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Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,29 Eur

Gegužės 7-oji, 
antradienis, 
19 savaitė

Iki metų pabaigos liko
238 dienos.

Spaudos atgavimo, kalbos ir 
knygos diena

Saulė teka 5.30 val., 
leidžiasi 21.02 val. 

Dienos ilgumas 15.32 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Butautas, Butautė, Butenė, 
Butenis, Butė, Butys, Būtė, 

Būtys, Dana, Danė, Danutė, 
Doma, Domė, Domicėlė, 

Domicė.
Rytoj: Audrė, Džiuga, 
Džiugailas, Džiugailė, 
Džiugenė, Džiugenis, 

Džiugilas, Džiugilė, Gintautas, 
Gintautė, Mykolas, Miltautas, 
Miltautė, Stanislovas, Stasys.
Poryt: Austė, Austėja, Eda, 
Edita, Grigalius, Mintgailas, 

Mintgailė, Pominas, Pominė, 
Povilas, Povilė, Povydas, 

Povydė.

Dienos citata
„Pinigų stygius yra visų 

blogybių šaknys“ 
(B. Šo).

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1945 m. Vokietijos gin-
kluotųjų pajėgų kapituliacijos 
dokumentą generolo Eizen-
hauerio štabe Reimse pasi-
rašė Vokietijos generalinio 
štabo viršininkas generolas 
Jodlis.

Šiandien 
Lietuvos 
istorijoje

1904 m. panaikintas lie-
tuviškos spaudos lotyniškais 
rašmenimis draudimas.

Post 
scriptum

Kiek varną bepraustum, 
ji vis tiek juoda.

2 p.

3 p.

2 p.

Kapų tvarkymas
wVisi betonavimo darbai
wPaminklų gamyba bei 
statymas
wBortelių, plokščių bei 
kitų granito gaminių 

Tel. 8-624 20487

montavimo darbai
wĮvairių rūšių skalda
wTrinkelių klojimas
wAugalų, kelmų 
šalinimas

DIRBAME VISOJE 
LIETUVOJE

KAPAVIEČIŲ 
TVARKYMAS

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

PRIIMAME INDIVIDUALIUS 
NESTANDARTINIUS UŽSAKYMUS

TEL. 8-669 87957

2 p.

Šratasvydis – smagus laisvalaikis 
ir bendruomeniškumo vertybė

4-5 p.
Rokiškio šratasvydžio bendruomenė yra skirta vienyti civilius, policiją, šaulius, kariuomenę, įvairaus amžiaus, profesijų, patirčių žmones bendrai prasmingai veiklai. 

A. Kublicko asmeninio archyvo nuotr.

Ugniagesių gelbėtojų 
palinkėjimas „Sausų žarnų!“, 
panašu, kad išsipildė

Upelyje prie 
Ruopiškio –
netikėtas 
radinys

Naktį iš penktadienio 
į šeštadienį upelyje šalia 
Ruopiškio rastas auto-
mobilis. Įvykio aplinky-
bes aiškinasi Rokiškio ra-
jono policijos pareigūnai.

2 p.
Kažkam turėtų būti gėda – gamtinius reikalus 
atliko miesto centre

Degė garažai Pandėlio gatvėje

Sausas pavasaris sukėlė nerimą 
Rokiškio ūkininkams – 
koks bus derlius?
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Ugniagesių gelbėtojų palinkėjimas „Sausų žarnų!“, panašu, kad išsipildė
Gegužės 4-ąją, šv. Florijono 

dieną profesinę šventę mini ugnia-
gesiai gelbėtojai. Šia proga, kaip 
patys juokauja, geriausias palin-
kėjimas yra „Sausų žarnų!“, arba, 
kitaip sakant, kad netektų važiuoti 
gesinti gaisro. Šv. Florijonas savo 
globotinių rokiškėnų ugniagesių 
lepinti nelinkęs: reta šventė apsi-
eina be gaisro. Didelę darbo patir-
tį turintys ugniagesiai gelbėtojai 
skaičiuoja: kartą tiesiai iš rikiuo-
tės teko vykti likviduoti nelaimės 
naftotiekyje, kaip patys juokauja, 
su baltais marškiniais, kitą šv. Flo-
rijono dieną degė stambus galvijų 
ūkis. Tačiau šiemet, panašu, kad 
šv. Florijonas mūsiškiams ugnia-
gesiams leido atsikvėpti: bent jau 
šeštadienį ikipiet nekilo gaisrų, ne-
buvo kitų iškvietimų. Todėl buvo 
puiki proga su svečius priiman-
čiais Rokiškio priešgaisrinės gel-
bėjimo tarnybos ugniagesiais pa-
sikalbėti rokiškėnus dominančiais 
klausimais.

Puiki proga susipažinti
Šv. Florijono dienos proga rokiš-

kėnai ugniagesiai gelbėtojai paskel-
bė atvirų durų dienas. Visi norintieji 
gali pasigrožėti gaisrinės kieme išri-
kiuota galinga technika, pabendrauti 
su ugniagesiais gelbėtojais. Tiesa, 
norinčiųjų ne itin daug. Antai penk-
tadienį juos aplankė Skemų sociali-
nės globos namų gyventojų grupė. 
Šeštadienį iki pietų buvo užsukęs 
pasveikinti Seimo narys Raimundas 
Martinėlis su savo patarėjais. Ugnia-
gesiai svečių laukė ir gegužės 5-ąją. 
Tad norintiesiems iš arčiau pamatyti 
tuos, kurie gelbėja mūsų rajono žmo-
nių gyvybes ir turtą, tai buvo puiki 
proga pabendrauti.

Pievos gaisro gesinimas 
trunka ir kelias valandas
Pirmasis „Rokiškio Sirenos“ klausi-

mas ugniagesiams gelbėtojams – apie 

šių dienų didžiausią aktualiją – miškų 
ir pievų gaisrus. Klausimas paprastas: 
kiek trunka užgesinti tokį gaisrą? Pa-
mainos vadas Regimantas Martinėlis 
atviras: jei dega aras pievos, užteks 
5-10 minučių ir vienos ugniagesių ma-
šinos su ekipažu. O rimtesnį gaisrą, pa-
vyzdžiui, tokį, koks siautėjo Konstan-
tinavos apylinkėse, penkios ugniagesių 
brigados gesino 5-6 val. Taigi, ne vie-
toje sukurtas laužas, padegta pernykštė 
žolė nėra toks nekaltas pokštas, kokiu 
jį įsivaizduoja neatsargūs žmonės. Ir 
padegimas nėra priemonė susitvarkyti 
aplinką tiems, kurie tingi laiku šienauti 
žaliuosius plotus. Maža to, toks neat-
sargus elgesys gali užtraukti ir nemen-
ką baudą.

Tiesa, šiuo metu, po nedidelio lie-
taus miškų gaisrų tikimybė šiek tiek 
sumažėjo, tačiau ji vis dar lieka didelė.

Kitas klausimas – apie prisvilintus 
puodus. Pašnekovas neslepia: tokių 
iškvietimų gausėja. To priežastis: dau-
gelyje namų bei butų įrengti dūmų 
detektoriai. Jiems suveikus, kaimynai 
dažnokai kviečia ugniagesius gesinti 
pamirštų pyragų, ar keptos sriubos.

Su dūmų detektoriais susijusi ir kita 
iškvietimų rūšis. Kadangi įsirengti juos 
reikėjo prieš maždaug metus, kai ku-

riems detektoriams jau baigia išsekti 
maitinimo elementai. Ir prietaisas apie 
tai praneša specialiu garsiniu signalu. 
Kuris netyčia gali būti palaikytas si-
gnalu apie dūmus.

Saugumu turime rūpintis 
ir patys
Kita aktualija – automobiliais už-

grūsti daugiabučių kiemai. Ugniage-
siai gelbėtojai neslepia: kiekvienas 
ieško patogumų, todėl nereikia ste-
bėtis, kad automobilį nori palikti kuo 
arčiau savosios laiptinės. Kita vertus, 
ir daugiabučių kiemai, ypač Tai-
kos gatvėje, kur stovi patys seniau-
si miesto daugiabučiai, suplanuoti 
vos keliems automobiliams sustoti. 
Planuota, kad žmonės tiesiog priva-
žiuos, išsikraus atvežtus daiktus, ir 
automobilį paliks atokiau stovinčia-
me garaže. O ir asmeninių automo-
bilių praėjusio amžiaus septintajame 
dešimtmetyje būta vos pora visos 
laiptinės gyventojams, o ne keli vie-
nai šeimai, kaip dabar. Tad aikštelės 
ir kiemai prigrūsti mašinomis. Ir pri-
reikus, prasibrauti pro jas ugniage-
siams būtų nelengva užduotis. „Jau 
buvo precedentai Vilniuje, Rygoje, 
kai ugniagesiams buvo sunku prasi-

brauti iki nelaimės vietos automobi-
liais užstatytuose kiemuose. Žmonės 
iš svetimų nelaimių nepasimoko. O 
ir apie savo saugumą ne visuomet su-
simąsto“, – sakė pamainos viršinin-
kas R. Martinėlis. Jis užtikrino, kad 
ugniagesiai, kad ir kaip sunku būtų, 
nelaimės vietą vis tiek pasieks. Ta-
čiau miesto plėtros planuose derėtų 
įrašyti automobilių stovėjimo aikšte-
lių plėtrą daugiabučių kiemuose.

Melagingą pranešimą 
atskiria iš balso
Šiuo metu visi pranešimai apie 

nelaimes priimami bendruoju pagal-
bos telefonu. Tad ugniagesių laiką 
eikvojusių melagingų iškvietimų ge-
rokai sumažėjo. O ir piktybiniams 
skambinėtojams tramdyti bendrojo 
pagalbos centro specialistai turi savų 
priemonių. Kaip sako pašnekovas, 
ugniagesių gelbėtojų patirtis leidžia 
atpažinti, kada iš tiesų žmogui rei-
kia pagalbos, o kada skambutis – tik 
nevykęs pokštas. „Jei žmogų ištiko 
nelaimė, jo balse jaučiamas didžiulis 
stresas. Žmogus kviečia atvažiuoti 
kuo greičiau, mes jo klausdavome – 
kur. O jis, persigandęs šaukia: važiuo-
kit greičiau, bet nenurodo, kur mums 

važiuotiׅ“, – pasakojo pašnekovas.
O ar ugniagesiai gelbėtojai va-

žiuotų gelbėti medyje įstrigusios 
katės? Kaip sakė pamainos vadas R. 
Martinėlis, jei gautų tokį pranešimą 
iš bendrojo pagalbos centro.

Šv. Florijonas dažnai 
duoda darbo
Šis šeštadienis ugniagesiams bent 

iki popietės buvo ramus. Kaip atlygis 
už karštus pastarojo mėnesio savait-
galius, kai nestigo įvairiausių gaisrų. 
Ar dažnai šv. Florijono diena ugnia-
gesiams yra rami? Pasak pamainos 
vado R. Martinėlio, rami šventė grei-
čiau išimtis, nei taisyklė. Ir šmaikš-
tus palinkėjimas „Sausų žarnų!“ 
išsipildo retokai. Mat šv. Florijono 
dienos proga ugniagesiai neretai 
sveikinami juodais gaisrų dūmais, o 
vietoj „Ilgiausių metų“ šventėje kau-
kia skubančių į nelaimės vietą ugnia-
gesių automobilių sirenos. Ne kartą 
šv. Florijonas savo globojamiems 
gelbėtojams šventės proga siuntė ir 
didelius išbandymus, tokius kaip ne-
laimė naftotiekyje, kurios likviduoti 
gelbėtojai skubėjo palikę šventinę 
rikiuotę.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Rokiškėnai ugniagesiai gelbėtojai džiaugėsi ramia profesine švente. Pamainos vadas Regimantas Martinėlis pasakojo apie ugniagesių darbo kasdienybę.

Kažkam turėtų būti gėda – 
gamtinius reikalus atliko miesto centre

Gegužės 3-iosios rytą atvykę į darbą, prekybos ir paslaugų centro „Ara-
bela“, esančio Nepriklausomybės a. 31A, darbuotojai rado itin nemalonų 
vaizdą kieme - žmogaus atliktus gamtinius reikalus bei  panaudoto tuale-
tinio popieriaus likučius. 

Dalinamės vaizdo įrašu, kuriame užfiksuotas gėdingas piliečio elgesys 
ir siunčiame jam linkėjimus. Išdrįsus prisistatyti, pažadame padovanoti tu-
aletinio popieriaus visiems metams.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Degė garažai Pandėlio gatvėje
Gegužės 1 d., 23:37 val., greituoju 
pagalbos numeriu gautas pranešimas, 
kad Rokiškyje, Pandėlio gatvėje dega 
garažai.
Atvykus ugniagesiams,  garažai degė 
atvira liepsnai. Gaisro metu sudegė du 
mediniai garažai ir juose buvę daiktai. 
Nudegė trečiojo garažo stogas, apdegė 
jame buvę daiktai. Išgelbėti keturi 
garažai. Buvo nutiesta 300 metrų 

magistralinė linija nuo gaisrinio 
hidranto. Savininkai nustatinėjami.

Prisivažinėjo
Gegužės 3 d. nenustatytu laiku, 
Rokiškio r., Rokiškio kaim. sen., 
Paupės k., kelyje Pagrundžiai– 
Bajoriškiai–Robliai“, 4,700 
km., vyras (gim. 2002 m.), gyv. 
Rokiškio r., neblaivus (2,42 prom. 
girtumas), neturėdamas teisės 

vairuoti transporto priemonės, 
vairavo automobilį „Seat 
Alhambra“, nuvažiavo nuo kelio į 
upę. Įtariamasis sulaikytas.

Panevėžio VPK ir 
Panevėžio apskrities 

priešgaisrinės gelbėjimo 
valdybos

Rokiškio priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos inform.

KRIMINALAI

Kviečia į atvirą susirinkimą
Gegužės 11 d. 12 val. Rokiš-

kio šv. apaštalo evangelisto Mato 
parapijos namuose rengiamas 
atviras Anoniminių alkoholikų 
grupelės „Vilties kibirkštėlė“ su-
sirinkimas. Į jį kviečiami ir žmo-
nės, turintys priklausomybę. Ir tie, 
kam alkoholizmas ir jo sukeliamos 
problemos – kasdienybės dalis: 
laukiami priklausomų žmonių šei-
mos nariai, darbdaviai, socialiniai 
darbuotojai, policijos pareigūnai.

Kodėl šis susirinkimas svarbus? 

Nes vienas priklausomas žmogus, 
skaičiuojama, veikia apie 20 aplinki-
nių žmonių gyvenimus. Todėl jei pa-
bodo gyventi kito, kad ir labai artimo, 
žmogaus „potvynių ir atoslūgių“ rit-
mu, norite keisti situaciją, tai svarbus 
žingsnis ieškant tolesnės pagalbos. 
Statistika negailestinga: negydant al-
koholio priklausomybės, nuo jos „pa-
tys“ pasveiksta vos 2 proc. priklauso-
mųjų. Ir jei pabodo pasaka „nuo rytoj 
nebegersiu“, vadinasi, metas pasido-
mėti,  kaip išmoko gyventi be alkoho-

lio, pasakos daugelio metų blaivybės 
patirtį turintys žmonės. Susirinkime 
plačiau išgirsite apie Dvylikos žings-
nių programą, apie Anoniminių al-
koholikų istoriją, beje, jau artėjančią 
prie šimtmečio jubiliejaus.

Žmonėms, darbe susiduriantiems 
su priklausomybę turinčiais asme-
nimis, bus galimybė iš pirmų lūpų 
išgirsti, kas skatina priklausomus 
žmones sveikti, ko daryti nereko-
menduojama. 

„Rokiškio Sirenos“ inform.
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Pagalba afrikinio kiaulių maro prevencinėms priemonėms įgyvendinti

Norintiems atsisakyti kiaulių auginimo mokamos išmokos kitiems ūkiniams gyvūnams 
įsigyti.                                                                                                             Gintaro Kandroto nuotr.

Afrikinis kiaulių maras (toliau 
– AKM) – ypač pavojinga užkre-
čiama virusinė naminių  kiaulių 
ir šernų liga. Valstybinės mais-
to ir veterinarijos tarnybos (to-
liau – VMVT) duomenimis, nuo 
2019 m. pradžios Lietuvoje AKM 
kiaulių laikymo vietose nebuvo 
nustatytas, tačiau toliau plinta 
laukinėje faunoje. 

Nuo metų pradžios AKM jau 
patvirtintas 173 vietose 311 šernų 
(233 nugaišusiems ir 78 sume-
džiotiems). Anksčiau buferinėse 
zonose (apsauginė teritorija, ku-
rioje taikomi griežčiausi biologi-
nės saugos reikalavimai) laiko-
mos kiaulės būdavo priverstinai 
išskerdžiamos, dabar šios prie-
monės atsisakyta, o smulkiesiems 
kiaulių augintojams, auginan-
tiems nuo 1 iki 100 kiaulių rajo-
nuose, kuriuose šiemet nustatyti 
AKM atvejai šernams arba kiau-
lėms, siūloma teikti paraiškas ir 
gauti valstybės pagalbą.

Saugumo priemonių
kompensavimas
Žemės ūkio ministerija (toliau 

– ŽŪM) parengė kovos su šia liga 
planą – ekonomiškai naudingus pa-
siūlymus biosaugai kiaulių ūkiuose 
stiprinti arba kitų rūšių gyvūnams 
įsigyti. Kaip sakė ŽŪM Gyvulinin-
kystės ir veislininkystės skyriaus 
vedėjas Arūnas Šileika, šis planas 
turėtų padėti žmonėms apsisaugoti 

ir apsispręsti, taip pat paremti juos 
finansiškai. Anot pašnekovo, tam 
buvo sukurtos trys priemonės.

Viena iš jų – pagalbos teikimas 
kiaulių laikytojams, apsisprendu-
siems toliau laikyti kiaules, už biolo-
ginio saugumo priemonių reikalavi-
mų įgyvendinimą. Kaip paaiškino A. 
Šileika, pagal šią priemonę nuo šių 
metų kovo 4 iki balandžio 30 dienos 
tie smulkieji kiaulių augintojai, kurie 
2018 m. nuo spalio 16 d. ir (arba) 
2019 m. iki paraiškos pateikimo die-
nos laiko nuo 1 iki 100 suženklintų ir 
registruotų kiaulių ir nėra gavę šios 
paramos pernai, gali teikti paraiškas 
valstybės pagalbai  už biologinio 

saugumo priemonių įsigijimo išlai-
das gauti.

Pasak skyriaus vedėjo, atlygina-
ma iki 90 proc. minėtų biologinio 
saugumo reikalavimų įgyvendinimui 
užtikrinti reikalingų priemonių įsigi-
jimo išlaidų, bet ne daugiau kaip 900 
eurų vienam pareiškėjui.

Pašnekovas pabrėžė, kad ūkinin-
kas, apsisprendęs laikyti kiaules, turi 
pasikviesti veterinarijos gydytoją ir 
aptarti bei įvertinti, kokių priemo-
nių ūkiui reikėtų, kad pinigai nebūtų 
išleisti veltui. „Ūkininkas lieka at-
sakingas už šių priemonių įsigijimą 
ir taikymą kasdieninėje veikloje“, – 
sakė A. Šileika.

Išmokos už paskerstas kiaules
Antroji priemonė, anot skyriaus 

vedėjo, skirta tiems smulkiesiems 
ūkininkams, kurie nusprendė, jog ri-
zika yra per didelė, ir nutarė paskers-
ti laikomas kiaules. Numatyta skirti 
100 eurų dydžio išmoką už kiekvie-
ną paskerstą kiaulę tiems šių gyvulių 
laikytojams, kurie tiesiog nuspręs at-
sisakyti trejus metus auginti kiaules. 

Paramą galės gauti žmonės, 2019 
m. sausio mėnesį laikę nuo 1 iki 100 
suženklintų ir registruotų kiaulių bei 
sudarę sąlygas VMVT ištirti skerdžia-
mas ar nugaišintas kiaules laborato-
rijoje dėl AKM. Taip pat pareiškėjas 
neturi būti gavęs šios paramos 2018 
metais ir neteisėtos pagalbos, kuri 
Europos Komisijos sprendimu (dėl 
individualios pagalbos arba pagalbos 
schemos) buvo pripažinta nesuderi-
nama su bendrąja rinka, arba grąžinęs 
visą jos sumą, įskaitant palūkanas, tei-
sės aktuose nustatyta tvarka.

Kaip sakė A. Šileika, pareiškėjai 
teikti paraišką ir kitus būtinus doku-
mentus kviesti teikti savivaldybėse 
pagal fizinio asmens gyvenamąją vietą 
arba juridinio asmens buveinės adresą. 

Galima įsigyti kitų 
ūkinių gyvūnų
Pasinaudoję antrąja priemone 

smulkieji kiaulių augintojai turi ga-
limybę gauti išmoką ir pagal trečiąją 
priemonę. Pasak pašnekovo, ūkinin-
kai pagal šią priemonę gali įsigyti 
bet kokius ūkinius gyvūnus, išskyrus 

kiaules, ir jiems bus atlyginama iki 
90 procentų, bet ne daugiau kaip 2 
000 Eur vienam pareiškėjui, įsigi-
jimo išlaidų per ketverius metus. 
„Galima nusipirkti bet kokį ūkinį 
gyvūną, pradedant karvute ar an-
timi, baigiant triušiu, – vardijo A. 
Šileika. – Žinoma, yra sąlyga, kad 
reikia šiuos gyvūnus auginti  ketve-
rius metus.“

Ši parama skiriama žmonėms, ku-
rie 2018 m. nuo spalio 16 d. ir (arba) 
2019 metais iki paraiškos pateikimo 
dienos laikė nuo 1 iki 100 ženklintų 
ir registruotų kiaulių ir vykdydami 
VMVT nurodymus paskerdė, nugai-
šino ir sunaikino kiaules arba kiaulės 
nugaišo dėl AKM, arba patys atsisa-
kė auginti kiaules, jas visas išskers-
dami ar nugaišindami. Paraiškos ir 
kiti privalomi pateikti dokumentai, 
anot ŽŪM atstovo, buvo priimamos 
savivaldybėse pagal fizinio asmens 
gyvenamąją vietą arba juridinio as-
mens buveinės adresą iki 2019 m. 
balandžio 30 d.

Skyriaus vedėjas priminė, kad 
šiomis priemonėmis gali pasinau-
doti visi Lietuvos kiaulių augintojai. 

Užs. 0817

Sausas pavasaris sukėlė nerimą Rokiškio ūkininkams – koks bus derlius?
Atėjus pavasariui ir pabudus 

gamtai, Lietuvos ūkininkai ir žem-
dirbiai kimba į darbus. Apžiūrėda-
mi savo laukus po žiemos, sekdami 
orų statistiką, vieni ruošiasi grūdi-
nių augalų sėjimui, kiti laukia, kada 
pavasarine žole galės džiaugtis jų 
gyvuliai. Deja, gamta kartais mėgs-
ta pažaisti, priversdama ūkininkus 
nerimauti. 

Laukai tušti
Šiuo metu žemę gaubia pavojingas 

drėgmės stygius, todėl ūkininkai, iš-
kentę praeitos vasaros sausrą, su vilti-
mi žvalgosi į dangų, tikėdamiesi išvys-
ti lietaus debesis.Rajono žemdirbių ir 
ūkininkų nuotaikos įvairios, vieni nuo-
gąstauja, kad jau pernai turėjo nemažai 
nuostolių, o pavasaris vėl pokštauja, 
kiti teigia, jog tragedijos dar nėra ir 
spręsti apie būsimą derlių anksti. 

 „Auginu karvutes. Pašarai jau bai-
giasi, tačiau vesti jų į lauką negalim, nes 
viską suės ir nebus. Sausa, žolė neauga, 
todėl mūsų karvės gyvena tvarte. Jau 
pernai buvo nuostolių, o šiemet ir vėl 
pavasaris nedėkingas. Norint, kad pie-
no kokybė būtų gera, karvėms reikia 
žolės, gryno oro, vitaminų. Žinokit, net 
emociškai sunku, pienės žydi, galėtų 
gyvuliai ganytis laukuose, bet taupom, 
nes nežinom, kas bus toliau. Suprantu, 
ne man vienai blogai, žemdirbiai taip 
pat sunerimę. Javų laukai tušti, žiemi-
niai augalai neauga, kviečiai, rugiai gali 
tik vieną varpą užauginti vietoj kelių. 
Laukai gal ir žaliuos, bet kiek iš to bus 
naudos – neaišku,“ – pasakojo ūkininkė 

Dalia Lūžienė-Malijonienė. 
Situaciją įvertino dar vienas žino-

mas Rokiškio rajono ūkininkas Vytau-
tas Šlikas, tačiau jį labiau liūdina ne 
pavasario sausra, bet mažos išmokos 
už patirtus nuostolius ir ateities vizija.

„Mes, ūkininkai, gyventume ge-
riau, jei išmokos už patirtus nuostolius 
būtų didesnės. Jeigu sulygintume jas 
su Olandija ar Vokietija, pastebėtume, 
kad išmokos pas mus mažesnės net 
keturis kartus. Jaunimas išvažiuoja, 
kaimai tuštėja, tuoj ir laukų nebus kam 
dirbti. Kol nebus geresnių sąlygų, tol 
ir žmonių, norinčių verstis žemės ūkiu 
nebus. Žmonės nebemyli tėvynės, o tė-
vynė nebemyli žmonių. Šio pavasario 
gamta pažaidžia su mumis, bet trage-
dijos nėra, po žiemos vasarojus suža-

liavo, reikia laukti“.
Adrianos Šedienės ūkyje nuotaikos 

ramesnės. Vyksta įprasti darbai, ką 
planavo, tą jau pasėjo, o prieš gamtą 
esame bejėgiai. Vienas iš ten dirban-
čių ūkininkų teigė, jog stengiasi išlikti 
ramūs, žinoma, ražienų sėti negali, nes 
sausa, bet tikisi lietaus ir ruošiasi kuku-
ruzų sodinimui.

Dėl būsimų nuostolių ūkininkams 
kalbinome Rokiškio rajono ūkinin-
kų sąjungos pirmininkę Liną Meilu-
tę-Datkūnienę.  „Taip, situacija liūdna, 
sausra tik gilėja, todėl nuostoliai bus 
neišvengiami. Visi esame laukimo 
procese. Kai kurie ūkininkai net nebe-
sėja, nes neapsimoka. Žinoma, derlius 
bus mažesnis, ievų nėra, bus bėda ir su 
pašaru. Aš galiu padėti tik kovoti ūki-

ninkams ir žemdirbiams už jų teises, 
kreiptis į Žemės ūkio ministeriją dėl 
išmokų bei paramos dydžių. Tačiau jas 
gauna ne visi. Pavyzdžiui, šiuo metu, 
dėl praeitos vasaros sausros nukentėju-
siems žemdirbiams paramą planuoja-
ma skirti tik  tada, jeigu augalininkys-
tės produkcijos nuostoliai sudaro ne 
mažiau nei 30 proc. bendrosios meti-
nės 2015-2017 m. produkcijos vertės. 
Gyvulininkystės atveju nuostoliai pri-
skaičiuojami iki 30 mln. eurų, nors jie 
yra žymiai ženklesni. Mūsų valstybė 
gali kompensuoti tik 40 proc. patirtų 
nuostolių, todėl turime patys galvo-
ti apie ateitį. Vienas iš būdų – steigti 
ūkininkų fondus, kuriuos, esant bėdai, 
būtų galima panaudoti. Taip pat atėjo 
laikas užsibrėžti naujus tikslus ir mąs-

tyti apie kitas auginamas kultūras“, – 
samprotavo pirmininkė.

Prognozės nedžiugina
Ūkininkams tokie orai yra mažiau-

siai pageidaujamas reiškinys, bet mūsų 
negalėjo nudžiuginti ir Biržų meteoro-
logijos stoties viršininkas Bronius Me-
dinis. „Ilgai dar būsim be žymaus lie-
taus. Permainų galime tikėtis nebent tik 
nuo gegužės vidurio, o šiuo metu pro-
gnozuojamos pavasariui būdingos šal-
nos. Kai kuriuose Lietuvos regionuose 
gali palyti, bet trumpai ir to tikrai nepa-
kaks žemei atsigauti. Upės nusekusios 
žemiau vasaros lygio, oras labai sausas, 
tik 20 proc. drėgmės vidudienį. Dabar 
galime džiaugtis saule ir laukti.“

Dovilė ČEKAITĖ

Lina Meilutė-Datkūnienė, Dalia Lūžienė-Malijonienė, Vytautas Šlikas ir Bronius Medinis dalijosi mintimis apie permainingą šiemetinį pavasarį.                            „Rokiškio Sirenos“ archyvo nuotr.
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Šratasvydis – smagus laisvalaikis ir bendruomeniškumo vertybė
Jų kovos tylios: apie tai, kad apleistuose pastatuose „vyksta veiksmas“, išduoda tik tylus plastmasinių šratelių ciksėjimas. Jų kovos sunkios ir alinančios, 
kupinos adrenalino, žavinčios nuolatine įtampa ir išradingumu. Jose bendraminčiai metų metus galėtų diskutuoti apie ginklų ir įrangos plonybes, 
įvariausių ginklų privalumus, trūkumus ir būdus tuos ginklus tobulinti. Tik tiek laiko jie neturi: trumpa atokvėpio akimirka ir vėl „veiksmas“: pasalos, 
snaiperių šūviai, įnirtinga kova iki paskutinio dėtuvėje likusio šratelio. Kaip sako šratasvydžio entuziastas Audrius Kublickas, Rokiškio šratasvydžio 
bendruomenė yra skirta vienyti civilius, policiją, šaulius, kariuomenę. „Todėl ir pasivadinome ne, pavyzdžiui, komanda, o bendruomene. Ji rodo mūsų 
atvirumą ir norą burti stiprią įvairių profesijų, patirčių žmones“, – sakė pašnekovas.

Svarbiausia – ne ginklas
Rokiškėnai „Juodvarniaiׅ“ – žino-

mi šratasvydžio aistruoliai. Vienas jų 
idėjinių lyderių – Audrius Kublickas. 
Jis sutiko pasidalinti su „Rokiškio 
Sirenos“ skaitytojais daugybe šio 
įtraukiančio laisvalaikio detalių ir 
niuansų. Pirmasis klausimas: kaip 
tapti šratasvydžio žaidimo dalyviu? 
Pasak pašnekovo, tai paprasta: face-
book tinkle tereikia susirasti Šratas-
vydis Rokiškyje. Ten skelbiama apie 
numatomus šratasvydžio žaidimus. 
Tereikia tik susisiekti su jų organiza-
toriais, ir jie mielai paaiškins visus su 
pasirengimu susijusius dalykus.

Be ko žaidimas negali prasidėti? 
Daugelis atsakytų – be ginklo, ži-
noma. Šratasvydžio ginklai  atrodo 
tarsi tikrų ginklų kopijos. Tačiau tik 
išore –  viduje jų mechanizmai elek-
triniai, mechaniniai ar varomi speci-
aliomis „žaliomis“ dujomis.  Ginklų 
išorė, nors ir siekiama vizualaus pa-
našumo,  tačiau nuo tikrųjų ginklų 
skiriasi ir proporcijomis, ir dydžiu, 
ir funkcionalumu. Ir šaudoma šiais 
ginklais tik plastmasiniais šrateliais, 
kurie jokios žalos nedaro. Nebent 
prakiurdytas žaidėjo  ego. Yra net-
gi specialūs šaltųjų ginklų – peilių, 
mačečių, kastuvėlių muliažai, skirti 
artimajai kovai. Jokios žalos šiais 
guminiais ar plastmasiniais ginklais 
padaryti negalima, tačiau žaidime 
artimoje kovoje toks prisilietimas 
laikomas lygiaverčiu smūgiui tikru 
peiliu ar kastuvėliu.

Visgi šratasvydininkas į žaidimo 
zoną gali patekti ir be ginklo (žinoma, 
jei nori vaidinti taikinį ir „žūti“ didvy-
rio „mirtimi“). Tačiau, nors ir turėda-
mas ginklą, bet be specialių akinių 
ir be veidą dengiančios kaukės joks 
asmuo į šratasvydžio žaidimo zoną 
neįleidžiamas. Ir čia nėra jokių „na, 
o, bet, tačiau“, „aš tik pažiūrėsiu“ ir 
taip toliau. Nes žaidime svarbiausia jo 
dalyvių ir aplinkinių saugumas. Vos 
tik žaidimo zonoje pastebimas paša-
linis ar be apsauginių akinių žioplys 
– nuskamba griežta komanda STOP! 
Ir žaidimas stabdomas.

Naujokai dažnai klausia, kokiu 
greičiu skrieja iš šratasvydžio gin-
klo paleistas plastmasinis šratelis? 
Jo skriejimo greitis ir atstumas pri-
klauso nuo ginklo galios, atliktų 
modifikacijų ir kitų faktorių. Lietu-
vos šratasvydžio bendruomenė turi 
nusistačiusi greičių limitus ir sau-
gius atstumus, kurie nedarytų žalos 
kitiems žaidėjams. Tačiau, bet kokiu 
atveju, apsauginės priemonės būti-
nos. A. Kublickas neslepia dažnai 
išgirstantis klausimą, ar dalyvauti 
šratasvydyje – pavojinga? Pašneko-
vas neslepia: negrabaus naudotojo 
rankose pavojinga net šakutė. To-
dėl gerbdami save, žaidimo partne-
rius bei varžovus, šratasvydininkai 
griežtai laikosi saugumo taisyklių, 
todėl žaidimai būna saugūs. Patai-
kymą žaidėjas pajaučia, išgirsta ir 
privalo iš karto prisipažinti, kad į jį 

pataikė. Šratasvydyje sąžiningumas 
ir pagarba yra pirmoje vietoje. O su 
nesąžiningais žaidėjais kalba būna 
trumpa – parodoma, kur yra išėji-
mas iš žaidimo teritorijos. Į žaidimą 
nepriimami jokie apsvaigę asmenys, 
netoleruojamas svaigalų naudoji-
mas žaidimo metu. 

Kaip jau minėta, šratasvydis pa-
remtas sąžiningumo principu. Tai 
reiškia, kad žaidėjas, kurį  „nuko-
vė“ varžovai, praneša apie tai, ir iš 
žaidimo pasitraukia. O jei ne? Paš-
nekovas sako, kad gali būti kelios 
priežastys. Pasitaiko, kad žaidėjas 
nepajuto pataikymo: pavyzdžiui, 
šratelis nuslydo drabužiais ar eki-
puote. Tokiu atveju tai yra techninė 
klaida: žaidimas tęsiamas, kol as-
muo tikrai pajus pataikymą. O jei 
neprisipažįstama tyčia? Šratasvy-
dininkai „nemirtingųjų“ nemėgsta: 
kokia prasmė žaisti, jei kažkas ne-
silaiko taisyklių? Todėl tokie „au-
klėjami“: „kietuolis“ tampa visos 
varžovų komandos taikiniu. Ir vis 
tiek netrukus prisipažins nukautu, 
neištvėręs dešimčių pataikymų ke-
liamų nemalonių pojūčių. Nuola-
tiniai „zombiai“ ir kiti piktybiniai 
taisyklių pažeidėjai greitai tampa 
nepageidaujamais žaidimuose. 

Kaip sakė A. Kublickas, didžiųjų 
miestų komandos jau įsivedė spe-

cialią kortelių sistemą. Kiekvienas 
žaidėjas turi savo identifikacinę 
kortelę, kurią pateikia žaidimo or-
ganizatoriams. Jie, suvedę žaidėjo 
duomenis į specialią sistemą,  mato, 
kokių pastabų jam turi šratasvydžio 
žaidimų organizatoriai. Taigi, „pri-
siereliavusׅ“ nemaloni reputacija 
greitai tampa žinoma ir žaidėjas gali 
tapti šratasvydžio persona non gra-
ta. Ir tai, pasak A. Kublicko, labai 
drausmina žaidėjus. 

Naudoja ne tik žaidimui
Šratasvydis – puikus būdas rea-

liuoju metu lavinti savo individua-
lius ir komandinius kovos įgūdžius. 
Tad nenuostabu, kad šratasvydį, 
kaip savo mokymų dalį, naudoja ne 
tik žaidėjai entuziastai, bet ir šauliai, 
kariai. Tuo pačiu A. Kublickas pa-
lietė ir kitą svarbų klausimą. Menka 
paslaptis, kad kaimyninėse vals-
tybėse šratasvydžio klubai dažnai 
tampa mokymo poligonais tiems, 
kurie vėliau tampa „mandagiaisiais 
žmogeliukais“, kitaip sakant, asme-
nimis, kurie kursto ir provokuoja 
neramumus. Pašnekovas pabrėžė, 
kad Rokiškio šratasvydžio bendruo-
menėje ir jos žaidimuose nėra vietos 
„vatai“ ir asmenims, kuriems „prie 
ruso buvo geriau“.  

Kaip teigia pašnekovas, rokiš-

kėnai šratasvydininkai tokių bėdų 
neturi. Jie mūsų kariams talkina jau 
keletą metų.  Pats A. Kublickas – 
Krašto apsaugos savanorių pajėgų 
Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 
506-osios kuopos karys savanoris. 
O Juodvarnių komandoje jis toks ne 
vienas. Yra žaidėjų baigusių karo 
tarnybą, dirbančių policijoje, Viešo-
jo saugumo tarnyboje. Antai ir prieš 
porą savaičių rokiškėnai šratasvydi-
ninkai dalyvavo bendrose pratybose 
su rokiškėnais kariais savanoriais. 
Daugelis šratasvydininkų savo uni-
formas puošia Lietuvos trispalvė-
mis, o facebook paskyroje rasite 
sveikinimus tiek mūsų kariams, tiek 
valstybei įsimintinomis datomis. 
Taigi, nepatriotizmu ir priešiškumu 
mūsų valstybei jų kaltinti nederėtų. 
O svarbiausia, kad esant reikalui, jie 
pasiruošę padėti mūsų kariams. 

Nelaužo ir nešiukšlina
Menka paslaptis, kad mėgsta-

miausios šratasvydžio žaidimo vie-
tos mūsų rajone yra apleistų pastatų 
masyvai. Ten puiki proga tobulinti 
kovos mieste, maskavimosi, pasalų 
spendimo ir kitus įgūdžius. Viete-
lių, tinkamų žaisti šratasvydį, yra ir 
Rokiškyje. Tai apleisti statiniai prie 
Valstybinės mokesčių inspekcijos 
pastato. Kita patraukli vieta – bu-

vusios Konstantinavos profesinės 
techninės mokyklos griuvėsiai. Ten 
irgi dažnai vyksta miesto mūšių 
imitavimui skirti žaidimai bei tre-
niruotės. Šratasvydžiai rengiami ir 
miškingose vietovėse. 

Šratasvydininkai kartais sulaukia 
priekaištų, esą jie šiukšlina ir taip 
jau nepatrauklią griuvėsynų aplin-
ką. A. Kublickas neslepia: prie-
kaištai šratasvydžio bendruomenę 
„užknisa“, kaip ir „užknisa“ tai, kad 
po kiekvieno žaidimo palikus tvar-
kingą aplinką, grįžus joje randami 
šiukšlių kalnai, išdaužyti langai, 
išplėštos grindys, išverstos durys, 
atviri šuliniai. Vietinio jaunimėlio 
palikti bulvių traškučių pakeliai, 
įsilinksminusių kompanijų svai-
giųjų gėrimų buteliai, automobilių 
padangų kalnai. Šratasvydininkai, 
šauliai, kariai šiukšlių nepalieka – 
tai geležinė taisyklė. Taip pat ir nie-
ko nelaužo, negadina, netoleruoja 
chuliganiško ir neatsakingo elgesio. 
Mat prasmingą laisvalaikį mėgstanti 
bendruomenė suinteresuota, kad jie 
galėtų kuo ilgiau nuolatos naudotis 
šiais, tegul ir prekinę išvaizdą pra-
radusiais, pastatais. Todėl gerbia ir 
saugo šį, nors ir apleistą, turtą. Po 
žaidimų lieka tik plastmasiniai šra-
teliai, kurie po tam tikro laiko suyra.

Į 5 p. 
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Šratasvydis – smagus laisvalaikis ir bendruomeniškumo vertybė

Iš 4 p. 
Būtinų priemonių paketas
Ko reikia, norint tapti šratasvy-

džio bendruomenės nariu? Kiek 
kainuoja pradinė įranga? Kaip sako 
A. Kublickas, norint pradėti žais-
ti, reiktų turėti maždaug 145 Eur 
pradinį kapitalą. Liūto dalį lėšų, 
žinoma, tektų skirti ginklui. „Mūsų 
nuomone, pats tinkamiausias gin-
klas pradedančiajam yra Jing Gong 
(JG) gamintojo G36C. Jį vertina 
tiek pradedantieji, tiek profesio-
nalai dėl jo kainos, patikimumo, 
pigaus remonto, gabaritų, mobi-
lumo, patvarumo, modifikavimo 
galimybių. Jo kaina apie 105-115 
Eur“, – rašoma Šratasvydis Rokiš-
kyje paskyroje. Pakuotė šratelių 
kainuoja 5-8 Eur. Jos turėtų užtek-
ti ne vienam žaidimui, jei žinoma, 
atsispirsite (o tikrai neatsispirsite) 
pagundai šaudyti ilgomis serijomis 
į kairę-dešinę, kaip tai daro filmų 
herojai. Apsauginiai akiniai ir ki-
tos saugos priemonės kainuoja apie 
8-25 Eur už vienetą.

Kaip apetitas ateina bevalgant, 
taip ir šratasvydyje noras įsigyti 
įdomesnę, modernesnę ginkluotę, 
ekipuotę, maskavimosi priemo-
nes, jas tobulinti auga su kiekvie-
nu sėkmingu žaidimu. Aišku, kone 
kiekvienas pradedantysis šratasvy-
dininkas save įsivaizduoja snaipe-
riu, tūnančiu pasaloje ir į varžovus 

žvelgiančiu per optinio ginklo tai-
kiklį. Tačiau patyręs šratasvydi-
ninkas pataria pradžioje išbandyti 
kitus ginklus, įgyti individualių ir 
komandinio darbo įgūdžių, o tik 
tada siekti aukštumų. Snaiperio 
„vaidmuo“ šratasvydyje kardina-
liai skiriasi nuo realybės ir to, ką 
matote kino filmuose. O ginklas 
su modifikacijomis gerokai viršija 
aukščiau minėtą pradinį kapitalą.

Nepilnamečiams –  
tėvų leidimas
Šratasvydį paprastai žaidžia pil-

namečiai asmenys. Apie tai, kad 
kas nors šratasvydžio kovose gali 
dalyvauti neblaivus ar apsvaigęs 
nuo kitų medžiagų, nėra nė kalbos. 
Ginklas, nors ir netikras, ir alkoho-
lis – nesuderinami dalykai. Tai ne-
toleruojama!

Paisant saugumo, nepilnamečiai 
gali dalyvauti tik tuomet, jei kar-
tu su jais žais suaugęs asmuo arba 
atneš tėvų leidimą ir prisiims visą 
atsakomybę už savo veiksmus ir jų 
pasekmes. 

Gera treniruotė
Patys šratasvydininkai savo lais-

valaikio ir gyvenimo būdą laiko 
sportu. Ir jie teisūs. Šratasvydžio 
sezonas gana intensyvus: praside-
da balandžio pradžioje, baigiasi 
vėlyvą lapkritį. Rokiškio bendruo-

menėje žaidmo intensyvumas – 2-3 
sekmadieniai per mėnesį.

Šratasvydis lavina daugelį da-
lykų: pastabumą, atmintį, reakciją, 
ištvermę, kantrybę. Ir fizinis krū-
vis tenka didelis. Jį paskaičiuoti 
paprasta: ginklas sveria maždaug 
2,5 - 4 kg. Ir patyrę šratasvydi-
ninkai paprastai nešasi ne vieną 
ginklą. Dar pridėkime amunicinę 
liemenę – apie 6 kg. Dar šalmas, 
ryšio ir kitos priemonės. Ir turime 
įspūdingą papildomą svorį. Kurį 
reikia nešioti nuo kelių valandų, 
iki paros: tiek maždaug trunka 
žaidimas ar pratybos. Pavyzdžiui, 
per pusės dienos žaidimą įprastai 
nueitas (nubėgtas) atstumas siekia 
apie 8-12 km. Kartais ir daugiau. 
Todėl žaidimas reikalauja žaidėjus 
skirti dėmesį savo fiziniam pasi-
rengimui, mokytis tinkamo judėji-
mo, taktikos pagrindų. Kaip sako 
pašnekovas, paprastai į pirmuosius 
žaidimus ateinantys entuziastai 
jaučiasi veiksmo filmų herojais: 
nenugalimais drąsiais kovotojais, 
kurie vienu smūgiu ištaško prieši-
ninkus. Deja, jau po pirmo patai-
kymo plastikiniu šrateliu įsikalbėta 
didybė paprastai ima bliūkšti. Ir po 
pirmųjų žaidimų šratasvydininkas 
turi du pasirinkimus: arba palaužti 
savo šrateliais suvarpytą ego ir mo-
kytis bei tobulėti, arba pripažinti, 
kad žaidimas – ne jam.  Kaip sako 

A. Kublickas, galimybių mokytis 
yra daug: internete pilna Vakarų 
Europos komandų filmuotos me-
džiagos su įvairiausiomis šratasvy-
džio gudrybėmis. „Tačiau žiūrint 
tokią medžiagą ne vienas pagal-
voja: kas gi čia sunkaus, ir aš taip 
sugebėsiu. O tikrovėje tampa šratų 
sugertuku. Juk žaidimo sąlygomis 
pakartoti matytas gudrybes net po 
treniruočių pavyksta tik kelintu ar 
kelioliktuoju bandymu. Taigi, vien 
pasižiūrėti neužtenka, reikia moky-
tis “, – sakė jis. Jei naujokas nori 
klausyti, domisi, patarimų jam ne-
gaili ir šratasvydžio bendruomenės 
žmonės.  „Mes tikrai neįstumiame 
nemokančio žmogaus į žaidimo 
sūkurį, kur kaip nori, taip ir plauk. 
Pagaliau, šratasvydis – komandinis 
žaidimas, kuriame vieno klaidos at-
siliepia visiems. Todėl žmogus turi 
jausti, kad komandos draugai pasi-
tiki juo, ir jis turi žinoti, kad prirei-
kus jie pridengs nugarą“, – aiškino 
A. Kublickas. 

Pažintis 
ir pagarba ginklui
Kitas svarbus dalykas – ginklų 

kultūra. Pas mus daugelis skeptiš-
kai žiūri į ginklus. Ne kartą prie 
straipsnių apie karius, šaulius, 
koks kvailys parašo komentarą: 
„Žmogus su ginklu – potencia-
lus žudikas“. Galbūt ir okupacijų 
palikimas yra tai, kad mūsų vi-
suomenė bijo ginklo. O šratasvy-
dis – galimybė be jokio pavojaus 
sau ir aplinkiniams juos pažinti, 
išmokti gerbti, suprasti jų galimy-
bes. „Pažįstu žmonių, kurie sakė, 
kad nekenčia ginklų. Kol pirmą 
kartą nepaėmė į rankas šratasvy-
džio ginklo, pirmą kartą neiššovė 
į taikinįׅ“, – sakė pašnekovas. Šra-
tasvydis – puiki priemonė mokytis 
ginklo kultūros, gerbti jį, išmokti 
tinkamai prižiūrėti, valyti. 

Ko galima išmokti?
Šratasvydžio žaidimai nėra tie-

siog „šaudau ir gaudau“. Tai ir pro-
to, išminties, gebėjimo prognozuoti 
oponentų veiksmus reikalaujančios 
užduotys. Tai priešo pajėgų naiki-
nimas, pasalos, jų likvidavimas, 
pastatų šturmas ir valymas, įkaitų 
vadavimo operacijos, gelbėjimo 
darbai ir pan. Jų „specializacija“ 
– artima kova iki 50-100 m. Tiek, 
skrenda šratelis. O tokiame nuoto-
lyje, sutikite, išlikti nepastebėtam 

ar nenukautam tikrai reikia įgūdžių.
Kaip jau minėta, šratasvydis yra 

komandinis sportas. Jame daug le-
mia ne tik individualūs įgūdžiai, 
bet ir gebėjimas dirbti komandoje, 
pritapti prie jos, prisitaikyti prie jos 
stiliaus, bendravimo būdo. 

Šratasvydžio žaidimai paprastai 
būna gausūs dalyvių: juose žaidžia 
kelios dešimtys aistruolių. Rokiš-
kėnai bendrauja ir su kitų miestų, 
pavyzdžiui, Utenos šratasvydinin-
kais, priima kitas komandas mūsų 
rajone, vyksta į svečius kituose ra-
jonuose.

Šratasvydžio entuziastai savo 
žaidimą tobulina iki smulkmenų. 
Yra komandos, kurios šį žaidimą 
derina su vadinamaisiais vaidme-
nų žaidimais. Pavyzdžiui, pasiren-
ka vienos valstybės kariuomenės 
tematiką. Lietuvoje yra komandų, 
besidominčiųjų, tarkime Norve-
gijos ginkluotosiomis pajėgomis. 
Šratasvydžiui tokia komanda nau-
doja šių pajėgų naudojamų ginklų 
imitacijas, siuvasi panašaus stiliaus 
uniformas, domisi tokių pajėgų is-
torija, veikla. 

Įtraukiantis žaidimas
O kaip pats A. Kublickas tapo 

šratasvydžio žaidėju? Rokiškėnams 
puikiai žinoma Kublickų dinastija. 
Ši pavardė ir ginklai neatsiejami. 
Juk šios dinastijos kelios kartos ra-
joną garsina ir šaudymo sportiniais 
pasiekimais, ir ugdydami šalies 
čempionus, tarptautinių varžybų 
dalyvius. Taigi meilė ginklams A. 
Kublickui yra tiesiog kraujyje. 

Taigi, prieš gerus penkerius me-
tus jis ėmė žaisti šį žaidimą „Tuo-
met rokiškėnai šratasvydininkai jau 
buvo gana gerai žinomi rajone. Šio 
žaidimo entuziastai  ir šratasvy-
džius  rengdavo, ir stovyklas vai-
kams bei jaunimui organizuodavo. 
Kadangi domėjausi šiuo žaidimu, 
tai vienas gi nežaisiu. Socialiniame 
tinkle greitai susiradau bendramin-
čius ir įsijungiau į jų būrį“, – pasa-
kojo A. Kublickas. 

Pašnekovas apie šratasvydį, gin-
klus, jo gudrybes pasakoja degan-
čiomis akimis. Tad nenuostabu, 
kad rokiškėnams rūpėtų užduoti 
klausimą: o kiek gi šratasvydžio 
ginklų yra A. Kublicko namuose? 
„Šeši. Trys pagrindiniai, trys – pa-
kaitiniai“, – sako jis. 

„Rokiškio Sirenos“ 
inform.



6 psl.

Nepriklausomas rajono laikraštis

 2019-05-07

DĖL KOMPENSACINIŲ IŠMOKŲ 
UŽ 2018 M. SAUSRĄ

Žiniasklaidoje pasirodžius pranešimams apie išmokas už 2018 
m. sausrą, nemažai žemdirbių kreipiasi, norėdami teikti paraiškas 
paramai gauti. Informuojame, kad šiuo metu paramos taisyklės 

dar nepatvirtintos. Pagal Žemės ūkio ministerijos specialistų pateiktą infor-
maciją, pagalbos gyvulininkystės ir augalininkystės veikla užsiimantiems su-
bjektams, patyrusiems nuostolių dėl sausros 2018 metais, taisyklių projektai 
dar derinami su suinteresuotomis institucijomis, vėliau bus teikiami registruoti  
Europos komisijai. Europos komisijai pritarus, paramos tvarkos turėtų būti tvir-
tinamos Žemės ūkio ministro įsakymais. Paramos taisyklių projektuose numa-
tyta, kad augalininkų ir/ar gyvulininkų paraiškos paramai gauti bus teikiamos 
seniūnijose per pasėlių deklaravimo sistemą. Žemės ūkio ministrui patvirtinus 
sausros nuostolių kompensavimo tvarkas, apie tai informuosime Rokiškio ra-
jono savivaldybės tinklapyje, rajono laikraštyje Rokiškio sirena“. 

Žemės ūkio skyriaus informacija
Užs.  0818

BALDAI

• Prieškambario baldų komplektą, 
2 dalių su nukeliama viršutine 
dalimi. Bendras aukštis 2,44 m (be 
viršutinės dalies aukštis 1,99 m), 
plotis 1,6 m (kiekvienos dalies, 
veidrodžio ir spintos po 0,8 m), 
gylis 0,325 m. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 686 44 745. Rokiškis
• Naudotą miegamojo komplektą: 
spinta (4 durys, 2 stalčiai) 
2,33x1,81x0,63 m. Veidrodžio 
spintelė (4stalčiai), 0,71x0,61x0,41. 
Veidrodis 0,99x0,59x0,25. 2 lovos 
spintelės (2 stalčiai, 1 durelės), 
1,08x0,46x0,43. Lova su patalynės 
dėže 0,54x2,15x1,7. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 686 44 745. Rokiškis
• Senovinę restauruotą komodą. 
Aukštis 1100 mm, plotis 1130 mm, 
gylis 600 mm. Kaina 249 Eur.  
Tel. 8 686 44 745. Rokiškis
• Stalą - knygą. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis
• Kompiuterio stalą. Ilgis 1,2 m, du 
stalčiukai. Kaina 32 Eur.  
Tel. 8 609 75 812. Rokiškis
• Ąžuolinį lauko baldų komplektą, 
stalą su 4 suolais. Kaina 450 Eur. 
Tel. 8 687 53 961. Rokiškis
• Viengulę lovą. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 603 04 792. Rokiškis
• 3 durų spintą. Kaina derinama 
telefonu . Tel. 8 653 75 078. 
Rokiškis
• Minkštą kampą. Be defektų, yra 
patalynės dėžė. Dėl išsamesnės 
informacijos skambinkite telefonu. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 653 75 078. 
Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Nenešiotą, puošnų megztuką su 
kaspinėliais. Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Nė karto nedėvėtą nėščiosios 
diržą  Optio.  Įtvaras tolygiai 

priglunda ir optimaliai prilaiko 
pilvuką nėštumo metu ir tokiu būdu 
sumažina juosmeniui (nugarai) 
tenkantį krūvį. Unikalios struktūros 
įtvaras išsiskiria laidumu orui ir 
elastingumu. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Moterišką elegantišką kostiumėlis 
Tavo Stilius. Švarkelis ir kelnės. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 615 16 534. 
Rokiškis
• Moterišką, puošnų kostiumėlį. 
Švarkelis ir kelnės. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Vasarinę suknelę. Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Pilką vasarinę, proginę suknelę. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 615 16 534. 
Rokiškis
• Proginę suknelę. Buvo dėvėta tik 
vieną kartą. Be defektų. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 615 16 534.  
Rokiškis
• Mėlyną vasarišką palaidinę. 
Kaina 3 Eur. Tel. 8 615 16 534. 
Rokiškis
• Nedaug nešiotą vyrišką kostiumą. 
Gera būklė, juodas, dydis 48. 
Dovanų balti marškiniai. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 618 08 954.  
Rokiškis
• Baltus odinius moteriškus 
sportinius batelius iš Vokietijos. 38 
dydis. Kaina 42 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Juodus odinius moteriškus 
sportinius batelius. 40 dydis.  
Kaina 42 Eur. Tel. 8 621 86 262. 
Rokiškis
• Įvairius drabužėlius kūdikiui nuo 
gimimo iki metukų. Bodžiukai, 
šliaužtukai, kelnytės, palaidinės, 
kepurytės, megztukai, striukytės, 
kombinzoniukai, įvairūs batukai. 
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Gražius proginius batelius ir 
basutes. Avėti tik vieną kartą.  
Tel. 8 698 21 891. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Juodą telyčią. Kergta su 
grynaveisliu limuzinu, jau tvinksta. 
Kaina 650 Eur. Tel. 8 677 16 010. 
Rokiškis
• Bites su aviliais. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Ne dekoratyvinius triušiukus. Dėl 
išsamesnės informacijos susisiekite 
telefonu. Tel. 8 620 11 694. 
Rokiškis
• Naują, cypsintį žaisliuką 
šuniukui. Spurga, kvepia 
braškėmis. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Maranų ir Ukrainos ušankų 
veislių gaidžius. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Bičių šeimas. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 615 23 043. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• 18 metų mergina ieško darbo 
vasaros sezonui (nuo birželio 22 
d.). Esu komunikabili, darbšti, 
motyvuota dirbti ir mokytis. Turiu 
veiklos su vaikais patirties, nebijau 
sunkaus darbo. Rokiškis arba 
Obeliai. Tel. 8 658 32 513.  
Rokiškis
• 24 metų vyras ieško vairuotojo 
darbo. Turiu B, C, CE kategorijų 
vairuotojo pažymėjimą. Turiu 
nemažai vairavimo patirties (C 
kategorija), esu darbštus, be žalingų 
įpročių. Tel. 8 628 65 170.  
Rokiškis
• 18 metų moksleivė ieško darbo 
po pamokų, savaitgaliais ir vasarą 
(liepa-rugpjūtis). Tel. 8 602 36 898. 
Rokiškis
• Vairuotojas turintis visų 
kategorijų vairuotojo pažymėjimą, 
ieško darbo. Gali būti ir laikinas 
darbas. Tel. 8 686 85 002.  
Rokiškis
• Pora ieško darbo. Galime pjauti, 
skaldyti malkas. Tel. 8 672 86 131. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmogų arba vaikus, 
turiu patirties. Tel. 8 625 24 087. 
Rokiškis
• Vyras be žalingų įpročių ieško 
darbo. Siūlyti įvairius variantus. 
Turiu automobilį.  

Tel. 8 647 44 642. Rokiškis
• Ieškau sezoninio darbo. Galiu 
valyti šulinius, prižiūrėti sodybą. 
Tel. 8 639 71 140. Rokiškis
• 37 m. vyras ieško darbo. Gali 
pjauti, skaldyti malkas.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Ieškau darbo medienos apdirbimo 
ir kitose srityse. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 642 22 774. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Skubiai reikalinga valytoja 
laikinam pavadavimui 
(pageidautina turinti neįgalumą). 
Tel. 8 692 81 193. Rokiškis
• UAB Daivida reikalingas C 
kategorijos vairuotojas.  
Tel. 8 686 94 750. Rokiškis
• Gyvename Šiaurės Airijoje, 
Karikfergus mieste, tad ieškome 
auklės kuri nori ir gali atvykti pas 
mus. Jei domina šis darbas, dėl 
išsamesnės informacijos prašome 
parašyti asmeninę žinutę. El. paštas 
cizaigejovita@gmail.com, tel. nr. 
+447935917764. Kaina 700 Eur. 
Tel. 8 359 17 764. Rokiškis
• Degalinei, esančiai Žemaitės g. 
2c, Rokiškyje, reikalingas dujų 
operatorius - lauko darbuotojas. 
Tel. 8 614 56 408. Rokiškis
• Reikalinga vaikų auklė darbui 
užsienyje. Bilietą galime 
nupirkti. Jei sudomino rašykite ar 
skambinkite +447591163692.  
Tel. 8 655 23 242. Rokiškis
• Reikalingi meistrai sutvarkyti 
ventiliacijos angas daugiabutyje. 
Darbas aukštyje. Tel. 8 618 13 050. 
Rokiškis

KITA

• Metalą. Išsivežti patiems.  
Tel. 8 648 70 713. Rokiškis
• Naudotas šaligatvio plyteles.  
Tel. 8 611 51 763. Rokiškis
• Beržines ir mišraus lapuočio 
malkas. Supjautos kaladėlėmis.  
Tel. 8 620 15 919. Rokiškis
• Medžio apdirbimo stakles 
(reismusas ir obliavimas).  
Tel. 8 626 67 915. Zarasai
• Elektros variklius iki 3 kW, 
plytinį priestatą su 1,5x6 
briaunuotomis plokštėmis, naudotas 
plytas už simbolinę kainą.  
Tel. 8 687 89 378. Rokiškis
• Stiklą šiltnamiui 1,2x0,5 m.  
Tel. 8 615 55 734. Rokiškis
• Bičių pikį. Nevalytas, nerinktas. 
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Medžio apdirbimo stakles ir 
diskinius pjūklus.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Metalinį seifą. Kaina 135 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 80 vnt. 
Kaina 0,5 Eur/vnt.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Raciją Cobra su antena.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 629 82 227. 
Rokiškis
• Pjuvenų surinkimo talpyklas su 
ventiliatoriais ir ciklonais. 2 vnt. 
Tel. 8 620 24 459. Rokiškis
• Žirgų mėšlą trąšai. Supakuotas 
maišuose . Tel. 8 670 97 023. 
Rokiškis
• Veikiantį senovinį staliaus 
darbastalį. Tinka papuošti sodybas, 
pirteles. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 687 57 619. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Nešiojamąjį kompiuterį Acer 
Aspire5535. Veikia gerai.  
Tel. 8 626 40 488. Rokiškis
• Puikiai veikiantį kompiuterį Acer. 
Kaina 140 Eur, galima derėtis. 
Tel. 8 625 25 277. Rokiškis
• Gerą serverinį kompiuterį. 
Galima naudoti kaip serverį. SSD 
256GB, HDD 320GB, 16GB ram, 
GTX 760, 850W maitinimo blokas. 
Galima idėti antrą procesorių. 
Ram plečiamas iki 128GB. Veikia 
puikiai. Trūkumas – įlenktas 
korpusas. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 687 90 778. Rokiškis
• Toshiba M50. Puikiai veikiantis 
procesorius Intel Core i5 4kartos, 
RAM 4GB, vaizdo plokštė Geforce 
740m 2GB, HDD 750GB, USB 3.0. 

Baterija laiko apie 2 val. Trūkumas 
– aplūžęs plastikas. Su krovikliu. 
Atsakau į sms . Kaina 115 Eur.  
Tel. 8 647 88 088. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Darau keptos duonos tortus. 
Skambinti po 18 val.  
Tel. 8 627 68 469. Rokiškis
• Sėklines bulves. Gera veislė, 
skanios ir ypatingai gerai išsilaiko 
per žiemą. Tel. 8 698 21 891. 
Rokiškis
• Ekologiškus svogūnus po 0,7 Eur/
kg. Tel. 8 675 47 620.  
Rokiškis
• Keturis maišus sėklinių bulvių. 
Vieno maišo kaina 5 Eur. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 628 16 695.  
Rokiškis
• Įvairių veislių sėklines bulves. 
Galiu atvežti. Tel. 8 601 26 960. 
Rokiškis
• Laisvai laikomų vištų kiaušinius. 
Šeriamos naminiais pašarais. 10 
vnt. kaina 1,5 Eur. Rokiškyje 
pristatome į namus.  
Tel. 8 677 16 010. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Samsung Galaxy Come Prime 
telefoną. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Mobilaus ryšio telefoną Nokia 
Lumia 925. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 687 57 619. Rokiškis
• Kaip naują Samsung Galaxy S6 
Edge Plus 32GB, Gold Platinum 
spalvos. Jokių įbrėžimų, jokių 
defektų, pedantiškai nešiotas 
dėkluose, su pilnu komplektu! 
Baterija laiko ilgai, didelis ekranas, 
plonas korpusas, profesionalios 
nuotraukos ir daug kitų privalumų. 
Kaina 225 Eur. Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Elektrinių mušamųjų komplektą 
Yamaha DTXpress IV. Yra 
defektukas. Pataisomas. Kaina 320 
Eur. Tel. 8 620 55 975.  
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Įvairių plotų namų valdos 
sklypus už miškų urėdijos, prieš 
kolektyvinius sodus. Aro kaina 
apie 300 Eur. Tel. 8 657 75 999. 
Rokiškis

• Sodybą netoli Rokiskio miesto. 
Yra 2,5ha žemės, didelis sodas.  
Tel. 8 627 08 628. Rokiškis
• Ūkines patalpas - buvusį taros 
supirkimo punktą. Matmenys 4x6 
m. Geros būklės patalpos, į vietą 
nusivežiau tralu. Kaina 1000 Eur. 
Tel. 8 611 43 511. Rokiškis
• 3 kambarių butą Panevėžio g. 34. 
2 laiptinė iš 5, 1A namas. Langai 
į abi puses, išgriautos vidinės 
spintos, elektra d/n. Šalia MediCA 
poliklinika, autobusų stotis, garažų 
masyvas, prekybos centrai, ugdymo 
įstaigos. Kaina 25900 Eur.  
Tel. 8 686 44 745. Rokiškis
• 9 ha žemės sklypą.  
Tel. 8 681 13 789. Rokiškis
• Namų valdos 20 a žemės sklypą 
Gedimino g. Yra elektra, vanduo, 
nuotekos. Tel. 8 604 86 441. 
Rokiškis
• Tvarkingą mūrinį 124 kv. m 
namą Rokiškyje, S. Neries g. 6 
kambariai. Miesto komunikacijos. 
Apšiltintas į tarpą tarp plytų putų 
polistirolu. Sklypo plotas - 5,99 a. 

Patogus privažiavimas, aptverta 
teritorija. Yra rūsys, ūkinis pastatas. 
Kaina 55000 Eur.  
Tel. 8 655 31 429. Rokiškis
• Kolektyvinį sodą Kavoliškyje. 
Kaina sutartinė. Papildomas tel. 
(8-458) 53389. Tel. 8 676 76 883. 
Rokiškis
• 2 kambarių pusę namo Rokiškyje, 
Auršros g. (su patogumais). 
Garažas, rūsys. Keičiamas į 1 arba 
2 kambarių butą 1 aukšte, Rokiškio 
mieste. Tel. 8 606 41 783.  
Rokiškis
• Surenkamą, naudotą, metalinį 
garažą 3x6m. Galiu atvežti. 
Kaina 530 Eur. Tel. 8 687 73 343. 
Rokiškis
• Mūrinį namą su ūkiniais pastatais 
Sėlynėje. Yra 30 a žemės, šulinys. 
Kaina 22000 Eur.  
Tel. 8 652 95 358. Rokiškis
• Pusę namo Sodų g. Ūkinis 
pastatas, lauko tualetas, iki 
namo atvestas vandentiekis, 
komunikacijos. Tel. 8 679 95 256. 
Rokiškis
• Namą. Kaina derinama. Daugiau 
informacijos telefonu.  
Kaina 25000 Eur.  
Tel. 8 676 93 480. Rokiškis
• 0,72 ha sklypą Duokiškyje, prie 
Uosinto ežero. Iki sklypo atvesta 
elektra, yra namo projektas su 
visais leidimais – perki ir statai 
namą. Iki sklypo asfaltuotas kelias. 
Tel. 8 614 76 409. Rokiškis
• 2 aukštų gyvenamą namą 
Antanašėje. Su ūkiniais pastatais, 
kieme pirtis. Kraštinis namas prie 
Našio ežero, 90 m ežero pakrantės, 
taip pat susisiekia su valstybiniu 
miško parku. Žemės plotas 96 a. 
Miesto vandentekis, kanalizacija. 
Kaina 85000 Eur.  
Tel. 8 679 05 892. Rokiškis
• Pusę namo. Netoli bažnyčia, 
miesto centras. 2a žemės, yra 
vanduo. Tel. 8 623 01 338.  
Rokiškis
• Mūrinį namą Birutės g. 37. 6 a 
žemės, yra ūkinis pastatas, garažas, 
šulinys. Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Žemės sklypą Jakšto g., 
Rokiškyje. Sklypą sudaro 20 a 
namų valdos. Sklypas puikiai tinka 
individualiam namui. Strategiškai 
gera vieta. Šalia naujos statybos 
namai. Erdvus, šviesus sklypas, 
visos komunikacijos.  
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• Sodo sklypus Bokšto g. 4 ir 6, 
Velniakalnyje. Abiejų plotas 11 a. 
Kaina 2600 Eur. Tel. 8 612 85 906. 
Rokiškis
• 3 kambarių butą Panevėžio g.  
Tel. 8 600 26 451. Rokiškis
• Tvarkingą 2 kambarių butą 
Panevėžio g. Langai į abi puses, 
šiltas. Galima gyventi iš karto. 
Rami, tvarkinga laiptinė.  
Tel. 8 634 88 847. Rokiškis
• Namą Dariaus ir Girėno g. 16. 
Pirmajame aukšte plastikiniai 
langai. Yra galimybė jungtis prie 
miesto komunikacijų. Kaina dar 
derinama. Kaina 24000 Eur.  
Tel. 8 628 84 173. Rokiškis
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Savanoriauk renginyje

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

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

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

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

Savanorių mokymai planuojami gegužės pabai-
goje. 

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

https://forms.gle/g6WbcsqzYzwmTLMb6

Kviečiame mokytis
Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje (Taikos g. 

19)  organizuojami mokymai norintiems  pagilinti  
darbo įgūdžius su skaitmeniniais įrenginiais. 

Mokymų tema: Bendrauk ir dalykis turiniu interne-
te: efektyvus laiko planavimas ir bendravimas. Šioje 
programoje sužinosite kaip saugiai ir atsakingai 
bendrauti ir bendradarbiauti e. paštu. Susipažinsite 
su galimybe e. dokumentus laikyti virtualiose duo-
menų saugyklose bei bendrinimu. Sužinosite kaip 
saugiai ir atsakingai skelbti ir dalintis nuotraukomis 
ir vaizdo įrašais internete. 

Mokymų pradžia gegužės 21 d., 
trukmė 2 dienos (6 val.) 

Mokymų laikas nuo 10 val. arba 15 val.
Registracija telefonu: 8 458 52793 

(darbo valandomis).

2019.05.17  12 val. Gaveikių k., Kamajų sen., Rokiš-
kio raj., numatomi žemės sklypo Nr.7335/0005:109 
geodeziniai matavimai. Kviečiame dalyvauti greti-
mo žemės sklypo Nr.7335/0005:108 savininkus. 

Matininko atliekančio matavimus adresas: 
Taikos g. 5, Rokiškis; tel.8-458-68144, 

mob. 8-612 95720, el. p. kavolzeme@parok.lt. 
R.Barono žemėtvarkos darbų įmonė.

2019 m. gegužės 14 d. 11 val. numatomi žemės 
sklypo, esančio Rokiškio m., Vilniaus g.1 9 kadastri-
niai matavimai. Gyvenamo namo, esančio Rokiškio 
m., Vilniaus g. 21 paveldėtojai kviečiami atvykti į 
žemės sklypo ženklinimą.

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

tel.: +370 685 77037

• Pigiai, labai geroje vietoje namą, 
ūkinius pastatus, pirtį. 0,28 a 
žemės. Tel. 8 614 19 157.  
Rokiškis
• Sodybą Kamajų miestelyje. 
Kaina 8000 Eur. Tel. 8 617 38 125. 
Rokiškis
• Jaukų 64 kv. m medinį namą 
esantį šalia Rokiškio centro, 
Mikėno g. Kūrenama kietu 
kuru,  centrinė šildymo sistema. 
Vandentiekis miesto, kanalizacija 
vietinė, bet yra galimybė prisijungti 
prie miesto sistemos. Išsamiau 
telefonu. Kaina 32000 Eur.  
Tel. 8 629 59 731. Rokiškis
• 3 kambarių butą Panevėžio g., 
pirmame aukšte. Kaina 26200 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis

NUOMA

• Išsinuomosime vieno arba dviejų 
kambarių butą Rokiškyje. Esame 
dirbanti, tvarkinga pora. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 685 81 295.  
Rokiškis
• Ieškau nuomai namo Obeliuose 

visai vasarai, o gal ir ilgesniam 
laikui. Tel. 8 608 87 368.  
Rokiškis
• Tvarkinga, dirbanti, turinti 
stabilias pajamas, 30 metų moteris 
ieško 1 kambario tvarkingo 
buto nuomai. Tel. 8 608 96 502. 
Rokiškis
• Tvarkinga, dirbanti šeima, be 
žalingų įpročių (be augintinių) 
ieško buto nuomai. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 671 32 271. Rokiškis
• Tvarkinga, dirbanti šeima labai 
ieško 1,5-2 kambarių buto nuomai, 
ilgesniam laikui. Tel. 8 623 20 459. 
Rokiškis
• Ieškome buto nuomai Kupiškyje 
arba Rokiškyje, vieno ar dviejų 
kambarių, bent su virtuvės 
patogumais. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 623 26 173. Rokiškis
• Tvarkinga šeima ieško buto 
nuomai Rokiškyje.  
Tel. 8 695 11 761. Rokiškis
• Išsinuomuočiau žemės sklypą. 
Gali būti pievos arba apleistos 
žemės. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 606 07 881. Rokiškis
• Tvarkinga šeima su kūdikiu 
ieško buto nuomai. Pasirašome 
sutartį ilgesniam laikotarpiui. 

Turime rekomendacijas iš buvusių 
nuomotojų. Laiku mokame 
mokesčius ir nuomą. Galite nors 
ir kas mėnesį atvažiuoti aplankyti. 
Tel. 8 688 09 949. Rokiškis
• Išnuomoju 1 kambario butą 
mikrorajone. Butas tvarkingas, po 
remonto, su baldais. Pageidautina 
jauna dirbanti, tvarkinga pora.  
Tel. 8 650 97 026. Rokiškis
• Išnuomojamas 1 kamario butas 
Rokiškio mikrorajone.  
Tel. 8 699 83 475. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Prašau padovanoti pekinų 
veislės šuniuką. Tel. 8 679 57 645. 
Rokiškis
• Pensininkų šeima prašo 
padovanoti namų apyvokos daiktų 
ir baldų, kurių neteko po vagystės: 
šaldytvuvą, minkštą kampą ar 
sofą-lovą, televizorių. Galimybės 

pasiimti patys neturime.  
Tel. 8 603 79 181. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Mažai naudotą paspirtuką 
mergaitėms Frozen. Tinka vaikams 
iki kokių 4-5 metų. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 625 50 495. Rokiškis
• Naują Avent puodelį su snapeliu. 
Kaina 4 Eur. Tel. 8 615 16 534. 
Rokiškis
• Geros būklės Fisher Price 
žaislą - muzikinę karusėlę ABC. 
Viskas veikia, groja besikeičianti 
muzikėlė, šviečia švieselės, 
yra pakabinti trys žaisliukai. 
Žaislas turi tris padėtis. Gali būti 
naudojamas kaip stumdukas. Be 
defektų. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Geros būklės lavinamąjį kilimėlį. 
Kaina 7 Eur. Tel. 8 615 16 534. 
Rokiškis

• Naujas šlepetes vaikučiui su 
neslystančiu paduku. Kaina 3 Eur. 
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Vežimėlį Riko Brano 3in1. 
Važiuoklė, lopšys, sėdima dalis, 
rankinė prie vežimo ir autokėdutė. 
Yra apdangalai kojoms, tinkleliai 
nuo vabzdžių ir apsauga nuo 
lietaus. Vežimėlis išvalytas. 

Rėme keletas smulkių nematomų 
įbrėžimų, netrukdo naudotis.  
Kaina 150 Eur. Tel. 8 692 31 956. 
Vilnius
• Vaikišką lovytę su čiužinuku 
(po lovyte stalčius, lovytė su 
meškiuku). Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Žaislų parduotuvėje Vytauto 
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08 05:10 Ponių rojus 

06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, 
Lietuva
09:20 Senis 
10:25 Aukštuomenės 
daktaras 5 
12:00 Nacionalinė paieškų 
tarnyba 
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, 
Lietuva
16:40 Ponių rojus 
17:30 Žinios. 
18:00 Speciali laida dėl 
LR Konstitucijos 55 
straipsnio pakeitimo 
19:30 Gyvenimas 
20:30 Panorama
21:00 Rinkimai 2019. 
Kandidatų į Respublikos 
Prezidentus debatai 

22:45 Dviračio žinios
23:10 Po vienu dangum 
00:00 LRT radijo žinios
00:10 Tvin Pyksas 2 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vakaras su Edita
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Klauskite daktaro
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?" 
03:30 Dviračio žinios 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Specialus tyrimas
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus 

05:35 Virtuvė 
06:10 Televitrina 3
06:25 Aladinas 
06:55 Simpsonai 
07:55 Prieš srovę 
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Deganti širdis 
12:00 Paskutinis iš Magikianų 

13:00 Pažadėtoji 
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios
19:30 Gero vakaro šou 
20:30 Prakeikti 
21:00 TV3 vakaro žinios 
22:00 Karaliaus vardu 3. Paskutinė 
misija
23:50 Nusikalstami protai. Kitapus 
sienų 
00:50 Tironas 
01:35 Amerikiečiai 
02:25 Ekstrasensai tiria 
03:50 Nusikalstami protai. Kitapus 
sienų 
04:35 Tironas
05:20 Virtuvė 

06:05 Mano gyvenimo šviesa 
07:35 Tomo ir Džerio šou 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 

09:55 Monikai reikia meilės
10:25 Namai, kur širdis 
11:00 Nuo... Iki...
11:30 Paveldėtoja 2 
12:00 Yra, kaip yra
13:00 Mano likimas 
15:00 Dvi šeimos 
16:00 KK2
16:35 Labas vakaras, Lietuva
17:40 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
20:30 Paveldėtoja 2 
21:00 Monikai reikia meilės 
21:30 Žinios
22:30 Išlikimo žaidimas
00:20 Judantis objektas 
01:20 Pasaulinis karas Z

06:35 Mentalistas 
07:30 Stoties policija 
08:30 Sudužusių žibintų gatvės 
09:30 Paskutinis faras 

10:30 Kobra 11 
11:30 Ekstrasensų mūšis 
13:45 Stoties policija 
14:50 Sudužusių žibintų gatvės 
15:55 Paskutinis faras 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
18:30 Mentalistas 
19:30 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 
20:25 Tautos tarnas 
21:00 Katastrofos diena 
00:40 Korumpuotasis
02:35 F. T. Budrioji akis 
03:20 Įstatymas ir tvarka. 
Specialiųjų tyrimų skyrius 

05:20 „Krikšto tėvas“ 
06:14 TV parduotuvė
06:30 Pasaulis iš viršaus
07:00 Skinsiu raudoną rožę
07:30 Krepšinio pasaulyje
08:00 Reporteris
09:00 „Šelesto bylos“ 

10:05 „Gyvybės langelis“ 
11:15 „Rasputinas“ 
12:25 „Vienišas vilkas“ 
13:35 TV parduotuvė
13:50 „Miškinis“ 
15:00 Lrytas tiesiogiai
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 Po darbų
18:00 Reporteris
18:50 „Mes europiečiai“
18:55 „Juodosios katės“ 
20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai
21:00 Ant bangos
22:00 Reporteris
22:55 „Mes europiečiai“
23:00 Nuoga tiesa
00:00 „Miškinis“ 
01:05 „Gluchariovas“ 
02:05 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“ 
02:55 „Krikšto tėvas“ 
03:45 „Neišsižadėk“ 
04:35 „Kelrodė žvaigždė“ 
05:20 „Krikšto tėvas“ 
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05:10 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, 
Lietuva
09:20 Senis 
10:25 Aukštuomenės 
daktaras 6 
12:00 Gyvenimas 
13:00 Klauskite daktaro
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, 
Lietuva
16:40 Ponių rojus 
17:30 Žinios. 
18:00 Speciali laida dėl LR 
Konstitucijos 12 straipsnio 
pakeitimo
19:30 Specialus tyrimas
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Gimę tą pačią dieną
22:30 Dviračio žinios

23:00 Babilonas Berlynas
23:45 Smegenų paslaptys
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Gyvenimas 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gimę tą pačią dieną 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?" 
03:30 Ryto suktinis 
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Nacionalinė paieškų
 tarnyba 
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus

05:20 Virtuvė 
06:10 Televitrina 3
06:25 Aladinas 
06:55 Simpsonai 
07:55 Gero vakaro šou 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Deganti širdis
12:00 Paskutinis iš Magikianų 

13:00 Pažadėtoji 
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios
19:30 Farai 
20:30 Prakeikti 
21:00 TV3 vakaro žinios
22:00 Šilumos smūgis
23:50 Nusikalstami protai. Kitapus 
sienų 
00:50 Tironas 
01:40 Amerikiečiai 
02:30 Ekstrasensai tiria 
03:55 Nusikalstami protai. Kitapus 
sienų 
04:45 Tironas 
05:35 Virtuvė

06:05 Mano gyvenimo šviesa 
07:35 Tomo ir Džerio šou 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 

09:55 Monikai reikia meilės
10:25 Namai, kur širdis 
11:00 Nuo... Iki...
11:30 Paveldėtoja 2 
12:00 Yra, kaip yra
13:00 Mano likimas 
15:00 Dvi šeimos 
16:00 KK2
16:35 Labas vakaras, Lietuva
17:40 Yra, kaip yra
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Valanda su Rūta
21:00 Monikai reikia meilės 
21:30 Žinios
22:30 Balsuok už mane
00:15 Judantis objektas 
01:10 Išlikimo žaidimas
02:50 Alchemija. VDU karta
03:20 RETROSPEKTYVA

06:40 Mentalistas 
07:40 Stoties policija 

08:40 Sudužusių žibintų gatvės 
09:40 Paskutinis faras 
10:40 Kobra 11 
11:40 Ekstrasensų mūšis 
13:45 Stoties policija 
14:50 Sudužusių žibintų gatvės 
15:55 Paskutinis faras 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
18:30 Betsafe–LKL. Žalgiris - 
Neptūnas
21:00 Vendeta
22:50 Katastrofos diena 
02:15 F. T. Budrioji akis

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

11:15 „Rasputinas“ 
12:25 „Vienišas vilkas“ 
13:35 TV parduotuvė
13:50 „Miškinis“ 
15:00 Lrytas tiesiogiai
16:00 Reporteris
16:30 Lietuva tiesiogiai
17:00 Po darbų
18:00 Reporteris
18:50 „Mes europiečiai“
18:55 „Juodosios katės“ 
20:00 Reporteris
20:30 Lietuva tiesiogiai
21:00 Prezidento rinkimų laida 
22:00 Reporteris
22:55 „Mes europiečiai“
23:00 Adomo obuolys
00:00 „Miškinis“ 
01:05 „Gluchariovas“
02:05 „Mesingas. Aplenkiantis 
laiką“
02:55 „Juodosios katės“
03:45 „Neišsižadėk“ 
04:35 „Kelrodė žvaigždė“ 
05:20 „Juodosios katės“ 
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05:10 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:05 Labas rytas, 
Lietuva
09:20 Senis 
10:25 Aukštuomenės 
daktaras 6 
12:00 (Ne)emigrantai 
13:00 Vartotojų kontrolė 
14:00 Žinios
14:15 Laba diena, 
Lietuva
16:40 Ponių rojus
17:30 Žinios. 
18:00 „Kas ir kodėl?"
18:30 Nacionalinė paieškų 
tarnyba
19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Rinkimai 2019. 

Kandidatų į Respublikos 
Prezidentus debatai
23:00 Paliekant Neverlandą 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Gyvenimas 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Gimę tą pačią dieną 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 „Kas ir kodėl?“ 
03:30 Ryto suktinis 
04:00 LRT radijo žinios.
04:05 Nacionalinė paieškų tarnyba 
05:00 LRT radijo žinios
05:10 Ponių rojus 

05:35 Virtuvė
06:10 Televitrina 3
06:25 Kempiniukas Plačiakelnis 
06:55 Simpsonai 
07:55 Farai 
08:55 Meilės sūkuryje 

10:00 Deganti širdis
12:00 Paskutinis iš Magikianų 
13:00 Pažadėtoji
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Kaip prisijaukinti slibiną 2
21:20 Tadas Blinda. Pradžia
23:45 Grėsmingasis aštuonetas
02:55 Vyriausiasis vadas 
04:25 Paskutinis iš Magikianų 
05:25 Juokingiausi Amerikos namų 
vaizdeliai

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

11:00 Valanda su Rūta
12:00 Yra, kaip yra
13:00 Mano likimas 
15:00 Dvi šeimos 
16:00 KK2
16:35 Labas vakaras, Lietuva
17:35 Bus visko
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:30 Godzila
00:00 Kapų plėšikė Lara Kroft. 
Gyvybės lopšys
02:15 Sala

06:15 Džiunglių princesė Šina 
07:10 Stoties policija 
08:10 Sudužusių žibintų gatvės 
09:10 Paskutinis faras 
10:10 Kobra 11 
11:10 Ekstrasensų mūšis 
13:45 Stoties policija 

14:50 Sudužusių žibintų 
gatvės 
15:55 Paskutinis faras 
17:00 Info diena
17:30 Kobra 11 
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Naktinė komanda
23:20 Vendeta
01:10 F. T. Budrioji akis 

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

Jurijumi
10:45 Čempionai
11:25 Adomo obuolys
12:25 „Vienišas vilkas“ 
13:35 TV parduotuvė
13:50 „Miškinis“ 
15:00 Lrytas tiesiogiai
16:00 Reporteris
16:30 Kitoks pokalbis su D. 
Žeimyte
17:00 Po darbų
18:00 Reporteris
18:55 „Juodosios katės“ 
20:00 Reporteris
20:30 Kitoks pokalbis su D. 
Žeimyte
21:00 Ne spaudai
22:00 Reporteris
23:00 Ant bangos
01:25 „Moterų daktaras“ 
02:55 „Šeimininkė“ 
04:35 Vantos lapas
05:00 „Kartą po 20 metų“ 

g. 1, Rokiškyje DIDYSIS 
IŠPARDAVIMAS! Taikome net 50 
proc. nuolaidas. 
• Vaikišką šokliuką, kabinamą prie 
durų bei vaikiškus rūbus mergaitei 
iki 7 mėn. Išsamiau telefonu.  
Kaina 30 Eur. Tel. 8 602 90 816. 
Rokiškis
• Automobilinę kėdutę 9-36 kg 
vaikui. Kaina 15 Eur. Tel.  
8 686 68 854. Rokiškis
• Naują, su dėžute, neišpakuotą 
medinį supamą arkliuką.  
Kaina 20 Eur. Tel. 8 615 16 534. 
Rokiškis
• Ypač minkštą ir žavų žaislą - 
meškiuką. Pagamintas naudojant 
tik geriausias medžiagas - iš pliušo, 
todėl ypač minkštas. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Labai geros buklės, ypač lengvą, 
tik 10,5 kg svorio, 4 dalių vežimą 
su pripučiamais ratais. Didelis ir 
erdvus lopšys. Buvo pirktas naujas, 
naudotas tik vieno vaikiuko, labai 
mylėtas ir saugotas. Be defektų, 
su reguliuojama amortizacija. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 615 16 534. 
Rokiškis

RASTA\PAMESTA

• Prie parduotuvės Žalia stotelė 
rasta Zitos Pumputienės banko 

kortelė. Kreiptis į parduotuvę.  
Tel. 8 458 71 633. Rokiškis
• Miesto centre pamesta piniginė 
su vyro dokumentais. Radusius 
prašau susisiekti. Tel. 8 684 89 142. 
Rokiškis
• Balandžio 25-ąją, ketvirtadienį, 
Vytauto g. rasti raktai.  
Tel. 8 672 76 404. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• •18 AG traktoriuką - žoliapjovę 
John Deere, dirbęs 230 
motovalandų. Yra du papildomi 
diržai. Kaina 1550 Eur.  
Tel. 8 647 18 001. Rokiškis
• Traktoriukus - žoliapjoves: 
Partner už 480 Eur, MTD už 
850 Eur, Dynamark už 750 Eur, 
Jonsered už 650 Eur. Kaina 480 
Eur. Tel. 8 635 55 416.  
Rokiškis
• 10 kub.m talpos metalinę cisterną. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 687 53 961. 
Rokiškis
• Vandens statinę 1600 l talpos, 
kaina 320 Eur. Konteinerį 
vandeniui 1000 l talpos. Kaina 55 
Eur. Tel. 8 620 55 819.  
Rokiškis
• Kllipo firmos žoliapjovę.  
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis
• Dvi žoliapjoves už 50 Eur. 35+15. 

Viena neužsiveda. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 612 21 760. Rokiškis

SPORTO IR LAISVALAIKIO-
PREKĖS

• Echolotą Lowrance Mark 5X-Pro. 
Prižiūrėtas ir saugotas, patogiai 
telpa į dėžutę, su akumuliatoriumi. 
Kaina 165 Eur. Tel. 8 692 53 557. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• 4 šulinio ritinius. Perkant visus 
padarysiu nuolaidą. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 610 71 170. Rokiškis
• Savos gamybos medžio apdirbimo 
stakles. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 687 53 961. Rokiškis
• Viengubo pjovimo lentą 6 m, 
tąšus 15x15; 6m ilgio ir tąšus 
10x10; 6 m ilgio. Tel. 8 686 93 420. 
Rokiškis

PASLAUGOS

• Atnaujiname minkštus baldus, 
sofas, lovas, čiužinius, fotelius, 
kėdes, kampus ir kt. Pilnai 
sutvarkome vidų, keičiame 

spyruokles, poroloną, aptraukiame 
gobelenu, eko oda ar natūralia 
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oda. Gaminame  čiužinius pagal 
užsakymus. Tel. 8 610 10 341. 
Rokiškis
• Klijuoju plyteles ir atlieku visus 
kitus apdailos darbus.  
Tel. 8 628 50 224. Rokiškis
• Atliekame įvairius tiek vidaus, 

tiek išorės statybos darbus 
(išskyrus santechnikos darbus). 
Patirtis atliekant statybos darbus 
Lietuvoje, Švedijoje, Norvegijoje, 
Prancūzijoje, Kipre ir t.t.  
Tel. 8 628 25 648. Rokiškis
• Individualių namų fasadų 
šiltinimas. Tel. 8 603 57 235. 
Rokiškis
• Autovežio paslaugos. Vežame 
įvairią techniką ir kitus krovinius 
iki 2,5 t. Tel. 8 689 05 448. 
Rokiškis

PERKA

• Pirkčiau GAZ 53 savivarčio galinį 
bortą. Tel. 8 618 60 325. 
 Rokiškis
• Pirksiu garažą. Siūlyti įvairius 
variantus (išskyrus Pagojėje).  
Tel. 8 609 74 010. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Dvivietę pripučiamą guminę valtį 
Omega 21. Būklė gera. Antroji 
(žalios spalvos) dovanų, perkant 
pirmąją. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 686 94 619. Rokiškis
• Labai geros būklės sportinį 
dviratį. Svoris 5 kg, 30 pavarų. 
Kaina 550 Eur. Tel. 8 611 43 511. 
Rokiškis
• Geros būklės arklinį vežimą 
guminiais ratais. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 640 21 914. Rokiškis
• Audi A4. Kaina 900 Eur.  
Tel. 8 624 01 021. Rokiškis
• Audi A4 1,6 l, benzinas, 1997 m., 
tvarkinga. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 623 95 116. Rokiškis
• BMW 525 2001 m., 120 kW, 
dyzelis. Kaina 2000 Eur.  
Tel. 8 679 88 240. Rokiškis
• 1996 m. Audi A4. Automobiliui 
ką tik atlikta TA (šių metų 
balandį). Pakeisti stabdžių diskai 
ir kaladėlės. Yra vairo stiprintuvo 
defektas. Daugiau informacijos 
nurodytu telefonu. Kaina 750 Eur. 
Tel. 8 618 39 476. Rokiškis
• Volvo automobilius. Visa 
informacija telefonu. Kaina 500 
Eur. Tel. 8 605 56 308.  
Zarasai
• Naudotą vaikišką keturratį. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 610 71 170. 
Rokiškis

• Audi A6 1987 m., sedaną. 1,9 
l, TDI, 81 kW, TA iki 2020.06. 
Kaina 1200 Eur. Tel. 8 614 66 272. 
Rokiškis
• Seat Alhambra 1999 m., 66 kW, 
dyzelis. Yra parūdijimų. Kaina 750 
Eur. Tel. 8 620 31 728.  
Rokiškis
• 2003 m. VW Golf. 2 l, benzinas, 
dalimis. Tel. 8 682 13 410.  
Rokiškis
• Ford Focus 2004 m., 1,8 l, 85 
kW, dyzelis, tvarkingas. TA iki 
2020.09.05. Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
• Opel Astra H 2007 m., 1,9 l, 
88 kW, iš Vokietijos. Daugiau 
informacijos telefonu.  
Kaina 2000 Eur. Tel. 8 612 80 077. 
Rokiškis
• Du tvarkingus dviračius. Pilkas 
50 Eur, rusvas 30 Eur.  
Tel. 8 626 63 158. Rokiškis
• 199 4m. Audi B4 universalą. 
Oda, el. langai, lieti ratai, pakeistas 
diržas, vandens pompa, tvarkinga. 
TA 2 metams. Rida 240 000 km. 
Kaina 950 Eur. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Dalimis VW Golf 1,9 l, TDI, 66 
kW, universalas, 1996 m. 
 Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Audi A4 2005 m., 1,9 l, TDI, 85 
kW. Kaina 3350 Eur.  
Tel. 8 683 23 955. Rokiškis
• 2002 m. Subaru Legacy. TA iki 
2021.04. 2 l, benzinas/dujos. Dujos 
dėtos naujos 2015 m. Kablys ir lieti 
ratai. Nesupuvusi. Kaina 1100 Eur. 
Tel. 8 682 02 472. Kupiškis
• VW Passat B5 1998 m., 66 kW, 
1,9 l, dyzelis, TA iki 2019.12 . 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 620 18 132. 
Rokiškis
• 2005 m. Audi A6 quattro. 2,7 
l, dyzelis, automatinė pavarų 
dėžė, odinis salonas ir t.t. Sėdi ir 
važiuoji. Investicijų nereikalauja. 
Kaina 3850 Eur. Tel. 8 606 12 490. 
Rokiškis
• 1996 m. Renault Laguna 2 l, 
benzinas. Hečbekas, auksinės 
spalvos. TA pasibaigusi. 
Važiuojantis automobilis. 
Išsamesnė informacija telefonu. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 687 73 075. 
Rokiškis
• VW Passat universalą. 1,9 l, 
TDI, 81 kW, 1996 m., su pilniausia 
komplektacija! Borto kompiuteris, 
autopilotas, klimato kontrolė, 
šildomos odinės sėdynės, 4 el. 
langai, el. veidrodėliai, kablys. 
TA ilgam, kuro sanaudos 4-5 l. 
Kaina 1150 Eur. Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis
• Ford Mondeo 2001 m., 2 l, 85 
kW, TA iki 2020 m. Kaina 450 Eur. 
Tel. 8 682 15 510. Rokiškis
• Audi A6 2003 m. Klimato 
kontrolė, kablys, el. langai, el. 
veidrodėliai, autopilotas. Kaina 
2300 Eur. Tel. 8 610 23 938. 
Rokiškis
• Fiat Ulysse 1998 m., 2,1 l, TD, 
TA iki 2021.04.20 . Kaina 880 Eur. 
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Moterišką geros būklės trijų bėgių 
dviratį. Tel. 8 628 55 843.  
Rokiškis
• VW Passat 1998 m., 1,9 l, 
dyzelis, 81kW, TA iki 2020.12. 
Kaina derinama. Kaina 650 Eur. 
Tel. 8 620 70 069. Rokiškis
• Paspirtuką. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 678 09 749. Rokiškis
• Audi 80 B2 1986 m., 1,8 l, 
benzinas/dujos, TA, tvarkinga. 
Kaina 520 Eur. Tel. 8 675 47 620. 
Rokiškis
• VW Passat B4 1995 m., 
universalas, 1,9 l, dyzelis, TA, 
tvarkinga. Kaina 820 Eur.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Motociklą IZ Planeta 4. 
Registruotas, TA iki 2019.07.14. 
Motociklas 1986 m., 
nerestauruotas. Pakeistas naujas 
variklis Planeta 5, sėdynė pasiūta 
pagal užsakymą. Kaina 1100 Eur. 
Tel. 8 651 98 478. Rokiškis
• 1991 m. VW Passat. Kaina 300 
Eur. Tel. 8 670 27 269.  
Rokiškis
• Opel Astra 2 l, 60 kW, dyzelis. 
Tel. 8 621 15 904. Rokiškis

• Opel Vectra 2,2 l, DTI. Geros 
komplektacijos. Variklis veikia. TA 
iki 2019.05.10. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 699 33 758. Rokiškis
• Audi 80 1,6 l, benzitas, TA iki 
2021.04. Lieti ratai, naujos M+S 
padangos. Dokumentuose nei kW, 
nei kuro rūšis bei galingumas 
nenustatyti. Senelio važinėta 12 
metų. Kėbulas be rūdžių. Kuro 
sąnaudos 6 l/100km. Galimas 
keitimas į motorolerį iki 50CC. 
Kaina 420 Eur. Tel. 8 684 20 231. 
Kupiškis
• 2002 m. BMW 530. Dyzelis . 
Kaina 2500 Eur. Tel. 8 698 04 622. 
Rokiškis
• 2004 m. Opel Meriva 1,6 l . 
Kaina 1400 Eur. Tel. 8 698 04 622. 
Rokiškis
• 2009 m. VW Caddy 2 l, dyzelis. 
Kaina 5000 Eur. Tel. 8 698 04 622. 
Rokiškis
• 2005 m. VW Passat 2l, dyzelis. 
Kaina 2400 Eur. Tel. 8 698 04 622. 
Rokiškis
• VW Passat 2001 m., 1,8 l, 
benzinas/dujos. Kaina 1400 Eur. 
Tel. 8 698 04 622. Rokiškis
• 2009 m. Opel Insignia 2 l, 
dyzelis. Kaina 3000 Eur.  
Tel. 8 698 04 622. Rokiškis
• 2011 m. Opel Vivaro 2 l, dyzelis. 
Kaina 3500 Eur. Tel. 8 698 04 622. 
Rokiškis
• 2004 m. Mazda 3. Benzinas-
dujos. Kaina 1500 Eur. 
Tel. 8 698 04 622. Rokiškis
• 2005 m. VW Tuareg 3 l, dyzelis. 
Kaina 3300 Eur. Tel. 8 698 04 622. 
Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Skardinius diskus su padangomis, 
Audi A4 (B5), WV. Padangos tinka 
važiuoti vasarą. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 611 31 647. Rokiškis
• Opel Astra 2000 m., DTI ,2 l, 74 
kW, dalimis. Tel. 8 651 12 780. 
Rokiškis
• Kuro purkštuką tinkantį 
Ford Mondeo 2 l, dyzelis. 
Kodas EJDR00301Z Delphi. 
Visiškai restauruotas. Atitinka 
visus parametrus. Analogai 
EJDR00002Z, EJDR00101Z, 
EJDR00001Z, HCR104. Kaina 70 
Eur. Tel. 8 636 00 696.  
Rokiškis
• Kuro purkštuką tinkantį Citroen 
C3, Citroen C4, Citroen C5, Ford 
C-Max, Ford Focus C-Max, Ford 
Focus, Mazda 3, Peugeot 206, 
Peugeot 307, Peugeot 308, Peugeot 
407, Volvo C30, Volvo S80, Volvo 
V70. Kodas 0445110259. Tikrintas. 
Atitinka visus parametrus.  
Kaina 40 Eur. Tel. 8 636 00 696. 
Rokiškis
• Kuro purkštukus tinkančius 
Renault Laguna 2,2 l, dyzelis, 
Espace 2,2 l, dyzelis, VelSatis 2,2 
l, dyzelis, Avantime 2,2 l, dyzelis. 
Kodas 0445110084. Atitinka visus 
parametrus. Analogai 0986435173. 
Yra 3 vnt. Vieneto kaina 40 Eur. 
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Kuro purkštuką tinkantį Citroen  
2 l, 2,2 l, Fiat 2 l, Peugeot 2 l, 
2,2 l. Restauruotas. Naujas Bosch 
išpurškėjas. Kodas 0445110062. 
Analogai 0445110076, 
0445110077. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Kuro purkštuką, tinkantį 
Mercedes A160 1,7 l, dyzelis, 
Mercedes A170 1,7 l, dyzelis. 
Kodas 0445110015. Tikrintas. 
Atitinka visus parametrus. Analogai 
0445110003, 0445110004, 
0445110005, 0445110006, 
0445110014, 0445110195, 
0445110196. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Mašininį dujų balioną su puse 
baliono duju. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 610 71 170. Rokiškis
• Geros būklės vasarines padangas. 
Likutis 6-7 mm. 185/65, 4 vnt . 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 647 28 526. 
Rokiškis
• Peugeot 406 lietus ratus. R15, 
keturių skylių. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 647 28 526. Rokiškis
• Mercedes Benz W211 originaliuss 
R16 lietus ratlankius su žieminėmis 

padangomis. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 646 82 607. Rokiškis
• Audi B4 benzininį sedaną dalimis. 
Tel. 8 608 04 003. Rokiškis
• VW Golf R14 originalius 
lietus ratlankius su apynaujomis 
žieminėmis padangomis. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 646 82 607.  
Rokiškis
• Lengvojo lydinio ratlankius R15 
205/55. Tinka VW Golf, Opel 
automobiliams. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 646 82 607. Rokiškis
• VW Passat B5 1,9 l, TDI, 81 kW, 
1999 m., dalimis. Variklio skyriaus 
nėra, visa kita yra. Kėbulas 
nesupuvęs, spalvos kodas LR5V, 
Rokiškio raj. Tel. 8 662 18 822. 
Panevėžys
• Lengvo lydinio gražius ratlankius, 
keturių skylių, R15. Centrinė skylė 
58 mm, tarpas tarp skylių 10 8mm. 
Tel. 8 615 55 734. Rokiškis
• 2005 m. Opel Astra universalo 
kablį. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 646 82 607. Rokiškis
• 2006 m. Opel Astra universalą 
dalimis. Tel. 8 699 86 773.  
Rokiškis
• Lietus ratlankius su padangomis 
R17 215/55. Tinka Audi A4, A6. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Lietus ratlankius su labai geros 
būklės vasarinėmis padangomis 
Michelin 205/55 R16. Tinka Audi 
A4, A6. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• R16 lietus ratus. Tarpai tarp 
skylių 110.00 Centrinės skylės 
diametras 65.1. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 621 38 290. Rokiškis
• Lietus ratus su vasarinėmis 
padangomis 215/55 R16 5x110. 
Tinka Opel Zafira, Vectra, Astra, 
Signum. Kaina 135 Eur.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• 2003 m. Opel Zafira 2l., DTI, 74 
kW, dalimis. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• Renault Espace 3 dalimis. Durys, 
langai, dėžė, sankaba, starteris, 
generatorius ir t.t.  
Tel. 8 647 47 306. Rokiškis
• Įvairias, naujas VAZ, ŽIGULI 
dalis. Tel. 8 692 49 480.  
Rokiškis
• Dalimis Audi 80 B4 2 l, benzinas, 
85 kW ir VW Golf 3 1,9 l, 66k W. 
Tel. 8 612 74 047. Rokiškis
• R13, R14, R15 ratus su 
padangomis, ratlankius.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• VW Golf 3 1998 m., 1,9 l, TD, 
universalą dalimis.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Pigiai Nissan Primera 2004 m., 
1,9 l, 88 kW dalis.  
Tel. 8 618 04 112. Kupiškis
• Mitsubishi Space Star ratlankius 
su padangomis R15 4/114. Kaina 
120 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Dalimis Audi A6 C5 2,5l, 132 
kW, automatinė greičių dėžė. 
Viskas dar kokas yra, ką domina 
- skambinkite. Jei neatsiliepsiu, 
rašykit žinutę, jums bus visada 
atsakyta. Tel. 8 621 00 486. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Du veikiančius televizorius po 25 
Eur. Vido ir Sharp.  
Tel. 8 608 04 224. Rokiškis
• Spalvotą televizorių Šilelis su 
skaitmeniniu imtuvu. Kaina 55 Eur. 
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Veikiantį televizorių Philips. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 629 82 227. 
Rokiškis
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ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Grėblį Dobilas 3, smulkintuvą ir 
rinktuvą. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 641 06 273. Rokiškis
• Žolės smulkintuvą TM-240. 
Atitinka Europos Sąjungos 
reikalavimus. Pagamintas Italijoje. 
Labai mažai naudotas (smulkinta 
3 ha plote buvusi žolė). Darbinis 
plotis 2,4 m. Atraminiai ratai ir 
pavažos. Kaina 3800 Eur.  
Tel. 8 611 43 511. Rokiškis
• Geros būkės grėblį vartytuvą Fart. 
Plotis 2 m. Derybos dėl kainos 
vietoje. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 611 64 429. Rokiškis
• Purkštuvą be siurblio, plotis 6 m. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 686 94 619. 
Rokiškis
• Kultivatorių. Plotis 2,6 m. 
Naudotas prie T40. Pridedu dar 9 
spyruokles atsargai. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 686 94 619. Rokiškis
• 3 korpusų rusišką plūgą, 
kultivatorių, lenkišką purkštuvą ir 
trąšų barstytuvą. Tel. 8 682 13 410. 
Rokiškis

• K 700 padangą. Mtz 820 galinį 
naują ratlankį ir naują, su visais 
priedais, kablį. Tel. 8 682 13 410. 
Rokiškis
• Tvarkingą žemės ūkio techniką. 
Traktorių MTZ-80, T-16 su krovėju, 
tralą šieno rulonams vežti ir mešlo 
kratytuvą. Kaina 3000 Eur.  
Tel. 8 610 02 357. Kupiškis
• Savadarbį traktorių.  
Kaina 850 Eur. Tel. 8 687 19 763. 
Rokiškis
• Rinktuvą Krone 3200-Turbo. 
Tinka šiaudams ir žaliai masei, 
su smulkinimo peiliais. Valdymas 
Joistiku. Kaina 1150 Eur.  
Tel. 8 652 59 364. Rokiškis
• Grėblį Dobilas. Naujas bėgimo 
takelis ir pakeisti bėgikai bei 
diržas. Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 652 59 364. Rokiškis
• Vienašę savivartę priekabą (450 
Eur), MTZ-80 1988 m. traktorių 
(2000Eur), dvivagį plūgą (150 
Eur), rotacinę šienapjovę (200 Eur). 
Kaina 2000 Eur. Tel. 8 605 20 911. 
Kupiškis
• Vokišką šieno, šiaudų ritininį 
presą. Yra tiesioginio krovimo į 
priekabą funkcija. Riša gerai.  
Tel. 8 623 43 539. Rokiškis
• Nedidelę vandens talpyklą ant 
ratų. Arklinį, 3m pločio grėblį, 
perdarytą, pakabinamą ant 
traktoriaus. GVK šieno vartytuvą. 
Tel. 8 682 97 143. Rokiškis

Ieškokite 
prekybos centruose!

Maskvos oro uoste sudegė 
„Aeroflot“ SSJ-100 lėktuvas, 
išgyveno mažiau nei pusė keleivių

Užsienio žiniasklaida pra-
neša, kad Maskvos Šereme-
tjevo oro uoste avariniu būdu 
nusileidęs lėktuvas užsilieps-
nojo tiesiai ant pakilimo tako. 
Naujausiais duomenimis, iš-
gyveno mažiau nei pusė kelei-
vių – tik 37 iš 78 lėktuvu skri-
dusių asmenų.

Teigiama, kad lėktuvas pa-
kilo iš Maskvos į Murmanską 
17:50 vietos laiku, tačiau vos 
pakilęs skrydžių valdymo cen-
trui pranešė turįs sugrįžti į Šere-
metjevo oro uostą. Pirminiais 
duomenimis, Rusijos skrydžių 
kompanijai „Aeroflot“ priklau-
sančiame „Sukhoi Superjet“ 
laineryje buvo 78 asmenys, 72 
keleiviai ir 6 įgulos nariai. Eva-
kuotis keleiviams teko laineriui 
jau liepsnojant. Aeroflot“ spau-
dos tarnyba išplatino trumpą 
pranešimą dėl šios katastrofos, 
kuriuo skelbia: „Patvirtinama 
informacija apie orlaivio vari-
klių užsidegimą“. Sekmadienio 
vakare skrydžiui iš Maskvos į 
Murmanską pakilęs SSJ-100, 
kuriame buvo 73 keleiviai ir 
penki įgulos nariai, maždaug po 
10 minučių pasiuntė nelaimės 
signalą ir leidosi į Šeremetje-
vo oro uostą avariniu būdu. Jo 
pilotams nepavyko orlaivio nu-
tupdyti pirmu bandymu, o per 
pakartiną bandymą lėktuvas 
trenkėsi į nusileidimo taką – iš 
pradžių ratais, po to – priekine 
dalimi ir užsidegė. Nors gaisras 
buvo užgesintas gana greitai, 

galinės lėktuvo dalies nuo pat 
sparnų sparnų neliko.

Kiek anksčiau buvo pra-
nešta, kad per šį įvykį žuvo 13 
žmonių, šeši žmonės žmonės 
nukentėjo, o dalies keleivių bū-
klė nebuvo galutinai žinoma. 
„Kol kas nepavyksta rasti 13-os 
žmonių, kurie buvo šios skry-
džio keleivių sąraše“, – teigė 
šaltinis.

Katastrofos tyrėjų prelimi-
nariais duomenimis, ji įvyko į 
lėktuvą trenkus žaibui. „Pagrin-
dinė versija yra žaibo smūgis į 
lėktuvą, po kurio automatika 
išsijungė. Tai patvirtino vienas 
iš įgulos narių“, – sakė vienas 
tyrėjų.

ki šiol buvo užfiksuotos trys 
SSJ-100 lėktuvų, kurių pati-
kimumu ir saugumu smarkiai 
abejojama tarptautinėje rinkoje, 
avarijos ir katastrofos. 2012-ųjų 
gegužę ikiserijinės gamybos 
SSJ-100 lėktuvas nukrito netoli 
Indonezijos sostinės Džakartos 
per parodomąjį skrydį. Žuvo 
visi 45 juo skridę žmonės. 2013 
metų birželį Islandijos sostinės 
Reikjaviko oro uoste bandomąjį 
skrydį atlikusiam SSJ-100 nusi-
leidus kietai, sužalojimų patyrė 
vienas iš penkių juo skridusių 
žmonių. 2018-ųjų spalį Rusijos 
skrydžių bendrovei „Jakutija“ 
priklausantys toks lėktuvas leis-
damas Buriatijos sostinėje Ulan 
Udėje nuriedėjo nuo tako. Ne-
dideles traumas patyrė keturi iš 
92-ių juo skridusių žmonių.

Delfi. lt inform.
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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!

AVINAS. Su-
dėtingiausia bus 
savaitės pradžia – 
būkite itin atidūs 

kelyje, atsargiai rinkite žo-
džius. Būsite priversti rinktis, 
priimti galutinį sprendimą, 
o tai padaryti nebus lengva. 
Nepalankus metas juridiniams 
procesams pradėti, tolimoms 
kelionėms. Teisininkai, poli-
tikai, reklamos specialistai ir 
švietimo atstovai stipriausiai 
pajus neigiamą įtaką. Seksis 
grožio srities specialistams, 
menininkams, aktoriams – tai 
tinkamas laikas saviraiškai. 
Gali pasibelsti nauji romantiš-
ki jausmai, tai ypač pasakytina 
apie savaitės pabaigą – neatsi-
sakykite kvietimų pasižmonė-
ti, būkite socialiai aktyvūs.

JAUTIS. Lau-
kia nelengva sa-
vaitė, tačiau bus 
gerų dalykų. Gali-

te susidurti su finansiniais sun-
kumais, tikėtinos neplanuotos 
išlaidos. Verčiau susilaikyti 
nuo didesnių investicijų, rei-
kia pataupyti. Gali atsinaujinti 
sveikatos problemos, daugiau 
ilsėkitės, nepertempkite ner-
vų sistemos. Pirmąją savaitės 
pusę nemažai laiko teks pra-
leisti kelyje – laukia dalykinės 
komandiruotės, tikėtinos sma-
gios pažintys. Užsimezgę len-
gvabūdiški ryšiai gali staiga 
peraugti į stiprius romantinius 
jausmus. Savaitės pabaigoje 
laukia stipresni išgyvenimai, 
netrūks stresinių situacijų. Pa-
lanku galvoti apie poilsį. 

DVYNIAI. Ims 
rūpėti praktiniai 
reikalai, norėsis 
pasirūpinti finan-

sais, liks mažiau blaškymosi, 
paprastai jums būdingo žais-
mo, gyvenime atsiras daugiau 
aiškumo, pastovumo. Ieškan-
tiems naujų darbo perspekty-
vų, papildomų uždarbio šal-
tinių – seksis. Sudėtingesnis 
periodas kūrybinių profesijų 
atstovams – gali pritrūkti 
įkvėpimo. Savaitės viduryje 
susidursite su netikėtumais, 
galbūt susijusiais su pinigais 
– tai gali būti tiek nuostoliai, 
tiek ir netikėtas pelnas. Šiuo 
metu itin pasiteisins nestan-
dartiniai sprendimai.

VĖŽYS. Galite 
susidurti su keis-
tomis, neaiškio-
mis situacijomis, 

nestandartiškai mąstančiais 
žmonėmis. Bus sunkiau veikti 
savarankiškai, prireiks bičiu-
lių, kolegų pagalbos. Nega-
lima niekuo pasitikėti, reikia 
atidžiai tikrinti visas detales, 
informaciją – netrūks miglotų 
aplinkybių. Dėmesio skirkite 
emociniam pasauliui, anali-
zuokite savo jausmus – gali 
aplankyti svarbios įžvalgos. 
Sulig savaitės viduriu tapsite 
daug ryžtingesni, atsiras mo-
tyvacija veikti. Galimos pro-
blemos darbo aplinkoje, teks 

Astrologinė prognozė savaitei 
susitaikyti su esama situacija. 
Savaitės pabaigoje spręsis 
svarbūs finansiniai klausimai. 

LIŪTAS. Su-
lauksite daug pa-
laikymo iš aplin-
kos, realizuosite 

savo sumanymus. Didžiausias 
pavojus – aptingti ir tiesiog 
plaukti pasroviui, neišnaudoti 
likimo dovanojamų palankių 
progų. Tinkamas metas svar-
biems dalykiniams klausi-
mams spręsti, ieškoti naujų 
profesinių perspektyvų. Sek-
sis verslininkams, vadovams, 
valstybės tarnautojams, ban-
kų ir didelių korporacijų dar-
buotojams. Fortūna šypsosis 
tvarkant finansinius reikalus, 
galimos stambios piniginės 
įplaukos, pelningi sandoriai. 
Nevalia prarasti budrumo, ga-
lite pervertinti savo jėgas.

M E R G E L Ė . 
Produktyvus ir 
sėkmingas metas, 
Turėsite progą 

suspindėti reikiamų žmonių 
akyse, smarkiai pasistūmėti 
karjeros laiptais. Didžiausi 
jūsų priešai bus inertiškumas, 
delsimas. Savaitės viduryje 
susidursite su netikėtumais, 
kažkas jūsų gyvenime gali 
iš esmės pasikeisti. Palanku 
ieškoti papildomų ar naujų 
uždarbio galimybių. Labai 
norėsis atsinaujinti, keisti nu-
sistovėjusią tvarką, nebijosite 
išsiskirti iš minios, stebinsite 
aplinkinius.

S VA R S T Y -
KLĖS. Sudėtin-
giausios ir įtemp-
tos dienos bus 

antradienis ir ketvirtadienis. 
Jei turite galimybę, atsiribo-
kite nuo pernelyg atsakingos 
veiklos. Jeigu turite priimti 
svarbius sprendimus, nesku-
binkite įvykių, reikia vengti 
konfliktinių situacijų. Kilę 
ginčai spręsis ne jūsų naudai, 
rizikuojate smarkiai nukentėti 
tiek morališkai, tiek finansiš-
kai. Savaitės viduryje visos 
mintys bus sutelktos į daly-
kinę veiklą, ieškosite naujų 
sprendimų senoms proble-
moms – nebijokite originalių 
idėjų, pasiteisins nestandarti-
nis mąstymas. 

S K O R P I O -
NAS. Seksis rea-
lizuoti profesinius 
sumanymus, pa-

vyks sustiprinti savo autori-
tetą, tačiau galimi sunkumai, 
susiję su asmeniniu gyveni-
mu. Noras vadovauti ir kon-
troliuoti situaciją padės kar-
jeroje, bet meilės reikaluose 
sukels nemažai problemų. 
Penktadienis – itin nepalankus 
santykiams aiškintis, gali nu-
trūkti svarbūs ryšiai. Pirmoje 
savaitės pusėje nemažai laiko 
reikės skirti finansiniams rei-
kalams tvarkyti, bendram biu-
džetui organizuoti, su mokes-
čiais susijusiems klausimams 
spręsti – deja, ne viskas eisis 

taip, kaip norėtųsi.
ŠAULYS. Periodo pradžia 

įtempta ir grės-
minga. Padidės 
traumų, avarijų, 
gaisrų tikimybė, 

itin atsargiai elkitės su aštriais, 
metaliniais daiktais. Neper-
vertinkite savo jėgų – tai bus 
labai pavojinga. Daug nesusi-
pratimų laukia asmeniniame 
gyvenime, ypač nerekomen-
duojama dramatiškai aiškintis 
santykių, ieškoti kaltų. Strigs 
juridiniai reikalai. Savaitės 
vidurys – ne ką mažiau įtemp-
tas, spręsite finansines proble-
mas, galimi konfliktai, susiję 
su bendro biudžeto panaudo-
jimu. O štai savaitės gale bus 
galima atsikvėpti, reikalai ge-
rės, fortūna vėl ims jums šyp-
sotis.

OŽIARAGIS. 
Reikės sunkiai 
dirbti. Užgrius 
daugybė smulkių 

darbų, reikės greitai suktis. 
Pirmąją savaitės pusę bus 
daug neįpareigojančio bendra-
vimo, naujų pažinčių ir nau-
dingos informacijos. Puikus 
metas kontaktams megzti, ko-
mandiruotėms, profesiniams 
įgūdžiams tobulinti, moks-
lams, prezentacijoms. Nepa-
mirškite kokybiškai ilsėtis, 
sveikai maitintis, nepertem-
pkite nervų sistemos, kitaip 
neišvengsite stipresnių galvos 
skausmų, jėgų trūkumo, gali 
prikibti peršalimo ligos.

VA N D E N I S . 
Daugiau galvosite 
apie namus, buitį, 
norėsite gražin-

ti artimą aplinką. Sulauksite 
svarbių žinių, galimos ne-
tikėtos pažintys, netolimos 
išvykos. Palanku tvarkyti pi-
niginius reikalus, realizuoti 
originalius sumanymus. Ypač 
seksis kūrybingiems, nestan-
dartiškai mąstantiems žmo-
nėms. Dėmesio skirkite vai-
kams, mylimiesiems, kartu 
pramogaukite. Nenumokite 
ranka į kūno siunčiamus si-
gnalus, tausokite sveikatą. 
Paskutiniosiomis savaitės die-
nomis būsite linkę prisitaikyti, 
plaukti pasroviui, tai puikus 
metas romantiškiems pasima-
tymams.

ŽUVYS.  Galė-
site atsipalaiduoti, 
laukia smagios iš-
vykos, naujos pa-

žintys, tai ypač pasakytina apie 
pirmąją savaitės pusę.  Nepa-
mirškite pasirūpinti ir namų rei-
kalais. Tikėtini nesusipratimai 
su šeimos nariais. Savaitės vi-
duryje jums ypač seksis, galite 
sulaukti įspūdingų pasiūlymų, 
susijusių su profesine veikla. 
Turėsite galimybę sustiprinti 
savo autoritetą, sublizgėti rei-
kiamų žmonių akyse. Savaitės 
pabaigoje gali sustreikuoti svei-
kata – daugiau ilsėkitės. Savait-
galis puikiai tiks linksmybėms, 
šeimos šventėms.

Kiškio renesansas
Oi, Tu Rokai, Tu begėdi,
Kam Tu kiškių mėsą ėdi?
Nuo kalvelės žvalgau tolį,
Gal išvysiu dar kur brolį.

Mėgstu ūglius želmenėlių,
Geriu rasą gaivią šaltinėlių.
Kai man linksma tai dainuoju,
Parugėm gelsvom šuoliuoju.

Purškia nuodus-piktai spjaudaus,
Apaščios upely tada maudaus.
Dar pamėgau dvaro parką,
Tik bijau darys ten tvarką.

Apibėgu ant kalvų koplyčias,
Miestelėnų ponų gryčias.
Man dar pikta kai kas loja,
Parką Šepkai prikakoja.

Gerai veikia miesto pliažas,
Tik kam kiškiui toks muliažas?
Kam baseinas, dušas, pirtis,
Man čia būtų tikra mirtis.

Nemunėlis vingiais teka,
Džiugiai kiškio širdis plaka.
Šetekšna, žavingoji Vyžuona,
Prie jų meilė, kiškio duona.

TRIBŪNA

Jau užtenka pataikauti,
Eisiu miestui vadovauti.
Rokai, denk svečiams stalą,
Mūryk kiškiui pjedestalą.

Galės vilkas tada staugti,
O turistai plaukte plaukti.
Dar pasaulis to nematė,
Kad paminklą kiškiui statė.

Miesto tyroje padangėj,
Guli Jakovas belangėj.
Jį pas Tičkų greit ,,nugros“,
Bus tiems ubagams sriubos.

Ar įdomi Lietuvos tuščia aikštė?
Kiškio ryškiai suspindės žvaigždė.
Aš ne Paulius, Tyzenhauzas,
Ir ne koks ten Miki-mauzas.

Duokit Žvaigždę man už drąsą,
Dvigubo šalies piliečio pasą.
Ar gi kiškis ne tautietis?
Miesto aš Garbės pilietis.

Čia bėgioju, čia ir mirsiu,
Savo auką miestui skirsiu.
Mane glostys ir kankins,
Gal net miestą pervadins?

Romualdas JUKNA 
   2019-05-01

„Rokiškio Sirena“ redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su išsakyta nuo-
mone. Skiltyje „Tribūna“ galite pasisakyti visi. 

Savo tekstą siųskite el. paštu reklama@rokiskiosirena.lt arba paprastu paštu 
Nepriklausomybės aikštė 12, Rokiškis
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ANEKDOTAI
PRAMOGŲ KAMPELIS

– Sveiki atvykę į Niurzgų ir 
nuobodybių klubą. Imkite kėdę, 
sėskitės.

– Apskritai, tai ši kėdė – be 
atkaltės. Vadinasi, tai – taburetė.

– Supratome. Gerbiami 
kolegos, panašu, kad turime 
naują vadovą.

***
Skambutis į duris. Mažasis 

Petriukas jas atidaro. O už durų 
– vaikinukas su puokšte gėlių. 

Orų prognozė gegužės 7-9 d.
Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Gegužės 7 d. Naktį 3

Dieną 12
V, 
4-9 m/s

Ankstų rytą dirvos 
paviršiuje galima 
šalna.

Gegužės 8 d. Naktį 0
Dieną 13

PV,
3-8 m/s

Šalna.

Gegužės 9 d. Naktį  4
Dieną 17

PR, 
5-11 m/s

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

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

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

Petriukas klausia:
– Ko tai tu pas mano seserį 

dažnokai vaikštai. Tu ką, savo 
neturi?

***
Kalbama, kad Venesuelos 

diktatorius Maduro norėjo 
pasitraukti pagal ukrainietišką 
scenarijų. Bet draugas iš Rusijos 
įkalbėjo elgtis pagal rumunišką.

***
– Mama, kodėl mane visi 

vaikai kieme pravardžiuoja 
šaldytuvu?

– Tiesiog jie blogai išauklėti. 
Neverk, Indesitai.

***
Žmona bara vyrą, IT 

specialistą:
– Tu net neatsimeni, kada 

mūsų vestuvių metinės!
– O va ir atsimenu! Lygiai 

trys dienos po to, kai pasibaigs 
licencija antivirusinei programai.

***
Kai moteris kalba apie tvirtą 

vyrišką petį, ji paprastai turi 
omenyje sprandą.

***
Kalbasi du programišiai:
– Aš vakar įsilaužiau į vienos 

superslaptos kompanijos serverį.
– Ir ką ten žmonės daro?
– Tą patį, ką ir mes. 

Facebooke sėdi.
***

Vienas naujalietuvis pasakoja 
kitam:

– Žinai, aš savo mailiaus 
portfelyje radau kokaino. 
Įsivaizduok, bernui dar tik 10 
metų, o jis jau daiktus iš namų 
tempia.

***
Skelbimas viešajame tualete: 

„Gerbiamieji, nevokite tualetinio 
popieriaus. Jūs stebimi vaizdo 
kameromis“.

***
Jei teisingai naudojatės 

daktaru Gūglu, tai kiekviena liga 
– mirtina.

***
Kalbasi dvi paauglės. Viena:
– Man niekas po langais 

ant asfalto neparašys „Su 
gimtadieniu, Maryte!“, nes mano 
gimtadienis žiemą.

Kita draugė:
– Neverk, nebijok, parašys 

ant sniego. Geltonomis raidėmis.
***

– Jūsų mylimiausias 
keturkojis draugas?

– Lova.
***

Testamentas: „O mano 
žmonai Marytei, visą gyvenimą 
svajojusiai apie kailinius ir 
briliantinį kolje, aš palieku 
supamąjį krėslą. Jame gera 
svajoti“.

***
Butą nuomojanti močiutė 

sako kaimynei:
– Kažin kaip rasti 

nuomininką, kuris negertų, 
netriukšmautų, neterštų virtuvės, 
mergų nesivedžiotų...

– Žinau vieną tokį! Leniną!
***

– Kapitone, žemė!
– Ir pats matau! Laikas 

katapultuotis!
***

Petriukas klausia mamos:
– O žmona tai jau visam 

gyvenimui?
– Taip, vaikeli, visam 

gyvenimui.
– Tai dar baisiau už mokyklą!

***
Patarimas naminių gyvūnų 

krautuvėlės paukštelių skyriuje: 
„Nepirkite papūgos, jei namuose 
yra mažas vaikas. Jis paaugs, 
nustos verkti. O va papūga...“

***
Mama su mažyliu stovi prie 

bankomato eilėje, nori pinigų 
išsigryninti. Mažylis žiūri į 
bankomatą ir klausia:

– O kaip tėvelis į jį įlindo?
***

Ulijanovsko vaikų darželyje 
buvo iškilmingai atidengta 
atminimo lenta „Šiame kampe 
stovėjo Leninas“.

***
Jaunas tėvelis suka galvą, 

kaip paaiškinti žmonai, kad 
jų trijų savaičių mažyliui 
parduotuvėje reiktų nupirkti 
va tą radijo bangomis valdomą 
sraigtasparnį.

***
Karininko sūnus klausia:
– Ar tiesa, kad karininkai 

net pačiose sudėtingiausiose 
situacijose išlaiko šaltą protą?

– Taip, sūneli.
– Ar tu galėtum vietoj 

mamos pažiūrėti mano 
elektroninį dienyną?

***
Didžiausias parapijos 

nuoboda ir šventuolis eina 
išpažinties:

– Gerbiamas klebone, ar aš 
teisingai gyvenu?

– Teisingai. Bet veltui.
***

– Vaikučiai, kas jums 
labiausiai patiko muziejuje?

– Kaip tamsta mokytoja 
nukrito nuo laiptų.

***
Mokykloje:
– Vaikučiai, kas gali 

papasakoti, ką reiškia sutapimas?
Petriukas:
– Taip jau sutapo kad mano 

tėvų vestuvės buvo tą pačią 
dieną.

AUGALAI

• Sėklinius grikius.  

BUITINĖ TECHNIKA

• Skalbimo mašiną. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 646 68 901. Rokiškis
• Naudotą skalbimo mašiną 
Blomberg. Veikia gerai. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 609 75 812.  
Rokiškis
• Skalbimo mašiną Blomberg. 

Naudota. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 624 11 027. Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną CAIKA 
134. Kaina 155 Eur.  
Tel. 8 621 86 262. Rokiškis
• Automatinę skalbimo mašiną 
Bosh. Talpa 6 kg. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Veikiančią Whirlpool (5 kg) 
skalbimo mašiną. Daugiau 

informacijos telefonu. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 677 58 136. 
 Rokiškis
• Galingą, veikiantį, naudotą dulkių 
siurblį, 1600 W. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 692 49 480. Rokiškis

Tel. 8 626 67 915. Zarasai
• Sėklinius žirnius. Kaina 180 
Eur/t. Galimas pristatymas.  
Tel. 8 624 11 926. Rokiškis

DOVANOJA

• Dovanoju, pasiimti patiems 2 
spintas, 2 fotelius, bufetą, sekciją, 
veidrodį su spintele, televizorių. 
Tel. 8 611 52 763. Rokiškis
• Dovanoju latviško miegamojo 

komplekto veidrodį ir komodą.  
Tel. 8 615 37 048. Rokiškis
• Gal kam trūksta ištikimos 
draugės? Dovanojame kalytę. 
Išsamiau telefonu.  
Tel. 8 681 77 575. Rokiškis
• Tik geriems šeimininkams 
dovanoju 1,5 metų labradorų 
veislės šunį. Patiną, nekastruotas, 
grynaveislis tik be dokumentų.  
Tel. 8 613 03 599. Rokiškis
• Atiduodu statybinį laužą.  
Tel. 8 695 00 069. Rokiškis
• Mieli kačiukai ieško mylinčių 
šeimininkų. Tel. 8 603 82 518. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA
• Naujus internetinius radijo 
imtuvus. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 621 51 352.  
Rokiškis


