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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Balandžio 30-oji, 
antradienis, 
18 savaitė

Iki metų pabaigos liko
245 dienos.

Valpurgijos naktis
Tarptautinė džiazo diena

Saulė teka 5.45 val., 
leidžiasi 20.48 val. 

Dienos ilgumas 15.03 val. 
Mėnulis – delčia.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Marijonas, Skaudmina, 
Skaudminas, Skaudminė, 

Skaudvilas, Skaudvilė, Sofija, 
Vaišmantas, Vaišmantė, Virbutas.

Rytoj: Gražina, Vidmantas, 
Vidmantė, Zigmantas, Zigmas, 
Žilvinas, Žilvinė, Žygimantas.
Poryt: Atanazas, Eidmantas, 
Eidmantė, Eidmina, Eidminas, 

Eidminė, Eidotas, Eidotė, Meilė, 
Sigismundas, Sigizmunda, 

Sigizmundas.

Dienos citata
„Džiaugsmą pažinsi, kada 

sužinosi, kas tai yra ašaros“ 
(Dž. Polis).

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

311 m. Galerijus Valerijus 
Maksimianas išleido įsaką, 
kuriuo Romos imperijoje tei-
siškai pripažino krikščionis.

1804 m. Didžiosios Britanijos ar-
mija per karą Suriname su olandais 
pirmą kartą panaudojo šrapnelį - 
artilerijos sviedinius su distanciniu 
degtuvu, pripildytus rutuliukų. Ši 
kovos priemonė pavadinta britų 
kario Henrio Šrapnelio vardu.

Šiandien 
Lietuvos 
istorijoje

1957 m. diktorė Gražina 
Bigelytė pradėjo pirmąją Lie-
tuvos televizijos laidą.

Post 
scriptum

Iš delno plauko neišrausi.Kapų tvarkymas
wVisi betonavimo darbai
wPaminklų gamyba bei 
statymas
wBortelių, plokščių bei 
kitų granito gaminių 

Tel. 8-624 20487

montavimo darbai
wĮvairių rūšių skalda
wTrinkelių klojimas
wAugalų, kelmų 
šalinimas

DIRBAME VISOJE 
LIETUVOJE

KAPAVIEČIŲ 
TVARKYMAS

qKapaviečių 
tvarkymas ir priežiūra
qPamatų liejimas
qSenų paminklų 
atnaujinimas
qUžpylimas įvairių 
rūšių skaldele

PRIIMAME INDIVIDUALIUS 
NESTANDARTINIUS UŽSAKYMUS

TEL. 8-669 87957

Nacionalinis miškasodis: galimybė kurti 
istoriją savo rankomis ir paneigti mitus

4 p.
Nacionaliniame miškasodyje Kamajų šile talkininkų netrūko.                                                        „Rokiškio Sirenos“ nuotr.

Rokiškio choreografijos mokyklos 
30-mečio koncertas: kelionė 
per kartas ir vaikystės prisiminimus

3 p.
Gerumas egzistuoja – 
gyvūnų gelbėtojams 
grąžinta gaudyklė

2 p.
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Gerumas egzistuoja – gyvūnų 
gelbėtojams grąžinta gaudyklė

Šis graudus skelbimas sujaudino rokiškėnus. 

Rokiškio gyvūnų globėjai džiau-
giasi sėkmingai pasibaigusia din-
gusios gaudyklės problema. Šeš-
tadienio rytą benamėms katėms 
gaudyti skirtas įrenginys buvo grą-
žintas. Rokiškėnai masiškai dali-
nosi „Rokiškio Sirenos“ žinia apie 
tai, kaip dingo gaudyklė ir kodėl 
ji tokia svarbi gyvūnų globėjams. 
Vietoj prarastosios jau buvo svars-
toma rinkti lėšas naujai gaudyklei, 
nes be jos – kaip be rankų. Ne vel-
tui gyvūnų globėjai ją vadina pa-
grindiniu savo darbo įrankiu.

Gyvūnų gaudyklė dingo balan-
džio 24 d. Ji buvo padėta prie Taikos 
g. 1-ojo namo, turint vilties maistu 
privilioti ir sugauti baikštų benamį 
katinėlį. Ta gaudyklė buvo vienintelė 
viltis pagauti labai sergantį gyvūnėlį 
ir suteikti jam pagalbą. Deja, kažkas 
tą gaudyklę pasiėmė.

Gyvūnų globėjai neskubėjo kal-
tinti tą padariusio žmogaus: grei-
čiausiai jis tą padarė dėl nežinojimo, 
pamanęs, kad šis daiktas padėtas prie 
konteinerių kaip nereikalingas.  O ne 
paspęsti spąstai prie benamių gyvūnų 
pagrindiniu maitinimosi šaltiniu lai-

komų konteinerių.
Iš tiesų gaudyklė labai reikalin-

ga. Ji didžiulė paspirtis gaudant be-
namius gyvūnus, ypač laukinukus, 
kurie yra baikštūs, jų nei maistu 
privilioti, nei graibštu sučiupti ne-
įmanoma. Be to, tai saugus būdas 
gaudyti žmogaus bijančius gyvūnus: 
nelieka rizikos savanoriams būti ap-
kandžiotiems ar apdraskytiems besi-
ginančio žvėrelio.

„Begalinis ačiū visiems už pagal-
bą ,taip gausiai pasidalintu postu. 
Šiandien ryte gaudyklė buvo grąžin-
ta. Mūsų savanorė gavo žinutę, kad 

gaudyklė padėta tam tikroje vietoje. 
Nieko nelaukusi, ji nuvyko ten ir 
tikrai rado mūsų pagrindinį darbo 
įrankį. Labai ačiū visiems ,kas padė-
jote ieškoti,kas davėte patarimų, siū-
lėte prisidėti prie naujos gaudykles 
pirkimo. Dėkojame žmogui, kuris 
grąžino mūsų darbo įrankį“, – šešta-
dienį džiugia žinia pasidalino gyvū-
nų globos entuziastė Jolita.

Belieka tikėtis, kad savanoriams 
gyvūnų gelbėtojams pavyks pagauti 
ir pagydyti katinėlį, kurį bandyta pri-
vilioti gaudyklėje padėtu jauku.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Duobėtos gatvės problema Juodupėje

Į „Rokiškio Sirenos“ redakci-
ją kreipėsi susirūpinęs skaityto-
jas dėl duobėto kelio Juodupėje, 
Prūdupės gatvėje. „Gėda Juo-
dupėje gyventi. Kelias jau kelis 
metus duobėtas. O dabar dar ir 
šiukšlės mėtosi kelios savaitės,“ 
– teigė jis.

„Kasmet stengiamės po truputį 
„gydyti“ kelius. Asfalto duobių lo-
pymui gausime lėšų, todėl būtinai 
sutvarkysime – nematau labai di-
delės bėdos. Situacija šioje gatvėje 
nėra labai baisi. Duobių yra visur, 
o jei senas asfaltas, jos kartkartėmis 
atsiranda,“ – kalbėjo Rokiškio Juo-
dupės seniūnijos seniūnas Valdas 

Adomonis.
Pasak, V. Adomonio, patvirtintas 

grafikas duobių taisymui, todėl nuo 
liepos pirmos žadama pradėti duo-
bių tvarkymo darbus. „Šiais metais 
duobių lopymui skirta apie penkis 
šimtus kvadratų, todėl Prūdupės ga-
tvę būtinai sutvarkysime,“ – teigė V. 
Adomonis.

Juodupės seniūnijos seniūnui 
situacija dėl skaitytojo minėtų be-
simėtančių šiukšlių žinoma. „Genė-
jame šakas. Tikriausiai darbuotojui, 
kuris vežė šiukšles, dvi šakelės nu-
krito ant žemės. Staigiai sutvarkėme 
– šakelės ant kelio gulėjo vos porą 
valandų,“ – kalbėjo V. Adomonis.

Ieva RAKAUSKAITĖ

Esate laukiami svečiuose pas ugniagesius

Artėja gegužės 4 d. šią dieną ugniagesiai mini Šv. Florijono – ugniagesių globėjo dieną. 
Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiai visus visus, mažus ir didelius 
kviečia į svečius gegužės 1- 5 dienomis. Atvykę susipažinsite su ugniagesių gelbėtojų 
veikla, pamatysite kokią techniką naudoja gesinimo ir gelbėjimo darbams, išgirsite 
atsakymus į rupimus klausimus. Sužinosite kaip tapti ugniagesiu savanoriu.

Rokiškio aplinkkelio želdinimas: 
kodėl ne pušys?

Į „Rokiškio Sirenos“ redakci-
ją kreipėsi nepatenkintas skaity-
tojas dėl apželdinto aplinkkelio 
nuo Rokiškio žiedinės sankry-
žos iki Pandėlio gatvės. „Kodėl 
aplinkkelis želdinamas „kapinių 
medžiais“ – eglėmis, o ne puši-
mis?“, – nuostabos neslėpė jis.

Rokiškio miesto seniūnijos se-
niūnas Arūnas Krasauskas stebėjosi, 
kad šiuo klausimu kreipiamasi pra-
ėjus trejiems metams nuo eglučių 
sodinimo. „Pakraštys yra apsodintas 
eglutėmis prieš tris metus, kad už-

augtų sienelė ir užgožtų vaizdą bei 
triukšmą, jei kažkada toje vietoje 
formuotųsi sklypai – toks šių eglučių 
tikslas. Šiemet atsodinome neprigi-
jusias arba po žiemos numirusias, 
nunykusias eglutes,” – kalbėjo A. 
Krasauskas.

Pasak A. Krasausko, pušims 
reikalinga speciali žemė. „Ta vieta 
gana šlapia – pušys neaugtų. Pušy-
nai auga smėlingoje žemėje, o dur-
pinga, šlyninė, molinė žėmė tinka-
ma eglėms, lapuočiams – beržams, 
juodalksniams”.

Ieva RAKAUSKAITĖ

Du mažamečiai išgąsdino kaimynus – 
landžiojo pro 4 aukšto langą

Balandžio 24 d., 19:21 val. gau-
tas pranešimas, kad Jaunystės g., 
Rokiškyje, daugiaaukščio namo 4 
aukšte du vaikai mažamečiai ati-
darę langą pavojingai stovi ant 
palangės. Apie įvykį pranešė pi-
lietiški žmonės – gretimo namo 
gyventoja.

Priešgaisrinei gelbėjimo tarny-
bai atvykus nurodytu adresu vaikų 
ant lango nebebuvo matyti. Užėjus 
į daugiabutį, vaikai buvo rasti su 

motina namuose. Paaiškėjo, kad 
bute gyvenena vieniša daugiavaikė 
motina. Tuo metu ji prižiūrėjo kū-
dikį ir nepastebėjo kitų vaikų išdy-
kavimo.

Atvykusiems policijos pareigū-
nams motina aiškino, kad labai ap-
gailestauja dėl incidento, ir žadėjo, 
kad atidžiai prižiūrės vaikus, kad 
tokie įvykiai nesikartotų.

Panevėžio apskrities 
vyriausiojo policijos 
komisariato inform.

Savivaldybės aikštė lingavo zumbos ritmu
Savivaldybės aikštėje balandžio 26 

d. vyko viešos šokių pamokos zumbos 
ritmu. 

Laukiant renginio atidarymo, aikštėje 
rinkosi vis daugiau žmonių. Vieni teigė, 
kad atėjo tik prasiblaškyti, pasižiūrėti į 
šokančius žmones, bet patys prisijungti 
nedrįso. ,,Aš niekada nešokau, kažkaip 
nedrąsu, geriau palaikysiu tuos, kurie 
šoka," – kalbėjo viena renginio smal-
suolė, kiti, išgirdę muziką, patys pirmi 
pradėjo šokį zumbos žingsneliu. Jų lai-
kysena ir sportinė apranga išdavė, kad 
yra rimtai nusiteikę.

Renginio dalyvius ir atvykusią šo-
kėjų komandą, Saulių Skambiną, Ingą 
Pilipavičiūtę – Baltrūnę, Augustiną Kaz-
lauską, Iriną Girman – Šlimienę sveiki-
no meras Ramūnas Godeliauskas, kvies-
damas visus susijungti bendram šokiui ir 

linksmai praleisti laiką.
Kadangi zumba yra įvairių šokių visu-

ma, todėl buvo galima atpažinti salsa, čia 
čia čia, samba ir kitų šokių akcentų.

Šio renginio tikslas suburti kuo dau-
giau žmonių, kurie turėtų galimybę atsi-
palaiduoti po savaitės darbų, pabendrau-

ti, įgyti žinių apie šį šokį ir pabandyti 
patiems pajudėti.Patys šokėjai zumba 
vadina laimės receptu, kai visų širdys 
plaka vienu ritmu. Visą renginį lydėjo 
puiki susirinkusiųjų nuotaika ir pozityvi 
energija.

Dovilė ČEKAITĖ
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Rokiškio choreografijos mokyklos 30-mečio koncertas: 
kelionė per kartas ir vaikystės prisiminimus
Rokiškio choreografijos mokykla griausmingai paminėjo 30 metų šventę ir 
žiūrovams padovanojo įspūdingą koncertą. Ilgai lauktoje šventėje salė buvo 
sausakimša žiūrovų. Ir šventinis vakaras jų nenuvylė. Koncertas sujungė epochas 
ir kartas: pagrindinius šokio vaidmenis atliko buvę mokyklos mokiniai.
Gražiausios šios šventės akimirkos – „Rokiškio Sirenos“ interneto svetainėje 
www.rokiskiosirena.lt.
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Nacionalinis miškasodis: galimybė kurti istoriją savo rankomis ir paneigti mitus
Balandžio 27-ąją gamtos 

mylėtojus rokiškėnus kvietė 
tradicinis Nacionalinis miš-
kasodis. Norinčiųjų sma-
giai praleisti laiką gamtos 
apsuptyje ir savo rankomis 
kurti palikimą ateinančioms 
kartoms – brandą šią dieną 
pasodintos eglaitės pasieks 
maždaug po 70 metų – ne-
trūko. Kaip ir darbo jiems. 
Miškininkai Kamajų šile pa-
ruošė plotą 6 tūkst. eglaičių.

Apie miško svarbą
Nacionalinis miškasodis 

sudomino nemažai rokiškėnų, 
tarp jų ir Seimo narį Raimun-
dą Martinėlį su jo padėjėjais, 
merą Ramūną Godeliauską, 
judėjimo „Vieningi kartu“ 
žmones. Netoliese mirgėjo ir 
firminės partijos „Tvarka ir 
teisingumas“ skarelės: rajo-
no skyriaus vadovo Roberto 
Baltrūno vedini, talkinti miš-
kininkams atvyko ir šios par-
tijos atstovai. Taip pat dirbo ir 
savivaldybės tarnautojai, miš-
kininkai.

Miškininkai neslepia, kad 
anšlago tokiame renginyje ti-
kėtis sunku: juk dabar pats pa-
vasario darbų įkarštis, ir žmo-
nės tiesiog naudojasi proga 
savaitgalį padirbėti puošiant 
savo sodybų aplinką, sodinant 
daržus. Tačiau ir tų, kurie savo 
asmeninius interesus ir laisva-
laikį dovanojo gražiai idėjai, 
netrūko.

Apie tai, kokią prasmę 
miškas turi lietuvui, kalbėjo 
Valstybinių miškų urėdijos 
Rokiškio regioninio padali-
nio vadovo Kęstutis Skvar-
navičius. Jis neslėpė: miškas 
senovės lietuviams buvo sa-
kralinė vieta, natūrali, gamtos 
dovanota šventovė. Nuo pat 
pirmųjų žmonių Lietuvos teri-
torijoje atsiradimo, miškas do-
vanojo jiems namus, maistą, 
prieglobstį nuo priešų. Netoli-
ma istorija moko, kad miškas 
tapo laisvės kovų vieta.

Apie tai, kokią prasmę turi 
šiandieninė talka, K. Skvarna-
vičius įrodė gyvu pavyzdžiu: 
talkininkams už nugaros ošė 
maždaug 70 metų amžiaus 
miškas. Šalia kirtavietės – 
septynerių metų eglutės. To-
kios, kokias įprastai puošiame 
Kalėdoms: 1,5-2 m aukščio.

Simboliška, tačiau ir kirta-
vietė alsuoja gyvybe. Joje – 
specialia technika paruoštos 
ilgos plačios vagos. Išartos 
apeinant pačius didžiausius 
kelmus. „Simboliška, tačiau 
šiandieninė talka neigia mitą, 
kad miškininkai rūpinasi tik 
miškų kirtimu. Taip, mes esa-
me dėkingi miškui už jo do-
vanas – medžius, kurie virs 
namų sienojais, gražiais bal-
dais, lengvins ir puoš žmonių 
buitį. Bet mes miškus ne tik 
kertame, bet juos ir sodina-
me“, – kalbėjo K. Skvarna-
vičius.

Pašnekovas neslepia: miš-
kas yra vertinga gamtos dova-
na, kurią reikia mylėti, gerbti, 
vertinti ir branginti. Ir naudoti 
šią dovaną taip, kad ji atneš-
tų maksimalią vertę. Ir me-
dis, kaip ir žmogus, turi savo 
gyvenimą: jaunystę, brandą. 
Ateina laikas miškui gimti, 
atsinaujinti. Tad simboliška, 
kad kirtavietę, kurioje augę 
medžiai tarnauja žmonių bui-
čiai, keičia jaunas miškas.

Išsklaidė abejones
Taigi, suplanuota, kad per 

dieną talkininkai pasodins 
daugiau nei 6 tūkst. eglaičių. 
Jos atkeliavo iš kaimyninio 
Zarasų rajono, užaugintos jos 
Dusetose. Ne vienas talkinin-
kas norėjo užduoti klausimą: 
ko vertos miško sodinimo pa-
stangos, kai šitokia sausra: jau 
bene mėnesį mūsų rajone ne-
iškrito nė lašas lietaus. Ar pri-
gis sausoje žemėje pasodinti 

medeliai. Miškininkai, užbėg-
dami klausimams už akių, aiš-
kina: medeliai paruošti išgy-
venti tokiomis sąlygomis. Ir 
rodo ant eglučių šaknelių pri-
lipusius keistus kristaliukus: 
tai specialios granulės, kurios 
laistant sugeria vandenį ir pa-
laipsniui atiduoda jį augalui. 
Taigi, taip paruoštos eglaitės 
tikrai išgyvens ir augs. Su bū-
tina sąlyga: jas reikia tinkamai 
pasodinti.

O pasodinti ne taip pa-
prasta, kaip atrodo iš pirmo 
žvilgsnio. Tai tik įgudusiems 
miškininkams užtenka baks-
telti kastuvu į kirtavietės 
dirvožemį, į atsiradusį plyšį 
juvelyriškai įkišti eglutės ša-
knis, ištraukti kastuvą ir įgu-
dusiu judesiu priminti iškeltą 
žemę. Ir truktelti eglaitę už 
viršūnės: jei ji nejuda, paso-
dinta teisingai.

O talkininkams teko gero-
kai padirbėti, mat kirtavietėje 

žemė ne iš minkštųjų: joje ir 
nukirstų medžių šaknys, ir 
akmenys. O ir eglutės šaknys, 
nors pasiusk, nenori lįsti į iš-
kastą duobę. Bet kaip įgrūsti 
medelio negalima: jei dalis 
šaknų liks išorėje, eglutė tie-
siog nudžius. Ir net paskutinis 
veiksmas: juvelyrinis patrep-
sėjimas ne toks paprastas, 
kaip atrodo: rodos, ir stipriai 
primynus žemę, truktelėjus 
eglutę už viršūnės, ji ima ju-
dėti. Vadinas, reikia ją apkas-
ti žemėmis ir jas intensyviai 
sumindyti. Ir visa tai saulės 
atokaitoje. Sodinukai sodi-
nami maždaug pusantro me-
tro atstumu vienas nuo kito. 
Miškininkai aiškina: atma-
tuoti paprasta: per kastuvo 
koto ilgį ir dar per vyro pėdą. 
Eglutes sodina duetai: vienas 
kasa kastuvu duobę, kitas so-
dina medelį, sukamšo į duobę 
jo šakneles.

Tiesa, miškininkai prisipa-

žino, kad šiame plote jie jau 
padirbėjo ir prieš talką. Anks-
tyvas ir labai šiltas pavasaris 
privertė juos skubiai keisti 
planus ir dar prieš talką paso-
dinti čia berželius.

Daug įdomybių
Kad darbas būtų patogus, 

miškininkai pasirūpino speci-
aliomis priemonėmis: ergono-
miškais kastuvais, darbinėmis 
pirštinėmis, repelentais. O kad 
karštis mažiau alintų, vaišino 
pačių surinkta ir paruošta gai-
via sula.

Jaunimui šis miškasodis 
buvo ir puiki pamoka apie 
mišką, jo gyventojų ypatu-
mus. Jie sužinojo, kad pava-
sarį jaunučių eglučių viršū-
nėlės būtų puikus skanėstas 
žvėrims. Tačiau šiemet jau-
nuolynai beveik nenukentėjo: 
pavasaris buvo ankstyvas, tad 
nutirpus sniegui greitai pasi-
rodė pirmoji žolė, kuri daug 

skanesnė už medelių viršūnė-
les. O kad jaunuolynai mažiau 
viliotų žvėris, medeliai tepami 
specialiomis priemonėmis. 
Kad miške verda gyvybė, tal-
kininkai įsitikino patys: jų pa-
šonėje ramiausiai praliuoksėjo 
kiškis, gretimuose laukuose 
akį džiugino gervės.

Kamajų krašto miškai, kaip 
sako jo žinovas girininkas Si-
gitas Markevičius, turi gau-
sybę įdomybių ir paslapčių. 
Viena jų – meškiniai česnakai. 
Kurių talkininkai galėjo pa-
ragauti patys. Po talkos, prie 
gėrybėmis nukrautų stalų, 
užkandžiaudami gardžia žu-
viene. Miškasodžio dalyviams 
buvo įteiktos ir padėkos, at-
minimo ženklai. Tačiau pats 
didžiausias prisimimas liks 
savo pačių rankomis sukurta 
dovana ateities kartoms: gra-
žus jaunas miškas.

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.
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BALDAI

• Naują emaliuotą vonią.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Sofą-lovą su foteliu. Matmenysi: 
sofos ilgis 2 m, plotis 1,05 m, 
ištiestos sofos ilgis 2 m, plotis 1,35 
m. Fotelio matmenys: 84x95 cm, 
ištiesto 135x84 cm. Pridedamos dvi 
pagalvės. Pasiimti patiems.  
Kaina 50 Eur. Tel. 8 625 76 951. 
Rokiškis
• Visiškai naują ir nenaudotą 
įmontuojamą kriauklę 75x40 cm. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 670 44 911. 
Rokiškis
• Minkštą dalį. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 670 97 374. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Labai geros būklės drabužėlius 
mergaitei nuo gimimo iki 9 mėn. 
Kainos įvairios ir palyginus mažos. 
Kaina 3 Eur. Tel. 8 688 09 949. 
Rokiškis
• Tik kartą vilkėtą, kaip naują, XL 
dydžio striukę. Labai patogi.  
Kaina 15 Eur. Tel. 8 678 05 029. 
Rokiškis
• Darbo drabužiai. Mus rasite 
Taikos g. 19, Rokiškyje. 
• Medicininio aukso papuošalus. 
Nejuoduoja, nealergizuoja.  
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis
• Naudotą, bet geros būklės 
moterišką rankinę. Kaina 6 Eur. 
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis
• Odinius moteriškus batukus.  
Dydis, rašoma, 38-asis, bet mažinti, 
tiks siaurai kojai. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis
• Tik kartą vilkėtą S dydžio 
kostiumėlį. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Siamo katė ieško patinėlio 
pasimatymui. Tel. 8 652 39 422. 
Rokiškis
• Draskyklę kačiukui. Mums 
netiko. Kaina 27 Eur.  
Tel. 8 611 52 763. Rokiškis
• Bites su aviliais. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Agapornių veislės, 
raudonskruostę papūgėlę. Nėra 
triukšminga. Nebijo žmogaus, 
turi narvelį, bet laisvai skraido 
po kambarį. Nebeturiu galimybės 
laikyti. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 600 13 201. Rokiškis
• Juodmargę veršingą telyčią. 
Kamajų seniūnija. Kaina 600 Eur. 
Tel. 8 656 80 743. Rokiškis
• Kaimiškus, šiek tiek vyresnius nei 
mėnesio ančiukus. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 674 19 750. Rokiškis
•  Nebrangiai akvariumo žuvis 
gupijas. Tel. 8 693 82 442.  
Rokiškis
• Veršingą telyčią, veršiuotis turi 
gegužės mėn. Kupiškio raj.  
Tel. 8 622 72 735. Kupiškis
• Juodmargę telyčią. Veršiuosis 
liepos mėnesį (labai geros 
pieningos karvės). Kaina 850 Eur. 
Tel. 8 618 50 787. Kupiškis

SIŪLO DARBĄ

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo. Tel. 8 625 24 087. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu nupjauti žolę, 
krūmus, supjauti malkas.  
Tel. 8 695 78 132. Rokiškis
• Ieškau buhalterės-apskaitininkės 
darbo. Turiu patirties. Moku dirbti 
programa „Rivilė“. 
 Tel. 8 692 61 596. Rokiškis
• 19 metų moksleivė ieško darbo 
tik Rokiškyje. Tel. 8 646 25 385. 
Rokiškis
• Ieškau administratorės, 
vadybininkės, ar panašaus profilio 
darbo. Darbo patirtis yra.  

Tel. 8 604 93 829. Rokiškis
• Ieškau suvirintojo arba vairuotojo 
darbo. B kategorijos vairuotojo 
stažas 7 metai. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 626 07 506. Rokiškis
• Moteris ieško darbo drabužių 
parduotuvėje. Tel. 8 636 35 260. 
Rokiškis
• Tvarkingas 29 metų vyrukas 
ieško darbo. Turiu darbo statybose, 
medienos apdirbimo, miško kirtimo 
sektoriuose patirties.  
Tel. 8 676 93 213. Rokiškis

• UAB Daivida reikalingas 
vairuotojas turintis C ir B 
kategorijų vairuotojo pažymėjimą. 
Tel. 8 686 94 750. Rokiškis
• Skubiai reikalingi darbuotojai 
automobilių plovykloje. Dėl 
daugiau informacijos prašome 
parašyti asmeninę žinutę. 
Elektroninis paštas cizaitejovita@
gmail.com, telefono numeris 
+447935917764. Lauksime.  
Tel. 8 603 29 560. Rokiškis
• Ieškomas traktorininkas darbui su 
vakarietiška technika.  
Tel. 8 650 23 641. Rokiškis
• Ieškomi darbininkai darbui 
statybose (karkasiniai pastatai, 
betonavimas, mūras ir kt.). 
Reikalavimas - be žalingų įpročių ir 
noras dirbti bei užsidirbti.  
Tel. 8 673 00 274. Rokiškis
• Siūlau nuolatinį darbą 
skardininkui, montuoti vandens 
latakus. Alga mėnesinė, darbas 
visoje Lietuvoje, apgyvendiname. 
Taip pat reikalingas apdailininkas 
remontuoti senus balkonus. 
Dirbame Vilniuje, Klaipėdoje. 
Atsiskaitymas grynaisiais po atliktų 
darbų. Kaina 1500 Eur.  
Tel. 8 603 63 036. Rokiškis
• Reikalingas žmogus Rokiškyje 
iškloti apie 200 kv. m betono 
trinkelių. Tel. 8 687 11 710. 
Rokiškis
• UAB Rokauta siūlo darbą vietinių 
pervežimų vairuotojui-ekspeditoriui 
su savivarte puspriekabe. Teirautis 
adresu: Perkūno 5A, Rokiškis arba 
nurodytu telefonu.  
Tel. 8 656 20 079. Rokiškis
• Ilgalaikiam projektui Olandijoje 
ieškomi patyrę skardininkai. Darbo 
pobūdis: technologinių vamzdynų 
skardinimo darbai. Reikalavimai 
darbuotojui: būtina analogiško 
darbo patirtis; VCA pažymėjimas. 
Tel. 8 611 08 455. Elektrėnai
• Reikalingas vairuotojas darbui 
savivarčiu. Patirtis būtina.  
Tel. 8 686 97 344. Rokiškis
• Siūlomas darbas Vokietijoje, 
skinti braškes, prižiūrėti augalus. 
Atlyginimas 9,19 Eur/val. 
Apgyvendinimas suteikiamas. 
Nuoma 140 Eur/mėn. Detalesnė 
informacija telefonu arba cv@
darbaiuzsienyje.com.  
Tel. 8 678 51 101. Rokiškis
• Siūlome darbą vairuotojams, 
įgijusiems CE kategoriją. Prekių 
išvežiojimas po didžiuosius 
prekybos centrus visoje Lietuvoje. 
Maršruto pradžia ir pabaiga 
Vilniuje. Suteikiame galimybę 
pravažiuoti pro Rokiškį. Kaina 
1500 Eur. Tel. 8 625 37 457. 
Vilnius
• Reikalingas žmogus važinėjantis 
į Baltarusiją ir galintis parvežti 
vaistų. Tel. 8 624 19 590.  
Rokiškis
• Ieškau meistro perdėti traktoriaus 
T-25 variklį. Tel. 8 630 00 215. 
Rokiškis

KITA

• Du visiškai sukomplektuotus 
avilius. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 682 30 256. Rokiškis
• Statinę ant ratų. Kaina derinama. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 654 53 459. 
Rokiškis
• 5 kub. m storasienę cisterną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Naujus ketaus radiatorius.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Visiškai naują vandens maišytuvą. 
Metalinis, aukštesnis, lenktas. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 624 03 782. 
Rokiškis

• Polikarbonatinį šiltnamį. 3x6 m. 
Atvežu, surenku. Tel. 8 626 38 881. 
Rokiškis
• Bičių pikį. Su visomis 
priemaišomis, nerinktas, nevalytas. 
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Metalinį seifą už 50 Eur. 2 korių 
medsukį už 30 Eur. Kavos aparatą 
Zepter už 50 Eur.  
Tel. 8 699 17 307. Rokiškis
• Naudotus įvairių matmenų 
reklaminius tentus pakloti, užtengti 
ir kt. Tel. 8 610 01 593.  
Rokiškis
• Du buitinius dujų balionus. Vieno 
baliono kaina 15 Eur.  
Tel. 8 612 94 783. Rokiškis
• Ąžuolines sausas lentas. Storis po 
5 cm ir 4 cm, ilgis apie 2 m. Viso 
apie 1 kub. m. Tel. 8 646 81 861. 
Rokiškis
• Būdą vidutinio dydžio šuneliui. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 673 48 456. 
Rokiškis
• Kiemo vartus. Aukštis 85 cm, 
plotis 350 cm. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 673 48 456. Rokiškis
• Tuščią dujų balioną.  
Kaina 30 Eur. Tel. 8 686 65 674. 
Rokiškis
• Savadarbes trifazes išilginio 
pjovimo stakles. Kaina 180 Eur. 
Tel. 8 646 82 607. Rokiškis
• Medžio apdirbimo stakles ir 
diskinius pjūklus.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 135 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 60 vnt. 
Kaina 0,7 Eur/vnt.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Parduodame juodžemį ir 
pristatome į reikiamą vietą.  
Tel. 8 626 95 551. Rokiškis
• Šieno rulonus. Laikyti lauke, 25 
vnt. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 615 46 365. Rokiškis
• Šienainio rulonus. 40 vnt. po 20 
Eur. Tel. 8 698 31 262.  
Rokiškis
• 2-3 kub. m cisterną pienui ar 
vandeniui. Tel. 8 626 38 881. 
Rokiškis
• Roges (važį) ir vežėčias. 
Reikalinga restauracija. Kaina už 
abu. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 600 08 772. Rokiškis
• Naują elektroninę cigaretę.  
Kaina 25 Eur. Tel. 8 678 05 029. 
Rokiškis
• Gražias dirbtinių gėlių 
kompozicijas. Tiks Motinos 
dienai. Nuostabi dovana ir namų 
puošmena. Kainos įvairios.  
Tel. 8 678 05 029. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Aušintuvas Nexus HOC-9000. 
Procesorius FX 8350. Pagrindinė 
plokštė Gigabyte GA-970A-DS3P 
rev.2. Operatyvi atmintis - XMS3 
8GB (2x4GB) DDR3 1600MHz 
C9. Procesorius ir plokštė turi virš 
metų dar galiojančią garantiją. 
Atskirai komponentų neparduodu. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 603 38 303. 
Rokiškis
• Asus Xonar AE 7.1. Veikia 
puikiai, jokių defektų nėra. Tai 
yra kokybiška vidinė garso korta. 
Pirkta iš 1A.lt, garantija galioja dar 
dvejus metus. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 603 38 303. Rokiškis
• Geros būklės nešiojamą 
kompiuterį eMachines (Acer) 
E729Z 15. Intel Pentium P6100 
2.0 GHz3 GB RAMHDD 320GB. 
Baterijos gyvybingumas 83 proc. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 608 96 623. 
Rokiškis
• Stalinį kompiuterį su Windows 7. 
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Monitorių LG, 19 colių.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį Asus. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį Fujitsu 
Siemens. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Pigiai gerų veislių sėklines ir 
maistines bulves. Tel. 8 613 48 093. 
Rokiškis

• Valgomąsias ir sėklines bulves 
„Melodija“. Kaina 0,40 Eur/kg.  
Dėl kainos galima derėtis.  
Tel. 8 688 41 212. Rokiškis
• Svogūnų laiškus. Kaina 3 Eur/
kg. Pristatau į namus ir pakuoju 
įvairiais kiekiais. Tel. 8 646 74 986. 
Rokiškis
• Medų po 3 Eur/kg.  
Tel. 8 458 33 083. Rokiškis
• Skanų, sveiką, ekologišką, 
lietuvišką medų. Išpilstytas po 1 
kg. Tel. 8 612 95 825.  
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Samsung Galaxy Note 4. Viskas 
veikia puikiai, skilęs stikliukas, 
bet naudojimui netrukdo. 
Atnaujinta Android 7.0, yra priedai, 
dokumentai. Kaina derinama, 
atsakau tik į sms. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 623 40 993. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Labai mažai naudotą akustinę 
gitarą Focus. Be defektų. Pridedu 
gerą ir originalų dėklą, derintuvą, 
nepilną stygų komplektą ir 
mediatorių. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 686 60 106. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Gyvenamą namą Panemunėlio 
gelž. st. 1977 m. pastatytas namas 
su mansarda, 4 kambariais, 
virtuve, vonia, rūsiu. Šildymas 
centrinis, šildoma kietuoju 

kuru. Vandentiekis, hidroforas, 
kanalizacija vietinė. Garažas, 
ūkinis pastatas, 20 a sklypas. Kaina 
negalutinė. Kaina 10000 Eur.  
Tel. 8 687 13 240. Rokiškis
• Sklypą šalia Salų kaimo. 32 ha 
žemės. Kaina 58000 Eur.  
Tel. 8 699 88 757. Rokiškis
• 10 ha žemės sklypą Vilių k., 
Panemunėlio sen., Rokiškio r. sav. 
Tel. 8 614 14 727. Rokiškis
• 2 kambarių butą Skemų kaime 
su kai kuriais baldais. Yra ūkinis 
pastatas, garažas, pavėsinė.  
Tel. 8 654 53 459. Rokiškis
• Naują medinę pavėsinę 3x3.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Įvairių plotų namų valdos 
sklypus už Miškų urėdijos, prieš 
kolektyvinius sodus. Aro kaina 
apie 300 Eur. Tel. 8 657 76 668. 
Rokiškis
• Dalį namo Utenoje prie 
pagrindinės turgavietės. Su 
patogumais: tualetas, dušas. 
Šildomas malkomis. Kaina 23000 
Eur. Tel. 8 614 52 561.  
Utena
• Kolektyvinį sodą Šilelio 
bendrijoje. Namas, ūkinis pastatas, 
trifazė elektros instaliacija, šulinys, 
6 a žemės. Kaina 7500 Eur.  
Tel. 8 699 17 307. Rokiškis
• 3 kambarių butą miesto centre, 1 
aukšte. Yra garažas, ūkinis pastatas, 
sandėliukas. Tinka verslui. Kaina 
37500 Eur. Tel. 8 699 17 307. 
Rokiškis
• Pigiai 1,876 ha žemės Vaineikių 
k., Kamajų sen. Bendra sklypo 
kaina 500 Eur. Tel. 8 610 49 889. 
Rokiškis
• 2 aukštų namą Juodupėje 
su baldais ir buitine technika. 

Centrinis šildymas (paliekame 
nemažai pakuros). Ūkinis pastatas: 
garažas, malkinė ir pirtis. 12 a 
sklypas su obelimis ir vaiskrūmiais. 
Rami aplinka, kaimynai. Netoli 
miestelio centas. Kaina 13000 Eur. 
Tel. 8 606 59 786. Rokiškis
• 2 kambarių butą Jaunystės g. 
16. Plastikiniai langai, draugiški 
kaimynai. 50 kv. m. Butui 
reikalingas remontas.  
Kaina 16200 Eur. Tel. 8 600 98 
909. Rokiškis
• Sodybą. Daugiau informacijos 
telefonu. Kaina 11500 Eur.  
Tel. 8 621 89 438. Rokiškis
• 3 kambarių butą Juodupėje, 
Taikos g. 17. Yra alternatyvus 
šildymas. Malkinė, sandėliukas. 
Galima išsimokėtinai. Kaina 
derinama. Kaina 3500 Eur.  
Tel. 8 672 73 455. Rokiškis
• 6,29 ha sklypą Kalbutiškių k., 
šalia Sartų ežero ir Šventosios upės 
ištakų. Šalia geras kelias, sklypas 
kraštinis, galimos statybos. Kaina 
36000 Eur. Tel. 8 698 55 357. 
Rokiškis
• Garažą Ąžuolų gatvėje.  
Kaina 5000 Eur. Tel. 8 652 98 228. 
Rokiškis
• Mūrinį namą Bajoruose.  
Tel. 8 620 64 915. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą Nevierių k. 
Yra ūkinis pastatas, klėtis, daržinė, 
lauko viralinė, pirtelė, iškastas 
tvenkinys. Tel. 8 693 12 362. 
Rokiškis
• Gyvenamąjį 2 aukštų namą 
Obeliuose. Yra ūkinis pastatas, 
garažas. Asfaltuotas privažiavimas. 
Tel. 8 693 12 362. Rokiškis
• Neįrengtą namą Žiobiškyje. 
Strategiškai patogi vieta. 
Norintiems pabėgti nuo miesto 
šurmulio. Platesnė informacija 
teikiama paskambinus. Sudomintų 
protingas, keitimas, galima abipusė 
priemoka. Kaina 6500 Eur.  
Tel. 8 616 82 701. Rokiškis
• 1 kambario butą Jaunystės g. 11A. 
Penktas aukštas, suremontuotas, 
virtuvės baldai. Tel. 8 698 80 375. 
Rokiškis
• Sodybą Bajoruose, Parko g., šalia 
Rokiškio. Kaina 18000 Eur.  
Tel. 8 627 70 583. Rokiškis
• Sodybą nuostabioje vietoje su 1 
ha žemės Rokiškio raj., Kriaunų 
sen., Miciūnų k. Tel. 8 606 25 534. 
Rokiškis
• Suremontuotą butą su baldais 
Obeliuose. Kaina 12000 Eur.  
Tel. 8 627 73 368. Rokiškis
• Sodybą su 18 a sklypu 
Respublikos g. 99 A. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 458 52 837. 
Rokiškis
• Mūrinį garažą Kavoliškyje 
su remonto duobe ir dideliu 
rūsiu. Naujai skardintos durys ir 
betonuotas įvažiavimas. Krosnelė 
šildymui. Kaina 3200 Eur.  
Tel. 8 672 49 152. Rokiškis
• 3 kambarių butą su baldais 
Jūžintų seniūnijoje, Neliūbiškio 
kaime. Skambinti po 17 val. Kaina 
2000 Eur. Tel. 8 688 08 221. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Juodupėje, 2 
aukšte, su baldais. Stiklintas didelis 
balkonas, rūsys. Kaina 3500 Eur. 
Tel. 8 689 33 050. Rokiškis
• Įvairių plotų namų valdos 
sklypus už Miškų urėdijos, prieš 
kolektyvinius sodus. Aro kaina 
apie 300 Eur. Tel. 8 657 75 999. 
Rokiškis
• Namą Rokiškyje, Serbentų g. 3. 
Tel. 8 671 49 157. Rokiškis
• Sodybą gyvenvietėje, gražioje 
vietoje prie miško, atokiau nuo 
kaimynų. Po namu garažas, 
vandentiekis, vietinė kanalizacija, 
tualetai viduje ir lauke, vonia, 
trifazis, tvartas, daržinė, malkinė, 
pavėsinė, šiltadaržis, sodas, 
dirbama žemė, didelė namų valda. 
Tel. 8 629 99 199. Rokiškis
• Kolektyvinį sodą Juodupeje, 
Raišių k., Pavasario 2-oje g. 6,3 
a sodas su 40 kv. m namuku. Po 
visu namu yra rūsys, elektra, 
vanduo, naujai pastatytas šiltnamis, 
sandėliukas. Kaina derinama. 
Kaina 3000 Eur. Tel. 8 679 35 608. 
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Rokiškis
• 5 kambarių rąstinį namą su 
0,24 ha sklypu Rokiškio raj., 
Panemunėlio geležinklio stotyje, 
Šetekšnų g. Vandentiekio nėra, yra 
šulinys. Name negyvenama apie 
5 metus, reikalingas remontas. 
Daugiau informacijos telefonu. 
Su rimtu pirkėju kaina derinama. 
Kaina 4000 Eur. Tel. 8 629 66 624. 
Rokiškis
• Skubiai mūrinį namą Rokiškyje, 
šalia geležinkelio stoties. Su 
mūriniais ūkiniais pastatais ir 
garažu. Kaina 20000 Eur.  
Tel. 8 678 54 302. Rokiškis

NUOMA

• Išnuomojamas 2 kambarių butas 
su baldais ir butine technika. 
Nuomos kaina 100 Eur, depozitas 
taip pat 100 Eur. Papildomas tel. 
+370 61836545. Tel. 8 656 21 845. 
Rokiškis
• Išnuomojamas tvarkingas 
2 kambarių butas su baldais 
ilgesniam laikui. Tel. 8 610 67 239. 
Rokiškis
• Tvarkinga 3 asmenų šeima ieško 
2 kambarių buto ilgalaikei nuomai. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 622 31 039. 
Rokiškis
• Išnuomosiu žemės sklypus: 
Tindžiulių k. - 2 ha, Ragelių k. - 3 
ha, Vėbriškių k. - 3 ha, Bagdoniškio 
k. - 5,5 ha, Steponių k. - 4 ha.  
Tel. 8 614 48 378. Rokiškis
• Naujai įrengtose kirpyklos 
patalpose išnuomojamos dvi 
atskiros darbo vietos kirpėjoms su 
visa reikiama įranga.  
Tel. 8 612 94 783. Rokiškis
• Jauna pora ieško buto nuomai. 
Domina įvairūs pasiūlymai.  
Tel. 8 619 13 423. Rokiškis
• Išnuomojamas nedidelis butas su 
daliniais patogumais Rokiškyje. 
Tel. 8 622 08 941. Rokiškis
• Tvarkinga, dirbanti šeima labai 
ieško 1,5-2 kambarių buto nuomai, 
ilgesniam laikui. Tel. 8 623 20 459. 
Rokiškis
• Išnuomojame suremontuotą 2 
kambarių butą Jaunystės g., 5 aušte. 
Visa informacija telefonu.  
Tel. 8 614 18 645. Rokiškis
• Organizuoji gimtadienį ar kitą 
šventę? Ieškai pigios ir galingos 
garso aparatūros? 2xWharfadile 
PRO aktyvios kolonėlės, pultas, 
kompiuteris, šviesos efektai, 
lazeris, dūmų mašina. Pristatatymas 
ir pajungimas visame Rokiškio 
rajone. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 611 09 661. Rokiškis
• Skubiai ieškau 1 kambario buto 
nuomai Rokiškyje. Turiu mažą 
mergytę. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 647 87 668. Rokiškis

PASLAUGOS

• Atliekame įvarius lauko ir vidaus 

statybos darbus. Dedame grindis, 
dažome, tapetuojame, surenkame 
baldus, įrengiame lauko terasas ir 
kt. Tel. 8 618 82 446.  
Rokiškis
• Betonuojame įvairios paskirties 
patalpas, užsakovui pageidaujant 
naudojame betono priedus. Yra 
galimybė smėlį, žvyrą transportuoti 
žarnomis į vietas nepasiekiamas 
įprastam transportui (rūsius, namus 
grunto pakėlimui). Konsultuojame, 
niveliuojame–nemokamai.  
Tel. 8 613 14 322. Rokiškis
• Tvarkau stacionariųjų bei 
nešiojamųjų kompiuterių 
programinius gedimus: Windows 
operacinių sistemų tvarkymas, 
įvairių programų diegimas, 
draiverių surašymas, virusų 
šalinimas bei kompiuterio 
parengimas greitesniam darbui. 
Rokiškio mieste. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 623 04 253. Rokiškis
• Montuojame saulės jėgaines 
visoje Lietuvoje, galime pasiūlyti 
optimaliausią variantą Jums ir leisti 
išsirinkti inverterio arba saulės 
modulių gamintoją. Padedame 
sutvarkyti saulės jėgainės 
pridavimo bei paramos gavimo 
dokumentus. Tel. 8 624 10 171. 
Rokiškis
• Teikiame teleskopinio krautuvo 
JCB 741 nuomos su operatoriumi 
paslaugas. Kėlimo, kasimo, kelmų 
rovimo, krovimo darbai. Strėlės 
ilgis iki 7 metrų. Kėlimas iki 4 
tonų. Tel. 8 650 23 641.  
Rokiškis
• Ekskavatorinio krautuvo 
(Račioko) paslaugos, nuoma. 
Su nauju JCB ekskavatoriumi 
(dideliais ratais) ir profesionaliu 
operatoriumi (vairuotoju). Kasimo, 

stumdymo, planiravimo, lyginimo 
darbai. Pamatų užpylimas. Kelmų 
rovimas, išvežimas.  
Tel. 8 650 23 641. Rokiškis
• Kapaviečių restauravimas ir 
priežiūra Rokiškyje bei visoje 
Lietuvoje. Dirbame tik su 
natūralaus akmens gaminiais, 
suteikiame ilgaamžę garantiją. Mus 
rasite prieš Kalneliškio kapines, 
dešinėje pusėje. Tel. 8 634 55 557. 
Rokiškis

PAŽINTYS

• 43 m. vyras ieško draugės.  
Tel. 8 646 10 304. Rokiškis

PERKA

• Pirksiu UAZ varikliui (GAZ 24) 
kožiką. Tel. 8 627 70 583.  
Rokiškis
• Pirksiu iki 10 vnt. lydekų 
tvenkiniui įžuvinti.  
Tel. 8 687 75 157. Rokiškis
• Superku bičių pikį.  
Tel. 8 622 67 335. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas gali padovanoti pekinų 
veislės šuniuką, patinėlį.  
Tel. 8 630 53 487. Rokiškis
• Prašau padovanoti ar už simbolinę 
kainą atiduoti šaldytuvą.  
Tel. 8 674 21 976. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Automobilinę kėdutę iki 13 kg 
vaikui. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 623 20 459. Rokiškis
• Geros būklės sportinį vežimuką 
Exclusive. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 623 20 459. Rokiškis
• Mėlyną supamą plastikinį 
arkliuką. Kaina 18 Eur.  
Tel. 8 659 62 909. Rokiškis
• Mažai naudotą mašinytę vaikui. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 672 29 449. 
Rokiškis

• Vaikišką staliuką su kėdute. 
 Kaina 15 Eur. Tel. 8 612 47 934. 
Rokiškis
• Labai geros būklės šokliuką 
su veiklos centru ir grojančia 
muzikyte. Nėra defektų ir didelių 
naudojimo žymių. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 693 99 085. Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Į mūsų kaimą atklydo apie 6 mėn. 
amžiaus vilkšunis. Prižiūrėtas, 
mielas, draugiškas, nori važiuoti 
mašina. Gal geri žmonės priglaustų 
vargšą paklydėlį, nes aš jau turiu 
du šunelius. Tel. 8 694 71 186. 
Rokiškis
• Pakriaunių k., prie vandens 
malūno rasti raktai.  
Tel. 8 612 95 825. Rokiškis
• Parke rasta piniginė su 
dokumentais. Tel. 8 609 20 562. 
Rokiškis
• Rasti raktai. Tel. 8 601 93 540. 
Rokiškis
• Atklydo didelis šuo. Patinas, 
draugiškas, jaunas, nėra vieno 
priekinio danties.  
Tel. 8 673 32 345. Rokiškis
• Obeliuose išssigandusi pabėgo 
jauna kalytė. Juodos spalvos, 
rudesnėmis kojytėmis, nedidelio 
ūgio. Buvo su pavadėliu. Baili, 
gali būti nuklydusi bet kur. Jei 
pastebėsite pabandykite priglausti 
ar skambinkite nurodytu telefonu. 
Tel. 8 628 63 811. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Naudotą žoliapjovę Kubota. 
Kaina 1550 Eur. Tel. 8 616 92 199. 
Rokiškis
• Stihl trimerį. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 621 43 341. Rokiškis
• Vežimėlį (priekabą) 1 tonos 
konteineriui, tinkantį prie 
automobilio ar traktoriuko. Puikus 
pagalbininkas prie šiltnamio ar kaip 
platforma prie ūkio. Galima įdėti 
dugną. Atvežu. Kaina 190 Eur.  
Tel. 8 695 29 133. Rokiškis
• Geros būklės traktoriuką - 
žoliapjovę John Deere. 2009 m., 
11 kW, 230 motovalandų, darbinis 
plotis 1,07 m. Kaina derinama. 
Kaina 1800 Eur. Tel. 8 647 18 001. 
Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Naudotą lauko batutą.  
Kaina 100 Eur. Tel. 8 615 15 631. 
Rokiškis
• Beveik naują liemenę, 10 kg. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 608 74 671. 
Rokiškis
• Naudotą treniruoklį pilvo 
raumenims. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 686 97 197. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Šamotines plytas.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Lapuočių dailylentes, medieną 
pirties gultams. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Įvairaus pjovimo statybinę 
medieną. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Plastikines lauko duris su 
stiklu, 90x204 cm. Su didelėmis 
rankenomis iš abiejų pusių, be 
staktos. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 692 53 557. Rokiškis
• Naudotus langus. Matmenys: 
1,96x1,09 m ir 1,5x1,09 m. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 652 39 564. 
Rokiškis
• Visiškai naujas duris. Plotis 80 
cm, ilgis - keičiamas. Parduodamos 
su apdailomis bei vyriais ir 
rankenomis. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 670 44 911. Rokiškis
• Naudotus pamatų blokus ir 
perdengimo plokštes.  
Tel. 8 610 01 593. Rokiškis
• Viengubo pjovimo uosio 
storlentes. Ilgis 3 m. Ir 6 m ilgio 
lentas. Tel. 8 689 19 683.  
Rokiškis
• Trejas naudotas buto duris, dvejos 
durys su stiklais. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Statybinę medieną netoli Rokiškio 
miesto. Kaina bus derinama su 
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2019 m. gegužės 9 d. 14 val. Rokiškio r., Kriaunų 
sen., Buniuškių k.16 numatomi žemės sklypo Kad.
Nr. 7353/0001:36 kadastriniai matavimai. Gretimo 
besiribojančio žemės sklypo Kad.Nr. 7353/0001:31 
paveldėtojai kviečiami atvykti į žemės sklypo žen-
klinimą.

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

 Rokiškis, tel.: +370 685 77037

2019 m. gegužės 7 d. 11.45 val. Sriubiškių k. 
Pandėlio sen., Rokiškio r. sav. bus ženklinamos B. 
Veščiūno žemės sklypo (kad Nr. 7383/0002:0166) 
ribos ir atliekami kadastriniai matavimai. Kvie-
čiame dalyvauti gretimo žemės sklypo (kad. Nr. 
7383/0002:0305) paveldėtojus. 

Matavimus atliks matininkas R. Kadžiulis. 
Tel. 867261813, el. p. karimas62@gmail.com.

pirkėju. Tel. 8 683 17 276.  
Rokiškis
• Du naudotus nedarinėjamus 
plastikinius langus. Aukštis 153 
cm, plotis 104 cm. Kito aukštis 155 
cm, plotis 97 cm. Tel. 8 699 94 811. 
Rokiškis
• Perdengimo plokštes. 
Pagulėjusios, bet nenaudotos. 2 vnt. 
5 m ir 7 vnt. 2 m.  
Tel. 8 677 51 966. Rokiškis
• Trifazes medžio apdirbimo 
stakles. Tel. 8 687 53 961.  
Rokiškis
• Betonines kolonas, 25 vnt.  
Tel. 8 626 38 881. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Ford Mondeo 1993 m., 1,8 
l, benzinas - dujos, TA galioja 

dar daugiau nei metus. Daugiau 
informacijos telefonu.  
Kaina 399 Eur. Tel. 8 622 27 399. 

Rokiškis
• Tvarkingą, prižiūrėtą Audi 80 
B4 automobiliį. 1994 m., 1,9 l, 66 
kW (90 Ag). Dyzelinas, sedanas, 
raudona spalva, mechaninė pavarų 
dėžė. Rida 370 000 km.  
Kaina 650 Eur. Tel. 8 682 24 680. 
Rokiškis
• Riedį. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 676 08 687. Rokiškis
• Neeksploatuotą Lietuvoje 2010 
m. visureigį Nissan X-Trail iš 
Vokietijos. Rida 181 000 km. 
Darbinis tūris 2000 kub. cm, 
110 kW. Kuro tipas - dyzelinas, 
mechaninė pavarų dėžė. Kaina 
5800 Eur. Tel. 8 615 38 319. 
Kaunas
• Krosinį motociklą, būklė ideali. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 603 03 994. 
Rokiškis
• BMX dviratį už 60 Eur, 
paspirtuką už 15 Eur.  
Tel. 8 603 03 994. Rokiškis
• Audi 80 B4 1,9 l, TD, 55 kW. 
Greičių dėžės defektas ir kiti 
smulkūs defektai. 
 Tel. 8 627 68 692. Rokiškis
• Citroen Berlingo 2000 m., 
dyzelinas, 1,9 l, 52 kW, TA iki 
2020.06. Kaina 950 Eur.  
Tel. 8 652 98 228. Rokiškis
• 0,49 kub.m mopedą. Dvi pavaros. 
TA iki 2019.12. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 681 94 632. Rokiškis
• Audi A4 dyzelis, 1,9 l. TA galios 
dvejus metus. Spalva sidabrinė, 
naujos padangos, akumuliatorius, 
stabdžių diskai, kaladėlės. Kaina 
820 Eur. Tel. 8 625 17 722. 
Kupiškis
• Chrysler Grand Voyager 1998 m. 
Važiuojantis, su TA, nesupuvęs. 
Žieminių ir vasarinių ratų  
komplektai. Kaina 1050 Eur.  
Tel. 8 650 26 388. Kupiškis
• VW Golf 2004 m., dyzelis, 
universalas. Kaina 800 Eur.  

Tel. 8 670 33 765. Rokiškis
• Naudotą priekabą lengvajam 
automobiliui vežti. Kaina 850 Eur. 
Tel. 8 616 92 199. Rokiškis
• VW Bora 1999 m., 1,6 l, 
benzinas. TA iki 2021.03. Kaina 
850 Eur. Tel. 8 620 66 161. 
Kupiškis
• Techniškai tvarkingą automobilį 
Audi A4. 1995 m., 1,8 l, benzinas, 
92 kW. Galiojanti TA iki 2020.04. 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 698 86 717. 
Rokiškis
• Audi A4 B5 1997 m., benzinas, 
1781 kub.cm, 92 kW. TA iki 
2020.07.20. Kaina 500 Eur. 
Tel. 8 682 37 551. Rokiškis
• MTB dviratį Gust. Matinės 
raudonos spalvos. Rėmo dydys 
L, 29ER ratai, 21 pavara. Šakė 
rakinama. Trūkumai: pasibaigusios 
baterijos žibintų (priekyje ir gale), 
reikia pasiveržti priekines šakes ir 
yra keletas pabraižymų.  
Kaina 250 Eur. Tel. 8 602 42 271. 
Rokiškis
• 1997 m. Audi A6 1,9 l, TDI, 
81 kW. Klimato kontrolė, 
signalizacija, TA iki 2020.06.  
Tel. 8 614 66 272. Rokiškis
• Škoda Oktavija 1999 m., 1,9 l, 66 
kW. TA iki 2020.04.10. Į žinutes 
neatsakau. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 673 48 451. Rokiškis
• Peugeot 307 2002 m., 2 l, 66 kW, 
su defektu. Kaina 380 Eur.  
Tel. 8 629 45 390. Rokiškis
• Audi A6 Avant 1998 m., 2,5 l, 
110 kW, quattro. TA iki 2020.07. 
Smulkesnė informacija telefonu. 
Kaina 650 Eur. Tel. 8 674 55 041. 
Rokiškis
• Tvarkingą, perdažytą priekabėlę. 
Originali instaliacija, lingės, 
amortizatoriai, atsarginis ratas, 
atsidaro galinis bortas, TA iki 
2019.10.18. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 695 29 133. Rokiškis

• Naudotą vyrišką dviratį. 8 bėgių 
(28 coliai). Kaina sutartinė.  
Tel. 8 650 36 117. Rokiškis
• Valtis. Keliamoji galia 300 kg, 
ilgis 3 m, plotis 1,4 m, borto aukštis 
0,43 m. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 618 43 269. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Originalius Mercedes ratus su 
vasarinėmis R19 padangomis. 
Kaina 230 Eur. Tel. 8 611 52 763. 
Rokiškis
• Naujas žiemines R15 padangas 
kartu su skardiniais ratlankiais.  
Tel. 8 628 62 940. Rokiškis
• Skardas 5x112 R15, 5x114 R15, 
5x110 R15, 4x100 R15, 4x100 R14. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• VW Golf 4 skardas su 
padangomis. Tinka Audi A3, 5x100. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Padangas R14 175/65.  
Kaina 70 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• Tvarkingus ratlankius R15 5x100. 
Tinka Audi A3, VW Golf 4. Su 
tikrai geromis, mažai važinėtomis 
vasarinėmis padangomis 195/65, 
likutis 7 mm. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 624 21 377. Rokiškis
• Mercedes ratlankius R17. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Opel Omega dalis. Benzinas/
dujos, 106 kW. Žibintai 40 Eur, 
generatorius 35 Eur, lempos 10 Eur, 
kablys 50 Eur. Tel. 8 629 57 140. 
Rokiškis
• Mercedes R17 ratus.  
Kaina 150 Eur. Tel. 8 623 25 366. 
Rokiškis
• VW R17 ratlankius. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 623 25 366.  
Rokiškis

• VW R17 ratlankius.  
Tel. 8 623 25 366. Rokiškis
• Padangas R15 C. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 623 25 366. Rokiškis
• Opel R15 ratus. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 623 25 366. Rokiškis
• Ford Transit R15 ratus.  
Kaina 70 Eur. Tel. 8 623 25 366. 
Rokiškis
• VW Transporter ratus, R15 
5x112. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 623 25 366. Rokiškis
• Toyota Avensis ratus, 5x100.  
Tel. 8 623 25 366. Rokiškis
• Lietus ratus R15. Tinka Audi 
automobiliams. Tel. 8 686 70 141. 
Rokiškis
• Lietus R15 ratus. Tinka Mazda 
automobiliams. Su vasarinėmis 
padangomis. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 686 70 141. Rokiškis
• Automatinę Audi A6 greičių dėžę. 
1998m. - 2002m. Tel. 8 686 70 141. 
Rokiškis
• Continental padangas 2 vnt., R18 
245/45, protektoriaus likutis 4-5 
mm. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 628 65 180. Rokiškis
• Itališką sportinį BMW vairą.  
Tel. 8 621 65 223. Rokiškis
• VW ratlankius R16 ET 38. 
Kaina 140 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Skardinius VW ratlankius su 
padangomis 195/65 R15.  
Kaina 80 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Padangų komplektą 185/65 R14 
M+S. Geros būklės, likutis 7 mm. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Opel Meriva skardas su geromis 
R15 padangomis. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• VW Touran skardas su gaubtais, 
dviejomis 2018 m. padangomis ir 
dviejomis 2015 m. M+S.  
Kaina 200 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
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01 05:05 Prisimenu motinos 

balsą
06:00 Himnas
06:05 Klausimėlis.lt 
06:20 Duokim garo! 
07:50 Beatos virtuvė 
08:45 Šešios gulbės 
10:20 Juozo Erlicko 
kūrybos vakaras 
„Įrašysiu į knygą 
Raudonąją"
12:00 Vėliavų pakėlimo 
ceremonija ir šventinis 
koncertas Lietuvos 
įstojimo į ES 15 metų 
proga. 
13:30 Juozo Erlicko 
kūrybos vakaras 
„Įrašysiu į knygą 
Raudonąją"

15:00 Tadas Blinda
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gyvenimas
20:30 Panorama
21:00 Dviračio darbo ir poilsio 
žinios
21:30 Aš – laidos vedėjas
22:30 Robotas policininkas 
00:00 LRT radijo žinios
00:10 Tvin Pyksas 2 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?"
03:30 Dviračio žinios
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Specialus tyrimas 
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus 

06:25 Televitrina
06:40 Aladinas
07:10 Fiksikai. 
Didžioji paslaptis
08:50 Beždžioniukas Montis
10:25 Bremeno plėšikai
12:00 Magiškoji nosis
14:15 Edvardas Žirkliarankis
16:30 Bibliotekininkas. Likimo 
ieties beieškant
18:30 TV3 žinios
19:30 Alisa Veidrodžio 
karalystėje
21:45 Moterys meluoja geriau. 
Robertėlis
23:45 16 kvartalų
01:40 Tironas
02:35 Kvantikas
03:25 Ekstrasensai tiria
04:50 Tironas

06:25 Tomo ir Džerio šou 
06:50 Kriminalinė 
raudonkepuraitės istorija 2
08:20 Smurfai
10:20 Alvinas ir burundukai 3
12:00 Auksinis kompasas
14:10 Pamišėlis laisvėje
16:10 Marlis ir aš
18:30 Žinios
19:30 Didžiapėdžio vaikis
21:15 Inferno
23:40 Gidas vienišiams
01:40 Kontrabanda

07:15 Pašvaistė. Liepsnojanti 
padangė
08:20 Kiti pasauliai. Tradicijų 
sergėtojai 

10:30 Uraganas. 
Vėjo odisėja
12:05 35-asis Pasaulinis rytojaus 
cirkas
14:00 Ponas auklė
15:45 Neteisingai apkaltintas
17:30 Šoklys
19:15 10,5 balo
22:45 Faras skeneris
00:40 Tamsos angelas
02:20 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius

05:20 „Krikšto tėvas“ 
06:14 TV parduotuvė
06:30 „TV Europa pristato. 
Vyrų šešėlyje. Emilija Pliaterytė“
07:15 „Mes europiečiai“
07:20 „Nuostabūs gyvūnų 
pojūčiai“ 
08:40 „24 valandos Žemėje“ 

10:50 „Pasaulis iš viršaus“ 
12:10 „Senos sodybos vaiduoklis“ 
14:30 „Ginkluota meilė“ 
16:00 Žinios
16:30 „Ginkluota meilė“ 
18:00 Žinios
18:25 „Mes europiečiai“
18:30 „Ginkluota meilė“ 
20:00 Žinios
20:30 „Ginkluota meilė“ 
21:00 Ant bangos
22:00 Žinios
22:25 „Mes europiečiai“
22:30 Kitoks pokalbis 
23:00 Nuoga tiesa
00:00 „Miškinis“ 
01:05 „Gluchariovas“ 
02:05 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“ 
02:55 „Krikšto tėvas“
03:45 „Pabėgėlė“ 
04:35 „Kelrodė žvaigždė“ 
05:20 „Krikšto tėvas“ 
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05:10 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, 
Lietuva
09:20 Senis 
10:25 Aukštuomenės 
daktaras 5 
12:00 Gyvenimas 
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, 
Lietuva
16:40 Ponių rojus 
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Specialus tyrimas 
20:30 Panorama
21:00 Rinkimai 2019. 
Kandidatų į Respublikos 
prezidentus debatai
22:45 Dviračio žinios

23:10 Babilonas Berlynas 
00:35 Klausimėlis.lt 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Gyvenimas 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Beatos virtuvė 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Keliai. Mašinos. 
Žmonės 
03:30 Ryto suktinis 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

06:10 Televitrina
06:25 Aladinas
06:55 Simpsonai
07:55 Prieš srovę
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Meilės miestas
12:00 Paskutinis iš Magikianų
13:00 Pažadėtoji

15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Farai
20:30 Prakeikti
21:00 TV3 vakaro žinios
21:52 TV3 sportas
22:00 Uola
00:50 Tironas
01:40 Kvantikas
02:30 Ekstrasensai tiria
03:55 Tironas
04:45 Kvantikas
05:30 Virtuvė

06:05 Mano gyvenimo šviesa 
07:35 Tomo ir Džerio šou 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
09:55 Monikai reikia meilės 
10:25 Namai, kur širdis
11:00 Nuo... Iki...

11:30 Paveldėtoja 2 
12:00 Yra, kaip yra
13:00 Mano likimas 
15:00 Dvi šeimos 
16:00 KK2
16:35 Labas vakaras, Lietuva
17:40 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:00 Monikai reikia meilės 
21:30 Žinios
22:30 Raudonojo spalio medžioklė
01:10 Judantis objektas 
02:05 Inferno
03:55 Alchemija. VDU karta
04:25 RETROSPEKTYVA

06:40 Mentalistas
07:35 Stoties policija
08:35 Sudužusių žibintų gatvės 
09:35 Paskutinis faras 
10:35 Kobra 11 

11:35 Ekstrasensų mūšis 
13:45 Stoties policija 
14:50 Sudužusių žibintų gatvės 
15:55 Paskutinis faras 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
18:30 Mentalistas 
19:30 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
20:25 Tautos tarnas 
21:00 Sąžiningas žaidimas
22:50 10,5 balo 
02:10 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 

05:20 „Krikšto tėvas“ 
06:14 TV parduotuvė
06:30 „Pasaulis iš viršaus“
07:00 Vantos lapas
07:30 Sveika ir gardu
08:00 Reporteris
09:00 Ant bangos
10:00 „Gyvybės langelis“ 

11:10 „Rasputinas“ 
12:20 „Vienišas vilkas“ 
13:30 TV parduotuvė
13:45 „Miškinis“ 
15:00 Lrytas tiesiogiai
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 Po darbų
18:00 Reporteris
18:50 „Mes europiečiai“
18:55 „Juodosios katės“ 
20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai
21:00 Ne spaudai
22:00 Reporteris
22:55 „Mes europiečiai“
23:00 Adomo obuolys
00:00 „Miškinis“ 
01:05 „Gluchariovas“ 
02:05 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“ 
02:55 „Krikšto tėvas“ 
03:45 „Pabėgėlė“ 
04:35 „Kelrodė žvaigždė“ 
05:20 „Krikšto tėvas“ 
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05:10 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:20 Senis 
10:25 Aukštuomenės 
daktaras 5 
12:00 (Ne)emigrantai
13:00 Vartotojų kontrolė
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:40 Ponių rojus 
17:30 Žinios. 
18:00 Rinkimai 2019. 
Kandidatų į Europos 
Parlamentą debatai
19:30 Beatos virtuvė 
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas

22:50 Ex machina
00:35 Klausimėlis.lt 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Gyvenimas 
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Beatos virtuvė 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Keliai. Mašinos. Žmonės.
03:30 Ryto suktinis
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus 

06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Farai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Meilės miestas

12:00 Paskutinis iš Magikianų
13:00 Pažadėtoji
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Ralfas Griovėjas
21:40 Melas vardan tiesos
00:30 P2
02:20 Uola
04:45 Paskutinis iš Magikianų
05:15 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai

06:05 Mano gyvenimo šviesa 
07:35 Tomo ir Džerio šou 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
09:55 Monikai reikia meilės 
10:25 Namai, kur širdis 
11:00 Valanda su Rūta

12:00 Yra, kaip yra
13:00 Mano likimas 
15:00 Dvi šeimos 
16:00 KK2
16:35 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Bus visko
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:10 Ekvalaizeris
23:55 Kapų plėšikė Lara Kroft
01:50 Raudonojo spalio medžioklė

06:10 Mentalistas 
07:05 Stoties policija 
08:05 Sudužusių žibintų gatvės
09:05 Paskutinis faras 
10:05 Kobra 11 
11:05 Ekstrasensų mūšis 
13:45 Stoties policija 
14:50 Sudužusių žibintų gatvės 

15:55 Paskutinis faras 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
18:30 Mentalistas 
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Pavojingas sandėris
23:40 Sąžiningas žaidimas
01:25 Spec. būrys. Išlieka stipriausi 

05:20 „Krikšto tėvas“ 
06:10 „Pasaulis iš viršaus“
06:14 TV parduotuvė
06:30 „Pasaulis iš viršaus“
06:35 Krepšinio pasaulyje 
07:00 Kitoks pokalbis su D. 
Žeimyte
07:30 Atliekų kultūra
08:00 Reporteris
09:00 Nuoga tiesa
10:30 10 min iki tobulybės su 

Jurijumi
10:45 Čempionai
11:20 Adomo obuolys
12:20 „Vienišas vilkas“ 
13:30 TV parduotuvė
13:45 „Miškinis“ 
15:00 Lrytas tiesiogiai
16:00 Reporteris
16:30 Kitoks pokalbis 
17:00 Po darbų
18:00 Reporteris
18:55 „Juodosios katės“ 
20:00 Reporteris
20:30 Kitoks pokalbis su D. 
Žeimyte
21:00 Europos Parlamento rinkimų 
laida. 
22:00 Reporteris
23:00 Ant bangos
01:25 „Moterų daktaras“ 
02:55 „Šeimininkė“ 
04:35 „Pabėgėlė“ 

Rokiškis
• VW variklį 1,9 l, TDI, 66 kW. 
Tel. 8 614 66 272. Rokiškis
• Dalimis VW Golf 1,9 l, TDI, 66 
kW, universalas, 1996 m.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Opel Astra universalą 2000 m., 2 
l, DTI, 74 kW, dalimis.  
Tel. 8 620 78 254. Rokiškis
• VW Passat B5 sedaną. 1998 m., 
1,9 l, dyzelis, 81 kW.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• R16 BMW ratus. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 623 25 366. Rokiškis
• Originalius lietus diskus 
3B0601025L, 5x112, skylės 
diametras 57.1 mm. Uždėtos 
žieminės padangos, protektoriaus 
likutis 5-6 mm, dvi padangos su 
dygliais . Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 605 22 105. Rokiškis
• VW Passat B6 universalo kablį. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 616 37 038. 
Rokiškis
• Aukšto slėgio padangas (C) R15, 
R16. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 626 38 881. Rokiškis
• VW Passat B5 dalis.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Vasarines M+S padangas 205/55 
R16. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Beveik naujas, vasarines, keturių 
skylių 175/70 R14 padangas su 
lietais ratlankiais, buvo uždėtos 
Opel Astra. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 610 17 655. Rokiškis
• Lietus R18 ratlankius. Tinka Audi 

A4, A6. 10  skylių. Kaina 180 Eur. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Naudotas vasarines padangas 
R16 205/55 Dunlop. Protektoriaus 
likutis apie 3 mm. Jūžintai. 
 Kaina 4 Eur. Tel. 8 631 25 562. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• •Spalvotą televizorių Šilelis su 
skaitmeniniu imtuvu. Kaina 85 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Televizorių E-Star. 127 cm 
įstrižainė, 2 metų garantija, LED 
ekranas. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 672 86 131. Rokiškis
• Televizorių Samsung, 54 cm 
įstrižainės, su pulteliu.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Rusišką prikabinamą 4 vagų 
bulvių sodinamąją.  
Tel. 8 612 30 369. Rokiškis
• MTZ-82 variklį D-243, tiltą, 
kabinos dalis ir kt. Kaina 650 Eur. 

Tel. 8 641 57 036. Kupiškis
• Savivartę priekabą, perdarytą 
iš Zil sunkvežimio. Taip pat Zil 
sunkvežimį su MTZ-82 varikliu, 
komplekte arba dalimis.  
Kaina 850 Eur. Tel. 8 641 57 036. 
Kupiškis
• Lenkišką rotacinę šienapjovę 
1,85 m pločio, užlenkiama cilindru. 
Kaina 500 Eur, su kardanu 550 Eur. 
Dviejų vagų savadarbį vagotuvą, 
kabinamą ant trikampio už 50 Eur. 
Tel. 8 630 61 751. Rokiškis
• Sraigtinę malkų skaldyklę. 3F, 5 
kW ir 3 t srutovežį.  
Tel. 8 615 19 401. Kupiškis
• Veikiantį rulonų griebtuvą. 
Yra prikabinimo mechanizmas 
priekabai. Dusetos, kaina derinama. 
Kaina 650 Eur. Tel. 8 671 95 987. 
Zarasai
• Grėblį. Tel. 8 623 55 834. 
Rokiškis
• Ruloninį presą. Tel. 8 623 55 834. 
Rokiškis
• Plačius ratus, pritaikytus MTZ 
traktoriams. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 650 26 388. Kupiškis
• 2 vietų melžimo aikštelę. Laičių 

k. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 650 26 388. Kupiškis
• Geros būklės mėšlo kratytuvą, 
7 tonų, viskas veikia gerai. Kaina 
derinama. Kaina 3000 Eur.  
Tel. 8 682 13 016. Anykščiai
• Naudotą traktoriaus T-150 
padangą. Tel. 8 658 88 388. 
Rokiškis
• Presą Welger. Viskas veikia. 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 608 98 270. 
Rokiškis
• SK-5 Niva. Dirbanti su 
smulkintuvu. Kaina 1950 Eur.  
Tel. 8 617 04 976. Rokiškis
• Kultivatorių KPS401 su 
akėčiomis. Bulvių sodinamą 
(dvivagė, rusiška). Grėblį Dobilas 
3. Trąšų barstomą (talpa 700 kg). 
Naują grūdų kėlimo sraigę, 3 
metrų. Tel. 8 616 02 964.  
Rokiškis
• Grūdų valomąją. Visa informacija 
telefonu. Kaina 260 Eur.  
Tel. 8 630 21 024. Zarasai
• Šieno, šiaudų rulonų krautuvą. 
Galima kitokio tipo. Atvežu, viskas 
visiškai patikrinta maksimaliu 
svoriu. Kaina 290 Eur.  
Tel. 8 695 29 133. Rokiškis
• Šakes sauso šieno, šiaudų 
rulonams. Keičiami pirštai. Galiu 
atvežti Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 695 29 133. 
• Rokiškis
• Plūgą Staltech. 3 korpusai, linginė 
apsauga, reguliuojamas užgriebis, 
nenaudotas. Kaina 2300 Eur.  

Tel. 8 662 99 037. Rokiškis
• 7m priekabą šieno rulonams vežti. 
Kaina 1200 Eur. Tel. 8 620 31 985. 
Biržai
• Grėblį-vartytuvą (užgriebis 2,7 
m), nedidelį šieno rinktuvą, trąšų 
barstytuvą. Kainos sutartinės.  
Tel. 8 662 86 926.  
Rokiškis
• Grėbiamąją, sunkiąsias akėčias, 
arklinius plūgus, lenkišką dalgę, 
traktorinį plūgą, grėblio ratus.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis

Lietuva ES pirmauja pagal 
aukštąjį ar aukštesnįjį 
išsilavinimą turinčiųjų skaičių

Lietuva Europos Sąjungoje 
pirmauja pagal trisdešimtmečių, 
turinčių aukštąjį ar profesinį išsi-
lavinimą, skaičių, rodo šią savaitę 
paskelbti Eurostato duomenys.

Lietuvoje aukštąjį ar aukštesnįjį 
išsilavinimą pernai buvo įgiję 57,6 
proc. 30–34 metų amžiaus žmonių. 
Lietuva pagal šį procentą yra pir-
ma ES, antrojoje vietoje – Kirpas 
(57,1 proc.), trečiojoje – Airija (56,3 
proc.). ES vidurkis – 40 proc.

Aukštąjį ar aukštesnįjį išsilavi-
nimą šalyje turi 68,2 proc. moterų ir 
47,5 proc. vyrų. 

Lietuva taip pat patenka į treje-

tuką valstybių, kuriose mažiausias 
mokyklos nebaigusių jaunuolių 
procentas: jų šalyje pernai buvo 4,6 
proc. Šis rodiklis mažiausias Kroa-
tijoje – 3,3 proc., antrojoje vietoje 
esančioje Slovėnijoje – 4,2 proc. ES 
vidurkis – 10,6 proc. Pagrindinio 
išsilavinimo pernai neturėjo ir nesi-
mokė 6,1 proc. 18-24 metų vaikinų 
ir apie 3 proc. merginų Lietuvoje.

Europos Sąjunga buvo užsi-
brėžusi, kad iki 2020 metų bent 40 
proc. šalies gyventojų turėtų aukš-
tąjį ar aukštesnįjį išsilavinimą, o 
anksčiau mokyklas palikusiųjų pro-
centas neviršytų 10 procentų.

BNS inform.
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Savanoriauk renginyje

Renginio organizacinė komanda ieško gausios 
savanorių komandos ir laukia motyvuotų, entuzi-
astingų, aktyvių žmonių, kurie nori prisidėti prie  
Pirties dienos 2019 ,,Duodam garo Rokišky” šven-
tės kūrimo.

Savanorių komanda turės galimybę susipažin-
ti ir pabendrauti su aktyviais, įdomiais žmonėmis, 
išbandyti save, daug ko išmokti ir sužinoti, įgyti 
vertingos praktikos, tobulėti ir gerai praleisti laiką. 

 Savanoriauti kviečiami asmenys  nuo 14 metų. 
Savanorių darbo laikas: birželio 15 dieną, nuo 10 

iki 22 valandos.  Kiekvienas savanoris galės pasi-
rinkti jam patogias savanoriškos veiklos valandas.

Savanorių mokymai planuojami gegužės pabai-
goje. 

Norintys savanoriauti turi būtinai užsiregistruo-
ti. Susisiekite su už savanorius atsakingu asme-
niu telefonu: (8 638) 71 480 ar elektroniniu paštu 
g.kriove@post.rokiskis.lt. Arba pildyk savanorio 
anketą atidaręs šią nuorodą: 

https://forms.gle/g6WbcsqzYzwmTLMb6

JAV pusantrų metų nuteista 
kalėti šnipinėjimu kaltinama 
rusė M. Butina

JAV teismas pusantrų metų nu-
teisė kalėti rusę Mariją Butiną, kal-
tinamą šnipinėjimu Rusijai, prane-
šė amerikiečių žiniasklaida.

Teismas atsižvelgė, kad M. Butina 
laukdama nuosprendžio jau išbuvo de-
vynis mėnesius areštinėje, ir atitinkamai 
sušvelnino jai skirtą bausmę. Už grotų jai 
dar teks praleisti devynis mėnesius.

JAV federalinė teisėja Tanya Chut-
kan (taip pat nurodė deportuoti pernai 
liepą suimtą Rusijos pilietę, kai ši atliks 
bausmę.

Teisėja pabrėžė, kad tokiu verdik-
tu nori atkreipti dėmesį į nusikaltimo 
rimtumą ir atgrasyti kitus potencialius 
pažeidėjus.

M. Butina pernai prisipažino, kad 
vieno buvusio Rusijos įstatymų leidėjo 
nurodymu paslapčiomis rinko žvalgybos 
duomenis apie JAV Nacionalinę šaulių 
asociaciją (NRA) ir kitas organizacijas.

Moteris pareiškė, kad jai „gėda“ 
dėl tokių savo veiksmų. „Nuolankiai 
prašau man atleisti. Nesu ta piktadarė, 
kuri vaizduojama žiniasklaidoje“, – Va-
šingtono teisme sakė ji prieš išgirsdama 
verdiktą. Vis dėlto teisėja skyrė 30-me-
tei rusei – prisipažinusiai, kad ketino be 
registracijos veikti šalyje kaip užsienio 
vyriausybės agentė – visą prokurorų pra-
šytą bausmę. Prokurorų teigimu, nors M. 
Butova veikė atvirai ir nedirbo tiesiogiai 
kuriai nors Rusijos žvalgybos agentūrai, 
ji vis tik kėlė grėsmę Jungtinėms Valsti-
joms.

„Norėjau sukurti sau ateitį čia, 
tarptautinės politikos srityje“, – kalbė-
jo ji lūžtančiu balsu. Nuteistoji pridūrė, 
kad tenorėjo pagerinti JAV ir Rusijos 
santykius. „Jei bučiau žinojusi, kad 
turėjau užsiregistruoti kaip užsienio 
agentė, būtinai tą būčiau padariusi“, – 
pareiškė ji

BNS inform.

Savivaldybėms – papildoma 
paskata kurti naujas darbo vietas

Siekiant sukurti daugiau 
paskatų savivaldybėms plė-
toti ekonominę veiklą, nuo 
kitų metų jos galės preten-
duoti į papildomą gyventojų 
pajamų mokesčio (GPM) 
dalį, kurios dydis priklau-
sys ne tik nuo gyventojų 
skaičiaus savivaldybėje, bet 
ir nuo metinio darbo užmo-
kesčio fondo prieaugio.

Seimas penktadienį priėmė 
tai numatančias Savivaldybių 
biudžetų pajamų nustatymo 
metodikos įstatymo pataisas. 
Už jas balsavo 65 parlamen-
tarai, balsavusių prieš nebuvo, 
susilaikė 18 Seimo narių.

Pasak Finansų ministeri-
jos, numatoma skatinti savi-
valdybes, neturinčias savai-
minio ekonominio augimo 
požymių – tai leis sumažinti 
atotrūkį tarp skirtingų Lietu-
vos regionų bei finansiškai 
motyvuoti vidutinį ar mažesnį 
augimo potencialą turinčias 
savivaldybes siekti ekonomi-
nių rodiklių. Lėšos savival-
dybėms bus paskirstomos at-
sižvelgiant į tai, kokiai grupei 
pagal teritorijoms keliamus 
ekonominio augimo tikslus 
priskirta savivaldybė.

„Darbo užmokesčio fondo 
rodiklis labai tiksliai atspindi 
savivaldybėje kuriamą pridė-
tinę vertę, taigi, ir ekonominę 
situaciją savivaldybėje. Nuo 
kitų metų savivaldybės bus 
skatinamos imtis aktyves-
nių veiksmų, kuriant sąlygas 
steigti verslą, kurti naujas ge-
rai apmokamas darbo vietas, 
pritraukti investicijų savival-

dybėje bei prisidėti prie šešė-
lio mažinimo“, – pranešime 
sakė finansų ministras Vilius 
Šapoka.

Pasak Seimo socialdarbie-
čių frakcijos seniūno Andriaus 
Palionio, 2020 metams šioms 
nuostatoms įgyvendinti iš 
valstybės biudžeto bus skirta 
8,5 mln. eurų. Savivaldybės 
bus suskirstytos į grupes, o 
priskyrimo grupėms metodiką 
ir tvarką nustatys Vyriausybė 
ar jos įgaliota institucija. Kon-
krečių savivaldybių grupės 
bus nustatomos atitinkamų 
metų valstybės biudžeto ir sa-
vivaldybių biudžetų finansinių 
rodiklių patvirtinimo įstatyme. 
„Numatoma, kad 2020 metais 
iš minėtų 8,5 mln. eurų vienai 
grupei atiteks 24 proc., kitai 
– 25 proc., dar kitai – 51 pro-
centas. O jau pačioje grupėje 
savivaldybės dalinsis pinigus 
pagal rezultatus, pagal darbo 
užmokesčio fondo pokytį. Kuo 
tas pokytis, lyginant su praė-
jusiais metais, bus geresnis, 
tuo savivaldybė gaus daugiau 
lėšų“, – Seimo išplatintame 
pranešime tvirtino A. Palionis.

„Tos savivaldybės, kurios 
gerai dirbs, investuos lėšas į 
tinkamas sferas, sukurs dau-
giau darbo vietų, didins iš 
gyventojų pajamų mokesčio 
surenkamas pajamas, gaus 
daugiau lėšų“, – pridūrė jis.

Pagal šiuo metu galiojantį 
teisinį reglamentavimą GPM 
savivaldybėms buvo perskirs-
tomas remiantis daugiausiai 
demografiniais ir infrastruktū-
ros būklės kriterijais.
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Seimas metams atidėjo 
Šiaulių universiteto prijungimą 
prie Vilniaus universiteto

Seimas metams atidėjo Šiaulių 
universiteto (ŠU) prijungimą prie 
Vilniaus universiteto (VU), kartu 
universitetus įpareigodamas suda-
ryti bendros veiklos sutartį.

Už nutarimo pataisą, kad univer-
sitetų jungimo proceso pabaigos data 
būtų 2020 metų liepos 1-oji, balsavo 
95 Seimo nariai, prieš buvo vienas ir 
susilaikė du parlamentarai.

Švietimo ir mokslo komiteto va-
dovas „valstietis“ Eugenijus Jovaiša 
tvirtina, jog šių metų rugsėjį į Šiaulių 
universitetą įstoję jaunuoliai gali būti 
ramūs, kad baigs Vilniaus universiteto 
Šiaulių akademiją, kaip ir planuota.

„Labai noriu pasakyti Šiaulių jau-
nuoliams, jūs stosite į Šiaulių univer-
sitetą ir baigsite Vilniaus universiteto 
Šiaulių akademiją, jūs turėsite ne tik 
prestižinį gerą diplomą, bet ir tinkamą 
gerą išsilavinimą“, – sakė E. Jovaiša.

Nutarime Seimas siūlo Vyriausybei 

iki šių metų birželio sudaryti sutartį su 
Vilniaus universitetu ir nustatyti Šiau-
lių akademijos vystymo studijų, moks-
lo ir meno srityse perspektyvą ir finan-
savimo galimybes, užtikrinant Šiaurės 
Lietuvos regiono poreikius.

„Mums svarbu ne tik kad Šiauliuo-
se būtų specialioji pedagogika, infor-
matikos mokslai, mums svarbu, kad 
tai būtų pilnakraujis universitetinio 
mokymo centras, Vilniaus universite-
to Šiaulių akademija, kuri patenkintų 
viso krašto daugiaplanius poreikius“, 
– kalbėjo E. Jovaiša.

Iki šiol planuota, kad Šiaulių univer-
sitetas prie Vilniaus būtų prijungtas iki 
liepos, tačiau nukelti jungimą siūlė abu 
universitetai. VU nenorėjo prisiimti 400 
tūkst. eurų finansinių įsipareigojimų už 
ŠU, o Šiaulių universitetas baiminosi dėl 
savo statuso: Vilniaus universiteto statu-
te numatytos galimybės pačiam priimti 
sprendimą naikinti savo padalinį.

BNS inform.
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Eurostatas: dirbančių vyrų ir moterų atotrūkis 
Lietuvoje – mažiausias ES

Dirbančių vyrų ir moterų 
atotrūkis Lietuvoje pernai buvo 
mažiausias Europos Sąjungoje 
(ES), skelbia Eurostatas.

ES statistikos tarnybos duo-
menimis, Lietuvoje 20–64 metų 
amžiaus grupėje dirbančių vyrų 
ir moterų atotrūkis pernai sudarė 
2,3 procentinio punkto. Pernai 

Lietuvoje dirbo 79 proc. 20–64 
metų vyrų ir 76,7 proc. moterų.

Latvijoje šis rodiklis buvo 4,2 
punkto (79 proc. vyrų  ir 74,8 proc. 
moterų), Estijoje – 7,8 punkto (83,4 
proc. vyrų ir 75,6 proc. moterų).

2017 metais dirbančių vyrų ir 
moterų atotrūkis Lietuvoje buvo 
1 punktas, Latvijoje – 4,3 punkto, 
o Estijoje – 7,3 proc. punkto.

Didžiausias atotrūkis tarp 
dirbančių vyrų ir moterų pernai 
fiksuotas Maltoje – jis siekė 22,3 
punkto. Dirbančių vyrų pernai 
Maltoje buvo 85,7 proc., o mote-
rų – 63,4 procento. 

Visoje ES vidutinis atotrūkis 
siekė 11,6 punkto (79 proc. vyrų 
ir 67,4 proc. moterų).

BNS inform.

Seimas priėmė įstatymą dėl lietuvių perkėlimo 
iš krizių zonų į Lietuvą

Seimas priėmė įstatymą, 
kuris sudaro galimybes vals-
tybės lėšomis iš krizių zonų 
padėti į Lietuvą persikelti lie-
tuvių kilmės asmenims.

Už Asmenų perkėlimo į 
Lietuvos Respubliką įstatymo 
priėmimą vienbalsiai buvo 96 
Seimo nariai. Numatyta, kad 
įstatymas įsigalios nuo birželio.

Pagal įstatymą, perkelti galė-
tų būti Lietuvos piliečiai, lietu-

vių kilmės asmenys bei tie, kurie 
turėtų teisę atkurti Lietuvos pilie-
tybę ir jų šeimų nariai.

Įstatyme numatyti saugikliai, 
kokie asmenys negalėtų būti perke-
liami – padarę sunkius nusikaltimus, 
galintys kelti grėsmę valstybės sau-
gumui, viešajai tvarkai ir t. t.

Lietuvių kilmės asmenų perkė-
limas iš humanitarinės krizės iš-
tiktos valstybės ar teritorijos būtų 
finansuojamas biudžeto lėšomis.

Seime anksčiau pataisas pri-

statęs užsienio reikalų ministras 
Linas Linkevičius pažymėjo, 
kad šiuo metu įstatymo lygmeniu 
nėra mechanizmo dėl Lietuvos 
piliečių ar lietuvių kilmės asme-
nų perkėlimo, nors precedentų 
būta.

Vadovaudamasi Vyriausybės 
nutarimu Lietuva kelerius me-
tus rėmė iš neramumų apimtų 
Ukrainos regionų persikeliančius 
lietuvių kilmės asmenis.

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

AVINAS. Ga-
lite susidurti su 
didesniais nusivy-
limais, ne visiems 

lūkesčiams bus lemta išsipil-
dyti. Bus sunku įvertinti savo 
galimybes, todėl netinkamas 
metas ilgalaikiams įsiparei-
gojimams. Vargins jėgų trū-
kumas, tai ypač pajus sporti-
ninkai ar aktyvaus gyvenimo 
būdo šalininkai. Verčiau laiko 
skirkite apmąstymams, dva-
siniam tobulėjimui, vystykite 
meninius talentus. Galimos 
teisinės problemos. Savaitės 
viduryje reikalai taisysis: jus 
pasieks puikios naujienos, 
gali užsimegzti naudingos pa-
žintys.

JAUTIS. Gy-
venimas tekės 
įprasta vaga. Di-
desni netikėtumai 

tikėtini, geriausiu atveju, sa-
vaitės pabaigoje. Savaitės pra-
džioje bus sunku imtis aktyvių 
veiksmų, skendėsite apmąsty-
muose. Palankus laikas me-
ninkams, gydytojams, grožio 
srities specialistams. Savaitės 
viduryje bus tvarkomi svarbūs 
dokumentai, tinkamas metas 
tartis, tarpininkauti, tvarkyti 
reikalus, susijusius su trans-
porto priemonėmis. Galimi 
netikėti, smagūs bičiulių ar gi-
minių vizitai. Savaitės pabai-
goje labiau tausokite sveikatą, 
gali atsinaujinti lėtiniai susir-
gimai, bus silpnesnė imuninė 
sistema.

DVYNIAI. Su-
dėtinga ir sunki 
savaitė. Teks pri-
sitaikyti prie aplin-

kybių, priimti jas ir susitaikyti 
su esama situacija. Daugiausia 
problemų laukia darbo aplin-
koje. Daug dėmesio pareika-
laus ir finansai. Netinkamas 
laikotarpis keisti darbą, kreip-
tis su prašymais į autoritetus 
ar prisiimti įsipareigojimus. 
Nerekomenduojamos dides-
nės investicijos – didelė rizika 
nukentėti, apsigauti. Trečia-
dienis ir penktadienis – sudė-
tingiausios bei konfliktiškiau-
sios dienos. Tikėtina prastesnė 
savijauta, nuolatinis nuovar-
gio jausmas. Savaitės pabai-
goje reikalai kiek taisysis, bus 
galima atsipalaiduoti. 

VĖŽYS. Didelė 
tikimybė suklys-
ti, apsigauti. Vis-
kas, kas atrodys 

per gerai, kad būtų tiesa, bus 
apgaulinga. Daugiau laiko 
skirkite apmąstymams, mal-
dai, asmeniniam tobulėjimui. 
Nerizikuokite, nesivelkite į 
intrigas ir apkalbas.  Laukia 
dviprasmiškos situacijos dar-
bo aplinkoje, gali tekti rink-
tis tarp dviejų vienodai gerų 
arba vienodai blogų variantų. 
Didžiausi konfliktai laukia 
savaitės pabaigoje, šiuo metu 
galite susidurti su teisėsauga, 
mokesčių inspekcija, patirti 
didesnių piniginių nuostolių – 

Astrologinė prognozė savaitei 
elkitės išmintingai.

LIŪTAS. O štai 
liūtams – puikus 
metas.Penktadie-
nis ir sekmadienis 

bus kiek sudėtingesnės die-
nos, tačiau pavyks išspręsti 
visus nesusipratimus. Savai-
tės pradžioje palanku tvarky-
ti piniginius reikalus, spręsti 
klausimus, susijusius su mo-
kesčiais, paskolomis, turto 
draudimu. Savaitės vidury-
je galite sulaukti pasiūlymų 
keliauti, tai tinkamas metas 
planuoti atostogas, vykti į ko-
mandiruotes. Puikiai seksis 
tvarkyti ir dalykinius reikalus, 
lengvai rasite bendrą kalbą su 
reikiamais žmonėmis. Šią sa-
vaitę verčiau susilaikyti nuo 
didesnių investicijų.

M E R G E L Ė . 
Turėsite ne vie-
ną palankią progą 
sumanymams įgy-

vendinti. Nesitikėkite sėkmės 
veltui, kelyje į ją  susidursite 
su kliūtimis, tačiau nenuleis-
kite rankų. Didžiausių nesusi-
pratimų bei sunkumų galima 
tikėtis savaitės pabaigoje. Ne-
tinkamas laikas piniginiams 
reikalams tvarkyti, kreiptis 
dėl finansinės paramos, spręs-
ti klausimus, susijusius su mo-
kesčiais, draudimu. Nereko-
menduojama pradėti teisinių 
procesų. Labai svarbu aiškiai 
susidėlioti prioritetus, turėti 
konkrečius tikslus.

S VA R S T Y -
KLĖS. Bendrau-
kite, plėskite nau-
dingų pažinčių 

ratą. Pirmosiomis savaitės 
dienomis tikėtinos sveikatos 
problemos, vyraus melan-
choliškos nuotaikos. Puikus 
laikas menininkams, grožio 
paslaugų teikėjams.  Daly-
kinių rūpesčių netrūks, bet 
pasistenkite neimti visko taip 
giliai į širdį. Mažiau blašky-
kitės, susikoncentruokite ties 
konkrečiomis užduotimis ir 
aktyviai veikite – viską pa-
vyks išspręsti. Sudėtingiausia 
– savaitės pabaiga, tikėtinos 
finansinės problemos, konflik-
tai dėl pinigų.

S K O R P I O -
NAS. Apims ro-
mantiška nuotaika, 
norėsis kurti, mė-

gautis gyvenimo teikiamais 
malonumais – nuolat jausitės 
įkvėpti. Nuostabus metas me-
nininkams, kūrybinių profesi-
jų atstovams, asmenims, ieš-
kantiems dvasinio tobulėjimo. 
Bus sunku susikoncentruoti 
ties praktinėmis, kasdienėmis 
užduotimis, rutina kels nuo-
bodulį, erzins. Didesnė klaidų 
dėl išsiblaškymo tikimybė – 
pro akis gali praslysti svarbios 
detalės. Antroji savaitės pusė 
gana įtempta, prireiks skubiai 
tvarkyti svarbius dokumentus 
– ne viskas klosis taip, kaip 
buvo tikėtasi. Galimi stipresni 
konfliktai, problemos, susiju-

sios su transporto priemonė-
mis.

ŠAULYS. Lau-
kia dideli praradi-
mai, teks susidurti 
su agresija. Pavo-

jingas metas, todėl neprovo-
kuokite konflikinių situacijų, 
nes jose nukentėsite pats. 
Didesnė traumų, avarijų, va-
gysčių tikimybė. Nerizikuo-
kite, venkite intrigų.  Pirmąją 
savaitės pusę didžiausios pro-
blemos laukia artimoje aplin-
koje, galimos buitinės avari-
jos. Savaitės pabaigoje spręsis 
reikšmingi klausimai, palanku 
tvarkyti, teikti svarbius doku-
mentus. Geras laikas netoli-
moms komandiruotėms, tinka 
pirkti ar remontuoti transporto 
priemones. Savaitgalis labai 
įtemptas, tai ypač pasakytina 
apie sekmadienį.

O Ž I A R A -
GIS. Spręsite dar 
praėjusią savaitę 
a t s inau j inus ias 

problemas. Jausitės itin ne-
stabiliai, gyvenime trūks kon-
kretumo, aiškumo. Reikės 
tvarkyti svarbius dokumentus, 
netrūks dalykinių rūpesčių. 
Savaitės vidurys – itin avarin-
gas, būkite atidūs vairuodami, 
neužsiimkite pašaliniais dar-
bais. Padaugės konfliktinių si-
tuacijų, bus sunku susitarti su 
reikiamais žmonėmis. Savai-
tės pabaiga kiek palankesnė. 
Savaitgalį tikėtinos neplanuo-
tos išlaidos, audringas ginčas 
su artimu žmogumi.

VA N D E N I S . 
Būkite itin atidūs 
tvarkydami finan-
sinius reikalaus, 

nesileiskite įtikinami kur nors 
investuoti, neskolinkite dide-
lių sumų. Tinka tartis dėl ge-
resnių sąlygų, didesnio atly-
gio, galimos dosnios dovanas, 
premijos. Savaitės viduryje 
laukia kelionės, turėsite progą 
pademonstruoti savo komuni-
kacinius gebėjimus – reikės 
daug bendrauti su darbo aplin-
kos žmonėmis. Spręsis svar-
būs reikalai, susiję su gyvena-
mąja vieta. Savaitės pabaigoje 
kai kurios problemos spręsis 
savaime, bus mažiau pagun-
dų, miglotų aplinkybių.

ŽUVYS. Ti-
kėtinos sveikatos 
problemos, dides-
nis jėgų trūku-

mas. Vyraus melancholiškos 
nuotaikos, norėsis atsiriboti, 
dažniau pabūti vienumoje. 
Daugiausia problemų laukia 
asmeniniame gyvenime – ne-
išvengsite dramų bei audringo 
santykių aiškinimosi. Meno 
atstovai nuolat jausitės įkvėp-
ti. Savaitės pabaigoje  gali-
te susidurti su klasta, slaptu 
kenkimu, neadekvačiu elge-
siu savo atžvilgiu. Venkite 
avantiūrų, rizikų – skaudžiai 
nukentėsite. Netrūks ir finan-
sinių nesusipratimų, tikėtinos 
neplanuotos išlaidos. 
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Seimas sudarė galimybes LRTK skubiai stabdyti 
TV transliaciją be teismo sprendimo

Seimas sudarė galimy-
bes Lietuvos radijo ir te-
levizijos komisijai (LRTK) 
skubiai stabdyti televizi-
jos transliaciją, jeigu kyla 
grėsmė nacionaliniam sau-
gumui.

Už tokias Visuomenės in-
formavimo įstatymo pataisas 
per priėmimą balsavo 78 Sei-
mo nariai ir susilaikė 12 par-
lamentarų.

Pataisos priimtos į Lietu-
vos teisę perkeliant atnaujintą 
Europos Sąjungos (ES) Au-
diovizualinės žiniasklaidos 
direktyvą, įsigalios jas pasi-
rašius prezidentei Daliai Gry-
bauskaitei.

Pataisos LRTK leis iki 72 
valandų stabdyti televizijos 
programas, transliuojamas ne 
iš Europos Sąjungos, Europos 
ekonominės erdvės valsty-

bių, be teismo sprendimo, jei 
skleidžiama informacija kelia 
rimtą ir didelį pavojų visuo-
menės saugumui, įskaitant 
nacionalinio saugumo ir gy-
nybos užtikrinimą.

Įstatymas taip pat numato 
galimybę stabdyti TV pro-
gramas, transliuojamas iš ES, 
Europos ekonominės erdvės 
valstybių.

Jeigu bus taikomas skubos 
mechanizmas, LRTK priva-
lės kuo greičiau pranešti apie 
savo sprendimą Europos Ko-
misijai ir ES, Europos eko-
nominės erdvės valstybės, 
kurios jurisdikcijai priklauso 
TV kanalas, atsakingai ins-
titucijai, nurodyti priežastis, 
kodėl LRKT mano, kad tai yra 
skubus atvejis.

Prieš sustabdydama trans-
liaciją LRTK turės gauti na-
cionalinį saugumą užtikrinan-

čios ar kitos kompetentingos 
institucijos pranešimą ar išva-
dą, kad įtariamas pažeidimas 
kenkia arba kelia rimtą, didelį 
pavojų visuomenės saugumui.

Įstatymas priimtas be 
pirminio siūlymo keisti 19 
straipsnį, kuris nustato drau-
džiamos skelbti informaci-
jos sąrašą. Iš pradžių siūlyta 
drausti skelbti informaciją, 
kuria būtų „bandoma iškrai-
pyti Lietuvos istorinę atmintį, 
skatinamas nepasitikėjimas 
ir nepasitenkinimas Lietuvos 
valstybe ir jos institucijomis, 
demokratine santvarka, krašto 
gynyba“ ir  t. t.

Šio siūlymo atsisakyta jį 
dėl grėsmės žodžio laisvei su-
kritikavus ne tik ekspertams, 
bet ir Seimo teisininkams, Vi-
suomenės informavimo etikos 
komisijai, prezidentei.
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Sausra gali sumažinti bulvių derlių
Lietuvos bulvių auginto-

jai baiminasi, kad pavasa-
rinė sausra gali sumažinti 
šios kultūros derlių. Bulvių 
plotai šalyje mažėja kasmet 
ir šiais metais jie gali ne-
siekti 10 tūkst. hektarų. 

Šakių rajono ūkininkas, 
žemės ūkio kooperatyvo „Su-
valkijos daržovės“ vadovas 
Martynas Laukaitis teigė, kad 
šiame rajone ūkininkai vėly-
vesnių veislių bulves sodinti 
pradėjo dar prieš Velykas, 

nes anksčiau išdžiūvo dirvos. 
Šiųmetis bulviasodis nuo sa-
vaitės iki dviejų ankstyvesnis 
už pernykštį. 

Lietuvos daržovių augintojų 
asociacijos (LDAA) direktorė 
Zofija Cironkienė patvirtino, 
kad bulvių augintojai skuba 
visoje Lietuvoje, nes bijo, kad 
žemė dar labiau išdžius.

Kėdainių rajono ūkininkas 
Rimantas Žebrauskas teigia, 
kad „sąlygos ekstremalios“, 
žemė sausa ir jei per artimiau-
sias dešimt dienų nepalis, „vaiz-

das bus liūdnas ir šiemet“. 
Žemės ūkio informacijos 

ir kaimo verslo centro duo-
menimis, pernai deklaruota 
10,8 tūkst. ha bulvių, užper-
nai šios daržovės augintos 
12,4 tūkst. ha plote, 2016 
metais – 14 tūkst. ha. Savo 
ruožtu, Didžiausios Europos 
Sąjungos (ES) bulvių augin-
tojos – Belgija, Olandija, Vo-
kietija, Prancūzija ir Didžioji 
Britanija – šiemet vėl didina 
bulvių plotus.
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VMI: alkoholio akcizų pajamos šiemet augo 63 proc.
Alkoholio akcizų pajamos 

pirmąjį šių metų ketvirtį pas-
tebimai išaugo. Tai didžiąja 
dalimi lėmė vasario mėnuo, 
kaip prieš stipraus alkoholio 
akcizo tarifo padidinimą nuo 
kovo pradžios, verslas ženkliai 

didino šių gėrimų atsargas.

Valstybinės mokesčių ins-
pekcijos (VMI) duomenimis, 
deklaruoti alkoholio akcizai 
sausį–kovą siekė 112,967 mln. 
eurų – 63,4 proc. daugiau nei per 

tą patį 2018-ųjų laikotarpį. Tik 
vasarį deklaruotų akcizų suma 
siekė 68,828 mln. eurų (4,2 kar-
to daugiau ne prieš metus), tuo 
metu kovą ji sumenko iki 15,747 
mln. eurų (41,2 proc. mažiau).
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

Kaimyninės šalies 
aktualijos. Kalbasi dvi 
kaimynės:

– Kad tu žinotum, į kokią 
bėdą mūsų Oksanka papuolė! 
Ji gi valdžią įžeidė! Gali net į 
kalėjimą sėsti!

– Kaip suprasti, įžeidė?
– Ji savo vyrą asilu 

pavadino. O jis gi Dūmos 
deputatas!

***

Orų prognozė balandžio 30-gegužės 2 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Balandžio 30 d. Naktį 3

Dieną 16
R, 
2-8 m/s

Ankstų rytą dirvos 
paviršiuje galima 
silpna šalna.

Gegužės 1 d. Naktį 4
Dieną 15

R,
1-5 m/s

Gegužės 2 d. Naktį  5
Dieną 17

V, 
3-8 m/s

DIREKTORIUS
Simonas Tuska
info@rokiskiosirena.lt
ŽURNALISTĖ
Ieva Rakauskaitė
Tel. 8 677 50578

DIZAINERĖ-MAKETUOTOJA
Lina Dūdaitė-Kralikienė
Tel. 8 672 36 089 
lina@rokiskiosirena.lt

REKLAMOS SKYRIUS
Justina Kesylytė
Tel. 8 666 76 777
reklama@rokiskiosirena.lt
BUHALTERĖ
Ramutė Buckuvienė
Tel. 8 618 08 915

Kalbasi du asilai. Vienas 
svajingai:

– Kaip norėčiau, kad mano 
asilienė būtų man neištikima!

Kitas:
– Ar visai pablūdai?!
– O tu pagalvok: turėčiau aš 

ragus, būčiau taurusis elnias. O 
dabar – tik asilas.

***
Žmona koketiškai:
– Mielasis, ar tu nepastebi, 

kaip ši agurkinė kaukė puoselėja 
ir gražina mano veidą?

Vyras, nepakeldamas akių nuo 
laikraščio:

– Aišku, kad pastebėjau. Tik 
vieno nesuprantu: kodėl tu ją 
nusivalai. Nešiok nuolat!

***
– Močiute, močiute! Kas 

sugadino mano plėšytus džinsus?!
– Mūsų laikais suplyšusius 

drabužius lopydavo!

***
Draugai – tai tokie žmonės, 

kurie jums ištiesia pagalbos ranką 
tuomet, kai gelbėti jūsų visiškai 
nereikia, ar netgi žalinga.

***
Per šalčius automobilių vagys 

nešiojasi savo akumuliatorius.
***

Sūnus slapta nuo tėvų rūko. 
Staiga girdi, kaip atsidaro lauko 
durys ir laiptinėje mamos 
žingsniai. Staigiai išmeta pro 
langą cigaretę, papurškia oro 
gaivikliu. Vos mamai įžengus pro 
duris, skuba teisintis:

– Mama, aš nerūkiau!
Mama:
– Dėl manęs tai tu gerk, rūkyk, 

bobas po namus tampyk! Gal 
bent taip pagaliau vesi iki savo 
penkiasdešimtmečio!

***
Mažylis ir Karslonas. 

Karlsonas:
– Mažyli, o ko tu visas 

miltuotas? Varškėtukus gamini?
Mažylis:
– Galvijas tu, Karslonai, su 

propeleriu! Ir kur dabar mūsų 
kokainas?!

***
Psichologinis testas fizikams:
– Ar jums gaila Šrėdingerio 

katino?
***

Mėgstu koldūnus. Jie kaip 
rafaelo, tik su mėsa!

***
– Daktare, manau, kad man 

labai reikėtų akinių!
– Be jokios abejonės. Juk čia 

– bankas!
***

Jau metus internetu žaidžiu 
pokerį. Mano mergina liepė 
pasirinkti – pokeris ar ji. Jaučiu, 
kad maniškė blefuoja.

***
– Ar jūs atsitiktinai anksčiau 

ne žvalgyboje dirbote?
– Ne, o kodėl klausiate?
– Nes ant savo darbastalio 

iki šiol nepalikote jokių darbo 
pėdsakų.

***
Gydau nuo interneto 

priklausomybės. Greitai, 
efektyviai, pigiai. Elektrikas 
Petraitis.

***
Klausimas:
– Kodėl raganos skraido ant 

šluotų?
Atsakymas:
– Nes dulkių siurbliai gana 

brangūs.
***

Kaimyninės šalies ministrą 
mušė tyliai, kad neužstrauktų 
bausmės dėl valdžios 
įžeidinėjimo.

***
Kaimyninės šalies aktualijos. 

Kalbasi bankininkai:
– Ar nepastebėjote, kolega, 

kad mūsų valiutos kursas 
pastaruoju metu stabilizavosi?

– Pastebėjau. Ir bijau, kad čia 
jo pomirtinis paralyžius.

***
Automobilinė navigacija, 

įtaisyta blondinės automobilyje, 
išsijungė su žodžiais:

– O dabar čiuožk pati žinai 
kur!

***
– Kodėl jūs, vyrai, taip retai 

dovanojate moterims gėlių?
– O jūs į save pasižiūrėkit! 

Kada paskutinį kartą mums 
dovanojote alaus?!

***
Kaimyninėje šalyje toks 

aukštas demokratijos ir žodžio 
laisvės lygis, kad visi gali sakyti 
patys žinote, ką apie patys 
žinote ką.

***
Vaikinukas atėjo į merginų 

bendrabutį. Budėtoja klausia:
– O jūs pas ką?
– O pas ką patartumėte?

***
Opera žaliems: visi operų 

siužetai iš esmės vienodi: 
tenoras nori vesti sopraną, o 
baritonas jiems visaip trukdo.

***
Dizainerio palinkėjimas: kad 

tu visą gyvenimą ranka plakatus 
pieštum! Ir kad paskutinė raidė 
netilptų!

***
– Ką reiškia „sausasis 

skalbimas“?
– Tai reiškia, kad išverti 

purvinų skalbinių krepšį ir 
apsivelki ten rastą švariausią 
drabužį.

Ieškokite Rokiškio
 prekybos centruose!

AUGALAI

• Vasarinių kviečių ir grikių sėklą. 
Sėkla išvalyta, paruošta sėti.  
Tel. 8 627 34 750. Rokiškis
• Žirnius Respect C3.  
Tel. 8 624 11 926. Rokiškis
• Naujai sukomponuotas, 
naujoviškas dirbtines orchidėjas. 

Kaina 18 Eur. Tel. 8 678 05 029. 
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Automatinę 7 kg talpos skalbimo 
mašiną Gorenje. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Automatinę skalbimo mašiną 
AEG. Drabužiai dedami iš viršaus. 

Kaina 60 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• Mažai naudotą viryklę Beko. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 604 18 339. 
Rokiškis
• Mažai naudotą Beko skalbimo 
mašiną. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 604 18 339. Rokiškis
• Šaldytuvą su trijų stalčių šaldymo 
kamera. Kaina 75 Eur.  

Tel. 8 604 18 339. Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną CAIKA 
134. Kaina 155 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Skubiai Electrolux skalbimo 
mašiną. Tel. 8 679 95 305.  

Rokiškis

DOVANOJA

• Sargų nedidelį šunį ir jauną 
katinėlį. Tel. 8 613 33 963. 
Rokiškis

• Dovanojame televizorių Samsung. 
Tel. 8 656 60 661.  
Rokiškis
• Atiduodu „ne pirmos jaunystės“ 
spintą. Vienoje puseje galima 
pasikabinti rūbus, kitoje lentynos. 
Išsivežti patiems. Pirmas aukštas. 
Išnešti padėsime. Tel. 8 682 36 492. 
Rokiškis
• Atiduodame žemę nuo tvenkinių. 
Išsivežti patiems. Tel. 8 623 39 
570. Rokiškis
• Dovanoju du mažus ožiukus ir 
ožkytę. Tel. 8 612 47 779.  
Rokiškis


