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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Laikraščio
prenumerata 
2020-iesiems!
Tel. +370 666 76777

Nuoširdžiai dėkojame visiems laikraščio 
„Rokiškio Sirena“ skaitytojams už pasitikėjimą, 
lojalumą. Už tai, kad buvote šiais metais kartu 
su mumis. Be Jūsų – nebūtų ir mūsų, tad 
tęskime draugystę ir 2020 metais! 
Visiems užsiprenumeravusiems laikraštį 
„Rokiškio Sirena“ 2020-siems metams dovana 
– kalendorius.

Kamajų bažnyčios ekoprakartėlė: apie tuščią indą, 
raudoną kilimą ir žmogiškąjį orumą

Džiunglių karalius: prireikė papildomo spektaklio

5 p.

4 p.

Velniakalnio erdvėse – sujudimas

2 p.

Tikintieji plūdo aplankyti 
Rokiškio bažnyčios prakartėlę

3 p.
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Sukčiams atidavė 
kompiuterį
Gruodžio 20 d. 09.35 val. 
Rokiškio rajono gyventojas 
(gim. 2000 m.) pranešė, kad 
2019 m. gruodžio 18 d., 13 
val. automobilių stovėjimo 
aikštelėje, Panevėžyje, 
nepažįstamam žmogui, pagal 
suklastotą pinigų pervedimo 
kvitą atidavė nešiojamąjį 
kompiuterį „MSI GS70“. 
Nuostolis – 750 Eur.).

Pavogė magnetolą
Gruodžio 19 d.  07.04 val. 
vyras (gim. 1982 m.) gyv. 
Rokiškio r., pranešė, kad 7 
val. pastebėjo, išdaužtą jam 
priklausančio automobilio 
„Audi A4“ priekinis kairės 
pusės durelių lango stiklą 
ir iš automobilio pavogta 
automagnetola. Nuostolis 

-  100 Eur.

Sudie vairuotojo 
pažymėjimui
Gruodžio 24 d., 16.40 val. 
Rokiškio r., Žiobiškio k., 
Jaunystės g. neblaivus (2.45 
prom. girtumas) vyras (gim. 
1983 m.) vairavo automobilį 
VW SHARAN. Įtariamasis 
sulaikytas.

Smurtavo sugyventiniai
Gruodžio 29 d. 5.38 val. 
moteris (gim. 1988 m.) 
pranešė, kad 5.20 val., 
Rokiškio r., Onuškio mstl., 
jai miegant pas draugę, prieš 
ją smurtavo jos, į butą atėjęs, 
sugyventinis (gim. 1972 m.). 
Įtariamais sulaikytas.
Gruodžio 29 d. 10.16 val. 
neblaivi (2,22 prom. girtumas) 
moteris (gim. 1983 m.) gyv. 

Rokiškio r., pranešė, kad 
prieš ją smurtavo neblaivus 
(1,35 prom. girtumas) 
sugyventinis (gim. 1972 m.) 
gyv. Rokiškyje. Įtariamasis 
sulaikytas.

Padėjo medikams
Gruodžio 27 d. 12:37 
ugniagesiai gelbėtojai 
buvo iškviesti į Rokiškio r., 
Kazliškio sen., Kazliškio 
k., Šilelio g. Jie padėjo 
medikams patenkti į paciento 
butą. Panaudotas rankinis 
inventorius, išlaužtos namo 
durys. Kambaryje rastas 
sutrikusios sveikatos vyras, jis 
perduotas medikams

Panevėžio VPK
 ir Rokiškio 

priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos 

inform.

KRIMINALAI

Vakar Rokiškyje – ypatingai 
ekstremalios eismo sąlygos

Vakar Rokiškis buvo 
padengtas ledo sluoksniu. 
Prieš aštuntą ryto mi-
krorajono kiemuose urz-
gė šildomų automobilių 
varikliai, skambėjo nuo 
stiklų gremžiamo ledo 
garsai. Mat automobiliai 
buvo padengti tvirtu ledo 
glaistu.

Nors pagrindinės miesto 
gatvės prieš 8 val. jau buvo 
barstytos ir ledas jose ištirpo, 
tačiau mažesnės gatvelės, ša-
ligatviai bei kiemai buvo labai 
slidūs. Todėl vairuotojams ir 
pėstiesiems reikėjo būti ypač 
atsargiems. Beje, nemažai 
pastarųjų prie pasikeitusių 
oro sąlygų neprisitaikė: kaip 

įpratę nesegėjo atšvaitų, to-
dėl ryto prieblandoje buvo 
tikri vaiduokliai. Ne vienas 
toks bandė pereiti gatvę ne 
perėjoje, o tiesiog lįsdami po 
automobilių ratais. Pamiršę, 
kad tokiu oru stabdymo ke-
lias ypač ilgas.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Velniakalnio erdvėse – sujudimas

„Ar kas skundėsi?“ – pu-
siau rimtai paklausė Velykal-
nio bendruomenės vadovas 
Stasys Mekšėnas, „Rokiškio 
Sirenos“ paklaustas, kokie 
darbai vyksta Velniakalnyje. 
Pašnekovas džiaugėsi, kad 
geri orai leidžia vykdyti par-
ko ąžuolyno tvarkymo dar-
bus. Ir pavasarį rokiškėnai 
galės džiaugtis nauja poilsio 
bei iškylų erdve.

Kaip sakė S. Mekšėnas, Ve-
lykalnio tvarkymo darbai vyk-
domi nuolat. Štai palankūs orai 
gruodį leido iškasti dar vieną 
tvenkinį. Prie jo bus kuriama 
vieta iškyloms, su suoliukais, 
laužaviete. Ir, tikimasi, ši vieta 
rokiškėnams bus įdomi ištisus 
metus. Mat ten yra gražuolė 
eglė, kuri, sutvarkius aplinkinę 
teritoriją, kitąmet bus puošia-
ma ir džiugins kvartalo gyven-
tojus. S. Mekšėnas pabrėžė, 
kad bendruomenė su niekuo 
nekonkuruoja ir nesivaržo: kuo 
daugiau bus patrauklių vietų 
miesto gyventojams, tuo ge-
riau.

O kaip gi sekasi laukti ro-
kiškėnų idėjų parko daliai V. 
Lašo gatvėje? Pašnekovas tei-
gė, kad po praėjusį mėnesį vy-
kusios aktyvios diskusijos, su-
dominusios gausų rokiškėnų 

būrį, dabar reikalai šiek tiek 
aprimę. Kol kas idėjų, kokia 
turi būti ši parko dalis, ben-
druomenės vadovas dar nesu-
laukė. Jis tikisi, kad rokiškė-
nai pavasariop bus aktyvesni.

„Rokiškio Sirena“ prime-
na, kad V. Lašo gatvėje esan-
čioje dykvietėje, kurią jau 
keletą metų tvarko bendruo-
menės žmonės, ateityje pla-
nuojama kurti parką ir statyti 
bendruomenės namus. Rajono 
savivaldybė Vilniaus Dailės 
akademijos studentams pa-
skelbė idėjos konkursą sukurti 
bendruomenės namų projektą. 
Kaip sakė savivaldybės Ar-
chitektūros ir paveldosaugos 
skyriaus vyriausioji specia-
listė Ingrida Trumpaitė, stu-
dentams buvo suteikta visiška 
laisvė projektuoti bendruome-
nės namus ir jų aplinką. Stu-
dentai kūrė įvairius modelius: 
sporto, aktyvaus laisvalaikio 
erdves, netgi mini bibliotekas 
ar kavinukių patalpas, konfe-
rencijų sales. 

S. Mekšėnas atkreipė dė-
mesį, kad bendruomenės 
veikla daugiau susijusi su 
aktyviu laisvalaikiu, tad verta 
puoselėti idėjas, susijusias su 
sveiko gyvenimo būdo, fizinio 
aktyvumo skatinimu. O štai 
dėl konferencijų salės ar kavi-

nukės verta gerai pagalvoti: ar 
nebus per daug mūsų mieste 
tokio tipo erdvių? „Todėl ir 
kviečiame visus diskutuoti dėl 
bendruomenės namų ateities 
vizijos“, – ragino jis.

O sklypuose V. Lašo ga-
tvėje pavasariop jau ims virti 
darbai. Pirmiausia, pasak S. 
Mekšėno, bus rengiamas skly-
pų techninis projektas. Mat be 
jo sunku planuoti teritorijos 
gražinimo darbus. Medelių, 
žinoma, galima pasodinti, ta-
čiau po kelerių metų bus gai-
la juos rauti, jei toje vietoje 
drieksis komunikacijų trasos, 
bus rengiami aikštynai. „To-
dėl visko pradžia turėtų būti 
techninis projektasׅ“, – sakė 
pašnekovas.

Kol kas bendruomenės 
namų dar teks palaukti: tam 
rajono savivaldybė ir bendruo-
menė savo lėšų neturi, todėl 
bus ieškoma galimybės namus 
statyti projektų lėšomis. Ta-
čiau pirmiausia bus imamasi 
tvarkyti sklypų aplinką.

To pageidavo ir susitikime 
dalyvavę Velykalnio ir su šiuo 
parku besiribojančios Pušyno 
bendruomenės, jungiančios 
Vytauto ir aplinkinių gatvių 
gyventojus, nariai. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Nustatė leidimų reklamai išdavimo tvarką
Rokiškio verslo klubo 

facebook paskyroje pasiro-
dė žinia: „Rokiškio rajono 
savivaldybė keičia leidimo 
įrengti išorinę reklamą Ro-
kiškio rajono savivaldybės 
teritorijoje išdavimo tvar-
kos aprašą, pagal kurį, bus 
apmokestinta išorinė re-
klama“.  

„Rokiškio Sirena“ prime-
na, kad klausimą, ar bus ir 
kaip bus apmokestinta išori-

nė reklama, sprendžia rajono 
taryba. Jos spalio mėnesio 
posėdžio darbotvarkėje buvo 
įrašytas klausimas „Dėl vie-
tinės rinkliavos už leidimo 
įrengti išorinę reklamą Ro-
kiškio rajono savivaldybės 
teritorijoje išdavimą nuostatų 
patvirtinimo“. Tačiau po dis-
kusijų tarybos komitetuose 
šis klausimas iš darbotvarkės 
buvo išbrauktas. 

Kodėl rajono savivaldybės 
administįraicjos direktorius 

Andrius Burnickas pasira-
šė „Leidimo įrengti išorinę 
reklamą Rokiškio savival-
dybės teritorijoje išdavimo 
tvarkos aprašą“? Rajono 
mero Ramūno Godeliaus-
ko teigimu, šis dokumen-
tas tik nustato tvarką, kur 
pareiškėjas turi kreiptis dėl 
išorinės reklamos įrengimo, 
kokius dokumentus reikia 
pateikti. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Greičio matuokliai – Rokiškyje ir Juodupėje

Lietuvos automobilių kelių direkcija (LAKD) pasirašė sutartį dėl 70 momentinių greičio 
matuoklių įrengimo valstybinės reikšmės keliuose. Jos pateiktame žemėlapyje matyti, kad 
momentinius greičio matuoklius žadama įrengti ir Rokiškyje bei Juodupėje.

LAKD  pranešė, kad su dviem rangovais sudarytos sutarties vertė siekia 3,1 mln. eurų.
Matuokliai bus įrengti iki kitų metų pabaigos.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Statybos Lietuvoje per metus pabrango 4,8 proc.
Statybos Lietuvoje lapkri-

čio mėnesį, palyginti su 2018-
ųjų lapkričiu, pabrango 4,8 
procento. Per mėnesį – lap-
kritį, palyginti su spaliu, sta-
tybos kainos padidėjo 0,8 
proc., pranešė Statistikos de-
partamentas.

Kainų augimą, lėmė vidutinio 
valandos bruto darbo užmokes-
čio augimas 11,9 proc., statybinių 
medžiagų ir gaminių kainų di-
dėjimas 2,2 proc., mašinų ir me-
chanizmų darbo valandos kainos 
augimas 2,1 procento. Pridėtinės 
išlaidos per metus sumažėjo 1,5 

proc. Per metus negyvenamų-
jų pastatų statyba pabrango 4,1 
proc., gyvenamųjų pastatų – 5,6 
proc., inžinerinių statinių – 5 
procentais.  Pastatų remontas per 
metus pabrango 5,5 proc., per 
mėnesį – 0,9 procento.

BNS inform.
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Nepriklausomo
Rokiškio rajono 
laikrašcio 
prenumerata –

1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. 12 mėn.
4 Eur 12 Eur 24 Eur 49 Eur

1 mėn. 3 mėn. 6 mėn. 12 mėn.
2 Eur 6 Eur 12 Eur 24 Eur

Antradieniais ir penktadieniais

Tik penktadieniais

qNaujienos qSkelbimai q Informacija

S M A R K I A I 
PIGIAU!

v

Rokiškio krašto muziejaus direktorė Nijolė Šniokienė 
ir Rokiškio savivaldybės administracijos Švietimo, kul-
tūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė kultūrai 
Irena Mateliene gruodžio 27 d lankėsi Pastoviuose (Bal-
tarusijos Respublika), kur atidengtas paminklas Antanui 
Tyzenhauzui. Pastovių vykdomojo komiteto skelbtame 
konkurse paminklui sukurti dalyvavo 8 skulptoriai. Lai-
mėtojas - skulptorius Aleksandras Michailovičius Finskis.

Pastovių ir Rokiškio miestų partnerystė, trunkanti jau 
daugiau kaip dešimtmetį, aktyviai vystoma per Tyzen-
hauzų giminės istoriją.

Antanas Tyzenhauzas (1733–1785) - vienas labiausiai iš-
prususių Abiejų Tautų Respublikos veikėjų, Lietuvos Didžio-
sios Kunigaikštystės rūmų iždininkas ir karališkųjų ekonomi-
jų administratorius. Valdydamas Pastovius, A. Tyzenhauzas 
medinę gyvenvietę pavertė mūriniu miesteliu. Jo turgaus 
aikštė buvo apstatyta mūriniais namais, pastatyti nedideli 
dvaro rūmai, popieriaus fabrikas ir audimo įmonė. A. Tyzen-
hauzas vykdė reformas ir kitose valdose. Gardine jis įkūrė 
pirmąjį LDK botanikos sodą, įsteigė buhalterių, statybininkų, 
veterinarijos mokyklas, steigė manufaktūras. Po jo mirties 
Pastovių dvaras bei kiti turtai atiteko jo sūnėnui, Rokiškio 
dvaro statytojui Ignotui Tyzenhauzui.

Rokiškio krašto muziejaus inform.

Pastoviuose paminklas – 
Tyzenhauzų giminės atstovui

Dar yra laiko 
prisijungti prie Kalėdų

Rokiškio Turizmo ir tra-
dicinių amatų informacijos 
ir koordinavimo centras vėl 
pasiūlė įdomią aktyvią pra-
mogą. O kartu ir galimybę 
pasigrožėti bei pasidžiaugti 
rajone papuoštomis Kalėdų 
eglutėmis.

 „Nieko nebegalvok ir sku-
bėk registruotis į žaidimą-ke-
lionę „Prisijunk prie Kalėdų“!  
Registruotis reikia elektroniniu 
paštu atraskrokiski@gmail.com 
(nurodyk vardą, pavardę ir tel. 
numeriuką) ir dalyvauk ratuo-
tame konkurse nuo gruodžio 20 
iki 2020 m. sausio 3 dienos. 

Ką reikia daryti? Važinėda-
mas po rajoną prisijunk (nusi-

fotografuok) prie papuoštų Ro-
kiškio miesto, rajono miestelių 
ir kaimelių eglučių ir pajausk, 
įsijausk į Kalėdų dvasią. 

Nuotraukas iki sausio 3 d. 
23:59 atsiųsk tuo pačiu elek-
troniniu paštu atraskrokiski@
gmail.com. Prizais sausio 6 d. 
18 val. Bajorų kultūros namuose 
bus apdovanoti dešimt greičiau-
siai ir daugiausiai eglučių surin-
kę“, – kviečia žaisti Turizmo ir 
tradicinių amatų informacijos ir 
koordinavimo centras.

„Rokiškio Sirena primena, 
kad panaši iniciatyva lankyti 
istorines rajono vietas vasarą 
sulaukė didžiulės sėkmės.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.

Tikintieji plūdo aplankyti 
Rokiškio bažnyčios prakartėlę

Kūčių vakarą Rokiš-
kio šv. apaštalo evangelisto 
Mato bažnyčia buvo sausa-
kimša. Tikinčiųjų srautas 
nestebina: daugelis jų sku-
bėjo ne tik melstis, bet ir 
pasigrožėti įspūdinga smė-
lio prakartėle. Ją šventinti 
dekanas Eimantas Novikas 
į procesiją pakvietė mažuo-
sius rokiškėnus.

Jau tampa gražia tradicija, 
kad Piemenėlių mišiose gieda 
ir groja jaunimas. Ne išimtis ir 
šie metai. Tradicinių šv. Kalėdų 
giesmių įdomiomis interpreta-
cijomis gausiai susirinkusius ti-
kinčiuosius džiugino Egidijaus 
Kundroto vadovaujami Juo-
zo-Tumo Vaižganto gimnazijos 
jaunieji talentai.

Kita tradicija – Piemenėlių 
mišios rengiamos 21 val., kada 
rokiškėnai jau kyla nuo gausių 
Kūčių stalų. Todėl ir dekanas 
E. Novikas pradėjo pamokslą 
klausimu, ar jau visi sotūs? Ar 
sotūs ne tik kūnu, bet ir savo 
dvasia? Jis kalbėjo apie Adven-
to kitokį troškimą ir alkį, apie 
laukimą dalykų, atskleidžiančių 
Dievo maloningumą, jo esybę. 
Dekanas kalbėjo ir apie varto-
tojiškumo pagundą, kai kyla 
noras Kūčias supaprastinti iki 
vakarienės, iki klausimų, kiek 
kas išleido pinigų maistui. Ta-
čiau mes, dekano teigimu, tu-
rime mąstyti ne apie vartojimą, 
o apie kūrimą. Jis kalbėjo apie 
žmogaus panašumą į Dievą, 
ne išore, o vidumi. Dekanas 
atskleidė ir savo kalėdinio svei-
kinimo, kuriame linkėjo ilge-
sio, paslaptį. Šio palinkėjimo 
istorija liūdna ir šviesi: apie tai 
gydytojui kalbėjo vėžiu ser-
gantis vaikas, kuris, paklaustas, 
kas liks jo mamai, jam išėjus į 
Amžinybę, atsakė, kad liks il-
gesys… Tai meilė, kuri išlieka. 

Apie kūrimą byloja ir unika-

li prakartėlė. Kaip sako dekanas 
E. Novikas, labai ekologiška: 
įstabus kūrinys yra tik iš dvie-
jų natūralių gamtos medžiagų: 
smėlio ir vandens. Smėlis šian-
dieniniam žmogui turi daug 
prasmių: ir pro pirštus byrantį 
laiką, ir būties trapumą. 20 tonų 
sverianti prakartėlė išties labai 
trapi: apie tai byloja prie jos pa-
dėtas užrašas, kviečiantis gro-
žėtis ja labai atsargiai, kad ir kiti 
žmonės galėtų ja pasidžiaug-
ti. Nepaisant to, kad tikintieji 
bažnyčioje buvo ganėtinai su-
sispaudę, aplink prakartėlę jie 

išlaikė pagarbų atstumą. Apie 
žmonių skaičių bažnyčioje by-
lojo tai, kad nuo jų gausos įšilo 
bažnyčia ir automatiškai išsi-
jungė grindinis šildymas.

Simboliškai ir tai, kad pra-
kartėlė pastatyta prieš šonines 
bažnyčios duris. Ši vieta pa-
rinkta neatsitiktinai, ji kviečia 
atverti Dievui sielos duris.

Daugelį domino, kodėl pra-
kartėlėje kūdikėlis Jėzus yra 
pridengtas baltu šydu. Atsaky-
mas paprastas: šydas nuimamas 
laiminant prakartėlę.

O laiminimo teko palaukti. 

Nors kai kuriose bažnyčiose 
prakartėlė buvo pašventinta šv. 
Mišių pradžioje, Rokiškio tikin-
tieji šios iškilmingos akimirkos 
sulaukė po dekano palaimi-
nimo. Jis prie savęs sukvietė 
tikinčiųjų vaikus, kad kartu su 
jais procesija nueitų prie pra-
kartėlės. Po tradicinės giesmės 
„Sveikas, Jėzau, gimusis“ ji at-
skleidė tikintiesiems visą savo 
grožį ir didybę. Šią iškilmingą 
akimirką galite pamatyti „Ro-
kiškio Sirenos“ facebook pa-
skyroje bei laikraščio svetainėje 
www. rokiskiosirena.lt.

Ši prakartėlė unikali: smėlio 
prakartėlės ne tik Lietuvoje, bet 
ir Europos bažnyčiose – rete-
nybė. Rokiškio bažnyčios pra-
kartėlę per tris dienas sukūrė 
žinomas skulptorius Albertas 
Danilevičius su žmona Kristi-
na, įgyvendindami dekano E. 
Noviko idėją. Simboliška, kad 
smėlis jai atkeliavo iš mūsų ra-
jone esančio Sniegių karjero.

Ši idėja išgarsėjo toli už Ro-
kiškio dekanato ribų. Nespėju-
sieji pamatyti prakartėlę, pla-
nuojama, ją aplankyti galės iki 
Grabnyčių – vasario 2 d.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Vyriausybė įšaldo kompensuojamųjų vaistų kainas
Vyriausybė nustatė, kad 

visų kompensuojamųjų vaistų 
kainos būtų įšaldytos ir negalė-
tų didėti sudarant naujus kai-
nynus.

Vaistų gamintojai teigia, kad 
toks sprendimas dar labiau ribos 
gamintojų konkurenciją. Siūly-

mą pateikusi Sveikatos apsau-
gos ministerija teigia, kad jis leis 
užtikrinti mažiausias įmanomas 
kainas kompensuojamiems vais-
tams. Visi pokyčiai galios ren-
giant naująjį kompensuojamųjų 
vaistų kainyną, kuris turi įsigalioti 
antrąjį 2020 metų ketvirtį.

BNS inform.
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Kamajų bažnyčios ekoprakartėlė: apie tuščią indą, raudoną kilimą ir žmogiškąjį orumą

Kamajiškiai, atėję Kūčių 
vakarą į bažnyčią, išvydo 
netradicinę prakartėlę. Ji 
pasakoja ne tik Atpirkėjo 
gimimo stebuklingą istori-
ją, bet ir kviečia atsigręžti 
į šiandienines problemas: 
Jėzus prieš 2020  m. gimė 
tvartelyje iš neturto ir sto-
kos, o šiandieninė visuome-
nė dėl savo gerovės pasaulį 
skandina šiukšlėse, karų 
ir gaisrų verpetuose. Netgi 
kosmosą žmonija jau įsigu-
drino prišiukšlinti. Apie tai 
kviečia mąstyti ir kalbėti 
Kamajų parapija, kurios 
prakartėlę įkvėpė popie-
žiaus Pranciškaus enciklika 
„Laudato Si“.

Metų tema
Ekologija yra aktualiau-

sia šių metų tema. Tą liudija 
ir žurnalo „The Times“ pa-
sirinkimas metų žmogumi 
paskelbti ekoaktyvistę Gretą 
Thunberg. Ir metų fotografi-
ja išrinkta nuotrauka, kurioje 
užfiksuotas vandenyne tarp 
šiukšlių besimaudantis vai-
kas.

Kaip sako ekologai, vy-
raujančią metų aprangos 
spalvą galima atspėti pagal 
tai, kokiais dažais nudažo-
mos Azijos šalių upės: kar-
tais geltonos, kartais indigo, 
ciklameno spalvų. Mat į jas 
subėga šimtai kubinių metrų 
nevalytų nuotekų iš audinių 
dažymo fabrikų. Šią vasa-
rą gaisrai naikino žmonijos 
plaučiais vadinamus Sibiro ir 
Amazonijos miškus, siautė-
ja gaisrai Australijoje. Netgi 
kosmosą žmogus įsigudrino 
priteršti: besisukančią Žemę 
lydi kosminių šiukšlių šleifas.

Aplinkosauga 
ir Katalikų bažnyčia
Aplinkosauga yra viena 

svarbiausių popiežiaus Pran-
ciškaus enciklikos „Laudato 
Si“ temų. „Būk pagarbintas, 
mano Viešpatie, per sesę 
Žemę, mūsų motiną, kuri 
maitina, valdo, brandina įvai-
rius vaisius, gėles spalvingas 
ir žolę“, – rašo popiežius. 

Tačiau žmogus, neatsakingai 
eksploatuodamas jam pati-
kėtą Žemę, suniokojo Die-
vo kūrinijos didybę ir grožį. 
Pamiršo, kad pats iš dulkės 
sutvertas, ir pats yra ir tampa 
žeme. Jo pirmtakas popiežius 
Benediktas XVI teigė, kad 
žmogus privalo pripažinti, 
jog gamtos aplinka yra kupi-
na žaizdų, padarytų neatsa-
kingo žmogaus elgesio.

Ne mažiau aktualios ir su 
aplinkosauga susietos temos 
yra žmogaus gyvybės šven-
tumas, jo prigimtinis orumas. 
„Gamtos laikymas vien nau-
dos ir interesų objektu atsi-
liepia skaudžiais padariniais 
visuomenei“, – įspėjama 
popiežiaus Pranciškaus enci-
klikoje. Pabrėžiama, kad tik 
atvira diskusija gali paska-
tinti pokyčius pasaulio poli-
tikoje, ekonomikoje, moksle: 
„Šiais gausiais konkrečiais 
klausimais Bažnyčia nesiekia 
pateikti galutinės nuomonės 
suvokdama, jog turi klausytis 
bei skatinti sąžiningą moks-
lininkų diskusiją, gerbdama 
nuomonių įvairovę“.

Raudonu kilimu į chaosą
Kamajų bažnyčios prakar-

tėlės pagrindas – tūkstančiai 
visiems įprastų stiklainių, 
kuriuos šiai įdėjai įgyven-
dinti paskolino parapijiečiai. 
Stiklainis ekoprakartėlės pa-
grindu pasirinktas neatsitik-
tinai. Viena vertus, tai daug-
kartinio naudojimo daiktas. 
Kai kurie stiklainiai sandėliu-
kuose išgyveno jau ne vieną 
dešimtį metų, tarnavę indu 
uogienėms, konservuotoms 
daržovėms ir kitoms Žemės 
ir žmogaus pastangomis duo-
damoms gėrybėms saugoti. 
Tačiau pastaruoju metu tuš-
čių stiklainių atsargos gau-
sėja: parduotuvėse kiaurus 
metus esant šviežių daržovių 
ir vaisių, nebeliko būtinybės 
kaupti atsargas. Tačiau kartu 
ir nukrypstama nuo motinos 
gamtos laiko ciklų, be to, ne-
sunaudojamos tos gėrybės, 
kuriomis rudeniop apdova-
noja gamta, tačiau žiemą per-

kamos naujos, taip skatinant 
intensyvią žemdirbystę, ple-
čiant dirbamos žemės plotus 
miškų sąskaita, alinant dir-
vožemį, naudojant vertingus 
gamtos išteklius.

Stiklainis prakartėlėje – 
žmogaus simbolis. Tai indas. 
Dievas kuria žmogų pagal 
savo paveikslą. Į pasaulį 
žmogus ateina švarus, tarsi 
tuščias indas. Tačiau Visatoje 
nėra tuštumos, ir kiekviena 
tuštuma yra pripildoma. Taip 
ir žmogus, augdamas, bręs-
damas tampa indu idėjoms, 
vertybėms, aistroms, troški-
mams.  Tai priklauso nuo jo 
paties pasirinkimų, valios, at-
sakomybės. Kiekvienas žmo-
gus renkasi, kuo pildyti savo 
sielą.

Todėl prie medinės prakar-
tėlės rikiuojasi šimtai tuščių 
indų. Kad jie būtų pripildyti 
Dievo šviesos, ateinančios į 
pasaulį pačią ilgiausią ir tam-
siausią naktį.

Tačiau kuo pildyti savo 
sielą – kiekvieno asmeninis 
pasirinkimas ir atsakomybė.

Todėl kyla pagunda atsukti 
nugarą Šviesai. Ir pačiam tap-
ti dievu ir vertybe. Žvaigžde, 
žygiuojančia raudonu kilimu, 
atsukusia nugarą altoriui, į 
vartotojiškumo chaosą. Kur 
sielos tuštumą bandoma pil-
dyti. Daiktais, troškimais, 
iliuzijomis. Juo tuštesnė siela, 
tuo didesnė pagunda tuštumą 
pildyti daiktais. Tarsi dirb-
tinėmis ryškiaspalvėmis gė-
lėmis, simbolizuojančiomis 
dirbtinius žmogaus pokyčius, 
amžino ir nevystančio grožio, 
populiarumo paieškas. Įvaiz-
dį socialiniuose tinkluose 
ir blizgiuose žurnalų virše-
liuose. Tarsi maskuojamuoju 
tinklu maskuoti savo sielos 
tuštumą. Kaip tos spalvingos 
prekių pakuotės, kurios skir-
tos vilioti, dominti, atkreipti 
dėmesį. Tačiau tampančios 
didžiuliais šiukšlių kalnais 
pasauliniame vandenyne. 
„Padarydamas save centru, 
žmogus galiausiai ima teikti 
absoliučią pirmenybę savo 
atsitiktiniams interesams, o 

visa kita tampa santykiniu 
dalyku“, – teigiama popie-
žiaus Pranciškaus encikliko-
je „Laudato Si“. Ir neribotos 
materialinės pažangos idėja 
tampa skaudžiu mitu, stu-
miančiu į vis augančio varto-
jimo spąstus.

Gamtos išteklių tiesiog 
nebepakanka patenkinti kas-
met vis augantį besaikio 
vartotojiškumo bumą. Dau-
gybė daiktų, kuriems buvo 
panaudoti brangūs ištekliai, 
net nepasiekia parduotuvių. 
Jie išmetami, net nesuteikus 
galimybės juos panaudoti. Ir 
kuriami nauji, tobulesni, su 
daugiau nereikalingų funkci-
jų, su daugiau žibančių lem-
pučių. Antai, net trečdalis 
visos pasaulyje pagaminamos 
tekstilės produkcijos nepasie-
kia parduotuvių lentynų. Kas 
trečias drabužis turtinguose 
Vakaruose išmetamas nė ne-
vilkėtas...

Tačiau ištekliai nėra bega-
liniai. Jau šiandien pasaulis 
skęsta politiniuose ir kari-
niuose konfliktuose dėl naf-
tos, dujų, aukso, deimantų. 
Nuodingų dujų atakos, kase-
tiniai sprogmenys, branduoli-
nių ginklų tobulinimas – šian-
dieninio pasaulio kasdienybė. 
Prakartėlėje simboliškai pri-
menama, kad ir per Kalėdas 
daugelyje pasaulio vietų ai-
dės šūviai, milijonai žmonių 

liko be saugaus prieglobsčio. 
„Nuodėmė visu savo galin-
gumu reiškiasi niokojančiais 
karais, įvairiomis smurto bei 
žiauraus elgesio formomis, 
silpniausiųjų palikimu likimo 
valiai, kėsinimusi į gamtą“, – 
įspėja popiežius. Jis pabrėžia, 
kad karas visada daro didžiu-
lę žalą aplinkai ir tautų kul-
tūros lobiams, o branduolinių 
ir biologinių ginklų atveju 
pavojai yra milžiniški.

Katalikų bažnyčia liudija 
gyvybės vertę: „Žemės gė-
rybėmis galime atsakingai 
naudotis, tačiau sykiu esame 
pašaukti pripažinti, kad kitos 
gyvos būtybės irgi vertingos 
Dievui ir „jau pačiu savo bu-
vimu šlovina ir aukština Vieš-
patį“, nes Viešpats džiaugiasi 
savo darbu“.

Kokia išeitis?
„Jis pasiūlė pereiti nuo 

vartojimo prie aukos, nuo go-
dumo prie dosnumo, nuo ei-
kvojimo prie gebėjimo daly-
tis, prie askezės, kuri reiškia 
mokytis duoti, o ne tiesiog 
atsižadėti. Tai – meilės būdas 
laipsniškai pereiti nuo to, ko 
noriu, prie to, ko reikia Die-
vo pasauliui. Tai – išsilaisvi-
nimas iš baimės, godumo ir 
priklausomybės“, – teigiama 
popiežiaus Pranciškaus enci-
klikoje.

Askezę, tylą, kurioje kalba 

Dievas, simbolizuoja tuščia 
presbiterija. Be jokių puoš-
menų... Kalbanti apie sielos ir 
proto švarą. „Tikroji išmintis, 
kuri yra apmąstymų, dialogo 
ir dosnaus asmenų susitiki-
mo vaisius, neįgyjama vien 
kaupiant duomenis, kurie, 
vesdami prie persisotinimo 
ir painiavos, galiausiai virsta 
savotiškais psichikos terša-
lais“, – teigia popiežius.

Primenama ir viena svar-
biausių katalikiškųjų dorybių 
– Viltis, kuri „skatina mus 
pripažinti, kad visada yra 
išeitis, visada galime pakeisti 
kursą ir padaryti ką nors pro-
blemoms išspręsti“.

Tam reikia ne tik vilties, 
bet ir pastangų telktis ir bur-
tis: „Jei tikrai norima išplėto-
ti ekologiją, leidžiančią ati-
taisyti viską, ką sugriovėme, 
tuomet nevalia iš akių išleis-
ti nė vienos mokslo šakos, 
nė jokios išminties formos, 
įskaitant religinės su jai bū-
dinga kalba“, – rašoma enci-
klikoje „Laudato Si“.

Ir kamajiškių prakartėlė 
yra to bendradarbiavimo sim-
bolis, sutelkusi ne tik parapi-
jos bendruomenę, bet ir išplė-
tusi šią idėją toli už Kamajų 
ribų ir bendram tikslui subū-
rusi ugdymo įstaigas, biblio-
tekas, žiniasklaidą, karius...

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Kamajų prakartėlės pirmoji dalis: Dievo pasaulio tvarka ir grožis.

Antroji dalis – žmogaus sukurtas chaosas.

Kiekvienam Kūčių vakarą atėjusiam į Kamajų bažnyčią: ekologiška moksleivių dovanėlė. L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.
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Džiunglių karalius: prireikė papildomo spektaklio
„Džiunglių karalius“ 

tapo išskirtiniu įvykiu, ku-
ris sudomino ne tik Pan-
dėlio, bet ir Rokiškio, Ku-
piškio rajonų žiūrovus. 
Dviejų spektaklių bilietai 
buvo kaipmat išgraibsty-
ti, tad prireikė ir trečiojo. 
Rengėjai skaičiavo, kad 
vien tik salėje spektaklį pa-
matė apie pusė tūkstančio 
žiūrovų. O kur dar per-
žiūros „Rokiškio Sirenos“ 
facebook paskyroje, kurių 
skaičius artėja link 8 tūkst.

Spektaklis sukurtas gar-
siojo animacinio filmo „Liū-
tas karalius“ motyvais. Viena 
vertus, tai sėkmingas pasirin-
kimas dėl itin spalvingų (tie-
siogine ir perkeltine prasme) 
personažų, gerai žinomų, pa-
mėgtų dainų. Tačiau kartu tai 
ir iššūkis aktoriams: nes spek-
taklis bus neišvengiamai lygi-
namas su animaciniu šedevru. 

Su iššūkiu gausus akto-
rių kolektyvas susidorojo 
puikiai. Greta jau gerai ne 
tik pandėliečiams, bet ir vi-
siems, besidomintiems rajo-
no muzikiniu gyvenimu, pa-
žįstamų dainininkų, scenoje 
sužibo naujos žvaigždės. Ir 
tai yra didžiausia spektaklio 
išliekamoji vertė. Bene di-
džiausiu spektaklio atradimu 
tapo mažąjį liūtuką Simbą 
suvaidinęs Klaudijus Šerep-
ka. Charizmatiškas, energija 
spinduliuojantis vaikinukas 
tiesiog žibėjo scenoje, atro-
dė, kad šis vaidmuo sukurtas 
specialiai jam. O ir kiti „Pan-
dėlio balsiukų“ auklėtiniai 
puikiai susidorojo ir su sce-
niniu jauduliu, ir su nelengva 

užduotimi: ne tik padainuoti, 
bet ir papasakoti liūtų šeimos 
ir jų draugų istoriją. Įsimin-
tinas buvo žynio vaidmens 
atlikėjos puikus balsas, šauni 
surikatos ir karpuočio „Haku-
na Matata“, taip pat ir jaunų-
jų liūtų porelės charizmatiški 

šokiai ir vaidyba.Ir vyresnieji 
pandėliečiai puikiai talkino 
scenoje jaunimui. Kaip sakė 
režisierė Neringa Danienė, 
džiugu, kad kiek daugiau nei 
700 gyventojų turintis Pan-
dėlys turi tiek talentų spekta-
kliui. 

Sceniniai sprendimai taip 
pat nebuvo lengvi. Džiunglių 
istoriją pasakoti mažoje Pan-
dėlio kultūros centro scenoje 
buvo tam tikras iššūkis. Ypač 
sėkmingas sprendimas – še-
šėlių teatras, kaip pasakojo 
N. Danienė, taip pat buvo 

sudėtingas: kad jis atsiskleis-
tų, reikėjo išbandyti ne vieną 
apšvietimo variantą. Kadangi 
spektalyje vaidino per 30 ak-
torių, nedidelė scenos erdvė 
kai kurioms scenoms buvo 
gerokai ankšta, todėl teko 
trinti ribas tarp scenos ir žiū-
rovų, ir tai suteikė spektakliui 
dar daugiau dinamikos.

Išskirtinių pagyrų nusipelnė 
ir grimo bei kostiumų autoriai. 

Žiūrovai spektakliu liko 
sužavėti: salė plojo stovė-
dama. Apie jį buvo kalbama 
visur: Pandėlio gatvėse, par-

duotuvėse. Atėjusi pasigrožė-
ti auklėtinių darbu „Pandėlio 
balsiukų“ mokytoja Vilma 
Likienė prieš spektaklį neslė-
pė jaudulio: ar pavyks? „Jūs 
nuostabūs“, – po pasirodymo 
ji kartojo kiekvienam savo 
auklėtiniui. Ir tai nebuvo vien 
tik mandagumo ar paskatini-
mo žodžiai.

Spektaklio vaizdo įrašas 
– „Rokiškio Sirena“ facebo-
ok paskyroje bei svetainėje 
www.rokiskiosirena.lt.

LINA DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

„Tiesiog Šrekas“: daug spalvų ir veiksmo
Senųjų metų palydoms 

skirtas spektaklis „Tiesiog 
Šrekas“ masino rajono 
publiką. Surengti net trys 
pasirodymai. Daug spalvų, 
veiksmo, įdomių sprendimų 
domino rokiškėnus. Kaip ir 
klausimas, ką vaidins rajo-
no meras Ramūnas Gode-
liauskas.

Spektaklis susilaukė didelio 
susidomėjimo. Į jį buvo įtrauk-
ta daug žinomų rajono žmonių, 
kolektyvų. Tad natūralu, jog 
rokiškėnams (ir ne tik jiems) 
rūpėjo, kaip pavyks įgyvendin-
ti šio spektaklio idėją. 

Istorija seniai ir gerai ži-
noma, ne veltui Šrekas yra 
vienas populiariausių anima-
cinių herojų. Kaip ir žadėta, 
spektaklis buvo visai šeimai: 
vaikai galėjo grožėtis spal-
vingais aktorių kostiumais, 
atpažinti žinomų animacinių 
filmukų veikėjus. Suaugusieji 
gi spektaklyje ieškojo poteks-
čių ir taiklių sentencijų.

Pagrindinį Šreko vaidmenį 

atlikęs operos tenoras Rafai-
las Karpis buvo tas lyderis, 
kuris apie save telkė ir vedė 
komandą. Jo ilgametė scenos 
patirtis, išskirtinis balsas ža-
vėjo žiūrovus. Tarp rokiškėnų 
aktorių žibėjo Lordo vaidme-

nį atlikęs Valerijus Rancevas. 
Daug juoko sukėlė puikiai 
spektaklio siužetui pritaiky-
tos dainos. Ypač sėkmingas 
buvo dviejų dainų mišinys: 
Šreko atliekamas „Nenoriu, 
nereikia nei draugių nei drau-

gų“ ir jam atitariančio asilėlio 
„Reikia draugą turėti“.

Atskirai vertėtų paminėti 
tai, kad kaip ir kituose Ne-
ringos Danienės režisuotuo-
se spektakliuose, išnyko riba 
tarp scenos ir salės. Veiksmas 

vyko visoje salėje: pirmo-
siose eilėse sėdintiems žiū-
rovams netgi buvo pasiūlyta 
užkandžių. „Šokoladiniai ta-
rakonai ypač skanūs“, – re-
komendavo Šrekas. Pasakų 
personažų gaudynės, Šreko ir 

asiliuko kelionė į užburtą pilį 
buvo palydėti specialiaisiais 
efektais. Ypač sėkmingas 
sprendimas buvo vaizdo pro-
jekcijos ant salės sienų.

Rokiškėnams aktoriams 
tekę vaidmenys atskleidė jų 
talentus. BellaFa ansamblis 
puikiai atliko joms patikėtas 
dainas, Choreografijos moky-
klos auklėtiniai bei rytietiškų 
šokių kolektyvas spektakliui 
suteikė nuotaikos ir spalvų 
emocingais šokiais. 

Tik pačioje spektaklio pa-
baigoje išaiškėjo svarbiausia 
intriga, ką gi vaidino rajono 
meras Ramūnas Godeliaus-
kas. Jis vaidino vyskupą. 
Kaip ir sufleravo „Rokiškio 
Sirena“, jis spektaklyje atliko 
savivaldybei patikėtą funkci-
ją – tuokė Šreką ir Fioną. Po 
spektaklio meras pasveikino 
žiūrovus ir linkėjo jiems ne-
bijoti būti kitokiais.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ, 

Dariaus BALTAKIO 
nuotr.
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Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. Rokiškio jaunimo centro veiklos 
projekto 2018 – 2019 m.  pratęsimui skyrė 13263 Eur.  Vyresniojo specialisto darbui su jaunimu darbo užmokesčiui skirta 6878 
Eur, administracijos išlaidoms – 1044 Eur, prekių ir paslaugų naudojimui – 5341 Eur.           

Vidutiniškai per mėnesį į veiklas įsitraukė apie 100 unikalių jaunuolių, o bendras lankytojų skaičius siekė 632.  Taigi, kas 
nuveikta 2019 metų II – IV ketvirtyje? 

Balandžio mėn. Rokiškio jaunimo centro jaunimas kartu su Rokiškio miškų urėdijos miško apsaugos inžinieriumi Juozu 
Davainiu dalyvavo akcijoje „DAROM 2019“. Jaunuoliai prisidėjo prie švaresnės aplinkos išsaugojimo ir puoselėjimo. Gegu-
žės mėnesį, Europos dienai paminėti,  vyko protų mūšis „Demokratija – tai aš“. Grupė jaunuolių vyko į edukacinę  programą 
„Atviros dienos kaime“ pas Laimutę Sadauskienę. Neformali ugnies žonglierių grupė „FireAngels“ dalyvavo Tarptautinei 
vaikų gynimo dienai skirtame renginyje, kur mažuosius Rokiškio miesto gyventojus supažindino su ugnies žonglierių veikla. 
Birželį pradėjome jaunimo centro veiklos pristatymu, jaunuolių informavimu apie mobilumo galimybes Rokiškio Senamiesčio 
progimnazijos mokiniams bei jaunuoliams iš Užimtumo tarnybos. Jaunuoliai savo jėgas išbandė baidarėmis įveikdami 15 km 
atstumą Kriaunos upe ir Sartų ežeru.  Liepos mėnesį  grupė jaunuolių  dalyvavo Rokiškio jaunimo centro organizuojamuose 
asmens ugdymo bei komandinių įgūdžių lavinimo mokymuose Žiobiškio turistinėje bazėje. Jaunimas susipažino vieni su kitais, 
pasidalino savo lūkesčiais, baimėmis, mokėsi dirbti komandoje. Neformalių grupių atstovai dalyvavo festivaliuose „Galapa-
gai“, „Stichijos.“  Rugpjūčio mėnesį, paminint  Tarptautinę jaunimo dieną, centre vyko jaunimo ir darbuotojų susitikimas iš Ro-
kiškio, Kupiškio, Utenos, Biržų atvirų jaunimo centrų ir erdvių. Neformali ugnies žonglierių grupė „ FireAngels“ padovanojo 
pasirodymą „ Sėlos Ramuva“ 23- iojo gimtadienio proga Obelių jaunimo piknike „Iš lempos“. Rugpjūčio 19 d. jaunimo centre 
vyko tarpžinybinis susitikimas, kuriame dalyvavo Ramūnas Godeliauskas, mero patarėja Justina Daščioraitė, administracijos 
direktorius Andrius Burnickas, Socialinės paramos centro direktorė Jolanta Paukštienė, Jaunimo reikalų koordinatorius Gedi-
minas Kriovė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Aurimas Laužadis, Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyr. 
specialistė Dalia Zibolienė, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė Birutė Šlikienė ir jaunimo atstovas Kristupas Sku-
turna. Susitikimo metu buvo pristatytas atvirasis bei mobilusis darbas su jaunimu. Rugpjūtį jaunuoliai dalyvavo „Baltijos keliui 
– 30“ jubiliejiniame minėjime. Rugsėjo mėn. jaunimas inicijavo renginį „Cibulinė 2019“ – geriausių ir aktyviausių lankytojų 
apdovanojimus. Grupė jaunuolių vyko į Ukmergės jaunimo  ir laisvalaikio centre vykstantį festivalį „ NEzombėk“. Spalio mė-
nesį vyko „Eurodesk“ kampanija „Time to move“ Kamajų ir Juodupės gimnazijose. Apie programas „ Flex“, „Euroguidance“, 
„DoFe“ informuoti 123 jauni žmonės. Spalio 5d. - Šypsenos diena. Jaunimas išdalino 100 vėliavėlių Rokiškio miesto žmonėms. 
Lapkričio mėnesį lankytojai diskutavo su psichologu V. Čerbulėnu apie priklausomybes. Tą patį mėnesį grupė jaunuolių lankėsi 
Vilniuje. Sostinėje aplankė Katedros požemius, parodą „90-ųjų DNR“  MO muziejuje, lankėsi LR Prezidentūroje.  Gruodžio 
11 - 12 dienomis darbuotojai ir jaunuoliai vyko į turnė po Lietuvoje veikiančius jaunimo centrus. Jie turėjo galimybę pamatyti, 
palyginti 5 skirtingus jaunimo centrus bei susipažinti su kitų miestų jaunimu. Jaunimas metus užbaigė kalėdiniu renginiu.

 Jaunimo centro darbuotojai naujų kompetencijų įgijo seminaruose, nacionaliniuose ir tarptautiniuose mokymuose, dalyvavo 
supervizijose. 

Nuo liepos 1 d. pradėtas vykdyti mobilusis darbas su jaunimu Kazliškyje, Duokiškyje, Juodupėje, Didsodėje, Panemunyje, 
Žiobiškyje. 

Prie centro veiklų prisidėjo savanoriai Miglė Jakuntavičiūtė, Domantas Šinkūnas, Tautvidas Teišerskis, Ugnė Jočytė, Gabija 
Gasiūnaitė ir Enrika Pavilonienė.

Norintys veikti ir sužinoti apie galimybes dalyvauti veikloje yra laukiami Rokiškio jaunimo centre!
Straipsnį parengė metodininkė Gitana Vošterytė

AUGALAI

• Miltus gyvuliams šerti. Atvežu į 
namus. Tel. 8 652 80 328.  
Rokiškis
• Pašarinius grūdus.  
Tel. 8 655 79 176. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Diagnostikos įrangą Launch 
CRP229. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 611 82 243. Rokiškis
• Diagnostikos aparatą VDM2. 
Kaina 105 Eur. Tel. 8 611 82 243. 
Rokiškis
• Idealios būklės Xbox 360 su 
laidais. 3 pulteliai, žaidimai 
parduodami atskirai. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 652 79 757.  
Rokiškis
• Planšetinį kompiuterį Prestigio. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• Monitorių ir kolonėles. 
Tel. 8 617 35 437. Rokiškis
• Be defektų planšetinį kompiuterį 
ARCHOS 7o Carbon 16GB. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 625 67 440.  
Rokiškis
• Parduodam diagdostika 
VDM2https://www.
autodiagnostikosiranga.lt/ucandas-
vdm-2-universali-diagnostikos-
iranga. Kaina 105 Eur.  
Tel. 8 611 82 243. Rokiškis
• Stalinį kompiuterį. Procesorius 
i5 7400, RAM 16GB, vaizdo 
plokštė MSI Radeon 580 oc 8 
GB, Windows 10, SSD 128GB. 
Kaina 330 Eur. Tel. 8 621 30 959. 
Rokiškis
• Asus x551c. Veikia puikiai, HDD 
500GB, USB 3.0, baterija laiko 
1-2 val. Su nauju krovikliu, kuriam 
taikoma 2 m. garantija. Atsakau į 

sms. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 647 88 088. Rokiškis
• Idealų, kaip naują Dell Inspiron 
3521. 500GB HDD, USB 3.0, 
baterija laiko 2 val., ką tik perrašyti 
Win10 home (1909) naujausi, su 
krovikliu Atsakau į sms. Kaina 90 
Eur. Tel. 8 647 88 088.  
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Idealų iPhone 7 32GB Rose Gold 
su pilna komplektacija (viskas, 
kas buvo perkant naują), pirkimo 
dokumentais (pirktas 2017 m.). 
Neturi jokių defektų, viskas veikia 
idealiai. Kaina 190 Eur.  
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Telefoną iPhone 6S. Pilnas 
komplektas. Būklė labai gera. 
Viskas veikia. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 687 32 309. Rokiškis
• Idealios būklės mobilų telefoną 
iPhone 7 32GB. Spalva auksinė. 
Kroviklis. Domina keitimas. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Garažą Pagojėje. Sutvarkytas 
stogas, skardintos durys, trifazė 
elektros instaliacija. Kaina 2600 
Eur. Tel. 8 658 88 388.  
Rokiškis

• Sodybą nuostabioje vietoje su 1 
ha žemės Rokiškio raj., Kriaunų 
sen., Mičiūnų k. Tel. 8 606 25 534. 
Rokiškis
• Rokiškyje, J. Gruodžio g., erdvų 
bei jaukų įrengtą namą su 6,35 a 
sklypu. 1992 m. statytas mūrinis 
dviejų aukštų gyvenamasis namas, 
bendras namo plotas - 275,19 kv. 
m. Šildymas – centrinis kietuoju 
kuru. Kaina 94900 Eur.  
Tel. 8 640 32 442. Rokiškis

• 12 a sklypą Steponyse.  
Tel. 8 605 68 135. Rokiškis
• 2 kambarių butą mikrorajone. 
Galimi įvairūs keitimo būdai.  
Tel. 8 605 68 135. Rokiškis
• 49,99 kv.m butą 3 aukšte. Šviesus, 
tylus ir labai jaukus. Pakeista 
santechnika, elektros instaliacija, 
langai ir durys. Įstiklintas balkonas. 
Arti prekybos centrai, mokykla 
ir darželiai. Erdvios parkavimo 
aikštelės. Butas laisvas, galėsite 
įsikelti iškart. Kaina 31000 Eur. 
Tel. 8 656 60 550. Rokiškis
• Skubiai! Du sklypus ant 
Aukštakalnių ežero kranto už 
sodo kainą. Vienas 22 a, kaina 
6690 Eur, antras 31 a, kaina 5789 
Eur. Pasidovanokite sau dovaną, 
sukurkite sodą. Leiskite sau 
susikurti savo poilsio oazę! Kaina 
derinama. Kaina 5789 Eur.  
Tel. 8 699 88 757. Rokiškis
• Garažą Ąžuolų g. Metalo durys. 
Rūsys po visu garažu. 6x3,8 m.  
Tel. 8 617 35 437. Rokiškis
• Įvairių dydžių namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos. Graži 
vieta, geras susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė. Tel. 8 657 75 999. 
Rokiškis
• 2 kambarių, 48,76 kv. m butą 
Juodupėje, Liepų g. Mūrinis 
namas, pirmas aukštas. Skolų nėra. 
Reikalingas remontas. Kaina 2500 
Eur. Tel. 8 698 80 276.  
Rokiškis

NUOMA

• Pora ieško 1-2 kambarių buto 
nuomai Rokiškyje.  
Tel. 8 622 17 872. Rokiškis
• Išnuomojamas 3 kambarių butas. 
Tel. 8 682 11 035.  
Rokiškis

PASLAUGOS

• Mini ekskavatoriaus nuoma. 
Vienviečio traliuko paslaugos. Vežu 
krovinius iki 3,5 t.  
Tel. 8 606 02 944. Rokiškis
• Medžių genėjimas, žolės 

pjovimas, krūmų pjovimas, 
gyvatvorių formavimas, medžių 
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kirtimas, malkų ruošimas, žemės 
dirbimas, greideriavimas.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Per šventes bagių nuomos darbo 
laikas nuo 13-15 val. Kviečiame 
pasivažinėti. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 686 37 924. Rokiškis

• Kuriu reklamas nemokamai! 
Kalėdų proga kuriu reklamas 
nemokamai. Įprasta kaina 1 
euras. Aplankykite internetinį 
puslapį:https://reklamoskurimas.
webador.com/, eikite į skiltį 
Užsakykti Reklamą, paeikite 
žemiau ir užpildykite skiltis.  
Tel. 8 605 02 023. Rokiškis
• Esame įmonė, siūlanti įvairių 
automobilių bei mikroautobusų 
nuomos paslaugas visoje Lietuvoje. 

Mūsų įmonėje dirbantys patyrę 
bei atsakingi vairuotojai, siūlo 
keliauti kartu, ne tik iškilus 
neatidėliotiniems reikalams, tačiau 
ir ypatingomis progomis!  
Tel. 8 682 61 111. Vilnius

PERKA

• Pirkčiau nedidelį namuką 
Rokiškio mieste. Gali būti be 

remonto, neįrengtas, negyvenamas, 
apleistas ir pan. Siūlyti įvairius 
variantus. Galiu keisti į 2 kambarių 
butą centre, pirmame aukšte.  
Tel. 8 674 78 935. Rokiškis
• Perku įvairius žemės ukio 
paskirties sklypus (gali buti 
apleisti) Gabriškio, Kavoliškio 
kaime. Tel. 8 628 23 751.  
Rokiškis
• Pirkčiau nedidelį žemės sklypą, 
tinkamą miškui sodinti Rokiškio, 
Anykščių, Kupiškio r.  

Tel. 8 647 42 854. Rokiškis
• Perku įvairias plokštes, 
mikroschemas, tranzitorius, 
kondensatorius, rėles, magnetinius 
paleidėjus, skaičiavimo-matavimo, 
telekomunikacijų techniką, 
kompiuterius, jungtis, kontaktus, 
oscilografus, dažnometrius, 
savirasčius, racijas ir kt. Pasiimu iš 
namų. Tel. 8 606 84 377.  
Rokiškis
• Pirksiu neseną, geros būklės 
veikiantį didesnį šaldytuvą. 
Skubiai! Tel. 8 617 42 291. 
Rokiškis
• Mobiliojo interneto įrenginį 
modemą,mažiausiai 10 mbps. 
Tel. 8 608 33 063. Rokiškis
• Pirkčiau akvariumą. 
Tel. 8 628 62 940. Rokiškis
• Ieškau VW Golf 4 kablio ir r15 
skardiniu ratlankiu, 5 skylių.  
Tel. 8 692 54 947. Kupiškis
• Perku T 25 traktoriaus buldozerį. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 687 78 182. 
Rokiškis
• Pirkčiau 15 m transporterinės 
juostos. Tel. 8 682 31 963.  
Rokiškis
• Pirksiu kalvio priekalą. Siūlyti 
įvairius variantus. 
 Tel. 8 646 75 905. Rokiškis
• 3 arba 4 G mobiliojo interneto 
įrenginį. Tel. 8 608 33 063. 

Rokiškis
• Perku vieno cilindro naudotą 
dyzelinį variklį. Galia nuo 6 kW ir 
galingesnį. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 601 94 007. Šiauliai
• Skubiai pirkčiau ar išsinuomočiau 
garažą J. Gruodžio gatvėje.  
Tel. 8 615 15 774. Rokiškis
• Pirkčiau vaikišką 3in1 vežimėlį, 
siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 626 50 483. Rokiškis
• Perku Jawa, CZ aliuminius 
ratlankius. Tel. 8 614 32 843. 
Rokiškis
• Perku T25, T30.  
Tel. 8 614 32 843. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Prašau padovanoti geros būklės, 
veikiančią dujinę viryklę.  
Tel. 8 695 74 290.  
Rokiškis
• Prašau padovanoti neįgaliajam 
veikiantį nešiojamąjį kompiuterį, 
3G arba 4G mobiliojo interneto 
įrenginį. Tel. 8 608 33 063. 
Rokiškis
• Prašau padovanoti šaldytuvą 
ar šaldiklį. Tel. 8 620 47 146. 
Rokiškis
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06:00 Himnas
06:05 Vartotojų kontrolė
07:00 Klauskite daktaro
08:00 Metų panorama
09:00 Vakaras 
su Edita
10:00 Naujieji su 
„Dviračio žiniomis“
10:55 Šv. Mišios 
Pasaulinei taikos dienai. 
Tiesioginė transliacija iš 
Vatikano
12:40 Vienos 
filharmonijos orkestro 
Naujametis 
koncertas 2020
15:20 Muzikinis intarpas
15:45 Zalcburgo istorija

17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Gyčio Paškevičiaus 
koncertas „Draugams“
20:30 Panorama
21:00 Bridžitos Džouns 
kūdikis
23:00 Meilė 
ant ledo
00:25 Zalcburgo istorija
02:00 Šlagerių festivalis 
„Palanga 2019“
04:05 Gyčio Paškevičiaus 
koncertas „Draugams“

05:05 Atsargiai! Merginos 
05:30 Naujokė
06:30 Televitrina 

06:45 Vienas namuose 5. 
Šventinis apiplėšimas 
08:25 Sniegas 2 
10:05 Eragonas
12:05 Undinėlė
13:50 Boltas
15:35 Narnijos kronikos. 
Princas Kaspijanas
18:30 TV3 žinios
19:30 Pelenė
21:35 Nedidelė paslauga
22:30 Nedidelė paslauga
23:55 Kalėdinis firmos vakarėlis
01:50 Tėvynė 
02:50 APB 
03:40 Erelis Edis 
05:30 Naujokė

06:00 Sniego karalienė

07:20 Madagaskaras
08:50 Kempiniukas Plačiakelnis 
10:20 Pelės medžioklė
12:15 Haris Poteris ir 
mirties relikvijos. 
2 dalis
14:45 Šėtoniškas sandėris
16:35 Mano super 
buvusioji
18:30 Žinios
19:30 Betmenas prieš 
Supermeną. Teisingumo aušra
22:30 Pagirios 3: velniai žino 
kur
00:35 Karštas kubilas -
 laiko mašina 2
02:20 Pasižadėjęs kitai

06:05 "Gyvūnijos stebuklai" 

07:10 Visiškai slaptai
08:55 40-asis Pasaulinis
 rytojaus cirkas 
10:50 Nacionalinis saugumas
12:30 "Rondo" gyvai
15:00 42-asis Tarptautinis 
Monte Karlo cirko 
festivalis 
17:30 Atsarginių suolelis
19:10 Skorpionų karalius
21:00 Kiečiausi Spartos 
vyrai
22:30 Pasimatymo filmas
00:00 Pinigų traukinys
01:50 "Nusikaltimų miestas"

06.30 Kryptys LT
07.00 TV parduotuvė
07.15 Laikykitės ten 

su A. Tapinu
11.00 „Pavojingi jausmai”
12.00 TV parduotuvė
12.15 „Mano tėtis Senis
 Šaltis“ 
16.00 Reporteris
16.30 „Viešnia iš ateities“ 
18.00 Reporteris
18.30 Komiko vakaras
20.00 Reporteris
20.30 „Atėjo…Sabas”
21.30 Gyvenimas
22.30 Reporteris
23.00 Humoro magistrai
00.00 Humoro vakaras. 
Orlauskas ir 
draugai
02.00 „Mano tėtis Senis 
Šaltis“ 
05.00 „Moterų daktaras“
06.00 Nauja diena
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02 06:00 Himnas

06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:20 Senis
10:10 Klausimėlis
10:25 Miuncheno 
kriminalinė policija
11:10 Komisaras Reksas
12:00 (Ne)emigrantai
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:35 Kūrybingumo 
mokykla
16:45 Ponių rojus 4
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Gyvenk be skolų
22:30 Dviračio žinios

23:00 Ištikimybė
23:45 Komisaras Reksas
00:30 Mūsų gyvūnai
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 Ištikimybė
04:50 Kūrybingumo mokykla
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus 4

05:30 Naujokė 
06:10 Televitrina
06:25 Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai
06:55 Žuvėliokai 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 Svajonių sodai 
08:55 Meilės sūkuryje 

10:00 Nuo likimo 
nepabėgsi
12:00 Atsargiai! Merginos 
13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Farai 
20:30 Moterys meluoja 
geriau
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Karo dievas
00:25 Skubi pagalba 
01:15 Makgaiveris 
02:05 Tėvynė 
03:10 APB
04:05 Skubi pagalba 
04:55 Atsargiai! Merginos
05:45 Naujokė

07:25 "Tomo ir Džerio 
nuotykiai" 
07:50 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris"

09:45 Gyvūnų pasaulis
10:15 "Rozenheimo policija"
11:15 "Atsargiai - giminės!"
11:50 "Būrėja"  
13:00 "Tik tu ir aš"
14:00 "Našlaitės"
15:00 "Svajoklė"
16:00 Labas vakaras, 
Lietuva
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:00 "Rimti reikalai 2"
21:30 Žinios
22:30 Machinatoriai
00:20 "Akloji zona"
01:10 Pagirios 3: velniai 
žino kur
02:55 Alchemija X. 
Vieną kartą 
Varėnoj
03:25 RETROSPEKTYVA

06:20 "Negyvenamose salose

 su Beru Grilsu" 
07:25 "Mano virtuvė 
geriausia" 
08:35 "Stoties policija"
09:35 "Paskutinis faras"
10:30 "Gelbėtojai - 112"
11:30 "Negyvenamose 
salose su Beru Grilsu" 
12:35 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų s
kyrius"
13:35 "Mano virtuvė 
geriausia" 
14:55 "Stoties policija"
16:00 "Paskutinis faras"
17:00 Info diena
17:30 "Gelbėtojai - 112" 
18:35 "CSI. Majamis"
19:30 "Jūrų pėstininkai" 
20:30 "Galiu rytoj" 
21:00 Maksimali rizika
22:55 Kiečiausi Spartos 
vyrai
00:25 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų 
skyrius" 
01:10 "Nusikaltimų miestas"

06.14 TV parduotuvė
06.30 Vantos lapas
07.00 „Moterų daktaras“
10.00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
11.00 „Pavojingi jausmai”
12.00 TV parduotuvė
12.15 „Pamotė“
16.00 Reporteris
16.30 „Viešnia iš ateities“
18.00 Reporteris
18.30 „Šuns širdis“
20.00 Reporteris
20.30 „Atėjo…Sabas”
21.30 Skyrybos
22.30 Reporteris
23.00 Gyvenimas
00.00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
01.00 Laikykitės ten. Pokalbiai.
02.00 „Pamotė“ 
05.00 „Moterų daktaras“
06.00 Nauja diena
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03 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:20 Senis 
10:25 Miuncheno 
kriminalinė policija 
11:10 Komisaras Reksas
12:00 Vartotojų kontrolė
13:00 Stilius
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:35 Kūrybingumo 
mokykla
16:45 Ponių rojus 4
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama

21:00 Dienos tema.
21:30 Auksinis protas
22:55 Milžinas Halkas
01:15 Šiukšlės
03:10 Kas ir kodėl? 
03:40 Šventadienio mintys
04:05 Beatos virtuvė
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus 4

05:20 Atsargiai! Merginos 
05:45 Naujokė 
06:10 Televitrina 
06:25 Žvaigždžių karai. Sukilėliai 
06:55 Žuvėliokai 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Farai 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Nuo likimo 
nepabėgsi
12:00 Atsargiai! Merginos

13:00 Parduotas gyvenimas
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios
19:30 Gražuolė ir pabaisa
21:05 Toras
23:15 Megė
01:00 Karo dievas 
03:10 Nedidelė paslauga 
05:10 Makgaiveris

07:25 "Tomo ir Džerio 
nuotykiai"
07:50 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris"
09:45 Rimti reikalai 2
10:15 "Rozenheimo policija"
11:15 "Atsargiai - giminės!" 
11:50 "Būrėja" 
13:00 "Tik tu ir aš" 

14:00 "Našlaitės" 
15:00 "Svajoklė"
16:00 Labas vakaras, 
Lietuva
17:30 VIDO VIDeO
18:30 Žinios. 
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Žalioji zona
23:10 Reindžeriai
01:10 Projektas X
02:40 Machinatoriai

06:35 "CSI. Majamis" 
07:30 "Mano virtuvė
 geriausia" 
08:40 "Stoties policija"
09:40 "Paskutinis faras"
10:35 "Gelbėtojai - 112"
11:35 "Jūrų pėstininkai"
12:35 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų 

skyrius" 
13:35 "Mano virtuvė 
geriausia" 
14:55 "Stoties policija"
16:00 "Paskutinis faras"
17:00 Info diena
17:30 "Gelbėtojai - 112"
18:35 "CSI. Majamis"
19:30 "Amerikietiškos imtynės" 
21:30 Porininkai
23:20 Maksimali rizika
01:15 "Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius" 
02:00 "Nusikaltimų miestas"

06.30 Gyvenimas
07.30 Kryptys LT
08.00 „Detektyvas Linlis“
12.00 TV parduotuvė
12.15 „Atėjo…Sabas” 
14.00 Skyrybos

15.00 „Pavojingi jausmai”
16.00 Reporteris
16.30 „Viešnia iš ateities“
18.00 Reporteris
18.30 „Šuns širdis“
20.00 Reporteris
20.30 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
21.30 Kitoks pokalbis 
su Edvardu Žičkumi
22.30 Reporteris
23.00 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2019"
23.30 Vantos lapas
00.00 „Atėjo…Sabas”
02.00 Skyrybos
03.00 „Pavojingi jausmai” 
04.00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
04.45 „Atėjo…Sabas” 
06.25 Kitoks pokalbis 
su Edvardu Žičkumi

RASTA\PAMESTA

• Pamečiau LSP (Lietuvos 
studento pažymėjimą). Radusiam 
atsilyginsiu . Tel. 8 628 71 793. 
Rokiškis
• Rasti raktai Nepriklausomybės 
a., netoli Žaliosios eglės. Kreiptis 
nurodytu telefonu.  
Tel. 8 615 87 461. Rokiškis
• Rasta Vaido Arcimavičiaus banko 
kortelė. Tel. 8 678 27 164.  
Rokiškis
• Rasta Romos Ruželienės banko 
kortelė. Tel. 8 673 11 483.  
Rokiškis
• Atklydo šuniukas.  
Tel. 8 687 15 119. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Labai geros būklės pjūklą 
Jonsered 2,2 kW. Galimas keitimas 
į motobloką. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• Labai mažai naudotą pjūklą Stihl, 
3,4 kW. Galimas keitimas į rusišką 
motobloką su inventoriumi, gali 
būti su defektu. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis
• Pjūklą Husqvarna 347xpg. 
Dvigubi stabdžiai, šildomos 
rankenos. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 606 62 566. Rokiškis
• Geros būklės benzininį pjūklą 
Husqvarna 350. Galia 2,3 kW. 
Kaina 170 Eur. Tel. 8 606 38 456. 

Rokiškis
• Puikiai veikiantį grandininį 
pjūklą Husqvarna550xpg. Beveik 
nauja pjovimo juosta ir grandinė, 
šildomos rankenos. Kaina 
minimaliai derinama. Kaina 300 
Eur. Tel. 8 684 12 155.  
Rokiškis
• Parduodu mažai naudotą 
profesionalų  STIHL pjūklą, .3.4 
kW. 300 Eur. Ir labai geros būklės 
JONSERED 2145.2.2 kW. 160 Eur.
Tel. 8 684 20 231. Kupiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Naujus žvejybos tinklus. Siunčiu. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis
• Treniruoklį. Yra du maži 
įplyšimai, mažai naudotas. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 677 16 010.  
Rokiškis
• Treniruoklį. Tel. 8 685 08 548. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Pjautą statybinę medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Armuotą akmens vatą Paroc 
rulonais. Tel. 8 622 06 975. 
Rokiškis
• Įvairią pjautą statybinę medieną. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Plastikinį balkono įstiklinimą 
3,8x2,5 m. Tel. 8 614 75 644. 
Rokiškis

• 50 tonų keliamos galios ņaują 
domkratą. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• Parduodu lentas.  
Tel. 8 614 32 843. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Opel Zafira. 2003 m., be TA. 2 l, 
76 kW, dyzelis. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 622 06 975. Rokiškis
• Audi A4 B5. Tvarkingas, 
TA galioja iki 2021.09.14. 
Sėdynės šildomos, veikiantis 
kondicionierius. 1,9 l, 81 kW. 
Kaina 750 Eur. Tel. 8 628 98 127. 
Rokiškis
• Audi A4 B6 1,9 l, 96 kW Avant. 
Sėdi ir važiuoji, viskas veikia. 
Neseniai keistas pagrindinis diržas. 
Kaina 2200 Eur. Tel. 8 646 91 360. 
Rokiškis
• Seat Alhambra 1997 m., 1,9 l, 
dyzelis. TA iki 2021.04. Kaina 851 
Eur. Tel. 8 686 97 344.  
Rokiškis
• Nebenaudojamą BMX 
dviratį. Pats nevažinėju, todėl 
nebereikalingas. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 671 78 157. Rokiškis
• 2005 m. Volkswagen Fox.  
Tel. 8 610 35 814. Rokiškis
• Renault Scenic 2001 m., 1,9 l, 
dyzelis, TA metams. Kaina 550 Eur. 
Tel. 8 614 85 961. Rokiškis
• 1997 m. važiuojantį VW 
Vento. TA galioja iki 2020.07.19. 

Šildomos sėdynės, veikiantis 
kondicionierius. Kaina 399 Eur. 
Tel. 8 675 13 944. Rokiškis
• Tvarkingą Toyota Corolla 
Verso 2005 m. Tel. 8 620 15 067. 
Rokiškis
• 2004 m. Opel Meriva. TA iki 
2020.09. Kablys. Pridedu vasarines 
padangas. Tel. 8 620 16 002. 
Rokiškis
• VW Passat 1,6 l, benzinas, 74 kW. 
Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 698 37 381. Rokiškis
• Vyrišką dviratį. L dydis, 
išlaikytas. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 604 91 575. Rokiškis
• Opel Zafira 2008 m., 1,9 l, DTI, 
74 kW, TA iki 2020.12. Kaina 2400 
Eur. Tel. 8 686 97 195.  
Rokiškis
• Seat Alhambra 1,9 l, 81 kW. 
Važiuoklė nebarška, dėžė gera, 
variklis geras, nesupuvęs, 
slenksčiai sutvarkyti, nėra TA. 
Kaina 550 Eur. Tel. 8 624 90 330. 
Rokiškis
• Mazda 323F. Važiuoja puikiai. Du 
komplektai ratlankių. TA galioja iki 
2021.12. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 641 02 580. Rokiškis
• Audi A3 1,8l, 92kW. TA iki 
2020.08.14. Visa kita informacija 
telefonu. Papildomas tel. 8-696-
48695. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 606 72 753. Rokiškis
• Audi A6 1,9 l, TD. 1998 m. Nėra 
TA. Kaina 600 Eur.  

Tel. 8 646 10 119. Rokiškis
• 2005 m. visureigį Hyundai 
Terracan. 2,9 l, tdi, 120 kW. Gera 
komplektacija, odinis salonas. 
TA iki 2021.12. Lietuvoje 
neeksploatuotas. Kaina 2290 Eur. 
Tel. 8 699 43 030. Rokiškis
• Tvarkingą 2001 m. VW Passat 
B5+, 1,9 l, TDI, 96 kW. TA 
dvejiems metams. Kaina 1190 Eur. 
Tel. 8 699 43 030. Rokiškis
• Parduodu opel Zafira 1.9 dti 
76kW, 2008 m., TA iki 2020 12 
mėn.. Kaina 2400 Eur.  
Tel. 8 686 97 195. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Dalimis Opel Zafira 2 l, DTI, 74 
kW. Tel. 8 619 11 054.  
Rokiškis
• Dvi 1999 m. Ford Galaxy 
sėdynes. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Naują magnetolą Škoda Octavia 
automobiliui. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• VW Golf 4 sankabos komplektą. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• 2008 m. Opel Zafira ir 2011 m. 
Opel Astra universalo bagažinės 
uždangą. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• 2004 m. VW Polo 1,2 l 
benzininį variklį. Su viskuo: dėžė, 
kompiuteris, starteriai. Rida 94 000 
km. Kaina 550 Eur.  

Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• 2004 m. VW Polo galinius stop 
žibintus. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• VW Bora (dyzelis) generatorių. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 685 21 400. 
Rokiškis
• Naudotą VW Passat B5+  variklio 
dangtį, pilkos spalvos. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Originalius Audi ratlankius 5/112 
R16. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Nebrangiai dalimis pilkos spalvos 
Audi A4 1,9 l, 66 kW, 1997 m.  
Tel. 8 675 57 307. Rokiškis
• Geros būklės automagnetolą 
Alpine. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 672 73 326. Rokiškis
• Ratlankius R15 5/100. Tinka Audi 
A3, VW Golf 4. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Audi A8 D2 R17 ratus. 5x112, 
padangos 225/45 vasarinės, bet jau 
išmetimui. Kainą gal šiek tiek dar 
paderinsime. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 671 78 157. Rokiškis
• Audi 80 B3 dalimis. 1,8 l, mono 
įpurškimas. Tel. 8 602 87 040. 
Rokiškis
• Audi 80 B4 dalimis. 2 l, pilnas 
įpurškimas, universalas, sidabrinės 
spalvos. Tel. 8 602 87 040. 
Rokiškis
• Audi 80 B4 dalimis. 1,9 l, tdi, 
66 kW, sedanas, tamsiai mėlynos 
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spalvos. Tel. 8 602 87 040. 
Rokiškis
• VW Passat B4 dalimis. 1996 
m., 1,9 l, tdi, 66 kW, universalas, 
mėlynos spalvos. Tel. 8 602 87 040. 
Rokiškis
• 2002 m. Citroen C5 2,2l, HDI 
universalas. Starterį, priekinius 
sparnus ir kita. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Multimediją su defektu. Užgeso 
ekranas, matyt šleifas. Šiaip 
veikianti, vietoje magnetolos 
naudoti galima. Yra kortelių 
skaitytuvas ir USB su laidu.  
Pultelis. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 622 79 568. Rokiškis
• Dalimis Opel Zafira. 2000 m., 
benzinas. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Dalimis 1998 m. Volvo V40 1,9 
l, TD. Variklis, turbina, starteris, 
stabdžių suportai, galinis dangtis, 
radiatorius ir kt. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Ratlankius R15 5/112. Tinka 
Audi, Volkswagen, Sharan, Seat. 
Kaip nauji, jokių įbrėžimų. 2017 
m., pagaminti Italijoje. Galima 
pirkti su padangomis kartu ir 
atskirai. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Padangas 195/65 R15 Gislaved 
2015 m., 30 sav., 8 mm. Visos kaip 
naujos, M+S . Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Toyota Corolla Verso dalis. 2006 
m. variklį 2,2 l, 130 kW. Pavarų 
dėžę, lietus ratus 17col, 5-114 (120 
Eur). Kablį ir kitas dalis.  
Tel. 8 686 74 923. Rokiškis
• R17 originalius BMW ratlankius. 
Tel. 8 692 23 719. Rokiškis
• Beveik naujas R15 195/65 
Verdestein žiemines dygliuotas 
padangas. Tel. 8 692 23 719. 
Rokiškis
• Dalimis 2001 m. Mazda Premacy. 
2 l, dyzelis. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• Kombaino NIVA kuro baką. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 614 21 831. 
Rokiškis
• GAZ ratus su mažai važinėtomis 
padangomis. Tel. 8 612 20 251. 
Rokiškis
• VW Sharan generatorių 90 A, 
įtempėją. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 671 75 080. Rokiškis
• Peugeot 406 2 l, HDI, dalimis. 
Tel. 8 687 81 555. Rokiškis
• R16 5/112 Ratlankiai tinka 
Volkswagen,Audi, Sharan, Seat. 
Kaina 140 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Namų kino sistemą su žemų 
dažnių garsiakalbiu.  
Tel. 8 671 74 606.  
Rokiškis
• Naują, nenaudotą Nikon Coolpix 
A100 su dokumentais. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 640 43 710.  
Rokiškis
• Televizorių LG už 10 Eur. Ir DVD 
grotuvą už 20 Eur. Tel. 8 882 60 49. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Skutiko Simba originalias volų 
lėkštes. Tel. 8 652 80 328.  
Rokiškis
• Keltuką, kabinamą prie 
traktoriaus galo. Kaina 350 Eur. 
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• MTZ priekinį varomąjį tiltą 
su naujomis padangomis. Nivos 
kombaino priekinius ratus,  2 vnt. 
Belarus kabiną. GAZ kabiną. T-150 
traktorinę priekabą.  
Tel. 8 628 56 657. Rokiškis
• Tvarkingą traktorių T-40 ir  MTZ-
52 priekinius ir galinius ratlankius. 
Tel. 8 620 15 067.  
Rokiškis
• Zil priekabą, 10 tonų priekabą, 
Jumz greiferinį kaušą ir kasimo 
kaušą. Tel. 8 628 56 657.  
Rokiškis
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Teismo darbuotojų Kalėdinė parama
Panevėžio apylinkės 

teismo darbuotojai pasi-
tinka Kalėdų šventes pras-
mingai – padalyta parama 
tris globojamus vaikus au-
ginančiai šeimynai iš Ku-
piškio rajono ir gerai be-
simokančiam jaunuoliui iš 
Rokiškio rajone vargingai 
gyvenančios šeimos.

Pyragų dieną surinkę be-
veik 600 eurų Panevėžio, Ro-
kiškio, Kupiškio, Pasvalio ir 
Biržų rūmų kolektyvai šiemet 
nutarė paramą skirti paramos 
stokojančioms šeimoms iš 
Kupiškio ir Rokiškio.

„Kalėdos – gerumo me-
tas. Teismo darbuotojai 
kasmet prisideda prie pras-
mingų darbų – remia var-
gingai gyvenančius“, - sakė 

teismo pirmininkė Virginija 
Breskienė.

Kupiškio ir Rokiškio 
rūmų darbuotojai nuvežė 
vaikams saldainių, šeimoms 
šakočius ir po 280 eurų pa-
ramos. Tris vaikus globojan-
ti Rima Kurklienė nupirks 

vaikams Kalėdų dovanų, 
kitų reikalingų daiktų. La-
bai gerai besimokančiam, 
matematikos olimpiadose 
dalyvaujančiam, tačiau var-
gingoje šeimoje augančiam 
jaunuoliui perduoti buities 
technikos ir elektronikos 

prekybos tinklo dovanų ku-
ponai. Teismo darbuotojai 
tikisi, kad parama padės jam 
tikslingai siekti dar geresnių 
mokslo rezultatų, toliau stu-
dijuoti.

Panevėžio apylinkės 
teismo inform.

„Gazprom“ sumokėjo „Naftogaz“ Stokholmo arbitražo 
priteistus 2,9 mlrd. JAV dolerių

Rusijos energetikos mil-
žinė „Gazprom“ pranešė 
sumokėjusi Ukrainos dujų 
įmonei „Naftogaz“ Stokhol-
mo arbitražo priteistus 2,9 
mlrd. JAV dolerių (2,6 mlrd. 
eurų), kad užbaigtų seniai 
besitęsiantį ginčą dėl dujų 
tranzito į Europą įkainių.

„Pagal Stokholmo ar-
bitražo teismo sprendimą, 
„Gazprom“ atliko 2,9 mlrd. 
JAV dolerių mokėjimą“, – 
naujienų agentūrai AFP pa-
reiškė „Gazprom“ atstovė 
spaudai.

„Naftogaz“ vykdomasis 
direktorius Jurijus Vitrenka 
socialiniame tinkle „Facebo-
ok“ patvirtino, jog mokėjimas 
buvo gautas.

Stokholmo teismo pernai 
priimtas sprendimas buvo vie-

na pagrindinių kliūčių Mas-
kvai ir Kijevui derantis dėl 
naujos dujų tranzito sutarties.

Rusijos dujų milžinė anks-
čiau buvo atmetusi reikalavi-
mą sumokėti šią sumą, tačiau 
prezidentas Vladimiras Pu-
tinas šį mėnesį pareiškė, jog 
Rusija nori rasti sprendimą.

„Naftogaz“ pranešime nu-
rodė, jog dvi šalys tęsia dery-
bas dėl „sąlygų, kuriomis bus 
bendradarbiaujama“ pasibai-
gus dabartinės sutarties galio-
jimui.

Po kelių mėnesių sunkių 
derybų Maskva ir Kijevas 
praėjusią savaitę pasirašė pre-
liminarų susitarimą dėl rusiš-
kų dujų tranzito į Europą per 
Ukrainą.

V. Putinas anksčiau šį mė-
nesį pareiškė, jog Maskva nori 
ir toliau tiekti dujas per Ukrai-

ną, nors nuo tada, kai buvo 
sudaryta šiuo metu galiojanti 
sutartis – o tai įvyko prieš de-
šimtmetį – Rusija nutiesė kelis 
dujotiekius į Europą.

Jis pridūrė, jog Maskva 
nenori naudoti savo gamtinių 
išteklių, kad priverstų Ukrainą 
prieš savo valią sudaryti sutar-
tį, nors Rusija dažnai yra kal-
tinama tokia taktika.

„Mes suinteresuoti tuo, 
kad Ukraina gautų išteklių, o 
mūsų klientai Europoje būtų 
ramūs, žinodami, jog mūsų 
santykiai su mūsų kaimynais 
yra normalūs“, – pareiškė jis.

Iš rusiškų dujų tranzito į 
Europą Ukraina uždirba apie 
3 mlrd. JAV dolerių per metus, 
tačiau nuo 2014 metų, kai Ru-
sija aneksavo Krymą ir pradė-
jo remti separatistų sukilimą 
Rytų Ukrainoje, Maskvos ir 

Kijevo santykiai yra smarkiai 
pašliję.

Rusiškų dujų tranzito pro-
blemos kilo suirus Sovietų 
Sąjungai ir nepriklausomai 
Ukraina perėmus vamzdynų 
infrastruktūros kontrolę.

Vėliau įvyko kelios tieki-
mo krizės: 1992, 1993 ir 1994 
metais Rusija panaudojo dujas 
kaip ginklą prieš Ukrainą ir ne 
kartą nutraukė jų tiekimą.

Dabartinė Rusijos ir Ukrai-
nos sutartis buvo pasirašyta po 
vėliausios krizės 2010 metais, 
kuomet buvo sutrikdytas tie-
kimas Europai. Ji baigia ga-
lioti šių metų pabaigoje.

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

Šarvuočių „Boxer“ pristatymas į Lietuvą vėl vėluoja dėl surastų trūkumų
Lietuvos perkamų vo-

kiškų šarvuočių „Boxer“ 
pristatymas vėluoja dėl 
kokybės kontrolės metu pa-
stebėtų trūkumų.

Į Lietuvą šiemet birželį 
buvo pristatytos dvi pirmo-
sios pėstininkų kovos maši-
nos, tuomet skelbta, kad dar 
15 šarvuočių bus pristatyti iki 
2019 metų pabaigos.

Visgi pastarosios maši-
nos Lietuvos dar nepasiekė. 

Krašto apsaugos ministerija 
sako, kad pristatymas vė-
luoja dėl pastebėtų trūkumų 
šalinimo.

„Dalis 2019 metais pla-
nuotų gauti pėstininkų kovos 
mašinų „Boxer“ nebuvo pri-
statytos į Lietuvą. Taip nutiko 
dėl griežtos kokybės kontro-
lės metu pastebėtų trūkumų, 
kurių gamintojas nespėjo lai-
ku pašalinti“, – rašoma Kraš-
to apsaugos ministerijos BNS 
perduotame komentare.

Ministerija teigia, kad 
„Boxer'ių“ pristatymą į Lie-
tuvą planuojama atnaujinti 
nuo 2020 metų sausio.

Pirmųjų dviejų mašinų pri-
statymas į Lietuvą irgi vėla-
vo.

Lietuvos perkamoms pės-
tininkų kovos mašinoms ko-
vinį bokštelį gamina Izraelio 
įmonė, patį šarvuotį – Vokie-
tijos konsorciumas.

Šarvuočių gamintojai juos 
vadina „Boxer“, tačiau Lie-

tuvai tiekiamos pėstininkų 
kovos mašinos vadinamos 
„Vilkais“.

Sutartis dėl 88 šarvuočių 
įsigijimo pasirašyta užpernai 
rugpjūtį, jos vertė siekia 386 
mln. eurų. Tai didžiausias įsi-
gijimas Lietuvos kariuome-
nės istorijoje.

Pėstininkų kovos mašino-
mis aprūpinami du kariuo-
menės batalionai Rukloje ir 
Alytuje.

BNS inform.

Kazachstanas gedi aviakatastrofos aukų
Kazachstane pagerbiant 

gruodžio 27 dieną įvykusios  
aviakatastrofos 12 aukų at-
minimą, šalyje paskelbta na-
cionalinė gedulo diena. 

Pigių skrydžių bendrovės 
„Bek Air“ lėktuvas su beveik 
100 keleivių rėžėsi į pastatą ne-
trukus po pakilimo Almatos oro 
uoste, tačiau daugelis jame bu-
vusių žmonių rimtai nenukentė-
jo. Kazachstano sostinėje Nur 
Sultane šeštadienį iki pusės 

buvo nuleista didžiausia šalies 
vėliava, o valdžios atstovai ra-
gino žmones paaukoti kraujo 
sužeistiesiems.  

Pasak pareigūnų, kildamas 
lėktuvas „Fokker 100“ galine 
dalimi dukart atsitrenkė į pa-
kilimo taką. Netrukus po pa-
kilimo orlaivis nukrito, rėžėsi 
į betoninį pastatą ir perlūžo 
pusiau. Anot Kazachstano ne-
paprastųjų situacijų tarnybų, 
tarp 12 žuvusiųjų yra lėktuvo 
pilotas. Dar 47 iš 98 keleivių 

šeštadienį tebebuvo gydomi li-
goninėje. Devyni iš jų – vaikai.

Pradėtas tyrimas dėl „sau-
gumo reikalavimų ir oro trans-
porto eksploatavimo taisyklių 
pažeidimo“. 

Anot valdžios atstovų, pir-
minės katastrofos tyrimo išva-
dos turėtų būti paskelbtos kitą 
mėnesį. Kol kas daugiau nei 
dešimt kitų „Bek Air“ lėktuvų 
uždrausta eksploatuoti.  

Pramonės ministerijos duo-
menimis, pigių skrydžių ben-

drovė eksploatuoja devynis 
„Fokker 100“ tipo orlaivius. 
Šio modelio lėktuvus, skirtus 
vidutinių nuotolių reisams, pa-
gamino Nyderlandų bendrovė 
„Fokker“. 

2016 metų kovą "Bek Air" 
lėktuvui „Fokker 100“ su 116 
keleivių dėl važiuoklės gedimo 
teko atlikti avarinį nusileidimą 
Kazachstano sostinės tarptauti-
niame oro uoste. Tąsyk niekas 
nenukentėjo.

BNS inform.
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Gruodžio 31-oji, 
antradienis, 
52 savaitė

Paskutinė metų diena.
Saulė teka 8.42 val., 
leidžiasi 16.01 val. 

Dienos ilgumas 7.19 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Gedganta, Gedgantas, 
Gedgantė, Melanija, Melanijus, 
Silva, Silvas, Silvestra, Silvestras, 

Silvija, Silvijus.
Rytoj: Arvaida, Arvaidas, Arvaidė, 
Arvaldas, Arvaldė, Arvė, Eufrozina, 

Mečislovas, Mečius, Mečys.
Poryt: Fulgentas, Fulgis, Gailius, 

Gailutė, Jukunda, Jukundas, 
Mažvyda, Mažvydas, Pulgis.

Dienos citata
„Turtas – tai protingo tarnas, 

o kvailio – ponas“ 
(Seneka).

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1911 m. už darbus su radio-
aktyviomis medžiagomis No-
belio premija antrą kartą įteikta 
prancūzų fizikei Marijai Kiuri.

1938 m. Indianapolyje ofici-
aliai pradėtas naudoti „girtoma-
tis“, pirmasis pagal vairuotojo 
burnos kvapą alkoholio kiekį 
nustatantis aparatas, kurį sukū-
rė R. N. Hargeris.

Šiandien 
Lietuvos 
istorijoje

1435 m. pasirašyta Lenkijos 
ir Lietuvos bei Vokiečių ordino 
Amžinosios taikos sutartis.

1858 m. Paežeriuose gimė 
lietuvių prozininkas, poetas, 
publicistas, kritikas, vertėjas, vie-
nas iš lietuvių tautinio sąjūdžio 
ideologų, Lietuvos Respublikos 
himno autorius daktaras Vincas 
Kudirka. Mirė 1899 m.

1918 m. vokiečių okupacinei 
kariuomenei apleidus Vilnių ir 
artėjant Raudonajai armijai, My-
kolo Sleževičiaus vadovaujama 
Vyriausybė pasitraukė į Kauną.

1920 m. Kauno lietuvių ope-
ros vaidykloje pastatyta pirmoji 
opera - Džiuzepės Verdžio „Tra-
viata“.

1983 m. pradėjo veikti Ignali-
nos atominė elektrinė.

Post scriptum
Liežuvis skaudesnis 

už botagą.

Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso 
„Dainų dainelė 2020“ pirmas etapas startavo 
Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokykloje

Gruodžio 19 d. Rokiškio 
rajono savivaldybės švieti-
mo centras sukvietė jaunuo-
sius dainininkus į Rokiškio 
Rudolfo Lymano muzikos 
mokyklą dalyvauti Lietuvos 
vaikų ir moksleivių televizi-
jos konkurso „Dainų daine-
lė“ I etapo atrankoje. 

Scenoje savo vokalinius 
gabumus demonstravo ke-
turiolika solistų, duetas ir 
keturi vokaliniai ansambliai 
- 49 dainininkai.

Mažiausiųjų A grupėje 
(3 - 6 metų vaikai) daineles 
dainavo Deimantė Pelurtytė 
iš Rokiškio rajono Kamajų 
Antano Strazdo ikimokykli-
nio ugdymo skyriaus (moky-
toja Asta Mičelienė), Vikto-
rija Ramanauskaitė, Adrijana 
Matukaitė (mokytoja Jurgita 
Raugienė, akomponavo Elin-
ga Astrauskienė), Patricija 
Šniokaitė (mokytoja Inga Ša-
blinskienė,akomponavo Elin-
ga Astrauskienė) iš Rokiškio 
lopšelio-darželio „Varpelis“, 
duetas Milita Jasiūnaitė ir 
Faustina Šablinskaitė, solistė 
Augustė Zizaitė (mokytoja 
Rasa Pletaitė - Junokienė) 
šioms mergaitėms akompona-
vo kanklėmis Eglė Tūskaitė ir 
Austėja Vedeikaitė (mokyto-
ja Deimantė Baranauskienė) 
ir mažoji dainininkė Milda 
Čeponytė (mokytoja Asta 
Vajegienė koncertmeisterė 
Kristiana Kemundrytė) iš Ro-
kiškio R. Lymano muzikos 
mokyklos.

B grupėje (7-10 metų mo-
kiniai) varžėsi Rokiškio R. 
Lymano muzikos mokyklos 
balsingiausi dainininkai: 
Rusnė Daugėlaitė, Gerda 
Komisaraitytė, Urtė Stun-
džaitė, Rusnė Mikalauskaitė, 
Tomas Geidonas (mokytoja 
Asta Vajegienė, koncertmeis-
terė Kristiana Kemundrytė), 
Radvilė Cegelskaitė, Liepa 
Ulevičiūtė, ansamblis „Na-
telės“ Hela Cicikaitė, Miglė 
Mierkytė, Lurda Gintautai-

tė, Agnė Popovaitė, Lėja 
Mišenytė, Mėja Kalnietytė, 
Abigailė Stasiulionytė (mo-
kytoja Reda Kazlauskienė, 
koncertmeisterė Rasa Pletai-
tė - Junokienė).

C grupėje (11-14 metų 
mokiniai) konkuravo du an-
sambliai - Rokiškio rajono 
Juodupės gimnazijos: Goda 
Juchnaitė, Žemyna Pulja-
nauskaitė, Aina Šinkūnaitė, 
Deila Aleksiejūtė, Kamilė 
Bieliūnaitė, Eva Bieliūnaitė, 
Saulė Kazlauskaitė, Nojus 
Juchna, Viktorija Nikonova, 
Saulė Bieliūnaitė (mokytoja 
Aurelija Trasykė, koncer-
tmeisteriai Eglė Stašienė, Ka-
rolis Pratkus (saksofonas)) ir 
ansamblis „Linksmuolės Re 
Do Mi“: Vakarė Ruželytė, 
Adriana Antonova, Ugnė Ko-
misaraitytė, Vitalija Valainy-
tė, Marija Lekandraitė, Liepa 
Bulovaitė, Simona Tuskaitė, 
Mėta Mierkytė, Pija Paršiū-
naitė (mokytoja Reda Kaz-
lauskienė, koncertmeisterė 
Rasa Pletaitė - Junokienė). 
Vyriausiųjų D grupėje (15-
19 metų mokiniai) - solistė 
Rūta Plučiutė (mokytoja Asta 
Vajegienė, koncertmeisterė 
Kristiana Kemundrytė) ir 
ansamblis „Re Do“: Iveta 
Kriukelytė, Aistė Puidokai-

tė, Martyna Uldukytė, Akvi-
lė Lapelytė, Ieva Matulytė, 
Miglė Matelytė (mokytoja 
Reda Kazlauskienė, koncer-
tmeisterė Rasa Pletaitė - Ju-
nokienė) iš Rokiškio Rudolfo 
Lymano muzikos mokyklos. 
Konkursą vedė Emilija Ragė-
naitė.

Rosita Lasienė – Rokiškio 
savivaldybės švietimo cen-
tro metodininkė sveikindama 
konkurso dalyvius sakė, kad 
natose vienodai reikšmingi 
skirtingi muzikiniai ženklai, 
nes tik dėl skirtybių muzika 
tampa žaismingu žaidimu, 
emociniais vaizdiniais, kvapą 
gniaužiančiu pojūčiu, todėl 
sunkiausias, atsakingiausias, 
kruopščiausias darbas tenka 
konkurso vertinimo komisijai 
kuri, vadovaudamasi konkur-
so ,,Dainų dainelė” nuostatais, 
konkurso koncertinės progra-
mos atlikimą vertino pagal 
šiuos kriterijus: intonavimą, 
vokalinius duomenis, ansam-
bliškumą ir akompanavimą, 
repertuaro interpretaciją ir 
sceninę kultūrą. Vertinant an-
samblius atsižvelgiama į an-
samblio tipą.

Konkurso ,,Dainų dainelė“ 
I etapo vertinimo komisija: 
Nijolė Mateikienė – Rokiš-
kio Rudolfo Lymano muzikos 

mokyklos direktoriaus pava-
duotoja ugdymui, komisijos 
pirmininkė; Rasa Bimbienė 
–Rokiškio rajono Obelių gim-
nazijos muzikos mokytoja; 
Rosita Lasienė – Rokiškio 
savivaldybės švietimo centro 
metodininkė; Giedra Mar-
kevičienė – Rokiškio rajono 
Pandėlio universalaus dau-
giafunkcio centro muzikos 
mokytoja, Rokiškio kultūros 
centro moterų choro ,,Medei-
na“ vadovė, Ligita Žiaugrienė 
– Rokiškio Rudolfo Lymano 
muzikos mokyklos mokytoja.

Vertinimo komisija skelbė 
Lietuvos vaikų ir moksleivių 
televizijos konkurso „Dai-
nų dainelė“ I etapo laurea-
tus. Jais, vertinimo komisijos 
sprendimu tapo: A-grupė: so-
listė Patricija Šniokaitė, Ro-
kiškio lopšelis-darželis „Var-
pelis“.

B grupė: solistės Radvilė 
Cegelskaitė, Liepa Ulevičiūtė, 
ansamblis „Natelės“ ir solistė 
Urtė Stundžaitė iš Rokiškio 
Rudolfo Lymano muzikos 
mokyklos.

C grupė: Rokiškio rajono 
Juodupės gimnazijos ansam-
blis ir ansamblis „Linksmuo-
lės Re Do Mi“ iš Rokiškio 
Rudolfo Lymano muzikos 
mokyklos. D grupė: solistė 

Rūta Plučiutė ir ansamblis 
„Re Do“ iš Rokiškio Rudolfo 
Lymano muzikos mokyklos.

Dainininkai, apdovanoti 
laureato diplomais, patenka į 
konkurso ,,Dainų dainelė“ II 
etapą, kuris vyks 2020 metų 
sausio 22 dieną Pasvalyje. 
Šiame etape dalyvauja Biržų, 
Rokiškio, Kupiškio ir Pasva-
lio konkurso I etapo laureatai. 
Renginys vyks Pasvalio muzi-
kos mokykloje (Vilniaus g.5). 
Renginio pradžia 11 val.

Visiems kitiems konkurso 
,,Dainų dainelė“ I etapo dai-
nininkams įteikti vardiniai 
diplomai ir suteiktas konkurso 
diplomanto vardas, nes išmo-
ko, paruošė, atliko konkurso 
koncertinę programą, kurią 
sudarė net trys skirtingo pobū-
džio vokaliniai kūriniai, o vie-
na iš koncertinės programos 
dainų privalėjo būti lietuvių 
liaudies (autentiška, išplėtota 
ar harmonizuota).

Lietuvos vaikų ir moks-
leivių televizijos konkursas 
,,Dainų dainelė 2020“ kelia 
sparnus į II etapą. 

Sėkmingo skrydžio, skam-
bių balsų darnių akordų lin-
ki Rokiškio Rudolfo Lymano 
muzikos mokyklos konkurso 
organizacinės komandos var-
du Asta Vajegienė

Netradicinio ugdymo diena Senamiesčio progimnazijoje
Prieš Kalėdas Rokiškio 

Senamiesčio progimnazijoje 
organizuotas netradicinis mo-
kymas. 5-8 klasių mokiniai 
kartu su mokytojais dekora-
vo stilizuotas eglutes, kurio-
mis po to išpuošė savo klases 
bei mokyklos koridorius.

Išmonės čia nepritrūko 
niekas. Trikampiai kartono 
lakštai buvo įvairiai nuspal-
vinti, po to dekoruoti žaisliu-
kais, karoliukais, blizgučiais, 
džiovintais vaisiais ir kitokio-
mis medžiagomis  -  tai lėmė 
mokinių fantazija. Mokyklos 
koridoriuose bei klasėse pa-

dvelkė šventinė nuotaika. 5b 
klasės mokiniai nusprendė 
visus pradžiuginti jų paga-
mintų peliukų parodėle – juk 
2020-tieji Žiurkės metai.

Dalį 5-8 klasių mokinių de-

koravimo paslapčių mokė Da-
lia Laucienė. Jos vadovaujami  
progimnazistai šventiškai pa-
puošė mokytojų kambarį.

Tądien visa  mokykla  labai 
skaniai kvepėjo.  Iš darbų kabi-

neto po koridorius pas-
klido malonus kepinių 
kvapas. Jis pasiekė net ir 
trečią aukštą.  Mokiniai, 
padedami technologijų 
mokytojos Virginijos  
Antanavičienės,  prike-
pė imbieru kvepiančių  
įvairiaformių sausainu-
kų, vanilinių pyragėlių 
ir kitokių skanėstų.

Smagiai padirbėję 
mokiniai ir jų mokyto-
jai gėrė arbatą, vaiši-
nosi  kepiniais ir aptarė 
dienos darbus.

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

Ieškokite Rokiškio 
prekybos centruose!

AVINAS. Dau-
giau laiko norėsis 
skirti apmąsty-
mams, pajusite 

poreikį iš naujo susidėlioti pri-
oritetus. Suprasite, jog sveika-
ta pats didžiausias mūsų tur-
tas. Tikėtina daugiau išlaidų, 
galimi finansiniai nuostoliai 
– nepalankus metas didesnėms 
investicijoms. Svarbiausius 
reikalus, ypač tuos, kuriuos 
reikia užbaigti, planuokite 
pirmoje savaitės pusėje. Vė-
liau atsiras daugiau painiavos, 
nuolat atsidursite neaiškiose 
situacijose. Savaitės pabaigoo-
je nepavyks išvengti problemų 
artimoje aplinkoje – gali nuvil-
ti žmogus, kuriuo pasitikėjote. 
Išaugs vagysčių, apgavysčių 
tikimybė. 

JAUTIS. Bus 
labai svarbus jums 
įvykis. Iki savai-
tės vidurio laukia 

sėkmingos dienos: suskubkite 
tvarkyti svarbiausius reikalus, 
įgyvendinti tai, ko trokšta širdis. 
Tinkamas metas kūrybiniams 
projektams vystyti, šventėms, 
prezentacijoms organizuoti, 
viešiems pasisakymams. Laiką 
leisite išskirtinėje kompanijoje, 
gali pastebimai išaugti jūsų au-
toritetas. Antroji savaitės pusė 
taip pat palanki, tačiau ji rames-
nė, rimtesnė. Dėkingas metas 
profesinei veiklai, reikiamų pa-
žinčių mezgimui, tolimesnėms 
komandiruotėms.

D V Y N I A I . 
Savaitės pradžia 
nebus lengva. Iš-
ryškės jūsų polin-

kis manipuliuoti, intriguoti. 
Destruktyvus elgesys pridarys 
daug žalos. Verčiau atsiriboti 
nuo atsakingos veiklos, vengti 
priimti svarbius sprendimus. 
Daugiau laiko skirkite apmąs-
tymams, dvasiniam tobulėji-
mui, vidinei transformacijai. 
Savaitės viduryje nuotaikos 
keisis: palanku kreiptis į au-
toritetus, varstyti biudžetinių 
įstaigų duris, pasiteisins rekla-
ma. Savaitės pabaigoje namuo-
se kils daugiau sumaišties, ta-
čiau tikėtina finansinė sėkmė. 

VĖŽYS. Iki  
savaitės vidurio 
norėsis svajoti, 
kurti. Neapsigau-

kite: galite suklysti vertindami 
kitus žmones. Melas ir apkal-
bos – šių dienų palydovai – 
nesivelkite į intrigas, siekite 
aiškumo visose situacijose. 
Antroji savaitės pusė tinkama 
tolimesnėms kelionėms pla-
nuoti, asmeniniam, dvasiniam 
tobulėjimui. Savaitgalį laukia 
smagios linksmybės šaunioje 
kompanijoje – nesugadinkite 
visko perdėtu poreikiu vado-
vauti. 

LIŪTAS. Itin 
aktyviai prasidėju-
si savaitė išvargins 
– raskite laiko ko-

kybiškam poilsiui. Pirmosio-
mis savaitės dienomis būsite 

Astrologinė prognozė savaitei 
itin susirūpinę savo išvaizda, 
aplinkinių nuomonė taps labai 
svarbi. Tik nuoširdumas pa-
dės pelnyti reikiamų žmonių 
palankumą. Savaitės viduryje 
reikės tvarkyti piniginius rei-
kalus. Skirkite daugiau laiko 
realiai įvertinti savo finansinę 
padėtį. Palanku ieškoti naujų 
ar papildomų uždarbio šalti-
nių. Savaitės pabaigoje laukia 
džiugios naujienos asmeninių 
santykių fronte. 

M E R G E L Ė . 
Neverta tikėtis po-
ilsio ateinančią sa-
vaitę. Sudėtingiau-

sia bus jos pradžia – tikėtini 
piniginiai nuostoliai, proble-
mos profesinėje veikloje. Bus 
itin sunku išreikšti jausmus 
– stengsitės atsiriboti abejingu-
mo siena, apsimesti, jog nieko 
nejaučiate, tačiau toks elgesys 
tik atstums. Neforsuokite, ven-
kite pasiduoti impulsams – ki-
taip teks gailėtis dėl daugelio 
sprendimų. Persekios sunku-
mai meilės reikaluose – norėsis 
bėgti priešingomis kryptimis. 
Savaitės viduryje reikalai kiek 
taisysis, galite sulaukti puikių 
naujienų, palankus metas savo 
sumanymams realizuoti, siekti 
užsibrėžtų tikslų. Dosniausia 
bus savaitės pabaiga. 

S VA R S T Y -
KLĖS. Įtampos 
bei stipresni išgy-
venimai gali tapti 

nuolatiniai šios savaitės paly-
dovai. Pirmoje savaitės pusėje 
galimos problemos, susijusios 
su gyvenamąja vieta, šeimos na-
riais: visi buities rūpesčiai kris 
ant jūsų pečių. Skirkite daugiau 
laiko apmąstymas, savianalizei, 
sąžiningai prisipažinkite, ko 
jums iš tiesų reikia iš partne-
rio, kad jaustumėtės laimingi. 
Situacija gali atrodyti miglota 
ir nestabili, tačiau neskubėkite 
imtis kardinalių permainų. Ypač 
nemaloni savaitės pabaiga – ti-
kėtini tarpusavio nesutarimai, 
finansiniai nuostoliai. 

S K O R P I O -
NAS. Pirmoji sa-
vaitės pusė bus 
nekokia, bet vėliau 

reikalai taisysis. Baimė ir ne-
saugumo jausmas skatins per-
dėtą norą kontroliuoti, būsite 
lengvai užvaldomi pavydo ir 
kitų destruktyvių jausmų, tai 
ypač pasakytina apie periodo 
pradžią. Savaitės viduryje lau-
kia šokiruojančios permainos, 
būsite priversti priimti nelen-
gvus sprendimus. Galite susi-
durti su sveikatos problemo-
mis – venkite pernelyg didelių 
fizinių krūvių, tausokite nervų 
sistemą. Palankiausias periodo 
galas – tikėtini malonūs neti-
kėtumai asmeninių santykių 
fronte, tai puikus laikas kūry-
binei veiklai. 

ŠAULYS. Šią 
savaitę Šaulių lau-
kia svarbios gy-
venimo pamokos. 

Būsite priversti akis į akį su-

sidurti su ankščiau padarytų 
sprendimų pasekmėmis. Rei-
kės iš naujo susidėlioti priori-
tetus – negalima visko matuoti 
vien praktine nauda. Savaitės 
viduryje ne viskas klostysis 
taip, kaip norėtųsi – bus sun-
ku išreikšti savo valią, dažniau 
reikės paklusti, prisitaikyti 
prie susiklosčiusių aplinkybių. 
Daugiausia dėmesio skirsite 
profesiniams reikalams, laukia 
ne vienas svarbus susitikimas. 
Galimi netikėti posūkiai. Sa-
vaitės galas gana pasyvus, daž-
niau norėsis atsiriboti, pabūti 
vienumoje. 

OŽIARAGIS. 
Daugiau laiko rei-
kės skirti praktinių 
reikalų sprendi-

mui. Pirmoji savaitės pusė bus 
sėkmingiausia. Laukia daug 
smagių akimirkų, turėsite progų 
švęsti. Bus lengva realizuoti tu-
rimus sumanymus, aplinkybės 
dėliosis jums palankia linkme, 
ateis reikiama pagalba, gali 
pajudėti ankščiau strigę pro-
jektai. Energijos ir užsispyrimo 
netrūks, mokėsite tinkamai pa-
skirstyti jėgas. Tinkamas laikas 
pradėti sportuoti, ieškoti naujų, 
aktyvių pomėgių. Nuo ketvir-
tadienio prasidės itin darbingas 
periodas – nebus kada ilsėtis. 
Savaitės gale išaugs traumų, 
klaidų, nesusipratimų kelyje ti-
kimybė – išlikite budrūs, niekur 
neskubėkite. 

VA N D E N I S. 
Jausitės itin džiu-
giai, būsite nusi-
teikę optimistiškai. 

Tikėtinos puikios naujienos, 
nestigs įdomių sumanymų bei 
jėgų juos įgyvendinti. Jums 
seksis, pavyks išsisukti, net iš 
kebliausių situacijų. Labiausiai 
sėkmė šypsosis pirmoje savai-
tės pusėje – antradienis ir tre-
čiadienis bus dosniausi. Reikia 
imtis svarbiausių reikalų, tartis 
su reikalingais žmonėmis, vie-
šai pristatyti savo idėjas, pla-
nuoti tolimas keliones, varstyti 
valstybinių įstaigų duris. Pa-
lanku spręsti juridinius klausi-
mus, tvarkyti reikalus, susiju-
sius su išsilavinimu. 

ŽUVYS. Šią 
savaitę teks grum-
tis dėl vietos po 
saule. Nieko nesiti-

kėkite veltui – reikės įdėti daug 
atkaklių pastangų norint reali-
zuoti turimus sumanymus. Įdė-
tos pastangos duos nuostabių 
rezultatų. Jau savaitės viduryje 
galėsite džiaugtis laimėjimais 
ir pripažinimu. Smarkiai iš-
augs jūsų autoritetas, puikiai 
sutarsite su įtakingais žmonė-
mis, vadovais. Palanku derėtis 
dėl geresnių sąlygų, kreiptis 
finansinės pagalbos, tvarkyti 
juridinius reikalus, keliauti. 
Savaitės pabaigoje būsite itin 
ambicingi, kursite grandiozi-
nius planus, atrodys, jog niekas 
negali jūsų sustabdyti kelyje į 
sėkmę. Venkite skubotų spren-
dimų. www.rokiskiosirena.lt

PRO MEMORIA
Panemunėlio seniūnija:
ADOLFAS MISIŪNAS 1936.09.23 – 2019.12.25
Obelių seniūnija:
ALGIMANTAS PETKEVIČIUS 1960.04.18 – 2019.12.21

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Vokelį naujagimiui. Natūralios 
vilnos, šiltas, puikiai telpa į 
vežimelį, tinka vaikui iki 2,5 metų. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 686 93 166. 
Utena
• Laikrodį. Būklė 10/10, rankų 
darbo, kelis kartus nešiotas. 
Altimetras, barometras, kompasas. 
Dvigubas laikas, saulėlydis/
saulėtekis, temperatūros rodymas, 
vibraciniai įspėjimai. Atsparumas 
vandeniui iki 30 m/100 pėdų. Gylio 
matavimai. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 620 42 124. Rokiškis
• Naujus kareiviškus odinius batus. 
42-46 dydžiai. Kaina 28 Eur.  
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis"
• Kombinezoną vaikučiui. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 612 47 934.  
Rokiškis
• Juodą ilgą moterišką žieminę 
striukę su kapišonu. XXL dydis.. 
Kaina 65 Eur. Tel. 8 695 74 290. 
Rokiškis
• Balti odiniai moteriški sportiniai 
bateliai. Vokietija. 38 dydis. Kaina 
42 Eur. Tel. 8 695 74 290.  
Rokiškis
• Juodi odiniai moteriški sportiniai 
bateliai lenktu padu. Korėja. 40 
dydis. Kaina 42 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Jauną ožį. Ilgaplaukis, beragis. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 671 55 706. 
Rokiškis
• Avelės iki metų mėsai.  
Tel. 8 616 48 061. Rokiškis
• Miltus gyvuliams, atvežu į namus. 
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Vyras skubiai ieško darbo.  
Tel. 8 645 84 278. Rokiškis
• Pusamžis vyras, be žalingų 
įpročių, ieško darbo. Gali būti 
ir laikinas. Tel. 8 605 68 135. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Tel. 8 675 84 278. 
Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Intymaus 
nesiūlyti. Tel. 8 604 64 220. 
Rokiškis
• Vyras ieško darbo.  
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• UAB siūlo darbą šaltkalviui-

remontininkui, darbas susijęs su 
krovinine technika. 
 Tel. 8 687 33 067. Rokiškis
• UAB siūlo darbą miškavežio 
vairuotojui, reisai Lietuva-Latvija. 
Tel. 8 687 33 067. Rokiškis
• Reikalinga moteris, kuri galėtų 
kartu gyventi ir prižiūrėti po insulto 
ligonį už atitinkamą mokestį 
(maistas ir viskas, kas reikalinga 
buičiai suteikiama).  
Tel. 8 610 83 462. Zarasai
• Ieškomas vairuotojas darbui su 
savivarte puspriekabe po Lietuvą. 
Tel. 8 650 23 641. Rokiškis
• Ramundas GM, UAB ieško 
krautuvo vairuotojo (-os) gamyboje. 
Darbo vieta - Panemunėlio glž. 
stotis, Rokiškio raj. Darbas 
pamainomis. Visos socialinės 
garantijos. Iš Rokiškio vežam 
autobusu. Darbo užmokestis: apie 
997 Eur neatskaičius mokesčių.  
Tel. 8 612 26 202. Rokiškis

KITA

• Aliuminį medsukį.  
Tel. 8 622 06 975. Rokiškis
• Elnio ragus. Tel. 8 622 06 975. 
Rokiškis
• Ąžuolo, klevo, liepos diles.  
Tel. 8 622 06 975. Rokiškis
• Naują, nenaudotą paukštelio 
narvelį. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 621 02 106. Rokiškis
• Sausas malkas. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• 50 tonų keliamosios galios naują 
domkratą. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• Naujus School Nail prietaisus nuo 
nagų grybelio, pėdų šveitiklius. 
Siunčiu. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus įvairius klausos aparatus. 
Siunčiu. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus čekiškus elektrinius 
prietaisus nuo kurmių, pelių, 
žiurkių, blakių, vorų ir kt. Siunčiu. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis
• Sausas malkas mažais kiekiais. 
Tel. 8 602 87 040. Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 100 vnt. 
Kaina 0,7 Eur/vnt.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Naudotą traktoriuko priekabą. 
Kaina 110 Eur. Tel. 8 687 49 303. 
Rokiškis
• Medžio lenteles kūrenimui. 
Lapuotis bei spygliuotis. Mašininė 
priekabėlė - 40 Eur su atvežimu. 
Turiu sausų malkų.  
Tel. 8 602 87 040. Rokiškis
• Garažo vartus. Aukštis 225cm, 
plotis 270 cm. Apskardinti, 
apšiltinti. Kaina 40 Eur.  

Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Malkas kaladėmis ir skaldytas. 
Tel. 8 645 87 075. Rokiškis
• 4 t pašarinių avižų. Kaina 110 
Eur/t. Tel. 8 622 06 975.  
Rokiškis
• 200 l talpos metalinę statinę. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 617 35 437. 
Rokiškis
• Kviečius, miežius. Miltus. 
Nemokamas pristatymas visame 
Rokiškio rajone. Tel. 8 684 14 283. 
Rokiškis
• Tris buitinius dujų balionus. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 612 94 783. 
Rokiškis
• Malkas kaladėlėmis, mažais 
kiekiais. Tel. 8 652 43 741. 
Rokiškis
• Pripučiamus čiužinius. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 621 51 352. 
 Rokiškis
• Miltus gyvuliams šerti, atvežu į 
namus. Tel. 8 652 80 328.  
Rokiškis
• Per šventes pramoginių mini 
bagių nuoma dirbs nuo 13-15 val. 
Kviečiame smagiai pasivažinėti.. 
Tel. 8 686 37 924. Rokiškis
• Parduodu sausas malkas, atvežu. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Parduodu įvairią pjautą statybinę 
medieną, atvežu. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Parduodu šiaudus rulonais, 
atvežu. Tel. 8 671 89 551.  
Rokiškis
• Garažo vartus. Apšiltinti, 
apskardinti. Aukštis 225 cm, plotis 
134 cm. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Ekologišką medų, galiu atvežti. 
Tel. 8 671 89 551.  
Rokiškis
• Medų. 1 kg kaina 2 Eur.  
Tel. 8 612 94 765.  
Rokiškis
• Ekologiškai užaugintas 
valgomąsias bulves. Nemokamas ir 
greitas pristatymas į namus.  
Tel. 8 683 50 716. Rokiškis
• Sertifikuotas, ekologiškai 
užaugintas valgomąsias bulves. 
Nemokamas pristatymas visame 
Rokiškio mieste ir rajone.  
Tel. 8 684 14 283.  
Rokiškis
• Kaimiškai augintų kalakutų 
skerdieną. Kaina 5 Eur/kg.  
Tel. 8 679 92 522. Rokiškis
• Miltus gyvuliams šerti, atvežu į 
namus. Tel. 8 652 80 328.  
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Šiltą žieminę kepurytę berniukui. 
Dydis universalus. Kaina 4 Eur. 
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
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PRAMOGŲ KAMPELIS

Grupės CD-R albumas 700 
MB - kol kas sėkmingiausiai 
parduodamas visų laikų 
kompaktinis diskas.

***
– Kas yra moteris?
– Tai tokia bejėgė būtybė, 

nuo kurios neįmanoma 
išsigelbėti.

***
Ateina pas profesorių namų 

tvarkytoja ir sako:
– Šalia namo stovi benamis 

ir prašo, kad ką nors jam 
duotumėte.

– Duokite jam dvi 
geometrines užduotis...

***
Sakote, vyrai neverkia. Jūs 

tiesiog nemokate tinkamai jų 
skriausti.

***
Senmergės namuose 

merginų vakarėlis. 
Šeimininkės klausia:

– Kodėl tu vis dar neišteki?
– Tai kad tinkamo jaunikio 

nėra.
– O tu internete ieškoti 

bandei?
– Bandžiau. Parašiau: 

ieškau ištikimo gyvenimo 
draugo.

– Ir?
– Parašė šunų veislynas.

***
Nubudau, dairausi – 

vienos gėlės. Romantika... 
Pasižiūriu atidžiau – užmigau 
savivaldybės rožyne.

***

Oras – pasaka. Lengvas 
vėjelis švelniai siūbuoja 
armatūrą.

***
– Tėti tėti? O kas 

didžiausias vagis?
– Tas, kurį dažniausiai 

rodo televizija.
***

Suvalkiečio Petro šeima 
sparčiai praturtėjo, kai jų 
anūkas, užšokęs tetulei 
Marytei ant nugaros, pradėjo 
šaukti: „Žiūrėkit, aš plaukiu 
ant begemoto!“, o ši ėmėsi 
laikytis dietos. Petriuką 
samdyti ėmė ne tik visas 
kaimas, bet ir bažnytkaimis. 

***
„Riestainis“, – pamanė 

lapė, žiūrėdama į žiovaujantį 
pagranduką.

***
Vagys šaukia lietuvių 

kalbos mokytojai pensininkei 
Marytei:

– Stok! Tai apiplėšimas! 
Ir gauna rankinuku per 

galvas:
– Stok – tai veiksmažodis!

***
Jei moteris tyli, vadinasi, 

turi ką pasakyti.
***

– Sveiki, ar čia sinoptikų 
stotis.

– Taip, čia.
– Jūs šiai dienai lietaus 

neprognozavote, o lyja kaip 
iš kibiro.

– Staigmena!

Vyras sako žmonai:
– Šneki kaip idiotė!
– Šneku, kad suprastum!

***
Šeimininkas klausia 

svečio:
– Nori išgirsti kalbantį 

laikrodį?
– Noriu.
Šeimininkas paima plytą 

ir tranko į sieną. Balsas už 

sienos:
– Dieve mano, antra 

valanda nakties!
***

Senovės istorija. Tėvas 
žiūri į sūnaus parneštą iš 
mokyklos molinę dantiraščio 
lentelę su pažymiais ir sako:

– Aš dar galiu suprasti 
tai, kad blogi pažymiai iš 
geografijos, matematikos, 

gimtosios kalbos, bet iš 
istorijos, kurios tėra viso labo 
dvi su puse lentelės... 

***
– Ačiū, teta, už dovaną, – 

sako Petriukas.
– Neverta dėkoti, mano 

mielasis, – šypsosi teta.
– Ir aš taip manau, bet 

mama liepė.
***

Žmona klausia vyro:
– Brangusis, manau mums 

reiktų naujo kilimo...
– Nieko nežinau, skraidyk 

ant šluotos.
***

– Šią naktį blogai miegojau.
– O priežastis?
– Priežastis irgi blogai 

miegojo.
***

Vyras sako žmonai:
– Žinai, ta tavo nauja 

skrybėlaitė... Negraži 
kažkokia.

– Na, negaliu gi aš ant 
galvos butelio užsidėti!

***
Ateina naujasis rusas į 

policiją ir pareiškia:
– Paskutiniuoju metu aš 

labai dažnai gaunu laiškų su 
grasinimais.

– Tie laiškai, žinoma, 
anoniminiai? – teiraujasi 
policininkai.

– Ne, su mokesčių 
inspektoriaus parašu.

***
Ideali pora:
– Mielasis, ateik alaus gerti.
– Atleisk, mylimoji, dar 

grindų nebaigiau plaut...
***

Kūno kultūros mokytojas:
– Blyn, kai į pamoką – 

niekas aprangos neturi, o kai 
po rajoną trainiotis – visi su 
Adidas!

***
Muzikos naujienos: 

Jau dirbame!
Kauno g., 7 Rokiškis

BALDAI

• Didelę nestandartinę vonią 
212x120 cm. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Miegamojo komplektą. Galima jo 
dalis pirkti ir atskirai.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Paveikslą 0,59x0,81 m. Kaina 23 
Eur. Tel. 8 610 49 507.  

Rokiškis
• Geros būklės, šokoladinės spalvos 
sekciją Freda. Sudaryta iš keturių 
atskirų dalių, tad dizainą galima 
keisti savo nuožiūra arba susistatyti 
dalis atskirai. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 685 26 189. Rokiškis
• Geros būklės naudotą sofą-lovą 
ir fotelius. Tel. 8 672 73 326. 
Rokiškis

• Prieškambario baldus. Būklė 
gera, yra drabužių pakabos, batų 
dėžės, veidrodis. Išsinešti patiems. 
Pridėsiu virtuvinį stalą. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 626 81 638.  
Rokiškis
• 3+2+1 baldų komplektą. Kaina 
120 Eur. Tel. 8 620 71 828. 
Rokiškis
• Nenaudotas metalines lovas. 

Kaina 15 Eur. Tel. 8 617 35 437. 
Rokiškis
• Visus vonios baldus, išskyrus 
vonią. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 611 34 820. Rokiškis
• Staliuką - stalviršis ąžuolo, kojos 
Zinger siuvimo mašinos.  
Tel. 8 676 27 899.  
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Naudotą dujų balioną. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 685 21 400.  
Rokiškis
• Veikiantį naudotą kavos aparatą 
DeLonghi Magnifica. Kaina 110 
Eur. Tel. 8 650 72 350.  
Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną ČAIKA 
134. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Naudotą šaldytuvą Beko, geros 
būklės. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 672 73 326. Rokiškis

• Mažai naudotą trijų kamerų 
šaldiklį Beko. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 620 70 057.  
Rokiškis
• Įmontuojamas indaploves iš 
Vokietijos. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 625 04 387.  
Rokiškis
• 2 metų šaldytuvą Whirpool be 
šaldiklio, 170 cm. Geros būklės. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 673 67 681. 
Rokiškis
• Kavos aparatus iš Vokietijos. 
Krups, Saeco firmų.  
Tel. 8 610 77 145. Rokiškis
• Momentinį vandens šildytuvą. 
Šildo vandenį tik tada, kai jo reikia. 
Naudotas apie mėnesį. Temperatūra 
rodoma ekrane, galia 3 kW. Kaina 
25 Eur. Tel. 8 623 41 177.  
Rokiškis
• Mažai naudotą, geros būklės 
šaldiklį Beko FSE 1010. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 620 70 057.  
Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanojame naudotą dujinę 
viryklę, viskas veikia. Išsivežti 
patiems. Tel. 8 634 89 290. 
Rokiškis
• Dovanoju veikiantį televizorių, 
tik nėra pultelio. Tel. 8 624 79 330. 
Rokiškis
• Dovanoja šuniukus.  
Tel. 8 656 02 376. Rokiškis
• Dovanojame 2 metų šunį. 
Jorkšyro terjero mišrūnas. 
Kastruotas. Tel. 8 628 54 191. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Automobilinį CD grotuvą 
Pionieer DEH-2200UB. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 687 73 075.  
Rokiškis
• Automobilinį CD grotuvą 
Panasonic CQ-C1405N. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 687 73 075. Rokiškis


