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Rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Gegužės 15–oji, 
antradienis, 
20 savaitė.
Iki metų pabaigos 

liko 230 dienų.
Steigiamojo Seimo 
susirinkimo diena

Tarptautinė šeimos diena
Šv. Izidorius, Sėjos pabaiga

Saulė teka 5.15 val.,  
leidžiasi 21.16 val.  

Dienos ilgumas 16.01 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Algedas, Jaunutė, Izidorius, Sofija, 
Sofronija, Žygvilas, Žygvilė.

Rytoj: Bitė, Debora, Melita, 
Ubaldas, Vaidmantas, 

Vaidmantė.
Poryt:  Bazilė, Gaila, Gailas, 
Gailė, Nedinga, Nerdingas, 

Paskalis, Virkanta, Virkantas, 
Virdvaldas.

Dienos citata
„Vienatvės neįmanoma 

užpildyti prisiminimais, jie ją 
tik pagilina“ (G. Floberas).

Dienos skaičius 
1  

Tiek įvarčių pirmosiose Utenos 
apskrities futbolo asociacijos 

pirmenybių rungtynėse 
įmušė Rokiškio futbolo klubo 

komanda. 3 p.

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1859 m. Paryžiuje gimė 
prancūzų mokslininkas Pierre 

Curie. Jis 1903 m. kartu su 
savo žmona Marie Curie gavo 
Nobelio premiją už pasiekimus 

fizikoje.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1920 m. įvyko Lietuvos 
Steigiamojo Seimo pirmasis 
posėdis, kuriame teisiškai 

įtvirtintas Lietuvos Respublikos 
– su sostine Vilniumi – 

suverenitetas.

Post 
scriptum

Be dūmų nebus šilumos.
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Septyniolikmetis rokiškėnas Nojus Konstantinas Čypas 
pagerino Europos rekordą

3 p.

„Bajorų žuvis“ gimtadienis: rekordo siekimas 
ir žymiausi Lietuvos atlikėjai

Nojaus Konstantino Čypo sėkmė Europos čempionate: trys aukso ir vienas sidabro medalis.                                                                                                                                        Asmeninio archyvo nuotr.

Rokiškio dekanato jaunimo diena: 
pokalbiai netradicinėse vietose 
ir netradiciniai kelio ženklai

2 p.

Rokiškio futbolo klubo startas 
apskrities futbolo pirmenybėse – 
į rikiuotę grįžęs vartininkas 
ir rezultatyvios lygiosios
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KRIMINALAI
Degė traktorius ir 
automobilis
Gegužės 11 d. 14:22 val 
gautas pranešimas, kad 
Sriubiškių k., Jūžintų sen., 
laukuose dega traktorius.
Gegužės 12 d. 19:59 val. 
gautas pranešimas, kad 
Žemaitės g., Rokiškio m., 
eismo įvykio metu yra 
prispaustas žmogus.
Gegužės 13 d.  11:39 val. 
Gautas pranešimas, kad 
Juozapavos k., Rokiškio k. 
sen., užsidegė  automobilis. 

Įsiveržė į butą
Gegužės 13 d. 18 val.  
prie Rokiškio ežero prieš 
neblaivų (1,31 prom. 
girtumas) vyrą (gim. 
1997 m.), gyv. Rokiškyje, 
smurtavo neblaivus (2,68 
prom. girtumas) vyras (gim. 
1992 m.) ir neblaivus (1,79 
prom. girtumas) vyras (gim. 
1998 m.), gyv. Rokiškio 
r. 19.40 val. minėti vyrai 

įsiveržė į pranešėjo butą 
Taikos g. ir smurtavo prieš 
jį ir jo neblaivią (1,99 prom. 
girtumas) sugyventinę 
(gim. 1986 m.). Įtariamieji 
sulaikyti.

Pasidarbavo vagys
Moteris (gim. 1994 m.), gyv. 
Rokiškyje, Panevėžio g., 
pranešė, kad gegužės 12 d. 8 
val. pastebėjo, kad įsibrauta 
į butą, dingo auksiniai bei 
sidabriniai papuošalai, 
200 eurų, dveji kvepalai. 
Nuostolis - 570 eurų.
 Moteris (gim. 1960 m.), gyv. 
Rokiškio r., Rokiškio kaim. 
sen., Serapiniškio k., Vydūno 
g., pranešė, kad gegužės 
12 d. 11.30 val. pastebėjo, 
jog įsibrauta į namą, dingo 
nešiojamasis kompiuteris, 
papuošalų rinkinys. Nuostolis 
- 1 200 eurų.
Vyras (gim. 1961 m.), 
gyv. Rokiškio r., pranešė, 
kad gegužės 11 d. 13 val. 

atvykęs į negyvenamą 
sodybą Rokiškio r., Bučelių 
k., pasigedo sėjamosios, 
plūgo, nuo traktoriaus 
dingo hidropakaba, oro 
kompresorius, variklio 
užkūrimo sankabėlė, 
priekiniai ir galiniai žibintai, 
valstybinis numeris, priekinis 
tiltas, kuro siurblys, kardanai, 
žibintai. Nuostolis - 5 500 
eurų.

Dviratį „remontavo“ 
beisbolo lazda
Vyras (gim. 1966 m.), gyv. 
Rokiškio r., pranešė, kad 
Gegužės 12 d. 8.40 val. 
varantis dviratį kelkraštyje 
Rokiškio r., Pandėlio sen., 
Gineišių k., prie jo privažiavo 
automobilis „Audiu, iš 
kurio išlipo du nepažįstami 
vaikinai, vienas iš jų beisbolo 
lazda sudavė į pranešėjo 
dviratį ir jį sugadino, kitas 
ranka sudavė pranešėjui vieną 
smūgį į veidą.

„Prisiskraidė“ girta 
kelių vištelė
Gegužės 12 d.  20 val. 
Rokiškyje, Panevėžio g., 
automobilį “Renault Megane 
Scenic” vairavo neblaivi 
(2,33 prom. girtumas) 
moteris (gim. 1970 m.), 
gyv. Rokišktyje. Įtariamoji 
sulaikyta vadovaujantis LR 
BPK 140 str.

Neblaivys vyras sugyventinę 
„auklėjo“ peiliu
Gegužės 11 d. 14.50 val. 
Rokiškio r. akivaizdžiai 
neblaivus (pasitikrinti girtumą 
kategoriškai atsisakė) vyras 
(gim. 1974 m.) smurtavo ir 
dūrė peiliu į rankos alkūnę 
savo neblaiviai (2,56 prom. 
girtumas) sugyventinei 
(gim. 1980 m.).  Įtariamasis 
sulaikytas vadovaujantis LR 
BPK 140 str.

Dingo moteris
Gegužės 12 d. 6 val. iš 

namų Rokiškyje, Daržų g., 
išėjo psichinę negalią turinti 
moteris (gim. 1955 m.).

Policijos automobilis 
susidūrė su ta pačia 
kryptimi važiavusia mašina
Gegužės 12 d. 20 val. 
Panevėžio apskr. VPK 
Rokiškio r. PK VS tyrėjas 
(gim. 1971 m.), vairuodamas 
tarnybinį automobilį 
„VW Kombi“, vykdamas 
į iškvietimą su įjungtais 
specialiaisiais šviesos ir 
garso signalais, Rokiškio r., 
kelio Daugpilis-Rokiškis-
Panevėžys 23,150 km, 
susidūrė su ta pačia kryptimi 
priekyje važiuojančiu 
automobiliu „VW Golf“, 
kurį vairavo vyras (gim. 
1996 m.), gyv. Rokiškyje. 
„VW Golf“ vairuotojas dėl 
galvos smegenų sukrėtimo 
paguldytas į VšĮ Rokiškio 
ligoninę, kartu važiavusi 
keleivė (gim. 1996 m.), gyv. 

Rokiškyje, nenukentėjo. 
„VW Kombi“  vairavęs 
pareigūnas nenukentėjo, 
kartu važiavusiai pareigūnei 
nustatytas kaklo raiščių 
patempimas, paskirtas 
ambulatorinis gydymas.

Įvestas planas „Skydas“
Gegužės 11 d.  10.20 val. 
Rokiškio r., Panemunėlio sen., 
Šetekšnių k., laukuose, rastas 
daiktas, panašus į sprogmenį. 
10.42 val. įvestas planas 
„Skydas”. Atvykę Juozo 
Vitkaus inžinerijos bataliono 
išminuotojai nustatė, kad rastas 
daiktas yra ne sprogmuo. 
13.20 val. planas „Skydas” 
atšauktas.

Panevėžio VPK ir 
Panevėžio apskrities 

priešgaisrinės gelbėjimo 
valdybos

Rokiškio priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos 

inform.

Brandos egzaminų maratoną pradėjęs 
anglų kalbos egzaminas suglumino ne visus
Prasidėjo egzaminų sesija dauguma rajono abiturientų laikė anglų kalbos 
egzaminą. Nors ankstesniųjų metų abiturientai džiūgaudavo, jog šis 
egzaminas yra vienas iš lengvesnių, tačiau šiemetini. egzaminas nuvylė 
net ir pačius stropiausius – per Lietuvą nuvilnijo abiturientų pasipiktinimo 
banga dėl vienos iš klausymo užduočių. Nes, anot egzaminą laikiusiųjų, 
įrašo tempas buvo per didelis, buvo sunku spėti susiorientuoti užduotyje. 
O ką apie egzaminą mano mūsų rajono abiturientai?

JUSTINAS 
MIKALKĖNAS
Galbūt būsiu kitoks nei 

visi ir pasakysiu jog ketvirtoji 
klausimo užduotis nebuvo per 
sunki, o įrašo tempas nebuvo 
per greitas. Visus suglumino 
užduoties tekstas, kurio skai-
tymui buvo skirta tik minutė, 
o tai, mano manymu, buvo per 
trumpas laiko tarpas. Man ši 
užduotis sunki pasirodė tik iš 
pirmo žvilgsnio. Manau, kad 
su ja susitvarkiau gana gerai ir 
tikiuosi, jog visi mano pateikti 
atsakymai bus teisingi. Daugiau 
sunkumų sukėlė rašinio tema, 
kuri man nelabai patiko, buvo 
sunku sugalvoti stiprius argu-
mentus. Tačiau sunkiausia įvar-
dinčiau ne egzamino užduotis, 
o pačią egzamino metu tvyro-
jusią atmosferą, jaudulį, mintis, 
kad šis egzaminas gali pakeisti 
gyvenimą ar pasirinkimo gali-
mybes stojant. Tačiau po kelių 
minučių nusiraminau ir susiė-
miau, ir tikiuosi, kad egzaminą 
išlaikysiu tikrai neblogai.

GABRIELĖ 
BARONAITĖ
Galiu pritarti abiturien-

tams, kurie susidūrė su sun-
kumais atlikdami ketvirtąją 
klausymosi užduotį. 

Pradėjusi klausyti įrašą, 
nespėjau net susigaudyti, o 
įrašas jau baigėsi. Buvo be 
galo sunku suprasti, apie ką 
kalbama įraše. O kur dar už-
duotis – reikėjo dar spėti ir 
praleistus žodžius įrašyti? 
Tekstas buvo skaitomas labai 
greitai. 

Tačiau pastebėjau, kad 
dabar į Nacionalinio egza-
minų centro tinklapį įkeltas 
ketvirtosios užduoties įrašas 
yra žymiai lėtesnis, nei tas, 
kurį egzamino metu klausė-
me mes. Manau, kad tai ti-
krai nesąžininga dvyliktokų 
atžvilgiu. Kalbant apskritai 
apie egzaminą – viskas ėjo 
tikrai sklandžiai, o koją paki-
šo tik ta nelemtoji ketvirtoji 
klausymo užduotis.

Monika MEILUTĖ

DOMANTAS GIRČYS
Egzaminas mane kiek nuste-

bino iš gerosios pusės. Daugu-
ma jo klausimų buvo apie nau-
jąsias technologijas ir kitas man 
įdomias temas, pavyzdžiui skai-
tymo užduotis buvo apie ketvir-
tąją – pramonės revoliuciją. 
Taip pat džiugu, kad egzamine 
nebuvo temų apie gamtą, rengi-
nius ar kitus nuolat aptariamus 
dalykus, nes šie dalykai moky-
kloje jau tapo rutina. Klausymo 
užduotys nebuvo lengvos, joms 
reikėjo susikaupti, o besiklau-
sant atrodė, kad įrašų tempas 
tikrai per greitas. Ypač ta, jau 
gerai žinoma ketvirtoji klausy-
mo užduotis, kuria pasipiktino 
didelė dalis laikiusiųjų egzami-
ną. Yra begalės būdų įrašyti ko-
kybiškus įrašus, ir labai stebiuo-
si, kad kasmet vis skundžiamasi 
klausymo užduočių garso įrašų 
kokybę. Džiaugiuosi, jog man 
pavyko suprasti tą „repą“, ir ži-
nau, jog ketvirtojoje klausymo 
užduotyje padariau tik vieną 
klaidą.

Rokiškio dekanato jaunimo diena: 
pokalbiai netradicinėse vietose 
ir netradiciniai kelio ženklai

Šeštadienį Kamajai 
buvo pilni jaunatviškos 
energijos: parapija sve-
tingai priėmė per 150 jau-
nuolių, Rokiškio dekanato 
jaunimo dienų dalyvių.

Apie įspūdingas šv. Mi-
šias, apie jaukų pasisėdė-
jimą besigardžiuojant vie-
tos savanorių išvirta koše, 
netradicines vietas pašne-
kesiams apie svarbiausius 
gyvenimo klausimus, įspū-
dingą žygį, paženklintą ne 
mažiau įspūdingų kelio 
ženklų, „Rokiškio Sirena“ 
papasakos penktadienio nu-
meryje. 

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.
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Septyniolikmetis rokiškėnas Nojus Konstantinas Čypas pagerino Europos rekordą
Septyniolikmetis jėgos trikovininkas Nojus Konstantinas Čypas garsina Rokiškio vardą ne tik Lietuvos ar Europos, bet ir viso pasaulio mastu. Nuo 13 
metų ėmęs lankyti atletinės gimnazijos klubo JTK „Grizlis“ treniruotes, vaikinas ne tik skina medalius, bet ir pagerino Europos jaunių rekordą.

Meilė sportui
Nojus Konstantinas Čy-

pas – septyniolikmetis J. Tu-
mo-Vaižganto gimnazijos 
mokinys,  save atradęs jėgos 
trikovėje. Sportininkas teigė 
į atletinės gimnazijos klubą 
JTK „Grizlis“ užklydęs neti-
kėtai – savo jėgas išbandžiu-
siam krepšinyje bei futbole, 
kilo mintis pabandyti ir kitas 
sporto šakas. Nutarė pirmiau-
sia išmėginti jėgos trikovę, 
kuri ir „užkabino“ jaunąjį 
sportininką. Teneris Romual-
das Keniausis pamatė vaikino 
potencialą ir nutarė jį ruoš-
ti varžyboms. Kalbant apie 
asmeniškumus, N. K Čypas 
daug neatviravo: „Laisvalai-
kiu mėgstu laiką leisti garaže 
ir remontuoti automobilius bei 
motociklus. Gaila, tačiau kol 
kas sekasi juos tik išardyti. 
Taipogi labai mėgstu bulvi-
nius blynus. Ir, žinoma, jėgos 
trikovę“.

Aukso medaliai ir 
naujas Europos rekordas
Iš Čekijoje vykusių Eu-

ropos jaunių, jaunimo ir su-
augusiųjų čempionato grįžęs 
Nojus netveria džiaugsmu ir iš 
kuprinės traukia keturis meda-
lius:  vienas – sidabrinis ir trys 
– auksiniai. Varžybose jaunių 
grupėje, svorio kategorijoje 
iki 66 kg jis buvo užtikrintas 
lyderis. „Pritūpimo veiksme 
buvau pirmas (200 kg), an-
tras likau štangos spaudimo 
veiksme (132,5 kg.), o štangos 
atkėlimo veiksme ne tik iško-
vojau auksą, bet ir pagerinau 
Europos rekordą. Man pavyko 
atkelti net 260,5 kg sveriančią 
štangą, – pasakojo N. K. Čy-
pas. – Nors labai džiaugiuosi 
laimėjimais, tačiau tiesą sa-
kant jau vykdamas į varžybas 

žinojau, kad pirmoji vieta bus 
mano. Tad pergalė buvo lauk-
ta. Juolab, kad ir varžyboms 
ruošiausi tikrai intensyviai”. 
Absoliučioje čempionato įs-
kaitoje rokiškietis sportininkas 
tapo beveik stipriausiu jaunių 
kategorijoje: pagal „Wilks“ 
koeficientą („Wilks“ koefici-
entas skirtas išmatuoti jėgos 
trikovės dalyvių jėgą, kuris 
matuojamas atsižvelgiant į 
žmogaus bei iškeltų svarmenų 
svorį) Nojus K. Čypas užėmė 
antrąją vietą. Jis nusileido tik 
Ukrainos atstovui. 

Varžybų istorijoje – 
tik prizinės vietos
Jėgos trikovėje vaikinas 

sukasi neilgai – 4 metus. Į 
pirmąsias varžybas, kurios 
vyko Šiauliuose, vaikinas ke-
liavo jau po metų treniruočių. 
Tąkart varžybose, kuriuose 
varžėsi visos Lietuvos spor-
tininkai, svorio kategorijo-
je iki 53 kg vaikinas užėmė 
pirmąją vietą. Prakalbus apie 
pirmąsias tarptautines var-

žybas sportininkas neslėpė 
džiaugsmo: – užėmė antrąją 
vietą 2016 m. Baltarusijoje 
vykusiose varžybose ir pelnė 
teisę keliauti į Europos čem-
pionatą Ispanijoje. Paklaustas 
apie pastarąsias varžybas N. 
K. Čypas neslėpė nusivylimo: 
„Nors tai buvo pirmosios to-
kio lygio varžybos mano gy-
venime, tikėjausi, kad užimsiu 
geresnę vietą“. Visgi, reikia 
pripažinti, kaip debiutantui 
trečioji vieta svorio katego-
rijoje iki 59 kg – puikus re-
zultatas. Tačiau N. K. Čypas 
nenuleido rankų  – dar tais 
pačiais metais vaikinas iške-
liavo į Pasaulio čempionatą, 
vykusį Lenkijoje. Jame taip 
pat pelnė trečiąją vietą. „Var-
žžiausi su labai stipriais prie-
šininkais. Kadangi pasaulinio 
lygio varžybose dalyvavau 
pirmą kartą, čia viskas atrodė 
kitaip: žmonės kiti, aplinka 
kitokia, jaučiau daug didesnę 
įtampą bei atsakomybę. Ma-
nau, kad būtent tai, jog buvau 
svetimoje aplinkoje ir labai 

jaudinausi, man ir pakišo koją 
pelnyti aukštesnę poziciją,” – 
prisiminimais dalijosi jaunasis 
sportininkas.

2017 m. Ispanijoje vyku-
siame Europos čempionate 
svorio kategorijoje iki 66 kg 
rokiškietis iškovojo antrą-
ją vietą, o atkėlimo veiksme 
pelnė aukso medalį. „Varžy-
boms prasidėjus jau žinojau, 
kad pirmos vietos pelnyti 
nepavyks, nes vienas iš prie-
šininkų buvo labai stiprus. 
Jis ir pelnė pirmą vietą, o aš 
– antrą. Labai džiaugiuosi šių 
varžybų rezultatais,” – kal-
bėjo N. K. Čypas. Tų pačių 
metų rudenį vaikinas dar kar-
tą pakėlė sparnus, tik šįkart 
teko palikti ne tik savo šalį, 
bet ir visą žemyną – susikro-
vęs lagaminus vaikinas sėdo 
į lėktuvą ir skrido į Ameriko-
je, Floridos valstijoje vykusį 
pasaulio čempionatą.  Čia 
vaikinas praleido dvi savai-
tes, iš kurių viena buvo skirta 
adaptacijai. Kalbėdamas apie 
Amerikoje vykusias varžybas 

vaikinas taipogi neslėpė liū-
desio – N. K. Čypas liko tre-
čias. „Nedžiūgauju, kad užė-
miau trečią vietą, tačiau turiu 
labai rimtą pasiteisinimą – 
likus trims dienoms iki var-
žybų pirmą kartą gyvenime 
susirgau angina, dėl kurios 
paskutines dienas prieš skry-
dį turėjau praleisti ligoninėje. 
Dėl ligos jaudinausi ne tik aš, 
bet ir treneris, nes manėme, 
kad išvykti jau nebepavyks. 
Tačiau iki skrydžio likus die-
nai pasijutau geriau ir, galima 
teigti, jog iš ligoninės kelia-
vau tiesiai į oro uostą. Deja, 
nors maniau pasveikęs, jau-
čiau, jog liga mane labai iš-
vargino, o tai ir pakišo koją 
pelnyti sidabro,  o gal net ir 
aukso medalį,“ – prisimini-
mais dalijosi sportininkas.

Širdyje – dideli planai 
ir padėkos
Artimiausiuose N. K. Čypo 

planuose – kelionė į Pietų Af-
rikoje vyksiantį pasaulio čem-
pionatą. „Noriu ten keliauti. 

Žinau, kad tuomet lauktų ne 
tik sunkus pasiruošimas varžy-
boms, bet ir labai ilga ir bran-
gi kelionė. Rengiantis išvykai 
praverstų bet kokia papildoma 
parama, – atviravo vaikinas, – 
tačiau tikiuosi, kad į varžybas 
nukeliauti visgi pavyks”.

Nojus Konstatinas Čypas 
labai džiaugiasi, kad nors 
sporte sukasi ne taip jau ilgai, 
šioje sferoje jam puikiai seka-
si. „Labai džiaugiuosi visais 
savo pasiekimais bei noriu 
padėkoti visiems, kurie prie 
to prisidėjo: kinezaterapeutui 
Vytautui, kuris po varžybų 
padėjo atstatyti fizinę būklę, 
treneriui Romualdui Keniau-
siui, Jėgos trikovės federacijai 
ir jos viceprezidentui Erlan-
dui Petrauskui, kuris lydėjo ir 
padėjo varžybose ir, žinoma, 
JTK „Grizlis“ vadovei Alai 
Sketerienei už puikius organi-
zacinius įgūdžius ir visokerio-
pą paramą,” – padėka pokal-
bį užbaigė jaunasis Europos 
čempionas. 

Monika MEILUTĖ

Istorinė akimirka: Nojus Konstantinas Čypas šturmuoja Europos rekordą. 
Nojaus apdovanojimų „derlius“ Europos čempionate. 

Asmeninio archyvo nuotr.

Rokiškio futbolo klubo startas Utenos apskrities futbolo asociacijos pirmenybėse – 
į rikiuotę grįžęs vartininkas ir rezultatyvios lygiosios

Rokiškio futbolininkai rezultatyviomis lygiosiomis nesidžiaugė: jie sukūrė nemažai progų persverti rezultatą. 
„Rokiškio Sirenos“ nuotr.

Šeštadienio popietę Ro-
kiškio futbolo klubo ko-
manda pakvietė aistruolius 
į pirmąsias šių metų Utenos 
apskrities futbolo asociaci-
jos pirmenybių rungtynes. 
Klubo prezidentas Erikas 
Gaigalas neslepia: buvo 
daug dvejonių, ar apskritai 
pavyks šiemet surengti aps-
krities pirmenybes. Visgi 
asociacijos vadovai priėmė 
išmintingą sprendimą: ne-
paisydami sunkumų rengti 
šias varžybas. Mat, vieną 
kartą išbraukus iš tvarka-
raščio vienuolikių varžybas, 
paskui gali būti sunku jas 
vėl sugrąžinti.

Apskrities pirmenybės jau 
kuris laikas nebepasižymi ko-
mandų gausa. Tai neturėtų ste-

binti: į didmiesčius ir užsienį 
išvyksta vis daugiau jaunimo. 
Jie savo aistros futbolui ne-
pamiršta, tačiau vis dažniau 
renkasi ne važinėti šimtus 

kilometrų, kad gintų savojo 
miesto garbę, o tiesiog žais-
tų didmiesčių pirmenybėse. 
Taigi, šiemet Utenos apskri-
ties futbolo asociacija pasiūlė 

rengti ne tik 11x11 futbolo 
pirmenybes, bet ir 7x7 var-
žybas. Nenuostabu, kad pas-
tarosioms nepritrūko norin-
čiųjų žaisti komandų. O štai 

didžiajam futbolui apskrityje 
jau ima skambėti pavojaus si-
gnalas.

„Ir kas gi norėtų rizikuoda-
mas savo sveikata žaisti va to-
kiame stadione“, – rungtynių 
metu kritiką Kūno kultūros 
ir sporto centro aikštei žėrė 
žiūrovai. Tai antrasis didysis 
šio sezono klaustukas. Kieta, 
duobėta aikštė – ne pati ge-
riausia vieta sportuoti. Tačiau 
rokiškėnai nelabai turi pasi-
rinkimo variantų.

Rungtynės su FSK Anykš-
čiai žiūrovų nenuvylė. Kaip ir 
atjaunėjusi, pasikeitusi mūsų 
komanda. Po ilgos pertrau-
kos, išsigydęs sunkią traumą 
ekipos vartus saugojo Rai-
mundas Smalstys, aistruolių 
vadinamas „Mučiu“. Jam grį-
žimas, kaip pats sakė, nebuvo 

džiugus: nepavyko išsaugo-
ti „sausų“ vartų. Antrajame 
kėlinyje rezultatą trumpam 
persvėrė anykštėnai. Tačiau 
gražiu smūgiu netrukus atsa-
kė ir mūsiškių žaidėjas Gytis 
Geidonas.

Antrojo kėlinio antroji pusė 
buvo gausi gražių akimir-
kų: rokiškėnai turėjo progų 
persverti rezultatą. Deja, ka-
muolys vis praskriedavo šalia 
vartų. Visgi kovingos rungty-
nės sirgaliams suteikė nema-
žai vilčių: atjaunėjusi koman-
da yra kovinga, atakuojanti. 

Antrajame pirmenybių ture 
rokiškėnų išvykoje lauks ga-
linga Visagino „Inter Vetera-
nų“ komanda. Ji – neabejoti-
nas šių pirmenybių favoritas. 

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.
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Kviečia 
į parodą

O. Pusvaškytė gimė Mo-
lėtų rajone, Petriškių kaime. 
Jos gyvenimas taip susiklos-
tė, jog nukako į Kauną, kur 
ir dabar tebegyvena nedi-
deliame butelyje. Ji yra ap-
dovanota „Aukso vainiku“, 
pelniusi Pauliaus Galaunės 
premiją. Nuo 1975 metų Tau-
todailininkų sąjungai (tuomet 
– Liaudies meno draugijai) 
priklausanti ir nuo tada O. 
Pusvaškytė  dalyvauja paro-
dose. Jos darbų bagažas yra 
nemažas. Jau yra sukūrusi 
arti šimto linoraižinių. Juose 
apsigyveno paukščiai ir gė-
lės, kunigaikščiai ir šventieji, 
tautosakos ir senųjų kaimo 
darbų siužetai.

Nuo pat vaikystės  O. Pus-
vaškytė labai norėjo piešti. 
Svajojo net ir apie medicinos 
seselės profesiją, tačiau atvy-
kusi į Kauną atrado pašauki-
mo kelią. Čia lankė Kauno 
keturmetę vakarinę suaugu-
siųjų dailės mokyklą, kurioje 
už pamokas reikėjo mokėti. 
Jau tada dėstė garsūs daili-

ninkai Antanas Martinaitis, 
Ričardas Vaitekūnas, Sofija 
Juknienė.

Dirbdama Kunigų semi-
narijoje, kūrybai Onutė ištai-
kydavo tik laisvadienius. Išė-
jusi į pensiją, grafikė nesėdi 

sudėjusi rankų. Jos kūrybinė 
virtuvė ypač aktyvi žiemą, o 
pavasarį traukia į gimtąsias 
vietas. Balninkuose turi ne-
didelę trobelę. Iki pat rudens 
čia Onutė prižiūri gėlynus, 
daržus, bendrauja su žmonė-

mis ir gamta. Taip ji sudėlioja 
būsimųjų darbų apmatus. Be 
to, jos sodyboje rengiamos 
vasaros stovyklos, kur vaikus 
pamoko dailės.

Parodos organizatorių 
inform.

„Bajorų žuvis“ gimtadienis: rekordo siekimas ir žymiausi Lietuvos atlikėjai
Gegužės 19-ąją rokiškė-

nų bei miesto svečių laukia 
ypatingas renginys – „Ba-
jorų žuvis“ 25-ojo gimta-
dienio šventė. Jos proga 
„Bajorų žuvis“ dovanos 
miestui įspūdingą šventę, 
kurioje dalyvaus žinomiau-
si Lietuvos atlikėjai. Tačiau 
tai dar ne viskas – šventės 
metu bus siekiama naujo 
Lietuvos rekordo: nuo pat 
ankstyvo ryto beveik dvie-
jų metrų skersmens kubile 
kunkuliuos rekordinė žu-
vienė, kurios kiekis ankstes-
nį Lietuvos rekordą viršys 
daugiau nei 6 kartus.

Žymiausi Lietuvos 
atlikėjai ir pramogos 
vaikams
„Bajorų žuvies“ vadovo 

Juozo Simučio teigimu, tai 
antroji įmonės organizuojama 
šventė. „Pirmąją šventę orga-
nizavome prieš dešimt metų, 
kai šventėme įmonės 15-ąjį 
gimtadienį. Tąkart Bajoruose 
virėme žuvienę, sulaukėme 
daug svečių. Tikimės, kad 
šiemet sulauksime dar dides-
nio susidomėjimo,” – kalbėjo 
įmonės vadovas J. Simutis. 
Gegužės 19-ąją „Bajorų žu-
vies“ gimtadienio proga Ro-
kiškio gyventojus bei svečius 
linksmins „Nešpėtni bernai“, 
„16 Hz“, Katažina Zvonku-
vienė, Žilvinas Žvagulis, o 
šventę užbaigs įspūdinga la-
zerių šou programa. Renginį 
ves bei svečius džiugins pui-
kiai žinomas aktorius, laidų 
vedėjas ir socialinių tinklų 
žvaigždė Mantas Stonkus. 

„Bajorų žuvis“ vadybi-
ninkės Žydrūnės Kunde-
lienės teigimu, įspūdingas 
koncertas – tai toli gražu ne 
viskas: „Šventėje pasirodys 
merginos su degančių kardų 
šou, lauks daugybė pramogų 
vaikams, kuriems organizuo-
dami renginį skyrėme tikrai 
daug dėmesio. Tačiau kitas 
renginio detales paliksime 
paslaptyje“.

Paklaustas, kodėl nuspren-
dė organizuoti tokią įspū-
dingą šventę, Bajorų žuvies 
vadovas J. Simutis atsakė, 
jog viskas yra „Bajorų žu-
vies“ produkcijos mylėto-
jų labui.  „venčiame 25-ąjį 
įmonės gimtadienį ir ta proga 
surengdami norime padėkoti 
visiems „Bajorų žuvies“ val-
gytojams jiems surengdami 
nemokamą šventę. Todėl joje 
tikiuosi išvysti daugybę sve-
čių su šeimomis, tėvais, se-
neliais,” – kalbėjo J. Simutis. 
Taip pat šventėje bus galima 
įsigyti ir paragauti jūros gėry-
bių, žuvies šašlykų bei kitos 
„Bajorų žuvies“ produkcijos.

Rekordinė žuvienė 
ir 6 litrų samtis
Nors šventės svečių lauks 

daugybė pramogų, tačiau 
bene svarbiausias šventės 
įvykis – Lietuvos rekordo 
pagerinimas ir net Pasaulio 
rekordo siekimas. Gegužės 
19-ąją nuo pat ankstyvo ryto 
bus verdama net 2000 li-
trų žuvienės. Tam, kad būtų 
galima išvirti tokį kiekį žu-
vienės, buvo pagamintas 
specialus kubilas. Jį suvirinti 

padėjo „Rokiškio mašinų ga-
myklos“ darbuotojai, o žu-
vienei maišyti medžio drožė-
jas išdrožė net 6 litrų samtį. 
„Bajorų žuvies“ vadovo tei-
gimu, žuvienei-rekordinin-
kei virti bus sunaudota pusė 
tonos žuvies ir dar daugiau 
įvairių daržovių. Paklaus-
tas apie tai, kaip sugalvojo 
siekti tokio rekordo, vadovas 
atsakė paprastai: „Kai pirmą 
kartą gyvenime pamačiau 
kubilą supratau, kad kažkada 
viename iš tokių virsiu žu-
vienę. Kadangi planas galvo-
je sukosi labai ilgai, su dar-
buotojų pritarimu nutarėme, 
kad tai turime padaryti arba 
dabar, arba niekada,” – džiu-
giai pasakojo J. Simutis.

Didžiuliame žuvienės-re-
kordininkės kubile bus išvirta 
apie 8000 žuvienės porcijų 
šventės svečiams. Žuvienę 
planuojama virti apie 6 va-
landas, po kurių bus matuo-
jamas, tikrinamas bei regis-
truojamas Pasaulio rekordas, 
o jos ragavimas ir dalinimas 
svečiams paskelbs šventės 
pradžią.  „Visus maloniai 
kviečiu į „Bajorų žuvies“ 
organizuojamą nemokamą 
šventę pasilinksminti, pras-
mingai praleisti laiką gamtoje 
su vaikais, tėvais, seneliais 
besiklausant žymiausių Lie-
tuvos atlikėjų bei paragauti 
mūsų pačių augintų upėtakių 
prabangios žuvienės, kurią 
pilstys savanoriai Rokiškio 
skautai,“ – maloniai šypso-
damasis pokalbį užbaigė J. 
Simutis.

Monika MEILUTĖ
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LAISVALAIKIS

Ieškokite Rokiškio
prekybos centruose!

Perkančioji organizacija: Rokiškio ra-
jono savivaldybės administracija (kodas 
188772248, Respublikos g. 94, 42136 
Rokiškis).

Pirkimo objektas: Rokiškio mieste 
perkami 1 vieno kambario ir 1 dviejų 
kambarių butai; Obelių mieste - 1 vieno 
kambario butas; Juodupės miestelyje – 

1 vieno ir 1 dviejų kambarių butai su visais komunaliniais 
patogumais. Butai su bendro naudojimo patalpomis 
(virtuve, tualetu, dušine), mediniuose ar karkasiniuose 
namuose bei butai, kurių nusidėvėjimas yra didesnis 
kaip 60 proc., nebus perkami.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pas-

tatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos 
ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo, patvir-
tinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruo-
džio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų 
ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar 
teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtini-
mo“.

Paraiškos vertinimo kriterijai: kaina, buto techninė 
būklė ir energinio naudingumo klasė.

Pirkimo dokumentus galima gauti Turto valdymo ir 
viešųjų pirkimų skyriuje, 414 kab., Respublikos g. 94, 
Rokiškyje, arba rasti internete adresu www.rokiskis.lt 
naujienų skiltyje.

Informacija teikiama tel. (8 458) 71 429, 
mob. 8 616 48 892, 
el. paštu v.gindviliene@post.rokiskis.lt.
Paraiškos  pateikimo vieta: Turto valdymo ir viešųjų 

pirkimų skyrius, 414 kab., Respublikos g. 94, Rokiškyje.
Paraiškos  pateikimo terminas: iki 2018 m. gegužės 

30 d. 10.00 val.
Kalba, kuria turi būti parengta paraiška: lietuvių.
Paraiška pateikiama užklijuotame voke, ant kurio 

nurodomas parduodamo buto adresas, kontaktinio as-
mens vardas, pavardė 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 as-

meniui teikti paraišką ir derėtis dėl buto pardavimo (jei 
paraišką teikia ne pats savininkas arba kai butas nuosa-
vybės teise priklauso keliems asmenims).

Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 
2018 m. gegužės 30 d. 10.30 val. Rokiškio rajono  savi-
valdybės administracijos 203 kab., Respublikos g. 94, 
Rokiškyje.

Užs. 0645

E. Teišerskio individuali įmonė atlieka 
kadastrinius matavimus:
1. Kamajų mstl., Kamajų sen., Rokiškio r. sav., 

kadastrinis Nr. 7337/0003:509. Ieškoma, gretimo 
žemės sklypo Nr. 7337/0003:487, savininkė Van-
da Žalalienė, arba jos įgalioti asmenys, dėl žemės 
sklypo ribų suderinimo.

2. Kamajų k., Kamajų sen., Rokiškio r. sav., kadas-
trinis Nr. 7337/0003:396, Pr. Nr. 26-2-1 Ieškoma, 
gretimo žemės sklypo Nr. 7337/0003:270, savinin-
kė Jūratė Vilutytė, arba jos įgalioti asmenys, dėl že-
mės sklypo ribų suderinimo.

3. Mitragalio k., Rokiškio kaim. sen., Rokiškio r. 
sav., kadastrinis Nr. 7397/0005:71. Ieškomas, gre-
timo žemės sklypo Nr. 7397/0005:134, savininkas 
Gintaras Šimėnas, arba jo įgalioti asmenys, dėl že-
mės sklypo ribų suderinimo.

Matininko, atliekančio matavimus adresas:
Aukštaičių g. 2-1, Rokiškis; tel. 8-650-13338,

El. p. teiserskioimone2@yahoo.com.

AB „Rokiškio mašinų gamykla“ 
2017 m. dividendų mokėjimo tvarka

2018 m. balandžio 26 dieną įvykęs eilinis visuotinis 
AB ”Rokiškio mašinų gamykla” (įm.k. 173108864, buvei-
nės adresas Respublikos 113.Rokiškis) akcininkų susi-
rinkimas nusprendė paskirstyti 2017 m. Bendrovės pel-
ną ir skirti 0,04 euro dividendų vienai akcijai. Dividendai 
bus mokami nuo 2018 m. gegužės 23 d. 

Akcininkams dividendai bus išmokami Bendrovėje 
įmonės kasoje arba pateikus prašymą, dividendai bus 
pervesti į akcininko nurodytą asmeninę atsiskaitomąją 
sąskaitą. Dividendai apmokestinami pagal LR numaty-
tus įstatymus (15 proc. GPM)  Prašymus galite pateikti 
raštu arba elektroniniu paštu  virga@rmg.lt.. 

Pasiteiravimui tel. (8-458) 33625. 
Turėti asmens tapatybės dokumentą.

Generalinis direktorius 
Rimgaudas KILAS

BALDAI

• Kėdę prie kompiuterinio stalo, 
aukštis ir nugarėlės padėtis 
reguliuojamos. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Pagal užsakymą pagamintą dvivietį 
rašomąjį stalą su stalčiais, aukštis - 

0,69 m, ilgis-1.20 m, plotis-0.90 m. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Gražius, juodos ir sidabro spalvų 
klasikinius bei išskirtinius  DOM 
laikrodukus su viduje tiksinčiais 
CITIZEN kvarciniais mechanizmais. 
Kaina negalutinė. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 616 15 320. Kaunas
• Juodus odinius vyriškus sportinius 
batelius iš Vokietijos. 41 dydis.  
Kaina 45 Eur. Tel. 8 621 86 262. 
Rokiškis
• Baltus odinius moteriškus 
sportinius batelius iš Vokietijos.  
38 dydis. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Juodi odiniai moteriški sportiniai 
bateliai iš Vokietijos lenktu padu.  
40 dydis. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Vyrišką švarką 48-50 dydis, 
žalsvas. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Palaidinę mergaitei, juodą, 44 
dydis, šilkas. Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Mergaitei juodą švarkelį,\ M dydis. 
Kaina 6 Eur. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis
• Moterišką švarką 46-48 dydis, 
margas. Kaina 6 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Suknutę mergaitei, 44-46 dydis, 
šviesi. Kaina 6 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Suknutę, melsva su gėlytėm, 48 

dydis, trumpomis rankovėmis. Kaina 
9 Eur. Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Klumpes, raudonos, aukštu 
kulniuku, dydis 40. Kaina 14 Eur. 
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Basutes, naujos, 40 dydis 
moteriškos. Kaina 13 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Automobilinį CD grotuvą Pioneer, 
neblogos būklės, viskas veikia kaip 
priklauso yra usb lizdas. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 673 31 843. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Už simbolinę kainą tris melžiamas 
ožkas, tris jauniklius ožiukus ir ožį. 
Tel. 8 686 12 251. Rokiškis
• Avį su trimis ėriukais. Kaina 140 
Eur. Tel. 8 621 69 732. Rokiškis
• Naminių veislių gaidžius.  
Tel. 8 626 70 112. Rokiškis
• Didelę, ramią, juodą karvę, dviejų 
veršiukų. Platesnė informacija 
telefonu. Kaina 1050 Eur.  
Tel. 8 623 10 435. Anykščiai
• Britų persas laukia panelių 
kergimui. Tel. 8 658 60 969. Rokiškis
• Šviežiapienes, jaunas ožkas.  
Tel. 8 658 60 969. Rokiškis
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16 05:00 Seserys 
06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis 
10:05 Štutgarto 
kriminalinė policija 5 
10:55 Akis už akį 5 
11:40 Emigrantai. 
12:40 „Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys 
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Gyvenimas
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:30 Auksinis protas

22:50 Klausimėlis.lt
23:15 Aukštuomenės daktaras 4 
00:00 Istorijos detektyvai. 
00:45 Klausimėlis.lt 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Pasaulio teisuoliai 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Svarbios detalės"
04:05 Gyvenimas. 

05:05 Nuodėmių daktaras
06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Pasmerkti 4
08:25 Šviesoforas
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Tai - mano gyvenimas
12:00 Svotai

13:00 Pažadėtoji
14:00 Maištingosios amazonės
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Šviesoforas
20:00 Gero vakaro šou
21:00 Pasmerkti 4
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Sumokėti vaiduokliui
00:20 Nuodėmių daktaras
01:15 Kvantikas
02:10 Legendos
03:00 Greislendas
03:50 Tironas
04:40 Mikė

06:20 Mano gyvenimo šviesa 
07:35 Ponas Bynas 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 

09:00 Rytas su LNK
11:00 Yra, kaip yra
12:00 Tamsoje
12:30 Ekranai
13:25 Rožių karas 
14:25 Dvi širdys 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Tamsoje
20:30 Nugalėk Lavrinovičius
21:30 Žinios
22:30 Žudymo sezonas
00:15 Judantis objektas 
01:10 Pabėgti neįmanoma

06:15 Viena už visus 
07:25 Prokurorų patikrinimas 
08:35 44-as skyrius 
09:35 Tokia tarnyba 

10:25 Gelbėtojai - 112 
11:25 Ekstrasensų mūšis 
13:40 Prokurorų patikrinimas 
14:50 44-as skyrius 
15:55 Tokia tarnyba 
16:50 Gelbėtojai - 112 
17:55 Akloji zona 
18:55 Stoties policija 
20:00 Info diena
20:25 Visi už vieną
21:00 10 balų žemės drebėjimas
22:50 Kikboksininkas 5. Atpildas
00:40 Gyvi numirėliai 
01:30 Vanity Fair. Visiškai slaptai

05:15 „Geriausios nardymo vietos“
05:40 „Merdoko paslaptys“ 
06:29 TV parduotuvė
06:45 „Kaimo akademija“. 
07:15 Nuoga tiesa. 
09:15 „Rojus“ 

10:20 „Legenda apie pilotą“ 
11:25 „Merdoko paslaptys“ 
12:30 „Miškinis“ 
13:35 TV parduotuvė
13:50 „Bitininkas “ 
14:55 „Albanas“ 
16:00 Reporteris
16:50 „Baltoji vergė“ 
18:00 Reporteris
18:40 Lietuva tiesiogiai
18:50 „Miškinis“ 
20:00 Reporteris
20:30 „Žmogus be praeities“ 
21:30 „Ant bangos“. 
22:30 Reporteris
23:15 Lietuva tiesiogiai
23:45 Patriotai
00:45 „24/7“. 
01:45 „Pasaulis iš viršaus“
02:15 „Albanas“ 
03:00 „Merdoko paslaptys“ 
03:45 „Raudonoji karalienė“ 
04:35 „Pražūtingi smaragdai“
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05:00 Seserys
06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis 
10:05 Štutgarto kriminalinė 
policija 5 
10:55 Akis už akį 5 
11:40 Gyvenimas. 
12:40 „Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys 
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Specialus tyrimas
20:30 Panorama
21:05 Dėmesio centre
21:30 „Svarbios detalės"
22:30 Dviračio žinios

23:00 Laumės vaikas 
01:20 Klausimėlis.lt. 
01:45 Smegenų paslaptys
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:05 „Mes nugalėjom"
03:30 Laisvės vėliavnešiai. 
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba 

05:05 Nuodėmių daktaras
06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Pasmerkti 4
08:25 Šviesoforas
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Tai - mano gyvenimas
12:00 Svotai
13:00 Pažadėtoji
14:00 Maištingosios amazonės
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios

16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Šviesoforas
20:00 Farai
21:00 Pasmerkti 4
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Rembo. Pirmasis kraujas 2
00:20 Nuodėmių daktaras
01:20 Kvantikas
02:10 Legendos
03:00 Greislendas
03:50 Tironas
04:45 Mikė

06:20 Mano gyvenimo šviesa 
07:35 Ponas Bynas 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
09:00 Rytas su LNK
11:00 Yra, kaip yra
12:00 Tamsoje
12:30 Nugalėk Lavrinovičius
13:25 Rožių karas 

14:25 Dvi širdys 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Tamsoje
20:30 Valanda su Rūta
21:30 Žinios
22:30 Niko
00:35 Judantis objektas 
01:25 Žudymo sezonas
02:50 Alchemija. VDU karta
03:20 RETROSPEKTYVA

06:15 Viena už visus 
07:25 Prokurorų patikrinimas 
08:35 44-as skyrius 
09:35 Tokia tarnyba 
10:30 Gelbėtojai - 112 
11:35 Akloji zona 
12:35 Stoties policija 
13:40 Prokurorų patikrinimas 

14:50 44-as skyrius 
15:55 Tokia tarnyba 
16:50 Gelbėtojai - 112 
17:55 Akloji zona 
18:55 Stoties policija 
20:00 Info diena
20:25 Savaitės kriminalai
21:00 Universalus karys. 
Atsiskaitymo diena
23:15 10 balų žemės drebėjimas
01:00 Gyvi numirėliai 
01:50 Savaitės kriminalai

05:15 „Geriausios nardymo vietos“
06:00 „Merdoko paslaptys“ 
06:29 TV parduotuvė
06:45 „TV Europa pristato. 
Lietuvos sienų apsauga. Muitinė“
07:15 „Ant bangos“. 
08:15 10 min iki tobulybės su Jurijumi
08:30 „Skinsiu raudoną rožę“. 
09:15 „Rojus“ 

10:20 „Legenda apie pilotą“ 
11:25 „Merdoko paslaptys“ 
12:30 „Miškinis“ 
13:35 TV parduotuvė
13:50 „Bitininkas “ 
14:55 „Albanas“ 
16:00 Reporteris
16:50 „Baltoji vergė“ 
18:00 Reporteris
18:35 Lietuva tiesiogiai
18:45 Rubrika „Verslo genas“."
18:50 „Miškinis“
20:00 Reporteris
20:30 „Žmogus be praeities“ 
21:30 „Ant bangos“. 
22:30 Reporteris
23:10 Lietuva tiesiogiai
23:40 „Verslo genas“
23:45 „Vantos lapas“. 
00:15 „Svarbiausia - įstatymas“ 
02:15 „Albanas“ 
03:00 „Merdoko paslaptys“ 
03:45 „Raudonoji karalienė“
04:35 „Pražūtingi smaragdai“

05:00 Seserys 
06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, Lietuva
09:05 Senis 
10:05 Štutgarto 
kriminalinė policija 5 
10:55 Akis už akį 5 
11:40 Stilius. 
12:40 „Kas ir kodėl?"
13:05 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, Lietuva
16:30 Seserys
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?"
18:30 Klauskite daktaro
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Duokim garo! PE
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22:35 Gamtos inspektoriai
23:00 Jos Didenybės tarnyboje 
01:20 Dviračio žinios
01:45 Smegenų paslaptys
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Ryto suktinis 
03:30 Mūsų gyvūnai 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Stilius. 

05:20 Tėtušiai
06:10 Televitrina
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis
06:55 Simpsonai
07:55 Pasmerkti 4
08:25 Šviesoforas
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Tai - mano gyvenimas

12:00 Svotai
13:00 Pažadėtoji
14:00 Maištingosios amazonės
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Rio
21:20 Eurolyga. Stambulo 
„Fenerbahce“ - Kauno „Žalgiris“
23:35 Dingęs pasaulis. Juros 
periodo parkas
02:05 Sumokėti vaiduokliui
03:40 Rembo. Pirmasis kraujas 2

06:20 Mano gyvenimo šviesa 
07:35 Ponas Bynas 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
09:00 Rytas su LNK
11:00 Yra, kaip yra

12:00 Tamsoje
12:30 Valanda su Rūta
13:25 Rožių karas 
14:25 Dvi širdys 
16:30 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Troja
00:10 Mirties apsuptyje 2
01:50 Niko

06:15 Viena už visus 
07:25 Prokurorų patikrinimas 
08:35 44-as skyrius 
09:35 Tokia tarnyba 
10:30 Gelbėtojai - 112 
11:35 Akloji zona 
12:35 Stoties policija 
13:40 Prokurorų patikrinimas 

14:50 44-as skyrius 
15:55 Tokia tarnyba 
16:50 Gelbėtojai - 112 
17:55 Akloji zona 
18:55 Stoties policija 
20:00 Info diena
21:00 Tikras teisingumas 2. 
Smurto banga
22:50 Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2018 Vilnius"
02:05 Gyvi numirėliai 
02:50 Universalus karys. 
Atsiskaitymo diena

05:15 „Geriausios nardymo 
vietos“
05:40 „Merdoko paslaptys“ 
06:30 „Pasaulio turgūs. Tel 
Avivas“
06:49 TV parduotuvė

07:05 Krepšinio pasaulyje 
07:45 „Gyvenimo sparnai“. 
08:15 Gyvenimo būdas
09:15 „Rojus“ 
10:20 „Legenda apie pilotą“ 
11:25 „Merdoko paslaptys“ 
12:30 „Miškinis“ 
13:35 TV parduotuvė
13:50 „Bitininkas “ 
14:55 „Albanas“ 
16:00 Reporteris
16:50 „Baltoji vergė“ 
18:00 Reporteris
18:50 „Miškinis“ 
20:00 Reporteris
20:30 „Muzikinės kovos“. 
22:30 Reporteris
23:00 „Gluchariovas“ 
01:10 „Vienišas vilkas“ 
03:00 „Merdoko paslaptys“
03:45 „Raudonoji karalienė“ 
04:35 „Pražūtingi smaragdai“

• Beragius ožiukus ir ožkytes, gimę 
vasario mėn. Tel. 8 658 60 969. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• 20 metų mergina ieško 
darbo. Galėčiau dirbti drabužių 
parduotuvėje ar bet kokioje 
mažesnėje parduotuvėje. Esu 
atsakinga, darbšti, greit mokausi 
naujų dalykų. Taip pat galite siūlyti ir 
kitus darbo pasiūlymus.  
Tel. 8 628 78 838. Rokiškis
• Ieškau darbo, galiu pjauti žolę 
trimeriu, dirbti sargu, valytoju.  
Tel. 8 695 78 132. Rokiškis
• 19 metų jaunuolis ieško darbo, 
susijusio su automobiliais. Galiu 
poliruoti kėbulus, valyti salonus, 
plauti išorę ir atlikti smulkius 
mechaninius darbus.  
Tel. 8 601 47 459. Rokiškis
• Ieškau darbo turiu B, Tr1, Tr2 
kategorijas. Tel. 8 694 58 705. 
Rokiškis

KITA

• Stirnos ragus su kaukole.  
Tel. 8 676 93 720. Rokiškis
• Metalinę, storasienę talpą, 2,5 kub. 
m. Galiu atvežti. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 685 55 567. Rokiškis
• A.Diuma klasikinius romanus. 
Kaina 75 Eur. Tel. 8 621 86 262. 
Rokiškis

• 3 l talpos stiklainius. 50 vnt. 
Vieneto kaina 0,70 ct.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 125 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Šokių batelius, 38 dydžio, smėlio 
spalva, dėvėti mažai.  
Tel. 8 698 32 036. Rokiškis
• Šieną bei šiaudus rulonais iš 
pastogės galiu atvežti.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Gerai išlaikytą, senovinę lineiką, 
guminiais ratais, nebrangiai. Kaina 

100 Eur. Tel. 8 685 20 329. Rokiškis
• T formos metalą šiltnamiui, 15 
vnt. ilgis 3,50 m. Tel. 8 615 55 734. 
Rokiškis
• Užuolaidai audinį ilgis 3 m plotis 
1,50 m. Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Langų rėmus su stiklais.  
Tel. 8 657 44 191. Rokiškis
• Nenaudotą stiklą, ilgis 1.20 m, 
plotis 0.60 m, storis 4 mm.  
Tel. 8 657 44 191. Rokiškis
• 1 kg pilkų mezgimo siūlų. Kaina 9 
Eur. Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Džinsinę medžiagą, tinka kelnėms 
ar sijonui, 1.80 m, melsva.  
Kaina 14 Eur. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis
• Naujus šviečiančius 
akumuliatorinius lazerius – 15 Eur ir 
naujus „Scholl nail“ prietaisus nagų 
grybeliui gydyti – 12 Eur. Naujus 
pėdų šveitiklius „Scholl“ – 15 Eur. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 670 99 923. 
Rokiškis
• Naujus dujų balionėlius savigynai 6 
Eur/vnt. Žvejybinius tinklus. Kaina 6 
Eur. Tel. 8 670 99 923. Rokiškis
• Naujas signalizacijas tinka 
garažams ir t.t. 20 Eur. Elektrošokus 
apsaugai 40  Eur. Tel. 8 670 99 923. 
Rokiškis
• Naujus prietaisus nuo kurmių ir 
kurklių 18 Eur, naujus prietaisus  
žiurkėms pelėms tarakonams naikinti  
12 Eur  ir priedus į dirvą nuo kurmių 
ir kurklių 15 Eur. Vokiški. Kaina 18 

Eur. Tel. 8 670 99 923. Rokiškis
• Naujus tinklus nuo paukščių 
1m/2eur; naujus garso prietaisus 
paukščiams baidyti 40 Eur. 
 Tel. 8 670 99 923. Rokiškis
• Įvairius klausos aparatus, 
pagamintus Čekijoje, 40 Eur. 
Kraujospūdžio matuoklius 25 Eur. 
Tel. 8 670 99 923. Rokiškis
• Nerūdijančio metalo indą su filtru,  
salyklo misos tekinimui.  
Tel. 8 611 31 645. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Ankstyvąsias sėklines bulves.  
Tel. 8 687 27 076. Rokiškis
• Medų, išfasuotą po 1 kg. Kaina 4 
Eur. Tel. 8 458 33 083. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Gero būklės telefoną Samsung 
Galaxy A5 su dokumentais ir dėžute, 
nėra kroviklio. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 673 31 843. Rokiškis
• Gerą SAMSUNG S II. Pilnas 
komplektas. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 626 88 973. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

•  Gyvenamąjį medinį namą Kamajų 
miestelyje. Tel. 8 682 13 720. 
Rokiškis
• Sklypą Trakų rajone, netoli ežero, 
plotas 0,53 ha. Yra leidimas statyti 

ūkininko sodybą. Labai graži vieta, 
apylinkės, geras kelias, iki Sieto ežero – 500 m. Nuo kelio Trakai-
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Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

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

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

Galimybė įamžinti 
brangaus žmogaus atminimą

Ieškokite Rokiškio
prekybos centruose!

Semelškės 450 m. Atstumai: iki 
Trakų – 6 km, Vilniaus – 30 km. 
Galima pirkti išsimokėtinai.  
Kaina 15000 Eur. Tel. 8 620 23 037. 
Trakai
• Sodybą nuostabioje, vietoje, 1 ha 
žemės Rokiškio rajone, Kriaunų sen., 
Mičiūnų km. Smulkesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 606 25 534. Rokiškis
• Medinį namą su ūkiniu pastatu, 
6 a. žemės, miesto komunikacijos. 
Kaina 45000 Eur. Tel. 8 610 10 342. 
Rokiškis
• Namą Jūžintų miestelyje, Utenos g. 
Rąstinis 1971 m. statybos, apie 81 kv. 
m plotas, bendras sklypo dydis apie 
20 a. Tel. 8 624 10 171. Rokiškis
• Rokiškyje parduodamas butas, 
pirmas aukštas, 41 kv. m. Kaina 
derinama po apžiūrėjimo.  
Tel. 8 625 70 423. Rokiškis
• Namų valdos sklypus. Už miškų 
urėdijos, prieš kolektyvinius sodus, 
19, 21, 24, 39, 42 arų. Sklypai 
atidalinti, atlikti geodeziniai 
matavimai, atvesta elektra, vanduo, 
servitutinis kelias. Tel. 8 657 75 999. 
Rokiškis
• 3 kambarių butą su visais jame 
esančiais baldais ir buitine technika, 
įrengta signalizacija. Butas labai 
šiltas. Suremontuota laiptinė.  
Tel. 8 657 75 999. Rokiškis
• Garažą prie autobusų stoties. 
Tvarkingas,  suremontuotas, po 
visu garažu yra rūsys, apšiltintas, 
sutvarkyti dokumentai.  
Tel. 8 686 16 061. Rokiškis
• 4 kambarių butą Obeliuose, 
suremontuotas. Kaina 13000 Eur.  
Tel. 8 605 66 373. Rokiškis
• Mūrinį namą Stoties g., Rokiškyje. 
Tinka komercijai arba gyventi.  
Miesto komunikacijos. Šildymas 
vietinis. Pusė pastato suremontuota, 
kitoje namo pusėje buvo maitinimo 
įmonė. Galima nuoma.  
Tel. 8 611 47 542. Rokiškis
• Du (0,99 ha ir 2 ha) žemės ūkio 
paskirties sklypus, esančius Rokiškio 
r. sav., Rokiškio kaimiškoji sen., 
Gabriškio k. Kaina 9000 Eur.  
Tel. 8 629 75 352. Rokiškis
• Garažą Pagojėje. Vidurinis, 
vakarinė pusė. Trifazė elektra.  
Kaina 2000 Eur. Tel. 8 656 68 237. 
Rokiškis
• Sodą uš miškų urėdijos Uljanavos 
kaime. Tel. 8 621 55 274. Rokiškis
• Žemę ir mišką prie Notigalės ežero. 
Žemės 5 ha, 1/ha 2500. Miško 5 ha, 
1/ha 1500 eurų. Atlikti geodeziniai 
matavimai. Tel. 8 650 62 437. 
Rokiškis.

NUOMA

• Išsinuomočiau garažą šalia 
parduotuvės NORFA.  
Tel. 8 615 44 679. Rokiškis
• Ieškau 2 arba 3 kambarių buto 
nuomai. Galiu mokėti  kelis mėnesius 
į priekį. Tel. 8 618 17 218. Rokiškis
• Ieškau 1 kambario buto nuomai. 

Gyventų moteris su vaiku. Gauname 
nuolatines pajamas. Geriausia būtų 
su baldais ir buitine technika. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 621 18 232. Rokiškis
• Išsinuomočiau žemę Rokiškio 
rajone. Tel. 8 606 07 881. Rokiškis
• Nuomojama palapinė/paviljonas 
įvairioms šventėms. Palapinės 
dydis - 8m x 4m. Galima nuomotis 
su baldais (yra stalai ir suolai) arba 
be jų. Taip pat, esant poreikiui, 
nuomojame ir dujinį grilį. Palapinė 
atvežama ir pastatoma jūsų 
pasirinktoje vietoje.  
Tel. 8 699 03 637. Rokiškis

PASLAUGOS

• Kerpu gyvatvores, pjaunu žolę, 
klijuoju plyteles, glaistau, dažau, 
atlieku kitus įvairius smulkius 
remonto ir statybos darbus. Į vietą 
atvykstu savu transportu.  
Tel. 8 641 62 213. Rokiškis
• Autovežio paslaugos. Vežame 
krovinius ir įvairią techniką iki 2,5 t. 
Tel. 8 689 05 448. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Prašau padovanoti mergaitei 
dviratuką su pagalbiniais ratukais 
arba parduoti už simbolinę kainą. 

Kaina 15 Eur. Tel. 8 625 48 995. 
Rokiškis

PERKA

• Elektros variklį 4 kW 900 aps/min. 
Tel. 8 650 44 421. Rokiškis

PAŽINTYS

PREKĖS VAIKAMS

• Įvairius mergaitės drabužėlius nuo 
0-9 mėn, geros būklės (bodžiukai, 
yra naujų, šliaužtukai, suknytės, 
kelnytės, kepurytės).  
Tel. 8 608 79 096. Rokiškis
• Kūdikio vonelę. Raudonos spalvos. 
Kaina 3 Eur. Tel. 8 608 79 096. 
Rokiškis
• Daug drabužėlių berniukui. Bet 
yra ir neutralių, tiks tiek mergaitei, 
tiek berniukui. Drabužėlių – apie 
60 vnt., jei ne daugiau. Dėl kainos 
susitartume. Tel. 8 678 05 029. 
Rokiškis
• Vaikišką dviratį su atraminiais 
ratukais 60 Eur, šalmą su bitėmis 48-
54 cm 7 Eur. Šalmą su papūga 52-56 
cm 7 Eur. Tel. 8 687 18 237. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Vasaros sezonui reikalinga 
pardavėja - konsultantė. Darbas nuo 
Rokiškio – 30 km. Tel. 8 686 95 244. 
Rokiškis
• Reikalingas fiziškai stiprus lentelių 
rūšiuotojas lentpjūvėje. Darbo vieta 
- Obeliai, Rokiškio raj. Atlyginimas 
po bandomojo laikotarpio apie 700 
Eur (į rankas 560 Eur). Iš Rokiškio į 
darbą veža autobusas.  
Tel. 8 612 26 202. Rokiškis
• Siūlome lentelių rūšiuotojo darbą 
vasarai studentams ir moksleiviams 

nuo 18m. Darbo vieta - Obeliai, 
Rokiškio raj. Visos socialinės 
garantijos, priedai už gerą darbą. Iš 
Rokiškio į darbą veža autobusas.  
Tel. 8 612 26 202. Rokiškis
• Ieškomas šaltkalvis Ramundas 
GM padėklų kalimo ceche, naujos 
padėklų linijos ir kitos gamybinės 
įrangos priežiūrai ir remontui.   
Darbo vieta Panemunėlio gel. 
stotyje.. Tel. 8 612 26 202. Rokiškis
• Reikalingi pagalbiniai darbininkai 
darbui miške. Tel. 8 639 71 140. 
Rokiškis
• Ieškomas šaltkalvis Ramundas GM 
Obelių lentpjūvėje pjovimo linijos ir 
kitos gamybinės įrangos priežiūrai 
ir remontui. Būtina mokėti virinti. 
Darbo vieta Obeliuose.  
Tel. 8 612 26 202. Rokiškis
• Ieškau darbininkų galinčių 
nušlifuoti naujas medines grindis. 
Tel. 8 611 53 868. Rokiškis
• UAB „Technical Training Center“ 
- vienintelis pastolininkų mokymo 
centras Lietuvoje, baigę mokymus 
dirbsite Olandijoje/Belgijoje. Įmonė 
apmoka keliones išlaidas, suteikia 
nemokamą gyvenamąją vietą. Be 
patirties atlyginimas nuo 9 Eur per 
val. į rankas. Tel. 8 674 94 949. 
Rokiškis
• Reikalingi pagalbiniai darbuotojai 
statybos darbams. Darbas Rokiškyje 
ir Rokiškio raj. Laiku mokamas 
atlyginimas. Tel. 8 621 19 606. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Labai geros būklės pjūklą Jonsered. 
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Naują žoliapjovę Jonsered. 
Savaeigė, galinga. Tel. 8 683 06 559. 
Rokiškis
• Japonų gamybos trimerį 
Murayama. Viskas veikia yra 
garantija. Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Žoliapjoves. Tel. 8 618 53 514. 
Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO 
PREKĖS

• Geros būklės dviratį.  
Tel. 8 678 46 162. Rokiškis
• Išmaniąją apyrankę, nauja Lenova 
g02 fitness band su 3 metų garantija,  
pirkta Topo centre. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 680 90 181. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Medžio apdirbimo stakles ir 
zeimerius. Tel. 8 458 75 585. 
Rokiškis
• ZID, benzininis varikliukas vieno 
cilindro, naujas. Tel. 8 615 55 734. 
Rokiškis
• 3 vnt perdengimo plokščių, 6x3. 
Tel. 8 674 32 900. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Tvarkingą dviratuką vaikui. 20 
colių ratai, 3 bėgiai. Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 685 14 847. Rokiškis
• Tvarkingą BMW 525 d 2003 m 120 
kW, kaina derinama. Kaina 2000 Eur. 
Tel. 8 672 06 106. Rokiškis
• Motociklą Gilera, Lietuvoje 

nevažinėtas. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 675 15 121. Rokiškis
• Audi A 4 2003 metų 19 TDI,  TA 
iki 2019 11, mašinos būklė labai 
gera, visa informacija telefonu.  
Tel. 8 614 43 327. Rokiškis
• Važuojantį 125cc 2017 m. krosinį 
motociklą. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 609 28 704. Rokiškis
• Toyota Avensis, sedanas 2003 m., 
dyzelinas TA iki 2019 03.  
Tel. 8 652 82 907. Rokiškis
• Dviračius, yra kalnų dviratis, turiu 
vaikiškų dviračių, bmx ir bėginį. 
Jei domina, išsamesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 645 64 756. Rokiškis
• Beveik naują 26 colių ratais dviratį 
Merida. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 627 93 019. Kupiškis
• Renault Espace, tvarkingas 
automobilis. Yra TA. Arba domina 
keitimas į motobloką.  
Tel. 8 683 06 559. Rokiškis
• Geros būklės, tamsiai žalio 
perlamutro 1998 m Audi A6 sedanas 
1.9 TDI 81 kW automatinė greičių 
dėžė. Naujas kondicionieriaus 
siurblys, vandens pompa, pakeisti 
visi diržai su įtempėjais, originalūs 
stabdžių diskai, kaladėlės, sintetiniai 
tepalai. TA iki 2020 m. Kaina 2700 
Eur. Tel. 8 611 47 542. Rokiškis
• Tvarkingą juodos spalvos Toyota 
Corolla Verso  4D4, 100 kW, dyzelis.  
Atlikta lietuviška TA, galima iš karto 
registruoti. Kaina 3300 Eur.  
Tel. 8 611 47 542. Rokiškis
• Kalnų dviratį Totem, reikia 
pasireguliuoti pavaras, parduodamas 
skubiai. Kaina 65 Eur. Tel. 8 611 09 
005. Rokiškis
• Vaikišką dviratį, 20 colių ratai, 
tinka vaikams iki 8-9 metų.  
Kaina 55 Eur. Tel. 8 646 04 522. 
Rokiškis
• BMX dviratį. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
• Gerą, tvirtą moterišką dviratį. 
Kaina 65 Eur. Tel. 8 626 90 489. 
Rokiškis
• Baltą Renault Laguna, 2002 m. 
dyzelinas. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 674 32 900. Rokiškis
• Audi 80 D, TA. Tel. 8 602 13 688. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480. Rokiškis
• VW Passat  1.9-81 kW. Kaina 99 
Eur. Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
• Padangas 205 45R16 195 65 R16 
195 55 R15 185 55 R15. Kaina 8 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Padangas 205 55 R16 205 60 R16 
vasarines. Kaina 10 Eur. Tel. 8 685 
75 884. Rokiškis
• 55 l mašininį dujų balioną, su 
galiojančia dujų patikra. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 603 57 016. Rokiškis
• Motociklo padangas 3,25x19.  
Tel. 8 458 75 274. Rokiškis
• VW1,9 l 66 kW TDI variklį.  
Tel. 8 671 51 396. Rokiškis
• 4 originalius Renault laguna 2 
lengvo lydinio ratlankius su geromis 
vasarinėmis padangomis. R17 225 

su slėgio davikliais, 5 skylių, tarpai 
tarp skylių 108. Tel. 8 611 53 868. 
Rokiškis
• Ford Focus 2000 m. greičių 
dėžę, kuro baką, interkulerį, galinį 
bagažinės dangtį, priekinių langų 
varikliukus su pakelėju, taip pat 
elektrinius veidrodėlius. 
Tel. 8 673 31 843. Zarasai
• Beveik naują kilnojamą garažą-
palapinę 3.0 X 4.6 X 2.4.  
Tel. 8 676 19 109. Rokiškis
• Audi, VW, MB lengvo lydinio ratai 
r17, italų gamybos. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 602 88 998. Rokiškis
• Audi b4 variklio dangtį, sparnus. 
Tel. 8 671 51 396. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Televizorių VIDO. 52 cm įstrižainė 
su skaitmeninės televizijos priedėliu 
E-star. Yra pultai, puikiai veikia. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 626 88 973. 
Rokiškis
• Naujus vaizdo registratorius.  
Kaina 30 Eur. Tel. 8 670 99 923. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Du tralus,kvadratinę vandeniui 
bačką, šliužą, įvairias dalis 
važiuoklei Traktoriui DT 75.  
Tel. 8 614 21 831. Rokiškis
• Puikios būklės traktorių T25A, su 
TA ir draudimu, vieno savininko, 
viskas originalu. Yra padargai prie 
jo  papildomą kainą. Kaina 4500 Eur. 
Tel. 8 647 57 799. Rokiškis
• Rusišką keturvagę, pakabinamą 
bulvių sodinamą. Tel. 8 658 88 388. 
Rokiškis
• Tvarkingą ruloninį, diržinį 
presą Massey Ferguson 146 Rv. 
Riša tinkliuku ir šniūru. Kintama 
presavimo kamera (presuoja skirtingo 
skersmens rulonus). Tvarkingas 
rišimo mechanizmas. Platūs ratai. 
1995 m. http://ukis.business.site/. 
Tel. 8 689 51 279. Rokiškis
• Vokišką grėblį - vartytuvą.  
Panašus į „Dobilą“. Tel. 8 458 75 
274. Rokiškis
• Sėjamąją. Veikianti.  
Kaina 580 Eur. Tel. 8 621 00 091. 
Rokiškis
• Traktorių T-25, 1979 m., TA 
iki 2019, registracija, draudimas. 
Techninė būklė labai gera. Žemės 
dirbimo inventorius atskirai. Kainos 
sutartinės. Tel. 8 614 76 408. 
Rokiškis
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PRAMOGŲ KAMPELIS
ANEKDOTAI

– Brangusis, tu pernai 
mano mamai gimimo 
dienos proga padovanojai 
gražią kėdę Ką dovanosi 
šiemet?

– Aš ketinu prie kėdės 
prijungti elektrą.

***
Kalbasi dvi blondinės:
– Vakar nusipirkau 

naują sulčiaspaudę. 
– Ir kaip?
– Sulūžo.
– O kodėl?
– Kai pabandžiau 

spausti obuolių sultis, 
veikė gerai. Kai spaudžiau 
apelsinų sultis, irgi gerai 
veikė. O kai sugalvojau 
atsigerti beržų sulos, ėmė 
ir sulūžo.

***
Skambutis įmonės 

vadovui:
– Sveiki, ar jums reika-

lingas personalo vadybi-
ninkas?

– Ačiū, ne. Nereika-
lingas.

– O tai kam jūs jį 
samdote?

***
Kai Petras spinto-

je rado kėdę ir krūvą 
išspręstų kryžiažodžių, jis 
suprato, kad žmona yra 
neištikima.

***
Putinas, praeidamas 

pro Lenino mauzoliejų 
pagalvojo: „Na, tris raides 
pakeisti šiais laikais – ne 

problema“.
***

Išėjau pakvėpuoti grynu oru. 
Atėmė piniginę ir laikrodį. Taip 
ir maniau, kad tame gryname 
ore nieko gero nėra.

***
Jei aprėkėte nepažįstamąjį, 

kuris jums paskambino pirmą 
valandą nakties, paskambinkite 
jam penktą ryto ir atsiprašykite.

***
Katinas, gavęs į kuprą už 

tai, kad pridirbo į šlepetes:
– Čia ne aš, čia tarakonas 

įkalbėjo sunaikinti šitas žudimo 
mašinas.

***
Moteris giriasi draugei:
– Vakar buvau neištikima 

savo vyrui!
– Vardan meilės, ar dėl 

išskaičiavimo?
– Vardan meilės. Na negi 

šiais laikais 100 Eur – rimtas 
pinigas?

***
Kodėl Facebooke rašoma, 

kurie draugai švenčia gimtadie-
nį, tačiau neskelbiama, kelintą 
valandą?

***
– Petrai, tavo galva – kaip 

kompiuteris!
– Tokia protinga?
– Tokia kvadratinė.

***
Vyresnysis ekskavatorinin-

kas Jonas darė karjerą karjere.
***

Švito. Namo patraukė pir-
mieji vyrai-pasakoriai.

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

AUGALAI

Orų prognozė gegužės 15-17 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos

Gegužės 15 d. Naktį +15
Dieną +17

R,
2-6 m/s

Dieną vietomis palis.

Gegužės 16 d. Naktį +10
Dieną +20

PR,
2-7 m/s

Dieną ir vakare 
vietomis trumpai palis. 
Kai kur perkūnija.

Gegužės 17 d. Naktį +14
Dieną +22

R,
2-7 m/s

Dieną ir vakare 
vietomis trumpai palis. 
Kai kur perkūnija.

***
Sodo šeimininkas pričiu-

po Petriuką obelyje raškantį 
obuolius.

– Kas tau leido lipti į 
obelį?!

– Taigi pats parašėt lentelė-
je: „Netrypti žolės“.

***
Anglų džentelmenas giriasi 

klube:
– Mano žmona sakosi esan-

ti laiminga santuokoje. Rasti 
šios laimės priežastį aš pave-
džiau dviems detektyvams.

***
– Brangusis, ką tu man 

jauti?
– Kantrybę. Begalinę 

kantrybę.
***

Socialinė darbuotoja klau-
sia Petriuko:

– Kodėl mama guli lovoje. 
Ji serga?

– Nea.
– Tai ko ji iš lovos nesike-

lia?
– Bijo, kad dėdė Jonas ir 

lovą pragers!
***

– Kas ten taip įkyriai 
zvimbia?

– Karlsonui, kuris gyvena 
ant stogo, trynukai gimė!

***
Užkietėjęs medžiotojas 

bare sutinka gydytoją. 
– Niekada neatspėsi, ką 

šiandien pašoviau.
– Jau atspėjau. Aš jį ką tik 

operavau.

BUITINĖ TECHNIKA

DOVANOJA

• Grikius sėklai. Tel. 8 618 60 325. 
Rokiškis
• Tris popierines dėžes jurginų 

gumbų. Kaina – 15 Eur.  
Tel. 8 676 14 303. Rokiškis

• Elektrinę siuvimo mašiną ČAIKA 
134.. Kaina 135 Eur. Tel. 8 621 86 
262. Rokiškis
• Mažai naudotą Gorenje džiovyklę. 
Lietuviškas meniu. Kaina 160 Eur. 
Tel. 8 610 77 145. Rokiškis

• Elektrinę viryklę Indesit.  
Tel. 8 616 51 663. Rokiškis

• Dvigulę lovą 160 cm pločio, be 
čiužinio, išardyta. Tel. 8 624 30 623. 
Rokiškis
• Gražų kačiuką. Tel. 8 675 04 638. 

Rokiškis
•  Du šunelius, berniukai, augs 
nedideli, mama – rusų toiterjeras. 
Skambinti po pietų.  
Tel. 8 656 44 253. Rokiškis
• Didžiuosius, naudotus šiferio  
lapus, turime apie 52 vnt.  
Tel. 8 655 07 179. Rokiškis.


