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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.
Išorinė reklama ant keleivinių transporto priemonių.

Informacija tel. 52982 arba www.rokiskioap.lt

www.rokiskiosirena.lt
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Įspėjame: vaizdai gali šokiruoti. Vilkų puota Kriaunų seniūnijoje
Kriaunų seniūnijos Bajorų 

kaimo ūkininko Algirdo Seibu-
čio kieme, tarp namo ir pirte-
lės, naktį vyko kruvina puota 
(pateiktos tik mažiausiai šoki-
ruojančios A. Seibučio atsiųstos 
nuotraukos). Jos rezultatas: trys 
avys papjautos, vienos jų apskri-
tai nepavyko rasti. Dar keturios 
nukentėjo taip, kad šeimininkas 
iš gailesčio pabaigė gyvūnų kan-
čias. Pašnekovas teigė, kad nori 
įspėti aplinkinių kaimų gyvento-
jus, kad jie saugotų savo gyvu-
lius. Mat išdrąsėjusi vilkų gauja 
ateina iki pat namų ir nieko ne-
bebijo.

Anksčiau – nuostoliai mažesni
Kriaunų seniūnijoje, Bajorų kai-

me A. Seibutis augino 29 avis. Dalis 
bandos priklauso jo seseriai. Kaip 
pats sako, avis augino ne parodai, o 
mėsai. Vilkai į jo avis buvo įsisukę 
ir pernai, ir užpernai, sugavo ir pa-
pjovė kasmet po dvi avis. Šiemet 
šeimininkas jų apsaugai skyrė dar di-
desnį dėmesį. Dieną gyvūnus gany-
davo lauke, naktį sugindavo į aptva-
rą tarp namo ir pirtelės. Aptvaras ne 
bet koks, o dvigubas: avis saugojo ir 
aptvaras, ir jo viduje – elektrinis pie-
muo. Tačiau pilkiams tai nė motais.

Kodėl vilkai įsisuko būtent dabar? 
Juk įprastai jų išpuolių padaugėja ru-
deniop, kai motinos moko medžioti 
paaugusius vilkiukus. „Sunku pasa-
kyti, ne laikas dabar jiems. Bet, ma-
tyt, vilioja lengvas grobis. Keisčiau-
sia, kad nuo namo iki aptvaro – ne 
daugiau 40 m. Vadinasi, vilkai nebe-

bijo žmonių“,– sakė pašnekovas.

Kentėjo kelias valandas
Vilkai avis užpuolė naktį. Trys 

buvo papjautos, vieną jų nusinešė. 
O štai keturios sužalotosios iki pat 

ryto, kol jas rado šeimininkas, kentė 
baisius skausmus. „Teko jas papjau-
ti. Nes ir taip gyvulėliai priskentėjo, 
šitaip sudraskytos“, – sakė A. Seibu-
tis. Nuostolis didelis: ir vilkų papjau-
tosios, ir jo paties pribaigtos avys 

maistui nebetinkamos. Šeimininkui 
teks pasukti galvą, kaip jas utilizuoti.

Ir ką daryti su likusiomis gyvomis 
avimis. Juk kiaurą parą nelaikysi jų 
tvarte? „O ir tvartas, kažin, ar būtų 
gera išeitis. Juk vilkai labai protingi, 
jie moka ir pasikasti, jei reikia“, – 
sakė pašnekovas.

Anksčiau ten vilkų nebūdavo
Ūkininkas pasakojo, kad anksčiau 

šiuose kraštuose niekas apie vilkus 
negirdėjo. „Žinojome, kad jų yra 
ties Suvainiškiu, apie Pandėlį. Bet 
kad čia būtų, seniai nebuvo girdėta“, 
– sakė jis. Pirmosios jaunos vilkų 
šeimos Obelių ir Kriaunų seniūnijo-
se pasirodė ganėtinai neseniai, prieš 
keletą metų. Ir iš karto tapo pastebi-
mos: ėmė pjauti gyvulius. O ir žvėrių 
miške ėmė mažėti. „Dabar, gegužę, 
pats ragų rinkimas. Tai ne tik smagus 
hobis, bet ir puikus laikas miške. Tad 
išėjęs pasivaikščioti, ir pats, ir pažįs-

tami randame gana daug papjautų 
žvėrių“, – sakė A. Seibutis.

Rimtu signalu tapo ir tai, kad pa-
vasariop vos maždaug per kilometrą 
nuo ūkio esančiame miške A. Sei-
butis pastebėjo 5-6 vilkų pėdsakus. 
Pasak pašnekovo, šiuose kraštuose 
kelis vilkus sumedžiojo ir vietinių 
būrelių medžiotojai. Tačiau tai pilkių 
neatbaidė nuo išpuolių sodybose.

Ir A. Seibutis mano, kad šis iš-
puolis tikrai nebus paskutinis. Todėl 
jis įspėja kaimyninių kaimų žmones 
labiau saugoti savo gyvulius, ne tik 
avis, bet ir galvijus, nepalikti jų nak-
čiai lauke.

„Rokiškio Sirenos“ interneto sve-
tainėje  www. rokiskiosirena.lt yra 
paties ūkinininko nufilmuotas vaizdo 
siužetas, kokių nuostolių vilkai pada-
rė jo avims. Įspėjame, kad jo vaizdai  
– šokiruojantys.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Puoselėtas projektas „Lino mūka“ sulaukė dėmesio iš Japonijos
Kai pasaulyje klesti masinė 

gamyba ir vartotojiškumas, vis 
didesnė dalis žmonių susimąsto 
apie ekologiją ir vartojimo po-
veikį natūraliai gamtai. Senieji 
amatai yra ne tik neatsiejama 
lietuviškos kultūros dalis dėl 
savo istorijos, pagarbos žemei, 
bet ir skatina permąstyti savo 
vertybes, vartojimo įpročius. 
Šių dienų kontekste tai įgau-
na didesnę prasmę, kai žmonės 
atsigręžia į gamtos išteklių iš-
saugojimą, ieško tvarių mados 
sprendimų, siekia mažinti var-
tojimą ir po savęs paliekamų 
atliekų gausą.

Vienas iš natūraliausių, patva-
riausių ir ekologiškiausių audinių 
yra linas. Nors linas Lietuvoje pa-
kankamai populiarus audinys, iš jo 
siuvami drabužiai ir patalynė pasi-
žymi patvarumu, tačiau auginančių 
linus ūkininkų vargu ar daug ras-
tume.

Apie linų auginimą ir perdirbimą 
daugiausiai galėtų papasakoti mūsų 
kraštietis Romualdas Kaminskas, 
vedantis edukacinius užsiėmimus 
apie lino kelią ir rudenį organizuo-
jantis edukacinę – kultūrinę šventę 
„Lino mūka“. Lietuvoje jis bene 
vienintelis, tradiciniu būdu augi-
nantis ir perdirbantis linus.

Pagarba natūraliai aplinkai ir no-
ras jų auginamą medvilnę sujungti 
su lietuvišku linu, Japonijos Gifu 

prefektūros vykdomo projekto „to-
moni Connect Wamen“ vykdytojus 
atvedė į ekologiškus linus auginan-
čio mūsų kraštiečio Romualdo Ka-
minsko kiemą. 

Maždaug prieš du mėnesius jis 
sulaukė pasiūlymo bendradarbiau-
ti, tiekiant natūralų lino siūlą. 

Kaip sako Romualdas Kamins-
kas, tai tik pati pradžia šio gražaus 
tarpvalstybinio bendradarbiavimo, 
kai siejamas bendras noras paga-
minti ekologiškus produktus iš 
natūraliai užaugintų patvarių me-
džiagų.

Enrika PAVILONIENĖ
„Rokiškio Sirenos“ archyvo 

nuotr.

Atnaujinamas 
tolimojo susisiekimo 
maršrutas 
Rokiškis-Kaunas

Nuo 2020 m. gegužės 20 d. 
(trečiadienio) atnaujinamas toli-
mojo susisiekimo maršrutas Ro-
kiškis-Kaunas: iš Rokiškio AS 
išvyksta 9.20 val.;iš Kauno AS 
išvyksta 15.00 val.

Rokiškio autobusų 
parko inform.

Alkoholio akcizų
pajamos smuko

Alkoholio akcizų pajamos, 
pernai per keturis mėnesius 
šoktelėjusios dėl akcizų tarifo 
augimo, šių metų sausio-balan-
džio mėnesiais sumenko.

Valstybinės mokesčių inspek-
cijos (VMI) duomenimis, dekla-
ruoti alkoholio akcizai sausį-ba-
landį buvo 114 mln. eurų – 14 
proc. mažiau nei per tą patį 2019-
ųjų laikotarpį. 

Spiritinių gėrimų akcizai šiemet 
smuko 19,7 proc. iki 75,878 mln. 
eurų, alaus – 3,3 proc. iki 24,426 
mln. eurų, tarpinių produktų – 4,7 
proc. iki 2,229 mln. eurų. Tuo metu 
vyno akcizai padidėjo 9,3 proc. iki 
11,467 mln. eurų.

BNS inform.
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Viešojoje erdvėje apie medžio-
klę pasipylė mitų ir epitetų lavi-
na. Ko tik apie save neprisiklauso 
medžiotojai: jie ir žvėrelių žudi-
kai, ir baubas naminių gyvūnėlių 
augintojams. Medžioklė vadina-
ma nomenklatūros pramoga, apie 
ją skleidžiami niekuo nepagrįsti 
gandai. Paskutinis lašas, perpildęs 
rajono medžiotojų kantrybę, buvo 
skandalas dėl medžioklės su lan-
kais įteisinimo: viešojoje erdvėje 
ant medžiotojų buvo papilta tiek 
purvo, kad jie nusprendė nebetylė-
ti. Po daugelio rajono medžiotojų 
būrelių atstovų susitikimo pokal-
biui apie medžioklę su „Rokiškio 
Sirena“ jie delegavo keletą savo 
atstovų. Pašnekovai pabrėžia: jie 
atviri diskusijoms, ir, pasibaigus 
karantinui, mielai susėstų su nevy-
riausybinių organizacijų, besirūpi-
nančių gyvūnų apsauga, atstovais 
prie bendro stalo viešiems deba-
tams apie aktualiausias gyvūnų 
apsaugos problemas.

Medžioklė etiniu požiūriu
Pokalbį su redakcijos svečiais 

pradėjome nuo esminio klausimo: 
medžioklė etikos atžvilgiu. Apie šią 
veiklą istoriniame ir moraliniame 
kontekste kalbėjome su Juodupės, 
Lukštų ir Onuškio klebonu Aivaru 
Kecoriumi. Jau pats faktas, kad šis 
kunigas žinomas kaip puikus medžio-
tojas, liudija, kad Katalikų bažnyčia 
medžioklę laiko žmogui priimtina 
veikla. Dvasininkas priminė Senojo 
testamento Pradžios knygos skaitinį 
apie Žemės sutvėrimą. Kurį Didįjį 
Šeštadienį tikintieji klausė visose ša-
lies bažnyčiose (norintieji jį pasiklau-
syti, Didžiojo Šeštadienio pamaldų 
vaizdo įrašą gali rasti „Rokiškio Sire-
nos“ interneto svetainėje bei facebook 
paskyroje). 

Senajame testamente, pasak paš-
nekovo, medžioklė yra dažnai mi-
nima. Apie tai, kokią teisę ir pareigą 
gyvūnams turi žmogus, nusakoma jau 
minėtoje Pradžios knygoje: „Dievas 
tarė: „Tepagimdo žemė visų rūšių 
gyvūnų: galvijus, roplius ir visų rūšių 
laukinius gyvulius!“ Taip ir įvyko. 
Dievas padarė visų rūšių laukinius 
žemės gyvulius, visų rūšių galvijus 
ir visų rūšių žemės roplius. Ir Dievas 
matė, kad tai gera. Tuomet Dievas 
tarė: „Padarykime žmogų pagal mūsų 

Rajono medžiotojai – prieš medžioklės demonizavimą ir kviečia diskusijai

paveikslą ir panašumą; tevaldo jis ir 
jūros žuvis, ir padangių sparnuočius, 
ir galvijus, ir visus laukinius žemės 
gyvulius, ir visus žemėje šliaužiojan-
čius roplius!“. 

„Dievas sukūrė kūriniją: žuvis, 
paukščius, žvėris, ir džiaugėsi, matė, 
kad tai gera. Sukūrė žmogų – tobu-
liausią kūrinį – ir skyrė jam pareigą: 
viešpatauk, valdyk, rūpinkis“, – citatą 
paaiškino dvasininkas. Pasak kunigo, 
medžioklė turi gilias istorines ir krikš-
čioniškąsias šaknis. Ji daugelį amžių 
žmonėms buvo maisto ir aprangos 
šaltinis. Dabar, vystantis technologi-
joms, atsiranda naujų šaltinių, todėl 
jos, kaip būtinos išgyvenimui veiklos 
reikšmė sumažėjo. Tačiau niekas ne-
atšaukė Dievo skirtos pareigos žmo-
gui rūpintis žvėrimis. Ir medžioklė tai 
nėra šūvis į žvėrį. Šūvis – tik paskuti-
nė jos stadija. O iki tol – ilgas rūpestis 
gyvūnu. „Pirma rūpiniesi, globoji, o 
tik tada gauni mainais. Juk tam, kad 
galėtumėte pagarbiai pasidžiaugti 
medžioklės trofėjumi, pirma reikia 
žvėrimi rūpintis, kad jis išgyventų, 
užaugtų sveikas ir gražus. Ne veltui 
krikščionybė moko, kad tik duoda-
mas gauni“, – pabrėžė A. Kecorius. 
Paklaustas, kelerių metų stirninas gali 
būti medžiojamas dėl trofėjinių ragų, 
pašnekovas atsako: ne mažiau šešerių 
metų. Jis teigė, kad medžiotojas nie-
kuomet nešauna į visa, kas juda, net 
jei ir yra leidžiama. „Štai, tarkime, jei 
galima medžioti stirninus ar elnius, 
tai nereiškia, kad pamatęs įspūdingą 
žvėrį, į jį šausi. Galvoji: gal geriau 
palaukti, kad šis perduotų savo genus 
ateities kartoms. Medžiotojas selek-
cininkas turi lankyti gausybę kursų, 
žinių patikrų“, – sakė dvasininkas. 
Medžioklės taisyklės griežtos: yra nu-
statyti terminai, griežtos kvotos. Ta-
čiau net ir tuomet, kai leidžia kvota, 
ne visuomet medžiojama: būrelio na-
riai geriau už kitus žino, kada verčiau 
patausoti žvėrį.

Jam antrino ir kiti pašnekovai: tam, 
kad būtų ką medžioti, reikia daug 
metų intensyviai rūpintis žvėrimis: 
juos maitinti šaltomis ir giliomis žie-
momis, skirti laiko ir vasarą. Pavyz-
džiui, šiomis dienomis rajono žvėrių 
pašarinėse aikštelėse medžiotojai 
iškabino per toną druskos gabalų, 
nupirktų savo lėšomis, kad gyvūnai 
galėtų gauti jiems reikalingų mikroe-
lementų.

Kunigas A. Kecorius pabrėžė ir tai, 
kad medžioklėje svarbus pagarbus 
santykis su gamta ir žvėrimis. Apie 
80 proc. medžiotojo dienotvarkės ir 
sudaro gamtos pažinimo dalykai. Ne 
tik kursai, egzaminai, bet ir dėmesys, 
rūpestis, stebėjimas, savo krašto miš-
kų ir jų gyventojų pažinimas.

Krikščionybėje šią sritį regla-
mentuoja penktasis Dievo įsakymas 
„Nežudyk“. A. Kecorius pabrėžia: 
medžiotojas – ne žudikas ir ne varto-
tojas. „Netgi skerdyklos darbuotojas, 
nuo kurio rankos krinta per dieną de-
šimtys gyvūnų, žudiku nelaikomas. 
Tai kodėl juo laikomas medžiotojas, 
kuris per metus sumedžioja vos vie-
ną-kitą žvėrį?“ – retoriškai klausė jis. 
Ir krikščioniškoji etika, ir medžiotojų 
etika draudžia kankinti gyvūnus.  Tad 
saugus elgesys su ginklu, šaudymo 
įgūdžių lavinimas taip pat yra labai 
svarbi medžiotojo kasdienybės dalis. 
Šūvis, kaip jau minėta, tik paskutinio-
ji ilgo proceso stadija. Ir po jos nesi-
baigia pagarba žvėriui. Sumedžiotam 
žvėriui pagerbti medžiokliai nusiima 
kepures, pagerbia jį. O ir medžioklės 
trofėjai saugomi ir eksponuojami su 
derama pagarba. Sužeisto žvėries ieš-
koma tol, kol jis randamas, neleidžia-
ma kankintis. 

Beje, medžiotojai turi ir savąjį glo-
bėją – šv. Hubertą, Belgijos vyskupą, 
kuris iš medžiotojo-vartojo tapo pa-
vyzdžiu kitiems. Šv. Huberto diena 
–  lapkričio 3-oji. Tradiciškai ši diena 
minima šv. Mišiomis Juodupės baž-
nyčioje, į kurias renkasi kelių rajono 
būrelių medžiotojai. Dvasininkas už-
siminė, kad prie Juodupės bažnyčios 
planuoja pastatyti šio šventojo skulp-
tūrą.

Apie populiariausius mitus
Netyčia ar specialiai, apie me-

džiotojus skleidžiama gausybė mitų. 
Vienas populiariausių – medžioklė 
yra nomenklatūros, valdininkų pra-
moga. Tokia nuostata susiformavo 
sovietmečiu, kai sklido legendos 
apie partijos šulų medžiokles su pra-
tęsimais girtavimu pirtelėse. „Dabar 
medžioklė ir jos tradicijos gerokai 
pakitusios“, – sakė verslininkas ir me-
džiotojas Aidas Stainys. Miškininkas, 
rajoną garsinantis tarptautinėse elnių 
kvieslių varžybose, Rytis Andriuške-
vičius teigė, kad statistiškai žiūrint, 
valdininkai tesudaro kelis procentus 

visų Lietuvos medžiotojų. Netgi vie-
no rajono – Rokiškio – būrelių narių 
įvairovė profesijų, amžiaus atžvilgiu 
yra stulbinanti. „Juk ir mes kalba-
me ne tik savo vardu“, – pabrėžė A. 
Stainys. Jų idėjoms pritaria gausybė 
rajono medžiotojų, tarp kurių: Elinga 
Ramanauskaitė-Žaromskienė (valsty-
bės tarnautoja), Mantas Sesickas (ga-
mybininkas), Valerijus Afanasjevas ir 
Pranas Blažys (verslininkai), Evaldas 
Pranskūnas (samdomas specialistas), 
Kęstutis Pivoriūnas (Valstybinės miš-
kų urėdijos darbuotojas), Egidijus Jo-
nušaitis (gydytojas), Juozas Davainis 
ir kiti. Apklausų metu išsiaiškinta, kad 
daugiau nei pusė šalies medžiotojų 
yra įgiję aukštesnįjį ar aukštąjį išsila-
vinimą. Ir medžioklė nėra tik kaimo 
užsiėmimas: kaimiškųjų vietovių gy-
ventojai medžiotojų tarpe tesudaro 
apie 40 proc. 

Medžioklė – demokratiška: joje 
vietos randama visiems, puoselėja-
ma pagarba vyresniesiems. Kai ku-
riems būrelių nariams jau ir per 80 
metų. Bet, kaip pabrėžė Jevgenijus 
Popovas, kiekvienas yra laukiamas. Ir 
vyresniesiems malonu būti gamtoje, 
bendrauti, stebėti gamtą. Būtent tai – 
pamatyti ir pasidžiaugti retu žvėrimi, 
domėtis jais, jų įpročiais, gyvenimo 
būdu, rūpintis jais ir teikia didžiausią 
malonumą. 

Kitas viešojoje erdvėje  (ypač 
kačių augintojų facebook grupėse) 
platinamas mitas, kad kaimų sodybų 
gyventojai šiukštu neleistų savo au-
gintinių į lauką, nes jei nuklys tolėliau 
nuo namų, juos gali nušauti „pikti“ 
medžiotojai. Šis mitas redakcijos sve-
čiams sukėlė tik juoką. Pirmiausia, 
gyvenamojoje teritorijoje apskritai 
negalima šaudyti. Todėl nenuostabu, 
kad Rokiškyje prie aplinkkelio gyve-
na stirnos, kiškiai, tvenkinėlyje buvo 
bebrų. Kad pačiame Juodupės vidury-
je lapė pavogė gaidį. „Du šimtai metrų 
iki miesto, gyvenvietės ribos, sodybos 
teritorijos šaudyti negalima“, – pabrė-
žė kunigas A. Kecorius. Jei jau nelie-
čiami laukiniai gyvūnai, tai tuo labiau 
niekas nešaudo ir naminių. Netgi jei 
katė medžios pamiškėje, joks medžio-
tojas į ją iš bokštelio tikrai nepyškins 
– nei šuo, nei katė nėra medžiojami 
gyvūnai.

Dar vienas mitas – esą medžiotojai 
neinformuoja apie medžiokles, todėl 
į miškus, netgi pažintinius takus, eiti 

Verslininkas Aidas Stainys. Kunigas Aivaras Kecorius. Statybininkas Jevgenijus Popovas. Ūkininkas Tomas Davainis. Miškininkas Rytis Andriuškevičius.

pavojinga. Esą jų lankytojai girdėjo 
šūvius. Pašnekovų teigimu, joks svei-
ko proto žmogus nešaudys ten, kur 
yra kitų žmonių. O medžiotojų fizinė 
ir psichinė sveikata tikrinama nuolat, 
tai susiję su leidimų laikyti ginklus 
išdavimu ir pratęsimu. Taigi, gali-
te būti ramūs – legalaus medžiokli-
nio ginklo turėtojas tikrai nerizikuos 
šaudydamas kur pakliuvo. „Taisyklė 
labai griežta – šauni tik į aiškiai ma-
tomą taikinį“, – paaiškino kunigas 
A. Kecorius. Ir pridūrė, kad vykstant 
medžioklei, jos vieta yra aiškiai pažy-
mima, įsitikinama, kad joje nėra pa-
šalinių. Jam antrino ir miškininkas R. 
Andriuškevičius: nelaimingų atsitiki-
mų medžioklėje pasitaiko labai retai, 
ir jų metu nukenčia patys medžiotojai, 
o ne miškų lankytojai.

Iššaudė visus žvėris? 
Nejuokaukit!
Štai ir prie „Rokiškio Sirenos“ 

straipsnio apie Kriaunų seniūnijoje 
vilkų išpjautas avis, mirga komen-
tarai: esą medžiotojai, tikri žvėrys, 
iššaudė visas stirnas, tad vargšams 
vilkams nebėra ką ėsti, tad tenka įsi-
sukti į ūkininkų auginamų gyvulių 
bandas. Kiekvienas, kuriam tenka va-
žinėti kiek tolėliau užmiestyje, paste-
bės, kad stirnų dabar kaip reta gausu. 
Antai visame rajone, net dienos metu 
pakelėse galima pamatyti jų pul-
kus netgi po kelias dešimtis gyvūnų. 
Apie žvėrių gausą byloja ir policijos 
statistika, kurioje fiksuojami eismo 
įvykiai, susiję su gyvūnais. Vien tik 
2019 m. mūsų rajone tokių įvykių fik-
suota 210. Kaip teikdamas ataskaitą 
juokavo rajono policijos komisariato 
viršininkas Rimantas Čepulis, vairuo-
tojai mūsų rajone „sumedžioja“ tiek 
žvėrių, kiek trys medžiotojų būreliai 
kartu sudėjus. Dauguma eismo įvykių 
sukėlėjų – stirnos.  Medžiotojai atvi-
rai klausia: kodėl mokesčių mokėtojai 
turi dengti žalą, kurią padaro gyvūnai. 
O gamtos mylėtojai atsakomybės ne-
prisiima?

Ūkininkas Tomas Davainis pa-
brėžė: sovietmečio pabaigoje mūsų 
šalyje beveik buvo išnaikinti stam-
bieji kanopiniai. Medžiotojų pastangų 
dėka: saugojo pateles, šėrė šaltomis 
žiemomis, rengė reidus gaudydami 
brakonierius, populiacija ne tik atsi-
statė, bet ji ir išaugo. 

Į 4 p.
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Rajono medžiotojai – prieš medžioklės demonizavimą ir kviečia diskusijai
Iš  3 p.
Medžiotojas Jevgenijus 

Popovas pabrėžė: žvėrys yra 
valstybės turtas. Tačiau jų prie-
žiūrai medžiotojai investuoja 
daug asmeninių lėšų. Ir dar 
kaltinami tuo, kad šį turtą ne-
gailestingai naikina.

O pareiga rūpintis žvėrimis 
ne visuomet būna maloni ir 
patraukli. Antai, mūsų rajone 
siaučiant afrikiniam kiaulių 
marui, būdavo dažnai praneša-
ma apie tirtas šernų gaišenas. Ir 
niekam nekilo klausimas, kaip 
gaunama medžiaga tyrimams? 
„Vasaros vidurys. Medžiotojai 
randa išputusią, kirmėlėmis 
apėjusią šerno gaišeną. Ne tik 
turi paimti mėginius tyrimams, 
bet ir utilizuoti tą gaišeną. Dar-
bas ne iš maloniųjų, patikėkite. 
Bet tai – mūsų pareiga“, – apie 
neparadinę medžioklės pusę 
kalbėjo A. Stainys. Ir, pasak J. 
Popovo, nieko nėra maloniau, 
kaip einant miško takeliu, pa-
matyti mažų kanopėlių pėd-
sakus. „Tai – vilties ženklas“, 
– sako jis.

Su šiuo klausimu susijęs 
ir kitas medžioklės aspektas: 
gyvūnų populiacijos regulia-
vimas. Štai prieš porą dienų 
šalies žiniasklaidoje pasiro-
dė keisto, į peraugusią žiurkę 
panašaus, pliko gyvūno nuo-
traukos. Ekspertai jį atpažino 
iš karto: tai niežų apnikta ir 
nuplikusi lapė. Kokias kančias 
patiria gyvūnas? „Kam šnekėti 
apie kitus šalies rajonus, jei to-
kia lapė po Kavoliškį klaidžio-
ja“, – sakė J. Popovas. Pasak 
pašnekovų, niežais jau užsi-
krečia ne tik lapės, bet ir vilkai. 
Tai rodo smarkiai išaugusią jų 
populiaciją: kuo didesnis gy-
vūnų tankis, tuo didesnė ligų 
plitimo tikimybė. Medžiotojo 
darbas: sumedžioti ligotus, sil-
pnus, sužeistus, neperspekty-
vius gyvūnus, kad populiacija 
augtų stipri ir sveika. Pasak 
pašnekovų, kiekvienas klubas 
geriausiai žino, kokie žvėrys 
yra jo plotuose. Kuriuos reikia 
saugoti, kurių yra daugoka. Ir 
tai, pasak miškininko R. An-
driuškevičiaus, sužinoma ne 

medžioklių, o ilgalaikio stebė-
jimo, nuolatinio buvimo gam-
toje metu. „Šito niekada nesu-
žinosite sėdėdami ant sofos ar 
prie kompiuterio“, – akcentavo 
pašnekovai. Ir vienas per kitą 
rodė dešimtis vaizdo siužetų, 
nuotraukų, kuriose užfiksuo-
tos įdomios gyvūnų gyvenimo 
akimirkos.

Vilkų mažai, ar per daug?
Ypatingai skaudus ir aktua-

lus, daug erzelio keliantis vilkų 
klausimas. Nevyriausybinių 
gyvūnų globos organizacijų at-
stovai teigia, kad vilkus reikia 
saugoti. O nuo jų išpuolių ken-
čiantys ūkininkai – vilkų prisi-
veisė daug, o medžioklės kvo-
tos yra per mažos. Kurie yra 
teisūs? Daugybės metų gamtos 
stebėsena medžiotojams lei-
džia daryti savo išvadas.

„Anksčiau vilkai buvo tik 
palatvijyje. Vilkas – didelių 
miškų gyventojas. Dabar jų jau 
yra ten, kur anksčiau nebūda-
vo. Reiškia, kad didžiuosiuose 
miškuose visiems vietos jau 

nebepakanka, jaunos šeimos 
stumiamos į mažesnius miške-
lius, arčiau gyvenamųjų sody-
bų“, – sakė A. Stainys. 

R. Andriuškevičius pabrė-
žė, kad artėdami prie žmo-
gaus gyvenamųjų vietų, žvė-
rys pamažu praranda įgimtą 
žmogaus baimę, todėl ir ima 
šeimininkauti kaimuose, vien-
kiemiuose. Juolab, kad pagauti 
į aptvarą suvarytas avis daug 
paprasčiau, nei laisvas ir bu-
drias stirnas. 

Tačiau populiacijos augi-
mas susijęs ir su rizika. „Ar 
kas pagalvojo, kiek bėdų gali 
pridaryti į kaimą užklydęs 
pasiutęs vilkas? Taip, nuo pa-
siutligės yra mėtomi skiepai 
su jaukais, bet tokia tikimybė 
lieka“, – sakė A. Stainys.

Mokyti pažinti 
ir mylėti gamtą
Miškininkas R. Andriuške-

vičius neslepia: daug mitų kyla 
iš elementaraus nežinojimo. 
Kitose Europos šalyse gamtos 
pažinimo mokoma ne iš vado-

vėlių. Mokyklose medžiotojai 
– dažni svečiai. Jie vaikams 
pasakoja apie tose vietovė-
se gyvenančius žvėris, moko 
surasti ir pažinti jų pėdsakus, 
kalba apie elgesio ypatumus, 
apie gyvenamąją aplinką. To-
dėl vaikai su gamta susipažįsta 
iš arti. Jis mano, kad ir mūsų 
mokyklose verta šia kryptimi 
plėsti gamtos pažinimo, biolo-
gijos pamokas. 

Pašnekovas garsus toli už 
rajono ribų, kaip tituluotas 
elnių kvieslys. Jis neslepia: 
kvieslio darbas – tinginio me-
džioklė. Jo esmė: šaukti elnią 
į dvikovą taip, kad šis išgirdęs 
ateitų susikauti. To iš vadovė-
lių neišmoksi. Kol elnių maža 
buvo Lietuvoje, R. Andriuške-
vičius jų klausytis važiuodavo 
į Latviją. O dabar jau elnių po-
puliacija pakankama ir mūsų 
kraštuose. 

Ir pernai miesto šventės 
proga surengtos elnių kvies-
lių varžybos buvo puiki pro-
ga parodyti rajono žmonėms, 
kokių žinių, įgūdžių ir prie-

monių reikia, norint pamėg-
džioti šio miškų gražuolio 
balsą. Ir šie įgūdžiai pasiekia-
mi stebint žvėrį ne pro šautu-
vo taikiklį.

Kviečia į diskusiją
Redakcijos svečiai vieningai 

sutarė: viešoji nuomonė netyčia 
ar kryptingai formuojama, kaip 
sakoma, į vienus vartus. „Nie-
kada nesame matę medžiotojų 
ir nevyriausybinių organizacijų 
atstovų diskusijos, tik mėty-
musis epitetais ir kaltinimais. 
Galbūt verta susėsti prie viešų 
debatų stalo. Mes esame pa-
sirengę pagarbiai ir argumen-
tuotai, be priekaištų ir emocijų 
diskusijai gyvūnų apsaugos 
klausimais. Ir mes, pasibaigus 
karantinui, mielai kviečiame į 
ją visų suinteresuotų nevyriau-
sybinių organizacijų atstovus“, 
– rajono medžiotojų vardu 
kvietė svečiai. Jie neslėpė: di-
džiuojamės būdami medžioto-
jai, medžioklei valio!

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA 
PERKA NEKILNOJAMĄ TURTĄ  OBELIŲ MIESTE 

SKELBIAMŲ DERYBŲ BŪDU
Rokiškio rajono savivaldybės administracija (kodas 188772248, Respublikos 

g. 94, LT-42136 Rokiškis), skelbiamų derybų būdu, perka gyvenamosios paskir-
ties butą Obelių mieste – 24-60 kv. m.

Turtas naudojimo paskirtis – savivaldybės būstas.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. 

gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilno-
jamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų 
daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašu ir 
Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Nekilnojamo turto Obelių mieste 
pirkimo komisijos 2020 m. gegužės 19 d. patvirtintomis Nekilnojamojo turto 
Obelių mieste pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygomis.

Paraiškos vertinimo kriterijai: kaina ir buto techninė būklė.
Pirkimo dokumentus galima gauti Turto valdymo ir ūkio skyriuje, Respubli-

kos g. 94, Rokiškyje, arba rasti internete adresu www.rokiskis.lt naujienų skil-
tyje.

Informacija teikiama tel. (8 458) 52 306, mob. 8 658 13 231, el. paštu k.
tuskiene@post.rokiskis.lt.

Paraiškos pateikimo vieta: Rokiškio rajono savivaldybės, Turto valdymo ir 
ūkio skyrius, Respublikos g. 94, Rokiškyje.

Paraiškos  pateikimo terminas: nuo 2020 m. gegužės 22 d. iki 2020 m. bir-
želio 2  d. 17.00 val.

Kalba, kuria turi būti parengta paraiška: lietuvių.
Paraiška pateikiama užklijuotame voke su atitinkamu užrašu „Buto pirkimui 

Obelių mieste“, ant kurio nurodomas parduodamo buto adresas, kontaktinio 
asmens rekvizitai (vardas, pavardė, adresas ir telefono numeris arba įmonės 
pavadinimas, adresas ir telefono Nr.).

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

ir derėtis dėl buto pardavimo (jei paraišką teikia ne pats savininkas arba kai 
butas nuosavybės teise priklauso keliems asmenims).

Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 2020 m. birželio 3 d. 11:00 
val. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 302 kab., Respublikos g. 94, 
Rokiškyje.

Užs. 1017

Baigiami seni projektai
Takelis Panevėžio gatvėje 

jau porą metų buvo tapęs ro-
kiškėnų priežodžiu: daugelis 
svarstė, ar jis kada nors aps-
kritai bus baigtas. Tačiau ge-
gužės 20 d. nuo pat ryto juo 
jau važiavo plentvolės ir dar-
bo dienai besibaigiant takelis 
buvo išasfaltuotas. Kodėl jo 
tiesimo darbai užsitęsė tiek 
ilgai?

Rajono meras Ramūnas 
Godeliauskas paaiškino, kad 
dėl užsitęsusių darbų kaltas 
ankstesnių rajono vadovų 
„palikimas“. „Buvo džiaugia-
masi, kiek pavyko sutaupyti 
viešuosiuose pirkimuose. O 
tie „sutaupymai“ – tai klaidos 
pirkimuose, kai rangovų buvo 
nereikalaujama turėti panašių 
objektų rengimo patirties, pa-
jėgumų. Konkurse galėjo daly-
vauti kad ir vakar vieno asmens 
įmonę įsteigęs asmuo. Tokios 
įmonės siūlė mažą kainą. Jos 
tikėjosi pasamdyti subrango-
vus. Tačiau, atmetus pajamas 

už tarpininkavimą, likdavo to-
kia suma, kad subrangovams 
nebeapsimokėdavo vykdyti 
darbus. Kai kurios įmonės dar 
bandė pačios vykdyti darbus, 
tačiau neturėjo tam lėšų ir pa-
jėgumų. Tada – bankrotas“, 
– užsitęsusių darbų priežastis 
vardino rajono vadovas. Jis 
teigė, kad taupymas tada dabar 
smogia dvigubomis išlaidomis. 
O nebaigtiems darbams tenka 
ieškoti naujų rangovų. Meras 

užtikrino, kad juda ne tik už-
sitęsęs takelio Panevėžio ga-
tvėje tiesimas. Jis pasidžiaugė, 
kad šiemet jau ir dirbtinio ledo 
aikštelė bus uždengta stogu. Ir 
Obelių bendruomenės namų, 
kitaip „Žaliosios“ statybos 
vyksta sėkmingai. „Nors buvo 
metas, kai jau ėmėme abejoti, 
ar šį objektą pavyks užbaigti“, 
– sakė R. Godeliauskas. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Rokiškio ežere montuojami batutai

Rokiškėnai jau gali pamatyti pirmuosius batutų parko kontūrus. Jo montavimo darbai pradėti 
gegužės 21 d. Planuojama, kad parkas duris atvers birželio pradžioje. Išsamiau apie darbų pra-
džią žiūrėkite vaizdo siužetą www.rokiskiosirena.lt.
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BALDAI

• Naudotą, lietuvišką sekciją. Geros 
būklės. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 600 01 154. Rokiškis
• Lengvus, uosinius lauko baldus. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 622 18 111. 
Rokiškis
• Ąžuolinius, masyvius lauko 
baldus. Stalas 2 m ilgio, 80 cm 
pločio, 80 cm aukščio. Du suolai 
po 2 m, vienas 1 m. Kaina 400 Eur. 
Tel. 8 622 18 111. Rokiškis
• Staliuką. Stalviršis ąžuolo, kojos 
Zinger siuvimo mašinos. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 676 27 899.  
Rokiškis
• Išskleidžiamą valgomojo stalą 
Evita, puikios būklės, be defektų. 
Stalas pagamintas iš aukštos 
kokybės medžiagų. Ilgis 120-
170 cm, plotis 80 cm, aukštis 75 
cm. Stalas parduodamas kartu su 
keturiomis kėdėmis arba be jų. 
Kaina 390 Eur. Tel. 8 623 09 495. 
Rokiškis
• Sofą-lovą. Tel. 8 698 16 495. 
Rokiškis
• Geros būklės virtuvinį stalą. 
Prailginamas. Matmenys 60×115 
cm. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 605 98 819. Rokiškis
• Lenktą sofą. Kaina 115 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Spintą. 2,35x2,35 m. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 685 42 153.  
Rokiškis
• Su dėže patalynei, plačią sofą-
lovą. Kaina 125 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Tvarkingą, nedidelę sofą-lovą. 
Kaina 87 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Miegamą kampą su nedidele dėže 
patalynei. Kaina 168 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Kampą. Puses galima sukeist, 
miegamas, su dėže patalynei. 
Kaina 280 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Odinius batelius, avėti tik vieną 
kartą, pirkti nauji. Dydis 36. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 621 95 444.  
Rokiškis
• Zomšinius batus. Juodi, 40 dydis. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis
• Batelius. 39 dydžio. Avėti vieną 
kartą, netiko dydis. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 682 53 877. Rokiškis
• Raudonas klumpes paaukštintu 
kulnu. 40 dydis. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Basutes. Naujos, paaukštintu 
kulnu, 40 dydis. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Marškinėlius. Raudoni su 
gėlytėmis, 48 dydis, nauji. Kaina 
13 Eur. Tel. 8 657 44 181.  
Rokiškis
• Vyrišką švarką. Pilkas, 50 dydis, 
pečių plotis 52 cm, ilgis 82 cm. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis
• Moterišką švarką. Nelygus, 46 
dydis. Kaina 8 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Striukę. Šviesi, su gaubtu, 46 
dydis. Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Striukę su gaubtu. Ruda, 46 
dydis. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Paltą. Violetinis, pašiltintas, 
tamsesnis, 50 dydis. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Paltą. Violetinis, pašiltintas, 46 
dydis. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Darbo drabužiai. Mus rasite 
Taikos g. 19, Rokiškyje
• Krikšto suknytę mergaitei.  
Tel. 8 621 52 675. Rokiškis
• Geros būklės, 32 dydžio, pilkos 

spalvos Reebok kedus. Kaina 8 Eur. 
Tel. 8 675 14 084. Rokiškis
• Tvarkingas, originalias, C13 (31 
dydžio), tamsiai mėlynos spalvos 
Crocs basutes. Kaina 6 Eur. Tel. 8 
675 14 084. Rokiškis
• Tik pasimatuotą striukę. 
Atsisiųsta iš UK, bet per maža. 
Originali, No Fear gamintojo, 
S dydžio, rudeninė, su dvigubu 
užtrauktuku. Kaina 14 Eur.  
Tel. 8 675 14 084. Rokiškis
• Geros būklės, tamsiai mėlynos 
spalvos striukę. Rankovė 45,5 cm, 
ties pečiais 31 cm, ilgis iš nugaros 
53cm. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 675 14 084. Rokiškis
• Dėvėtus, bet puikios būklės 
Crocs guminius batus. Dydis J3 (35 
dydis), spalva mėlyna. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 650 28 445.  
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Puikiai peržiemojusią, prižiūrėtą 
bičių šeimą su aviliu. Bitutės 
darbščios ir nepiktos. Galiu 
pristatyti. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 698 14 507. Rokiškis
• Naudotą, 240 l akvariumą 
su priedais (filtras, spintelė ir 
kt.). Viskas pirkta nauja 2018 
m. pabaigoje. Yra garantija. 
Parduodama viskas kartu. Kaina 
270 Eur. Tel. 8 687 75 157. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo, galiu dirbti žemės 
ūkyje, pagalbiniu darbininku 
statybose ir miške. Turiu TR1, TR2, 
B vairuotojo pažymėjimus.  
Tel. 8 692 47 164. Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo. Nesu 
tinginys ir fizinio darbo nebijau. 
Negeriu. Man 25 metai.  
Tel. 8 624 60 152. Rokiškis
• Ieškau papildomo darbo. Galiu 
griauti pastatus, ruošti malkas 
ir atlikti kitus darbus. Siūlykite 
įvairius variantus. Turiu B 
kategorijos vairuotojo pažymėjimą. 
Tel. 8 645 60 405. Rokiškis
• 41 metų moteris ieško darbo.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• 38 metų vyras ieško darbo.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Vyras ir moteris ieško pavasarinių 
darbų. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 8 645 84 278. Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Galiu 
skaldyti malkas, sodinti, ravėti.  
Tel. 8 604 64 220. Rokiškis
• Ieškau valytojos darbo, laisvu 
grafiku. Tel. 8 678 23 377.  
Rokiškis
• Vyras ieško darbo. Turiu A, B, C 
vairuotojo kategorijų pažymėjimą. 
Traktorininko TR1, TR2, SZ 
pažymėjimus. Vienus metus dirbęs 
autoservise. Tel. 8 675 72 055. 
Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo. Galiu 
dirbti statybose pagalbiniu 
darbuotoju. Turiu automobilinio 
krautuvo vairuotojo pažymėjimo. 
Domina visi variantai.  
Tel. 8 648 79 299. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Dirbti fermoje reikalinga melžėja, 
ūkyje - traktorininkas. Pageitautina, 
jog turėtų darbo stažą. Be žalingų 
įpročių. Jei reikia apgyvendiname. 
Atlyginimas pagal susitarimą.  
Tel. 8 603 40 887. Zarasai
• UAB Duguva ieško staklininko 
(ės). Darbas pamaininiu darbo 
grafiku. Nuo 650 Eur į rankas. 
Reikalavimai: gebėjimas dirbti tiek 
savarankiškai, tiek komandoje, 
greita orientacija, fizinis 
ištvermingumas. Prašome siūsti 
savo CV el. paštu natasa@duguva.
lt. Tel. 8 614 98 390. Rokiškis
• Siūlomas kambarinės darbas 
poilsio namuose, Šventojoje. 

Apgyvendiname. Tel. 8 698 79 733. 
Rokiškis
• Ieškome apdailininkų darbui 
Norvegijoje (Oslo apylinkėse). 
Patirtis būtina. Tel. 8 624 45 706. 
Rokiškis

KITA

• L ir M dydžio sauskelnes. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 611 78 562.  
Rokiškis
• Ketaus orkaitę ir 2 mažas akėčias. 
Obeliai. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 677 79 571. Rokiškis
• Ciferblatines stalo svarstykles. 
Tinka besiverčiantiems prekyba 
turguose bei namų ūkyje.  
Tel. 8 650 97 026. Rokiškis
• Ieškau pievų nusišienauti 
Rokiškio rajono apylinkese. 
Sėlynės, Jūžintų, Laibgalių, 
Bagdoniškio, Bajoriškų kaimuose. 
Tel. 8 633 70 907. Rokiškis
• Kūginę malkų skaldyklę. Daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 600 01 157.  
Rokiškis
• Pašarinius grūdus. Kviečius 
ir miežius. Tel. 8 627 34 750. 
Rokiškis
• 3 t statinę. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Uosio rąstus. Tel. 8 654 87 287. 
Rokiškis
• Uosines diles 50 mm, ir lentas 22 
mm. Tel. 8 620 64 968.  
Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą. Kaina 125 
Eur. Tel. 8 687 75 157.  
Rokiškis
• 8 kubus eglinių rąstų.  
Tel. 8 685 21 400. Rokiškis
• Įvairias lapuočių malkas. 3 metrų 
ilgio. Atvežu. Tel. 8 604 84 051. 
Rokiškis
• Lagamino formos vandens talpą 
ir 15l statinę. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Rankinį laikrodį RETOX. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 676 27 899.  
Rokiškis
• Šamotines plytas.  
Tel. 8 698 16 495. Rokiškis
• Stiklą 125/125/4.  
Tel. 8 698 16 495. Rokiškis
• Stiklą. Ilgis 1,2 m,  storis 4 mm, 
plotis 0,6 m. Tel. 8 657 44 191. 
Rokiškis
• Už simbolinę kainą 
maršrutizatorių, telefonų kroviklį, 
skenerį, televizoriaus laikiklį, 
barzdaskutę Braun, garso ir vaizdo 
kasetes, vaizdo grotuvą Samsung. 
Tel. 8 624 30 118. Rokiškis
• Smulkų gintarą. Šlifuotas ir 
nešlifuotas. Nešlifuotas 15 Eur, 
šlifuotas 20 Eur už kilogramą.  
Tel. 8 674 16 031. Rokiškis
• Medsukius ir arklio padargus.  
Tel. 8 614 52 158. Rokiškis
• Keletą kub. m eglinių rąstų.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Tentus pavėsinėms ir terasoms. 
Kaina 22 Eur. Tel. 8 674 17 544. 
Panevėžys
• Naudotą techniką: vertikalią 
frezą, diskinį pjūklą malkoms 
pjauti. Silikatines plytas.  
Tel. 8 699 44 398. Rokiškis
• Kalvio priekalą, kalvio spaustuvą 
(metalinis), spaustuvą (ketaus). Yra 
mažesnių ir didesnių.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Norvegišką ketaus krosnelę Jotul 
606. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 687 49 303. Rokiškis
• Masažinę kėdę. Tel. 8 670 27 269. 

Rokiškis
• Vandens šildytuvą, 220 V, 3000 
kW. Montuojamas ant kriauklės ar 
vonios. Tel. 8 610 17 664.  
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Stacionarų kompiuterį. 7 
Windows. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• Samsung monitorių. 19 colių.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį. 7 
Windows. Kaina 51 Eur.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Kompiuterį darbui ir mokslams. 
Viskas integruota į ekraną. Daug 
įvairių jungčių. Bevielė klaviatūra 
ir pelė komplekte. Originalūs 
Windows 10. Kaina 230 Eur.  
Tel. 8 677 08 977. Rokiškis
• Naudotą nešiojamąjį kompiuterį 
Apple MacBook Air 13.3. Būklė 
9/10. Daugiau apie kompiuterį 
galite sužinoti susitikę ir jį 
apžiūrėję. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 622 22 273. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Huawei Mate 8 telefoną. Viskas 
veikia puikiai. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 692 13 298. Rokiškis
• Samsung S8. Skilęs priekinis 
stiklas, pilnas komplektas, veikia 
gerai. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 670 11 657. Rokiškis
• Samsung A20e. Naudotas 
trumpai, be trūkumų. Kaina 90 Eur. 
Tel. 8 625 62 366. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAS

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Namų valdos sklypą. 15 a. Netoli 
dvaro. Miesto ribose. Kaina 10200 
Eur. Tel. 8 630 88 132.  
Rokiškis
• Sodybą Jūžintų seniūnijoje su 
4 ha dirbamos žemės, bei 130 m 
ežero pakrantės. Kaina 45000 Eur. 
Tel. 8 674 41 158. Rokiškis
• Namo dalį Aušros gatvėje, 
antrasis aukštas. Yra du šiltnamiai, 
garažas, malkinė, rūsys, 52 kv. m. 
Kaina 36000 Eur.  
Tel. 8 611 31 617. Rokiškis
• Tvarkingą, 50 kv. m butą 
Juodupėje. Perdarytas iš 2 
kambarių. Virtuvė su svetaine 
kartu, miegamasis, vaikų kambarys, 
erdvus vonios kambarys. Butas 
ne kampinis, labai šiltas, antras 
aukštas. Paliekami virtuvės baldai. 
Kaina 15800 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Pusę namo Rokiškio mieste. 
Netoli centras, strategiškai patogi 
vieta. Tel. 8 623 01 338.  
Rokiškis
• 1,5 kambario butą Algirdo g., 4 
aukštas, didelis balkonas. Kaina 
22000 Eur. Tel. 8 673 10 835. 
Rokiškis
• Kolektyvinį sodą sodų bendrijoje 
Aidas. Apie 14 a žemės. sklypas 
kampinis, apie 2,5 a tvenkinys. Visa 
informacija telefonu.  
Tel. 8 647 90 701. Rokiškis
• Sodybą Barkiškio kaime.  
Tel. 8 611 53 987. Rokiškis
• Pusę namo su 9 a žemės sklypu 
Rokiškyje, Laukupio g. Pakeistas 
stogas, plastikiniai langai, 
ūkiniai pastatai, galimybė įsivesti 
patogumus, sklypas aptvertas, 
atskiras įėjimas. Kaina derinama. 
Kaina 15000 Eur.  
Tel. 8 662 78 288. Rokiškis
• Mūrinį garažą prie skerdyklos. 
Tel. 8 619 28 116. Rokiškis
• Mūrinį namą Bajoruose.  
Tel. 8 620 64 915. Rokiškis
• 2 kambarių butą Rokiškyje, 
Panevėžio g. 20. 4 aukštas, butas 
ne kampinis. Reikalingas remontas. 
Kaina 22000 Eur.  
Tel. 8 655 30 550. Rokiškis
• Sodą Velniakalnyje. Sode yra 
mūrinis namelis, elektra. Taip pat 
11 a žemės. Yra erdvi pavėsinė 
ir vaikų žaidimo aikštelė. Netoli 
bendro naudojimo tvenkinys. 
Kaina 6000 Eur. Tel. 8 629 59 731. 
Rokiškis
• Sodybą. Labai geroje vietoje, 
galima eiti ir gyventi. Panemunėlio 
gel. stotyje. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis
• Žemės sklypą šalia Rokiškio, 
Pagrandžių k. 79 a.  
Tel. 8 673 38 988. Rokiškis
• Garažą Panevėžio g. (prie 
autobusų stoties). Kaina sutartinė. 
Tel. 8 650 86 851. Rokiškis
• Sodą su namuku Juodupėje. 
6a žemės. Šulinys. Yra lauko 
skladukas. Namuke du kambariai 
ir virtuvė. Tvarkingas namukas, 
graži aplinka. Yra baldai. Langai 

plastikiniai. Kaina 7000 Eur.  
Tel. 8 629 32 647. Rokiškis
• Garažą J. Gruodžio g. Garažas 
pietinėje pusėje. Yra rūsys. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 605 03 189. 
Rokiškis
• Namo dalį antrame aukšte. V. 
Lašo gatvėje. netoli ligoninės. 
60 kv. m. 3 kambariai, virtuvė, 
tualetas. Galimybe įsirengti dušą. 
Reikia remonto. Ūkiniame pastate 
įrengta nauja pirtis. 6 a žemės. 
Pasvarstytume apie pardavimą 
išsimokėtinai, su pradiniu įnašu. 
Kaina 10800 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 50 kv. m gyvenamą namą. 3 
kambariai, virtuvė. Labai geros 
būklės ūkinis pastatas, namas 
renovuotinas. Erdvus 38 a sklypas. 
Tvarkingas šulinys. 20 km iki 
Rokiškio. Kaina 3500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Namą Rokiškio mieste, Mikėno 
g., 102 kv. m. Keturi kambariai, 
virtuvė. Visame name sudėti 
plastikiniai langai, krosnis keistas 
prieš 4 metus, yra kondicionierius. 
Miesto komunikacijos. Po visu 
namu rūsys, yra garažas, ūkinis 
pastatas. 6 a žemės. Kaina 62000 
Eur. Tel. 8 600 98 909.  
Rokiškis
• Namą pačiame Rokiškio centre. 
80 kv. m. Strategiškai patogioje 
vietoje, komfortiškam gyvenimui 
mieste. Pirmame aukšte erdvi 
svetainė, virtuvė, pirtis, vonios 
kambarys, garažas. Antrame aukšte 
du kambariai, vonios kambarys, 
drabužinė. Kaina 59000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Tvarkingą, 2 kambarių butą (54 
kv. m) Skemuose. Mūrinis namas, 
antras aukštas, itin erdvi svetainė, 
24 kv. m. didelis, įstiklintas 
balkonas, tvarkingas stogas, yra du 
rūsiai. Butui nereikia papildomų 
investicijų. Tik 10 min iki 
Rokiškio. Kaina 9500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 58 kv. m pastatą, Dviragio ežero 
saloje. Tinka verslui ir Europos 
paramai gauti. Yra 50 kv. m 
pamatai su galimybe plėstis. Pastate 
įvesta trifazė elektros instaliacija, 
komunalinis vandentiekis. 
Suformuotas 10 a žemės sklypas. 
Ežeras - 100 m. Kaina 5000 Eur. 
Tel. 8 698 72 865. Rokiškis
• Žemės sklypą. 8,4 ha, 6 km nuo 
Pandėlio link Lailūnų. Kaina 3900 
Eur. Tel. 8 675 72 055.  
Rokiškis
• Garažą Laukupio kooperatyve. 
Tvarkingas, skardintos durys, 
trifazė elektros instaliacija, rūsys 
4×6 po visu garažu. Kaina 2500 
Eur. Tel. 8 658 88 388. 
 Rokiškis
• 2 kambarių butą mūriniame name, 
Jaunystes g., 10. 3 aukštas, butas 
suremontuotas, šiltas, plastikiniai 
langai, šarvo durys. Su baldais. 
Kaina 31000 Eur.  
Tel. 8 677 09 334. Rokiškis
• Visiškai paruoštą gyvenimui 
vieno kambario butą Jaunystės 
g. 29 kv. m, 3 aukštas. Butas ne 
kampinis. Butas labai šiltas, maži 
komunaliniai mokesčiai. Paliekami 
baldai bei buitinė technika. Jau 
galima atvykti apžiūrėti. Kaina 
18500 Eur. Tel. 8 628 31 871. 
Rokiškis
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PASLAUGOS

• Pjaunu žolę savo trimeriu.  

Tel. 8 680 49 599. Rokiškis
• Pjaunu trimeriu žolę. Aro kaina 3 
Eur. Tel. 8 686 22 897.  
Rokiškis
• T-25 traktoriumi dirbame žemę 
(frezuojame, darome vagas ir kt.). 
Tel. 8 651 51 222. Rokiškis
• Mažu traktoriumi frezuojame 
žemes iki 30cm gylio. Darome 
vagas. Tel. 8 698 17 829. Rokiškis
• Pervežimo paslaugos. Kėbulo 
matmenys: 4,2 m ilgio, 2,1 m 
pločio. Kainos sutartinės.  
Tel. 8 621 72 836. Rokiškis
• Dengiame plokščius stogus 
rulonine prilydoma danga. 
Suteikiame garantiją.  

Tel. 8 690 27 247. Rokiškis
• Betonuojame įvairios paskirties 
patalpas. Yra galimybė smėlį, žvyrą 
transportuoti žarnomis į vietas 
nepasiekiamas įprastam transportui 
(rūsius, namus grunto pakėlimui). 
Galime paruošti pagrindą, išlieti 
pamatus. Tel. 8 613 14 322. 
Rokiškis
• Mini ekskavatoriaus nuoma 
su operatoriumi. Dirbame ir 
savaitgaliais. Visi kasimo darbai. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 663 53 032. 
Rokiškis

PERKA
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Laisvės g.13

• Pirksiu žolės smulkintuvą ir 
telyčaitę (nuo 5 mėn. amžiaus).  
Tel. 8 674 43 954. Rokiškis
• Ieškau pirkti šiltnamį.  

Tel. 8 618 71 775. Rokiškis
• Perka senas monetas, banknotus, 
kapeikas, laikinuosius talonis 
(vagnorkes), medalius, ženkliukus. 
Senas nuotraukas, atvirutes, 
knygas. Statulėles, žvakides, 
varpelius, virdulius (samovarus), 
kolekcinį sidabrą. Senus žaislus. 
Propagandinius plakatus. Kariškus 
daiktus. Kitas senienas.  
Tel. 8 619 20 517. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Skardos valcavimo stakles, plotis 
130cm. Tel. 8 675 38 320.  
Rokiškis
• Colines lentas, gegnes 5/15, sijas 
15/15. Tel. 8 610 06 145.  
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Husqvarna 550xpg. Šildomos 
rankenos, 2.8 kW, pjūklas 
tvarkingas ir galingas. Kaina 230 
Eur. Tel. 8 684 12 155.  
Rokiškis
• Naują trimerį žolei, gyvatvorei, 
šakoms. Tel. 8 621 51 352. 
Rokiškis
• Tvarkingą traktoriuką-žoliapjovę. 
Parduodamas, nes nebereikalingas. 
Kaina 550 Eur. Tel. 8 625 59 677. 
Rokiškis
• Pigiai lenkišką trimerį. 
 Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Traktoriuką Partner, 107 cm 
pločio, automatinė greičių dėžė, 
nauji peiliai ir diržai, naujas 

akumuliatorius, įplyšusi sėdynė, 
padilusios priekinės padangos. 
Kaina 850 Eur. Tel. 8 612 39 769. 
Rokiškis
• Mažai naudotus benzininius 
pjūklus. Husqvarna 236-160 Eur. 
Husqvarna 340-180 Eur. Husqvarna 
357-200 Eur. Tel. 8 678 72 573. 
Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Plastikinę valtį. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 614 86 750. Rokiškis
• Mažai naudotą, mechaninį bėgimo 
takelį. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 601 20 096. Rokiškis
• Svarsčius ir svarmenis.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Labai geros būklės latvišką lovą,  
lovą, spintą, stalą. Aukštis 105 
(apsaugos aukščiausia vieta), ilgis 
195, plotis 75. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 623 96 245. Rokiškis
• Lavinamąjį kilimėlį, mažai 
naudotas, pirktas naujas. Pridedu 
vieną pakabinamą žaisliuką. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 621 95 444.  
Rokiškis
• Labai geros būklės, naują 
paspirtuką. Vaikui nuo 3 metų. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 676 26 923. 
Rokiškis
• Dovanojame basutes berniukui. 
Tinka vasarą, lauke po namus ar į 
darželį. 20 dydis. Tel. 8 615 16 534. 
Rokiškis
• Quinny mood vežimą, sportinė 
dalis lopšys, Maxi cosi kėdutę. Taip 
pat yra puoduko laikiklis, skėtis, 
apsaugos nuo lietaus sportinei 
daliai ir lopšiui, apsauga nuo uodų. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 672 29 449. 
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas nors turi padovanoti 
mažą šuniuką (patinėlį). Kad 
augtų nedidelis. Tel. 8 624 51 287. 
Rokiškis
• Gal kas turi padovanoti vaikišką 
lovytę. Tel. 8 620 55 998.  
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Rasti raktai. Tel. 8 614 12 332. 
Rokiškis

NUOMA

• Pripučiamų batutų nuoma jūsų 
šventei. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 677 09 366. Rokiškis
• Ieškomas 2-3 kambarių, 
suremontuotas butas nuomai. Galiu 
mokėti iki 250 Eur. Galiu mokėti 
pusę metų į priekį. Kaina 250 Eur. 
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23 05:10 Ponių rojus 

06:00 Himnas
06:05 Daiktų istorijos
07:00 Proto džiunglės
07:30 Po pamokų. Apie 
mus supantį pasaulį – 
suprantamai ir 
žaismingai
07:40 Mokytojas Keisas 
stovyklauja
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
12:00 Audros katės
12:45 Neįtikėtinos gyvūnų 
draugystės 3
13:30 Klausimėlis
13:50 Džesika Flečer
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 Dainuokim kartu! 
22:50 Aukšta klasė 2
00:45 Negarbingi šunsnukiai
03:15 Audros katės
04:00 Žmogus su laiko 
žyme. Vytautas Laurušas
04:40 Mokytojas Keisas 
stovyklauja

05:25 Paskutinis žmogus 
Žemėje 
06:30 Ančiukų istorijos 
07:00 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia
07:30 Supermergaitės
08:00 Ančiukų istorijos 
08:30 Virtuvės istorijos 
09:00 Skaniai ir paprastai 
09:30 Tėvų darželis
10:00 Būk sveikas! 

10:30 Penkių žvaigždučių 
būstas
11:00 Magiškoji nosis
13:25 Paveldėtojai
15:40 Havajai 5.0 
16:45 Ekstrasensų mūšis 
18:30 TV3 žinios 
19:30 galvOK
21:00 Marsietis
23:55 Riba
02:00 Ledas

06:50 Tomas ir Džeris 
07:20 Saugokis meškinų 
07:50 Ogis ir tarakonai 
08:10 Neramūs ir triukšmingi 
08:35 Tomo ir Džerio
 šou 
09:00 Obuolys ir Svogūnas 
09:30 Bunikula 
09:55 Voverių maištas
11:35 Šnipų vaikučiai
13:20 Prezidento duktė

15:30 Pasivaikščiojimas
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Monstrų viešbutis 2
21:15 Pasodinsiu savo EKS
23:30 Pirmieji metai. 
Pasitikime protėvius!
01:20 Hju Glaso 
legenda

06:00 Pričiupom! 
07:30 Kvapų detektyvas 
08:30 Pričiupom! 
09:00 Sveikatos kodas
10:00 Varom! 
10:30 Kuprotieji banginiai
11:30 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi 
12:35 Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal 
13:35 Reali mistika 
14:40 Ekstrasensų mūšis 
17:20 Amžiaus nusikaltimai 

18:20 Kvapų detektyvas 
19:30 Lietuvos balsas
21:45 Šioje šalyje nėra vietos 
senukams
00:10 Nekviesti svečiai
01:45 Rokis 3

05:15 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
06:00 „Brangioji, aš 
perskambinsiu”
07:20 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“ 
07:55 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
09:00 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
09:30 Krepšinio pasaulyje 
10:00 Vantos lapas
10:30 Baltijos kelias
11:00 Gyvenimas
12:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
14:00 „Dvaro rūmai” 

15:00 Laikykitės ten
16:00 Žinios
16:30 Pinigų karta
16:50 Mažos Mūsų Pergalės
17:00 Skyrybos
18:00 Žinios
18:30 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“ 
19:00 „Ginkluota meilė“ 
20:00 Žinios
20:30 „Gluchariovas“ 
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. 
Pokalbiai
00:00 „Ginkluota meilė“ 
01:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
02:50 „Pasaulis iš viršaus“ 
03:15 Kitoks pokalbis su 
Edvardu Žičkumi
03:55 Gyvenimas
04:35 Pinigų karta
04:45 Mažos Mūsų 
Pergalės
04:55 Krepšinio pasaulyje
05:15 Skyrybos
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4 06:00 Himnas
06:05 Gyvenimo spalvos 
07:00 Šventadienio mintys
07:30 Klausimėlis
08:00 Į sveikatą! 
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
09:00 Brolių Grimų 
pasakos. 
Raudonkepuraitė 
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Pasaulio 
dokumentika. Europos 
tyrai
12:55 Pasaulio 
dokumentika. Gyvūnų 
dinastijos
13:45 Puaro

15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:35 Pasaulio puodai
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 Aš, tu ir Diupri
00:20 Aš nesu ponia Bovari 
02:35 Europos tyrai
03:30 Šoka Lietuva 
03:40 Šventadienio mintys
04:05 Aukšta klasė 2

07:00 Galingieji reindžeriai. 
Žvėries galia 
07:30 Supermergaitės
08:00 Ančiukų istorijos 
08:30 Svajonių ūkis 
09:00 La Maistas 

12:00 Meškiukas Jogis
13:40 Agentas Kodis 
Benksas
15:45 Tikras vyras
17:30 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Smurfai. Pamirštas kaimelis
21:20 Šalta dienos šviesa
23:10 Trise valtimi. Gamtos 
šauksmas
00:55 Pasodinsiu savo EKS

06:30 Galiūnai. Pasaulio rąsto 
kėlimo čempionatas. Panevėžys
07:30 Kvapų detektyvas 
08:30 Tauro ragas
09:00 Tarptautinis galiūnų turnyras 
"Savickas Classic". Panevėžys
10:00 Varom! 
10:30 Bero Grilso kelionės po 
Britaniją 
11:30 Spec. būrys. 
Išlieka stipriausi 

12:35 Gordonas Ramzis. Iki 
pragaro ir atgal
13:35 Reali mistika 
14:40 Ekstrasensų mūšis 
17:20 Amžiaus nusikaltimai 
18:20 Kvapų detektyvas 
19:30 Tai galėjo nutikti ir tau
21:35 Narkotikų prekeiviai
22:40 Karo vilkai. Likvidatoriai VII 
23:40 Šioje šalyje nėra vietos 
senukams
01:55 Nekviesti svečiai

05:15 Skyrybos
06:00 „Gluchariovas“ 
08:00 Baltijos kelias
08:30 Kaimo akademija
09:00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
10:00 Šiandien kimba
11:00 Pinigų karta
11:20 Mažos Mūsų Pergalės
11:30 „Jūreivio keliai…Krepšinio 

uoste”
12:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
14:00 „Dvaro rūmai” 
15:00 Laikykitės ten
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Nauja diena
18:00 Žinios
18:30 „TV Europa pristato. Vyrų 
šešėlyje“ 
19:00 „Ginkluota meilė“ 
20:00 Žinios
20:30 Oponentai
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 Laikykitės ten. Pokalbiai
00:00 „Ginkluota meilė“ 
01:00 „Kelrodė žvaigždė“ 
02:50 „Pasaulio turgūs“ 
03:15 „24/7“
03:55 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
04:35 Kaimo akademija
05:20 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Džesika Flečer
09:50 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Komisaras Reksas
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 LRT pamokėlės
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai. Specialus 
„Lietuvos tūkstantmečio 
vaikų“ projektas
14:00 Žinios
16:30 Šoka Lietuva
16:40 Ponių rojus
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 Kostiumuotieji
23:45 Komisaras Reksas 
00:30 Stop juosta
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 Kostiumuotieji
04:45 Stop juosta
05:15 Ponių rojus

06:25 Keršytojų komanda
06:55 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą
07:25 Kempiniukas P
lačiakelnis
07:55 Svajonių sodai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Nuo likimo nepabėgsi
12:00 Tikroji žvaigždė
13:00 Parduotas gyvenimas

15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 #IšNamų
20:30 Prakeikti II
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Pašalintieji
23:50 Kaulai
00:50 APB
01:40 Rouzvudas
02:30 Pasitikėjimas

06:00 "Iš širdies į širdį" 
07:30 "Tomas ir Džeris" 
08:00 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris" 
10:00 "Rosenheimo policija" 
11:00 KK2 penktadienis 
12:10 "Būrėja"  
13:30 "Turtuolė varguolė" 
14:30 "Našlaitės" 
15:30 "Laukinis miestas" 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:30 "Stebuklas" 

18:30 Žinios 
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 "Atsargiai - moterys!" 
21:30 Žinios 
22:30 Žaibiškas kerštas
00:30 "Antrininkas" 
01:35 Šalta dienos šviesa 
03:05 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris"
04:35 "Rosenheimo policija"

06:25 "CSI. Majamis" 
07:20 "Mano virtuvė 
geriausia" 
08:35 "Sudužusių žibintų 
gatvės" 
09:35 "Pėdsakas" 
10:35 "Kobra 11" 
11:35 "Reali mistika" 
12:35 "Nusivylusios namų 
šeimininkės" 
13:35 "Mano virtuvė geriausia" 
14:55 "Sudužusių žibintų gatvės" 
16:00 "Pėdsakas" 

17:00 Info diena
17:30 "Kobra 11" 
18:30 "CSI. Majamis" 
19:30 "Paskutinis laivas" 
20:30 "Pričiupom!"  
21:00 Didysis meistras 
23:25 Tai galėjo nutikti ir tau
01:20 "Narkotikų prekeiviai" 
02:15 "Karo vilkai. 
Likvidatoriai VII" 
03:05 "Nusivylusios namų 
šeimininkės"

05.20 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2020"
06.00 Šiandien kimba
07.00 Nauja diena
07.30 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
08.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
09.30 Vyriausybės spaudos 
konferencija
10.00 Pinigų karta
10.30 Kaimo akademija

11.00 „24/7“
12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių
12.30 Nauja diena
15.00 „Mentų karai: Kijevas. 
Sugrįžimas“ 
16.00 Reporteris
16.30 Lietuva tiesiogiai
17.00 „Kelrodė žvaigždė“ 
18.00 Reporteris
18.30 „24/7“
19.30 Lietuva tiesiogiai
20.00 Reporteris
21.00 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
22.00 Lietuva tiesiogiai
22.30 Reporteris
23.30 Kitoks pokalbis su Edvardu 
Žičkumi
00.30 „Moterų daktaras“
01.30 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
02.30 Lietuva tiesiogiai
03.00 „24/7“
03.45 „Mentų karai: Kijevas. 
Sugrįžimas“
04.30 „Kelrodė žvaigždė“
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 Džesika Flečer
09:50 Miuncheno 
kriminalinė policija
10:35 Komisaras 
Reksas 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 LRT pamokėlės
13:00 Įdomiosios pamokos 
tiesiogiai. Specialus 
„Lietuvos tūkstantmečio 
vaikų“ projektas
14:00 Žinios
16:40 Ponių rojus
17:30 Žinios
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite 
daktaro
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Dangus

22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Kostiumuotieji 
23:45 Komisaras Reksas 
00:30 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija
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 Kostiumuotieji
04:45 Atspindžiai. Paveldo 
kolekcija
05:15 Ponių rojus

06:25 Keršytojų komanda
06:55 Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą
07:25 Kempiniukas Plačiakelnis
07:55 #IšNamų
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Nuo likimo nepabėgsi

12:00 Tikroji žvaigždė
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 Prakeikti II
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Ginkluotas atsakas
23:50 Kalėjimo bėgliai
00:50 X mutantai
01:40 Rouzvudas
02:30 Tėvynė

06:00 "Iš širdies į širdį" 
07:30 "Tomas ir Džeris" 
08:00 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris"
10:00 "Rosenheimo policija"
11:00 "Meilė gydo" 
11:30 "Būrėja"  
13:30 "Turtuolė varguolė" 
14:30 "Našlaitės" 
15:30 "Laukinis miestas" 

16:30 Labas vakaras, 
Lietuva
17:30 "Stebuklas"
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 "Atsargiai - moterys!" 
21:30 Žinios
22:30 Bušvikas
00:25 "Antrininkas" 
01:30 Žaibiškas kerštas
03:05 "Volkeris, Teksaso 
reindžeris"
04:35 "Rosenheimo policija"

06:25 "CSI. Majamis" 
07:20 "Mano virtuvė 
geriausia" 
08:35 "Sudužusių žibintų 
gatvės" 
09:35 "Pėdsakas" 
10:35 "Kobra 11" 
11:35 "Paskutinis laivas"
12:35 "Nusivylusios namų 
šeimininkės" 

13:35 "Mano virtuvė 
geriausia" 
14:55 "Sudužusių žibintų 
gatvės" 
16:00 "Pėdsakas"
17:00 Info diena
17:30 "Kobra 11" 
18:30 "CSI. Majamis" 
19:30 "Paskutinis laivas" 
20:30 "Pričiupom!" 
21:00 Adjutantas 
22:50 Didysis meistras 
01:10 "Iš visų jėgų"  
02:00 "Nusivylusios namų 
šeimininkės"

05.20 Nauja diena
07.00 Lietuva tiesiogiai
07.30 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
08.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“
09.30 Vyriausybės spaudos 
konferencija
10.00 Nauja diena

12.00 TV parduotuvė
12.15 Tiek žinių
12.30 Lietuva tiesiogiai
13.00 Nauja diena
15.00 „Mentų karai: Kijevas. 
Sugrįžimas“ 
16.00 Reporteris
16.30 Lietuva tiesiogiai
17.00 „Kelrodė žvaigždė“ 
18.00 Reporteris
18.30 Protų kovos su 
Robertu Petrausku. 
Protmūšis
19.30 Lietuva tiesiogiai
20.00 Reporteris
21.00 Oponentai
22.30 Reporteris
23.30 Laikykitės ten su Andriumi 
Tapinu
00.30 „Moterų daktaras“ 
01.30 Oponentai
03.00 Protų kovos su 
Robertu Petrausku. 
Protmūšis
03.45 „Mentų karai: Kijevas. 
Sugrįžimas“ 
04.30 „Kelrodė žvaigždė“

10:00 Pasaulis pagal moteris 
11:00 Svajonių sodai 
12:00 Sindbadas. Septynių audrų 
piratai
13:30 Karalius Strazdabarzdis
15:40 Meilės lažybos
17:25 Tai – mes
18:30 TV3 žinios
19:30 Lietuvos talentai. 
Supervaikai. Finalas 
22:00 Angelo apgultis
00:30 Divergentė 
02:55 Marsietis

07:10 Tomas ir Džeris 
07:40 Saugokis meškinų 
08:10 Ogis ir tarakonai
08:30 Neramūs ir triukšmingi 
08:55 Tomo ir Džerio 
šou 
09:20 Obuolys ir Svogūnas 
09:50 Bunikula 
10:15 Burbuliai. Dežavu
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

Tel. 8 614 43 199. Rokiškis
• Skubiai išsinuomočiau butą. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 650 41 733. 
Rokiškis
• Išnuomojamas žemės ūkio 
paskirties sklypas šalia Rokiškio 
miesto, Kalneliškių kaime. Sklypo 
plotas 1.3ha. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 655 02 884. Rokiškis
• Išnuomosiu tvarkingą vieno 
kambario butą su baldais ir buitine 
technika. Tel. 8 600 39 765. 
Rokiškis
• Tvarkingas vyras išsinuomos 
1-2 kambarių, tvarkingą butą su 
baldais. Nuomą galiu mokėti į 
priekį. Tel. 8 624 45 293.  
Rokiškis
• Ieškomas 4 kambarių butas 
nuomai, statybininkams. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 676 69 477. 
 Rokiškis
•  Ieškau 2 kambarių buto nuomai, 
Rokiškyje. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 692 13 298. Rokiškis
• Tvarkinga, dirbanti šeima, ieško 
išsinuomoti 2-3 kambarių butą. 
Gali būti ir su daliniais patogumais. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 628 29 277. 
Rokiškis
• Išnuomojamas 1 kambario butas 
ilgesniam laikui. Panevėžio g. 8, 5 
aukštas,  įstiklintas balkonas. Yra 
baldai ir buitinė technika.  
Tel. 8 686 23 452. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Audi A6.2000 m., 1,9 l, 81 kW. 
Pakeistas pagrindinis diržas, prieš 

20 tūkst. km vandens pompa, 
generatoriaus dirželis, naujas 
akumuliatorius su garantija,geras 
variklis, pakeistos visos 4 durys, 
pakeistas borto kompiuterio 
ekranėlis, nedingę pikseliai. Kaina 
1400 Eur. Tel. 8 621 10 357. 
Rokiškis
• 1998 m., VW Sharan. 
Išregistruotas, be TA, be draudimo, 
be akumuliatoriaus. Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 643 12 971. Rokiškis
• Rusišką, vyrišką dviratį.  
Tel. 8 650 97 026. Rokiškis
• Dviratį Acott. Aliuminis rėmas, 
siauri ratai, R29, reikėtų naujų 
nes buktuoti. Bėgių mechanizmai 
Shimano, perjungikliai ant vairo 
aplūžę, nuo vairo nusilupę dažai. 
Reikalingas minimalus remontas. 
Šiaip rieda tikrai smagiai. Kaina 
derinama. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 621 19 909. Rokiškis
• Motorolerį. Kaina 380 Eur.  
Tel. 8 605 16 979. Rokiškis
• Mercedes-benz. Visą arba dalimis. 
Tel. 8 608 47 310. Rokiškis
• VW Passat B5. 2004 m., 1,9 l, 
TDI, 74 kW. Klimato kontrolė, 
šildomos sėdynės, autopilotas. 
TA iki 2021.11. Kaina negalutinė. 
Kaina 1450 Eur. Tel. 8 629 15 101. 

Rokiškis
• BMW 316 2002 m., 1,8 l, 85 kW, 
TA iki 2021 m. Kaina 1050 Eur. 
Tel. 8 686 23 382. Rokiškis
• Mtb dviratį. R24, 9-13 metų 
vaikui. Techniškai tvarkingas. 
Dviratis Juodupėje. Kaina 85 Eur. 
Tel. 8 655 02 884. Rokiškis
• Volvo v50. 134 kW, 2.4 l. 
Sportinio tipo, žeminta. Automatinė 
greičių dėžė, važiuoja puikiai. 
Kaina 2100 Eur. Tel. 8 645 07 470. 
Rokiškis
• Elektrinį triratį. Pravažiuota 150 
km. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 647 22 902. Rokiškis
• VW Passat B5 . Benzinas, 
pakeisti tepalai, visi filtrai, 
el. langai, el. veidrodeliai, el. 
stoglangis, klimato kontrolė, 
pakeisti galiniai amortizatoriai. Yra 
smulkių defektų, kurie važiavimui 
netrukdo. Reiktų sutvarkyti pakabą, 
optiką. Stiklai sveiki. Kaina 800 
Eur. Tel. 8 665 95 838.  
Zarasai
• VW Passat. 1998 m., dyzelis, 81 
kW, su TA. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 614 37 534.  
Rokiškis
• Renault Megane. 2 l, benzinas, 
sedanas, mėlyna spalva. Yra 
galiojanti TA. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 662 44 126. Anykščiai
• 2004 m. Ford Galaxy. 1,9 l, 
dyzelis. Kaina 1300 Eur.  
Tel. 8 698 04 622. Rokiškis
• 2008 m., Seat Altea Xl. 
Automobilis iš Prancūzijos, be 
korozijos, tvarkingas, ką tik atlikta 
TA. Tel. 8 628 43 910.  
Rokiškis
• Dar gana geros būklės priekabą, 
skirtą miškų ir laukų darbams. 
Kaina negalutinė. Juodupė. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 623 10 770. 
Rokiškis
• Ford Focus. 2000 m., 1.8 l, 66 
kW, su TA. Prižiūrėta. Kaina 600 
Eur. Tel. 8 614 37 534.  
Rokiškis
• Keturatį 250cc, mechaninis su 
bėgiais. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Savadarbes priekabas, viena 
perdaryta iš dalytuvo, antra 
perdaryta iš kratytuvo.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Keturatį 110cc dalimis. 
Automatas. Yra rėmas su važiuokle, 
49cc. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Moterišką dviratį Gazelė. 7 bėgių, 
rėmo dydis L. Važiuojantis, bet 
reikia remonto. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 614 19 234. Rokiškis
• Moterišką dviratį Romet Angel 
3 bėgių, rėmo dydis L. Pirktas 
2019.10. Kaina derinama. Kaina 
180 Eur. Tel. 8 614 19 234. 
Rokiškis
• Yanmar Ke3d su padargais. 
Kaina 2009 Eur. Tel. 8 612 81 651. 
Rokiškis
• Tvarkingą priekabą. Kaina 2700 
Eur. Tel. 8 628 56 657.  
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• 2000 m., Opel Astra dalimis. 
Priekinį buferį, žibintus, priekinį 
stiklą, starterį ,stabdžių cilindriukus 
ir kita. Tel. 8 614 87 836.  
Rokiškis
• Padangas su diskais. 175/70, R14, 
M+S.  4 vnt. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 651 47 766. Kupiškis
• 2003m. Opel Zafira bagažinės 
užuolaidą. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• Opel Zafira galinį kapotą. 2001 
m., mėlynas. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• 1998 m. Ford Galaxy dalimis. 1,9 
l,  66 kW. Greičių dėžę, kolonėlę, 
groteles, duris, dinamą, žibintus ir 
kita. Tel. 8 614 87 836.  
Rokiškis
• VW Passat B5, VW Passat B3, 
VW Golf 3 universalas, VW 
Sharan, VW, Ford Galaxy, Audi 
A4, Toyota Celica ir visu kitų 
automobilių, naudotas dalis.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Pigiai Citroen Xsara 1,9 l, TD, 66 
kW dalis. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 630 21 024. Zarasai
• Geros būklės padangas 
Continental. 185/60, R15.  
Tel. 8 685 56 884. Rokiškis
• Seat Alhambra, 1997 m, sėdynes. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 676 26 818. 
Rokiškis
• Bagažinės užuolaidą. Seat 
Alhambra, 1997 m. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 676 26 818. Rokiškis
• 1-os, 2-jų ir 3-jų jungčių (fiškių) 
Opel kuro siurblį.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• 2006 m. Opel, dyzelis, 1.9 l 
variklį dalimis. Tel. 8 620 64 581. 
Rokiškis
• Ford Focus ratlankius su 
vasarinėmis padangomis. 195/55, 
R16. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 686 20 474. Rokiškis
• MB sprinter ratai. 2001 m., 4 vnt, 
R16. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 635 55 416. Rokiškis
• VW Polo variklį. 1,2 l.,  su 

viskuo. Peugeot, 1,6 l dyzelinį 
variklį. Tel. 8 685 21 400.  
Rokiškis
• Lietus ratlankius su padangomis. 
R16, BMW  originalas, tinka 
penktam. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Padangos. 215/55, R16, Dunlop, 
čipuotos, 7 mm. Visas komplektas. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• R16, Audi originalius ratus. et46, 
7J, kaip nauji. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Audi 80 B4 dalimis. 1.6 l, 
benzinas/dujos, avant.  
Tel. 8 603 09 633. Anykščiai
• Padangas. R15, R16. Kaina 
5-10 Eur/vnt. Tel. 8 612 81 356. 
Rokiškis
• 2008 m. Opel Corsa ratlankius 
su vasarinėmis padangomis. 
185/65, R15, protektorius 7 mm. 
Komplekto kaina 80 Eur.  
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• 2010m. VW Golf 6 ratlankius 
su vasarinėmis padangomis. 
205/55, R16, protektorius 7 mm. 
Komplekto kaina 120 Eur.  
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• 2004 m. Kia Sorento lietus 
ratus su vasarinėmis padangomis. 
3-4mm, 245/70, R16. Komplekto 
kaina 100 Eur. Tel. 8 612 81 356. 
Rokiškis
• R18, 114,3 ratlankius su 
padangomis. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 682 24 080. Rokiškis
• VW Golf 4 kuro siurblį. Siurblys 
tinka Bora, Škoda Octavia, Audi 
A3, Seat. 66 ir 81kW, variklių 
kodams AGR ALH AHF ASV AYQ. 
Kaina 21 Eur. Tel. 8 675 14 084. 
Rokiškis
• Ratus. Audi B3,B4, Ford Galaxy, 
VW Passat, Peugeot, Renault, Ford, 
Skoda. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Dalimis: 1994 m. Renault Espace, 
1995 m. Audi B4, 1995 m. Ford 
Mondeo, 1,8 l, dyzelis, karavanas. 
2001 m. Peugeot 306, 2 l, Opel 
Kadett, 1,3 l. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Toyota Celica dalimis. 1999 m., 
1.8 l, benzinas. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• R14, geras padangas su 
ratlankiais. 4 vnt. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 687 49 303. Rokiškis
• Variklių iškėlimo gervę. 2T. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 675 72 055. 
Rokiškis
• 2000 m., Renault Clio. 1998 m., 
Seat Arosa. 1,7 l dyzelis, kablys, 
lieti R15 ratai. Mersedes benz 
A170. Peugeot 206, 1,4 l, 50 kW, 
po avarijos. Tel. 8 675 72 055. 
Rokiškis
• Padangas. 235/60, R17, m+s, 
tinkamos  vasarai. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• VW Passat dalimis. 1998 m., 1,9 
l, TDI, 81 kW. Tel. 8 629 45 390. 
Rokiškis
• Audi A3 dalimis. 1998 m., 1,9 
l, TDI, 81 kW. Tel. 8 629 45 390. 

Rokiškis
• Itališką, sportinį BMW vairą. 
Naujas. Tel. 8 687 27 117.  
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių VIDO su pulteliu. 54 
cm įstrižainės. Tel. 8 648 41 007. 
Rokiškis
• 14 kanalų skaitmeninį imtuvą 
TVstar. Tel. 8 648 41 007.  
Rokiškis
• Televizorių Samsung su pulteliu. 
44 cm įstrižainės.  
Tel. 8 648 41 007. Rokiškis
• Kineskopinį televizorių Philips. 
54 cm įstrižainė. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 683 27 149. Rokiškis
• Skaitmeninį imtuvą Grundig. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 683 27 149. 
Rokiškis
• Gerai veikiantį televizorių Ultra. 
102 cm įstrižainė. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Labai geros būklės grūdų valymo 
separatorių Pom Augustow M-502. 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 620 88 712. 
Rokiškis
• Krautuvą Atlas. Yra šakės ir 
griferinis kaušas. Kaina 600 Eur. 
Tel. 8 620 88 712. Rokiškis
• Skutiką Kverneland. Diskinis, 
plotis 3.6 m. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 620 88 712. Rokiškis
• Skutiką Ares. Plotis 3 m. Kaina 
2800 Eur. Tel. 8 620 88 712. 
Rokiškis
• Pradalgio daužymo priedą 
lenkiškai rotacinei šienapjovei, 
1.65. Tel. 8 641 06 273.  
Rokiškis
• Akėčias, didžiąsias ir mažąsias, 
lenkišką dalgį, Zid variklį, dviejų 
korpusų plūgą, arklinį grėblį, 
grėblio ratus. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis
• T-40 am. Naujos padangos, nauja 
sankaba. Dirbantis . Kaina 2350 
Eur. Tel. 8 623 20 906.  
Biržai
• Vieno plataus korpuso plūgą 
su ilga verstuve. Nauja pavaža, 
naujas noragas. Ratukas ir guolis 
tvarkingi. 3 sluoksniai metalo dažų. 
Galime atvežti. Kaina 135 Eur.  
Tel. 8 695 29 133. Rokiškis
• Traktorių T-25 A-3. 1992 m. Be 
kabinos, tvarkingas. Kaina 2200 
Eur. Tel. 8 699 19 989. Rokiškis
• MTZ tiltą, naujas padangas. 
Kaina 1450 Eur. Tel. 8 628 56 657. 
Rokiškis
• DT-25. Važiuojantis. Kaina 1700 
Eur. Tel. 8 628 56 657. Rokiškis
• Dirbantį kombainą Sk-5 Niva. 
Kaina 1250 Eur. Tel. 8 617 04 976. 
Rokiškis
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Gegužės 22-oji, 
penktadienis, 

21 savaitė
Iki Naujųjų liko 223 dienos.

Tarptautinė biologinės 
įvairovės diena

Saulė teka 5.02 val., 
leidžiasi 21.18 val. 

Dienos ilgumas 16.28 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Alda, Aldas, Aldis, Aldona, 
Aldonas, Alena, Eimantas, Elena, 

Ilona, Julė, Julija, Rita.
Rytoj: Deziderijus, Gertaras, 
Gertarė, Gertas, Gertautas, 

Gertautė, Gertys, Ivona, Kilmantas, 
Kilmantė, Kilmina, Kilminas, 

Tautvyda, Tautvydas, Tautvydė, 
Žydrūnas, Žydrūnė.

Poryt: BGerardas, Joana,Vena, 
Veneranda, Venė, Ventūra, 

Vilimantas, Vilimantė, Vincenta, 
Vincentas.

Dienos citata
„Kuklumas sielai yra tas pats, 

kas drovumas kūnui“  
(F. Bekonas).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

337 m. mirė Romos impe-
ratorius Konstantinas Didysis. 
Jo pastangomis imperija tapo 
krikščioniška valstybe.

1859 m. Edinburge gimė se-
klio Šerloko Holmso personažo 
kūrėjas, airių kilmės britų rašy-
tojas seras Arturas Konan Doilis.

1885 m. mirė prancūzų ra-
šytojas Viktoras Hugo, romano 
„Vargdieniai“ autorius.

1908 m. amerikiečiai broliai 
Raitai užpatentavo skraidančią-
ją mašiną.

1957 m. Nikita Chruščiovas 
paskelbė „didžiąsias lenktynes“: 
„Pavysim ir aplenksim Ameriką!“

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1547 m. Lietuvos didysis 
kunigaikštis ir Lenkijos kara-
lius Žygimantas Augustas su-
teikė privilegiją Martynui Pa-
leckiui įsteigti Vilniuje pirmąją 
stiklo dirbtuvę.

1919 m. pradėtas leisti pir-
masis laikraštis kariams „Kariš-
kių žodis“.

2008 m. Afganistane riau-
šininkams šturmavus Lietuvos 
karių bazę, žuvo seržantas 
Arūnas Jarmalavičius.

Post scriptum
Visi barščiai vienu vardu, 

tik ne visi skanūs.

LAISVALAIKIUI

Sočios salotos su vištiena, ryžiais
ir daržovėmis
• Paruošimo laikas: Apie 20 min.
• Porcijų skaičius: 8
Ingredientai:
• Vištienos krūtinėlė, karštai rūkyta, 200 gramų
• Ryžiai, birūs, virti, šalti, 300 gramų
• Konservuoti kukurūzai, 150 gramų
• Obuoliai, 1 vienetas
• Saldi raudonoji paprika, 1 vienetas
• Marinuoti agurkai, arba rauginti agurkai, 4 vienetai
• Majonezas „MangoMajo“, 4 valgomieji šaukštai
• Poras, arba svogūnas, 4 centimetrai
• Salierai, stiebas, 0.5 vieneto
• Krapai, smulkintų, 1 sauja
• Malti juodieji pipirai, 2 žiupsneliai
• Druska, 2 žiupsneliai
Gaminimo eiga:
1. Visas daržoves, vištieną, obuolį, supjaustyti gabaliukais.
2. Sumaišyti su virtais šaltais ryžiais, kukurūzais, pridėti 
majonezo, krapų, prieskonių ir išmaišyti.

Ministrai pritarė renginių atlaisvinimo planui
Ministrų kabinetas pasita-

rime pritarė renginių atlais-
vinimo planui: nuo birželio 
būtų pradėta leisti renginius 
viduje su 100 dalyvių ir lauke 
– 300 dalyvių.

Vėliau kas dvi savaites ga-
limų dalyvių viduje skaičius 
augtų po 50 dalyvių, o lauke 
– po 200 dalyvių, sakė pakeiti-
mus pristatęs kultūros ministras 
Mindaugas Kvietkauskas.

Siūlymai įsigalios etapais 
tik juos patvirtinus Vyriausybės 
nutarimu. Premjeras Saulius 
Skvernelis pažymėjo, kad tai 
„preliminarus, niekuo neįparei-
gojantis dokumentas, planas, 
kurio pagrindinės nuostatos tu-
rės būti perkeltos į Vyriausybės 
nutarimą“.Kultūros ministras 
teigė, kad „keičiantis epidemio-
loginei situacijai atlaisvinimo 
planas galėtų būti tikslinamas 
arba atšaukiamas, situaciją ver-
tinant kas dvi savaites“.

„Šiuo metu kultūros renginių 
organizavimas lieka stipriai ap-
ribotas, bet vasaros mėnesiams 
renginių organizatoriams labai 

aktualu žinoti esminius reikala-
vimus dėl žiūrovų skaičiaus“, – 
sakė ministras.

Pagal planą, birželio 1–15 
dienomis uždarose erdvėse 
būtų leidžiami renginiai iki 100 
dalyvių, tarp jų išlaikant dviejų 
metrų atstumą.

„Kas dvi savaites būtų didi-
nama po 50 dalyvių, ir rugpjū-
čio 16–31 dieną tas skaičius pa-
siektų maksimalų – 350 dalyvių 
skaičių“, – apie vidaus rengi-
nius sakė M. Kvietkauskas.

„Taip pat siūlome nuostatas, 
kad nuo birželio 1 dienos užda-
rų erdvių užpildymas negalėtų 
būti didesnis kaip 30 proc. ga-
limo dalyvių skaičiaus, nuo lie-
pos 1 dienos uždarų erdvių už-
pildymas negalėtų būti didesnis 
kaip 50 proc. galimų dalyvių 
skaičiaus“, – pristatė ministras.

Lauko renginiuose būtų rei-
kalaujama laikytis metro atstu-
mo tarp dalyvių, birželio 1–15 
dienomis būtų leidžiami rengi-
niai iki 300 žmonių, tuomet kas 
dvi savaites didžiausias gali-
mas skaičius didinamas po 200 
žmonių.

„Liepos 16 dieną maksi-
malus skaičius žmonių galė-
tų būti 900 dalyvių ir tai būtų 
aukščiausia maksimali riba iki 
rugpjūčio 31 dienos. Masiniai 
renginiai, festivaliai didesni nei 
900 dalyvių iki rugpjūčio 31 
dienos neplanuojami“, – sakė 
M. Kvietkauskas.

Vyriausybei siūloma nusta-
tyti, kad nuo birželio 1 dienos 
leidžiama rengti renginius 
atvirose erdvėse su 300 da-
lyvių, nuo birželio 16 dienos 
– 500, nuo liepos 1 dienos – 
700, nuo liepos 16 dienos – 
900 dalyvių.

Uždarose erdvėse nuo birže-
lio 1 dienos būtų galima organi-
zuoti renginius su 100 dalyvių, 
nuo birželio 16 dienos – 150, 
nuo liepos 1 dienos – 200, nuo 
liepos 16 dienos – 250, nuo rug-
pjūčio 1 dienos – 300, nuo rug-
pjūčio 16 dienos – 350 dalyvių.

Karantino režimas šalyje 
siekiant sustabdyti koronoviru-
so plitimą įvestas kovo 16 dieną 
ir kol kas pratęstas iki gegužės 
31-osios.

BNS inform.

Pareigūnams rengti planuojama 
steigti statutinę kolegiją

Vyriausybė nusprendė 
steigti statutinę aukštojo 
mokslo kolegiją, kurioje 
būtų ruošiami vidaus tar-
nybos sistemos pareigūnai.

Siūlymą pateikusi Vidaus 
reikalų ministerija (VRM) 
sako, kad įsteigus kolegiją bus 
optimizuotas statutinių pro-
fesinių mokymų įstaigų tin-
klas. Įstatymų pakeitimams, 
susisiejusiems su Vyriausybės 
sprendimu steigti kolegiją, dar 
turės pritarti Seimas.

„Tai reikalingas ir ilgai 
planuotas žingsnis – visų sta-
tutinių įstaigų, kurioms taiko-
mas Vidaus tarnybos statutas, 
pareigūnų rengimas ir kva-
lifikacijos tobulinimas būtų 
sutelktas vienoje mokymo įs-
taigoje“, – sako vidaus reika-
lų ministrė Rita Tamašunienė.

Vyriausybės posėdyje klau-

simą pristačiusi R. Tama-
šunienė teigia, kad studijas 
Vidaus reikalų ministerijos 
žinioje esanti statutinė kolegi-
ja pradėtų 2021 metų rugsėjį.

VRM paskelbtame pra-
nešime pažymima, kad iki 
šiol Lietuvoje nebuvo aukš-
tojo neuniversitetinio ug-
dymo įstaigos, rengiančios 
pareigūnus pagal aukštojo 
mokslo pirmos pakopos ko-
leginių studijų programas.

Statutinę kolegiją pla-
nuojama steigti ir jos veiklą 
pradėti Lietuvos policijos 
mokyklos patalpose Kauno 
rajone. Ši mokykla taptų sta-
tutinės kolegijos filialu. Vė-
liau kolegijos filialais taptų 
ir Pasieniečių mokykla, 
Muitinės mokymo centras 
bei Kalėjimų departamento 
Mokymo centras.

BNS inform.

Eurostatas: metinė infliacija 
Lietuvoje balandį – didesnė 
nei vidutiniškai ES

Suderinta metinė infliacija Lietuvoje balandį buvo di-
desnė nei vidutiniškai Europos Sąjungoje, skelbia Euros-
tatas.

Lietuvoje infliacija balandį siekė 0,9 proc., Latvijoje fik-
suota 0,1 proc. defliacija, o Estijoje – 0,9 proc. defliacija, rodo 
trečiadienį paskelbti ES statistikos tarnybos duomenys.

Visoje ES kainos per metus padidėjo vidutiniškai 0,7 proc., 
o vien euro zonoje – 0,3 procento.

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

Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibli-
otekoje organizuojami nemokami kursai 
IRT įgūdžių neturintiems asmenims,  įgy-
vendinant projektą „Prisijungusi Lietu-
va“: efektyvi, saugi ir atsakinga Lietuvos 
skaitmeninė bendruomenė“. 
Mokymų pradžia: birželio 8 d., trukmė: 5 
dienos (18 akad. val.). Registracija telefo-
nais: (8-458) 52824; (8-458) 26912 arba 
bibliotekoje (Nepriklausomybės a. 16).

Nuo rugsėjo vaikus bus galima mokyti šeimose
Nuo rugsėjo vaikus pagal 

priešmokyklinio, pradinio, 
pagrindinio, vidurinio ug-
dymo bendrąsias programas 
bus galima mokyti namuose.

Vyriausybė patvirtino vai-
kų ugdymo šeimoje tvarką ir 
sąlygas. Anksčiau mokymą 
šeimose yra įstatymu įteisinęs 
Seimas.

Tvarka numato, kad tėvai 
galės ugdyti vaikus namuose 
su savivaldybės paskirta mo-
kykla sudarę mokymo sutartį, 
pranešė Švietimo, mokslo ir 
sporto ministerija.

„Diskusijos dėl šeimų pa-
sirinkimo mokyti savo vai-
kus namuose vyksta daugelį 
metų ir pagaliau šiemet mums 
pavyks įteisinti tvarką, suda-
ryti sąlygas tėvams, kurie to 
nori. Nustatydami tam tikras 
sąlygas šeimoms, įdėdami 
saugiklius, kad nenukentėtų 
vaikai, apibrėždami mokyklos 
vaidmenį šitame procese, tam 
galime ryžtis“, – pranešime 
cituojamas švietimo, mokslo 
ir sporto ministras Algirdas 
Monkevičius.

„Tėvai, mokiniai, kurie to 
nori, kuriems toks būdas tin-
kamiausias, turi turėti pasi-
rinkimą. Užklupus karantinui 

visos mokyklos staiga turėjo 
pereiti prie nuotolinio moky-
mo ir labai sėkmingai su tuo 
susidorojo. Sveikintina, kad 
ir Lietuvos švietimas tampa 
įvairesnis, atviresnis, priimti-
nesnis įvairių poreikių moki-
niams“, – sako A. Monkevi-
čius.

Šeimos, norinčios mokyti 
vaikus namuose, turės atitik-
ti tam tikras sąlygas. Vaikus 
mokyti namuose bus galima, 
jeigu šeimoje per pastaruosius 
dvejus metus nebuvo nustatyti 
vaiko teisių pažeidimai, taip 
pat ir susiję su tėvų narkoti-
nių, psichotropinių medžiagų, 
alkoholio vartojimu, smurtu, 
nebuvo skirtos minimalios 
ar vidutinės priežiūros prie-
monės vaikui ir pan. Tėvai, 
mokyklai teikdami prašymą 
ugdyti vaiką namuose, kartu 
turės pateikti Valstybės vaiko 
teisių apsaugos ir įvaikinimo 
tarnybos įgalioto teritorinio 
skyriaus informaciją apie tai, 
kad nebuvo nustatyti vaiko 
teisių pažeidimai.

Mokykla, sudariusi moky-
mo sutartį, mokinius aprūpins 
vadovėliais, teiks vaikams 
konsultacijas, sudarys sąly-
gas dalyvauti mokyklos vyk-
domose neformaliojo vaikų 

švietimo programose, rengi-
niuose, socialines ir emocines 
kompetencijas ugdančioje 
prevencinėje programoje.

Du kartus per mokslo me-
tus mokyklos, su kuria bus su-
daryta tėvų sutartis, mokytojai 
įvertins mokinio mokymosi 
pasiekimus ir pažangą bei tai, 
ar užtikrinami mokinio socia-
lizacijos poreikiai. 

Tėvams nustatyta pareiga 
ne rečiau kaip kartą per dvi 
savaites mokyklos elektroni-
niame dienyne fiksuoti vaiko 
pasiekimus: ko vaikas mokėsi, 
kokiose aplinkose, ką išmoko 
ir panašiai. 

Švietimo, mokslo ir spor-
to ministerijos duomenimis, 
mokymas namuose šiuo metu 
gali būti aktualus 200 Lietu-
vos mokinių. Iš jų apie 100 
ugdytųsi pagal priešmokykli-
nio ugdymo programą.

Anot pranešimo, tam pa-
pildomai reikėtų 76,6 tūkst. 
eurų, o 2021 metais – 230 
tūkst. eurų. Mokymo lėšos 
būtų skiriamos mokytojų dar-
bo užmokesčiui už valandas 
pasiruošti konsultacijoms, 
pasiekimams vertinti ir t. t., 
kitoms ugdymo reikmėms, 
pvz., vadovėliams.
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Valstybė šiemet finansuos per 20 tūkst. pirmakursių 
mokslą profesinėse mokyklose

Prasidėjo priėmimas į 
profesinio mokymo įstaigas, 
į valstybės finansuojamas 
vietas planuojama priimti 20 
tūkst. 610 asmenų, pranešė 
Lietuvos aukštųjų mokyklų 
asociacija bendrajam priė-
mimui organizuoti (LAMA 
BPO).

Jau galima teikti prašymus 
LAMA BPO Bendrojo priė-
mimo informacinėje sistemoje 
(BPIS).„Yra tam tikros nau-
jovės. Pagrindinė žinia – bus 
priimami ne tik visi norintys į 
visas profesinio ugdymo pro-
gramas, (...) bet bus priimami ir 
gimnazijų mokiniai“, – spaudos 
konferencijoje sakė švietimo, 
mokslo ir sporto viceministras 
Arūnas Plikšnys.

Anot viceministro, priėmi-
me į profesinio mokymo įs-
taigas šiemet gali dalyvauti ne 
tik norintieji įgyti kvalifikaciją 
pagal visą profesinio mokymo 
programą į jas įstojant, kaip 
buvo įprasta iki šiol, bet ir pir-
mų–ketvirtų gimnazijos klasių 
ir 9–10 bendrojo ugdymo mo-
kyklų klasių mokiniai, norintys 
mokytis pagal atskirus profesi-
nio mokymo modulius.

Šie mokiniai tuo pačiu metu 
galės mokytis ir savo bendrojo 
ugdymo mokyklose, siekdami 
vidurinio išsilavinimo, ir profe-
sinio mokymo įstaigose. Baigę 
modulius jie gaus kompetenciją 
patvirtinantį pažymėjimą.

„Pagrindinė problema buvo 

tai, kad jei nori mokytis profesi-
jos, tai būtinai turi įstoti į profesi-
nę mokyklą. Mokaisi profesijos 
ir tuo pačiu gali įgyti pagrindinį 
ar vidurinį išsilavinimą“, – teigė 
A. Plikšnys.

„Šiuo metu ta galimybė išlie-
ka, bet mes kviečiame gimna-
zistus ir 9–10 klasių mokinius 
mokytis savo mokykloje pagrin-
dinio ugdymo dalykų, o pagal 
suderintą grafiką irgi mokytis 
profesijos“, – pridūrė jis.

Anot viceministro, šie moki-
niai galės rinktis ne tik modu-
lius, bet ir visą programą, tačiau 
skirtingų klasių mokiniams bus 
taikomi tam tikri apribojimai, at-
sižvelgiant į jų įgytas žinias.

Be kita ko, mokiniams reikės 
suderinti profesinės ir bendrojo 
ugdymo mokyklų grafikus.

„Profesinio ugdymo progra-
ma kartu su bendrojo ugdymo 
programa neturi viršyti 35 va-
landų per savaitę“, – kalbėjo A. 
Plikšnys.

„Finansavimo dalykai yra 
irgi išspręsti. Nuo to nenukenčia 
bendrojo ugdymo mokykla, ji 
gauna savo krepšelį, o profesinė 
mokykla finansuoja profesijos 
mokymą. Dar daugiau – profesi-
nių mokyklų mokiniai gali gauti 
stipendijas, nėra jos didelės, bet 
jas galės gauti ir gimnazistai“, – 
sakė viceministras.

Pasak jo, ugdymas profesi-
nėse mokyklose bus finansuoja-
mas visiems.

„Yra viena sąlyga – valstybė 
finansuoja dvi profesines kvalifi-

kacijas. (...) Nesvarbu, ar gim-
nazistas, ar kitas žmogus. Jei 
yra įgijęs dvi, tada jam reikia 
pačiam susimokėti“, – teigė A. 
Plikšnys.

Pagrindinio priėmimo vasa-
ros etapo prašymus stojantieji 
galės teikti iki rugpjūčio 7-os-
ios, o vidurinį išsilavinimą tu-
rintys asmenys – iki rugpjūčio 
12-osios.

Šiame etape stojantysis gali 
nurodyti ne daugiau kaip tris 
pageidavimus.

Pagrindiniame priėmime 
mokymo programas stojantie-
siems siūlys per 60 profesinio 
mokymo įstaigų.

Kvietimai mokytis asme-
nims, turintiems pagrindinį iš-
silavinimą ar jo neturintiems, 
bus paskelbti rugpjūčio 10-ąją, 
vidurinį išsilavinimą turintys 
asmenys kvietimus gaus rug-
pjūčio 14-ąją.

Mokymo sutarčių su pa-
kviestaisiais mokytis sudary-
mas profesinio mokymo įs-
taigose vyks rugpjūčio 12–17 
dienomis.

Nuo rugpjūčio 15-osios iki 
rugpjūčio 26-osios vyks pa-
pildomas priėmimas. Pernai 
į profesinio mokymo įstaigas 
priimta per 19,4 tūkst. mokinių, 
tai yra 2,2 tūkst., arba 13 proc., 
daugiau nei 2018 metais. Dau-
giausiai vietų teko inžinerijos ir 
inžinerinių profesijų, paslaugų 
asmenims, architektūros ir sta-
tybos švietimo sritims.
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Naujuoju Šaulių sąjungos vadu siūlomas pulkininkas A. Dapkus
Krašto apsaugos minis-

tras Raimundas Karoblis 
naujuoju Lietuvos šaulių są-
jungos vadu teikia pulkinin-
ką Albertą Dapkų.

Karininko kandidatūrą 
ministras pristatė Seimo na-
cionalinio saugumo ir gy-
nybos komitetui. A. Dapkus 
sukarintos organizacijos vado 
pareigose pakeistų trejų metų 
kadenciją baigiantį pulkininką 
leitenantą Gintarą Koryzną. 

53 metų A. Dapkus Lie-
tuvos kariuomenėje tarnauja 
nuo 1991 metų, pastaruosius 
kelerius metus buvo Estijoje 
veikiančio Baltijos gynybos 
koledžo Aukštesniųjų vadų 
kursų direktorius. Karininkas 
2013-2014 metais tarnavo Af-

ganistane.
Pagal įstatymą, Šaulių są-

jungos vadą skiria krašto ap-
saugos ministras, gavęs Seimo 
komiteto ir Lietuvos šaulių są-
jungos suvažiavimo pritarimą.

Ministras R. Karoblis BNS 
sakė, kad pastarieji metai 
buvo Lietuvos šaulių sąjungos 
stiprėjimo metai, ministras pa-
brėžė šaulių vaidmenį valdant 
koronaviruso sukeltą krizę.

Jo teigimu, šaulių gretos iš-
augo iki 12 tūkst. išaugo ir iš 
esmės atsinaujino, Šaulių są-
jungos narių amžiaus vidurkis 
šiuo metu yra apie 40 metų, 
o jaunųjų šaulių ir suaugusių 
sąjungos narių skaičius pirmą 
kartą yra apylygis.

„Tai neabejotinai augina 
šaulių galimybes dar aktyviau 

prisidėti teikiant pagalbą ins-
titucijoms, ką įrodė jų indėlis 
valdant korona krizę: nuo bu-
dėjimo mobiliuose patikros 
punktuose, patruliavimo kartu 
su policija užtikrinant viešąją 
tvarką iki vaistų pristatymo ar 
ligonių bei medicininių rea-
gentų pervežimo“, – BNS sakė 
ministras.

„Naujasis Lietuvos šaulių 
sąjungos vadas turėtų užtikrin-
ti sričių, kuriose pastaraisiais 
metais buvo pasiekta kokybi-
nio ir kiekybinio šuolio, toli-
mesnį vystymą – tai jaunųjų 
šaulių patriotinis ugdymas bei 
kovinių šaulių būrių formavi-
mas ir jų integravimas į Lietu-
vos kariuomenės padalinius“, 
– pridūrė R. Karoblis.
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Kas trečias valstybės ir savivaldybių įmonių vadovas 
susijęs su partijomis

Trys iš dešimties valsty-
bės ar savivaldybės įmonių 
vadovų pernai buvo susiję 
su politinėmis partijomis, 
skelbia su korupcija kovo-
jančios nevyriausybinės or-
ganizacijos „Transparency 
International“ Lietuvos sky-
rius (TILS).

Analizėje nurodoma, kad 
tokių sąsajų turi keturi iš de-
šimties savivaldybių vienas iš 
10 valstybės valdomų įmonių 
vadovų. Pasak TILS, su par-
tijomis susijusių šių įmonių 
vadovų mažėja: pernai iš viso 
bent trys iš dešimties jų daly-
vavo rinkimuose su kuria nors 
politine jėga, 2017-aisiais to-
kių ryšių turėjo keturi iš de-
šimties vadovų.

Skelbiama, kad daugiausiai 
vadovų yra susiję su socialde-
mokratais, konservatoriais, li-
beralais, „valstiečiais“ ir „dar-

biečiais“.
Analizė atlikta įvertinus 

duomenis iš 100 didžiausių 
šalies savivaldybių ir valsty-
bių įmonių. 

Pasak TILS vadovo Serge-
jaus Muravjovo, daugelio šių 
įmonių silpnosios vietos yra 
interesų konfliktų stebėsena ir 
pranešėjų apsauga, o Europos 
Sąjungos kontekste Lietuva 
vis prasčiau atrodo pagal in-
formacijos apie viešojo sekto-
riaus įmonių prieinamumą.

„Būtent todėl norėčiau, 
kad mūsų „Registrų centras“ 
atvertų duomenis apie vadi-
namuosius galutinius naudos 
gavėjus,“ - pranešime teigė S. 
Muravjovas.

Organizacija atkreipia dė-
mesį, kad pernai vadovai kei-
tėsi kas trečioje didžiausioje 
savivaldybės ir kas penktoje 
valstybės įmonėje. Po pernai 
vykusių savivaldos rinkimų 

pasikeitė 25 didžiausių savi-
valdybių įmonių vadovai, ke-
turiose įmonėse – net po du 
kartus.

Iki šiol didžiausia vadovų 
kaita savivaldybių valdomose 
įmonėse vyko nuo 2015 metų 
iki 2019 metų: tada 59-iose iš 
100 stambiausių savivaldybių 
įmonių pasikeitė 107 vadovai. 
Po 2011 metų rinkimų keitėsi 
55 vadovai 31-oje įmonėje, 
po 2007 metų rinkimų - 40 
vadovų 38-iose savivaldybių 
įmonėse.

Analizėje nurodoma, kad 
lyginant su 2017-aisiais, šešis-
kart (nuo 37 iki 6) sumažėjo 
vadovų, einančių šias pareigas 
daugiau negu 20 metų.

Naujienų agentūros BNS 
informaciją atgaminti visuo-
menės informavimo priemo-
nėse bei interneto tinklala-
piuose be raštiško UAB BNS 
sutikimo draudžiama.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Gegužės 22 d. Naktį 5

Dieną 17
Š, 
6-12 m/s

Gegužės 23 d. Naktį 2
Dieną 17

PV,
3-6 m/s

Kai kur šalna.

Gegužės 24 d. Naktį 8
Dieną 16

V, 
3-6 m/s

Gegužės 25 d. Naktį 8
Dieną 16

V,
6-10 m/s
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

suvenyrų parsivežti. Yra net ir 
gydytojų rūšis šiam reikalui – 
suvenyrologai.

***
Aš savo ramybe bet ką iki 

isterijos privesti galiu.
***
Mokykla mums duoda 

žinių skriestuvą gyvenimo 
kvadratams braižyti.

***
Mama vedžioja po parką 

mažylį. Šis nuolatos čiauška, 
o mama išsiblaškiusi, nelabai 
klauso, ką jis sako. Vaikas 
rodo į antis.

– Mamyt, ar mes duonytės 
pasiėmėm?

Mama:
– Nepasiėmėm. Valgyk 

taip, be duonytės.
***
Elektrikų devizas: „Su 

skydeliu arba ant skydelio“.
***
Kas gali būti blogiau, nei 

prakąsti slyvą ir pamatyti joje 
kirmėle? Pamatyti slyvoje 
pusę kirmėlės.

***
Į sausakimšą autobusą 

įsigrūdo visiškai girtas 
vyriškis. Keleiviai piktinasi:

– Tu ką, negali palaukti 
kito, tuščio autobuso?

Girtuoklis:
– Negaliu. Aš negaliu 

tuščiame autobuse važiuot. Aš 
jame griūnu.

***
Patyčios iš žaliųjų: 

Raudonoji knyga odiniais 
viršeliais.

***
Grįžau iš mergvakario. 

Vėlai. Ore tvyrojo pikto vyro 

ir skandalo kvapas.
***
Vakarų šalys ima kreditus,  

o Rytų – tiesiog iškrečia 
vieno oligarcho dvarą.

***
Mokslo metai baigiasi. 

Tuoj visi tėvai sužinos savo 
pažymius.

***
Žvejį Petrą ištiko dviguba 

nesėkmė: šamas ne tik 
nutrūko nuo valo, bet ir 
krisdamas uodega sudaužė 
degtinės butelį.

***
Sako reikia spręsti apie 

žmogų pagal jo draugus. 
Visiška nesąmonė. Štai Judo 
Iskarijoto draugai buvo pats 
Dievas ir apaštalai.

***
Paauglė skambina mamai:
– Mama, o tu mėgsti 

basomis vaikščioti?
– Mėgstu. 
– Tada gerai, nes aš tavo 

batelius apsiaviau.
***
Neprincipingas 

dvasininkas pamokslą 
pradėjo žodžiais: „Norit 
tikėkit, norit – ne“.

***
Keistas dalykas tos 

vyriškos kojinės. Išskalbiau 
jų bent dvidešimt, ir visos 
skirtingos.

***
–Brangusis, ar tau patinka 

mano suknelė?
– Taip, patinka.
– Bet tu į ją nė 

nepažiūrėjai?
– O kam? Aš ir taip žinau 

teisingą atsakymą.

– Kas yra raudona ir 
kenkia dantims?

– Plyta.
***
Dvejetukininkas Petriukas 

Kalėdų rytą pabudo su 4 
dydžio krūtine. Nes nusirašė 
sesers laišką Kalėdų seneliui.

***
Vyrukas sako merginai:
– Jei tave vesiu, tai tavo 

mamai būsiu, na kaip ten 

Orų prognozė gegužės 22-25 d.

tuo, žodį pamiršau?
– Gelbėtoju.
***
Kalbasi du sąmokslo teorijų 

gerbėjai:
– Va jūs, gerbiamasai 

sakote, kad Žemė – tai 
plokščias diskas. O kaip gi 
tada Antarktida?

– O ką Antarktida? Tai ledo 
siena disko pakraštyje, kad 
žiopliai nenukristų.

***
– Ar jūsų šuo prisileidžia 

svetimus žmones?
– Žinoma. O kaip kitaip jis 

galėtų jiems įkąsti?
***
Dvidešimt minučių 

stovėjau eilėje prie terminalo, 
kad gaučiau talonėlį 
elektroninei eilei.

***
Skelbimas darbo biržoje: 

„Darbui kondensuoto 
pieno fabriko pakavimo 
skyriuje reikalingi žmonės, 
netoleruojantys cukraus“.

***
Kalbantys veidrodžiai 

būna dviejų rūšių: melagiai ir 
sudaužyti.

***
Generolas tikrina lauko 

virtuvę. Ragauja sriubą ir 
virėjo klausia:

– O kodėl joje lauro lapų 
nėra?

– Nes kareiviai jų nevalgo, 
tamsta!

***
Šeima vaikščioja po 

zoologijos sodą. Pamatęs 
asilą, vaikas prašo:

– Mama, mama, aš noriu 
pajodinėti asilu.

Mama:
– Tėvai, panešk sūnų.
***
Vyras sako žmonai:
– Žinai, ta tavo nauja 

skrybėlaitė... Negraži 
kažkokia.

– Na, negaliu gi aš ant 
galvos butelio užsidėti!

***
Petras nusprendė, kad jis ir 

žmona sujungti amžiams, kai 
ji buvo neištikima, o raguočiu 
vadino jį.

***
Prekybos centre apsauginis 

šaukia:
– Ponia, lauk iš 

parduotuvės!
– Bet aš gi su kauke!
– Būtent! Iš mūsų centro 

agurkų!
***
Liaudis mėgsta iš kelionių 

8-699-606608-699-60660

Picos ir burgeriai Picos ir burgeriai 
įį namus: namus:

AUGALAI

• Miežius. Tona 140 Eur.  
Tel. 8 610 12 318. Rokiškis
• Avižas. Tona 110 Eur.  
Tel. 8 610 12 318. Rokiškis
• Grikius ir 500 kg kvietrugių 
sėklų. Tel. 8 687 85 075.  
Rokiškis
• Braškių daigus. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• Įvairių veislių pomidorų, paprikų, 
agurkų, kopūstų daigus.  
Tel. 8 624 01 986. Rokiškis
• Pomidorus: Mahitos h, Sylviana 
h, Colibri f, Baron f, Carmello ir t.t. 
Auginti sau, labai geros veisles. Po 

0,60 Eur. Yra ir paprikų daigų. 
 Tel. 8 675 38 370. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Dovanojamas dar veikiantis 
šaldiklis, 7 stalčių. Išsivežti 
patiems. Tel. 8 674 41 154. 
Rokiškis
• Pigiai dujų balionus.  
Tel. 8 614 19 157.  
Rokiškis
• Dulkių siurblį Miele. Kaina 75 
Eur. Tel. 8 612 94 783.  
Rokiškis
• Šaldiklį Snaigė.  
Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Geros būklės JBL garso 
stiprintuvą. Yra keli defektai. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 608 33 563. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• 40 kg maišą, geros veislės 
sėklinių bulvių. Bulvės su 
daigeliais. Vidutinio ankstyvumo 
veislė, krintančios, skanios, gerai 
laikosi žiemą. Atvežame į namus. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 615 16 534. 
Rokiškis
• Bičių medų, vašką, pikį.  
Tel. 8 458 33 333. Rokiškis


