas žmogus 
pasaulyje?

– O tuo, kad jis kartą sakė, jog 
visą dieną prasėdėjo prie upės su 
meškere ir nieko nepagavo!

***
Turizmo esmė: sukimšti į 

kišenes kuo daugiau, nueiti kuo 
toliau ir ten viską suvalgyti.

***
Restorane:
– Padavėjau! Jau valanda, 

kaip užsakėme vakarienę. Kiek 
jos dar reiks laukti?

– Ne daugiau nei 10 minu-
čių. Paskui mes uždarysime 
restoraną.

***
Ten bus viskas, ko tau nega-

lima.
***

Protingais mes dažniausiai 
vadiname tuos, kurie mums 
pritaria.

***
Noriu padėkoti žmogui, kuris 

PRAMOGŲ KAMPELIS
• Automatinę skalbimo mašiną 
Beko. Mažai naudota, galimiu 
pristatyti. Kaina negalutinė.  

Kaina 95 Eur. Tel. 8 681 55 002. 
Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną CAIKA 
134. Kaina 105 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis

• Naudotą, veikiantį šaldytuvą 
Snaigė. Aukštis 150 cm, plotis 60 
cm, gylis 50 cm. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 634 02 006. Rokiškis
• Naują 28 l talpos elektrinę 
krosnelę. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 670 27 742. Rokiškis
• Naują vokišką indaplovę. Kaina 

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

• Naują vokišką gartraukį 
39x98x59. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 670 27 742. Rokiškis
• Naują vokišką gartraukį 
65x65x45. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 670 27 742. Rokiškis
• Mažai naudotą dulkių siurblį 
Electrolux. Kaina 30 Eur.  

Tel. 8 605 25 460. Rokiškis


