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Rajone darbo pasiūlymų netrūksta, 
tačiau bedarbių – daugiau nei 2 tūkstančiai

Rokiškio rajone spalio 
1-os dienos duomenimis 
Užimtumo tarnyboje buvo 
registruota 2990 darbo ieš-
kančių žmonių, 2335 iš jų 
suteiktas bedarbio statu-
sas.

Per šių metų rugsėjo 
mėnesį Užimtumo tar-
nybos Rokiškio skyriuje 
darbdaviai užregistravo 
212 laisvų darbo vietų – be-
veik penktadaliu daugiau 
nei per 2020 m. rugsėjį ir 
13,4 proc. daugiau nei per 
2019 m. rugsėjį.

O per devynis šių metų 
mėnesius Užimtumo tarny-
bos Rokiškio skyriuje darb-
daviai užregistravo 1621 
darbo pasiūlymą – 14,7 proc. 
daugiau nei pernai analogiš-
ku laikotarpiu ir penktadaliu 
daugiau nei per 2019 m. sau-
sį-rugsėjį.

„Labiausiai darbo pa-
klausa šiemet buvo išaugusi 
rugpjūčio mėnesį, kai darb-
daviai pateikė 288 darbo pa-
siūlymus“ – teigė Užimtumo 
tarnybos Rokiškio skyriaus 
vedėja Dalia Starkuvienė.

Užimtumo tarnybos duo-
menimis, spalio 1 d. nedarbo 
lygis Rokiškio rajone siekė 
14,3 proc. Moterų – 14,5 
proc., vyrų – 14 proc., jauni-
mo iki 29 m. – 7,3 proc., vy-
resnių nei 50 m. – 17,5 proc.

Daugiausia darbdaviai 
šiuo metu ieško medienos 
apdirbėjų, vairuotojų ekspe-
ditorių, plataus profilio sta-
tybininkų, maisto pramonės 
darbuotojų.

„Lyginant su šių metų 
pradžia, nedarbo socialinio 
draudimo išmokų gavėjų 
skaičius mažėja. Nuo rug-
sėjo Užimtumo tarnybos 
klientai nebegauna ir darbo 
paieškos išmokos. Valstybi-
nio socialinio draudimo fon-
do valdybos (Sodra) viešai 
pateikiamais duomenimis, 
rugpjūčio mėnesį Rokiškio 
rajono savivaldybėje buvo 
840 nedarbo socialinio drau-
dimo išmokos gavėjų. Vidu-
tinė nedarbo išmoka rajone 
rugpjūtį siekė 367,6 Eur.“ – 
komentavo D. Starkuvienė.

Per devynis šių metų mė-

nesius į nuolatines darbo vie-
tas  pavyko padėti įsidarbinti 
beveik 1,2 tūkst. Užimtumo 
tarnybos Rokiškio skyriaus 
klientų. 68,3 proc. šių žmo-
nių yra įgiję kvalifikaciją.

Spalio 1 d. Užimtumo 
tarnybos Rokiškio skyriuje 
buvo registruoti 664 klien-
tai, kurie priskiriami ilga-
laikiams bedarbiams. Jie 
sudarė 28,4 proc. bedarbio 
statusu registruotų žmonių.

Per šių metų devynis 
mėnesius 52 Užimtumo tar-
nybos Rokiškio skyriaus 
klientai pradėjo dalyvavimą 
profesinio mokymo priemo-
nėje. 42 iš jų jau yra įgiję 
kitą kvalifikaciją ir siekia 
persikvalifikuoti. Daugiau-
sia klientų rinkosi socialinio 
darbuotojo padėjėjo, slaugy-
tojo padėjėjo, virėjo, C, CE 
kategorijų motorinių trans-
porto priemonių vairuotojų 
mokymo programas. 31 as-
muo jau baigė šiemet pradėtą 
profesinį mokymą.

Šiuo metu darbo pasiūly-
mų tikrai daug, bet dalis be-
darbių visgi atsisako dirbti. 
Priežastys įvairios. Viena iš 
jų - pandemija, veikianti visą 
darbo rinką. Dalis asmenų 
susiduria su susisiekimo 
problema, kiti turi sveikatos 
problemų ir tiesiog negali 

dirbti fizinio darbo, nėra įgi-
ję jokios kvalifikacijos arba 
kvalifikacija nebepaklausi 
darbo rinkoje. Kitiems siūlo-
mas darbo užmokestis neati-
tinka jų lūkesčių.  

Darbo vietos patrauklumą 
lemia daug faktorių: numaty-
tos darbo funkcijos, siūlomas 
atlyginimas, darbo laikas, so-
cialiai atsakingas darbdavio 
požiūris į darbuotojus. Paklau-
siausios tos darbo vietos, kur 
siūlomas atlygis yra ženkliai 
didesnis už minimalų, kur 
nėra sunkaus fizinio darbo bei 
darbo valandos – nuo 8 iki 17 
val. (tai ypač aktualu jauniems 
žmonėms, auginantiems ma-
žamečius vaikus). Žmonės 
stengiasi pasirinkti tas darbo 
vietas, kurios yra arčiau jų gy-
venamosios vietos, ar ten, kur 
yra užtikrintas susisiekimas 
visuomeniniu transportu.

„Pagrindiniai registra-
cijos Užimtumo tarnyboje 
tikslai yra rasti darbą, įgyti 
kvalifikaciją, persikvalifi-
kuoti arba susikurti sau dar-
bo vietą. Daugumos registra-
cijos tikslas – įsidarbinti, bet 
nemažai rajono gyventojų 
domisi ir galimybe susikurti 
sau darbo vietą. Jei žmogus 
apsisprendžia, jis gali pasi-
naudoti Savarankiško užim-
tumo rėmimo priemonės siū-

loma parama. Tokių klientų 
kiekvienais metais turime 
apie 2 procentus.

Šiemet numatytos dvi 
Savarankiško užimtumo rė-
mimo priemonės paraiškų 
atrankos. Pirmosios atrankos 
metu gavome 27 mūsų kli-
entų paraiškas, 20 iš jų buvo 
patvirtintos. Laukiama, kada 
bus įsteigtos fotografo, au-
tomobilių mechaniko, kos-
metologo, naminių gyvūnų 
kirpėjo, įvairių transporto 
priemonių vairuotojų dar-
bo vietos. Antrasis paraiškų 
vertinimo etapas vyksta kaip 
tik dabar. Mūsų klientai pa-
teikė 28 paraiškas. Tikimės, 
kad ir šįkart turėsime nema-
žai sėkmės istorijų“ – pasa-
kojo Dalia Starkuvienė.

36,7 proc. per šių metų 
devynis mėnesius Užimtumo 
tarnybos Rokiškio skyriu-
je užsiregistravusių žmonių 
nėra įgiję jokios kvalifika-
cijos. Tarp užsiregistravusių 
šiemet Rokiškio miesto ir ra-
jono gyventojų didžiąją dalį 
sudaro profesinį išsilavinimą 
turintys asmenys – 42,9 proc.

„Negalėtume konkrečiai 
įvardinti vieno mietelio ar 
kaimo. Situaciją lemia ats-
tumas nuo rajono centro, 
susisiekimo galimybės bei 
toje vietovėje esančių darbo 
vietų skaičius.

Ilgalaikis nedarbas pra-
dėjo augti pandemijos metu. 
Ribojimai, atsiradę dėl pan-
demijos ir karantinų, tu-
rėjo įtakos darbo paieškos 
trukmei. Situacijai daro įta-
ką darbo pasiūlos ir paklau-
sos nesuderinamumas, kai 
kvalifikuotų darbų skaičius 
yra ženkliai didesnis, tačiau 
žmonės ieško kvalifikacijos 
nereikalaujančio darbo.

Dalis klientų neįsidarbi-
na dėl rajono darbo rinkoje 
siūlomo darbo užmokesčio, 
kuris neatitinka jų lūkesčių. 
Paminėtina ir susisiekimo 
problema nuo Rokiškio la-
biau nutolusiose kaimiško-
se vietovėse bei nelegalus 
darbas“ – komentavo Už-
imtumo tarnybos Rokiškio 
skyriaus vedėja Dalia Star-
kuvienė.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Dėkoja
Kiekvienais metais mūsų ligoninę pasiekia Rokiškio 

Rotary klubo parama. Augant covid-19 pacientų srau-
tams, labai padidėjo ir jiems atliekamų radiologinių 
tyrimų poreikis.

 VšĮ Rokiškio rajono ligoninė turi modernų porta-
tyvinį rentgeno aparatą, kuris ypač reikalingas kovi-
diniams ligoniams, bet jam trūko specialaus vaizdo 
kasetės laikiklio.

 Šį sudėtingą stovą su laikikliu operatyviai pagami-
no auksarankiai AB „Rokiškio mašinų gamyklos“ 
meistrai.

 Nuoširdžiai dėkojame AB „Rokiškio mašinų 
gamyklos“ direktoriui, rotariečiui Rimgaudui Kilui ir 
jo vadovaujamam kolektyvui už supratimą, rūpestį ir 
neįkainojamą pagalbą.

 Saugesni mūsų pacientai - saugesni ir Rokiškio 
rajono gyventojai.

 VšĮ Rokiškio rajono ligoninė

Sumušė metaline lazda
Spalio 30 d. apie 2.00 val. Rokiškio r., Žiobiškio k., prie 

tvenkinio, kilus konfliktui, vyras (gim. 2000 m.) metaliniu 
daiktu, panašiu į teleskopinę lazdą, sumušė vyrą (gim. 1992 
m.) ir vyrą (gim. 1997 m.), kurie, suteikus med. pagalbą, gy-
domi ambulatoriškai. Įtariamasis ieškomas.

Panevėžio VPK inform.

Sulaužė šonkaulius
Spalio 31 d. apie 18.30 val. Rokiškio r., Panemunėlio 

glž. st., Kamajų g., pažįstami nepilnametis (gim. 2005 
m.) ir vyras (gim. 1999 m.) numetė vyro (gim. 1977 m.) 
dviratį, išliedami bidone buvusį pieną, sumušė vyrą.

VšĮ „Rokiškio rajono ligoninė“ vyrui nustatytos akies 
kraujosruvos ir šonkaulių lūžimai, paskirtas ambulatorinis 
gydymas. Įtariamieji ieškomi apklausti.

Panevėžio VPK inform.www.rokiskiosirena.lt

Rajone pastebėti 
įtartini asmenys: 
kviečia gyventojus 
pasisaugoti

Facebook platformoje buvo pasidalinta žinia, jog po 
rajoną važinėja įtartini romų tautybės asmenys.

Vienas rajono gyventojas užfiksavo minėtų asmenų 
automobilį ir paragino gyventojus būti atsargiais. Pasak 
rokiškėno, romų tautybės asmenys siulo įsigyti įrankių, 
tačiau tuo metu apžiurinėja namus, kiemus. 

Rokiškio rajono komisariato viršininkas Rimantas Če-
pulis „Rokiškio Sirenai“ komentavo, jog yra pasitaikęs jau 
ne vienas atvejis, kai rajono gyventojai nukenčia nuo tokių 
asmenų.

„Tikrai siūlome rajono gyventojams niekada nieko 
nepirkti iš tokių asmenų, nes dažniausiai jų parduodami 
daiktai ar įrankiai būna itin prastos kokybės. Buvo atvejis, 
kai žmonės nusipirko benzopjūklą, kurį užteko pora kartų 
užvesti ir jis nustojo veikti. 

Taip pat raginame neįsileisti šių asmenų į namus. Buna 
atvejų, kai po jų užėjimo į žmonių namus dingsta pinigai 
ar kiti vertingi daiktai.“

R. Čepulis ragina gyventojus, visad, kilus įtarimui, ne-
dvejoti ir apie įtartinus asmenis pranešti trumpuoju pagal-
bos telefonu 112.

„Rokiškio Sirenos“ inform.
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Ko norėjot, tą ir gavot: popierinis pišpasis ir popieriniai skiepai
BRYDĖS

Lina DŪDAITĖ-KRALIKIENĖ
Jau antroji savivaldybė – 

Akmenės – kelia pagrįstų įtari-
mų, kad žmonės nuo covid-19 
ten buvo skiepijami ne į ranką, 
o į kempinę ar kriauklę. „Po-
pierinis“ skiepas popieriniam 
galimybių pasui gauti. Popie-
riuose – tvarka ir ramybė, gra-
žūs skačiukai portalų skaičiuo-
klėse, o realybėje – plūstantys 
sergantieji, kurie teoriškai 
paskiepyti, o praktiškai – be 
imuniteto. Žinoma, visada ga-
lima nubausti „iešmininkus“ 
– slaugytojas, vietoj peties su-
leidusias vakcinas į kriauklę. 
Ir toliau apsimesti, kad nieko 
neįvyko, kad reikia keisti tik 
apsikyšinusius eilinius darbuo-
tojus, kurie susigundė ilgesniu 
euru, o ne visą iš esmės ydingą 
skiepijimo politiką.

Kodėl atsirado noras skiepytis 
į kriauklę? Todėl, kad, įvardinki-
me tiesiai šviesiai, kvailiausybė 
nesupranta paprastos ekonomi-
nės naudos principo. Sumokėtas 
50 ar 100 Eur slaugytojai į kišenę 
yra kur kas pigiau, nei dabar „gi-
liaminčių“ valdžios besmegenių 
priimtas (laimei, prezidento ve-
tuotas) sprendimas priverstinai 
testuoti nesiskiepijusius darbuo-
tojus jų pačių lėšomis. Skiepas 
už 100 Eur į kriauklę ar kempinę 

yra kur kas pigiau, nei nuolatos 
testuotis. Kaip sakoma, yra įsta-
tymas, yra ir apstatymas. Norėjot 
popierinių pišpasių – žmonės nu-
sipirko. Testuoti visus pasiskiepi-
jusius ir pažiūrėti, ar jie turi anti-
kūnių, išdidumas neleidžia. O juk 
testavus paskiepytuosius ir išlįstų 
ne viena yla iš maišo: kodėl kai 
kuriuose rajonuose kur kas dau-
giau skiepytųjų neturi imuniteto, 
nei populiacijos vidurkis. Skie-
pytųjų vienkartiniam testavimui 
pinigų ir noro valdžia neturi, iš-
didumas neleidžia. O užkimšti 
ligonines sergančiaisiais, aukoti 
kitomis ligomis sergančiųjų gy-
dymą yra viskas gerai.

Aš juk ne kartą ir ne du sakiau: 
popiergalis ir popierinės priemo-
nės nuo užsikrėtimo nesaugo ir 
ligos negydo. Nekas nepaklausia 
žmonių, kodėl jie nesiskiepija? 
Ko jie bijo? Baimių yra visokių: 
vyresnieji bijo, kad skiepų šaluti-
nis poveikis bus sunkiai ištveria-
mas, nėščiosios bijo pakenkti kū-
dikiui, jaunimas baiminasi skiepų 
įtakos vaisingumui. Bet apie tai 
– tyla. Niekas nesivargina kalbėti 
su žmonėmis, sąžiningai ir atvirai 
diskutuoti su jais apie skiepus, jų 
galimus šalutinius poveikius. Juk 
jei motina bijo, kad pasiskiepiju-
siam vaikui bus pakenkta vaisin-
gumui, ji kryžiumi guls, kad savo 

mokiniuko ar studenčioko neskie-
pytų. Jei žmogus bijo išsigalvotų 
šalutinių poveikių, jis mieliau 
sumokės už skiepus į kriauklę, 
nei skiepysis ar tikrinsis iš savo 
kišenės. Todėl ir atsiranda skiepai 
į kriauklę ar į kempinę.

Klaidinga pati skiepijimo agi-
tacijos taktika. Pirmiausia, reikia 
įvertinti, nuo ko didesnė rizika 
tapti kultūrinio renginio su daug 
žvakių, su gelėmis ir gyva liūdna 
muzika, pagrindiniais veikėjais? 
Nuo covid-19 skiepo ar nuo pa-
čios ligos? Atsakymėlis, manau, 
aiškus. Galbūt 85-erių ar vyres-
niems ta rizika mirti nuo šalutinio 
poveikio ir yra apčiuopemesnė. 
Tačiau įskaitant tai, kad vidutinė 
tikėtina gyvenimo trukmė Lietu-
voje yra 71 m. vyrams ir 81-eri 
moterims, kad ir kaip ciniškai tai 
beskambėtų, tikimybė, kad į du-
ris pabels ponia su dalgiu, yra net 
labai nemaža. Ar su skiepu, ar be 
jo. Visiems kitiems gi, noromis 
ar nenoromis, derėtų skiepytis. 
Pagalvoti, kad visgi geriau dieną 
prasivolioti su temperatūra, nei 
dvi savaites sirgti, ar, dar baisiau, 
būti kultūringai nugiedotam. 

Kaip sako profesorius epide-
miologas Saulius Čaplinskas, jei 
žmogus abejoja skiepais, nereikia 
jo kvailinti. Reikia išsklaidyti jo 
abejones. Jis kelia aktualias pro-
blemas: iki šiol net medikai menkai 
mokomi ape covid-19 skiepų ypa-
tumus, apie komunikavimo gali-
mybes. Kai viskas kol kas suveda-
ma į gąsdinimą, vertimą skiepytis, 
natūralu, kad žmonės ima priešin-
tis. O pasiskiepiję į kriauklę, gauna 
visas privilegijas ir dar sutaupo. 

Suvokime: galimybių paso už 
kyšį netikriems skiepams seniu-
kai neperka. Perka jauni, darbin-
gi žmonės, tiksliau tie, kuriems 
jis bus reikalingas. Kurie nesėdi 
namuose, tik retkarčiais nueidami 
į polikliniką, krautuvę, vaistinę ir 
bažnytėlę. Perka jauni, darbingi, 
judrūs žmonės. Ką reiškia darbe 
sąžiningai deklaruojantis, kad yra 
neskiepytas, žmogus? Darbdavys 

ir bendradarbiai žino, kad jis gali 
užnešti ligą. O ką reiškia neskie-
pytas žmogus su galimybių pasu? 
Tai reiškia, kad jo, kaip potenci-
alaus ligos nešiotojo ir skleidėjo 
niekas nevertina. Ach, jis sloguo-
ja ir kosti? Gi skiepytas, maža 
ką, tulpes sodindamas persišaldė. 
Ir persišaldėlis pasidalina savo 
„turtu“ su nepasiskiepijusiais ir 
dalimi pasiskiepijusių, kuriems 
nesusiformavo imunitetas. Kam 
nuo to geriau? Darbdaviui, ku-
riam išguldyta pusė kolektyvo? 
Kultūrinių renginių organizato-
riams ir žiūrovams, kurie labai 
apsidžiaugs sužinoję, kad tris 
valandas spektaklį prastai vėdi-
namoje salėje žiūrėjo su popieri-
niai paskiepytu? Ligoninei, ku-
riai sukti galvą, kur sukišti šituos 
popierinių pišpasių pirkėjus? Ar 
mūsų vargo politikieriams val-
džioje, kurie sau patys ploja, kad 
jų epidemijos kontrolės politika 
veikia. Kas kad popieriuje. O juk 
prisiminkime, kad visai neseniai 
galimybių pasas leido visiems pa-
talpose be kaukių uostytis.

Ką duoda popierinės epidemi-
jos valdymo priemonės, matėme 
ir praėjusią savaitę. Kaip yra dai-
na „duok cigaretę šmėklai“, taip 
liaudis sugebėjo išimti tarptautinį 
galimybių pasą... Adolfui Hitle-
riui. Visiškai puikų, galiojantį 
galimybių pasą... Hitleriui. Kaip 
suprantate, niekas nehakins sis-
temos vien dėl to, kad pažveng-
tų dėl galimybių paso ūsuotam 
vokiečiui. Iki tol, kol internete 
paplito galimybių pasas Hitleriui, 
buvo paimta dievai žino kiek ga-
limybių pasų Hansams, Jarekams, 
Jakobams ar Achmedams. Ir jie 
jais ramiausiai naudojasi. 

Veiksmas visada sukelia ato-
veiksmį. Vertimas skiepytis su-
kelia pasipriešinimą. Tą atvirai 
konstatuoja ir vienas garsiau-
sių šalies epidemiologų Saulius 
Čaplinskas, kuris nuo epidemijos 
valdymo buvo, švelniai tariant, 
nufutbolintas. Jis labai aiškiai 
analizavo Didžiojoje Britanijoje 

atliktus tyrimus, kurie rodo, kad 
namų aplinkoje virusą platina tiek 
skiepyti, tiek neskiepyti žmonės 
iš esmės panašiai. Jis akcentavo, 
kad reikia pagaliau baigti gėdi-
nimo, kvailinimo, gąsdinimo re-
toriką. Profesorius akcentavo ne 
tik skiepijimą, bet ir greitos ser-
gančiųjų diagnozės nustatymą. 
Vadinasi, reikia testuoti. Ir ne tik 
pajutus simptomus, bet ir kontak-
tavusiems su sergančiais žmonė-
mis. Kad žmonės norėtų testuotis 
ir testuotųsi. Jis pabrėžia: namų 
aplinkoje net visiškai paskiepyti 
apsikrečia nuo visiškai paskiepy-
tų, todėl reikia naudoti komplek-
są priemonių. Tas kompleksas: ir 
testai, ir kaukės, ir dezinfekcija, 
ir patalpų vėdinimas. Ir pišpasis 
nėra jokia indulgencija nuo jų. 

Kiek dar laikysimės įsikibę ne-
veikiančių priemonių? Kada paga-
liau bus pradėta kalbėti su žmo-
nėmis, suprasti juos, įsiklausyti 
į jų baimes, dvejones, priimti su 
pagarba jų jausmus ir atsakyti ne 
„visi nesiskiepijantieji – durniai ir 
noriu, kad jie numirtų“, o ramiai, 
skaidriai ir argumentais, o ne emo-
cijomis bus kalbama apie skiepų 
privalumus, šalutinius poveikius ir 
kitą svarbią informaciją. Valstybė 
neturi baidyti, versti žmogaus, jį 
engti. Pradėkime pagaliau kalbėtis 
vieni su kitais, su derama pagarba 
vieni kitų argumentams. 

Gal tada ir visuomenė supras, 
kad skiepijamasi ne dėl revoliu-
cinės laimės ir taikos visame pa-
saulyje. Kad petys atkišamas ne 
už laisvę. Skiepijamasi pirmiau-
siai ne dėl lozungų, ne dėl po-
piergalių. O dėl savo sveikatos ir 
gyvybės. Nes pišpasis gulinčiam 
reanimacijoje ar ant grabo lentos 
tiek pat veiksmingas, kaip ir trau-
klapis. Kai šitai suvoksime, gal 
praeis vieniems noras gąsdinti ir 
engti žmones, o kitiems pirkti po-
piergalius į tariamą laisvę ir taria-
mas galimybes. Kurios kai kam 
jau baigėsi ne kino teatrais, ne 
restoranais ir žiemos festivaliais, 
o mediniu nameliu iš šešių lentų. 

BŪKITE BUDRŪS!
Daugelis galvoja, jog 

nuo sukčių dažniausiai 
nukenčia senyvo amžiaus 
žmonės, bet mūsų pačių 
bendravimas keliasi į elek-
troninę erdvę. Sukčiai taip 
pat keliasi ten, kur yra jų 
galimos aukos. 

   
Internete ne viskas yra ti-

kra ir saugu. Kartais užten-
ka laiško ar skambučio, jog 
sukčiai įviliotų Jus į savo 
pinkles. Vis dažniau pasi-
taikantis sukčiavimo būdas, 
kai žmonės apgaunami, par-
duodantys daiktus. Susisie-
kęs tariamas pirkėjas, suta-
ria kainą ir atlieka tariamą 
pavedimą vėliau pateikia 

suklastotą, pavedimą patvirtinantį 
dokumentą. Žmogus neįsitikinęs, 
kad pinigai pasiekė jo sąskaitą ati-
duoda savo prekę ir lieka be jo, ir 
be pinigų. Kitu atvejų sukčiai par-
davinėja tariamą daiktą ir susisiekus 
paprašo pirma pervesti pinigus ar 
jų dalį už prekę, o vėliau ją parody-
siantys ar perduosiantys. Pervedus 
pinigus tariamas pirkėjas dingsta.

Policija prašo atkreipti dėmesį ir 
tik įsitikinus pirkėjo ar pardavėjo ti-
krumu atlikti pirkimo ar pardavimo 
operacijas. Prieš atiduodami daiktą 
įsitikinkite ar tikrai pinigai pasekė 
Jūsų sąskaitą. Prieš pirkdami, susi-
tikite ir apžiūrėkite pirkinį. Taip pat 
pasitaiko atvejai, kada yra išvilioja-
mi prisijungimo duomenys prie in-
ternetinės bankininkystės, arba pa-

tvirtinami mokėjimai kurių 
auka neatlieka.

Policija dar kartą prime-
na, jog būtina saugoti savo 
turtą bei žinoti galimus 
sukčių veikimo principus ir 
nepakliūti į jų pinkles, to-
dėl prašome rasti laiko pa-
sikalbėti su savo senyvais 
tėvais, seneliais, kaimy-
nais ir patarti jiems, kaip 
apsisaugoti sulaukus tokio 
pobūdžio skambučių ar ne-
pageidaujamų svečių prie 
namų durų.

 Rokiškio rajono gy-
ventojai būkite budrūs, 
atsitikus nelaimei kreip-
kitės pagalbos telefonu 
112(visą parą).
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Kriaunų varpas grįžo namo
Kriaunų varpas  Visų 

šventųjų dienos išvakarėse 
grįžo į Kriaunas. Baigė-
si kelerius metus trukusi 
ginčų ir nesutarimų era, 
trikdžiusi miestelio ramy-
bę. Ir ne tik jo: tuo metu, 
kai šio varpo dūžiai Nacio-
naliniame operos ir baleto 
teatre skambėjo Lietuvos 
Respublikos 100-mečio 
garbei, kai prie jo foto-
grafavosi Prezidentė Dalia 
Grybauskaitė, net šalies 
žiniasklaidoje mirgėjo 
straipsniai apie kriaunie-
čių pykčius ir priekaištus 
klebonui. Kuris visą tą 
laiką ramiai ir oriai lai-
kėsi pozicijos: Kriaunų 
varpas yra parapijos tur-
tas, jis grįš į Kriaunas, 
tačiau tada ir tik tada, 
kai jam ten bus saugu. Ir 
štai penktadienį, maždaug 
vidurdienį varpas, įtvir-
tintas mažoje varpinėlėje, 
papuošė Kriaunų bažny-
čios stogą.

Ypatingas radinys
Šis varpas – ypatingas: 

galimai tai seniausias varpas 
Baltijos šalyse. Pagal jo for-
mą, skambesį mokslininkai 
daro prielaidą, kad varpas 
nulietas arba XIII a. pabai-
goje, arba XIV a. pradžioje. 
Bet kokiu atveju, varpas yra 
vyresnis, nei XV a. Manoma, 
kad jis galėjo būti nulietas 
rytinėse Lietuvos didžiosios 
kunigaikštystės žemėse arba 
Rytų Galicijoje.  Kaip jis at-
sidūrė Kriaunose – versijų 
daug, ir visos jos miglotos.

Ir jo atradimo istorija įsta-
bi. Galima drąsiai teigti, kad 
Dievas Kriaunoms dovano-
jo stebuklą: kampanologas 
Gintaras Žalėnas užsuko į 
Kriaunas pasižiūrėti garsių-
jųRiomerio varpų. Ir greta jų 
pamatė dar vieną. Kuris prie 
kitų netiko. Įgudusi moksli-
ninko akis kaip mat pastebė-
jo, kad šis radinys Kriaunų 
bažnyčios varpinėje – ypa-
tingas.

Varpų vagystės – 
įprastos
Istorinių ir kultūrinių ver-

tybių vagystės iš Lietuvos 
bažnyčių nėra retas reiški-
nys. Obelių parapijos kle-
bonas, Aleksandravėlės ir 
Kriaunų parapijų administra-
torius Laimonas Nedveckas 
ne kartą parapijiečiams aiš-
kino, kad šis vertingasis var-
pas – visai nedidelis, apie 80 
kg svorio. Ir iš nesaugomos 
bažnyčios varpinės vieną ne-
gražią naktį jis galėjo tiesiog 
dingti. Tam tereikėjo dviejų 
stipresnių vyrų ir automo-
bilio. „Aš juk negaliu var-
pinėje pasistatyti sofą ir ten 

gyventi, varpą saugodamas“, 
– viename bendruomenės 
susirinkimų, kuriuose tradi-
ciškai įsiplieksdavo ginčas 
apie varpą, sakė dvasininkas.

Ar kunigas L. Nedveckas 
turėjo pagrindo manyti, kad 
varpą gali pavogti? Dar ir 
kaip. Mat 2008-aisiais var-
pai buvo pavogti iš Onuškio 
bažnyčios. XVII a. pagamin-
tas varpas, kultūros vertybė, 
2014 m. buvo rastas vienoje 
Šiaulių krašto kaimo turizmo 
sodybų.

Reikia priminti, kad Eu-
ropos Sąjungoje nėra jokių 
vidinių sienų, tad iš Kriaunų 
pavogtas ypatingasis varpas 
be jokių kliūčių galėjo atsi-
durti kokio nors Europos tur-
tuolio privačioje kolekcijoje. 
Kaip jau minėta, varpas ne-
didelis, sveria iki 80 kg, tad 
jį gabenti išties būtų buvę 
nesunku.

Su vyskupo leidimu
Kunigas L. Nedveckas 

ir tada buvo, ir dabar įsi-

tikinęs: vertėjo dėti visas 
pastangas, kad varpas būtų 
apsaugotas. Jis akcentavo: 
varpas yra Kriaunų, ir jis 
bus Kriaunose, bet tik tada, 
kai ten istorinei vertybei 
bus saugu. O kur jį laikyti 
iki tol? Su vyskupo leidi-
mu Kriaunų varpas buvo 
deponuotas Obelių Laisvės 
kovų istorijos muziejuje. 
Buvo siūlytos ir kitos vietos 
varpui saugoti, pavyzdžiui, 
Kriaunų muziejus. Tačiau ir 
kunigas, ir dalis parapijiečių 

buvo įsitikinę, kad varpą 
saugoti greta Petro Griške-
vičiaus biusto yra, švelniai 
tariant, profanacija. Obelių 
muziejus pasirinktas, nes 
jame po rekonstrukcijos 
buvo įvesta moderni signa-
lizacija, ten jis buvo laiko-
mas labai pagarbiai.

Muziejininkas Valius 
Kazlauskas priminė, kad 
dėl varpo pasaugojimo daug 
priekaištų susilaukė ir švie-
saus atminimo Obelių lais-
vės kovų istorijos muziejaus 
įkūrėjas Andrius Dručkus. 
V. Kazlauskas pabrėžė, kad 
varpas muziejaus lankyto-
jams visada buvo pristato-
mas kaip laikinam saugoji-
mui priimta vertybė. Su ja 
visada buvo elgiamasi labai 
atsargiai ir pagarbiai. „Mes 
varpą lankytojams pristaty-
davome ne kaip pagrindinį 
muziejaus eksponatą, o kaip 
vieną iš daugelio, visada pa-
brėždavome, kad pas mus 
jis laikinai saugomas. Kone 
kiekvienas lankytojas no-
rėjo pabandyti paskambinti 
varpu. Tekdavo atsakyti: juk 
tai didelė vertybė“, – sakė 
V. Kazlauskas.

Deponavimas – tai ne 
perdavimas, ne atidavimas 
„amžinam pasaugojimui“, 
kaip buvo įsitikinę kai ku-
rie Kriaunų bendruomenės 
žmonės. Ir klebonas L. Ne-
dveckas, ir Kriaunų ben-
druomenės žmonės iš tiesų 
ieškojo būdų, kaip sugrąžin-
ti varpą.

Jis turėjo tapti, ir be abe-
jonės taps, didžiule Kriaunų 
miestelio įžymybe. Tačiau 
įžymybę dera ir tinkamai 
saugoti, ir tinkamai ekspo-
nuoti. Todėl buvo imtasi 
įvairiausių būdų sutvarkyti 
Kriaunų bažnyčią taip, kad 
ji būtų patogi ir varpui sau-

goti, ir turistams lankyti. 
Tam bendruomenė rengė 
įvairius projektus bažny-
čiai rekonstruoti, varpinei 
įrengti ir pan. Nuo labai 
ambicingų, rengtų Norvegi-
jos fondams, iki kuklesnių. 
Būtent atkaklių pastangų 
dėka ir pavyko parengti bei 
laimėti projektą, kurio dėka 
varpas ir grįžo į Kriaunas. 
Kunigas L. Nedveckas apie 
ilgus metus trukusį ginčų ir 
nesutarimų procesą nedaug-
žodžiauja: „Provokacijoms 
nepasidavėme. Savo pažadą 
ištesėjome – varpas vėl bus 
Kriaunose“.

Paliko Obelius
Ankstų penktadienio, spa-

lio 29-osios,  rytą Obelių lais-
vės kovų istorijos muziejuje 
buvo nedidelis sujudimas. 
Išlydėti varpo atėjo klebonas 
L. Nedveckas, muziejaus 
vadovas Valius Kazlauskas 
bei Kriaunų bendruomenės 
atstovai Eugenijus ir Klau-
dijus Driskiai. Išlydėdamas 
varpą iš Obelių, kunigas L. 
Nedveckas linkėjo, kad jis 
žadintų Kriaunas, šį kraštą 
ir Lietuvą dvasiniam atgi-
mimui, liudytų Prisikėlimo 
šlovę.

Atsargiai varpas buvo 
išneštas kelionei į namus, į 
Kriaunas. Kunigas L. Ne-
dveckas prasitarė, kad pir-
miausia varpas bus įtaisytas 
jam skirtame bokštelyje, pa-
puoštame unikaliu kryžiumi. 
O jau po to visa ši konstruk-
cija bus keliama ant Kriaunų 
bažnyčios stogo. „Projekto 
rangovas Alvydas Rudokas 
labai jaudinosi, kad tik viską 
pavyktų tinkamai padaryt. 
Juk čia kalbama apie didžiu-
lę vertybę“, – sakė pašneko-
vas.

Į 5 p.



Nepriklausomas rajono laikraštis

 2021-11-055 psl.

Kriaunų varpas grįžo namo

Iš 4 p.
Įtvirtinti 
pavyko 
ne iš karto
Kriaunų varpas Obelius 

paliko apie 9 val., o jau vi-
dudienį, stebint kunigui L. 
Nedveckui ir negausiems 
bendruomenės atstovams, 
statybinis kranas lėtai ėmė 

kelti bokštelį ant bažnyčios 
bokšto. Nors kriauniškiai 
keletą metų aiškino geidau-
ją, kad varpas grįžtų į mies-
telį, jo įkėlimo procesas 
didelio dėmesio nesulaukė. 
Žinoma, galima kriauniš-
kius pateisinti, kad kėlimo 
procesas vyko darbo die-
ną...

Užkelti ant bažnyčios 
stogo bokštelį pavyko ne 
iš pirmo karto. Tai ne-
nuostabu: konstrukcija turi 
būti pritvirtinta itin tiksliai 
ir preciziškai. Tačiau kai 
buvo atleisti bokštelį laikę 
krano trosai, visi su palen-
gvėjimu atsiduso: Kriaunų 
varpas grįžo.

Skambės 
ypatingomis progomis?
Ar Visų šventųjų dieną 

Kriaunų varpas kvies šio 
krašto žmones šv. Mišių? 
Vargu. Dar reikia pasirūpinti 
skambinimo mechanizmu, o 
be to, dėl senumo ir istorinės 
vertės, varpu tikriausiai bus 

skambinama tik ypatingiau-
siomis progomis. Į šv. Mišias 
kvies kiti Kriaunų bažnyčios 
varpai.

O sugrįžęs varpas, tikima, 
į miestelį kvies ir šio krašto 
žmones, ir turistus ne tik iš 
Lietuvos, bet ir iš visos Euro-
pos. Unikalusis varpas puikiai 

matomas savo bokštelyje, o 
nuo blogos valios žmonių jis 
rūpestingai saugomas.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ,

Linos DŪDAITĖS-
KRALIKIENĖS, 

Klaudijaus DRISKIAUS,
 Vytauto RIDIKO nuotr.

Atminties turnyras sukvietė rajono futbolo komandas
Tradicinis Rokiškio 

futbolo klubo rengiamas 
Romano Zimariovo atmi-
nimo turnyras šiemet kiek 
pakeitė formatą. Jis tapo 
Atminties turnyru, skirtu 
atminti ne tik komandos 
lyderiui, pirmajam kapi-
tonui R Zimariovui, bet 
ir kitiems klubo nariams, 
iškeliavusiems į Amžiny-
bę: Gintarui Peciukoniui, 
Genadijui Fitingovui, Sal-
vijui Mikulėnui atminti.

Idėja surengti Atminties 
turnyrą kilo rugsėjo pra-
džioje, per kasmetinį klubo 
narių susirinkimą. Jame, 
tradiciškai, tylos minute 
buvo pagerbti ir į Amžinybę 
išėję komandos nariai bei 
klubo bičiuliai. Prie klu-
bo ištakų stovėję Romanas 
Zimariovas (futbolininko 
figūra klubo herbe simboli-
zuoja būtent pirmąjį klubo 
komandos kapitoną), Gin-
taras Peciukonis, Salvijus 
Mikulėnas. Taip pat ir daug 
savo jėgų, laiko futbolo po-
puliarinimui rajone skyręs 
treneris Genadijus Fitingo-
vas, kuris ne tik pats žaidė, 
bet į futbolininko kelią iš-
lydėjo gausų būrį jaunųjų 
rokiškėnų, buvo daugelio 
turnyrų arbitru. Klubo pre-
zidento Eriko Gaigalo idė-
ją rengti Atminties turnyrą 
entuziastingai palaikė visa 
klubo bendruomenė.

Taigi, spalio viduryje 
startavo Atminties turnyras, 
kuriame varžėsi penkios 

rajono ekipos. Jų amžius ir 
sudėtis labai įvairi: nuo pir-
muosius žingsnius ant vejos 
žengiančio jaunimo, iki pa-
tyrusių pagrindinės koman-
dos žaidėjų bei veteranų. 
Simboliška, kad turnyras 
finišavo spalio 30-ąją, kaip 
tik prieš Visų šventųjų dieną 
ir Vėlines.

Rungtynes dėl trečiosios 
vietos užtikrintai laimėjo 
Kūno kultūros ir sporto cen-
tro-Tornado komanda, įvei-
kusi Lituanicos žaidėjus.

O finalas buvo labai in-
triguojantis: Viltis – SK En-
tuziastai Pastaroji komanda 
dėl šio turnyro netgi papra-
šė atidėti Mažų miestelių 
krepšinio lygos rungtynes. 
„Dviejų rungtynių – ir fut-
bolo, ir krepšinio – per sa-
vaitgalį negalėjome sužais-
ti“, – sakė komandos lyderis 
Tomas Trumpa.

Intrigą kėlė ir tai, kad 
abiejose komandose žaidė 
faktiškai pagrindinė Rokiš-
kio futbolo komanda. Sir-
galiai, kurie  į Juozo Tūbe-

lio progimnazijos stadioną 
rinkosi labai gausiai, galėjo 
mėgautis puikiu oru ir pui-
kiu futbolo reginiu.

Pirmosios pirmojo kėli-
nio minutės žadėjo ypatingą 
intrigą. SK Entuziastai fut-
bolininkai Renatas Giriūnas 
ir Karolis Kvedaravičius 
puikiomis atakomis įtvirti-
no savo komandos prana-
šumą 2:0. Vilties žaidėjai 
skubėjo lyginti rezultatą. 
Tačiau entuziastų gynybos 
linija buvo sunkiai pramu-
šama. Abi komandos di-
džiąją rungtynių dalį žaidė 
pozicinį žaidimą, ieškoda-
mos spragų varžovų gyny-
boje. Saugi dviejų įvarčių 
persvara SK Entuziastai 
komandai leido ramiai žais-
ti kamuolį aikštės viduryje, 
pernelyg nesiveržiant prie 
varžovų vartų, o tuo pačiu 
neatidengiant savų pozici-
jų. Vilties komandos lyde-
riai ragino saviškius žaisti 
plačiau aikštėje. Įpusėjus 
antrajam kėliniui, Vilties 
žaidėjams nebeliko kur 

trauktis. Ir prie entuziastų 
vartų viena po kito buvo 
rengiamos atakos, keliami 
kampiniai. Kadangi į ata-
kas jungėsi ne tik saugai, o 
neretai – ir gynėjai, atsirado 
spragų gynyboje. Besibai-
giant antrajam kėliniui K. 
Kvedaravičiaus ir R. Giriū-
no duetas pavyzdinės kon-
tratakos metu nuginklavo 
Vilties varitininką. Rezulta-
tu 3:0 rungtynes laimėjo SK 
Entuziastai. Įvarčius pelnė: 
du – R Giriūnas ir vieną – 
K. Kvedaravičius.

Naudingiausiu turnyro 
žaidėju buvo pripažintas R. 
Giriūnas, geriausiu vartinin-
ku – entuziastų vartų sargas 
Ernestas Matiukas, o dau-
giausiai įvarčių pelnė Kūno 
kultūros ir sporto centro – 
Tornado komandos žaidėjas 
Erikas Matešiūnas.

SK Entuziastams ši per-
galė itin svarbi ir dėl to, kad 
jie šį turnyrą laimėjo po de-
šimties metų pertraukos.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Keleivių dėmesiui,
Nuo 2021 m. lapkričio 3 d. iki 2021 m. lapkri-

čio 9 d. (darbo dienomis) važiuos autobusas 
reisu Rokiškio AS-Laibgaliai:
Iš Rokiškio AS išvyks 6.50 val.;
Iš Laibgalių išvyks   7.05 val.

Informacija tel. 52982 
arba www.rokiskioap.lt

Ledo ritulininkams 
išvyka į Kauną nebuvo 
sėkminga

Pralaimėjimą Lietu-
vos ledo ritulio U13B 
čempionate patyrė Ro-
kiškio KKSC komanda 
vadovajama trenerio Au-
driaus Deksnio. Jaunieji 
ledo ritulininkai Kaune 
4:12 nesugebėjo rim-
čiau pasipriešinti Kauno 
sporto mokyklos Startas 
auklėtiniams. 

Po įvartį Rokiškio ko-

mandai pelnė Einaras 
Rakūnas, Tajus Skran-
dauskas, Matas Gustas ir 
Danielius Kriukelis.

Rokiškio komanda su 4 
turnyriniais taškais rikiuo-
jasi turnyrinės lentelės vi-
duryje, lapkričio mėnesį 
KKSC dar laukia išvyka į 
Klaipėda, o vėliau ir rung-
tynės jau savo ledo aikšte-
lėje.

KKSC inform.

Pigiausių maisto produktų 
krepšelis spalį atpigo

Pigiausių maisto produktų krepšelis Lietuvos parduotuvė-
se spalį šiek tiek atpigo, rodo kainas stebinčio portalo pricer.
lt analizė. 

Spalį, palyginti su rugsėju, krepšelis pigo 0,69 euro (1,2 proc.), 
o palyginti su pernai spaliu – brango 0,58 euro (1 proc.).

Populiarių ir žinomų pricer.lt produktų vidutinio krepšelio kai-
nų 2021 spalio mėnesio analizė rodo, kad per mėnesį kainos krito 
1,91 euro (4,5 proc.), per metus – didėjo 0,15 euro (0,4 proc.). Iš 
pricer.lt stebimų 52 prekių kainų brango 31 prekė, pigo 19. La-
biausiai brango bulvės, saulėgrąžų aliejus, juoda duona, pienas, 
pomidorai, ryžiai, kiaušiniai, avižiniai dribsniai, varškė.

BNS inform.
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Kavinė „Rokis ir kiškis“ kviečia į vaikų gimtadienius
Vaiko gimtadienis nere-

tai tampa galvos skausmu 
tėvams: kuo užimti būrį 
vaikų, ar linksmai šventei 
namuose užteks vietos? Ar 
po šventinių linksmybių 
namai neatrodys lyg ne-
seniai praūžusio uragano 
zona? Kavinės „Rokis ir 
kiškis“ savininkas Linas 
Petkevičius pataria: kam 
vargti, jei galima laiką 
praleisti kavinėje: su gar-
džiomis, vaikų mėgiamo-
mis vaišėmis, su siautu-
lingomis linksmybėmis ar 
teminiu vakarėliu. „Rokis 
ir kiškis“ specializuojasi 
vaikų švenčių organiza-
vime, tad tėvai, rengda-
mi šventę, gali tikėtis ne 
tik puikaus rezultato, bet 
ir praktinių rekomenda-
cijų, kad linksma šventė 
nenušluotų tėvų kišenių. 
Kai kuriais praktiniais 
sprendimais L. Petkevčius 
sutiko pasidalinti ir su 
„Rokiškio Sirenos“ skai-
tytojais.

Šventę rengti 
patogiau darbo dieną
Kada gi rengiamas gim-

tadienis? Dauguma tėvų 
neabejotinai rinktųsi savait-
galį. O kavinės „Rokis ir 
kiškis“ savininkas pataria 
gerai pagalvoti. Ar tikrai 
verta? „Matote, linksmai 
šventei visiškai pakanka ke-
lių valandų. Daugelis, reng-

dami vaikų gimtadienius, 
nė nepagalvoja, avaitgalis 
nėra patogus laikas nei su-
kaktuvininko, nei jo svečių 
šeimoms. Juk savaitgalis 
paprastai skiriamas poil-
siui, šeimos išvykoms, ke-
lionėms. Todėl, kad atvestų 
vaikus į gimtadienį, savo 
planus keisti turi ne tik su-
kaktuvininko, bet ir jo sve-
čių šeimos. O darbo dieną 
visiškai pakanka laiko po 
darželio ar mokyklos pava-
karę susirinkti į kavinę ke-
lioms smagioms valandoms. 

Be to, nereikia nukelti vaiko 
šventės į savaitgalį, ją ga-
lima ramiai atšvęsti tikrąją 
gimtadienio dieną“, – re-
komendavo L. Petkevičius. 
Kavinė siūlo pasirinkti ir 
patogų laiką švęsti.

Ar tikrai reikia 
gausybės brangių 
pramogų?
Su kuo asocijuojasi 

įprastinis šiuolaikinis vaiko 
gimtadienis? Žinoma, su 
spalvinga sukaktuvininko 
fotosesija prie kokio nors 

teminio animacinių herojų 
atvaizdais puoštos sienelės. 
Su šventės vedėju – kokio 
nors mėgiamo animacinio 
filmo personažu. Su viso-
kiausiomis užduotimis ir 
žaidimais. „Bendraujant su 
tėvais kartais atrodo, kad 
jie ruošia savo svajonių 
gimtadienį vaikui. Iš tie-
sų esame dėkingoje vieto-
je – Rokiškio baseine, tad 
čia pramogų ir vaikams, 
ir suaugusiems pilna net 
be brangiai kainuojančių 
vedėjų ir animatorių. Vai-

kams – smagios maudynės 
baseine, juos atlydėjusiems 
tėveliams – sūkurinių vonių 
ir pirčių paslaugos. Taigi, 
nereikia sukti galvos, kur 
surasti nepigiai kainuojantį 
animatorių vaikams“, – pa-
taria pašnekovas. Žinoma, 
jei tėvai pageidauja, kavinė 
mielai priims animatorių su 
jo parengta programa, tik ar 
verta jį kviesti?

Ką siūlo kavinė? Ji siūlo 
šventiškai papuoštą stalą su 
mėgiamais vaikų valgiais: 
mėsainiukais, spragintais 
kukurūzais, kitais vaikų mė-
giamais užkandžiais, ledais, 
šerbetais ir kitais skanėstais. 
„Tėvams patariame: patirtis 
rodo, kad vaikai taip įsi-
linksmina, įsižaidžia, kad 
vakarėlio pabaigoje jie visai 
nebenori skanauti saldu-
mynų. Tad jums tortas bus 
reikalingas tik fotosesijai su 
žvakutėmis, todėl nereikia 
pirkti jo milžiniško“, – sakė 
L. Petkevičius.

Taigi, vaikų laukia šven-
tiškai papuoštas stalas. L. 
Petkevičius pataria paruoš-
ti smagų vaizdo siužetą ar 
skaidres su sukaktuvininko 
nuotraukomis, jo mėgia-
mais animacinių filmukų 
veikėjais: visa tai gali būti 
demonstruojama kavinėje 
esančiame dideliame ekra-
ne. Be pačių svečių sugal-
votų įvairių žaidimų galima 
pasiūlyti išbandyti jėgas 

karaoke iššūkyje. Taigi, te-
miniam vakarėliui paruošta 
puiki erdvė.

Neišnaudota niša
Kodėl kavinė „Rokis ir 

kiškis“ ėmėsi tokio iššūkio: 
specializuotis vaikų gimta-
dienių rengime. „Kiekvie-
na kavinė turi turėti savo 
specifiką. Nesame tie, pas 
kuriuos svečiai eina su fra-
kais ir vakarinėmis suknelė-
mis. Linksma, demokratiška 
aplinka, baseino veiklos 
privalumai yra šeimoms, 
vaikams pritaikyta erdvė. 
Kur jiems smagu, įdomu, 
linksma. Be to, vaikų šven-
tės – aktuali ir mūsų rajone 
dar menkai išnaudojama 
kavinių darbo sfera. Tad 
nusprendėme pabandyti. Ir 
mums gerai sekasi“, – sako 
L.. Petkevičius.

Dažnai įsivaizduojamas 
vaikų gimtadienis – šventė 
mažiesiems. Tačiau ji aktu-
ali ir paaugliams, kuriems 
jau animatoriaus nenusam-
dysi, o fotosesijos nebeį-
domios. O kavinė „Rokis ir 
kiškis“ yra tinkama erdvė 
ir jiems. Kavinės meniu 
– tai, kas jiems patinka, o 
pramogoms – visos baseino 
paslaugos.

Žinoma, kavinė laukia ir 
įprastinių svečių: po sma-
gaus pasibuvimo baseine 
išgerti arbatos ar tėvelių ste-
bėti savo vaikų varžybas.

Jaunųjų lyderių klubo 17 -asis gimtadienis
Spalio 30 d. Rokiškio Jau-

nųjų lyderių klubas atšventė 17 
- ąjį gimtadienį. Gimtadienio 
šventė prasidėjo nuo klubo narės 
Kornelijos Šernaitės (Sherniote) 
vestų kūrybiškumo dirbtuvių 
(tapyba ant drabužių, tekstilės, 
stiko bei drobės). Į gimtadienį 
susirinko ne tik esami ir buvę 
klubo nariai, prezidentai. Su 
pastaraisiais vykęs pokalbis nu-
kėlė į ansktesnius klubo dešim-
tmečius, aptarti buvę projektai, 
veiklos. Dabartinė prezidentė 
Aurelija Rakauskaitė pristatė 
šiais metais vykdytas veiklas bei 
projektus. Gimtadienį užbaigė 
jaunimo grupės „Bardakas“ pa-
sirodymas.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

DOVANOJA
• Dovanoju šuniuką beveik 3 
mėn. Viską ėda pati, reikalus 
atlieka lauke.  
Tel. 8 607 14 241.  
Rokiškis
• Dovanoju aviganių 
mišrūnę kalytę.  
Tel. 8 682 93 054.  
Rokiškis
• Atiduodu kačiukus. 
Išsamesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 679 02 880. 
Rokiškis
• Dovanojami mieli gražus 
šuniukai. Nukirminti.  
Tel. 8 628 29 277.  
Rokiškis
• Atiduodu nupjautas sode 
vyšnias, obelis. Pasiimti 
patiems. Tel. 8 600 52 867. 
Rokiškis
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Mažų miestelių lyga: pirmajame ture nuo krepšių nuvalyti voratinkliai, 
antrajame laukia rajono komandų akistata

Lapkričio 5-ąją 20.30 
val. Rokiškio kūno kultū-
ros ir sporto centre Mažų 
miestelių lygos antrajame 
ture derbis – pečius surems 
abi mūsų rajono ekipos: 
Obelių „SK Entuziastai“ 
ir Rokiškio „Autodena“. 
Abi komandos pirmajame 
ture įrodė, kad gali kovoti 
dėl grupės lyderių titulo: 
abi namuose, savo sirgalių 
ir tiesioginių transliacijų 
žiūrovų džiaugsmui iško-
vojo pergales.

Nuvalė voratinklius
Obelių „Entuziastų“ ir 

Kupiškio „BC Devold“ dvi-
kova, bent jau pirmuosius du 

kėlinius, buvo labai nervinga 
ir nerezultatyvi. Negausūs 
sirgaliai dūsavo: rodos abi 
komandos daro viską gerai, 
ir iki varžovų krepšio prasi-
veržia, ir į krepšį kamuolys 
lekia. Tačiau tai iš jo išsi-
suka, tai nuo lanko atšoka. 
„Tarsi kas būtų užrišęs. Negi 
per tuos pusantrų metų, kai 
nebuvo varžybų, krepšiai 
voratinkliais apaugo“, – ne-
linksmai juokavo nuolatiniai 
krepšinio varžybų sirgaliai.

Apylygėse rungtynėse 
sėkmė visgi lydėjo obelie-
čius. Komandos žvaigžde ir 
lyderiu tuomet, kai reikėjo 
persverti rungtynių iniciaty-
vą savo pusėn, tapo Karolis 

Kvedaravičius. Jei anksčiau 
jis dalino kamuolius koman-
dos draugams, tai ketvirtojo 
kėlinio viduryje ėmėsi as-
meninės iniciatyvos: keli 
perimti kamuoliai, taiklus 
tritaškis, keli metimai iš po 
krepšio, ir obeliečiai ėmė 
auginti persvarą. Ne veltui 
K. Kvedaravičius buvo pri-
pažintas naudingiausiu šių 
rungtynių žaidėju. 

Paklaustas, kaip vertina 
komandos grįžimą į aikšte-
lę, vienas jos lyderių Tomas 
Trumpa kalbėjo atvirai: įta-
kos žaidimui padarė didžiu-
lė, net pusantrų metų per-
trauka. Tačiau žaidėjai jau 
pajuto savo aikštę, kamuolį, 

taigi ateityje žaidimas tik 
gerės. Nes visus vienija di-
džiulis džiaugsmas ir noras 
žaisti. Komandos perspek-
tyvas jis taip pat vertina 
gerai, nors pačios grupės 
pajėgumą po tokios didelės 
pertraukos apskritai sunku 
prognozuoti.

Suvienijo noras žaisti  
Rokiškio „Autodena“ – 

lygos naujokė. Jos pagrin-
das – prieš porą metų žibėję 
Kūno kultūros ir sporto cen-
tro krepšininkai. Jie – įvai-
rių šalies aukštųjų mokyklų 
studentai. O kaip prasitarė 
rungtynes stebėję žaidėjų 
artimieji – vaikinus subū-

rė nostalgija komandai ir 
pamėgtai sporto šakai. Ko-
manda išties labai simpatiš-
ka, demonstruojanti greitą 
krepšinį. Varžovas pirma-
jame ture jai teko nepalan-
kus: Parovėjos „Agaras“, 
kuris yra šio krašto vienas 
lyderių. Ir komandų fizinis 
pajėgumas labai skirtingas: 
akivaizdu, kad „Autode-
nos“ varžovai buvo gerokai 
fiziškai stipresni. Galbūt jie 
manė, kad jaunuosius rokiš-
kėnus apžais šokinėdami ant 
vienos kojos. Svečių pusėje 
buvo fizinis pranašumas ir 
patirtis, Rokiškio jaunimo – 
entuziazmas ir charakteris. 
Kaip pirmajame kėlinyje 

rokiškėnai įgijo persvarą, 
taip varžovams ir neledo 
prie jų priartėti. 83:65 per-
galę šventė rokiškėnai. Jų 
gretose rezultatyviausi buvo 
Linas Kolosovas bei Nedas 
Valečka, įmetę po 19 taškų.

Laukia įdomi dvikova
Taigi, šį penktadienį lau-

kia įdomi rajono komandų 
akistata. Juolab, kad abi 
žaidžia skirtingą, bet įdomų 
krepšinį, turi savo braižą. 
Taigi, krepšinio gurmanai 
galės mėgautis žaidimu. 
Norintieji stebėti rungtynes 
gyvai, privalo turėti galimy-
bių pasą bei dėvėti kaukę. 

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Maldos už mirusiuosius: 
ir koplyčoje, ir grafų kriptoje

Visų šventųjų diena ir 
Vėlinės yra dienos, kai sku-
bama aplankyti artimųjų 
kapų: uždegti žvakes, pa-
dėti gėlių Tačiau kryžius 
ant kapo ar paminklinio 
akmens primena dar vieną 
artimųjų pareigą: maldose 
minėti į Amžinybę išėjusius 
mylimus žmones, gerada-
rius, valstybei ir miestui 
nusipelniusius žmones. Ši 
garbinga pareiga neužmirš-
ta ir mūsų rajone.

Nedrąsiai būrėsi 
prie koplyčios
Kalneliškių kapinėse sto-

vinti koplyčia – išskirtinė. 
Daugelis kapinių lankytojų 
vis pasvarsto, o kas gi joje yra. 
Tačiau kartą metuose – Visų 
šventųjų dieną – koplyčia sve-
tingai atveria duris maldai už 
tikinčiųjų mirusiuosius. Čia 
prie įspūdingo kryžiaus pasta-
tytas altorius, prie kurio Visų 
šventųjų dieną Rokiškio šv. 
apaštalo evangelisto Mato pa-
rapijos dvasininkai aukoja šv. 
Mišias.

Išvydę atvertą koplyčią, 
vikaro Ernesto Želvio ragi-
nimą, kapines lankę žmonės 
šeimomis rinkosi prie koply-
čios dalyvauti šv. Mišiose už 
mirusiuosius. Kai kurie tikin-
tieji pamaldų klausėsi prie 
savo artimųjų kapų. Dekanas 
Eimantas Novikas artimųjų 
prašymu laimino naujus ant-
kapius, paminklus. Ir prašan-
čiųjų netrūko.

O kam karste  šaukštelis?
Koplyčioje vikaras E 

Želvys savo pamoksle kal-
bėjo apie gyvųjų ir mirusių 
miestus O Amžinybės viltį 
jis iliustravo įdomiu pasako-
jimu apie pamaldžią senutę, 
kuri prieš mirdama paprašė 

Keičiasi geriamojo vandens 
ir nuotekų tvarkymo 
bei paviršinių nuotekų 
paslaugų bazinės kainos

Rokiškio rajono savi-
valdybės taryba pritarė 
tarybos sprendimo pro-
jektui dėl UAB „Rokiškio 
vandenys“ perskaičiuotų 
geriamojo vandens teiki-
mo ir nuotekų tvarkymo 
bei paviršinių nuotekų 
tvarkymo paslaugų bazi-
nių kainų nustatymo. Per-
skaičiuotos kainos suda-
rys sąlygas įmonei dirbti 
rentabiliai. 

Kainų kilimas – 
neišvengiamas, 
tačiau nebus ženklus
Kainų perskaičiavimas, 

įtakojęs jų kilimą – priva-
loma procedūra, kurią nu-
mato Lietuvos Respublikos 
įstatymai bei Valstybinės 
energetikos reguliavimo 
tarybos (VERT) patvirtinta 
Geriamojo vandens tiekimo 
ir nuotekų tvarkymo bei pa-
viršinių nuotekų tvarkymo 
paslaugų kainų nustatymo 
metodika, kuria remiantis, 
kainos perskaičiuojamos 
atsižvelgiant į eilę fakto-
rių, kaip elektros energijos 
kainų, faktinių mokesčių 
dydžio pokyčius, amortiza-
ciją, investicijų grąžos po-
kyčius ir eilę kitų veiksnių.

Rokiškio rajono savi-
valdybės taryba tokiam 
sprendimui gali pritarti arba 
nepritarti. Tą reglamentuo-
ja įstatymai. Tačiau net ir 
nepritarimo atveju, kainos 
būtų neišvengiamai perskai-
čiuotos ir didėtų dėl VERT 
nutarimo, kuris įpareigoja 
UAB „Rokiškio vandenys“ 
atlikti kainų perskaičiavimą 
pagal nustatytą metodiką, 

kas šiuo atveju ir lėmė kainų 
kilimą. Sutapimas, kad šiuo 
metu kyla ne tik geriamojo 
vandens ir nuotekų tvarkymo 
bei paviršinių nuotekų pas-
laugų bazinės kainos, bet ir 
kuro, dujų, elektros bei kitų 
prekių bei paslaugų kainos. 
Todėl suprantama, kad kylant 
vienoms kainoms, neišven-
giamai tai lemia kitų kainų 
šuolį. „Ir nors sustabdyti šio 
proceso neįmanoma, tačiau 
darome viską, kad kainos 
nebūtų nekontroliuojamos, 
tačiau tuo pačiu nebūtų stab-
doma ir UAB „Rokiškio van-
denys“ įmonės plėtra. Tai dar 
vienas veiksnys, kuris lemia 
kainų pokytį. Įmonė aktyviai 
vykdo plėtrą – kasmet peri-
ma po keletą vandenviečių 
iš bendruomenių ir jas atnau-
jina. Deja, gautos pajamos 
nepadengia patiriamų išlaidų 
dėl nedidelio vartotojų skai-
čiaus“, - teigė UAB „Rokiš-
kio vandenys“ vadovas Le-
onas Butėnas ir pridūrė, kad 
Rokiškio rajone geriamojo 
vandens ir nuotekų tvarky-
mo bei paviršinių nuotekų 
paslaugų bazinės kainos au-
gimas nėra toks ženklus, kaip 
Vilniuje ar kitur ir neišsiskiria 
regiono kontekste.

Kitu atveju – 
gresia bankrotas 
2021-2027 m. nauju ES fi-

nansavimo periodu, vanden-
tvarkos plėtrai ir gerinimui 
papildomas finansavimo me-
chanizmas nėra numatytas. 
Tai reiškia, kad plėtra priva-
lės būtų vykdoma iš gautų 
pajamų už teikiamas paslau-
gas. Kas nutiktų, jeigu kainos 

išliktų tokios, kokios buvo? 
Neįvertinus anksčiau iš-
vardintų faktorių pokyčių, 
įmonei grėstų didelė rizika 
po 1-2 metų atsidurti ant 
bankroto ribos. Todėl šiuo 
atveju privaloma suregu-
liuoti kainas taip, kad būtų 
padengtos sąnaudos ir re-
zerve liktų nors truputis 
lėšų jau esamų tinklų prie-
žiūrai ir plėtrai vykdyti.

Pasak įmonės direkto-
riaus, kainos pokytį lėmė 
ne vienas rodiklis – tai 
brangusi elektra, vartojimo 
netolygumas, darbo užmo-
kesčio pokyčiai, sąnaudos 
dėl įvykdytų investicinių 
projektų plėtros, kurių ver-
tė – 3,5 mln. Eur., taip pat 
– išaugę kiti mokesčiai bei 
amortizacija. „Šie išvardy-
ti ir kiti veiksniai pagrinde 
ir įtakojo kainų didėjimą. 
Nuo šių metų įsigaliojusios 
bazinės paslaugų kainos 
paskaičiuotos pagal 2018 
m. bendrovės veiklos ro-
diklius. Tačiau noriu pa-
brėžti, kad 2018 m. buvo 
įmonei itin pelningi. Tai 
lėmė ir mažesnę nustatytą 
kainą, tačiau sąnaudos pa-
dengtos nebuvo. Iki šiol ne-
turėjome tokio tarifo, kuris 
jas padengtų. Dar viena iš 
priežasčių – senų, nudėvėtų 
ir nebeatitinkančių koky-
bės standartų vandenviečių 
perėmimas. Turtas, kurį 
reikia suremontuoti, amor-
tizuoti, atsiduria įmonės ba-
lanse, todėl natūraliai didė-
ja ir išlaidos bei nuostolis“, 
- informavo L. Butėnas. 

Rajono savivaldybės
inform.

įdėti į jos karstą... šaukštelį. 
Paklausta dvasininko ir ar-
timųjų, kam jai šaukštelis, 
močiutė pasakojo, kad mielai 
lankydavosi įvairiose parapi-
jos šventėse ir susibūrimuose. 
O jų pabaigoje būdavusi pati 
laukiamiausia dalis – patiek-
davo desertą: tortą ar ledų. 
Tad ir amžinojo gyvenimo 
senolė laukė ne kaip visą nai-
kinančios pabaigos, o kaip 
vilties, kad jos laukia gėris.

Meldėsi už miesto 
geradarius
Dekanas Eimantas Novi-

kas Vėlinių pavakarę aukojo 
šv. Mišias už Rokiškio šv. 

apaštalo evangelisto Mato 
bažnyčios fundatorių Reinol-
dą Tyzenhauzą, jo artimuo-
sius. Su šia gimine siejama 
daugelis gražiausių mūsų 
miesto akcentų: jo kultūra, 
istorija, verslo ir ekonominio 
augimo proveržis. Pagerbti 
fundatoriaus į kriptą susi-
rinko negausi, bet nuolatinė 
bendruomenė: Tyzenhauzų 
paveldo organizacijos nariai, 
kultūros žmonės, istorikai. 
Kartu su dekanu pamaldų pa-
baigoje jie kriptoje sugiedo-
jo „Viešpaties Angelą“ savo 
miesto kūrėjams atminti.

Lina DŪDAITĖ-
KRALIKIENĖ

Užs. 1518
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, skirdama dotacijas savi-
valdybėms iš Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos priemonės 
„Subsidijos ir dotacijos namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų 
tvarkymui“, 2022-2023 m. planuoja finansuoti namų ūkiuose susida-
riusių asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimą apvažiavimo būdu, 
transportavimą ir saugų šalinimą. 
Rokiškio rajono savivaldybės administracija, siekdama išsiaiškinti faktinį tvar-

kytiną asbesto turinčių gaminių atliekų kiekį, kviečia individualių namų savi-
ninkus ir (ar) valdytojus, planuojančius 2022-2023 m. keisti šiferio (asbesto) 
stogus ir nedalyvaujančius Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio 
ministerijos plėtros programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų at-
naujinimas kaimo vietovėse“ veiklos srities „Parama investicijoms į visų rūšių 
mažos apimties infrastruktūrą“ veiklos „Asbestinių stogų  keitimas“ programo-
je, kreiptis į savivaldybę (el. p. ekologija@post.rokiskis.lt, architektai@post.ro-
kiskis.lt arba tel. 8 673 31 069, 8 610 09 622) iki 2021 m. lapkričio 5 d., nurodant 
individualaus pastato  savininką (-us) ir (ar) valdytoją, adresą, telefono numerį 
ir faktiškai sukauptą asbesto turinčių gaminių atliekų kiekį tonomis.
Surinkus faktiškai sukauptą asbesto turinčių gaminių atliekų kiekį, bus svars-

toma galimybė teikti paraišką Aplinkos projektų valdymo agentūrai dėl subsi-
dijos namų ūkiuose susidariusių asbesto atliekų tvarkymui.
Pateikti asmens duomenys bus naudojami informacijai  apie saugų asbesto 

turinčių gaminių šalinimo poreikį gauti. Gavus finansavimą, bus kreipiamasi 
nurodytais kontaktais dėl asbesto atliekų saugaus pašalinimo galimybės.  
Atkreipiame dėmesį, kad visos asbesto atmainos yra pripažintos kancero-

genais, tad saugiai nepašalintos asbesto turinčių gaminių atliekos kelia didelį 
pavojų žmonių sveikatai.

Užs. 1512

Juodupės miestelio bendruomenė įgyvendina projektą pagal veiklos sritį 
„Kaimo vietovės viešųjų erdvių sutvarkymas, pritaikant jas kaimo gyvento-
jų poreikiams“, pagal 2021 m. Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių  
veiklai teikimo taisykles.
Projekto pavadinimas: „Atminties skvero įrengimas“. Projekto tikslas sukurti 

kultūriškai ir estetiškai patrauklią miestelio viešąją erdvę Tekstilininkų gatvėje, 
originaliai ir savitai įamžinant miestelio bendruomenei svarbius įvykius, reiški-
nius ir asmenybes.
Projekto vykdytojai Juodupės miestelio bendruomenė, Juodupės seniūnija.
Pagrindinis projekto rėmėjas Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija.
Projekto vertė 5008 Eurai.

Helovino šventė rokiškėnų namuose
Spalio 31-ąją JAV ir 

daug Europos šalių šven-
čia Heloviną. JAV vaikai 
šią šventę pamini dėvėda-
mi šiurpius kostiumus ir 
prašydami saldainių lanko 
aplinkinius namus, o suau-
gusieji, užsidėję kaukes ir 
persirengę mėgstamiausių 
filmų ar serialų veikėjais, 
dalyvauja vakarėliuose. 
Airija Heloviną priskiria 
nacionalinei šventei ir vai-
kams visą savaitę nereikia 
eiti į mokyklą.

Daugelio žmonių many-
mu, Helovino šventė buvo 
sugalvota JAV, tačiau šios 
šventės ištakos yra pagoniš-
ka keltų šventė – Samhai-
nas. Išvertus iš senovės kel-
tų kalbos, Samhainas reiškia 
„vasaros pabaiga“.

Šią šventę keltai švęsda-
vo spalio 31d. naktį ir taip 
pažymėdavo derlingojo se-
zono pabaigą bei žiemos 
pradžią. Keltams tai buvo 
svarbi data. Buvo tikima, 
kad šią naktį riba tarp dva-
sių pasaulio ir tikrojo pa-
saulio pasidaro labai plona 
ir mirusiųjų sielos įžengia į 
tikrąjį pasaulį.

Kaukių tradicija taipogi 
kilo iš keltų tikėjimo. Buvo 
bijoma, kad Samhaino nak-
tį, išėję iš namų žmonės gali 
susitikti klajojančias sielas. 
Žmonės dėvėdavo kaukes 
saugodami save, kad sie-
los negalėtų atpažinti lauke 
vaikštančių žmonių.

Taip pat persirengę keltai 
vaikščiodavo po kaimynys-
tėje įsikūrusius namus, pra-

šydami maisto – tai kertinė 
tradicijos dalis, ir iš to išsi-
vystė dabartinė „vaišės arba 
pokštas“ tradicija.

Vis labiau Helovinui po-
puliarėjant Lietuvoje, teira-
vomės Rokiškio gyventojų 

ką jie mano apie tokias tra-
dicijas, kokios šios šven-
tės ištakos ir ar jie mini šią 
šventę.

Gabrielė Michailovs-
kytė: „Žinau, kad anksčiau 
ši šventė nebuvo vadina-

ma „Helovinu“. Tai tiesiog 
buvo rudens gėrybių au-
kojimas dvasioms, kad jos 
neapsilankytų pas žmones. 
Dabartiniu metu, Helovinas 
labai pakeistas JAV marke-
tingo. Šios šventės neminiu, 

nes kas liečia namų puoši-
mą, tai man atrodo bereikš-
mis dalykas, vis vien tas 
puošmenas reiks nuimti ir 
padėti kitiems metams, kas 
užima daug vietos namuo-
se. Mums užtenka pasigro-
žėti miestais, kuriuose yra 
tie papuošimai įrengti, pa-
vyzdžiui, šiuo metu galima 
nukeliauti į Biržus, kur pra-
mogų parke yra įrengta visa 
Helovino paroda. Esame 
šventę Heloviną mokykloje, 
bet su šeima ir su draugais 
šios šventės neminime. Su 
laiku, kaip ir daugelis madų, 
manau ateis ir čia tokio pat 
masto Helovino minėjimas, 
panašiai kaip Amerikoje, 
kur daugelis šeimų puošiasi 
namus ir seka tradicijas“.

Valentinas Jovaišas: 
„Heloviną nuo mažens su-
pratau kaip šventę, kuri 
daugiausia minima JAV. 
Vaikystėje Užgavėnės man 
atrodė kaip analogiška 
Helovinui šventė. Kau-
kių nešiojimo ir saldainių 
prašymo papročiai buvo 
identiški. Vieną kartą, kai 
buvome paugliai, bandėme 
surengti Helovino šventę 
pagal tradicijas. Prirašę ant 
popieriaus lapų sakinių, 
kaip „siaubo naktis“ ir „vi-
durį nakties pas jus gali kaž-
kas pasirodyti“, kiekvieną 
raštelį uždėjome ant kaimy-
nų durų, o atėjus vienuolik-
tai valandai, ėjome prašyti 
saldainių. Tie metai buvo 
pirmi ir paskutiniai bandant 
organizuoti tokį, labiau tra-
dicinį Heloviną. Daugelis 
žmonių suprato, bet senes-

nių pažiūrų žmonės buvo 
labai supykę. Iniciavom 
visą tai, nes kaime buvo 
daugiau vaikų ir norėjome, 
kad tokios šventės vyktų 
ir čia. Lietuvoje Helovinas 
galėtų būti populiaresnis. 
Žmonėms reiktų daugiau 
bendravimo tarpusavyje, 
nes tai, manau, viena iš šios 
šventės idėjų.“

Ingrida Balaboskinie-
nė: „Nesu šventusi Helovi-
no nei su šeima, nei su drau-
gais. Tik kartais važiuojame 
pažiūrėti papuoštų parkų ir 
įrengtų instaliacijų, skirtų 
šiai šventei minėti skirtin-
guose Lietuvos miestuose. 
Tai tikrai galėtų būti dides-
nė šventė, kaip dar viena 
pramoga“.

Eligijus Kurklietis: 
„Manau, kad ši šventė atėjo 
iš Amerikos ir pagrinde mi-
nima siaubo mėgėjų, kurie 
persirengia savo mėgstamais 
personažais. Kartais puošiu 
namus Helovino stiliumi. 
Pagrindinės dekoracijos - tai 
skaptuoti moliūgai, vorai ir 
voratinkliai. Jie paprasti, ta-
čiau šiai šventei skoningiausi 
ir nebrangūs, nes nesinori iš-
laidauti vienos dienos pami-
nėjimui. Dažniausiai švęsda-
vome Heloviną su draugais, 
susirinkdavome išsipuošę, 
kiekvienas savo stiliumi, ei-
nant mieste susitikdavom vis 
kitokį būrį žmonių, taip pat 
panašiai mininčius Heloviną 
ir tiesiog bendraudavome. 
Šventės smagumas buvo - 
kas kaip įdomiau apsirengs.“

Audrius PAŠKONIS

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Stacionarųjį kompiuterį 
Intel Pentium G4400. 4GB 
RAM. Naujas SSD 120 GB. 
Galiu pridėti monitorių už 
15 Eur. Kaina 155 Eur.  
Tel. 8 675 00 301. Rokiškis
• Geros būklės naujo 
modelio nešiojamąjį 
kompiuterį Asus. Baterija 
laiko apie 6 val. Kaina 180 
Eur. Tel. 8 647 10 234. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Automobilinį radijo imtuvą 
Bylin-207. Kaina 10 Eur. 

Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Radijo imtuvą VEF-214. 
Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Plokštelių grotuvą su 
plokštelėmis. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 624 54 217. Rokiškis
• Buitinius garso 
stiprintuvus. Kainos 
sutartinės.  
Tel. 8 693 04 817. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Mėsines mišrūnes 

sukergtas telyčias.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Ožkas Pandėlyje.  
Tel. 8 675 24 546. Rokiškis
• Pavalkus arkliui su 
priedais. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Baltmargę 1,5 m. telyčiatę. 
Kaina sutartinė.  
Tel. 8 654 70 983. Rokiškis
• 7 triušius. Kaina 6 Eur.  
Tel. 8 687 84 921. Rokiškis
• Karvę, telyčaitę ir jautuką. 
Tel. 8 693 02 614. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Jaunas vaikinas ieško 
darbo Rokiškyje. Domina 
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05:05 Kūrybingumo 
mokykla
05:15 Ponių rojus 
06:00 Himnas
06:02 Vartotojų kontrolė
07:00 Svajoja vaikai
07:30 Kelionių atvirukai
07:45 Operacija 
„Islandija” 
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
12:00 Gyvūnai 
operatoriai 
12:50 Didžiosios 
pasaulio upės 
13:40 Kelionių atvirukai 
14:00 Hadsonas ir 
Reksas 
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Klauskite daktaro
18:30 Žinios

19:00 Langas į valdžią
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Šok su žvaigžde
23:10 Denas tikrame 
gyvenime
00:45 Paryžiaus imperatorius 
01:15 Denas tikrame gyvenime 
02:40 Agentės 
02:50 Įspūdingiausios pasaulio 
salos 
03:40 Istorijos detektyvai
04:25 Puaro 
04:30 Hadsonas ir Reksas

05:10 Moderni šeima
06:35 Madagaskaro pingvinai
07:00 Žmogus voras 
07:30 Keista šeimynėlė 
08:00 Madagaskaro pingvinai 
08:30 Simpsonai 
09:00 Amžius ne riba
09:30 Sveikata.lt 
10:00 Virtuvės istorijos 

10:30 Gardu Gardu 
11:00 Penkių žvaigždučių 
būstas 
11:30 Laukinis Tailandas 3
12:40 Kenoloto
12:42 Laukinis Tailandas 3
12:45 Barbė ir Čelsės 
pasiklydęs gimtadienis
14:00 Sachara
16:45 Ekstrasensų mūšis 
17:20 Kenoloto 
17:22 Ekstrasensų mūšis
18:30 TV3 žinios 
19:30 galvOK
19:40 Eurojackpot 
19:45 galvOK 
21:30 Žalioji knyga
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Žalioji knyga
00:05 Kodas 999
02:25 Muštinė trauma 
04:20 Moderni šeima

05:40 Zigis ir Ryklys

06:00 Šaunusis Skūbis-Dū 
06:30 Moko nuotykiai
07:00 Kikumba. Kovos dėl 
karūnos
07:30 Sveikas!
08:00 Sėkmė tavo rankose
08:30 Mes pačios
09:00 Plojus
10:45 Policijos akademija
12:50 Bukas ir bukesnis. Kai 
Haris sutiko Loidą
14:40 Nepalikti pėdsakų
16:55 Gyvūnų pasaulis
17:30 Žinios
18:30 Kaip Aladinas žmoną 
gelbėjo
20:35 Seni lapinai
22:30 Mano kaimynė - 
pornožvaigždė
00:45 Kapų plėšikė 
Lara Kroft

05:40 Lenktynės aplink 
pasaulį 

07:00 Pričiupom! 
08:00 Sveikatos kodas
09:05 Geriausi šuns draugai 
09:35 Susipažinkite – lokiai
10:50 Lenktynės aplink pasaulį 
12:15 Ekstrasensų mūšis 
14:50 Gordonas Ramzis. 
Nepažintos teritorijos 
16:00 Betsafe–LKL 
čempionatas. Pieno žvaigždės - 
Dzūkija
18:30 Protas ir jėga
20:30 Muilodrama 
21:00 Ties riba į rytojų
23:15 Vykdytojas
01:20 Įkaitų krizė

05:20 Laisvės TV valanda
06:00 „Žiedas su rubinu“ 
08:00 Nematomos gijos
08:30 Eko virusas
09:00 „Zoologijos sodas“ 
10:00 Vantos lapas
10:30 Mano vieta

11:00 Švarūs miestai
11:30 Inovacijų DNR
12:00 „Teisingumo agentai“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos dvarai
17:00 Švyturių žmonės
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2021”
19:00 „Gyvenimo linija“ 
20:00 Žinios
20:30 „Rysas Darbis Japonijoje“ 
22:30 Žinios
23:00 „Teisingumo agentai“
01:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
02:50 „Gyvenimo linija“ 
03:35 „24/7“
04:00 Švyturių žmonės
04:20 „Zoologijos sodas“ 
05:10 Mažos Mūsų Pergalės
05:35 Vantos lapas
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06:00 Himnas
06:02 Gimę tą pačią 
dieną
07:00 Veranda
07:30 Šventadienio 
mintys
08:00 Išpažinimai
08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite
09:00 Gyventi kaime 
gera
09:30 Svajoja 
vaikai
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mūsų gyvūnai
12:00 Įspūdingiausios 
pasaulio salos 
12:55 Portugalijos 
pietvakariai – gandrų 
pakrantė
13:50 Puaro 

15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Duokim garo!
18:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis”
18:30 Žinios
19:00 Keliai
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Pasikėsinimas 
Solsberyje 
21:50 3 minutės iki kino. 
Lietuvių vaidybinį filmą 
„Pilis” pristato filmo 
režisierė Lina Lužytė
21:53 Pilis
23:25 Penzanso piratai

05:15 Moderni šeima
06:35 Madagaskaro pingvinai 
07:00 Bakuganas. Šarvų 
sąjunga 
07:30 Keista šeimynėlė 
08:00 Madagaskaro pingvinai
08:30 Simpsonai 

09:00 Svajonių ūkis 
09:30 La Maistas
10:00 Pasaulis pagal moteris 
11:00 Svajonių sodai 
12:00 Laukinė Brazilija. 
Pavojingas pasaulis 1
12:40 Kenoloto 
12:42 Laukinė Brazilija. 
Pavojingas pasaulis 1
13:10 Mėnesių valdovai
15:15 Šuns kailyje
17:15 Starkus stato 
17:20 Kenoloto 
17:22 Starkus stato 
18:30 TV3 žinios 
19:30 X Faktorius
22:30 Nužudyti airį
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Nužudyti airį
00:45 Kita nuomonė
02:45 Beždžionių planetos 
sukilimas
04:50 Moderni šeima

05:45 Zigis ir Ryklys 

06:05 Šaunusis Skūbis-Dū 
06:35 Moko nuotykiai 
07:05 Kikumba. 
Kovos dėl karūnos 
07:35 Tomas ir Džeris 
08:05 Beprotiškos melodijos
08:20 Boružėlės nuotykiai
09:55 Užsispyrusi raitelė
11:45 Mes - viena 
komanda
14:30 Šėtoniškas sandėris
16:20 Teleloto
17:30 Žinios
18:30 Kaukės
21:10 Boso lygis
23:15 Snaiperis. 
Atgimimas
01:05 Džiuljeta. Atvirai

05:30 Info komentarai 
su Arnu Mazėčiu
06:00 Lietuvos galiūnų 
komandinis čempionatas. 
Žagarė
07:00 Miško atspalviai

07:30 Tauro ragas
08:00 Galiūnų Pasaulio 
komandinė taurė 2021. 
Kaunas
09:05 Geriausi šuns 
draugai 
09:35 Susipažinkite - 
supervoverės
10:50 Lenktynės aplink 
pasaulį 
12:15 Ekstrasensų mūšis 
14:50 Gordonas Ramzis. 
Nepažintos teritorijos 
16:00 Betsafe–LKL 
čempionatas. Žalgiris - 
Rytas
18:30 Mirtinas ginklas 
19:30 Atsarginis prezidentas 
21:30 Kondoras 
22:30 Narkotikų prekeiviai 
23:40 Ties riba į rytojų
01:50 Vykdytojas

05:10 Mažos Mūsų 
Pergalės

05:35 Vantos lapas
06:00 „Žiedas su rubinu“ 
08:00 Švarūs miestai
08:30 Kaimo akademija
09:00 „Zoologijos sodas“ 
10:00 Krepšinio 
pasaulyje 
10:30 Negaliu tylėti
11:00 Atliekų kultūra
11:30 Bušido ringas. 
Tarptautinis turnyras 
„BUSHIDO KOK 2021”
12:00 „Teisingumo agentai“ 
14:00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
16:00 Žinios
16:30 „24/7“
17:30 Alfa taškas
18:00 Žinios
18:30 Krepšinio pasaulyje
19:00 „Gyvenimo linija“ 
20:00 Žinios
20:30 Lietuvos dvarai
21:00 Negaliu tylėti
21:30 „24/7“
22:30 Žinios
23:00 „Teisingumo agentai“
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
08:55 Įstatymas ir tvarka 
09:40 Komisaras Reksas
10:30 Tarnauti ir ginti
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Savaitė
13:00 Savaitė su 
„Dviračio žiniomis” 
13:30 Langas į valdžią
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Kalnų daktaras 
17:15 Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios

23:00 Premjera. Geri metai 
23:45 Komisaras Reksas 
00:35 Erdvės menas 
01:05 Daiktų istorijos
02:00 LRT radijo žinios
02:05 LRT forumas
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Savaitė
05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus

06:15 Transformeriai. 
Kibernetinė Visata
06:40 Didvyrių draugužiai
07:05 Madagaskaro pingvinai
07:35 Svajonių sodai
08:35 Meilės sūkuryje
09:45 Miestas, kaimas, bučinys
11:45 Midsomerio žmogžudystės
12:40 Kenoloto
12:42 Midsomerio žmogžudystės
14:00 Gyvenimo išdaigos
15:00 Simpsonai

16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Karštai su tv3.lt
20:30 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Geležinkelio tigrai
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Geležinkelio tigrai
01:10 Franklinas ir Bešas
02:10 Havajai 5.0
04:10 Juokingiausi Amerikos 
namų vaizdeliai
04:40 Tai – mes
05:35 Moderni šeima

06:00 Balta - meilės spalva
07:00 Nuo... Iki...
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:05 Rimti reikalai 3
11:10 Keičiu žmoną 

12:10 Būrėja
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius
15:30 Stebuklas
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios 
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Monikai reikia meilės
21:30 Žinios 
22:30 Patriotų diena
01:15 Boso lygis
03:15 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:00 CSI. Majamis
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:20 Teisingumo agentai
09:25 Pėdsakas
10:25 Susipažinkite - 
supervoverės
11:35 Jūrų pėstininkai
12:35 CSI. Majamis
13:30 Mano virtuvė geriausia 

14:50 Teisingumo agentai
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Jūrų pėstininkai
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Prienų „Labas Gas“ - “Šiauliai-
7bet”. Tiesioginė transliacija
21:00 Menas vogti 
22:50 Mirtinas ginklas
23:50 Kondoras
00:50 Narkotikų prekeiviai
02:00 Atsarginis prezidentas

05.15 Vantos lapas
05.45 Bušido ringas. Tarptautinis 
turnyras „BUSHIDO KOK 2021”
06.15 TV parduotuvė
06.30 Krepšinio pasaulyje
07.00 „Gyvenimo linija“ 
08.00 Eko virusas
08.30 Atliekų kultūra
09.00 „24/7“
10.05 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 

11.10 „Juvelyrų klanas“ 
12.15 TV parduotuvė
12.30 Kaimo akademija
13.00 Nauja diena
14.00 „Pėdsakas“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Laisvės TV valanda
18.00 Reporteris
18.30 Alfa taškas
19.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Juvelyrų klanas“ 
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 „24/7“
00.30 „Pėdsakas“ 
01.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
02.30 TV parduotuvė
02.45 „Juvelyrų klanas“ 
03.35 Alfa taškas
03.55 „24/7“
04.35 „Reali mistika“
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05:05 Kūrybingumo 
mokykla
05:15 Ponių rojus
06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
08:55 Įstatymas ir 
tvarka 
09:40 Komisaras Reksas 
10:30 Tarnauti ir ginti 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Šok su žvaigžde
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Pagalbos 
šauksmas 
17:15 Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nacionalinė 

ekspedicija
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Geri metai 
23:45 Komisaras Reksas 
00:35 Erdvės menas 
01:05 (Ne)emigrantai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Nacionalinė ekspedicija
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
04:30 Keliai. Mašinos. Žmonės
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Šoka Lietuva
05:15 Ponių rojus

06:15 Transformeriai. 
Kibernetinė Visata
06:40 Didvyrių draugužiai
07:05 Madagaskaro pingvinai
07:35 Karštai su tv3.lt
08:35 Meilės sūkuryje
09:45 Kitos moters vaikas

11:45 Midsomerio žmogžudystės
12:40 Kenoloto
12:42 Midsomerio žmogžudystės
14:00 Gyvenimo išdaigos
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
17:20 Kenoloto
17:22 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Prieš srovę
20:30 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Pro stiklą
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Pro stiklą
00:35 Franklinas ir Bešas
01:40 Havajai 5.0

06:00 Balta - meilės spalva
07:00 KK2 
07:30 Monikai reikia meilės
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:05 Rimti reikalai 3

11:10 Keičiu žmoną 
12:10 Būrėja 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius
15:30 Stebuklas
16:35 Labas vakaras, 
Lietuva
18:30 Žinios
19:30 Nacionaliniai technikos 
apdovanojimai Techtop 2021
21:30 Žinios
22:30 Audros sūkuryje
00:20 Juodasis sąrašas
01:20 Patriotų diena 
03:55 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:20 CSI. Majamis
07:15 Mano virtuvė 
geriausia 
08:35 Teisingumo agentai
09:40 Pėdsakas
10:35 Apuokas
11:35 Jūrų pėstininkai
12:35 CSI. Majamis

13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Pėdsakas
17:00 Info diena
17:30 Jūrų pėstininkai
18:30 Apuokas
19:30 Greitojo reagavimo
 būrys
20:30 Pričiupom!
21:00 Ekstremalus greitis 
22:45 Menas vogti 
00:35 Būk ekstremalas 
01:35 Greitojo reagavimo 
būrys

05.15 Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Inovacijų DNR
07.00 „Gyvenimo linija“ 
08.00 „Žiedas su rubinu“ 
09.00 „Teisingumo agentai“ 
10.05 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
11.10 „Juvelyrų klanas“ 
12.15 TV parduotuvė

12.30 Alfa taškas
13.00 Nauja diena
14.00 „Pėdsakas“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 #NeSpaudai
17.30 „Zoologijos sodas“ 
18.00 Reporteris
18.25 Rubrika “Europa - tai aš”
18.30 Alfa taškas
19.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
20.00 Reporteris
20.30 „Reali mistika“ 
21.30 „Juvelyrų klanas“ 
22.30 Reporteris
22.55 Rubrika “Europa - tai aš”
23.00 Alfa taškas
23.30 #NeSpaudai
00.30 „Pėdsakas“ 
01.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
02.30 TV parduotuvė
02.45 „Juvelyrų klanas“ 
03.35 Alfa taškas
03.55 #NeSpaudai
04.35 „Reali mistika“
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STATYBOS NAMAI
GALIME NUO PRADŽIOS IKI PABAIGOS ĮRENGTI, AR ATNAUJINTI 
SENĄ JŪSŲ NAMO, BUTO AR KITŲ PATALPŲ, VONIOS KAMBARIŲ 
VIDAUS APDAILĄ.
• GIPSO KONSTRUKCIJŲ, LUBŲ, PERTVARŲ MONTAVIMAS.
• GLAISTYMAS, DAŽYMAS.
• PLYTELIŲ KLIJAVIMAS.
• ELEKTROS DARBAI.
• SANTECHNIKOS DARBAI.
DARBUS GALIME ATLIKTI SAVO MEDŽIAGOMIS BEI IŠRAŠYTI SĄSKAITĄ. 
Tel. +370 656 44449, statybnamai@gmail.com 

įvairūs ilgalaikiai arba 
trumpalaikiai pagalbiniai 
darbai. Jei turite pasiūlymų, 
skambinkite.  
Tel. 8 625 05 409. Rokiškis
• Moteris ieško pardavėjos 
darbo. Tel. 8 636 35 260. 
Rokiškis
• Ieškau suvirintojo darbo. 
Tel. 8 616 07 557. Rokiškis
• 42 m. vyras ieško 
ilgalaikio darbo Rokiškyje. 
Tel. 8 608 28 256. Rokiškis
• Moteris gali prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmones ir 
vaikus. Turi patirties.  
Tel. 8 615 92 745. Rokiškis
• Ieškau darbo namuose.  
Tel. 8 620 81 862. Rokiškis
• Ieškau darbo 
miškuose pjūklu arba 
krūmapjove. Turiu 
traktorininkopažymėjimą. 
Dirbau miškuose fiskaru, 
4 m. patirtis. Galiu dirbti 
ir kitokius darbus. Esu iš 
Pandėlio. Tel. 8 624 53 501. 
• Ieškau valytojos darbo. 
Tel. 8 606 86 828. Rokiškis
• Ieškau bet kokio darbo. 
Galiu dirbti įvairius 
vienadienius ir pagalbinius 
darbus. Tel. 8 699 28 563. 
Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Skubiai reikalingas 
statybos darbų vykdytojas 
darbui Lietuvoje/pietinėje 
Švedijoje. Tel. 8 637 08 855. 
Rokiškis
• Ieškau meistro vidaus 
darbams. Gipso plokščiū 
montavimas ir kiti darbai.  
Tel. 8 692 61 596. Rokiškis
• UAB Ramundas GM 

reikalingas(-a) medienos 
staklių operatorius(-ė). 
Darbo vieta - Dirbtuvių 
g. 13, Obeliai, Rokiškio 
r. Iš Rokiškio darbuotojai 
vežami įmonės transportu. 
Darbas pamaininis. Tel. nr. 
861003980.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Reikalingas buldozerio 
operatorius.  
Tel. 8 683 72 277. Rokiškis
• Ieškomas meistras 
suremontuoti traktoriuką. 
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis

PASLAUGOS

• Giluminis cheminis 
minkštų baldų valymas 
kliento namuose. Valau 

kilimus, kilimines dangas, 
minkštus kampus, sofas-
lovas, čiužinius, kėdes, 
fotelius, automobilių 
salonus. Taip pat valau 
langus ir atlieku kitus 
valymo darbus. Dirbu su 
galimybių pasu.  
Tel. 8 674 19 750. Rokiškis

PERKA

• Skubiai ieškome pirkti 
2-3 kambarių butą 
Rokiškyje, mūriniame name. 

Pageidautina šildymas 
kietuoju kuru.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Perku garažą Pagojėje. 
Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 8 612 89 582. Rokiškis
• Perku medieną biokurui. 
Tel. 8 698 79 856. Rokiškis
• Perku priekabą 2pts-4 arba 
2pts-6. Gali būti netvarkinga 
be dokumentų. Domina 
įvairūs variantai.  
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis

KITA

• Įvairias skaldytas ir 
kaladėmis malkas. Kaina 
250 Eur. Tel. 8 606 07 881. 
Rokiškis
• Tvirtą automatikos skydo 
dėžę  50x50x26 cm. Kaina 
12 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Reaktyvinės elektros 
energijos skaitiklį. 380 V, 5 
A. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Du trifazius elektros 
kirtiklius 100 ir 250 A.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Lankstų varinį elektros 
kabelį 4x16. Ilgis 4 m. 
Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Naudotas buto duris. 
Rudos spalvos, 80x200 cm. 
Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Bokštinės vandens 
siurblinės valdymo skydą 
380 V iki 20 A. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Transformatorius 230/24 
V – 0,05 KVA ir 230/24 V – 
0,1 KVA. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Tarpines reles 24 ir 230 V. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Programines  laiko reles 
BЛ–34У4, BC–10–33 230 
V, 50 Hz. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Naudotus magnetinius 
leistuvus PME-211 380/230 
V, 25 A, PME-121.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Trifazius elektros 
automatus: AE tipo 63 A - 1 
vnt., 25 A - 2 vnt. Kaina 
5 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Naujus čekiškus el. 
prietaisus nuo žiurkių, pelių, 
tarakonų, blakių. Siunčiu. 
Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus įkraunamus 
klausos aparatus. Pagaminti 
Čekijoje, Vokietijoje. 
Siunčiu. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Naujus įvairius žvejybos 
tinklus. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Rokiškis
• Skaldytas malkas: 
beržines, alksnines arba 
maišytas. Sunkvežimis 8 m, 
kaina 230 Eur.  
Tel. 8 615 83 220. Rokiškis
• Rankinį medsukį 80 Eur., 
4 avilius po 25 Eur.  
Tel. 8 674 40 810. Rokiškis
• Matematikos uždavinynus. 
Kaina 2 Eur.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Rankinį laikrodį Retox. 
Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Naują medinį gaubtą 
šuliniui. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Naują medinį lauko 
tualetą. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Storus 3 m ilgio ąžuolo 
rąstus. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Kaladėmis arba skaldytas 
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Laisvės g.13

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 
7315/0003:42), esančio Čedasų mstl., Rokiškio r., 
savininką I.J., kad  UAB „Geo optimus“ matinin-
kas Ramūnas Varnas (kvalifikacijos pažymėjimo 
Nr.2M-M-59) 2021-11-16 14 val. vykdys žemės 
sklypo (proj.Nr. 36/3), esančio Čedasų mstl., Ro-
kiškio r., ribų ženklinimo darbus.       

Prireikus išsamesnės informacijos, 
prašome kreiptis į UAB „Geo optimus“ 

matininką R.Varną adresu 
Perkūno g.5A, Rokiškis, 

el. paštu ramunas7@gmail.com 
arba telefonu 8 685 77037

malkas. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 680 49 599. Rokiškis
• Skaldytas malkas mažais 
kiekiais 2,5 m.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Idealios būklės kaip naują 
iPhone 5S 16 GB Space 
Grey. Dėžutė, kroviklis. 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklė iPhone 
6S 16 GB Gold. Nauja 
baterija, likutis 100 proc. 
Ant ekrano apsauginis 
stikliukas. Peršviečiamas 
silikoninis dėkliukas. 
Kroviklis. Kaina 80 Eur. Tel. 
8 602 16 269. Rokiškis
• Samsung Galaxy S8. 
64 GB, puikios būklės, 
niekur neskilęs, nedužęs. 
Su dėžute, krovikliu + du 
dėkliukai dovanų. Kaina 
120 Eur. Tel. 8 624 01 021. 
Rokiškis
• Naudotą telefoną Nokia 
1600. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Pedantiškai nešiotą saugotą 
ir mylėtą Samsung S9 Plus 
Dual Sim (2 kortelių ir 
dedama atminties kortelė). 
Labai graži perlamutriškai 
violetinė spalva. Pilnas 
komplektas su knygutėmis, 
adata, adapteriu dviejų 
rūšių, krovikliu, dėžute, 
plius dėklas dovanų. Kaina 
220 Eur. Tel. 8 604 01 912. 
Rokiškis
• Geros būklės puikiai 
veikiantį CAT S60. 
Komplekte dėžė, 
dokumentai, Usb laidas. 
Kaina galutinė. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 694 02 141. 
Rokiškis
• Mažai naudotą Redmi Note 
8T. Yra garantinis. Kaina 
160 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Namą su ūkiniais pastatais, 
pirtimi Panemunėlio gelež. 

st. Medinis garažas, 28 a 
žemės, yra trifazė elektros 
instaliacija. Galima eiti ir 
gyventi. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis
• Visai šalia Juodupės, 
Raišių kaime sodo sklypą 
6,7 a. Yra mobilus 12,5 
m namelis, rūsys, vanduo 
sezono metu. Kaina 3500 
Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• 3 kambarių butą Obeliuose. 
Kaina 9500 Eur.  
Tel. 8 616 31 713. Rokiškis
• 1 kambario butą Vilties g , 
Rokiškis. Pirmas aukštas, 37 
kv. m, erdvus kambarys su 
niša. Butas labai šiltas (be 
balkono). Kaina sutartinė. 
Tel. 8 673 10 835. Rokiškis
• Namą Strazdo g. 6, 
Kamajai. Didelis sklypas, 
sudarytas iš dviejų namų 
valdų 38 a (20 ir 18 a) su 
ūkiniais pastatais. Šildymas 
kietuoju kuru, vandentiekis 
miesto. Dokumentai 
tvarkingi, atlikti geodeziniai 
matavimai. Netoli 
poliklinika, bažnyčia, 
parduotuvė. Kaina 29999 
Eur. Tel. 8 618 41 652. 
Rokiškis
• Medinį apskardintą garažą. 
Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 603 77 107. Rokiškis
• Erdvų 80 kv. m, 4 
kambarių butą 5 aukšte. 
Patogioje vietoje prie J. 
Tūbelio progimnazijos. Nėra 
pereinamų kambarių, didelis 
balkonas, priklauso rūsys. 
Tel. 8 655 04 628. Rokiškis
• Įvairių dydžių namų 
valdos sklypus už miškų 
urėdijos. Graži vieta, geras 
susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė.  
Tel. 8 657 75 999. Rokiškis
• Sodą Uljanavos k. 
Yra nedidelis namelis, 
šiltnamis. Sklypo plotas 
0,069 ha. Yra vaismedžių. 
Netoli autobusų stotelė, 
asfaltuotas privažiavimas. 
Galimybė įsigyti apie 3 a 

besiribojančios valstybinės 
žemės. Bus įvesta elektra, 
trifazis įvadas, 9 kW. Kaina 
3700 Eur. Tel. 8 697 41 092. 
Rokiškis
• Namą Rokiškio r. sav., 
Kazliškio sen., Pažąselių k. 
2. Įrengti 2 kambariai. 1 ha 
sklypas. Šildymas: kietas 
kuras, centrinis. Yra elektra. 
Geras pasirinkimas tiems, 
kurie nori gyventi arčiau 
gamtos. Kaina 17000 Eur. 
Tel. 8 659 12 691. Rokiškis
• Mūrinį namą Kamajuose su 
20 a žemės šalia Šetekšnos 
upelio. Kaina 8999 Eur.  
Tel. 8 629 48 859. Rokiškis
• Erdvų 16 a sklypą tik 
įvažiavus į Kavoliškį. 
Komunikacijos šalia. Kaina 
8500 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Pigiai 10 a žemės sklypą 
Aukštaičių kvartale su 
namuku ir ūkiniu pastatu. 
Tel. 8 687 97 914. Rokiškis
• Tris žemės ūkio paskirties 
sklypus su sena sodyba 
Juodupės seniūnijoje, 
Aleknų kaime. Dalis žemės 
yra ariama, dalis - ganyklos. 
Sodybą supa brandus 
pušynas. 7363/0005:96 
5,38 ha. 7363/0005:50 3,20 
ha. 7363/0005:10 2,63 ha. 
Kaina 43000 Eur.  
Tel. 8 629 38 855. Rokiškis
• 3 kambarių butą Pandėlio 
centre. Kaina 6000 Eur.  
Tel. 8 614 80 188. Rokiškis
• Sodybą. 6 km nuo 
Rokiškio, link Žiobiškio, 
Buteikių kaime. Ūkiniai 
pastatai, pirtis, rūsys. Graži 
aplinka, šalia miško ir 
upelio. Nuolatos gyventi ar 
vasaroti. Kaina 7000 Eur. 
Tel. 8 605 70 336. Rokiškis
• 2 kambarių (apie 44 kv. 
m) butą Bajorų k., Rokiškio 
r. Butas paremontuotas, 
šildymas centrinis, visos 
komunikacijos, plastikiniai 
langai, šarvo durys. Yra 
ūkinis pastatas, žemės. 

Išsamesnė informacija 
telefonu. Kaina 18000 Eur.  
Tel. 8 686 97 199. Rokiškis
• Tvarkingą šiltą 2 kambarių 
butą Panevėžio g. Ne 
kampinis, langai per abi 
puses. Namas renovuojamas, 
7 iš 9 aukštų. Rami 
tvarkinga laiptinė.  
Tel. 8 634 88 847. Rokiškis

NUOMA

• Išnuomosiu vieno 
kambario butą. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 618 71 775. 
Rokiškis
• Išsinuomotume 1 kambario 
butą . Tel. 8 636 35 260. 
Rokiškis
• Išsinuomočiau žemę ūkio 
paskirties geromis kainomis 
Kupiškio, Rokiškio, Biržų 
rajonuose.  
Tel. 8 658 47 497. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti ilgam 
laikui tvarkingą 1 kambario 
butą su visais patogumais ir 
buitine technika Rokiškio 
mieste iki 100 Eur.  
Tel. 8 646 51 495. Rokiškis
• Išsinuomosiu garažą 
Rokiškyje.  
Tel. 8 665 88 999. Rokiškis
• Išsinuomosiu butą su 
daliniais patogumais.  
Tel. 8 672 49 268. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Gal kas turi nereikalingų 
mažų šiferio lapų. Reikia 
apie 100 vnt. Simbolinė 
kaina. Tel. 8 686 45 475. 
Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Beveik nenaudotą vaikišką 
lovą. Integruota spintelė 
ir rašomasis stalas. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 624 55 670. 
Rokiškis
• Naudotą vieno vaiko 
nesulūžusį vystymo 
medinį stalą, kartu dvi 
vystymo lentas ir kūdikiui 
svarstykles. Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 616 27 809. Rokiškis
• Puikios būklės sportinį 
vežimėlį. Visiškai 
užsidarantis stogelis. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 670 54 703. 
Rokiškis
• Geros būklės pirktą naują 
maitinimo kėdutę. Naudota 
vieno vaiko. Reguliuomas 
aukštis, atlošas atsilenkia. 
Apačioje yra tinklelis 
susidėti daiktams. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 621 95 444. 
Rokiškis

RASTA/PAMESTA

• Lapkričio 2 d. rytą prie 
Kalneliškių kapinių rasti 
raktai. Tel. 8 612 25 958. 
Rokiškis
• Pamesti raktai. Prie jų 
pakabutis su šuniuku.  
Tel. 8 620 91 098. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Labai geros būklės 
žoliapjovę Stiga Rider. 2 
cilindrai,  3 peiliai, dekos 

plotis 107 cm. Naujas 
akumuliatorius. Nulinio 
apsisukimo pavaros, 
mechaninė. Kaina 1350 Eur. 
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Tvarkingą sodo traktoriuką 
MTD 2013 m. Variklis 13 
hp, deka dviejų peilių su 
šoniniu išmetimu. Diržai, 
peiliai tvarkingi. Kaina 
1130 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• Savaeigę žoliapjovę Stiga 
su surinkimo krepšiu. 
Benzininė, yra ir elektrinių. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis

SPORTO IR 
LAISVALAIKIO PREKĖS

• Riedučius 38-39 dydžio. 
Kaina 8 Eur.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Ketaus šulinio dangtį 64 
cm ir žiedą 62 cm. Galima 
atskirai. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Įvairaus pjovimo medieną. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Sausas klevo medienos 
storlentes.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Lauko medines dailylentes. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS
• Tvarkingą Ford Galaxy. 
2002 m., 1,9 l, 85 kW. 
Išsamesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 652 39 564. 
Rokiškis
• Audi A6 visą arba dalimis. 
1995 m., 2,5 l, TDI. Kaina 
500 Eur. Tel. 8 606 07 881. 
Rokiškis
• Audi A3. 2000 m., 1,9 l, 
TDI, 66 kW, TA iki 2023-11. 
Užsiveda, važiuoja gerai. 
Kaina 920 Eur.  
Tel. 8 695 80 146. Anykščiai
• 1,5 m. naudotą pirktą 
Lietuvoje dviratį Kross 
Hexagon 6,0 L 29 er. Ratai 
29 er, L dydis, hidrauliniai 
stabdžiai, Acera permetėjas. 
Be defektų. Kaina 400 Eur. 
Tel. 8 623 41 177. Rokiškis
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• Važiuojančią Audi 80. 
1990 m., 1,8 l, benzinas, 
66 kW, TA iki 2022-08-19. 
Cinkuotas dugnas, slenksčiai 
nesurūdiję, tvarkingas 
salonas. Kaina 380 Eur.  
Tel. 8 608 85 659. Rokiškis
• Puikios būklės dviratį. 
Ratai 26, stabdžiai 
hidrauliniai. Kaina 230 Eur. 
Tel. 8 659 64 181. Rokiškis
• Audi A6 C5. 1,9 l, 81 
kW. Įdėta hibridinė turbo ir 
purkštukai. Kaina 1800 Eur. 
Tel. 8 627 51 033. Rokiškis
• Geros būklės prižiūrėtą 
Peugeot 607. 2,2 l, dyzelis, 
mechaninė pavarų dėžė. 
Ekonomiškas, kuro sąnaudos 
apie 6 l. Xeonai, USB. 
Kaina 1600 Eur.  
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• 2004 m. Škoda Fabia. 1,2 
l, benzinas. TA iki 2023-10. 
Kaina 900 Eur.  
Tel. 8 610 19 607. Rokiškis
• Puikios būklės dviratį. 
Ratai 28, rėmas aliuminis. 
Yra šviesos. Kaina 260 Eur. 
Tel. 8 659 64 181. Rokiškis
• 1,5 m. naudotą, pirktą 
Lietuvoje Kalnų dviratį 
Ctm Reinz L-XL 29 er. 
Hidrauliniai stabdžiai, 

Suntour šakė, Altus galinis 
permetėjas, 3x7. Be defektų, 
yra smulkių pabraižymų. 
Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 623 41 177. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Labai geros būklės 
žiemines padangas R15 
195/65 Continental su Opel 
lengvo lydinio ratlankiais. 
Kaina 210 Eur.  
Tel. 8 618 66 829. Rokiškis
• Žiemines Pirelli padangas 
R16 205/55. 2 vnt., po 25 
Eur. Tel. 8 686 98 456. 
Rokiškis
• Naudotas geros būklės 
žiemines padangas R16 
205/55 Good Year, Vienam 
sezonui. Dar yra padangos 
M+S R16 205/55. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 626 54 474. 
Rokiškis
• VW Golf 4 dalimis. Geras 
variklis, greičių dėžė. Yra 
daug smulkmenų. Kėbulo 
nebėra. Tel. 8 696 59 919. 
Rokiškis
• VW Golf 4 dalimis. 2002 
m., 1,9 l, TDI, 85 kW. Vairo 
kolonėlę su stiprintuvo 
surbliuku, 6 pavarų dėžę. 

Detalės geros būklės. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 624 39 429. 
Rokiškis
• Dygliuotas žiemines 
padangas su ratlankiais R15 
195/65. Tinka Passat, Audi, 
Sharan. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 679 14 253. Rokiškis
• Važiuojančią Audi A6 
dalimis. 1996 m., 2,5 l, 103 
kW, TDI. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• Audi A4 B6 dalimis. 2004 
m., 1,9 l, 96 kW, sedanas. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Visureigio padangas 
225/70 R16 4 vnt. Buvo 
uždėtos ant Toyota Rav 4. 
Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 647 22 902. Rokiškis
• Audi A3 dalimis.  1998 
m., 1,9 l, 81 kW. Galinį 
dangtį, galinius žibintus, 
vairo kolonėlę, greičių dėžę, 
sankabą ir kitas dalis.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Dalimis 2001 m. Opel 
Zafira, Astra. Turbiną, 
žibintus, sankabą, vairo 
kolonėlę ir kitas detales.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Naudotas vieną sezoną 
padangas 205/80 R16 
Bridgestone. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 618 88 502. Rokiškis
• VW Golf 3 universalą 
dalimis. Baltos spalvos.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Ratlankius su padangomis 
R13, R14, R15.  
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• Dygliuotas padangas 
185/65 R15 Pirelli. Likutis 8 
mm. Kaina 80 Eur.  

Tel. 8 658 50 027. Rokiškis
• Geras žiemines padangas 
R13 155/70. 2 vnt. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 607 01 199. 
Rokiškis
• Naujas žiemines padangas 
R15 195/65. 4 vnt. Galima 
po 2 vnt. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 607 01 199.  
Rokiškis
• Motociklo ratlankius su 
padangomis 3,50-18. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Padangas aukšto slėgio 
225/65 R16 C. Protektorius 
9 mm . Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• Volkswagen Tauran 
originalius ratlankius su 
naujomis vasarinėmis 
padangomis R16 2021 
m. Barum. Galima pirkti 
atskirai. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Padangas 255/45 R18 
M+S. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Padangas 225/60 R17 
M+S. 2 vnt . Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Padangas 215 60 R17 M+S 
. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Opel ratlankius R16 5/110. 
Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Geras dvi dygliuotas 
padangas 215/70/R16 
Yokohama. Protektoriaus 
8 mm. Dygliai neiškritę. 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 624 20 355. Rokiškis
• Audi 80 galinę ašį 

priekabai. Tel. 8 618 13 432. 
Rokiškis
• Žiemines padangas 205/65 
R16 C, 4 vnt.  
Tel. 8 618 13 432. Rokiškis
• R13, R14, R15, R16 ratus, 
padangas ir ratus lengvojo 
automobilio priekaboms. 
Tel. 8 621 51 320.  
Rokiškis
• Dalimis Ford Mondeo 
1995 m., dyzelis, karavanas, 
Peugeot 306 2001 m., 
dyzelis, karavanas, Opel 
Kadett 1984 m., 1,3 l, 
benzinas, Audi B4 1995 m., 
dyzelis. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• VW Passat B6 ratus 205/55 
R16. Padangos dygliuotos. 
Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 698 78 209. Rokiškis
• Ratus R14.  
Tel. 8 646 49 930. Rokiškis
• Žieminius ratus. 4 vnt., 
3 padangos geros. Buvo 
naudojamos Mitsubishi 
Pajero. Tel. 8 605 56 308. 
Rokiškis
• Audi A4 dalimis. 1997 m., 
1,9 l, TDI, 81 kW.  
Tel. 8 629 45 390. Rokiškis
• Lietus ratus R15 su 
vasarinėmis padangomis. 
Tinka VW Touran. Kaina 
90 Eur. Tel. 8 647 10 234. 
Rokiškis
• Kombaino Fortschritt E514 
dokumentus. Renault Scenic 
dalimis (variklio defektas). 
Tel. 8 603 57 016.  
Rokiškis
• Audi Q5 užuolaidą tarp 
salono ir bagažinės. Kaina 

25 Eur. Tel. 8 687 30 638. 
Rokiškis
• Žiemines padangas Dunlop 
Winter Sport 5 235/65 R17. 
6 mm likutis. 4 vnt., 35 
Eur/vnt. Tel. 8 687 30 638. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA
• Kineskopinį spalvotą 
televizorių Samsung. 
Įstrižainė 35 cm. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Grotuvą Sony DVD. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Juostinį fotoaparatą 
Zorkii-4. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Kilnojamą foto didintuvą 
UPA-5M ir du pakelius foto 
juostų ryškinimui. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Palydovinę anteną. 1,65 m 
diametro. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Traktorių MTZ-50L, 
kultivatorių ir trifazį grūdų 
malūną. Tel. 8 612 11 715. 
Rokiškis
• Naudotus  skriemulius: 22, 
20, 13 cm skersmens.  
Tel. 8 682 30 962.  
Rokiškis
• Veikiantį traktorių T-40 
varikliu. Tel. 8 630 53 487. 
Rokiškis
• MTZ-50 tiltą, greičių dėžę 
ir intarpą. Kaina derinama 
paskambinus.  
Tel. 8 622 66 743. Rokiškis
• Grėblį Dobilas 3, rotacinę 
šienapjovę Fela. Kaina 
derinama paskambinus. Tel. 
8 622 66 743. Rokiškis
• Jumz kabiną dalimis. 
Šoninius stiklus su rėmu, 
keleivio dureles. Kaina 
derinama. Tel. 8 622 66 743. 
Rokiškis
• MTZ daržinius ratus.  
Tel. 8 670 37 379. 
Panevėžys
• Veikiančią traktorinę 
šienapjovę KRN 2,1. Kaina 
200 Eur. Tel. 8 612 11 715. 
Rokiškis
• Savadarbį traktorių su 
dokumentais. Kaina 1800 
Eur. Tel. 8 675 13 781. 
Kupiškis
• Traktorių GAZ 69 
varikliu. Yra sugreitintojas, 
palėtintojas, darbinis. Sėdi ir 
važiuoji. Tel. 8 630 53 487. 
Rokiškis
• Labai geros būklės 
traktorių MTZ-82. Kaina 
4000 Eur. Tel. 8 622 66 743. 
Rokiškis
• Beveik naują motobloko 
ravėtuvą su ratukais 35 Eur., 
ir MTZ  05 motobloko pilną 
variklį visą arba dalimis. 
Tel. 8 675 88 304.  
Kupiškis
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PRIEMIESČIO MARŠRUTŲ TVARKARAŠTIS MOKINIŲ ATOSTOGŲ METU 
2021-11-01-2021-11-09

Eil. Nr. Maršrutas Važiavimo dienos Išvykimo 
laikas

Pastabos

1. Rokiškis–Aleksandravėlė K 6.00 Zarinkiškiai

2. Rokiškis–Aleksandravėlė K 12.00 Zarinkiškiai

3. Rokiškis–Obeliai per Lukštus A 14.00

4. Rokiškis–Bučiūnai per Lukštus A 6.20

5. Rokiškis–Alksniai P. A. T. K. Pn. Š. S. 5.55

6. Rokiškis–Alksniai  K. Š. S. 13.05

7. Rokiškis–Alksniai P. A. T. K. Pn. S. 16.30

8. Rokiškis–Onuškis Š. 16.30
9. Rokiškis–Didsodė Š. 11.20

10. Rokiškis–Suvainiškis per Daliečius K. Š. 5.20

11. Rokiškis–Suvainiškis per Daliečius Š. 12.00
12. Rokiškis–Suvainiškis per Daliečius K. 15.00

13. Rokiškis–Augustinava K. 6.15 15.00
14. Rokiškis–Skemų soc. gl. namai K. 8.00 12.00

15. Rokiškis–Jūžintai K. 7.50 13.05 Aušrėnai

16. Rokiškis–Jūžintai Š. 7.50
17. Rokiškis–Panemunis P. A. T. K. Pn. 5.45 14.50
18. Rokiškis–Duokiškis-Salos K. 7.00 12.40
19. Rokiškis–Kriaunos per Laibgalius Š. 7.50 12.00

Informacija tel. 52982 atba www.rokiskioap.lt

Rokiškietė Liepa Ulevičiūtė – 
Lietuvos jaunųjų dainininkų 
festivalio-konkurso 
„Dainų namai“ laureatė

Spalio 30 dieną Vilniuje vyko Vilniaus muzikos mo-
kyklos „Lyra“ organizuojamas XIII Lietuvos jaunųjų 
dainininkų festivalis-konkursas „Dainų namai“. 

Jame varžėsi Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, 
Varėnos, Mažeikių, Ignalinos ir Rokiškio muzikos moky-
klų solinio dainavimo mokiniai.

Puikiai sekėsi Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mo-
kyklos 6 klasės solistei Liepai Ulevičiūtei. Ji savo katego-
rijoje iškovojo II vietos laureato diplomą.

Liepos mokytoja Reda Kazlauskienė, koncertmeisterė 
Rasa Pletaitė-Junokienė.

Rokiškio Rudolfo Lymano 
muzikos mokyklos inform.

Seimas sugriežtino 
atlyginimų fondo naudojimą

Biudžetinės įstaigos 
nebegalės naudoti sutau-
pytų atlyginimų fondo 
lėšų kitoms reikmėms, 
pavyzdžiui, įsigyti baldų 
ar kito turto. 

Seimas ketvirtadienį 
priėmė tai numatančias 
Biudžeto sandaros įstaty-
mo pataisas: už balsavo 95  
Seimo nariai, prieš buvo 
vienas, o susilaikė 21.  

Darbo užmokesčiui skir-
ti pinigai galės būti naudo-

jami tik su juo susijusioms 
išlaidoms: ligos išmokoms 
už dvi pirmąsias dienas, 
paramai dėl ligos, artimųjų 
ligos ar mirties, stichinės 
nelaimės ar turto neteki-
mo, laidojimo pašalpoms, 
vienkartinėms išmokoms 
už gerą veiklą, svarbias už-
duotis, švenčių progomis. 
Dabar sutaupytos lėšos, 
jeigu įstaiga neturi įsiskoli-
nimų, gali būti naudojamos 
ir turtui įsigyti. 

BNS inform.

Kitų metų liepą – bendri 
bankų ir unijų bankomatai 
šimte šalies vietovių

Iki kitų metų vidurio 
Lietuvoje bus įengti bendri 
bankų ir kredito unijų ban-
komatai, o juos administruos 
nepriklausomas tiekėjas.

Žmonės iš jų galės išsigry-
ninti pinigų tokiomis pat sąly-
gomis, kaip ir iš savo banko, 
pranešė Lietuvos bankas. 

LBA prezidentė Eivilė Čip-
kutė sako, jog pasirinktas žmo-
nėms patogiausias sprendimas 
– įrengti papildomus bendrus 
bankomatus, kuriuos adminis-
truotų nepriklausomas tiekėjas, 
dėl kurio pasirinkimo šiuo metu 
vyksta derybos.

Papildomi bankomatai ar kiti 
pinigų išgryninimo sprendimai 
atsiras šimte šalies vietovių, ku-

riose bankomatų šiuo metu nėra, 
o iš viso jie bus prieinami 191 
šalies mieste ir miestelyje.

Šiuo metu šalyje veikia 1044 
bankomatai, daugiau nei 2,2 
tūkst. „Perlo“ terminalų, grynų-
jų pinigų alima išsiimti „Maxi-
mos“, „Iki“ ir „Rimi“ kasose bei 
„Narvesen“ ir „Lietuvos spau-
dos“ kioskuose – iš viso apie 5 
tūkst. vietų.

Septynios šalies finansų ir 
kredito įstaigos šiemet birželį 
įsipareigojo per vienerius metus 
padvigubinti vietovių, kuriuose 
galima išsigryninti pinigų, skai-
čių. Šiuo metu 73 proc. gyvento-
jų artimiausią bankomatą pasie-
kia iki 5 km, o 82 proc.– iki 10 
km atstumu.

BNS inform.

Giliau šalyje aptikti migrantai 
į Baltarusiją nebesiunčiami, 
jie sulaikomi

 Pasieniečiai ėmė griežčiau 
taikyti apgręžimo politiką ir 
šalies gilumoje aptiktų neteisė-
tų migrantų nebesiunčia atgal 
į Baltarusiją, bet juos sulaiko, 
sako Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos vadas Rustamas Liu-
bajevas.

Pasak jo, šiuo metu apgręžiami 
tik pasienio ruože sulaikyti mi-
grantai. Šis ruožas apima penkis 
kilometrus į šalies gilumą nuo sie-
nos ribos.

Pasak jo, visais kitais atvejais 
migrantai yra sulaikomi, prade-
dami ikiteisminiai tyrimai. Kaip 
pavyzdį jis pateikė atvejį, kai pra-
ėjusią savaitę Vilniaus geležinke-
lio stotyje iš Varėnos atvykusiame 
traukinyje buvo sulaikyti šeši mi-
grantai.

VSAT vado teigimu, anksčiau, 

pavyzdžiui, rugpjūtį ar rugsėjį, ap-
gręžiami buvo ir už pasienio ruožo 
– giliau šalies teritorijoje – sulai-
komi migrantai.

Kalbėdamas apie neteisėtų 
migrantų srautus, R. Liubajevas 
pabrėžė, kad jie šiuo metu išaugę 
Varėnos pasienio rinktinės saugo-
mame ruože. Čia sustiprintos pa-
sieniečių pajėgos. Nuo rugpjūčio 
pradžios, kai pasieniečiai įgijo tei-
sę neįsileisti draudžiamose vietose 
iš Baltarusijos einančių užsienie-
čių, jų į Lietuvą neįleista beveik 
5,6 tūkstančio.

Į šalį šiemet per pasienį su Bal-
tarusija neteisėtai pateko per 4,2 
tūkst. migrantų.

Vilnius kaltina Minsko režimą 
migrantų srautų organizavimu ir 
vadina tai hibridine agresija. 

BNS inform.
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Lapkričio 5-oji, 
penktadienis, 

45 savaitė
Iki Naujųjų liko 56 dienos

Saulė teka 7.27 val., 
leidžiasi 16.37 val. 

Dienos ilgumas 9.10 val. 
Mėnulis – jaunatis.

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Aubartas, Aubartė, Audangas, 

Audangė, Eliza, Elzbieta, Elžbieta, 
Elzė, Ilzbė, Ilzė, Ilžė, Florijonas, 
Liza, Lyzė, Zacharijus, Zakaras, 

Zakarijas.
Rytoj:  Ašmantas, Ašmantė, 
Laigeda, Laigedė, Laigedas, 

Leinartas, Leinartė, Leonarda, 
Leonardas, Lynartas, Lynartė, 

Melanijus, Vygaudė.
Poryt:  Amantas, Erna, Ernesta, 

Ernestas, Ernestina, Gotautė, 
Karina, Rufas, Rufi na, Rufi nas, 

Sirtautas, Sirtautė.

Dienos citata
„Gyvenimo nuoboduliu 

serga tik nuobodūs žmonės“ 
(Vydūnas).

Šiandien pasaulio 
istorijoje 

1854 m. Didžiosios Britanijos 
ir Prancūzijos pajėgos Inkermano 
mūšyje per Krymo karą sutriuškino 
50 tūkst. karių Rusijos armiją.

1911 m. įvyko pirmasis skry-
dis per visas Jungtines Valstijas. 
Lakūnas C. P. Snou, pakilęs iš 
Šypshedo Bėjaus Niujorko vals-
tijoje, įveikė 3 tūkst. 417 mylių 
atstumą ir nusileido Pasadenoje.

1912 m. JAV prezidento 
rinkimus laimėjo demokratas 
Vudras Vilsonas, tapęs ligi šiol 
vieninteliu prezidentu, kuris per 
vienerius rinkimus įveikė du bu-
vusius prezidentus - Viljamą Ho-
vardą Taftą ir Teodorą Ruzveltą.

2003 m. Europos Komisija 
galutinai pritarė 10 šalių kandi-
dačių (tarp jų - ir Lietuvos) stoji-
mui į Europos Sąjungą 2004 m. 
gegužės mėnesį.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1577 m. Lenkijos karalius ir Lietu-
vos didysis kunigaikštis Steponas Ba-
toras susitarė su Turkija, pažadėjusia 
sulaikyti Krymo totorius nuo Žečpos-
politos žemių puldinėjimo.

1991 m. pirmą kartą Lietuvoje vie-
šėjo Europarlamento delegacija.

1993 m. Vilniaus muitinės Me-
dininkų poste atidengtas paminklas 
Lietuvos pareigūnams, omonininkų 
nužudytiems 1991-ųjų vasarą.

Post scriptum
Gero daikto daug nereikia.

Soti pupelių ir dešrelių sriuba
Ingredientai:
•  850 gramų konservuotų pupelių 
(mažų)
• 300 gramų chorizo dešrelės (ar 
rūkytų dešrelių)
• 170 gramų pomidorų pastos
• 2 vidutinės morkos
• didelis svogūnas
• 3salierų stiebai
• 4 skiltelės česnako
• 2 šaukštai kvietinių miltų
• 1/3 šaukštelio džiovinto raudo-
nėlio
•1/3 šaukštelio džiovintų bazilikų

www.rokiskiosirena.lt

Gaminimas:
Svogūną ir česnako skilteles nulupame, susmulkiname. Dešreles supjaustome grie-
žinėliais. Morkas nuskutame, supjaustome griežinėliais. Susmulkiname saliero stie-
bus. Pupeles nuplauname po šaltu vandeniu. Dideliame puode įkaitiname šiek tiek 
alyvuogių aliejaus ant vidutinės ugnies, sudedame daržoves, dešreles ir kepiname 
apie 7-8 minutes. Įmaišome miltus. Po to sudedame pomidorų pastą, gerai išmai-
šome. Pagardiname džiovintu raudonėliu, čiobreliu, baziliku, sudedame pupeles, 
užpilame sultiniu ir užverdame. Verdame apie 20 minučių. Patiekiame su česnaki-
niu batonu. Skanaus!

• 1/3 šaukštelio džiovinto čiobrelio
• šiek tiek maltų juodųjų pipirų
• pagal poreikį druskos

• 1.5 litro vištienos sultinio
• šiek tiek alyvuogių aliejaus

Pandėlys pasipuošė 
moliūgais

Jau antrą kartą Pandėlio miesto įžymybę – minia-
tiūrinę Gedimino pilį ir kalną nušvietė šiltos ugnelės, 
sklindančios iš išskobtų moliūgų. Šventės dalyviai ne 
tik dalyvavo smagiose moliūgo nešiojimo rungtyse, bet 
ir vaišinosi moliūgiene, karšta arbata.

Pandėlio miesto bendruomenė dėkoja ūkininkui Tomui 
Zavarskui už šventei padovanotus moliūgus, už skanią 
moliūgienę - Jolantai Kalendrienei ir visiems, kurie padė-
jo sukurti šventinę nuotaiką.

„Rokiškio Sirenos“ inform.

Rokiškio krepšinio taurės varžybų tvarkaraštis
Rokiškio krepšinio tau-

rės varžybos startuoja jau 
šį savaitgalį! Visas tvar-
karaštis žemiau. Kol kas 
rungtynės planuojamos 
vykdyti be žiūrovų, jeigu 
bus pakeitimų informuo-
sime. Kai kurios rungtynės 
bus tiesiogiai transliuoja-
mos „Rokiškio Sirenos“ 
facebook paskyroje. Sekite 
šią facebook paskyrą!

Lapkričio 6 d., šeštadie-
nis

11:00 Pandėlys – Rokiš-
kio KKSC

12:45 Kamanda – Fazė
Lapkričio 7 d., sekma-

dienis
11:00 Fazė – Pandėlys
12:45 Rokiškio KKSC – 

Entuziastai
 Lapkričio 14 d., sekma-

dienis
11:00 Kamanda – Entuzi-

astai
12:45 Fazė – Rokiškio 

KKSC
 Lapkričio 21 d., sekma-

dienis
11:00 Rokiškio KKSC – 

Kamanda
12:45 Entuziastai – Pan-

dėlys
 Gruodžio 5 d., sekma-

dienis
11:00 Pandėlys – Kaman-

da
12:45 Entuziastai – Fazė
 Gruodžio 10 d., penkta-

dienis
18:30 1 pusfi nalis
20:15 2 pusfi nalis
 Gruodžio 11 d., šešta-

dienis
11:00 Rungtynės dėl III 

vietos
13:00 Finalas

„Rokiškio Sirenos“
inform.

Vyriausybė siūlo trims mėnesiams pratęsti
kariuomenės įgaliojimus pasienyje su Baltarusija

Vyriausybė siūlo trims 
mėnesiams pratęsti ka-
riuomenės įgaliojimus pa-
sienyje su Baltarusija.

Ministrų kabinetas pa-
tvirtino Vyriausybės ir 
Seimo nutarimo projektus, 
kuriais numatyta pratęsti 
kariuomenės įgaliojimus 
tebesitęsiant neteisėtos mi-
gracijos krizei – tą padaryti 
prieš savaitę pasiūlė Vy-
riausybės ekstremalių situ-
acijų komisija.

Kaip teigė krašto apsau-
gos viceministras Žilvinas 
Tomkus, šiuo metu kariuo-
menei suteikti įgaliojimai 
padedant pasieniečiams ir 
viešojo saugumo tarnybai 
baigiasi lapkričio 13-ąją.

„Buvo apsvarstyta Vy-
riausybės Ekstremaliųjų 
situacijų komisijoje, kad 
kariuomenės pasitelkimas 
valdant ekstremalią situa-
ciją dėl masinio užsieniečių 

antplūdžio išlieka, buvo su-
formuotas prašymas terminą 
pratęsti dar papildomiems 
trims mėnesiams. Projektai 
parengti skubos tvarka (...), 
tikimės, kad kitą savaitę pa-
vyks juos patvirtinti Seime“, 
– tvirtino viceministras.

Vidaus reikalų ministrė, 
komisijos pirmininkė Agnė 
Bilotaitė praėjusią savaitę 
teigė, kad kariuomenės pa-
galba yra reikalinga siekiant 
mobilizuoti pajėgas ir prirei-
kus, „greitai jas dislokuoti 
pavojingiausiuose pasienio 
ruožuose“, nes situacija iš-
lieka sudėtinga. 

Seimas rugpjūtį priėmė 
Karinės jėgos naudojimo 
statuto pakeitimus, todėl at-
sirado galimybė kariams su-
teikti papildomų įgaliojimų.

Kariai pasienyje, kaip ir 
pasieniečiai, stabdant nele-
galią migraciją, turi įgalio-
jimus sulaikyti asmenis ar 
naudoti specialiąsias prie-

mones.
Šiuo metu pasienyje su 

Baltarusija įrengiamas ir fi -
zinis barjeras.

VRM duomenimis, jau-
triausiuose pasienio ruo-
žuose įrengta daugiau nei 
65 km koncertinos – aštrios 
vielos ritinių, pradėta mon-
tuoti ir keturių metrų aukš-
čio tvora.

Pirmiausia šie tvoros 
segmentai įrengiami netoli 
Druskininkų esančiame pa-
sienio ruože, kur jau pasta-
tyta koncertina.

Šiemet į Lietuvą neteisė-
tai pateko beveik 4,2 tūkst. 
migrantų, nuo rugpjūčio 
mėnesio buvo apgręžta dau-
giau nei 5 tūkst. migrantų.

Vilnius kaltina Minsko 
režimą migrantų srautų or-
ganizavimu ir vadina tai hi-
bridine agresija. Dėl to Lie-
tuvoje paskelbta ekstremali 
situacija.

BNS inform.

Grūdų rugsėjį eksportuota 9 proc. mažiau
Rugsėjo mėnesį iš Lietuvos 

eksportuota 9,2 proc. mažiau 
gūdų negu 2020 metų tuo pačiu 
laikotarpiu, skelbia žemės ūkio 
leidinys „Agrorinka“.

Lietuvos grūdų supirkimo įmo-
nės rugsėjį eksportavo 551,3 tūkst. 
tonų grūdų. Didžiąją (98,3 proc.) 
dalį sudarė kviečiai (542 tūkst. 
tonų). Juos Lietuvos grūdų supir-
kimo įmonės eksportavo į Latviją, 
Vokietiją, Daniją, Ispaniją, Nyder-
landus, Jungtinę Karalystę, Šveica-
riją, Saudo Arabiją ir Pietų Afrikos 
Respubliką (vidutinė kaina – 229,4 

euro už toną).
Miežiai (4 tūkst. tonų) eks-

portuoti į Latviją, Estiją, Lenkiją 
ir Suomiją (231,5 euro), avižos 
(2 tūkst. tonų) – į Latviją ir Italiją 
(189,4 euro). Žirniai ir pupos (21,6 
tūkst. tonų) eksportuoti į Latviją, 
Nyderlandus, Norvegiją ir Egiptą 
(276,6 euro).

Rapsų eksportas augo 4,3 proc. 
iki 146,8 tūkst. tonų. Jie vežti į La-
tviją, Nyderlandus, Belgiją, Vokie-
tiją, ir Jungtinę Karalystę (453,7 
euro).

BNS inform.
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Spalio 29-osios kryžiažodžio atsakymai:
Vertikaliai:  „Ančiasnapis. Vėl. Riauba. Atika. Pinikai. Stalinas. Bekas. Barikados. „Savas“. 
Tara. Li. Balai. Arno. Rajoninis. Saira. Samumas. Dikulis. Aga. Tribadija. Kaisa. Tarantasas.
Horizontaliai: Baribalas. Ninevija. „Čaika“. Omas. Čiukas. Nuga. Abas. Bima. Ūsai. 
Tana. Balista. Saras. RR. Patrai. Dia. Mitai. Ibn. Silk. Askat. „Kia“. Rauda. Vandenilis. 
Nė. Ao. Orija. LASS. Asas.
Pažymėtuose langeliuose: KIRPĖJAS

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas Pastabos
Lapkričio 5 d. Naktį 8

Dieną 9
PV, 
6-12 m/s

Lapkričio 6 d. Naktį 7
Dieną 10

V,
6-12 m/s

Lapkričio 7 d. Naktį 5
Dieną 9

PV,
5-10 m/s

Lapkričio 8 d. Naktį 5
Dieną 8

V,
6-12 m/s

Orų prognozė lapkričio 5–8 d.

PRO MEMORIA
Juodupės seniūnija
ALVYDAS KAZIMIERAS VARNAS 1943-09-05 - 2021-10-24
Kamajų seniūnija
BRONISLAVA PIPINIENĖ 1938-09-07 - 2021-10-23
VYTAUTAS PABERŽIS 1966-01-22 - 2021-10-27
Kriaunų seniūnija
BRONIUS DRUČKUS 1952-04-12 - 2021-10-23
KĘSTUTIS ŠIRVINSKAS 1968-11-30 - 2021-10-25
Pandėlio seniūnija
Danutė Jurevičienė 1954-04-01 - 2021-10-24
Kaimiškoji seniūnija
STANISLOVAS ČIŪRAS 1941-01-08 -  2021-10-18
VINCAS GARNELIS 1932-05-25 -  2021-10-26

Nuoširdžiai užjaučiame 
bendradarbę Ritą Kaupienę 
dėl brangaus Vytauto mirties.

Kamajų seniūnijos kolektyvas

Tyliai kaip žvakės užgęsta žmonės,
Dovanoję gyvybę, šviesą ir meilę...

Nuoširdžiai užjaučiame Valdį Vaičėną
dėl mylimos mamos netekties.

 Juodupės seniūnija ir 
Juodupės miestelio bendruomenė

Kur ir kada kreiptis dėl reabilitacijos po covid-19?
Augant dėl koronaviru-

so infekcijos hospitalizuo-
jamų pacientų skaičiui, 
vis daugiau žmonių, per-
sirgusių šia liga, prireikia 
ir medicininės ar psicho-
socialinės reabilitacijos 
paslaugų. Ligonių kasos 
primena, ką reikia žinoti, 
kad reabilitacijos išlaidos 
būtų kompensuojamos 
Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo (PSDF) 
lėšomis.

Valstybinės ligonių ka-
sos prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos (VLK) specia-
listų teigimu, tie žmonės, 
kurie persirgo COVID-19 
liga ir jaučia nepageidau-
jamus liekamuosius reiški-
nius, turėtų ilgai nedelsti ir 
kreiptis į gydytojus. „PSDF 

lėšomis apmokamos tiek 
stacionarinės, tiek ambu-
latorinės medicininės ir 
psichosocialinės reabilita-
cijos paslaugos pacientams 
gali būti suteiktos ne vėliau 
nei praėjus 3 arba tam ti-
krais atvejais 6 mėnesiams 
po gydymo ligoninėje“, 
– perspėja VLK Paslau-
gų ekspertizės ir kontrolės 
skyriaus vyr. specialistė Ri-
mantė Venclovienė.

Pasak jos, ne vėliau nei 
praėjus 3 mėnesiams po 
gydymo ligoninėje ambu-
latorinė ar stacionarinė me-
dicininė reabilitacija gali 
būti skiriama tiems pacien-
tams, kuriems COVID-19 
liga komplikavosi plaučių 
uždegimu ar pokovidiniu 
sindromu su liekamaisiais 
reiškiniais. Pavyzdžiui, 

išliko varginantis dusu-
lys, nuovargis, silpnumas, 
skausminis sindromas ir 
kiti simptomai.

Tuo tarpu ne vėliau nei 
po 6 mėnesių nuo išrašymo 
iš ligoninės, PSDF biudže-
to lėšomis apmokamą me-
dicininę ar psichosocialinę 
reabilitaciją gali gauti tie 
pacientai, kuriems pasireiš-
kė pokovidinis sindromas 
su liekamaisiais neurop-
sichiatriniais simptomais. 
Tai yra nuovargiu, miego 
sutrikimais, koncentraci-
jos susilpnėjimu, atminties 
pablogėjimu ir kt. Taip pat 
kai smarkai sutriko įprasta 
žmogaus veikla, elgesys, 
socialinė adaptacija.

R. Venclovaitė pabrėžia, 
jog visais atvejais dėl PSDF 
lėšomis kompensuojamų 

reabilitacijos paslaugų pir-
miausia reikia kreiptis į savo 
šeimos gydytoją ar gydantį 
gydytoją, jei pacientas dar 
tebėra ligoninėje. Prireikus, 
jie išrašys siuntimą pas fi zi-
nės medicinos ir reabilitaci-
jos (FMR) gydytoją ar gy-
dytoją psichiatrą. Į pirminio 
lygio gydytoją psichiatrą, 
pacientas gali kreiptis ir be 
šeimos gydytojo siuntimo. 
Gydytojas psichiatras ar 
FMR gydytojas, įvertinę pa-
ciento biopsichosocialinių 
funkcijų sutrikimo laipsnį ir 
būklės sunkumą, sprendžia 
dėl reabilitacijos poreikio ir 
informuoja pacientą apie to-
limesnę gydymo eigą.

„Pacientui gali būti ski-
riama iki 20 ar 25 pirmojo 
etapo ambulatorinės reabi-
litacijos priemonių: ergo-

terapijos, kineziterapijos, 
fi zioterapijos ar masažo. 
O sunkesniais atvejais šei-
mos ar gydantis gydytojas, 
remdamasis FMR gydytojo 
rekomendacijomis, gali iš-
rašyti siuntimą į kompen-
suojamą stacionarinę ar 
ambulatorinę reabilitaciją. 
Tuo tarpu gydytojas psichi-
atras gali paskirti psicho-
socialinę reabilitaciją, kuri 
taip pat gali būti ambulato-
rinė ar stacionarinė. Taigi, 
kokia medicininė pagalba 
reikalinga pacientui kon-
krečiu atveju, gali nuspręsti 
tik gydytojai“, – pabrėžia 
ligonių kasų specialistė.

Svarbu žinoti, kad tiek 
ambulatorinės, tiek stacio-
narinės reabilitacijos pas-
laugas pacientas gali gauti 
jo paties pasirinktoje medi-

cinos įstaigoje, tai yra ten, 
kur jam patogiausia. Tačiau, 
kad šios paslaugos būtų 
kompensuojamos, svarbu, 
jog ne tik pacientas būtų 
apsidraudęs privalomuoju 
sveikatos draudimu, bet ir 
jo pasirinkta gydymo įstaiga 
būtų sudariusi sutartį su te-
ritorine ligonių kasa.

Ligonių kasų duomeni-
mis, nuo šių metų pradžios 
iki rugsėjo mėnesio (imti-
nai) Lietuvoje reabilitacijos 
paslaugas gavo arti 4 tūkst. 
žmonių, persirgusių korona-
virusu. Tam išleista daugiau 
nei 2,5 mln. eurų PSDF lėšų.

Rūpimus klausimus gali-
ma pateikti info@vlk.lt arba 
(8 5) 232 2222.

Panevėžio teritorinės
ligonių kasos

inform.
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ANEKDOTAI

Baigiantis ilgajam 
savaitgaliui kaimynas 
ne kaip atrodo nebūtinai 
dėl skiepo poveikio. Gali 
būti, jog tai paprasčiausios 
pagirios!

***
Sakykit, ar reikia pradėti 

pergyventi,j ei Helovinas 
jau pasibaigė, o kaimynas 
vis dar kabo ant medžio?

***
Metai buvo gan neblogi. 

Pabrango tik dviejų rūšių 
prekės: maisto ir ne maisto.

***
Įmonės direktorius:
– Norėčiau atkreipti 

darbuotojų, kurie tiesiogiai 
dirba su klientais, dėmesį, 
kad žodžių junginys 
„visokie niekai“ ne visiškai 
atspindi mūsų įmonės 
teikiamų prekių ir paslaugų 
asortimentą!

***
– Padavėjau, pakartokit !
– Kartoju: „ Aš ne 

padavėjas!“.

Ot jaunimas, dabar visai 
nusivažiavo:  sako knygų 
nereikia, nes viskas yra 
internete. O klibantį staliuką 
jūs googlu paremsit?

***
– Panele, o jūs vaikiną 

turite?
– Ne.
– Keista, kaip tokia graži, 

protinga, miela panelė vaikino 
neturi?

– Nudvėsė iš laimės.
***
Keista...  Juk iš principo 

viena konstrukcija: pas arabus 
išėjo kaljanas, o pas mus – 
naminukės aparatas. 

***
Inspekcija karinio dalinio 

valgykloje. Pulkininkas:
– O kodėl jūs į sriubą 

nededate lauro lapų?
– Nevalgo ir viskas, tamsta 

pulkininke!
***
– kažkada senai senai buvo 

laikai, kai 100 Eur atrodė 
baisiai dideli pinigai...

– Nieko nieko, gausi 
pirmąją pensiją ir tie laikai tau 
sugrįš.

***
– Berimorai,ar jūs žinojote, 

kad aš paskutinis savo 
senovinės Baskervilių giminės 
palikuonis?

– Nepergyvenkit sere, kai 
jūs tik numirsit, jie būtinai iš 
kur nors atsiras.

***
–Atsiprašau,gal galėtumėte 

pakviesti dizainierį prie 
telefono?

– Ne. Jis užimtas.
– O kuo jis užimtas?
– Jį dabar muša!
***
Gėris jau buvo benugalintis 

Blogį, bet čia į Blogio pusę 
perėjo Tolerancija...

***
Geriau nors pati mažiausia 

pagalba negu pati didžiausia 
užuojauta!

***
Gerai apmokytas ir 

patyręs prekybos centro 

apsaugos darbuotojas visada 
suras optimalią vietą kur 
atsistoti,kad maksimaliai 
trukdytų vaikščioti pirkėjams.

***
Turgelyje:
– Sakykit, o kiek šitas 

kačiukas man kainuos?
– Aš tai dykai atiduosiu... O 

kainuos kiek? Sakykit, o kokie 
pas jus baldai ir koks pas jus 
remontas?

***
Galime padėkoti 

šiuolaikinėms technologijoms 
už tai, kad jų dėka bet kokia 
lokali problema labai greitai 
tampa globali.

***
Jei tikėtume tuo, kad 

turistai iš aplankytų šalių 
atsiveža vietinius siuvenyrus, 
tai kyla įtarimas, kad 90 proc 
turistų važinėja tik į Kiniją.

***
Kai žmogus miršta,tai 

artimieji verkia ir prašo 
jo sugrįžti. O kai tik mirę 
sugrįžta, tai visi šaukia ir bėga 
nuo jų.

***
Ateiviai atskrenda į Žemę. 

Na ten susirenka jų pasitikti 
įvairių šalių politiniai ir 
religiniai lyderiai. Visi pradeda 
iš eilės jų klausinėti, kaip ten.
gyvenimas jų planetoje. Galų 
gale ateinapopiežiaus eilė : 

– Sakykit,o jūs žinote Jėzų 
Kristų, Dievo sūnų?

– Jėzų? Tai žinoma, 
kad žinom. Jis kasmet mus 
aplanko.

Popiežius, šokiruotas:
– Kaip čia taip, mes jo 

antro atėjimo į Žemę laukiam 
maždaug 2000 metų, o jis pas 
jus kasmet?

Na ateiviai mato,kad 
Popiežius pyksta ir bando jį 
nuraminti:

– Tai gal jam mūsų 
šokoladas labiau patinka negu 
žemietiškas

– Koks dar šokoladas, 

ir apskritai,  prie ko čia 
šokoladas ?

–  Na suprantat, kai pirmą 
kartą jis apsilankė mūsų 
planetoje, mūsų gyventojai 
jam padovonojo didžiausią 
dėžę mūsų geriausio 
šokolado. Palaukit,o jūs ką 
padarėt?

***
Koronavirusą platina 

moterys.. Joks vyras, 
turintis 37,2 temperatūros, į 
parduotuvę neis. Jis namie 
miršta.

***
– Petriuk, o kokia tavo 

mėgstamiausia pamoka?
– Matematika.
–Tai tu matyt labai 

protingas vaikas?
– Ne. Tiesiog mane iš jos 

dažniausiai išvaro.
***
Kartą gimtadienio proga 

tėvai Mažyliui padovanojo 
žaislinę priešlėktuvinės 
gynybos sistemą. Ir tai iš 
pagrindų pakeitė Karlsono 
gyvenimą.

***
Mokėamas telefono 

sąskaitą, naujasis rusas 
atsitiktinai nusipirko 
mobiliojo ryšio operatorių.

***
– Brangioji, tavo mama – 

tikras  lobis.
– Keista, juk tu anksčiau 

jos pakęsti negalėjai.
– Kartais aš noriu ją 

užkasti.
***
Alkoholis neišspręs jūsų 

problemų, tik sukurs naujų 
įdomų rinkinį.

***
Kaimo mokyklos jauna 

mokytoja neapsisprendžia, už 
ko tekėti: ar už direktoriaus, 
ar už traktorininko. Jei už 
direktoriaus, kils karjeros 
laiptais. Bet be traktoriaus 
iki mokyklos apskrtiai 
nenuvažiuosi...
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AUGALAI

• Mažas bulves, kviečius. 
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis

• Kviečius. Miežių, žirnių, 
kviečių miltus. Nemokamas 
pristatymas visame Rokiškio 
rajone. Tel. 8 684 14 283.

BALDAI
• Valgomojo stalą Homede 
Tebe. Juodas/ąžuolo, 
650x650x720 mm. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 621 88 950. 

Rokiškis
• Rašomąjį stalą be stalčių. 
Raudonmedžio spalvos. 
Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Biuro kėdę moksleiviui, 

be porankių. Reguliuojamas 
kėdės aukštis. Mėlynos 
spalvos. Kaina 17 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Geros būklės mažai 
naudotą darbo kėdę. Pirkta 

2021-09. Medžiaga - 
audinys, atlošas - tinklelis. 
Reguliuojamos atramos 
galvai ir juosmeniui, 
pakeliami porankiai. Kaina 
49 Eur. Tel. 8 687 22 685. 
Rokiškis
• Geros būklės mažai 
naudotą rašomąjį - 
kompiuterio stalą. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 685 10 115. 
Rokiškis
• Mažai naudotą kilimą 
3x4 m. Tel. 8 696 09 281. 
Rokiškis
• Naujus medinius lauko 
baldus, stalą ir suolus. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Dvigulį fotelį. Gulimos 
dalies plotis 120 cm, 
viso fotelio apie 150 cm, 
išskleisto ilgis apie 200 cm. 
Kaina 78 Eur. 
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Trijų varstomų durų spintą. 
Kaina 135 Eur. 
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Didelę komodą. Kaina 
61 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Medinę tamsią viengulę 
lovą. 1 vnt. 83 Eur. Yra 2 
vnt., plotis 90 cm. 
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Mažai naudotą sofą-lovą 
su dėže patalynei. Kaina 
93 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Stiklinį svetainės staliuką. 
Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 698 02 601. Rokiškis

DRABUŽIAI\AVALYNĖ

• Vyriškus sportinius batus 
su aulu US Polo Assn  
Alwyn. Dydžiai: DKBL 42, 
44 WHI  44, 45 BLK 42, 43, 
44. Nemokamas pristatymas 
visoje Lietuvoje. Siunčiame 
paštu arba Omniva 
paštomatu. Kaina 55 Eur. 
Tel. 8 656 39 125. Rokiškis
• Tik kartą avėtus odinius 
batelius. Pirkti nauji. Dydis 
36. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 621 95 444. Rokiškis
• Naują moterišką striukę 
Calvin Klein Jeans. M/L 
dydis, išsegamas vidinis 
pamušalas. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 614 90 585. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA
• Geros būklės šaldytuvą 
Beko. Aukštis 1,53 m. 
Tel. 8 676 02 458. Rokiškis
• Gerai veikiančią skalbimo 
mašiną Beko 5 kg. Kaina 
70 Eur. Tel. 8 694 01 027. 
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI
• Ėriukų skerdieną. 4 Eur/
kg. Jūžintai. 
Tel. 8 614 03 219. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Pianiną. Pasiimti iš 
penktojo aukšto. 
Tel. 8 614 27 316. Rokiškis


