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UAB „ROKIŠKIO 
AUTOBUSŲ PARKAS”

UAB „Rokiškio autobusų parkas“ teritorijoje išnuomoja-
mos vietos automobilių stovėjimui. 

UAB Rokiškio autobusų parko autobusais gabenamos 
siuntos į daugumą Lietuvos miestų.

Autobusų nuomos paslaugos.
Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt
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Dėkoja
      Dėkojame  Rokiškio ,,Rotary“ klubui už 
finansinę paramą, prisidedant prie mūsų įstaigos 
iniciatyvos, siekiant įsigyti interaktyvias mokymo 
priemones (kubus, mokomąjį robotą) vaikų 
lavinimui. AČIŪ už gėrio ir šilumos kupiną 
kalėdinę dovaną!

 Rokiškio rajono savivaldybės pedagoginė 
psichologinė tarnyba

Pakuočių atliekų surinkimo grafikai 
iš individualių namų valdų 2020 metais

Pakuočių atliekų surinkimo grafikai iš individualių namų valdų 2020 metais:

Grafikas Nr.1
Rokiškio miesto gyventojams, kuriems komunalinės atliekos išvežamos antradieniais, Kavoliškio mstl., Serapiniškio, Parokiš-

kės, Pagrandžių k. pakuočių atliekų surinkimo konteinerio (popierius, plastikas, metalas) išvežimo dienos – sausio 21 d., vasario 
18 d., kovo 17 d., balandžio 21 d., gegužės 19 d., birželio 16 d., liepos 21 d., rugpjūčio 18 d., rugsėjo 15 d., spalio 20 d., lapkričio 
17 d., gruodžio 15 d. Stiklo maišo išvežimo dienos – kovo 12 d., birželio 11 d., rugsėjo 10 d., gruodžio 10 d.

Grafikas Nr.2
Rokiškio miesto gyventojams, kuriems komunalinės atliekos išvežamos ketvirtadieniais, Uljanavos, Bajorų (Rokiškio kaim. 

sen.), Juozapavos k. pakuočių atliekų surinkimo konteinerio (popierius, plastikas, metalas) išvežimo dienos – sausio 16 d., vasario 
20 d., kovo 19 d., balandžio 16 d., gegužės 21 d., birželio 18 d., liepos 16 d., rugpjūčio 20 d., rugsėjo 17 d., spalio 15 d., lapkričio 
19 d., gruodžio 17 d. Stiklo maišo išvežimo dienos – kovo 12 d., birželio 11 d., rugsėjo 10 d., gruodžio 10 d.

Grafikas Nr.3
Antanašės, Dideliškio, Aleksandravėlės, Mičiūnų, Naujikų, Andrikavos, Andriūnų, Stasiūnų, Kačergiškio, Trumponių, Zarin-

kiškio, Obelių mstl. ir priemiestis, Bučiūnų, Gediškių, Tumasonių, Lukštų, Ruzgų, Sniegių, Skemų, Piepalių, Šileikių, Klodnikų, 
Varaščinos, Gindvilių, Vyžeičių, Pakriaunių, Barkiškio, Dambrotiškio, Audronių, Bajorų (Kriaunų sen.) k. pakuočių atliekų surin-
kimo konteinerio ir maišo (popierius, plastikas, metalas) išvežimo dienos – vasario 24 d., balandžio 27 d., birželio 22 d., rugpjūčio 
24 d., spalio 26 d., gruodžio 28 d.

Grafikas Nr.4
Moškėnų, Ilgalaukių, Kalpokų, Daržupio, Kazliškėlio, Paliepio, Puodžialaukės, Gerkonių, Sriubiškio, Stanikūnų, Lailūnų, Mar-

tynonių, Lebedžių, Bulvėnų, Maželių, Latvelių, Rumpiškėnų, Rimgaudiškio, Gudelių, Lebedžiūnų, Miliūnų, Martiniškėlių, Kil-
piškių, Žėkų, Pandėlio mstl., Buivydiškių, Kurklaičių, Mičiūnų, Apaščios, Raikėnų, Dauniūnų, Panemunio k. pakuočių atliekų 
surinkimo konteinerio ir maišo (popierius, plastikas, metalas) išvežimo dienos – sausio 28 d., kovo 24 d., gegužės 26 d., liepos 28 
d., rugsėjo 22 d., lapkričio 24 d.

Grafikas Nr.5
Kulių, Štaronių, Ažubalių, Minkūnų, Bajoriškių, Jurgiškių, Aušrėnų, Tomakaimio, Dauliūnų, Pilkėnų, Jūžintų mstl., Trako, 

Mieleikių, Girelės, Neliūbiškio, Kamajėlių, Kuokšių, Gačionių, Zalūbiškio, Rokiškėlių, Meldučių, Kovelių, Mickūnų, Čelkių, 
Buniuškių, Pakriaunio, Vytėnų, Kriaunų mstl., Ragelių, Baršėnų, Lašų, Dagilių, Kurkliečių, Čivylių, Mičiūnų, Mielėnų k. pakuočių 
atliekų surinkimo konteinerio ir maišo (popierius, plastikas, metalas) išvežimo dienos – sausio 8 d., kovo 5 d., gegužės 13 d., liepos 
8 d., rugsėjo 3 d., lapkričio 11 d.

Grafikas Nr.6
Nevierių, Salų mstl., Jurkupių, Šetekšnų, Augustinavos, Klišių, Panemunių, Panemunėlio g.st., Panemunėlio mstl., Kamajų 

mstl., Duokiškio, Juodonių, Kalvių, Verksnionių, Krylių, Vaitkūnų, Greviškių, Vaštakų, Vaičionių, Čižų, Mikniūnų, Laukagalių, 
Akmenių, Spiečiūnų, Paupės, Audros, Ruopiškio, Sėlynės, Palūšnių, Laibgalių, Aukštakalnių, Kuosių, Pagrundžių, Meškinės k. 
pakuočių atliekų surinkimo konteinerio ir maišo (popierius, plastikas, metalas) išvežimo dienos – sausio 6 d., kovo 2 d., gegužės 4 
d., liepos 13 d., rugsėjo 7 d., lapkričio 2 d.

Grafikas Nr.7
Kazliškio mstl., Pagojų, Stramilių, Zybolių, Barvainiškio, Vengerynės, Žiobiškio, Čedasų mstl., Janikūnų, Baublių, Konstan-

tinavos, Suvainiškio mstl., Taručių, Naujasodės, Vilkolių, Steponių, Papiškių, Maineivų, Daliečių, Teklinės, Dirvonų, Mitragalio, 
Degsnių, Vaidlėnų k. pakuočių atliekų surinkimo konteinerio ir maišo (popierius, plastikas, metalas) išvežimo dienos – vasario 12 
d., balandžio 8 d., birželio 4 d., rugpjūčio 12 d., spalio 1 d., gruodžio 3 d.

Grafikas Nr.8
Onuškio, Pašilių, Pakapės, Bryzgių, Naujasodės, Miliūnų, Miegonių, Papartynės, Laučiūnų, Vyžūnos, Sodelių, Iciūnų, Aleknų, 

Stoniškio, Didsodės, Raišių k., Juodupės mstl. pakuočių atliekų surinkimo konteinerio ir maišo (popierius, plastikas, metalas) išve-
žimo dienos – vasario 3 d., balandžio 6 d., birželio 1 d., rugpjūčio 3 d., spalio 5 d., gruodžio 7 d.

Konteineriai ir maišai tuštinimo dieną iki 7 val. turi būti išstumiami ir pastatomi kiek įmanoma arčiau važiuojamosios 
dalies, kuria organizuojamas atliekų surinkimo maršrutas.

Rokiškio komunalininko informacija

Gedimino pilies bokšte 
iškelta 2020-ųjų 
Lietuvos vėliava

Tarp karių, 1919 m. sausio 1 d. iškėlusių pirmą kartą Gedimino pilies 
bokšte trispalvę – ir rokiškėnas Petras Gužas. Nuotraukoje: prieš Vėlines 
jo kapą Rokiškio senosiose kapinėse aplankė 506-osios kuopos kariai 
savanoriai.                                                            L. Dūdaitės-Kralikienės nuotr.

Minint Lietuvos vėliavos ir Pasaulinę Taikos dieną, sau-
sio 1-ąją Gedimino pilies bokšte iškelta 2020-ųjų Lietuvos 
vėliava.

Nuskambėjus salvėms ir bokšte iškėlus naująją vėliavą, 
2019-aisiais Gedimino pilies bokšte plevėsavusi vėliava buvo 
iškilmingai perduota Vilniaus Palaimintojo Teofiliaus Matu-
lionio gimnazijai. Ji aktyviausiai dalyvavo  nacionaliniuose 
pilietinio ugdymo, tradicijų puoselėjimo konkursuose. „Ro-
kiškio Sirena“ primena, kad prieš keletą metų tokią vėliavą 
gavo Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija.

Kol Garbės sargybos kuopos kariai žygiavo į bokštą pa-
keisti pernai plevėsavusią Trispalvę, kalno papėdėje prie Ge-
dimino paminklo susirinkę vilniečiai kartu su Vilniaus įgulos 
karininkų ramovės choru „Aidas“ sutartinai dainavo „Žygis į 
Vilnių“ ir kitas patriotines dainas.

Vėliavos iškėlimo ceremonijoje dalyvavo Seimo Pirminin-
kas Viktoras Pranckietis, Krašto apsaugos ministras Raimun-
das Karoblis, kariškiai. 

Rokiškėnams ši ceremonija svarbi ir dėl to, kad tarp pirmą 
kartą Gedimino pilies bokšte Lietuvos trispalvę 1919 metų 
sausio 1-ąją  iškėlusių dešimties Lietuvos savanorių būrio na-
rių buvo ir rokiškėnas Petras Gužas. Kartu su juo vėliavą kėlė: 
karininkas Kazys Škirpa, karo valdininkas Jonas Nistelis, ka-
reiviai Albinas Rauba, Romualdas Marcalis, Pranas Plauska, 
Jonas Norvila, Mikas Slyvauskas, Vincas Steponavičius ir 
Stasys Butkus.

Po penkias dešimtis metų trukusių okupacijų, prasidėjus 
Lietuvos tautiniam atgimimui, Gedimino pilies bokšte Lietu-
vos vėliava iškelta 1988-ųjų spalio 7-ąją. 

Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, sausio 1-oji tapo vals-
tybine švente – Lietuvos vėliavos diena, tą dieną kasmet ren-
giama iškilminga vėliavos pakeitimo ceremonija, kurią drau-
ge organizuoja Vilniaus miesto savivaldybė, Krašto apsaugos 
bei Kultūros ministerijos.

„Rokiškio Sirenos“ ir BNS inform.

Degė šiukšlių konteineriai
2019 m. gruodžio 30 d., 

17:50 val. gaisrininkams 
du kartus teko vykti gesinti 
degančius šiukšlių konteine-
rius. 17:50 val. gautas pra-
nešimas, kad Panevėžio g. 
dega plastikinis konteineris, 
o 20:56 val. Ežero g., degė 

dar vienas šiukšlių kontei-
neris.

Priešgaisrinės apsaugos 
ir gelbėjimo departa-

mento
Rokiškio priešgaisrinės

 gelbėjimo tarnybos 
inform.

Kalėdiniame turnyre pergalė – nepralaimėjusiems „Vilties“ futbolininkams
Gruodžio 28-29 d. Ro-

kiškio futbolo klubas su-
rengė tradicinį Kalėdinės 
taurės salės futbolo turny-
rą. Turnytas sulaukė ne tik 
rokiškėnų, bet ir kupiškė-
nų, biržiečių dėmesio. Dėl 
kalėdinės taurės varžėsi 6 
komandos: keturios rokiš-
kėnų, Kupiškio „Narjanta“ 
ir Biržų „Širvėna“. Ge-

riausiai sekėsi mūsiškiams: 
„Vilties“  komanda per dvi 
turnyro dienas nepatyrė 
pralaimėjimų, surinko 15 
taškų, ir laimėjo taurę.

Antri liko „Narjantos“ žai-
dėjai, surinkę tris pergales, 
arba devynis taškus. Biržų 
„Širvėnos“ futbolininkai taip 
pat surinko 9 taškus, tačiau 

jie pralaimėjo rungtynes su 
kupiškėnais, todėl liko treti.

Ketvirtąją vietą iškovojo 
Rokiškio jaunieji futbolinin-
kai – „FC Tornado“, kurie 
pasiekė dvi pergales.

Jie už nugarų paliko „Se-
nos šaikos“ ir „SK Entuzias-
tų“ komandas.

Individualius prizus ro-
kiškėnų gretose pelnė: 

Geriausias vartininkas – 
R. Smalstys (FC Tornado)

Geriausias gynėjas – V. 
Bulovas (Sena šaika)

Geriausias jaunas žaidė-
jas iki 18 m. – E. Matešiūnas 
(Viltis)

Turnyro MVP – G. Repšas 
– (Viltis)

Rokiškio futbolo klubo
 inform.

Naujaisiais - du iškvietimai dėl smurto
Naujieji metai – ne šven-

tinis metas specialiosioms 
tarnyboms. Šįsyk policijos 
pareigūnai skubėjo malšinti 
smurto artimoje aplinkoje.

Sausio 1 d., 19.08 val. 

moteris (gim. 1959 m.) gyve-
nanti Rokiškio r., Obeliuose, 
pranešė, kad Naujųjų metų 
išvakarėse, 20 val. bute, bui-
tinio konflikto metu prieš ją 
smurtavo buvęs sutuoktinis 
(gim. 1959 m.) gyvenantis 

kartu.
Sausio 1 d., 1.24 val. ne-

blaivi (1.10 prom. girtumas) 
Rokiškio rajono gyventoja 
(gim. 1996 m.) pranešė, kad 
namuose, neblaivus (2.19 
prom. girtumas) sugyventi-

nis (gim. 1990 m.) prieš ją 
smurtavo. 

Įtariamasis sulaikytas.
Panevėžio apskrities 
vyriausiojo policijos 

komisariato 
inform.

Motinystės išmokų negavusios mamos jų sulauks iki sausio 20 dienos
Motinystės išmokų dėl 

pasikeitusių teisės aktų ne-
gavusios mamos jų sulauks 
iki sausio 20 dienos, antra-
dienį pranešė „Sodra“.

Jos duomenimis, Seimui 
priėmus įstatymo pakeitimus, 
kai dar iki nėštumo neteku-
sioms darbo ar nutraukusioms 
savarankišką veiklą, bet rei-

kiamą motinystės socialinio 
draudimo stažą turinčioms 
mamoms sugrąžinta galimy-
bė gauti motinystės išmoką, 
išmokas gaus iki 100 motinų. 

Reikiamas socialinio draudi-
mo stažas šiuo atveju siekia 
12 mėnesių per pastaruosius 
dvejus metus.

BNS inform.
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Rajono meras Ramūnas Godeliauskas: regionų politika – popierinė
Pirmosios 2020-ųjų dienos 

– puiki proga pažvelgti į svar-
biausius praėjusiųjų metų ra-
jono pasiekimus, perspektyvas. 
Savivaldybių reitingai, kuriuos 
mūsų savivaldybė atsidūrė pa-
skutiniųjų dešimtuke. Apie tokių 
rezultatų priežastis ir ateinančių 
metų rajono perspektyvas „Ro-
kiškio Sirena“ klausė rajono 
mero Ramūno GODELIAUS-
KO (nuotr.).

– Neseniai buvo paskelbtas Vil-
niaus politikos analizės instituto 
savivaldybių gerovės indeksas, 
kuriame Rokiškis atsidūrė pasku-
tiniajame dešimtuke. Kodėl taip 
nutiko?

–Nesinori nieko kaltinti. Mūsų 
savivaldybės indeksas yra pana-
šus jau ilgą laiką. Indeksas parodė 
tikrąją šalies regionų politiką. Ji 
tėra tik popieriuje. Pažiūrėkite, kas 
pakliuvo tarp prasčiausiai įvertintų-
jų: šiaurės Lietuva. Esame toli nuo 
didžiųjų miestų. Pas mus nėra už-
sienio investicijų. Tam nesudarytos 
sąlygos. Kur ateina investicijos? Į 
vidurio Lietuvą. Kur yra tam palan-
kios sąlygos, kuriamos Laisvosios 
ekonomikos zonos. O mes apie tai 
negalim svajoti. 

Kita problema: esame toli nuo 
didžiųjų miestų. Kur kas geresnius 
įvertinimus gavo savivaldybės, 
esančios aplink didmiesčius. Menka 
paslaptis, kad aplinkinės savival-
dybės gyvena iš didmiesčių. Ten jų 
žmonės važinėja dirbti, o gyventojų 
pajamų mokestis pasiekia šias savi-
valdybes. 

Kyla abejonių ir dėl paties in-
dekso sudarymo kriterijų. Antai, 
vertinant ekonominę savivaldybių 
būklę, neįtrauktos vietos verslo in-
vesticijos. Mūsų verslas, lyginant 
su aplinkiniais rajonais, išties yra 
stiprus. Visos darbo vietos sukurtos 
vietos verslininkų. Kalbėjau su ko-
legomis merais, kai kurie skundėsi, 
kad į indekso skaičiavimą neįtrauk-
tos didelės investicijos, tokios, kaip, 
pavyzdžiui, 100 naujų darbo vietų.  
Be to, kalbama apie tai, kad indek-
sui naudoti Statistikos departamento 
2018 m. duomenys. 

– Pastaruoju metu rajono švie-
timo situacija tapo priežodžiu. 
Pavyzdžiui, Kriaunų mokykla su 
7 vaikais... Ką ketinate keisti?

– Atlikome nuodugnią situaci-
jos analizę, ir rajono taryboje buvo 
patvirtintas Švietimo įstaigų tinklo 
pertvarkos planas. Mūsų priorite-
tas buvo vaikų interesai, jų išsila-
vinimas, o ne pastatų ir darbuotojų 
išlaikymas. Mes kažkodėl vis tuos 

pastatus garbiname. Tarsi vaikas, 
kuriam tenka 100 kv. m mokyklos 
ploto, nuo to bus labiau išsilavi-
nęs. Atvirkščiai, praktika rodo, kad 
geriausius rezultatus demonstruo-
jančių licėjų vaikams ploto tenka 
nedaug. Taigi, rajono tarybos spren-
dimu, Senamiesčio progimnazijos 
Kriaunų padalinio šiemet nebeliks. 
Išlaikyti tokią įstaigą – per didelė 
prabanga. Kol kas dalyje pastato 
vyks bendruomenės veikla, dienos 
centras iš mokyklos grįžusiems vai-
kams. Taigi, tas pastatas nebus ap-
leistas, jis bus gyvybingas.

Panemunėlyje liks tik 1-4 klasės. 
Žinoma, čia vėl lieka pastato proble-
ma. Geras, didelis, sutvarkytas pas-
tatas, nors jau buvo aišku, kad vaikų 
sparčiai mažėja. Pamažu lenda ga-
lai, kaip mūsų rajone buvo naudoja-
mos Europos Sąjungos struktūrinių 
fondų lėšos. 

Jūžintų mokykla liks, joje 88 vai-
kai. Tai nėra mažai. Kol kas ji dar 
gyvybinga, vaikams ten patinka, 
gera atmosfera. Ši mokykla taps Ka-
majų Antano Strazdo gimnazijos pa-
daliniu. Taip sumažės administraci-
nio aparato. Nes miesto mokyklose, 
kur yra po kelis šimtus vaikų, ir ma-
žose mokyklose – vadovų aparatas 
toks pat. Dėl tos pačios priežasties 
ir Obelių darželis taps gimnazijos 
padaliniu. Kavoliškio darželis-mo-
kykla jungiama prie „Ąžuoliuko“: 
abiejų įstaigų profiliai vienodi, tad 
sujungimas bus sėkmingas.

Taip pat prie Rudolfo Lymano 
muzikos mokyklos jungsime Chore-
ografijos mokyklą. Tai irgi logiškas 
žingsnis. Istoriškai šios mokyklos  

jau buvę kartu, be to, abi mokyklos 
supranta šito sprendimo būtinumą.

– Ar nėra planų prie jų jungti 
ir Kūno kultūros ir sporto centrą? 
Ir formuoti didelę neformaliojo 
ugdymo įstaigą?

–  Ne. Neplanuojame. Sportas, 
manytume, turėtų likti atskira sfera.

– Kada bus skelbiamas Kūno 
kultūros ir sporto centro direkto-
riaus konkursas?

– Tą darysime kovo mėnesį. Tad 
norintieji jau dabar gali planuoti pa-
sirengimą konkursui.

– Kodėl perėmėte Obelių vai-
kų globos namus savivaldybės ži-
nion?

– Galioja nuostata, kad prie mi-
nisterijų neturi likti tokio pobūdžio 
įstaigų. Pasirinkimas toks: arba 
perimti savivaldybės žinion, arba 
tos įstaigos nebeliktų. Yra vaikai, 
pripratę prie gyvenamosios vietos, 
prie mokyklos, yra darbuotojai. Są-
lygos perimti globos namus labai 
palankios: dar 5-erius metus gausi-
me finansavimą. Džiaugiamės, kad 
derybose su Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija pavyko išsiderėti 
tikrai palankias sąlygas.

– Kokia situacija rajono seniū-
nijose?

– Situacija nebloga: seniūnijos 
atjaunėjo, atėjo dirbti trys nauji se-
niūnai. 

 – Kaip sekasi spręsti Obelių 
„Žaliosios“ statybų bei ledo aikš-

telės stoginės Rokiškyje proble-
mas?

– Dėl Obelių „Žaliosios“, galiu 
pasidžiaugti, kad pavyko išspręsti 
nesutarimus tarp rangovo ir techni-
nės priežiūros specialisto. Žinoma, 
reikėjo šiam objektui padidinto dė-
mesio, tačiau dabar statybos juda į 
priekį.

Dėl ledo aikštelės stoginės darbų 
pasirašyta sutartis su rangovu, jau 
užsakytos specialios metalo kons-
trukcijos. Pavasarį ketinama pradėti 
jų montavimo darbus.

– Kokie dar svarbūs projektai 
šiemet laukia rajono savivaldy-
bės?

– Šiemet renovuosime vaikų lop-
šelį-darželį „Nykštukas“. Iki šiol 
didžiausias dėmesys buvo skiriamas 
mokyklų renovacijai, o štai seniau-
sias miesto darželis vis likdavo re-
novacijos nuošalyje. Nors ji jam bū-
tina. Juodupės daželio viena siena 
avarinės būklės, taigi, jau atliktas 
darbų pirkimas problemai likviduo-
ti. Taip pat bus rengiami Ąžuolų, 
Strazdelio gatvių, Kavoliškio pės-
čiųjų tako tvarkymo darbai.

– Šiemet Juodupė tapo Mažąja 
Lietuvos kultūros sostine. Kaip 
ketinate padėti juodupėnams?

– Visos mažosios kultūros sos-
tinės konkuruos projektais. Sėkmė 
priklausys nuo to, kaip juodupė-
nams pavyks įdomiai ir nestandar-
tiškai save pateikti. Savivaldybė 
prie Mažosios kultūros sostinės 
projektų prisidės 5 tūkst. Eur, taigi, 
bendruomenė turės galimybių bent 

pradžiai užsikabinti. Pačiai Juodu-
pės bendruomenei tai didelis iššū-
kis, o kartu ir galimybė augti bei 
stiprėti.

– 2020 m. rajono savivaldybė 
paskelbė bendruomenių metais. 

– Per neilgą darbo laiką paste-
bėjau: ten, kur yra stiprios ben-
druomenės, reikalai sprendžiami 
daug sėkmingiau ir efektyviau. 
Norėčiau paminėti stiprią ledo 
ritulio bendruomenę, Velykalnio 
bendruomenę, rengiančią ne tik 
europinio lygio varžybas, bet ir 
kuriančią rekreacijos parko pla-
nus. Obelių bendruomenė ne tik 
sugeba didžiulę šventę Obelinę 
surengti, bet ir spręsti dėl vanden-
tiekio, nuotekų tinklų, kelia ežero 
valymo problemą. 

– Jau formuojamas rajono biu-
džetas. Koks jis bus?

– Formuoti nelengva, nes yra 
daug neaiškumų dėl kultūros ir švie-
timo įstaigų darbuotojų atlyginimų 
kėlimo. Tačiau keliame svarbų už-
davinį – patvirtinti realų rajono biu-
džetą, kuriame pajamos ir išlaidos 
skaičiuojamos tiksliai, kad vėliau 
reiktų tik nežymių pakeitimų. 

– Kokius darbus planuojate 
šiems metams?

– Kaip ir minėjau, „Nykštuką“ 
renovuosime savomis, savivaldybės 
lėšomis.  Tęsiant ledo aikštelės sto-
ginės įrengimo darbus, prie jų reiks 
prisidėti apie 100 tūkst. Eur. Pernai 
prisidėjome prie šildomų grindų 
bažnyčioje įrengimo, o dėl tolesnių 
darbų dar nėra aiškių sumų. Pateikė-
me parašką pie 200 tūkst. Eur vertės 
Rokiškio krašto muziejaus šiaurinio 
fasado remonto projektui. Šie darbai 
būtų atliekami ne rajono biudžeto 
lėšomis. 

Biudžeto lėšomis griausime ir 
Juodupės „Pentagoną“. Jau rengia-
mi dokumentai teismui, sulaukę jo 
sprendimo, ieškosime rangovų grio-
vimo darbams. Atlikta ekspertizė, 
pastatas pripažintas avarinės būklės.

Šiemet planuojame atnaujinti 
autobusų parką. Be to, norėtume 
pradėti vandens pramogų parką Ro-
kiškio ežere. O ir seniūnijų gatvų 
apšvietimo sistemas jau būtų metas 
atnaujinti.

– Ar ketinate toliau tęsti rajono 
savivaldybės ugniagesių automo-
bilių parko atnaujinimo darbus?

– Taip. Ketiname įsigyti vieną 
automobilį ir skirti lėšų įrangos at-
naujinimui.

– Dėkoju už pokalbį.
Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ

Rajono savivaldybės delegacija išvyko į Kiniją
Rokiškio rajono savival-

dybės delegacija, vadovau-
jama mero Ramūno Gode-
liausko, sausio 2 d. išskrido 
į Kiniją. Darbotvarkės pla-
nuose: rajono pristatymas 
verslo forume.

Rajono savivaldybės at-

stovai vyksta kartu su Pane-
vėžio prekybos, pramonės 
ir amatų rūmų, kuriems pri-
klauso ir Rokiškio verslinin-
kų, delegacija. Politikai ir 
verslininkai dalyvaus verslo 
forume. Jame savivaldybės 
atstovai skaitys pranešimą 
apie Rokiškį, jo siūlomas 

galimybes verslui, užsienio 
investicijoms. Įdomi pagrin-
dinė šio forumo tema: eko-
logiški miestai. Renginyje 
dalyvaus 20-ies miestų iš 
įvairių pasaulio šalių vado-
vai ir delegacijos, taigi, pa-
sak mero, rokiškėnams tai 
puiki galimybė paskleisti 

apie save žinią pasauliui.
Taip pat vizito metu bus 

derinami tolesni Rokiškio ir 
Kinijos miesto Harbino, ku-
rio delegacija prieš kelis mė-
nesius viešėjo mūsų rajone, 
bendradarbiavimo klausimai.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Stačiatikiai kviečiami 
į Kalėdines pamaldas

Sausio 7-ąją graikų apeigų krikščionys švenčia 
Kalėdas. Todėl 6-ąją 9 val. Rokiškio ir aplinkinių 
rajonų stačiatikiai kviečiami į Šv. Aleksandro Ne-
viečio cerkvę (Gedimino g. 15). Joje vyks Kalėdinė 
liturgiją. Tikintieji kviečiami gausiai joje dalyvauti.

„Rokiškio Sirenos“ inform.
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Laiškas Kalėdų seneliui ir tėvams, arba viena brangi minutė...
 Visai neseniai kalbėjomės 

su drauge… Kiek bedirb-
tume, atrodo, kad tų darbų 
daugėja… Pokalbį baigėme 
jos mergaičių ištartais žo-
džiais „Mes norėtume, kad 
jūs dirbtumėte mažiau“. Ir 
tada atsirado mirtina tyla… 
„Jūs tik dirbat ir dirbat…“ 
– tą jau irgi esu girdėjusi… 
Kiekvieną dieną važiuoda-
ma namo bijau klausimo, 
ar tėvelis jau namuose… Ir 
kai vaikų kambaryje užgęsta 
šviesos, vaikai manęs prašo 
tik vienos minutės, kad su 
jais užmigčiau… Ir kartais 
ta minutė man atrodo kaip 
visas pusvalandis… Atrodo, 
jog tai tiek daug laiko, kad 
negaliu skirti atsigulti vidury 
ir paimti jų delniukus… O iš 
tikrųjų, jos prašo tik vienos 
minutės…

Vienos… Per kurią dar ga-
lime pasikalbėti apie tai, kaip 
joms sekėsi daržely, apie tai, 
kokia rytoj savaitės diena ir 
ar greit ateis savaitgalis, ar 
dar žiema, ar jau pavasaris… 
Apie tai, kad nepamirščiau tė-
čiui pasakyt, jog grįžęs jis už-
suktų į jų kambarį… Ir visai 
nesvarbu, kad jos jau saldžiai 
miegos… Ir iš tiesų aš guliu 

ilgiau, nei minutę, nes su jo-
mis taip gera, nes jos kvepia 
skaniau nei prabangiausias 
pasaulyje kvapas… Mažais 
vaikais… Kai ta „minutinė“ 
iš pradžių mane suerzina, nes 
kodėl negalit užmigti vieno – 
juk koridoriuje visuomet pa-
lieku įjungą šviesą, visuomet 
sau primenu, kad ateis laikas, 
kuomet net ir norėdama pri-
gulti šalia, būsiu išprašyta iš 

kambario… Ir jos savo diene-
le dalinsis jau be manęs, ir ti-
krai žinos, kada yra „mažasis 
penktadienis“ ir ką jos veiks 
savaitgalį… Todėl, nors ne 
visuomet su didžiausiu noru, 
tačiau abi jas prisiglaudžiu, 
paimu rankytes, jaučiu šiltas 
mažosios kojytes, kuri jas 
mėgsta susikrauti ant ma-
nes… Ir, būna, pati ramiai už-
miegu… kaip kūdikis…

Tad kodėl mes nedovano-
jame vaikams dovanų, kurių 
jie labiausiai nori?

Atlikime eksperimentą... 
Paprašykime savo vaikų par-
šyti laišką Kalėdų Seneliui. 

Oho kokios bus didelės vai-
kų akys nuo galvoje besisu-
kančių norų, kad nė vienas 
jų nebūtų pamirštas... Kažin 
ar rasite lape dar laisvos vie-
tos... Juk tų norų tiek daug 
– ir lėlytės reikėtų, ir robotu-
ko, ir meškučio, ir gitaros, ir 
mašinytės, ir telefono ir dar 
daug daug visko... Tada pa-
prašykite parašyti laišką savo 
tėveliams. Ko jie paprašytų 
jų? Ir staiga vaikai susimąsto 
ir ilgai galvoja... Ko jie ga-
lėtų paprašyti savo tėvelių? 
Turbūt daug ko... Bet labiau-
siai jie norėtų su jais pažaisti 
slėpynių, teatro, pačiuožinėti 
nuo kalno, važiuoti kartu, ne-
svarbu kur, svarbu KARTU, 
dėlioti kartu, kepti sausianius 
kartu, konstruoti kartu, daž-
niau vakarieniauti kartu, kad 
juos kutentum kartu ar kar-
tu šokinėtum ant lovos, kad 
dūktum kartu.... Kad praleis-
tum visą dieną, kartu... O da-
bar paklauskime, kurį laišką, 
jeigu galėtų, jie išsiųstų...

Net neabejoju, kad kie-
kvienas tėvelis gautų tokį 
laišką nuo savo vaikų... Jokie 
žaislai neatstos laiko, kurį 
praleidžiame kartu...

Nes kai kalba pasisuka 
apie šeimą, mes visi širdyje 
esame vaikais... Ir nesvarbu, 
kokio amžiaus bebūtume, 
mums visuomet reikės vietos, 
kurią galėtume vadinti na-
mais. Nes be žmonių, kuriuos 
mylime labiausiai, būsime 
ir jausimės patys vienišiau-
si šiame pasaulyje... Ir visai 
nesvarbu, kokia yra dovanos 
vertė, svarbi tik jos reikšmė 
gavėjui.

Štai apie ką yra Kalėdos 
– prasmingas dovanas, buvi-
mą drauge. Ir net jeigu tuo 
metu nesijauti laimingas, 
žinok, kad kai kurie ryšiai 
yra tiesiog nenutrūkstantys... 
Linksmų, tikrų, šiltų švenčių. 
Praleiskite jas tais, kuriuos 
mylite labiausiai! Net, jeigu 
tai vyks ir per Skype.

Justina DAŠČIORAITĖ
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DOVANA – KALENDORIUS

Baltijos šalių oro policijos 
naikintuvų vėl mažėja 
iki aštuonių

Pasikeitus NATO oro 
policijos misijos Baltijos 
šalyse rotacijai, Lietuvoje ir 
Estijoje budinčių sąjungi-
ninkių naikintuvų skaičius 
vėl sumažėjo iki aštuonių.

Po keturis Belgijos ir 
Lenkijos naikintuvus keturių 
mėnesių rotaciją pradėjo nuo 
ketvirtadienio.

Nuo 2019 metų balandžio 
iki rugsėjo Baltijos šalyse 
budėjo 13 naikintuvų, nuo 
rugsėjo iki 2020 metų sausio 
– 12 orlaivių.

NATO teigia, kad šios 
didesnės rotacijos buvo su-
sijusios su vadinamosiomis 
Aljanso patikinimo priemo-
nėmis, inicijuotomis po Ru-
sijos įvykdytos Krymo pusia-
salio aneksijos 2014 metais.

„Tokie dislokavimai rodo 
NATO kolektyvinį pasiry-
žimą atgrasyti bet kokią po-
tencialią grėsmę ir saugoti 
sąjungininkių oro erdvės 
vientisumą. Sąjungininkės 
taip pat gauna naudos dėl ga-
limybės treniruotis kartu su 
Baltijos šalių oro pajėgomis 
ir kitais dislokuotais sąjungi-
ninkų vienetais, tokiais kaip 
priešakinių pajėgų batalio-
nai“, – BNS sakė NATO pa-
reigūnas, situaciją komenta-
vęs su anonimiškumo sąlyga.

„Kaip įprastai, artėjanti 
Baltijos šalių oro policijos 

rotacija vėl vyks su dviem pa-
daliniais. Jų naikintuvai toliau 
bus pasiruošę saugoti Baltijos 
šalių oro erdvę 24 valandas 
per parą septynias dienas per 
savaitę“, – teigė jis.

Lietuvos Krašto apsaugos 
ministerija nekomentavo, ko-
dėl oro policijos kontingentas 
sumažėjo

„NATO oro policijos misi-
joje Baltijos šalyse dalyvau-
jančių kontingentų klausimą 
ir sprendimą priima NATO 
SHAPE – NATO vyriausioji 
sąjungininkų pajėgų vadavie-
tė. Norime tuo pačiu pabrėžti, 
kad NATO oro policijos misi-
ja Baltijos šalyse ir toliau lieka 
sutiprinta – ją iš Estijos kari-
nių oro pajėgų Aviacijos ba-
zės Amaryje vykdys Lenkijos 
karinės oro pajėgos“, – BNS 
sakė ministerijos atstovė Asta 
Galdikaitė.

NATO oro policijos misija 
naikintuvų neturinčiose Balti-
jos šalyse vykdoma nuo 2004 
metų, Lietuvai, Latvijai ir Es-
tijai tapus Aljanso narėmis.

Lietuvoje dislokuoti sąjun-
gininkių naikintuvai budi Avi-
acijos bazėje Šiauliuose.

Iki 2014 metų pavasario 
Baltijos šalyse budėdavo po 
vieną iš keturių naikintuvų su-
darytą kontigentą. Po Krymo 
aneksijos misija buvo susti-
printa.

BNS inform.

Paskutinė proga pamatyti Kamajų prakartėlę
Sausio 5 d. – paskutinė 

galimybė pamatyti daug 
diskusijų sukėlusią Kama-
jų šv. Kazimiero bažnyčios 
prakartėlę.

Ją pamatyti bus galima 
10.30-12 val. O štai spalio 
6-ąją prakartėlė bus ardoma. 
Norintieji gali ateiti atsiimti 
paskolintųjų stiklainių. Jei 
norinčiųjų atsiimti stiklainius 

nebus, tuomet jie iškeliaus 
į antrinių žaliavų – stiklo – 
konteinerį, kad vėl būtų per-
dirbti.

Taip bus toliau vystoma 
prakartėlės svarbiausia tema – 
pagarba gamtai ir rūpestis ja. 

Ši prakartėlė sukėlė daug 
diskusijų „Rokiškio Sirenos“ 
komentarų skiltyje.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.
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Kas 2020-aisiais laukia kiekvieno Zodiako ženklo
2020-ieji - tai ugningi, turtingi 

įvykiais metai. Bus visko: pakilimų 
ir vėl nusileidimų, gražių skrydžių, 
grakščių šuolių ir daug nuoširdaus 
bendravimo.

2020-ieji suteiks kiekvienam 
mūsų vienai ar kitai veiklai palan-
kius periodus, progų gabumų atsklei-
dimui, galimybių asmeniniam tobu-
lėjimui, padės rasti širdžiai artimą 
veiklą.

Bus ir jautresnių dienų: šiais me-
tais įvyks 2 Saulės (žiedinis ir pil-
nas) ir 4 daliniai Mėnulio užtemimai. 
Sausio 25 dieną prasidės 12 metų 
naujas ciklas – Kinų Baltos Meta-
linės Žiurkės metai. Šis ciklas pasi-
žymės padidėjusiu tempu, greitais, 
ryžtingais sprendimais, neplanuotų 
įvykių gausa. Pagrindinį dėmesį bū-
site linkę skirti šeimai, artimiesiems, 
gausos didinimui. Kai kam šie metai 
bus tais, kada sutiks sau skirtąjį. O 
kai kas šiais metais pagaliau galės 
sulaukti gandrų.

Sausio 28 dieną Lilit pereis iš 
Žuvų į Avino ženklą, kuriame viešės 
iki spalio 21 dienos. Tad šie mėne-
siai pasižymės stipria energija, noru 
greitų rezultatų. Gyvenimas gali jus 
įsukti į greitų įvykių, besikeičiančių 
situacijų sūkurį.

Gegužės 5–6 dienomis keis Maz-
gų kryptys: Nusileidęs pereis iš 
Ožiaragio į Šaulio, o Kylantis – iš 
Vėžio į Dvynių (ten bus artimiausius 
pusantrų metų). Į pirmą planą iškils 
profesinis ir asmeninis tobulėjimas, 
žinių siekimas, darbe – būtinybė ko-
lektyvinių sprendimų.

Nuo spalio 21 d. Lilit įžengs į 
Jaučio ženklą (bus jame maždaug 9 
mėnesius). Tad metų pabaigoje ypač 
svarbūs taps materialūs klausimai.

Šiais stiprių energijų nuotaikin-
gais metais kurkite gražius ateities 
planus, stiprinkite draugystės ir mei-
lės ryšius. Sėkmės bei gyvenimo pil-
natvės 2020-aisiais!

AVINAS
2020–ieji jums – energingi, ko-

vingi metai. šių metų simbolis jums 
– karys. Metų dienomis likimas ne-
būtinai siūlys sėkmę „ant lėkštutės“, 
tačiau suteiks daug progų energin-
gais, ryžtingais veiksmais ją susikur-
ti, išsikovoti. Tam ypač palanki jau 
Naujųjų metų pradžia.

Nuo sausio 28 d. į jūsų ženklą at-
keliaus Lilit. Ji jūsų ženkle viešės iki 
spalio 21 d. Tad šiuo laikotarpiu bū-
site linkę spręsti greitai ir ryžtingai, 
kita vertus – kelyje gali tekti įveikti ir 
nedideles pasitaikančias kliūtis.

Nuo vasario 7 d. iki kovo 5 d., – 
ypatingas laikas į jūsų ženklą įžen-
gus Venerai, draugystei ir meilei.

Nuo kovo 20 d. į jūsų ženklą atke-
liavus Saulei, o balandžio 11 d. pri-
sijungus ir Merkurijui, prasidės jums 
ypač energingas laikotarpis.

O birželio 28 d. į jūsų ženklą įžen-
gęs Marsas kurs palankias aplinky-
bes pribrendusiems pokyčiams, ryž-
tingoms permainoms.

Nuo rugsėjo 10-os dienos, retro-
gradiniam Marsui susijungus su Juo-
duoju Mėnuliu, darbuose savęs ne-
spauskite kai kas grįšite prie atidėtų 
darbų ir projektų.

O spalio 21 d. iš jūsų ženklo iške-

liaus Juodasis Mėnulis. Atsivers nau-
jos galimybės, prasidės jums ypač 
sėkmingas žvaigždžių palankumo 
laikotarpis. Imkitės įgyvendinti savo 
svarbiausius sumanymus. Kai kas ry-
šis žengti kartu skambant Mendelso-
no maršui, o kažkas džiaugsis lauk-
dami gandrų.

JAUTIS
Ypatingi metai siekiantiems per-

galių profesinėje veikloje. Būdami 
darbštūs ir atsakingi jau metų pra-
džioje, galėsite judėti savo tikslo 
link, kaip greitį didinantis traukinys, 
kuris ir galėtų būti šių metų jūsų sim-
boliu. Jupiteriui ir Saturnui keliau-
jant Ožiaragio ženklu, metų pradžia 
– profesiniam tobulėjimui, materia-
laus pagrindo kūrimui.

Nuo vasario 7 d. į Avino ženklą 
įžengus Venerai, iki kovo 5 d. susi-
laikykite nuo nepamatuotos finansi-
nės rizikos. Venerai atkeliavus į jūsų 
ženklą, nuo kovo 5 d. iki balandžio 
4 d., – ypatingas laikas draugystei ir 
meilei.

Kovo 9 d. Venerai viešint tame pa-
čiame laipsnyje, kaip ir Uranas, kai 
kuriems galimi pokyčiai darbe.

Nuo balandžio 28 d. Merkurijui 
atkeliavus į jūsų ženklą – iki gegu-
žės 12 d. puikus laikas bendraminčių 
paieškai, prekybiniams sandoriams.

Nuo liepos 2 d. Saturnui sugrįžus 
į Ožiaragio ženklą, kai kurie grįšite 
prie ankstesnių idėjų bei sumanymų.

Ypač palankus laikotarpis jums 
nuo rugpjūčio 23 d., Saulei pradėjus 
kelionę Mergelės ženklu – iki rug-
sėjo 9 d. Šiuo laikotarpiu, norintys 
keisti darbą ieškokite pagrindinių ir 
papildomų darbų, finansinių šaltinių.

Svarbiausius darbus, kardinalius 
pokyčius, pvz., gyvenamos vietos 
keitimą, perėjimą į naują darbą, pla-
nuokite nuo rugsėjo 12 iki spalio 20 d.

Nuo spalio 21 d. į jūsų ženklą at-
keliauja Lilit, tad jūsų tempas gali 
kiek sulėtėti.

Gruodžio 21 d., Saulei ir Mer-
kurijui perėjus į Ožiaragio ženklą, 
namuose džiugins artimųjų meilė ir 
dėmesys, didžiųjų metų švenčių lau-
kimas.

DVYNIAI
Metai, kai vienos durys gali užsi-

verti, o atsiverti kitos. Tad šių metų 
jūsų simbolis – naujos durys. Ir nors 
ne viskas bus taip lengva, kaip norė-
tųsi, vis tik sėkmė vis dažniau belsis 
į jūsų duris. Metų pradžioje, Venerai 
viešint Vandenio ženkle, į gyvenimą 
žvelkite linksmiau, optimistiškiau.

O sausio 16 dieną į Vandenio 
ženklą įžengus Merkurijui, o 21 die-
ną – ir Saulei, būkite atviri idėjoms, 
pasiūlymams ir naujiems sumany-
mams.

Nuo vasario 19 dienos iki balan-
džio 4 d. – laikotarpis palankus no-
rintiems pasimažinti atsakomybių 
krūvį, paieškoti naujos veiklos.

Nuo balandžio 4 dienos, Venerai 
perėjus į Dvynių ženklą, puikus lai-
kas dalykinėms, o kai kam ir asmeni-
nėms, pažintims.

Gegužės 5–6 d. keičiasi Mazgų 
kryptys: Kylantis – iš Vėžio per-
eis į jūsų Dvynių ženklą (ten bus 
artimiausius pusantrų metų). Taip 
prasidės įdomus jums profesinio ir 

asmeninio tobulėjimo laikotarpis. 
Rugpjūtis – kontrastingas. Šis mėnuo 
ypač tiktų jūsų atostogoms.

Spalio 28 d. Venera įžengs į 
Svarstyklių ženklą, į jas tą pačią 28 
dieną įžengs ir Merkurijus. Prasidės 
laikotarpis, kurio dienos šaunios 
draugystei, meilės ryšių stiprinimui, 
o taip pat palankus trokštantiems 
darbo pokyčių.

Nuo Lapkričio 11-os Merkurijui 
sugrįžus į Skorpiono ženklą. tinka-
mas laikas aktyviems ryžtingiems 
sprendimams. Savotiškas virsmo 
metas – antroji gruodžio dekada. Kai 
kam tai bus svarbus metas svarbiems 
asmeninio gyvenimo pokyčiams.

VĖŽYS
Metai, kai norėsis suteikti savo 

svajonėmis sparnus, o gyvenimas 
gali imti ir pasiūlyti naujų idėjų, pa-
lankių verslo kūrimui ir plėtrai. Jūsų 
metų simbolis– sparnai. Jie neš jus 
į sėkmę, jei mokėsite šiais metais 
pasidžiaugti tuo, ką likimas norės 
jums padovanoti. Būkite veržliais 
ir tikėkite, kad jums pavyks! Sausį 
neleiskite sau liūdėti. Ypač sausio 
10 d. – dalinio Mėnulio užtemimo 
jūsų ženkle metu. Saulei keliaujant 
jums opoziciniu ženklu, išlaikykite 
gerą nuotaiką, venkite dramatizuoti 
sunkumus, paieškokite tokios vei-
klos, kuri džiugintų jūsų širdį. Nuo 
Vasario 3 dienos, Merkurijui perėjus 
į Žuvų ženklą, lengviau atskleisite 
kūrybinius sugebėjimus, realizuosite 
menines idėjas.

Gegužės 5–6 d. Kylantis Mazgas 
iškeliaus iš jūsų į Dvynių ženklą. Ga-
lėsite išreikšti nenuilstantį norą daug 
ką keisti .Gegužės 13 dieną Marsui 
perėjus į Žuvų ženklą, iki birželio 28 
dienos, norėsis patirti įdomių nuoty-
kių, atskleisti savo talentus. Saulei 
įžengus į jūsų ženklą, liepa suteiks 
ramesnį atokvėpį. Norėsis kuo dau-
giau dėmesio skirti ir savo namų jau-
kumo kūrimui.

Rugpjūčio 8 d. Venera pereina į 
jūsų ženklą, kuriame ji viešės iki rug-
sėjo 6 dienos. Tai įstabus draugystės, 
meilės, gilių jausmų brandinimo lai-
kotarpis.

Spalio 23 d. Saulei perėjus į Skor-
piono ženklą, jums gebėjimas lanks-
čiai priimti pokyčius, džiugus ben-
dravimas ir gyvenimo džiaugsmas 
bus raktas į sėkmę.

Gruodį laukdami švenčių, būkite 
aktyvūs, kurkite materialų pagrindą. 
Taip pritrauksite į savo gyvenimą sė-
kmę, lengviau rasite tinkamus spren-
dimus. Šis metas puikus ir partnerys-
tės ryšių kūrimui.

LIŪTAS
Nuotaikingi metai. Kaip atvėrus 

langą,kuris, beje, jūsų metų simbo-
lis, laikas nuo laiko į jūsų gyvenimą 
įsiverš gaiviu oro gūsiu netikėtos 
permainos, įdomūs susitikimai ir 
naujos pažintys. Nuo sausio 3 die-
nos Marsas pereis iš Skorpiono į 
Šaulio ženklą. Tai jums ryžtingų 
sprendimų laikas, kai galėsite aiš-
kiau įvertinti nueitą kelią ir išsikelti 
naujus tikslus.

Iki sausio 28 d.kol Lilit pereis 
iš Žuvų į Avino ženklą, jums ypač 
sėkmingas metas bendraminčių 
paieškai, verslo kūrimui ir plėtrai, 

draugystei ir meilei. Seksis su viena 
sąlyga: kad jūs neabejosite tuo, ką 
darote ir būsite, kaip jums ir tinka, 
džiugūs, greiti ir optimistiški. Vasa-
rį, Saulei keliaujant jums opoziciniu 
ženklu, svarbu būtų į besikeičiančius 
planus nereaguoti per karštai, pasi-
džiaugti ir nedideliais gerais daly-
kais. Pirmoje kovo dekadoje, Lilit ir 
Chironui susijungus Avino ženkle, 
darbus, kaip ir partnerius kruopščiau 
rinkitės. Saulei pradėjus kelionę Avi-
no ženklu, kai kurie gali ryžtis esmi-
nėms gyvenimo permainoms.

Panaudokite žvaigždžių palan-
kumo laiką iki balandžio 23 d. ir 
asmeniniams svarbiems gyvenimo 
pokyčiams. Kai kas planuosite suža-
dėtuves, vestuves.

Saulei viešint Liūto ženkle, į kurį 
rugpjūčio 5 d. atkeliaus ir Merkuri-
jus, puikus metas organizaciniams 
darbams. norėsis išsikelti naujus 
tikslus ir atšventus gimtadienį. ener-
gingai kibti į darbus.

Rugsėjo 9–11 dienomis, artimos 
Marso ir Lilit pozicijos Avino ženkle 
įtakoje, būtinas didesnis atsargumas 
kelyje ir buityje. Galimi susižavė-
jimai naujomis idėjomis, ar nauju 
žmogumi. Vis tik jausmų stiprumu 
reikėtų įsitikinti, neskubėti.

Metų pabaigoje puoselėkite gra-
žius tarpusavio ryšius užsiimkite kū-
ryba.

MERGELĖ
Šiais metais norėsis daugelį da-

lykų pradėti naujai, tarsi atvertus 
naują popieriaus lapą. Jis ir yra jūsų 
šių metų simbolis. Metų prasidėjusių 
Saulės viešnage karališkajame Ožia-
ragio laipsnyje, pradžioje kurkite il-
galaikius veiklos planus.

Karjeros siekiams, ir Saturnui ke-
liaujant jūsų ženklu, ypač palankus 
laikas – sausio 15–20 dienos. Jupite-
riui viešint karališkajame jūsų ženklo 
laipsnyje, imkitės pačių svarbiausių 
darbų.

Vasario 16 dieną Marsas pereis 
iš Šaulio į Ožiaragio ženklą. Šį, iki 
kovo 21 dienos laikotarpį, pagrin-
dinį dėmesį skirkite einamiesiems 
darbams, materialaus pagrindo kū-
rimui.

Balandžio 20 d. Saulė įžengus į 
Jaučio ženklą keliaus artima Uranui 
pozicija, – stenkitės įveikti kliūtis, 
imkitės konkrečių veiksmų, esminių 
problemų sprendimo.

Nuo balandžio 28 d. Merkurijui 
perėjus į Jaučio ženklą iki birželio 
28 d. palanku imtis verslo reikalų, 
spręsti finansinius klausimus, inves-
tuoti, įsigyti vertingų dalykų, tame 
skaičiuje nekilnojamą turtą.

Nuo liepos 2 d. Saturnas grįš į 
Ožiaragio ženklą tad laikotarpyje iki 
spalio 1 dienos, kurkite strateginius 
planus. siekite aiškumo ir konkre-
tumo, pažadų vykdymo. Jums ypač 
palankus laikas iki spalio 21 dienos. 
Lengviau sektųsi atrasti ir gerą darbo 
pasiūlymą, naujų finansinių šaltinių. 
skirkite jį įsitvirtinimui darbuose. 
Spalio 21 dieną Lilit iš Avino perė-
jus į Jaučio ženklą, – jums ramesnis 
laikotarpis.

Gruodžio 21 dieną, Saulei ir Mer-
kurijui perėjus į Ožiaragio ženklą, 
norėsis suvesti rezultatus. Kalėdi-
nis laikotarpis įdomus susitikimais 

bei naujais sumanymais. Belaukiant 
Naujųjų, darbuose jums padės atka-
klumas ir drąsa, gebėjimas įžvelgti 
reiškinių priežastis ir motyvacijas.

SVARSTYKLĖS
Metai, jums žada būti permainingi 

ir įdomūs. Jūsų Metų simbolis – sie-
tas. Per jį prasijodami. atsirinksite 
tikruosius draugus, gyvenimo par-
tnerius, svarbiausius tikslus ir būdus 
jiems pasiekti. Jau metų pradžioje 
Venerai keliaujant Vandenio ženklu, 
gali keistis jūsų požiūris į anksčiau 
buvusius svarbius dalykus.

Sausio 16 dieną į Vandenio ženklą 
įžengus Merkurijui, o sausio 21 die-
ną – Saulei, laikotarpiu iki vasario 19 
dienos, rinkitės ne tik žmones, su ku-
riais jums pakeliui, bet ir naujas svar-
biausias idėjas, verslo sumanymus.

Nuo kovo 4 d. Merkurijui, judan-
čiam retrogradine kryptimi sugrįžus 
į Vandenio ženklą iki kovo 16 die-
nos, kai kurie realiau įvertins toles-
nes karjeros augimo perspektyvas. 
Kai kurie susivokę esantys ne savo 
kėdėje, ryšis darbo ir veiklos permai-
noms.

Kovo 31 dieną Marsas įžengs į 
Vandenio ženklą ir jame bus iki ge-
gužės 13 d. Tai jums ryžtingų spren-
dimų laikas. Lengviau galėsite rasti 
papildomus darbus, naujus finansi-
nius šaltinius. Kai kas rinksis tarp 
galimybės likti komforto zonoje su 
kad ir nedideliu, bet stabiliu uždar-
biu ir tarp rizikingo nuosavo verslo 
kūrimo.

Balandžio 4 dieną į Dvynių ženklą 
atkeliauja Venera. Tai puikus metas 
iki rugpjūčio 8 dienos, draugystei ir 
meilei, norintiems susivokti savo ga-
limybėse, jausmuose ir troškimuose.

Rugsėjo 23 d. Saulė pereina į 
Svarstyklių ženklą, – seksis pirk-
ti-parduoti, įsigyti kažką naujo, rū-
pintis savo namais, buitimi.

Spalio 28 d. Venera įžengs į Svars-
tyklių ženklą, į jas tą pačią 28 dieną 
įžengs ir Merkurijus. Laikotarpis iki 
lapkričio 28 dienos, – romantikai, ge-
bėjimui išreikšti savo jausmus. Metų 
pabaigoje šeimoje stiprinkite gražius 
tarpusavio ryšius, kartu spręskite 
vaikų saviraiškos klausimus.

SKORPIONAS
Vidinių įžvalgų, aiškumo paieš-

kos metai. Jūsų simbolis būtų – pa-
didinamasis stiklas. O suradus tiesos 
grūdą, sektųsi spręsti ir sudėtinges-
nes problemas. Jau metų pradžioje 
bus skrydžių ir nusileidimų, kovingų 
ir taikių periodų. Svarbu kad kelyje į 
sėkmę jus lydėtų optimizmas.

Sausio 10 d. – dalinio Mėnulio 
užtemimo Vėžio ženkle metu, rinki-
tės kompromisų paiešką. Nuo Sausio 
14-os dienos, Venerai, nuo vasario 3 
d. Merkurijui, keliaujant Žuvų žen-
klu, o vasario 19 dieną prie jų prisi-
jungus ir Saulei, jausitės esantys lyg 
ant bangos. Tai įstabus metas, kai 
sektųsi spręsti tarpusavio santykių 
klausimus, ieškoti kūrybinio įkvėpi-
mo, įdomios veiklos.

Kovo 16 dieną į Žuvų ženklą su-
grįžus Merkurijui, iki balandžio 11 
dienos, puikus metas romantiškiems 
pasimatymams, jautriam pasirūpini-
mui mažaisiais.

Į 6 p.
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Nuo balandžio 20 dienos 

Saulei pradėjus kelionę jums 
opoziciniu ženklu, galite 
jaustis, lyg plauktumėte prieš 
srovę. Darbe svarbu būtų ati-
desniems, susilaikyti nuo kri-
tikos.

Gegužės 16 dieną Selena 
pereis į Skorpiono ženklą ir 
jame bus iki gruodžio 15 d. 
Šį laikotarpį įdėjus pastangų, 
lengviau sektųsi pelnyti sė-
kmę, išspręsti sudėtingesnius 
klausimus. Gegužės viduryje 
Marsui keliaujant Žuvų žen-
klu, iki birželio 28-os, ieškan-
tys lengviau rastų įdomesnį 
darbą, širdžiai artimą veiklą. 
Saulei keliaujant Vėžio žen-
klu, metas, kai galėsite imtis 
esminių gyvenimo pertvarkų. 
Laikas tinkamas statybų-re-
monto darbams.

Rugpjūčio 8 d. Venerai pe-
rėjus į Vėžio ženklą, norėsis 
kuo daugiau dėmesio skirti 
šeimai, mažiesiems, namų 
jaukumo kūrimui. Laikas ak-
tyviam jūsų poilsiui, atosto-
goms.

Nuo rugsėjo 10 d. Marsui 
susijungus su Juodu Mėnuliu, 
aštresnis laikas. Saulei ke-
liaujant jūsų ženklu, lengviau 
atrasite geriausias išeitis. 
Gruodį turėsite daug progų 
parodyti, kaip giliai mokate 
mylėti, nuoširdžiai draugauti, 
rengti artimiesiems šaunias 
šventes.

ŠAULYS
Ženklių pokyčių metai, 

Kam veikloje, o kam jos – as-
meniniame gyvenime. Daug 
pasiekti galėsite lanksčiau 
reaguodami į besikeičiančias 
situacijas, priimdami permai-
nas ir patys būdami pasiruošę 
daug ką keisti. Jūsų ženklo 
metų simbolis – lankas. Iš jo 
paleistos strėlės lėks į taikinį 

Kas 2020-aisiais laukia kiekvieno Zodiako ženklo
jau metų pradžioje, –- nuo 
sausio 3 iki vasario 16 d.jū-
sų ženkle viešės Marsas. Tai 
dienos, kai lengviau rasite 
sprendimus ir išeitis, kai rei-
kalai galėtų slysti, kaip per 
sviestą.

Nuo kovo 20 dienos, Sau-
lei pradėjus kelionę Avino 
ženklu, bei artimos pozicijos 
su Lilit įtakoje, metas pasi-
žymės noru priiminėti greitus 
ir rizikingus sprendimus, ko-
vingumu. Šiuo laikotarpiu iki 
balandžio 20 dienos jums pa-
dės gebėjimas daugelį reikalų 
spręsti diplomatiškai, ieškant 
kompromiso, namuose – tar-
pusavio supratimo.

Birželį, Saulei keliaujant 
jums opoziciniu ženklu, sė-
kmę greičiau pelnysite kolek-
tyvine veikla, o bendraudami 
ieškosite kas jus jungia ir vie-
nija.

Gruodis jums romantiš-
kas metas, kai tebeieškantys 
naujo žmogaus lengviau už-
megs naujas pažintis, o jau 
suradę mąstys apie tvirtesnius 
tarpusavio saitus. Saulės ir 
Nusileidusio Mazgo artimos 
pozicijos jūsų ženkle įtakoje, 
greičiau sulauksite savo darbų 
rezultatų. Tai ypatingas laikas 
jūsų pergalėms, svarbiems 
pasiekimams. Šiuo metu ver-
ta būtų paieškoti naujų finan-
sinių galimybių, norintiems 
gauti geresnį atlygį – naujų 
darbų.

Tad metų pabaiga jums ga-
lėtų būti ypač sėkminga tiek 
naujai veiklai, tiek pradėtam ir 
vystomam verslui, tiek ir har-
moningų tarpusavio santykių 
kūrimui.

OŽIARAGIS
Tai aiškumu, konkretumu 

pasižymintys pragmatiški me-
tai, kai realiai vertinsite, kaip 
svarstyklėmis sversite savo ir 

kitų galimybes, gautus pasiū-
lymus, planuosite, ieškosite 
tikslams pasiekti konkrečių 
kelių. Tad jūsų ženklo simbo-
lis šiems metams, – svarsty-
klės.

Metai prasidės Saulės 
viešnage karališkajame jūsų 
ženklo laipsnyje. Tai – ypa-
tingas laikas naujų planų 
kūrimui. Sausio 9 dieną Sau-
lei su Merkurijui keliaujant 
griaunamuoju jūsų laipsniu, ir 
10 dieną dalinio Mėnulio už-
temimo metu, šaunu būtų iš-
sivalyti iš širdžių rūdžių nuo-
sėdas, – buvusias nuoskaudas, 
nusivylimus. O štai vėlesnės 
dienos Ožiaragiams – žvaigž-
džių palankumo metas, – jūsų 
ženkle viešės Saulė, Saturnas, 
Jupiteris, Nusileidęs Mazgas 
ir Plutonas. Tai ypatingas lai-
kas ženkliems karjeros poky-
čiams, tiktų tolimesnių tikslų 
numatymui. Būsite linkę at-
rasti tarp pelų tiesos grūdus, 
atsirinkti naujas perspektyvias 
veiklos kryptis.

Sausio 15 d. iki 20 dieno-
mis, Jupiteriui viešint karališ-
kajame jūsų ženklo laipsnyje, 
norėsis vertinti tikruosius da-
lykus. Tai puikus laikas užsi-
imti savo verslu, pirkti-par-
duoti nekilnojamąjį turtą, 
įsigyti vertingų daiktų.

Vasario 16 dieną į jūsų žen-
klą įžengs Marsas. Jame jis 
bus iki kovo 31 dienos. Tai 
laikotarpis mąstantiems apie 
ženklesnius darbo pokyčius. 
Ypač tiems, kas bus pajutę 
karjeros pasiektas lubas.

Nuo kovo 23 d. iki liepos 
2 d. iš jūsų ženklo į Vande-
nio, bus iškeliavęs Saturnas, 
– gali keistis jūsų prioritetai, 
veiklos kryptys, susidėlio-
ti nauji gyvenimo akcentai. 
Nuo liepos 2 d. Saturnui su-
grįžus į jūsų ženklą iki spalio 
1 d. Į pirmą planą kils materi-

alūs klausimai. Siekite stabi-
lumo ir kartu aiškiau matysite 
situacijas, aplinkybes, kitų 
interesus.

Spalio 21 d. Juodas Mėnu-
lis įžengia į Jaučio ženklą. Tad 
šiuo laiku labiau pasikliaukite 
savo intuicija. Pamažinę norus 
būti nuolat teisiais, pasijauski-
te ir laimingais. Metų gale į 
jūsų ženklą atkeliavus Saulei, 
užsiimkite gražių tarpusavio 
santykių puoselėjimu.

VANDENIS
Aktyvūs, ryžtingi metai, 

kai lengviau galite pagauti 
laimės paukštę už uodegos, 
ir išsitraukti bent vieną, sė-
kmę žadančią jos plunksną. 
Plunksna ir yra jūsų ženklo 
šių metų simbolis, raginantis 
į gyvenimą žvelgti lengviau, 
sklęsti pagavus palankų vėją. 
Jau metų pradžioje, Venerai 
viešint jūsų ženkle, šaunus 
laikas ieškantiems savojo 
žmogaus, – sektųsi kviesti į 
pasimatymus, užmegzti drau-
gystę.

Sausio 21 d. Saulei atke-
liavus į jūsų ženklą, tinkamas 
metas įgyvendinti ilgai bran-
dintus savo tikslus. Palankus 
laikas užsiimantiems prekyba, 
finansais, galėsite sėkmingiau 
įsigyti nekilnojamą turtą.

Kovo 4 d. sugrįžus iš Žuvų 
į jūsų ženklą Merkurijui, iki 
kovo 16 d., kai kurie įsitikin-
site, kad gera nauja – tai gali 
būti ir primiršta sena.

Kovo 23 dieną į jūsų ženklą 
įžengs Saturnas. Norėsis skir-
ti laiko dvasinėms įžvalgoms, 
atrasti santarvę su savimi, 
savo praeitimi ir aplinkiniais.

Kovo 31 d. Marsui įžengus 
į jūsų ženklą iki gegužės 13 
dienos, laikotarpis palankus 
materialaus pagrindo kūrimui, 
darbų keitimui, kai kas ryšis 
pradėti kažką savo.

Gegužės 21 d. Saulei įžen-
gus Dvynių ženklą iki birželio 
20 dienos, laikas tinkamas ke-
tinantiems pervažiuoti į naują 
gyvenamą vietą, norintiems 
užmegzti naujus tarpusavio 
santykius.

Liepos 22 dieną Saulei pe-
rėjus į jums opozicinį Liūto 
ženklą, ir juo keliaujant iki 
rugpjūčio 23 dienos, galite 
būti linkę sutirštinti spalvas, 
tad nevertėtų šiam periodui 
planuoti esminių pokyčių. Jis 
labiau tiktų jūsų atostogoms.

Nuo rugsėjo 23 dienos, 
Saulei perėjus į Svarstyklių 
ženklą, iki spalio 23 dienos 
sektųsi iškart spręsti iškilusius 
uždavinius. Tai laikas, kai rei-
kėtų derintis prie aplinkybių, 
o tarpusavio santykiuose ieš-
koti santarvės ir supratimo.

Lapkritį išlaikykite vidinę 
ramybę, neįkriskite į smul-
kmenas. O metų pabaigoje 
norėsis į situacijas pažvelgti 
linksmiau, atrandant gyveni-
mo džiaugsmą gausinančių 
dalykų.

ŽUVYS
Apgalvotų, paruoštų ėjimų 

metai, galintys priminti gerą 
šachmatų partiją. Tad jūsų 
ženklo metų simbolis – šach-
matai. Jau metų pradžioje, 
nuo sausio 13 dienos, Vene-
rai atkeliavus į jūsų ženklą, 
iki vasario 7 dienos, neprošal 
numatyti keletą ėjimų į priekį, 
o kartu išlaikyti aiškią tikslo 
kryptį.

Sausio 28 d. Juodasis Mė-
nulis iš jūsų pereis į Avino 
ženklą, – dienos atneš ilgai 
lauktą ramybę ir stabilumą. 
Vasario 3 dieną Merkurijui 
atkeliavus į jūsų ženklą, galė-
site daug nuveikti profesinėje 
srityje, gali kilti geros meni-
nės-kūrybinės idėjos. Vasario 
19 d. Saulei įžengus į jūsų 

ženklą, iki kovo 20-os dienos, 
puikus laikas norintiems per-
mainų, palankus nusprendu-
siems keisti gyvenamą vietą.

Kovo 16 dieną sugrįžus 
Merkurijui iki balandžio 11 
dienos, lengviau atskleisite 
savo kūrybinius, meninius su-
gebėjimus.

Gegužės 13 dieną į jūsų 
ženklą įžengus Marsui, kai 
kas galės ieškotis naujos dar-
bo vietos. Nuo gegužės 29 
dienos, palankių Merkurijaus 
ritmų įtakoje, laikotarpis ro-
mantikai, gebėjimui išreikšti 
savo jausmus.

Nuo birželio 22 iki liepos 
22 dienos, Saulės ritmų Vėžio 
ženkle įtakoje, daugelį dalykų 
galėsite pamatyti naujoje švie-
soje. Šis laikotarpis – savotiš-
kas dvasinių ieškojimų metas, 
kai svarbu bus susivokti savo 
vidiniame pasaulyje, atran-
dant tikruosius dalykus ir ver-
tybes.

Rugpjūčio 8 dieną Vene-
rai perėjus į Vėžio ženklą, 
siekiant sėkmės, jums labai 
padės mokėjimas pasirem-
ti savo vidine galia ir šviesa, 
gebėjimas dalintis ne tik savo 
rūpestėliais, bet ir džiaugsmu. 
Reikėtų remtis jau pasiek-
tais laimėjimais, patikrintais 
sprendimais.

Nuo rugpjūčio 23 iki rug-
sėjo 23 dienos, Saulei viešint 
opoziciniame jums ženkle, 
kad nebūtumėte linkę pergy-
venti, ar pasijausti aukomis, 
o lengviau rastumėte išeitis, 
svarbu bus matyti šviesą tu-
nelio gale, išlikti pozityviais ir 
džiugiais.

Spalį ir lapkritį išradingai 
ieškokite išeičių, imkitės grei-
tų ir ryžtingų žingsnių, o metų 
gale norėsis kuo daugiau laiko 
skirti savo vaikams ir bran-
giausiam gyvenimo žmogui.

Delfi.lt inform.

KITA

• Storesnes metalines statines 200 l 
talpos. Tel. 8 615 55 734. 
 Rokiškis

• Buitinius dujų balionus. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 611 17 063.  
Rokiškis
• 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

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 3 kambarių butą Utenoje, 
Aukštakalnyje, Taikos g. 
Renovuotas namas, 4 aukštas. Su 
baldais ir buitine technika. Kaina 
derinama. Daugiau informacijos 
telefonu. Kaina 48900 Eur.  
Tel. 8 609 74 707. Utena

• Sodybą šalia Obelių arba keičiu 
į dviejų kambarių butą. Siūlyti 
įvairius variantus.  
Tel. 8 694 01 135. Rokiškis
• Pusę gyvenamojo namo 
Obeliuose, 45 kv. m ploto su 14 
a žemės valda ir ūkiniu pastatu. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 675 40 836. 
Rokiškis
• 4 ha žemės sklypą Panemunėlio 
seniūnijoje. Tel. 8 677 58 323. 
Rokiškis
• 3 kambarių butą Pandėlio centre. 
Butas be patogumų, antrame 
medinio namo aukšte. Platesnė 
informacija telefonu. Kaina 2000 
Eur. Tel. 8 603 19 973.  

Rokiškis
• 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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Audi 80, 1990 m., 1,6 l, TD, 59 
kW. TA dar pusei metų, nesupuvęs, 
pagal metus tvarkingas automobilis. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 692 54 947. 
Kupiškis
• Audi A4 1,9 l, tdi, universalas. 
1997-10 mėn., TA iki 2021.05.10. 
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Kaina 700 Eur. Tel. 8 626 80 474. 
Rokiškis
• Seat Toledo 1999 m., 1,9l, TDI, 
81kW. TA iki 2020.06. Tvarkingas, 
puikiai užsivedai ir važiuoja, 
trauka gera. Pakeisti diržai, 
naujas starteris, restauruota vairo 
kolonėlė. Yra nauja magnetola, 
antras ratų komplektas su naujomis 
žieminėmis padangomis. Kaina 850 
Eur. Tel. 8 652 06 977.  
Rokiškis
• Puikų, prižiūrėtą automobilį 
Nissan Note. 2007 m., 1,5 l, 
dyzelis, 63 kW. Įsigijome kitą 
tad šis nebereikalingas. Kaina 
derinama. Kaina 1650 Eur.  
Tel. 8 625 12 405. Rokiškis
• Audi A4. Pasikeičiat granatą ir 
važiuojat. Kaina 350 Eur.  

Tel. 8 675 63 386. Rokiškis
• Toyota Avensis 2003 m. 
Universalas, 2 l, dyzelis, 85 kW. 
Mėlynos spalvos. Kaina 1750 Eur. 
Tel. 8 617 10 469. Rokiškis
• 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

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Toyota skardinius ratlankius 16 
114,3/60,1. 5 tvirtinimo taškų. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 678 10 002. 
Rokiškis
• Fiat Ducato skardinius ratus. 
2 vnt., R15 su padangomis su C 
raide. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 674 92 644.  

Rokiškis
• Kaip naujus Ford Transit 
skardinius ratlankius R15 su 
padangomis. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Ratlankius R19 114. Tinka 
Nissan, Toyota, Hyundai, Mazda. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Ratlankius R16 5/114. Tinka 
daugeliui Toyota, Hyundai, Nissan 
modelių. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 685 75 884.  
Rokiškis
• Skardinius ratlankius 5/112 Audi, 
Volkswagen R15. Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Keturių skylių lengvo lydinio 
ratlankius R15, centrinė skylė 58 
mm, tarpas tarp skylių 108x76 mm. 
Tel. 8 615 55 734.  
Rokiškis
• Naudotas automobilių dalis: 
kabliai, vairo kolonėlės, kuro 
siurbliai, duslintuvai ir kita. VW 
Passat, VW Golf, Audi A4, Audi 
B4, VW Transporter, Renault 
Master, VW Sharan, Ford Galaxy. 
Tel. 8 600 54 331.  
Rokiškis
• VW Passat B5+ 2000 m., 1,9 l, 
TDI, 85 kW, universalą dalimis.  
Tel. 8 600 54 331.  
Rokiškis
• VW Passat B5 1999 m., 1,6 l, 
benzinas, universalas, kablys.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Audi A4 1,9l, TDI, 66 kW, sedaną 
dalimis. Tel. 8 600 54 331.  
Rokiškis

• Ford Galaxy 1998m., 1,9l, TDI, 
66kW, dalimis. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• VW Passat B5 sedaną, 1998 m., 
1,9 l, dyzelis, 81 kW, dalimis.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• VW Golf 3 1998 m., 1,9 l, TD, 
universalą dalimis.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• VW Passat B5 dalimis. 1,9 l, 
81kW arba 85kW. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• 1999 m. VW Passat B5 sedano 
dalis. Bagažinės dangtį už 15 Eur. 
Galinį bamperį už 10Eur. Galines 
abiejų pusių duris po 10 Eur.  
Tel. 8 662 18 822. Rokiškis
• VW Golf 3 dalimis. Geras 
variklis. Daugiau informacijos 
telefonu. Tel. 8 645 60 405. 
Rokiškis
• Audi A6 C5 2000 m. variklio 
dangtį. Juodas, spalvos kodas ly9b. 
Su grotelėmis. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 662 18 822. Rokiškis
• Priekiniais ratais varomos 
Audi A6 C5 110kW DEQ gerą 
automatinę greičių dėžę su pūsle ir 
kompiuteriu. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 662 18 822. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• VW Passat B4 (delfinas). 1,9 l, 
tdi, 66 kW, 1994 m., dalimis.  
Tel. 8 671 51 396. Rokiškis
• Ratlankius BBS LM 19 5X112 su 
padangomis 225/35. Tarnautų vieną 
sezoną. Dvi naujos. Ratlankiai 
tvarkyti, virinti. Tinka Mercedes, 

Audi, VW. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 621 08 929. Rokiškis
• VW Passat B4 dalimis. 1996 
m., 1,9 l, tdi, 66 kW, universalas, 
mėlynos spalvos. Tel. 8 602 87 040. 
Rokiškis
• 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 1,2l benzininį 
variklį. Pilnas komplektas: dėžė, 
kompiuteris, starteriai. Rida 94 
000km. 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. Kaina 3 Eur.  
Tel. 8 602 87 040. Rokiškis
• Audi 80 B4 dalimis. 2l, pilnas 
įpurškimas, universalas, sidabrinės 
spalvos. Tel. 8 602 87 040. 
Rokiškis
• Audi 80 B4 dalimis. 1,9 l, tdi, 
66 kW, sedanas, tamsiai mėlynos 
spalvos. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 602 87 040.  
Rokiškis
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04 05:10 Ponių rojus 4

06:00 Himnas
06:05 Daiktų istorijos
07:00 Mūšio laukas
07:30 Gipsas
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
12:00 Nepažįstamas 
kiaulinių pasaulis
12:55 Gyvūnų metropolis 
13:50 Džesika Flečer 10
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Žinios
18:00 Langas į valdžią
18:30 Vakaras su Edita
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Saulius Prūsaitis 
„Namo nereiks pareit!“

22:30 Kiniška dėlionė
00:30 Milžinas Halkas
02:50 Europos kinas. Julija ir 
karininkas
04:20 Kūrybingumo mokykla
04:30 Gipsas

05:10 Makgaiveris
06:15 Televitrina
06:30 Ančiukų istorijos
07:00 Transformeriai. 
Kibernetinė Visata
07:30 Aladinas 
08:00 Ančiukų istorijos 
08:30 Virtuvės istorijos 
09:00 Gardu Gardu 
10:00 Būk sveikas! 
10:30 Penkių žvaigždučių 
būstas
11:00 Mano pinigai
11:30 Planeta
13:05 Johanos paslaptis

14:45 Asteriksas ir Obeliksas: jos 
didenybės tarnyboj
16:45 Ekstrasensų mūšis
18:30 TV3 žinios
19:30 Uošvių nepasirinksi
21:00 Iš meilės Pablui
23:20 Deadpool
01:25 Toras 
03:20 Megė 
04:55 Tėvynė
05:50 Atsargiai! Merginos

06:55 Tomo ir Džerio 
nuotykiai 
07:20 Zigis ir Ryklys 
07:45 Šaunusis Skūbis-Dū 
08:10 Ponas Bynas 
08:40 Tomo ir Džerio nuotykiai 
09:10 Beprotiškos melodijos 
09:35 Mėnulio užkariautojai
11:25 Tėčio dienos stovykla
13:15 Sugrįžęs iš praeities

15:30 Gyvenimo užrašai
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Misija Katmandu. 
Nelės Ir Simono nuotykiai
21:15 Auksinis kompasas
23:30 Žinių vedėjas 2. 
Legenda tęsiasi
01:35 Žalioji zona

06:25 Gyvūnijos stebuklai 
07:30 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas 
08:30 Galiu rytoj 
09:00 Sveikatos kodas
10:05 Varom! 
10:40 Diena laukinėje gamtoje 
11:40 Negyvenamose salose 
su Beru Grilsu 
12:45 Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvikovos 
13:45 Anthonis Bourdainas. 

Nepažįstami kraštai 
14:45 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas 
15:45 Nusikaltimų tyrėjai
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Rytas - Nevėžis
19:30 Muzikinė kaukė
22:00 Dakaras 2020 
22:30 Laukiniai laukiniai 
vakarai
00:40 Blogas senelis

05:35 „Atėjo…Sabas” 
06:25 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
07:15 TV parduotuvė
07:30 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“ 
08:30 „Neprijaukinti“ 
09:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2019"
09:30 Krepšinio pasaulyje

10:00 Vantos lapas
10:30 „Kartą po 20 metų”
12:00 „Detektyvas Linlis“ 
14:00 Gyvenimas
15:00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
16:00 Žinios
16:30 Kryptys LT
17:00 Laikykitės ten
18:00 Žinios
18:30 Vyrų šešėlyje 
19:00 „Moterų daktaras“ 
20:00 Žinios
20:30 „Senos sodybos belaisvis“ 
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 „Moterų daktaras“ 
01:00 „Pagrindinis įtariamasis“ 
03:00 „Pasaulis iš viršaus“ 
03:30 Kryptys LT
03:50 Laikykitės ten
04:35 Gyvenimas
05:20 Kryptys LT
05:40 „Senos sodybos belaisvis“
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07 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis
10:25 Miuncheno 
kriminalinė policija 36
11:10 Komisaras Reksas
12:00 Stilius
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
16:35 Kūrybingumo 
mokykla
16:45 Ponių rojus 4
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro
19:30 (Ne)emigranta
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 
ekspedicija
22:30 Dviračio žinios
23:00 Apgavikai 1

23:45 Komisaras Reksas
00:30 Tėčio reikalai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Istorijos detektyvai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Apgavikai 1
04:50 Kūrybingumo mokykla
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus 4

05:05 Atsargiai! Merginos 
06:25 Žvaigždžių karai.  
Sukilėliai 
06:55 Žuvėliokai 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 Visi mes žmonės
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 Prieš srovę 
20:30 Moterys meluoja geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Dešimt su puse balo. 
Apokalipsė
23:45 Skubi pagalba 
00:35 Makgaiveris 
01:30 X failai 
02:20 Tironas 
03:10 Skubi pagalba 
04:05 Vieniši tėvai 

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
20:00 Bus visko
21:00 "Rimti reikalai 2"
21:30 Žinios
22:30 Gaudynės
00:35 "Akloji zona" 
01:25 Oušeno tryliktukas

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
18:30 CSI. Majamis
19:30 Jūrų pėstininkai
20:30 Dakaras 2020 
21:00 Paskutinė kulka
22:50 Neįmanoma misija. Slaptoji 
tauta
01:15 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius
02:00 Nusikaltimų miestas

06.14 TV parduotuvė
06.30 Kaimo akademija
07.00 „Moterų daktaras“ 
08.00 Nauja diena
09.00 Puikūs pralaimėjimai
10.00 „Pavojingi jausmai”

11.00 „Gyvybės langelis“
12.10 TV parduotuvė
12.25„Pone prezidente” 
13.00 „Vieno nusikaltimo istorija”
14.00 Nauja diena
15.00 „Pavojingi jausmai”
16.00 Reporteris.
16.30 Lietuva tiesiogiai
17.00 „Gyvybės langelis“ 
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija”
19.30 Delfi dėmesio centre
20.00 Reporteris
21.00 „Pone prezidente”
21.30 Oponentai
22.30 Reporteris
23.30 Delfi dėmesio centre
00.00 „Pavojingi jausmai” 
01.00 Laikykitės ten su A. Tapinu
02.00 Nauja diena
03.00 „Vieno nusikaltimo istorija” 
04.00 „Pone prezidente” 
04.20 „Gyvybės langelis“
05.20 Oponentai
06.00 Nauja diena
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06 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva.
09:20 Senis
10:25 Miuncheno 
kriminalinė policija 36
11:10 Komisaras Reksas
12:00 Beatos virtuvė
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
16:35 Kūrybingumo 
mokykla
16:45 Ponių rojus 4 
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Vartotojų kontrolė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Tikrasis genijus

23:45 Komisaras Reksas
00:30 Klausimėlis
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Savaitė
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Tikrasis genijus
04:50 Kūrybingumo mokykla
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus 4

05:00 Tėvynė 
06:25 Žvaigždžių karai. 
Sukilėliai 
06:55 Žuvėliokai 
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
07:55 La Maistas 
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 Visi mes žmonės
20:30 Moterys meluoja geriau 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Kobra 11 
23:00 Ričardas Liūtaširdis 
01:05 Makgaiveris 
01:55 Tėvynė 
02:55 APB 
03:50 Kobra 11 
04:40 Vieniši tėvai 

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 Nuo... Iki...
21:00 "Rimti reikalai 2" 
21:30 Žinios
22:30 Oušeno tryliktukas
00:55 "Akloji zona"
01:45 Ištrūkęs Džango

06:30 CSI. Majamis
07:25 Mano virtuvė geriausia
08:35 Stoties policija
09:35 Paskutinis faras
10:30 Gelbėtojai - 112
11:30 Nusikaltimų tyrėjai
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
18:30 CSI. Majamis
19:30 Jūrų pėstininkai
20:30 Dakaras 2020 
21:00 Neįmanoma misija. Slaptoji 
tauta
23:40 Laukiniai laukiniai vakarai
01:35 Narkotikų prekeiviai
02:30 Gyvi numirėliai
03:10 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius

06.14 TV parduotuvė
06.30 Krepšinio pasaulyje
07.00 Šiandien kimba
08.00 „24/7“
09.00 Apie tave
10.00 „Pavojingi jausmai”

11.00 „Gyvybės langelis”
12.10 TV parduotuvė
12.25 „Pone prezidente”
13.00 Gyvenimas
14.00 Nauja diena
15.00 „Pavojingi jausmai” 
16.00 Reporteris
17.00 „Gyvybės langelis“
18.00 Reporteris
18.30 „Vieno nusikaltimo istorija”
19.30 Delfi dėmesio centre
20.00 Reporteris
21.00 „Pone prezidente”
21.30 Laikykitės ten su A. Tapinu
22.30 Reporteris
23.30 Delfi dėmesio centre
00.00 „Pavojingi jausmai”
01.00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
02.00 Nauja diena
03.00 „Vieno nusikaltimo istorija” 
04.00 „Pone prezidente” 
04.20 „Gyvybės langelis“
05.20 Laikykitės ten su A. Tapinu
06.00 Nauja diena

SE
K

M
A

D
IE

N
IS

 0
1.

05 06:00 Himnas
06:05 Visi kalba
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 Tėčio reikalai
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų 
pasakos
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Septyni pasauliai, 
viena planeta
12:55 Gyvūnų jaunikliai. 
Pirmi gyvenimo metai
13:45 Puaro
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Gyvenk be skolų
17:30 Žinios

18:00 Duokim garo!
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“
21:30 Bloga mergaitė
22:30 Medžiotojas ir Ledo 
karalienė
00:30 Sniego traukinys
02:35 Septyni pasauliai, viena 
planeta
03:25 Dainuoju Lietuvą. 
Naujametinės dainos
03:40 Šventadienio mintys
04:05 Kiniška dėlionė

05:50 Atsargiai! Merginos
06:15 Televitrina
06:30 Ančiukų istorijos
07:00 Transformeriai. 
Kibernetinė Visata
07:30 Aladinas 
08:00 Ančiukų istorijos 
08:30 Svajonių ūkis 

09:00 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal moteris 
11:00 Svajonių sodai
12:00 Nykštukas Nosis
13:45 Sniego drakonas
15:40 Dantukų fėja 2
17:25 Įrodytas nekaltumas
18:30 TV3 žinios
19:30 Pasmerkti. Kauno 
romanas
21:30 Transporteris. Visu greičiu
23:15 Persekiojama daktaro
01:00 Iš meilės Pablui
03:10 Deadpool
05:00 Tėvynė

06:50 Tomo ir Džerio 
nuotykiai 
07:15 Zigis ir Ryklys 
07:40 Šaunusis Skūbis-Dū
08:05 Neramūs ir triukšmingi 
08:35 Tomo ir Džerio nuotykiai 
09:00 Sveikatos namai
09:55 Tarzanas

11:45 Skūbis Dū 2. Monstrai 
išlaisvinti
13:35 Labas rytas
15:40 Neteisingai apkaltintas
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Lietuvos balsas
21:45 Ištrūkęs Džango
01:00 Švytėjimas
03:05 Žinių vedėjas 2. Legenda 
tęsiasi

06:30 „Ultimate Strongman“ 
pasaulio veteranų galiūnų 
čempionatas
07:30 Muchtaro sugrįžimas. Naujas 
pėdsakas 
08:30 Tauro ragas
09:00 „Ultimate Strongman“ 
pasaulio komandinis galiūnų 
čempionatas
10:05 Varom! 
10:40 Diena laukinėje gamtoje 
11:40 Negyvenamose salose su 

Beru Grilsu
12:45 Džeimio ir Džimio 
kulinarinės dvikovos 
13:45 Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai
14:45 Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas 
15:45 Nusikaltimų tyrėjai
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Lietkabelis - Žalgiris
19:30 Fantomas
21:35 Dakaras 2020 
22:05 Narkotikų prekeiviai
23:05 Gyvi numirėliai 
23:55 Porininkai
01:40 Blogas senelis

05:20 Kryptys LT
05:40 „Senos sodybos belaisvis“ 
07:15 TV parduotuvė
07:30 „Gluchariovas“ 
08:30 Kaimo akademija
09:00 „Pasaulio turgūs“ 
10:00 Šiandien kimba

11:00 Kryptys LT
11:30 Krepšinio pasaulyje
12:00 „Šelesto bylos” 
14:00 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
15:00 Skyrybos
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Oponentai
18:00 Žinios
18:30 Vyrų šešėlyje
19:00 „Moterų daktaras“ 
20:00 Žinios
20:30 Laikykitės ten
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 „Moterų daktaras“ 
01:00 „Detektyvas Linlis“ 
03:00 „Pasaulis iš viršaus“ 
03:30 Oponentai
03:50 „24/7“
04:35 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
05:20 Mano vieta
05:40 „Moterų daktaras“

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

VAIZDO TECHNIKA

• 105cm įstrižainės televizorių. 
Reikalingas skaitmeninis imtuvas. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 674 54 495. 
Rokiškis

• Naudotą kultivatorių, 5 m pločio. 
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis

• Namų kino sistemą su žemų 
dažnių garsiakalbiu.  
Tel. 8 671 74 606. Rokiškis

PASLAUGOS

• Valome kaminus, krosnių angas, 
atliekame santechnikos ir smulkius 
remonto darbus. Tel. 8 644 41 260. 

Rokiškis
• Atlieku visus santechnikos 
darbus. Tel. 8 615 52 759.  
Rokiškis
• Giedame grojame laidotuvėse, 
metinėse. Kaina nuo 30 Eur.  
Tel. 8 629 16 644.  
Rokiškis

• Autovežio paslaugos. Vežame 
įvairius krovinius ir kitą techniką 
iki 2,5 t. Tel. 8 689 05 448. 
Rokiškis
• Automobilių, krovinių, žemės 
ūkio technikos transportavimas. 
Savivarčio paslaugos.  
Tel. 8 604 86 441.  

Rokiškis
• Techninė pagalba kelyje.  
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis
• Mini ekskavatoriaus nuoma. 
Vienviečio traliuko paslaugos. Vežu 
krovinius iki 3,5 t.  
Tel. 8 606 02 944.  
Rokiškis
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PERKA

• Pirksiu butą 1, 2 ar 3 aukšte. 
Siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis
• 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

qNaujienos
qSkelbimai
q Video ir 
fotogalerijos

www.rokiskiosirena.lt

Estijos „Sputnik“ nuo sausio 1-osios nedirba 
dėl visų darbuotojų išėjimo

Kremliaus ruporu lai-
komos naujienų agentūros 
„Sputnik“ padalinio Esti-
joje interneto svetainės visi 
darbuotojai buvo priversti 
priimti sprendimą nuo sau-
sio 1-osios išeiti iš darbo 
dėl šioje šalyje Maskvai 
taikomų sankcijų, remda-
masi Rusijos valstybinės 
naujienų agentūros „Ros-
sija segodnia“ spaudos tar-
nyba pranešė svetainė rus.
postimees.

Rusų naujienų agentūra 
„RIA Novosti“ pranešė, kad 
„Sputnik Estonia“ redakcijos 
darbas sustabdytas, bet ateity-
je bus pratęstas.

„Rossija segodnia“ pra-
nešime spaudai sakoma, kad 
sprendimą nutraukti darbo 
santykius priėmė patys „Spu-
tnik Estonia“ darbuotojai, nes 
jiems esą grėsė laisvės atėmi-
mas iki penkerių metų.

„Deja, patirtis rodo, kad ne-
paisant regimo estų pareigūnų 
grasinimų absurdiškumo žur-
nalistų baudžiamasis perse-
kiojimas šiandienos Europoje 
– realybė. Rizikuoti žmonių 
laisve mes niekaip negalime“, 
– nurodė platformą „Sputnik“ 
sukūrusi „Rossija segodnia“.

Tuo metu Estijos užsie-
nio reikalų ministras Urmas 
Reinsalu gruodžio pabaigoje 
paskelbė, kad šalis agentūros 
„Sputnik“ vietos padaliniui 
taiko tik finansines sankcijas 
ir nebando blokuoti šio por-
talo ar kaip nors paveikti jo 
turinio.

Tai U. Reinsalu sakė inter-

viu visuomeninio transliuo-
tojo ERR naujienų portalui. 
Pasak ministro, finansinius su-
varžymus portalui „Sputnik“ 
Estijoje nulėmė tai, kad Eu-
ropos Sąjunga taiko sankcijas 
Rusijos žiniasklaidos grupei 
„Rossija segodnia“ vadovau-
jančiam Dmitrijui Kiseliovui, 
kuris „daro įtaką agentūros 
„Sputnik“ veiklai“.

„Tačiau noriu pabrėžti, kad 
jokių veiksmų dėl šio portalo 
turinio nebuvo. Šios finansi-
nės sankcijos, mūsų vertini-
mu, kaip tik varžo ekonominę 
veiklą. Galvoju, kad tai pa-
teisinama. Mes informavome 
Europos Komisijos juridinę 
tarnybą. Atitinkamos... agen-
tūros Europos Komisijoje 
pareiškė, kad šie Estijos Res-
publikos žingsniai dėl minimo 
ES sankcijų reglamento taiky-
mo yra tinkami“, – nurodė U. 
Reinsalu.

Pasak jo, D. Kiseliovas „iš 
tikrųjų yra vienas svarbiausių 
propagandininkų, pateisinan-
čių Rusijos agresiją Ukrainos 
atžvilgiu“.

Ministras pridūrė, kad 
„Sputnik“ biuras Estijoje yra 
vienas šios žiniasklaidos gru-
pės filialų, todėl jo atžvilgiu ir 
taikomos finansinės sankcijos.

Finansinės sankcijos pir-
miausia reiškia tai, kad Esti-
jos kredito įstaigos neatida-
ro banko sąskaitų agentūrai 
„Sputnik“ ir nepalaiko jo mo-
kėjimų.

U. Reinsalu nesutiko su 
nuomone, kad taikydama 
sankcijas „Sputnik“ Estija el-
giasi skubotai.

„Anksčiau Latvija, pavyz-
džiui, remdamasi sankcijomis 
Dmitrijui Kiseliovui, blokavo 
portalus „Baltnews“ ir „Spu-
tnik“ Latvijos teritorijoje. 
Kiek žinau, Lietuva, kaip ir 
Estija, ėmė taikyti finansines 
sankcijas „Rossija segodnia“ 
veiklai. Tai, žinoma, nėra uni-
kalu“, – sakė Estijos užsienio 
reikalų ministras.

Paklaustas, kodėl Estija 
sankcijas „Sputnik“ ėmė tai-
kyti tik dabar, nors šis portalas 
šalyje veikia nuo 2016 metų 
vasario 24-osios, U. Reinsalu 
tiesaus atsakymo nepateikė.

„Europos Sąjungoje yra 
specialių darbo grupių, kurios 
konsultuojasi ir keičiasi infor-
macija, kaip interpretuoti ir 
vykdyti sankcijų politiką. Ne-
atmetu galimybės, kad mūsų 
valdininkai, užsiimantys kova 
su pinigų plovimu, be abejo, 
įvertino ir išanalizavo kitų ša-
lių praktiką, ypač Latvijos ir 
Lietuvos“, – sakė jis.

Anksčiau „Sputnik“ Estijo-
je vyriausioji redaktorė Jelena 
Čeryševa pareiškė, kad agen-
tūrai draudžiama daryti lėšų 
pervedimus, jos mokesčiai 
įšaldyti, o nuomotojai spau-
džiami nutraukti sutartis.

Be to, pasak jos, portalo 
darbuotojus estų pareigūnai 
įspėjo dėl galimos baudžia-
mosios atsakomybės už ben-
dradarbiavimą su „Sputnik“.

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

Karinis sraigtasparnis iš Latvijos 
į Kauno klinikas atgabeno donoro inkstus

Naujųjų metų išvakarėse 
Lietuvos karinių oro pajėgų 
sraigtasparnis iš Latvijos 
į Lietuvą atgabeno donoro 
inkstus. 

Nacionalinis transplanta-
cijos biuro atstovė Rasa Pe-
karskienė BNS pranešė, kad 
atskraidinti donoro inkstai. 

„Viltis pasveikti bus su-

teikta dviems Lietuvos žmo-
nėms“, – BNS teigė ji.  

Krašto apsaugos minis-
terija pranešė, kad gruo-
džio 31-osios pavakarę, apie  
16.45 val. Lietuvos karinės 
oro pajėgos gavo Naciona-
linio transplantacijos biuro 
prašymą dėl skubaus donoro 
organo pergabenimo iš Lie-
pojos regioninės ligoninės į 

Kauno klinikas.
Pergabenimo operacijai pa-

sitelktas Karinių oro pajėgų 
sraigtasparnis AS-365, budin-
tis II Kauno paieškos ir gelbė-
jimo poste.

Sausio 1-ąją, 00.36 val., 
sėkmingai įvykdęs užduotį, 
sraigtasparnis AS-365 grįžo į 
postą.

BNS inform.

Vilniaus oro uostas pernai sulaukė 5 mln. keleivių
Paskutinę 2019-ųjų dieną 

keleivių skaičius Vilniaus oro 
uoste perkopė 5 mln. – tai di-
džiausias keleivių srautas per 
metus oro uosto istorijoje, pra-
nešė Lietuvos oro uostas.

„Keleivių srautas Vilniaus 
oro uoste (...) buvo didžiausias 
istorijoje. (...) metus baigėme 
pasiekę tikslą, kuris mums labai 
svarbus ir leidžia toliau planuoti 
naujas veiklos apimtis“, – pra-
nešime cituojamas Vilniaus oro 
uosto vadovas Dainius Čiuplys.

Nors šių metų vasarą keleivių 
srautai Vilniaus oro uoste neau-
go taip sparčiai kaip buvo pla-
nuojama, rudenį stebėtas spartus 

augimas – spalio ir lapkričio 
mėnesiais buvo aptarnauta žen-
kliai daugiau keleivių nei pernai 
tuo pačiu metu, atitinkamai 4,6 
proc., 7,1 proc.

Paskutinį metų ketvirtį kelei-
vių srautus augino lapkritį pra-
dėti skrydžiai į Eilatą ir, žinoma, 
prieššventinės kelionės“, – sako 
D. Čiuplys.

2020 metais tikimasi dar di-
desnio keleivių srauto, nes nuo 
pavasario iš Vilniaus oro uosto 
bus galima keliauti septyniomis 
naujomis kryptimis: „Wizz Air“ 
skraidins į Zaporožę ir Jerevaną, 
„Airbaltic“ – į Hamburgą, Ciū-
richą, Geteborgą, Dubrovniką ir 
Rijeką.

Vilniaus oro uostas 2020 
metais planuoja pradėti naujo 
išvykimo terminalo rangą, 2020 
metų pirmoje pusėje bus atida-
rytas naujas VIP terminalas su 
konferencijų centru. Lygiagre-
čiai planuojamos ir orlaiviams 
reikalingos infrastruktūros pero-
ne rekonstrukcijos.

Vilniaus oro uostas 2018 me-
tais aptarnavo 4,9 mln., o visi 
trys Lietuvos oro uostai bendrai 
– 6,3 mln. keleivių.

Žiemos sezono metu iš Lietu-
vos oro uostų 15 aviakompanijų 
tiesiogiai skraidina 78 regulia-
riosiomis kryptimis į 55 miestus 
26 šalyse.

BNS inform.
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Sausio 3-oji, 
penktadienis, 

1 savaitė
Iki metų pabaigos liko

363 dienos
Saulė teka 8.42 val., 
leidžiasi 16.04 val. 

Dienos ilgumas 7.22 val. 
Mėnulis – priešpilnis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Genovaitė, Kangailas, Kangailė, 
Kangeda, Kangedas, Vida, Vidas, 

Vidgailas, Vidgailė, Vidginas, 
Vidginė.

Rytoj: Arimantas, Arimantė, Arys, 
Armantas, Armantė, Armina, 
Arminas, Arminta, Armintas, 

Benedikta, Benė, Titas.
Poryt:  Edvardas, Gaudentas, 
Telesforas, Vytautas, Vytautė.

Dienos citata
„Jei yra būdas padaryti geriau 

– atrask jį (T. A. Edisonas).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1924 m. britų egiptologas 
Hovardas Karteris Karalių slėnyje 
netoli Luksoro rado faraono Tu-
tanchamono sarkofagą.

1926 m. mirė čekų rašytojas 
ir poetas Jaroslavas Hašekas, ne-
mirtingą šlovę pelnęs savo meis-
triška satyra „Šauniojo kareivio 
Šveiko nuotykiai“.

1946 m. Londone už išda-
vystę pakartas Viljamas Džoisas, 
Antrojo pasaulinio karo metais 
transliavęs nacių propagandą 
prieš Didžiąją Britaniją.

1959 m. Aliaska tapo 49-ąja 
JAV valstija.

1961 m. JAV prezidentas 
Dvaitas Eizenhaueris nutraukė 
diplomatinius santykius su Kuba.

1980 m. Kenijoje rasta nužu-
dyta britų gamtininkė ir rašytoja 
Džoi Adamson, išgarsėjusi knyga 
apie liūtus „Gimę laisvi“.

1993 m. Rusijos ir JAV prezi-
dentai Borisas Jelcinas ir Džor-
džas Bušas pasirašė START-II 
sutartį, kuria numatyta sunaikinti 
maždaug du trečdalius abiejų ša-
lių branduolinio strateginio puo-
lamojo ginklo atsargų.

1994 m. Sibire sudužus Rusi-
jos kompanijos „Baikal Air“ lėktu-
vui „Tupolev-154" žuvo visi 124 
juo skridę žmonės.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1923 m. Klaipėdoje įsteigtas 
Vyriausiasis Mažosios Lietuvos 
gelbėjimo komitetas.

Post scriptum
Gera prekė pati save giria.

VALSTYBĖS ILGALAIKIO 
MATERIALIOJO TURTO 

VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS
Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio 

mokykla, juridinio asmens kodas 190804895, 
adresas: Rokiškio rajono savivaldybė, Rokiškio 
kaimiškoji seniūnija, Kavoliškio kaimas, Meliora-
torių g. 1A, skelbia konkursą.

Išnuomojamas Valstybei nuosavybės teise pri-
klausantis ir šiuo metu Rokiškio technologijos, 
verslo ir žemės ūkio mokyklos patikėjimo teise val-
doma pastato dalis, esanti Kauno g. 31A, Rokiškis ( 
pažymėta plane – 1N5p, unikalus numeris – 7397-
2000-9014, bendras pastato plotas – 2640,38 kv. 
m., nuomojamas plotas – 0,5 kv. m. WiFi įrenginio 
pastatymui. Pradinis nuompinigių dydis – 10,00 
eurų už vieną mėnesį. Turto nuomos sutarties ter-
minas – 3 metai.

Nuompinigiai nuomotojui turi būti mokami kas 
mėnesį, prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau 
kaip iki einamojo mėnesio 10 d. pagal nuomotojo 
pateiktą sąskaitą.

Delspinigiai už nuomininko praleistą nuomos 
mokesčio mokėjimo terminą – 0,05 procento nuo 
visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą 
dieną.

Konkurso dalyviai registruojami nuo 2020 m. 
sausio 10 d. 8.00 val. iki 2020 m. sausio 14 d. 14.00 
val. sekretorės kabinete. Įgaliotas asmuo Miranda  
Kazanavičienė, tel. 8458 68078.

Konkurso dalyviai paskelbtose konkurso są-
lygose nurodytu laiku pateikia komisijos nariui 
užklijuotą voką ant kurio turi būti užrašyta: kon-
kurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio 
konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir 
nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti 
pateikta paraiška, kurioje nurodyta: konkurso da-
lyvio pavadinimas, arba vardas ir pavardė, įmonės 
arba asmens kodas, adresas, tel. numeris, el. paštas, 
pageidaujamo išsinuomoti turto pavadinimas, pa-
aiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos 
turtą, siūlomas nuompinigių dydis, bankiniai rekvi-
zitai, atsiskaitomosios sąskaitos numeris ir asmens 
tapatybę patvirtinančio dokumento arba įmonės 
steigimo pažymėjimo kopija.

Kartu su voku pateikiami  dokumentai, patvir-
tinantys, kad sumokėtas pradinis įnašas. Kon-
kurso dalyvio pradinis įnašas, lygus vieno mėne-
sio pradiniam nuompinigių dydžiui, sumokamas 
prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu 
į RTVŽŪ mokyklos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. 
LT724010041500030075. Konkursą laimi dalyvis, 
pasiūlęs didžiausią kainą.

Turto apžiūra vyks 2020 m. sausio 3 ir 6 d. nuo 
8.00 val iki 16.00 val. Atsakingas asmuo – Algirdas 
Vyšniauskas, mob. tel. 8679 03788

Komisijos posėdis įvyks 2020 m. sausio 14d. 
15.00 val. Melioratorių g.1A, Kavoliškio k., Rokiškio 
r. 102 kab.

Užs. 0911

Atliekame visus įmanomus 
kraujo tyrimus

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

GARSO TECHNIKA

• Automobilinį CD grotuvą 
Panasonic CQ-C1405N. MP3, 
AUX. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 687 73 075. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Pekinuką, atvestąį rugsėjo 28 
dieną. Šuniukas žaismingas, 
pasiruošęs keliauti į naujus namus. 
Ir dvi vokiečių aviganes, atvestas 
spalio 4 dieną. Kalytės gyvena 
lauke, žaismingos, sargios. Kaina 
120 Eur. Tel. 8 625 88 359.  
Biržai
• Pigiai 4 mėn. gaidžius veislei. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Jauną ožį. Ilgaplaukis, beragis. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 671 55 706. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo. Galiu dirbti 
pagalbiniu arba ūkyje. Obeliai.  
Tel. 8 603 37 595. Rokiškis
• Galiu prižiūrėti vaikus arba 
senyvus žmones. Patirties turiu. 
Galiu dirbti bet kuriuo paros metu. 
Tel. 8 648 17 434. Rokiškis
• Vyras ieško bet kokio darbo.  
Tel. 8 628 94 772. Rokiškis
• Vyras ieško bet kokio darbo. 
Galiu atlikti ir pagalbinius darbus, 
darbo nebijau. Tel. 8 699 28 563. 
Rokiškis
• 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, darbui su krovinine 
technika. Tel. 8 687 33 067. 
Rokiškis
• UAB siūlo darbą miškavežio 
vairuotojui, reisai Lietuva-Latvija. 
Tel. 8 687 33 067. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Planšetę. Uždėjus ją ant 
klaviatūro, galima pasidaryti 
nešiojamąjį kompiuterį. Win10 
Home, ekranas 11,6col. IPS, 
CPU 1.46GHZ turbo 2.39GHZ. 
4 branduolių, RAM 2GB, 32GB 
vidinė. Į klaviatūrą dedamas 
standartinis HDD ar SSD, yra USB 
3.0, komplekte kroviklis ir dėklas. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 647 88 088. 
Rokiškis
• Monitorių LG e1942. Naujas, 
viskas veikia. Su dėže ir visais 
priedais. Jungtis VGA, 18.5 LCD 
LED. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 655 12 035. Rokiškis
• 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

MOBILIEJI TELEFONAI

• Idealų, kaip naują Xiaomi 
Pocophone f1 6/64GB. Labai 
galingas ir greitas telefonas. 

Garantija, pilnas komplektas, du 
dėklai ir atsarginis grūdintas stiklas 
ekranui dovanų. Atsakau į sms. 
Kaina 190 Eur. Tel. 8 647 88 088. 
Rokiškis
• Puikios būklės iPhone 6S. 
Nedaužtas, neskilės, nepririštas, 
neblokuotas. Tinka visos SIM. 
Baterijos defektas. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 692 64 675. Rokiškis
• Idealų iPhone 7 32GB Rose Gold, 
visiškai sukomplektuotas (viskas 
kas buvo perkant naują), pirkimo 
dokumentais (pirktas 2017 m.). 
Nėra jokių defektų, viskas veikia 
idealiai. Kaina 190 Eur.  
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Įvairių veislių valgomąsias 
bulves. Galiu atvežti.  

Tel. 8 601 26 960. Rokiškis
• Ekologišką medų, galiu atvežti. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Medų. 1 kg kaina 2 Eur.  
Tel. 8 612 94 765. Rokiškis

NUOMA

• Ieškau išsinuomoti buto su visais 
baldais ir buitine technika, nuomos 
mokestis iki 100 Eur.  
Tel. 8 607 39 103. Rokiškis
• Pora ieško 1-2 kambarių buto 
nuomai Rokiškyje.  
Tel. 8 622 17 872. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas dovanoja/parduoda 
ne seną jūrų kiaulytę? Jei turite 
pasiūlymų, rašykite el. paštu 
gbbbpe@gmail.com.  

Tel. 8 621 57 612. Rokiškis
• Prašau padovanoti geros būklės, 
veikiančią dujinę viryklę.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Prašau padovanoti neįgaliajam 
veikiantį nešiojamą kompiuterį, 
3G arba 4G mobiliojo interneto 
įrenginį. Tel. 8 608 33 063. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Geros būklės maitinimo kėdutę 
Milli. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 645 02 486. Rokiškis
• Puikios būklės lovą mergaitei. 
160x80 cm, su čiužiniu. Kaina 90 
Eur. Tel. 8 625 11 069.  
Rokiškis
• Tvarkingą gultuką. Vibruoja, 
groja. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 626 50 483. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Pamečiau LSP (Lietuvos 
studento pažymėjimą). Radusiajam 
atsilyginsiu. Tel. 8 628 71 793. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Labai mažai naudotą pjūklą 
Stihl, 3,4 kW. Kaina negalutinė. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 684 20 231. 
Kupiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Naujus žvejybos tinklus. Siunčiu. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 678 66 028. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Lentas. Tel. 8 614 32 843. 
Rokiškis
• 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
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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

PARODOS:
Viešojoje bibliotekoje
„Pirmąjį Rokiškio liaudies teatro režisierių Vytautą Vajegą prisimenant“ 

(100-osioms gimimo metinėms);
Knygų paroda „Ant Kalėdų laukimo slenksčio“;
Aušros Povilavičiūtės kūrybinių darbų paroda.
Vaikų ir jaunimo literatūros skyriuje
Spaudinių paroda „Kūryba prasideda nuo minties“, skirta rašytojos 

Kristinos Gudonytės 70- osioms gimimo metinėms.
Paroda „Kalėdinė pasaka Tau“.
„Renkame 2019 metų knygą vaikams“.
Taip pat norime informuoti, jog prasidėjo devintoji akcija „Knygų Kalėdos“, 

kuriai startą davė ją inicijavusi Prezidentė Dalia Grybauskaitė. „Knygų Kalėdos“ 
po visą Lietuvą skleidžia žinią – dovanokime knygas bibliotekoms ir vaikų dienos 
centrams, o vieni kitiems – džiaugsmą ir šilumą. Naujų knygų, kaip kasmet, laukia 
Rokiškio J. Keliuočio viešoji biblioteka ir jos filialai rajono miestuose, kaimuose 
ir miesteliuose.

Gydymo įstaigose sumažės 
procedūrų, kurioms reikia raštiško 
paciento sutikimo

Gydymo įstaigose turėtų 
sumažėti procedūrų, ku-
rioms pacientams reikia pa-
sirašyti sutikimą.

Sausį įsigalioja tai numa-
tančios Pacientų teisių ir žalos 
sveikatai atlyginimo įstatymo 
pataisos. Seimas jas vienbal-
siai priėmė gruodį.

Vienas pataisos iniciatorių 
sveikatos apsaugos ministras 
Aurelijus Veryga sako, kad 
pakeitimais bus sumažinta 
biurokratinė našta medikams.

„Pakeitimai leis atsisakyti 
dalies nereikalingo popierių 
pildymo pacientams teikiant 
sutikimus netgi dėl tokių pro-
cedūrų kaip kraujospūdžio 
matavimas. Dabar įstatymas 
numato, kad faktiškai dėl vis-
ko reikia gauti paciento su-
tikimą“, – Seime kalbėjo A. 
Veryga.

„Norint sumažinti medi-
kams nereikalingo darbo ir 
galų gale patiems pacientams 
pradėti gauti sveikatos prie-
žiūros, o ne popierių pildymo 
paslaugas, būtų atsisakoma 
dalies perteklinių sutikimų“, – 
pažymėjo ministras.

Raštišką paciento sutikimą 
reikia gauti prieš atliekant chi-
rurginę operaciją, invazinę ar 
intervencinę procedūrą. Nuo 
sausio sutikimo nebereikės, 
jei invazinės ar intervencinės 
procedūros metu nepažeidžia-
mas audinių ar organų vienti-
sumas ir procedūra gali kelti 
tik nedidelį nepageidaujamą 
laikiną poveikį.

Jaunųjų gydytojų asoci-
acijos prezidentė Kristina 
Norvainytė sako, kad Seimo 
priimta pataisa „yra žingsnis 
į priekį, tačiau nesukurs tokio 
norimo efekto, kokio reikėtų“.

„Biurokratijos tikrai labai 
daug, ir ypatingai jauni gy-
dytojai didelę laiko dalį pra-
leidžiame ne su pacientais, 
ne tobulėdami profesiškai, 
bet pildydami dokumentus. Iš 
dalies dėl to kalta ir neefekty-
vi elektroninė sistema, nes iš 
esmės jos vieningos nėra, kie-
kviena įstaiga turi savo, labai 
daug kur tebereikia ranka ra-
šyti, spausdinti istorijos lapus 
ir klijuoti“, – BNS sakė K. 
Norvainytė.

Anot jaunų medikų atsto-
vės, idealiu atveju techniniam 
darbui atlikti reikėtų atskiro 
personalo, kaip yra kai kuriuo-
se užsienio šalyse: „Tokiems 
darbams atlikti yra atskiras 
personalas, kuris techninį dar-
bą padaro, epikrizes parašo, 
dokumentus užpildo pagal tai, 
ką gydytojas pasako“.

BNS inform.

Nuo sausio 1-osios – nauji mokesčiai 
ir išmokos: septyni svarbiausi pokyčiai

Sausio 1-ąją Lietuvoje 
įsigalioja kai kurie nauji 
mokesčių ir išmokų tarifai. 
BNS pristato septynis svar-
biausius pokyčius. 

Pensijos.
Dėl pensijų indeksavimo, 

kuris yra susietas su atly-
ginimų kilimu, nuo sausio 
pensijos augs daugiau kaip 8 
procentais. Vidutinė senatvės 
pensija 2020 metais pasieks 
377 eurus, turintiems būtinąjį 
stažą – 399 eurus.

Vaiko pinigai
Vaiko pinigai didėja nuo 50 

iki 60 eurų, o gausių, nepasi-
turinčių, neįgalių vaikų šei-
moms – nuo 70 iki 100 eurų.

Tarnautojų algos
Bazinis algos dydis auga 

nuo 173 iki 176 eurų, tai lems 

algų kilimą maždaug 300 
tūkst. valstybės pareigūnų ir 
tarnautojų.

Minimali alga
Minimali mėnesio alga 

Lietuvoje nuo sausio mėnesio 
padidės 52 eurais (nuo 555 iki 
607 eurų), o „į rankas“ – 41 
euru (nuo 396 iki 437 eurų). 
Vyriausybės duomenimis, 
minimalią algą ar dar mažiau 
Lietuvoje gauna apie 156 
tūkst. darbuotojų. 

Gyventojų pajamų
mokestis
Nuo 27 iki 32 proc. didėja 

GPM tarifas didžiausias paja-
mas gaunantiems dirbantiems 
žmonėms, kurių alga viršija 
110 tūkst. eurų. Tokių žmonių 
yra daugiau kaip 2 tūkst.

Neapmokestinamasis pa-
jamų dydis auga nuo 300 iki 

350 eurų.

Nekilnojamojo turto 
mokestis
Mokestį turės mokėti di-

desnės nei 150 tūkst. eurų 
vertės nekilnojamojo savinin-
kai. Anksčiau riba buvo 220 
tūkst. eurų. 75 procentai tokio 
turto yra sostinėje Vilniuje. Į 
biudžetą tikimasi surinkti pa-
pildomai apie 2,5 mln. eurų 
pajamų per metus.

Akcizai kurui 
Dėl akcizų degalams padi-

dinimo, nuo sausio litras ben-
zino brangs apie 4 centus, o 
litras dyzelino – apie 3 centus.

Žemdirbių dyzelino akci-
zas auga nuo 56 iki 60 eurų 
už tūkstantį litrų – taigi kaina 
išaugs maždaug puse cento už 
litrą.

BNS inform.

Dirbančiųjų laukia penki ilgieji savaitgaliai
Kitąmet dirbančiųjų 

laukia penki vadinamieji 
ilgieji savaitgaliai, kai po-
ilsiauti bus galima tris die-
nas ir ilgiau.

Pirmasis trijų dienų ne-
darbo savaitgalis bus tradici-
nis – per kasmet tris dienas 
švenčiamas Velykas, balan-
džio 11–13 dienomis.

Trys nedarbo dienos lau-
kia ir gegužės pradžioje. 
Kadangi Tarptautinė darbo 
diena bus penktadienį, į dar-

bą nereikės eiti gegužės 1–3 
dienomis.

Valstybės (Lietuvos kara-
liaus Mindaugo karūnavimo) 
ir Tautiškos giesmės diena, 
liepos 6-oji, kitais metais bus 
pirmadienis, tad ilgasis savait-
galis truks nuo liepos 4-osios 
iki liepos 6-osios.

Įrašius Vėlines į šventinių 
dienų sąrašą, trys laisvadie-
niai numatomi ir lapkričio 
pradžioje – nuo spalio 31-os-
ios iki lapkričio 2-osios.

2020 metais Kūčias ir Ka-

lėdas bus galima švęsti ke-
turias dienas – nuo ketvir-
tadienio iki sekmadienio, 
gruodžio 24–27 dienomis.

Darbo kodekse yra 14 
švenčių dienų, dalis jų būna 
savaitgaliais.

Pagal kodeksą, švenčių 
dieną dirbama tik su dar-
buotojo sutikimu, išskyrus 
atvejus, kai dirbama pagal 
suminę darbo laiko apskai-
tą ar kolektyvinėje sutartyje 
nustatytais atvejais.

BNS inform.

Lietuvos bankas: gyventojų pradelstų paskolų dalis pernai sumažėjo
Paskolas turinčių gy-

ventojų vidutinės pajamos 
2018 metais didėjo spar-
čiau nei jų turimų paskolų 
vertė, be to, gyventojams 
lengviau sekėsi vykdyti 
savo įsipareigojimus – ma-
žėjo pradelstų paskolų da-
lis, rodo naujausios Lietu-
vos banko (LB) apžvalgos 
duomenys.

Gyventojų skolinimuisi to-
liau augant, pernai didėjo vi-
dutinės naujų paskolų sumos 
ir ilgėjo grąžinimo terminai, 
teigiama LB pranešime.

Lietuvos gyventojų paim-
tų, bet dar negrąžintų pasko-
lų skaičius 2018-ųjų pabai-
goje siekė 1,1 mln., jų vertė 
sudarė 8,9 mlrd. eurų. Paly-

ginti su 2017 metais, paskolų 
skaičius per metus sumažėjo 
beveik 10 proc., tai daugiau-
sia lėmė sumenkęs vartojimo 
paskolų skaičiaus. Tuo metu  
namų ūkių bendra paskolų 
vertė (dėl padidėjusios pa-
skolų, užtikrintų nekilnoja-
muoju turtu, vertės) pernai 
išaugo 5 procentais.

Pagal skaičių didžiausią 
gyventojų turimų paskolų 
dalį sudarė vartojimo pasko-
los – 45 procentai. Būsto ir 
kitos paskolos, užtikrintos 
nekilnojamuoju turtu, su-
darė beveik penktadalį visų 
gyventojų turėtų paskolų. 
Pagal vertę didžiausia dalis 
teko hipotekos paskoloms – 
85 procentai.

Daugiausia naujų hipo-

tekos paskolų bei lizingo 
sutarčių, tiek pagal skaičių, 
tiek pagal vertę, pernai buvo 
sudaryta su 30–34 metų gy-
ventojais, tuo metu 25–29 
metų žmonės dažniau rinkosi 
vartojimo paskolas. Didžiau-
sia bendra turimų paskolų 
likutinė vertė 2018-ųjų pa-
baigoje teko 35–39 metų gy-
ventojams.

Pernai bendros vidutinės 
draudžiamosios gyventojų 
pajamos paaugo dešimtada-
liu, o pradelstų paskolų skai-
čiaus ir vertės dalis paskolų 
portfelyje sumažėjo visose 
paskolų kategorijose. Dau-
giau nei 2 mėnesius vėluo-
jamų grąžinti paskolų dalis 
2018 metais pagal vertę su-
darė 2,1 proc., o pagal skai-

čių – 6,2 proc. visų paskolų. 
Abiem atvejais sunkiausiai 
gyventojams sekėsi laiku 
grąžinti vartojimo ir kitas 
(ne hipotekos) paskolas. 

Vidutinė 2018 metais su-
teiktų būsto paskolų suma 
sudarė 54 tūkst. eurų – 3,5 
tūkst. eurų daugiau nei 2017 
metais, o vartojimo paskolų 
– 1,8 tūkst. euyrų, arba 275 
eurais daugiau. Vertinant 
paskolų trukmę, vidutinis 
svertinis suteiktų naujų hi-
potekos paskolų grąžinimo 
laikotarpis pernai pailgėjo 
pusmečiu ir sudarė 25 metus.

LB duomenimis, 2018 
metų pabaigoje paskolų tu-
rinčių namų ūkių buvo 615 
tūkst. (1,4 mln. gyventojų).
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Žmonės su valstybės parama 
gali atnaujinti biokuro katilus

Gyventojai nuo sau-
sio  2-osios jau gali teik-
ti paraiškas gauti kom-
pensaciją pakeisti senus 
biokuro katilus į naujus 
šildymo įrenginius. Tam 
skirta 3 mln. eurų ES 
lėšų, pranešė Energetikos 
ministerija. 

Energetikos ministras 
Žygimantas Vaičiūnas tei-
gia, kad pernai ši parama 
sulaukė didelio gyventojų 
susidomėjimo. 

„Pagal šią priemonę pla-
nuojami 3 mln. eurų šiam 
kvietimui“, – sakė Ž. Vai-
čiūnas. 

„Tai yra orientacinė pa-
rama, tai yra, jeigu būtų 
tinkamų finansuoti paraiš-
kų daugiau, yra galimybė 
šią paramą taip pat padi-
dinti“, – pridūrė ministras. 

Gyventojams bus kom-
pensuojama 50 proc. su-
mos. Pavyzdžiui, įsirengus 
20 kW 5 klasės biokuro 
katilą galima gauti apie 
1500 eurų, o 10 kW galios 
oras-vanduo šilumos siur-
blį (be integruoto boilerio) 
– apie 2668 eurų kompen-
saciją.

Paraiškų laukiama iki 
sausio pabaigos.

BNS inform.



Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Sausio 3 d. Naktį 0

Dieną 4
PV, 
5-10 m/s

Sausio 4 d. Naktį 2
Dieną 3

V,
5-10 m/s

Sausio 5 d. Naktį -2
Dieną 1

Š, 
5-10 m/s

Sausio 6 d. Naktį -7
Dieną -1

PV,
4-9 m/s
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– Įsivaizduoji, vienas 
vyras paliko 400 mln. JAV 
dolerių vertės palikimą 
moteriai, kuri prieš 50 metų 
nesutiko už jo tekėti...

– Va čia tai suprantu... Va 
čia tai padėka...

***
Restorano savininkas 

išdidžiai sako lankytojui:
– Mūsų restorano 

išskirtinumas ir 
pasididžiavimas - tai vėžliai.

Svečias:
– Žinau. Ką tik vienas jų 

mane aptarnavo.

monitoriui.
Pardavėjas atsako:
– Tačiau kompiuteriams 

nereikia užuolaidų.
Blondinė:
– Na na... Juk kompiuteryje 

yra langai!
***

Kalbasi dvi draugės:
– Koks skirtumas tarp 

šykštaus ir taupaus vyro? – 
klausia viena.

– Įsidėmėk, brangioji, 
- atsako kita, – jeigu tavo 
vyras nenusiperka naujo 
kostiumo, vadinasi jis 
taupus. Bet jeigu draudžia 
tau nusipirkti kailinius – tai 
jau paskutinis šykštuolis.

***
– Brangioji, kodėl tu iš 

vakarėlio grįžai blaivi? Su 
draugėmis susipykai?

***
Vestuvių vedėjas Petraitis 

peržiūrėjo visas „Pjūklo“ 
serijas. Kad pasisemtų idėjų 
žaidimams.

***
Gydytojas klausia paciento:
– Kaip savijauta?
– Geriau. Tiesiog pripratau 

kosėti.
***

Degtinės gamyklos atliktas 
visuomenės nuomonės 
tyrimas įrodė, kad sausio 1-ąją 
didžiausia galvos skausmo 
priežastimi visuomenė laiko 
mandarinus.

***

Kas nesugeba šviesti, tas 
meta šešėlį...

***
– Mama, mama! Aš 

šiandien padariau gerą darbą!
– Kokį?
– Brolis tetai ant kėdės 

padėjo smeigtuką. Aš 
palaukiau, kol teta sės, ir 
patraukiau kėdę.

***
– Tėti, o kas yra 

masažuotojas?
– Tai toks dėdulė, kuris iš 

moterų ima pinigus už tai, už 
ką kiti vyrai gautų į nosį.

***
Moters burtai pagal 

šukuoseną:
ištiesinai plaukus – lis;
suformavai šukuoseną – 

bus vėjuota;
apsilankei kirpykloje – 

uraganas;
ant galvos chaosas – 

sutiksi visus įmanomus 
pažįstamus.

***
Jei išėjus iš kaimo 

diskotekos ilgai žiūrėti į 
žvaigždes... Tai gal ir kraujas 
iš nosies liausis tekėjęs.

***
Tarp moters ir katės 

išties daug bendro: abi 
neima to, ką siūlai, o ko 
nori – nesako.

***
– Mano žmona labai gera, 

– paprastai sako tie, kurie 
vedė ne gražuoles.

Orų prognozė sausio 3-6 d.

***
Vyras skambina savo bosui 

ir sako:
– Šiandien dėl oro sąlygų 

negalėsiu atvykti į darbą.
Bosas:
– Bet juk lauke saulė 

šviečia.
Vyras:
– Būtent!

***
Grįžusi iš atostogų moteris 

skundžiasi draugei:
– Košmariškos atostogos. 

Visą laiką lijo...
– Bet gi tau vistiek pavyko 

įdegti!
– Tai ne įdegis. Tai rūdys.

***
Pacientas, atėjęs pas 

psichologą, skundžiasi:
– Gydytojau, aš dirbu kaip 

arklys, valgau kaip kiaulė, 
pavargstu kaip šuo. Ką man 
daryti?

– Nežinau, aš ne 
veterinaras... Kitas!

***
Naujasis rusas pasikviečia 

seniai matytą draugą į naujus 
namus. Draugas, vos įėjęs, 
ima stebėtis:

– Oho, koks didelis tavo 
butas!

– Palauk, – pertraukia 
naujasis rusas, – mes dar iš 
lifto neišlipome.

***
– Ar girdėjote? 

Pensininkams suteiktos 
papildomos lengvatos.

– Kokios?
– Dabar jie gali stovėti 

po krano strėle, vaikščioti 
bėgiais ir pereiti gatvę degant 
raudonai šviesoforo šviesai.

***
Parduotuvėje darbuotojai 

keičia kompiuterių kainas iš 
keturių tūkstančių į du. Pro 
šalį eidamas žmogelis domisi:

– Sakykit, o kodėl jie taip 
atpigo?

– Taigi va, Kalėdinės 
akcijos baigėsi...

***
– Sako, kad genialumas - 

tai savotiška liga.
– Galite nesijaudinti. Jūs 

atrodote visiškai sveikas.
***

Smarkiai žvairuojanti 
moteris apsilanko pas okulistą:

– Ar seniai Jūs pradėjote 
žvairuoti? – klausia gydytojas.

– Nuo tada, kai mano 
dvynukai pradėjo vaikščioti.

***
Blondinė eina į parduotuvę 

pirkti užuolaidų. Prieina prie 
pardavėjo ir sako:

– Noriu šių rožinių 
užuolaidų savo kompiuterio 

Jau dirbame!
Kauno g., 7 Rokiškis

AUGALAI

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

Tel. 8 655 79 176. Rokiškis

BALDAI

• Sofą-lovą su patalynės dėže ir 2 
foteliais. Būklė labai gera, baldai 
kaip nauji, mažai naudoti. Kaina 

derinama vietoje. Kaina 199 Eur. 
Tel. 8 624 81 492. Anykščiai
• Ypač patogią ir minkštą sofą. Be 
miego funkcijos. Užvalkas lengvai 
skalbiamas. Mažai naudota, be 
jokių defektų. Dydis 198x90x88 

cm. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 623 41 177. Rokiškis
• 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 dalis 
susistatyti 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

BUITINĖ TECHNIKA

• Labai geros būklės skalbimo 
mašiną Whirpool. 5 kg. Kaina 55 
Eur. Tel. 8 625 04 387.  
Rokiškis
• Namų apyvokos daiktus: 
šaldytuvą, televizorių, virtuvines 
spinteles, sofą, skalbimo mašiną, 
fotelius, staliuką, 2 dalių sekciją ir 
kt. Kaina 50 Eur. Tel. 8 674 31 252. 
Rokiškis
• 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

DOVANOJA

• Padovanosiu apynaujį LG 
televizorių. Tel. 8 625 12 475. 
Rokiškis
• Dovanojame naudotą dujinę 
viryklę, viskas veikia. Išsivežti 
patiems. Tel. 8 634 89 290. 
Rokiškis

Ieškokite Rokiškio 
prekybos centruose!


