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„Agrokoncerno grūdai“ užbaigė Rokiškio elevatoriaus renovaciją“: 
investicijos siekia 1,75 mln. eurų

Aušra MALINAUSKIENĖ

Sėkmingai užbaigusi java-
pjūtės sezoną įmonė „Agrokon-
cerno grūdai“ paskelbė ir apie 
Rokiškio elevatoriaus pagrindi-
nių atnaujinimo darbų pabaigą. 
Pilnai renovaciją planuojama 
užbaigti žiemą. Iš viso šios įmo-
nės investicijos į Rokiškio ele-
vatorių vien šiemet siekia 1,75 
mln. eurų.

Buvo prastos būklės
Šį apleistą ir itin prastos bū-

klės objektą įmonė įsigijo prieš 
penkerius metus. Pasak įmonės 
„Agrokoncerno grūdai“ vadovo 
Karolio Šimo, pirmiausia buvo 
tvarkomi aplinkiniai pastatai ir 
sandėliavimo patalpos. Kai kurie 
iš suremontuotų pastatų buvo pri-
taikyti trąšų ir augalų apsaugos 
priemonių sandėliavimui, todėl 
ūkininkams atsirado galimybė čia 
pat įsigyti reikiamų priemonių 
derliaus auginimui.

„Įsigiję Rokiškio elevatorių 
matėme didelę problemą – spra-
gas elevatoriaus apkrovimo pro-
cese. Nors elevatoriaus talpos 
siekė 150 tūkst. tonų, dėl įvairių 
problemų maksimaliai galima 
buvo sandėliuoti tik 115 tūkst. 
tonų, o faktinės jo apkrovos pa-
siekdavo daugiausiai 90 tūkst. 
tonų. Tokia situacija lėmė nuos-
tolingą elevatoriaus veiklą, todėl 
vienas iš mūsų svarbiausių užda-
vinių buvo užtikrinti deramą jo 
apkrovą“, – pasakojo K. Šimas. 

Pasikeitė vaizdas
Pirmojo renovacijos etapo 

metu buvo sutvarkyti elevatoriaus 
ir visų, jo teritorijoje esančių pas-
tatų stogai, hermetizuotos patal-
pos. Iki remonto pastatai praleis-
davo vandenį, kuris padarydavo 
žalos. Didelis dėmesys buvo skir-
tas ir nuotėkų bei drenažo siste-
mų remontui, nes dėl daug metų 
buvusių apleistų drenažo siste-
mos įrenginių elevatorius smego 
į žemę. 

Pasak įmonės „Agrokoncerno 
grūdai“ vadovo, iš pagrindų at-
naujintas elevatorius dabar galės 
tarnauti dar ne vieną dešimtmetį. 
Pasikeitė ne tik jo išorinis vaiz-
das, bet ir efektyvumas. Dabar 
grūdų sandėliavimo talpa siekia 

maksimalias galimybes. Jame 
talpinama daugiau nei 150 tūkst. 
tonų grūdų. 

Sumažino dulkėtumą
„Dar vienas labai svarbus po-

kytis – ženkliai sumažinome 
dulkėtumą. Elevatoriuje buvo su-
montuoti specialūs surinktuvai, 
kad, atliekant grūdų valymo dar-
bus, dulkės nenusėstų ir neišeitų 
per ventiliacines angas. Bendra 
investicija į dulkių surinkimų 
sistemas viršijo 300 tūkst. eurų. 
Nors elevatorius įsikūręs pramo-
niniame rajone, pagerėjusią oro 
kokybę pastebi ir kaimynai“, – 
sakė K. Šimas.

Oro tarša sumažėjo ir dėl inf-
rastruktūros pokyčių, ir dėl sure-
guliuotų procesų. Įsigijus eleva-
torių buvo priimtas sprendimas 
nugriauti didžiulį cechą, kuris 
buvo daug metų nenaudojamas ir 
stovėjo avarinės būklės. Šio pas-
tato vietoje buvo įrengta didelė 
asfaltuota aikštelė. Javapjūtės 
sezono metu ji buvo efektyviai 
išnaudojama grūdų derliaus pri-
ėmimo procese. Prie elevatoriaus 
nebesusidaro ilgos sunkiasvorių 
mašinų eilės, o kartu ir oras ma-
žiau teršiamas technikos išmeta-
mosiomis CO2 dujomis.  

Išspręstos problemos
Greitesnius procesus lėmė 

ir grūdų priėmimo duobių re-
novacija bei naujų, papildomų 
įrengimas. Siekiant efektyvinti 
elevatoriaus procesus, buvo su-
remontuotos dar vienos automo-
bilių svarstyklės, kurios dvigubai 

pagreitino grūdų priėmimo pro-
cesą. 

Pašnekovo teigimu, komplek-
siškai buvo išspręstos ir kitos lo-
gistikos problemos. Sutvarkytas 
ir optimizuotas nuosavas įmonės 
logistikos tinklas, atnaujinti ge-
ležinkelio pabėgiai bei pagrindai 
jiems. Grūdai į elevatorių yra 
atvežami sunkiasvorėmis maši-
nomis, o iš jo išvežami net šešis 
kartus ekologiškesniu transporta-
vimo būdu – geležinkeliu. 

Išlaikė darbuotojus
Siekiant gerinti personalo dar-

bo sąlygas, buvo pilnai suremon-
tuotos elevatoriaus administraci-
jos patalpos. Darbuotojai, kurių 
sezono metu skaičius išauga iki 
45, dirba šiuolaikiškose, tvarkin-
gose bei efektyviam darbui pritai-
kytose patalpose. 

„Kai įsigijome elevatorių, ne-
keitėme darbuotojų, išlaikėme 
žmones, kurie čia dirbo daugybę 
metų. Mums buvo svarbu, kad 
darbo vietoje jie jaustųsi gerai. 
Nuoširdžiai džiaugiamės Ro-
kiškio elevatoriaus komandos 
– laborantų, svėrėjų, operatorių, 
elektrikų, šaltkalvių, inžinierių, 
vairuotojų ir pagalbinio persona-
lo darbu. Esame jiems dėkingi, 
kad pasitikėjo nauja vadovybe ir 
kartu kūrė atsinaujinusio eleva-
toriaus sėkmės istoriją“, – sakė 
„Agrokoncerno grūdai“ direkto-
rius.  

Panašus į vaiduoklį
Pabaigus elevatoriaus įrangos 

ir sistemų atnaujinimo darbus, 

kitu etapu vyko pastato išorės re-
monto darbai. Buvo sutvarkytos 
pastato išorės sienos, remontuo-
jamos siūlės, perdažomos sienos, 
pakabinta nauja iškaba. 

„Rokiškio elevatorius, kadaise 
buvęs panašus į miesto vaiduo-
klį, dabar visiškai pakeitė savo 
veidą. Jo transformaciją užbaigė-
me. Ateityje dar planuojame tam 
tikrus automatizavimo procesus. 
Taip pat, matydami energetinius 
iššūkius, svarstome elevatoriuje 
įrengti saulės kolektorius. Tačiau 
šiuo metu, viziją, kurią turėjome 
įsigydami elevatorių prieš penke-
rius metus – pilnai įgyvendino-
me“, – džiaugėsi K. Šimas.

Arti 2 ml. eurų
Iš viso įmonės „Agrokoncerno 

grūdai“ investicijos į Rokiškio 
elevatorių vien šiemet siekia 1,75 
mln. eurų. Visi renovacijos darbai 
atliekami iš nuosavų įmonės lėšų, 
negaunant jokios išorinės para-
mos. Tikimasi, kad sutvarkytas 
elevatorius tarnaus dar mažiau-
siai 30 metų. Šiandien Rokiškio 
elevatorius yra svarbus tiek Ro-
kiškiui, tiek visam Šiaurės rytų 
Lietuvos regionui – Anykščių, 
Biržų, Ignalinos, Kupiškio ir kitų 
rajonų savivaldybėms.

UAB „Agrokoncerno grūdai“ 
yra didžiausias grūdų supirkėjas 
Lietuvoje, kasmet iš ūkininkų su-
perkantis apie 1,5 mln. tonų grū-
dų. Įmonės veiklos sritys – grūdų 
supirkimas, valymas, rūšiavimas, 
džiovinimas, saugojimas, trans-
portavimas bei eksportavimas. 

Per trumpą laiką pastatas ir jo teritorija pasikeitė neatpažįstamai. 

Mieli rokiškėnai,
nuoširdžiai sveikinu visus čia gyvenančius, iš čia kilusius ir mies-
to svečius Rokiškio gimtadienio proga! Miestas be Jūsų – negyvas, 
nes tai tik pastatai, gatvės, medžiai ir skulpt�ros. 
Jūs, mielieji rokiškėnai, puoselėdami savo kraštą, sudarote galimy-
bes miest�i augti, klestėti, t�rėti g�ažią ateitį ir puikias perspekty-
vas. Dėkui Jums už tai! Linkiu ir toliau kurti Rokiškį tokį, kuriuo 
galėt�me didžiuotis ir su meile dovanoti ateities kartoms. 

Gražios šventės linki Jūsų Seimo narys Jonas Jar�tis 

Įmonės „Agrokoncerno grūdai“ vadovas K. Šimas: „Kai įsigijome elevatorių, 
nekeitėme darbuotojų, išlaikėme žmones, kurie čia dirbo daugybę metų.“ 
(„Agrokoncerno grūdai“ nuotr.)
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Obeliuose nusausintas „šimtasis“ Rokiškio ežeras 
Aušra MALINAUSKIENĖ

Nuo praėjusio pavasario Obelių 
miesto Santaros gatvėje telkšojęs 
„ežeras“, sėmęs gyventojų sody-
bas, rudens pradžioje buvo nusau-
sintas. Pagalbos obeliečiai kreipėsi 
į rajono valdžią, ši skyrė lėšų se-
niūnijai, melioratoriai atliko dar-
bus, tad dabar belieka laukti re-
zultatų – ar kitą pavasarį Santaros 
gatvės vėl neužlies vanduo.

Išsikvietė valdžią
Rugpjūčio pradžioje nedidukės 

Obelių miesto Santaros gatvės gy-
ventojais, neapsikentę nuo šio pava-
sario jų sodybas ir namus semiančio 
vandens, pas save pasikvietė Ro-
kiškio rajono valdžią, kad parodytų 
šalia jų atsiradusį „ežerą“ ir gyvai 
paprašytų pagalbos. Tąkart, kai San-
taros gatvėje pasirodė Rokiškio ra-
jono meras Ramūnas Godeliauskas 
su administracijos direktoriaus pa-
vaduotoju Valerijumi Rancevu, susi-
rinko beveik visi kelias sodybas tu-
rinčios gatvelės gyventojai. Vietiniai 
rodė abipus gatvės tyvuliuojančius 
vandens telkinius ir pasakojo, kad 
vanduo abipus gatvės ėmė kauptis 
praėjusį pavasarį. 

Tada V. Rancevas liūdnai pajuo-
kavo, kad Rokiškio krašte pagaliau 
bus registruotas šimtasis ežeras: 
„Dabar rajone turime 99 ežerus, iki 
100 trūko vos vieno. Tai šitas naujas 
Obelių „ežeras“ galėtų suapvalinti 
statistiką“. 

Ieškojo pagalbos
Kaip ir buvo žadėta tąkart, išvy-

kos į Obelius metu, iki rugsėjo pa-
baigos šio „ežero“, sutvarkius meli-
oracijos sistemą, nebeliko. Santaros 
gatvės melioracijos darbai atsiėjo 
apie 10 tūkst. eurų, kuriuos Rokiškio 
savivaldybė skyrė iš savo biudžeto. 
Lėšos buvo perverstos Obelių seniū-
nijai, pirkusiai melioracijos darbus. 

Obelių seniūnė Jūratė Šinkūnienė 
pasakojo, kad bėdos dėl besikaupian-
čio vandens šioje gatvėje prasidėjo 
dar kovą. Iškart rajono savivaldybės 
administracijos prašyta pagalbos, tą 
patį kovą atvyko direktorius Andrius 

Burnickas su specialistais, apžiūrėjo, 
aiškinosi dėl ko ėmė kauptis vanduo 
ir skaičiavo, kiek lėšų reikės išspręsti 
problemai. 

Prieš 100 metų?
„Supratome, kad vieni su šia bėda 

nesusitvarkysime, todėl kreipėmės į 
savivaldybę. Anksčiau Santaros ga-
tvėje nebuvo problemų dėl to, kad 
kaupiasi vanduo, nes senieji gyven-
tojai, kurie jau iškeliavo amžinybėm, 
žinojo kur pravalyti vandenį suge-
riančias angas, tad vanduo sėkmingai 
nutekėdavo. Tačiau šiemet dėl visiš-
kai nežinomų priežasčių: aplinkinėse 
gatvėse vykstančių statybų, kasamo 
tvenkinuko ar tiesiamo vandentiekio, 
ėmė kauptis didžiuliai vandens kie-
kiai“,  – pasakojo J. Šinkūnienė. 

Kadangi, pasak vietinių gyvento-
jų, melioracija šioje vietoje daryta dar 
prieš 100 metų, kaip žmonės sakė, 
prie Smetonos, todėl tikslių brėžinių, 
kur ir kaip išdėstyti melioracijos tin-
klai, nebuvo. Tuomet Obelių seniūnė 
kreipėsi dar ir į kraštietį Joną Sma-
linską, bendrovės „Rokmelsta“, užsi-
imančios melioracijos darbais, vado-
vą, kad jis padėtų išsiaiškinti reikalus 
dėl situacijos Santaros gatvėje. 

Pažeistas drenažas
Melioracijos darbus Obeliuose 

atliko įmonė „Rokmelsta“, kurios 
direktorius J. Smalinskas teigė, kad 
viskas padaryta per nepilną savaitę. 

„Faktas, kad anksčiau, vedžiojant 
požemines komunikacijas, kažkur 
buvo pažeistas drenažas ir sugadin-
tas rinktuvas. Kadangi mes neturi-
me tinklų planų, todėl neaišku, kur 
yra pažeidimas. Tikėtina, kad kasant 
nuotekų tinklus buvo nukastas dre-
nažas ir taip atsirado bala, apsėmusi 
gatvę, todėl mes naujai prakasėme, 
pastatėme vandens nuleistuvus ir at-
statysime gatvę, kad ji vėl būtų sau-
sa“, – kalbėjo J. Smalinskas. 

Išsprendė problemą
Pasak Rokiškio mero R. Gode-

liausko, dabar, kai jau atlikti visi dar-
bai, galima ir pajuokauti, nes jie, rug-
pjūtį su administracijos direktoriaus 
pavaduotoju V. Rancevu apsilankę 
apsemtoje Santaros gatvėje Obeliuo-
se, ne tik katinėlį iš medžio iškėlė, 
bet ir per gana trumpą laiką išsprendė 
gyventojų problemą. 

„Esu dėkingas rangovui 
„Rokmelsta“ už greitą ir kokybišką 
darbą, administracijos direktoriaus 
pavaduotojui V. Rancevui už organi-
zacinius darbus bei Obelių seniūni-
jos seniūnei J. Šinkūnienė už greitai 
atliktą pirkimą ir tinkamą skirtų lėšų 
panaudojimą. Tikėkimės, kad kitą 
pavasarį Santaros gatvės gyvento-
jams nebekils problemų dėl semiamų 
sodybų“, – sakė R. Godeliauskas. 

Pasak Obelių seniūnės J. Šinkūnienės, bėdos dėl besikaupiančio vandens Santaros 
gatvėje prasidėjo dar kovą. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Rugpjūtį apsemtoje gatvėje lankėsi meras R. Godeliauskas (dešinėje) ir administracijos direktoriaus pavaduotojas V. Rancevas 
(kairėje), kurie su vietos gyventoju aiškinosi galimas vandens kaupimosi priežastis. 

Per keletą dienų įmonės „Rokmelsta“ darbuotojai atliko melioracijos darbus, po 
kurių Obelių Santaros gatvėje nebeturėtų telkšoti vanduo. (Obelių seniūnijos nuotr.)
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Rokiškio rajone Seimo nariai surengė išvažiuojamąjį posėdį
Aušra MALINAUSKIENĖ

Šią savaitę Rokiškyje lankėsi 
Seimo socialdemokratų frakcijos 
delegacija, kurią sudarė daugiau 
kaip dvi dešimtys  Seimo narių, pa-
tarėjų, padėjėjų. Svečiai apsilankė 
įmonėse „Rokiškio sūris“, susitiko 
su vietos valdžia, o vizitą baigė eks-
kursija po Ilzenbergo dvarą. 

Lankė įmones
Svečius iš sostinės po mūsų kraštą 

lydėjo rokiškėnas, Seimo narys Vi-
dmantas Kanopa. Pirmiausiai dele-
gacija apsilankė didžiausiose mūsų 
įmonėse „Rokiškio sūris“, kur domė-
josi, kaip stambus verslas išgyvena 
drastiškai išaugusius mokesčius už 
elektrą, dujas, su kokiomis proble-
momis susiduria regionuose, kalbant 
apie darbuotojų pritraukimą ir jų iš-
laikymą bei kokias mato verslo pers-
pektyvas. 

Pristatė rajoną
Po to Rokiškio rajono savivaldy-

bės J. Keliuočio viešojoje bibliote-
koje Seimo delegacijai rajono me-
ras Ramūnas Godeliauskas pristatė 
mūsų kraštą: verslą, kultūrą, turizmą, 
pasidžiaugė šiemet gerai surinktu sa-
vivaldybės biudžetu, taip pat išsakė 
problemas, susijusias su regionų po-
litika, švietimo įstaigų optimizavimu, 
regioninių kelių tvarkymu, žinoma, 
kalbėjo ir apie išaugusią mokesčių 
naštą rajono įmonėms ir įstaigoms. 

Šiame susitikime taip pat dalyva-
vo Rokiškio rajono savivaldybės vi-
cemeras Tadas Barauskas bei admi-
nistracijos direktoriaus pavaduotojas 
Valerijus Rancevas. 

Išgirdo bėdas
Kaip „Rokiškio Sirenai“ sakė 

šiam vizitui vadovavęs Seimo so-
cialdemokratų frakcijos seniūnas 

Gintautas Paluckas, po Lietuvos re-
gionus jie važinėja labai dažnai, kar-
tais visa frakcija, kartais mažesnėmis  
delegacijomis.

„Šio vizito tikslas – pasižiūrėti kas 
ir kaip gyvena bei kokias turi proble-
mas. Važiuojame su mūsų frakcijos 
padėjėjais, kurie betarpiškai daly-
vauja darbe, todėl jiems irgi reikia 
susipažinti su situacija regionuose, 
nes jie rengia įstatymų projektus. Ži-
noma, mes vienos vietos problemas 
lyginame su kitomis savivaldomis 
ir atitinkamai rengiame savo teisės 
aktų projektus. Šiandien labai aiškiai 
išgirdome kokios bėdos yra Rokiš-
kyje, kokios yra Seimo klaidos, kur 
mums reikia pasistengti, ką reikia 
padaryti“, – sakė G. Paluckas. 

Pasidalino įspūdžiais
Pasak politiko, apsilankymas Ro-

kiškio verslo įmonėse leido pajusti, 
kaip jos išgyvena energetinę krizę, 
kokia situacija su darbuotojais, darbo 
užmokesčio kėlimu. 

„Koks įspūdis? Visi suvokia situ-
acijos rimtumą ir mėgina ją išgyven-
ti, tai reiškia, kad yra priiminėjami 
sprendimai, kurie turės pasekmes 
tiek darbo užmokesčio augimo tem-
pams, akivaizdu, kad jis lėtės, tiek 
darbo vietų skaičiui, nes kai kurie 
verslai bus priversti optimizuotis. 
Blogiausia yra tai, kad mes nema-
tome adekvačios Vyriausybės reak-
cijos. Kadangi mums rūpi žmonių 
bėdos, todėl ir važiuojame į regio-
nus, bandome aiškintis ir mėginsi-
me inicijuoti tam tikrus sprendimus, 
kurie padėtų žmonėms nors šiek tiek 
sumažinti ekonominį nuosmukį“, – 
kalbėjo G. Paluckas. 

Seimo socialdemokratų frakcija 
su tokiais vizitais lankėsi Jonavoje, 
Kėdainiuose, Tauragėje, kur  stam-
būs verslai taip pat susiduria su rim-
tomis problemomis. 

Seimo socialdemokratų frakcijos delegacija klausėsi Rokiškio mero R. Godeliauskas pristatymo apie mūsų kraštą. 
(„Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Rokiškio autobusų stoteles papuoš rajono prekės ženklas
Kristina RAMANAUSKAITĖ

Praėjusių metų pabaigoje 
Rokiškis pristatė savo prekės 
ženklą, kuris turi reprezentuo-
ti  kraštą Lietuvoje ir užsieny-
je. Ženklą jau galima pama-
tyti ant įvairių suvenyrų, kitų 
daiktų. Tačiau turbūt ir dabar 
ne kiekvienas rokiškėnas ga-
lėtų atsakyti, kaip atrodo tas 
ženklas ir koks šūkis jame yra.  
Artimiausiu metu mieste turė-
tų atsirasti daugiau spalvų – 
populiarinant Rokiškio krašto 
prekės ženklą planuojama juo 
papuošti miesto autobusų sto-
teles ir autobusą.

 Pasak Rokiškio rajono savi-
valdybės Komunikacijos ir kul-
tūros skyriaus vedėjos Irenos 
Matelienės, rengiami grafiniai 
sprendimai vienam autobusui ir 
12 stotelių Rokiškio mieste.

 „Ant šių objektų matysime 

stiliaus vadovo reikalavimus ati-
tinkančius dizaino sprendimus. 
Dvylikoje stotelių kiekvienoje 
bus skirtingas stiliaus elemen-
tas, jų kaip tik ir turime dvylika. 
Šūkis savo pirmine forma „Mano 
kraštas tavo“ bus ant autobuso, 
o stotelėse šūkius pritaikysime 
pagal stiliaus elemento temą, pa-
vyzdžiui arkos elementą ir dabar 
dažniausiai naudojame su trans-
formuotu šūkiu „Mano miestas 
tavo“.  Prekės ženklo filosofiją  
ir grafinius sprendimus galima 
matyti jo pristatymo video filme, 
Savivaldybės interneto svetainės 
svečio skiltyje“, – teigė skyriaus 
vedėja.

Kadangi šiuo metu vyksta 
viešasis pirkimas, neįvardijama, 
kiek kainuos stotelių apklijavi-
mas, tačiau tikimasi, kad šiais 
metais suplanuotų lėšų reklamos 
gamybai ir padengimui ant di-
džiagabaričių objektų užteks.

Prekės ženklui mažiau nei 

metai, tačiau, anot I. Matelienės, 
prekės ženklas, šūkis ir spal-
viniai deriniai jau atpažįstami. 
„Ženklas dėkingas jau tuo, kad 
vizualinis sprendimas ir miesto 
pavadinimas yra du viename. Ne 
tik prekės ženklo, bet ir viso sti-
liaus vadovo galimybes išnaudo-
jame Savivaldybės informacijai, 
viešiems pristatymams šalyje ir 
Lietuvoje. Daugiausia dėmesio 
šiuo metu skiriame tam, kad žen-
klas, šūkis, stilius būtų atpažįsta-
mi savo rajone. Šis darbas tikrai 
nesustos ir teritorinė aprėptis 
plėsis“, – teigė Komunikacijos ir 
kultūros skyriaus vedėja.

Miestų prekės ženklai (angl. 
city branding) nėra naujovė, jie 
plačiai naudojami miestų komu-
nikacijoje šalia heraldikos, skirti 
kurti savitą atpažįstamą vietovės 
braižą, siekti išskirtinumo.



5SVEIKATA www.rokiskiosirena.lt
2022 m. rugsėjo 16 d.

Psichologas Tomas Lagūnavičius ieškojo sprendimų, ko reikia, 
kad būtume laimingi

Rita GRIGALIENĖ

Diskusija „Ko reikia gyvenime, 
kad būtum laimingas?“ – neįpras-
ta, kelianti prieštaringų minčių ir 
galėtų vadintis spektakliu. Ją vedė 
socialinių mokslų daktaras, popu-
liarus ir Lietuvoje plačiai žinomas 
psichologas, aktyvus televizijos 
laidų dalyvis, konsultantas, lekto-
rius, keleto knygų autorius Tomas 
Lagūnavičius, svečiavęsis Rokiš-
kio rajono savivaldybės Juozo 
Keliuočio viešojoje bibliotekoje.

Vyko spektaklis
„Tiems, kurie atvyko vėliau, sa-

kau, kad čia vyksta spektaklis“, – 
sakė psichologas T. Lagūnavičius, 
nutaisęs šelmišką veido išraišką. 
Atsakyti į minėtą klausimą lektorius 
ir aktorius (diskusijoje jis save taip 
vadino) bandė įvairiais būdais – aiš-
kindamas, iš ko susideda žmogaus 
gyvenimas, prašydamas atsakyti į 
klausimus, parašyti rišlų tekstą su 
nurodytais žodžiais, o galų gale bai-
gė trumpa nusiraminimo meditacija. 

Aprėpti kuo daugiau
Paaiškinta, kad žmogus neturėtų 

būti vienpusiškas ir save atiduoti 
vienoje kurioje erdvėje, pvz., mo-
tinystės. Pilnavertiškai gyvenan-
tis žmogus save realizuoti turėtų, 
apimdamas kuo daugiau sričių. T. 
Lagūnavičiaus skaidrėse išvardintos 
erdvės: šeima, darbas, mokymasis, 
laisvalaikis, intymumas. Laisvalai-
kiu psichologas pavadino ne gulėji-
mą ant sofos ar pokaičio miegą, bet 
naujus pojūčius. Klausytojams duo-
tos užduotys: įvardinti sritį, kurioje 
jiems reikia dar pasitempti ir sritį, 
kuriai skiria daugiausiai dėmesio. 

Kaip gauti valdžią
Esminiais poreikiais, neįskaitant 

biologinių, lektorius – aktorius įvar-
dino valdžią, pripažinimą ir per juos 
ateinančius pinigus. Kaip tai gauti? 

„Mokėk tai, ko nemoka kiti, ir 
tai turi būti įgūdis“, – pasufleravo T. 
Lagūnavičius. 

Tam taip pat reikia laiko, būti rei-
kiamoje erdvėje ir jėgų (taip pat ir 
fizinių). 

Kūryba – tai darbas
„Niekam nesiruošk, eik ir daryk“, 

– mokė dirbti ir kurti savo klausyto-
jus psichologas. Kūrybos kančia esą 
trunka tik 10 minučių, po to, įveikus 
tingėjimą, sukaupiamas dėmesys ir 
prasideda tikrasis kūrybos procesas, 
kuris iš tiesų yra šiokia tokia prie-
varta prieš save. 

T. Lagūnavičius patarė nelaukti 
įkvėpimo, o imti ir daryti, nes įkvė-
pimas gali imti ir neateiti. Pasak jo, 
visi privalo palikti savo reprezenta-
cijos formas. Tai būtina dėl pačių sa-
vęs. Reprezentacija – per įvairias sa-
viraiškos bei kūrybos formas, tačiau 
kūrybos lektorius neromantizavo ir 
pasakė gana skaudžią tiesą – kūry-
ba yra procesas, kurį reikia išmokti. 
Kūryba atsiranda ne per įkvėpimą, o 
per technologijas, juodą darbą. 

Nėra psichologinių traumų

Dar viena T. Lagūnavičiaus 
įvardinta naujiena – nėra jokių psi-
chologinių traumų. Aišku, su tuo 
galima ginčytis. Vis tik kiekvienas 
neigiamas pergyvenimas turi savo 
galiojimo laiką ir net tragiškiausio-
se situacijose mes galime pasirinkti 
reagavimo būdą – daryti iš to trage-
diją ar ne. Prisiminimas senų įvy-
kių, reflektavimas ir gyvenimas jais 
metų metais, kalbant, kaip tokiais 
ar kitais metais buvo blogai, kokia 
buvusi netektis, neturi prasmės, ka-
dangi, bėgant metams, informacija 
apie praeities įvykius yra perkuria-
ma, perdirbama. Tai yra paties žmo-
gaus pasirinkimas, gyventi praeities 
nuoskaudomis ar ne.

Daugybė rolių
Psichologas uždavė dar keletą 

klausimų, kuriuos sau turėtų užduoti 
žmogus: kur aš dar savęs nerealiza-
vau, kokio mąstymo neišlavinau, o 
kurį – priešingai. Kaip dažnai psi-
chologijoje būna, bandyta žmones 
suskirstyti į kategorijas – konser-
vatyvieji, anarchistai, šiuolaikiniai 
vienuoliai, modernistai, šiuolaiki-
niai nomadai, priklausomi... Vis tik 
gyvenime grynų tipų retai būna ir 
didelė problema, kai toks grynuolis 
pasitaiko ir yra vienoje savo rolėje, 
nesugebėdamas atlikti kitų.

Klysta ir psichologai
„Jokios tiesos nėra“, – T. Lagū-

navičius garsiai įvardijo daliai žmo-
nių priimtiną frazę. Ir jokios pozi-
cijos esą užimti nereikia. Mes visi 
turime mąstymo klaidų: pozityvios 
(arba negatyvios) praeities mąstymo 
klaidos, negatyvaus prognozavimo 
mąstymo ir elgesio klaidos, „švie-
sios ateities“ mąstymo ir elgesio 
klaidos (neišsipildysiančių lūkes-
čių), tikrovės pakeitimo svajonėmis, 
hiperbolizavimo ir kitos klaidos. Jų 
yra nemažai ir tokias klaidas daro 
net psichologai.

Moralės... nėra
„Išbraukite žodį „problemos“, 

nes yra tik klausimai“, – patarė psi-
chologas - aktorius. Kitas patarimas 
– save realizuoti kuo daugiau būdų 
ir būtent per kūrybą. „Moralė – ver-
gams, ji – visada realityvus dalykas, 
nes viskas priklauso nuo situacijos ir 
nėra nė vieno moralinio sprendimo, 
kuris yra neabejotinas“, – išsakė 
daugeliui abejonių keliančius teigi-
nius lektorius ir susitikimo herojus. 

Ne visiems priimtinas
Po šio savotiško spektaklio ar 

flirto su žiūrovais T. Lagūnavičius 
paklausė, kas žmonėms pasirodė 
svarbiausia, vertingiausia. Daugelis 
pripažino, kad iš pradžių pasisaky-
mai šokiravo, sukėlė norą ginčytis. 
Tiems, kas yra buvę šio psichologo 
mokymuose anksčiau tai nuostabos 
nesukėlė. Kiekvienas teiginys yra 
savotiškai teisingas, gal tik tiek, kad 
tiesa (kurios, beje, nėra) ne tiek aš-
tri. 

Lektorius - aktorius – psichologas T. Lagūnavičius 
ieškojo dialogo su klausytojais.

Savo pasakojimus svečias iliustravo skaidrėmis. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Lektorius paprašė savo apibendrinimus išsakyti bibliotekos 
direktorės pavaduotoją D. Vilkickienę.
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Mažiausiame Lietuvos muziejuje saugoma     500 metų senumo istorija
Kristina RAMANAUSKAITĖ

Įžengę į turbūt mažiausią 
Lietuvoje muziejų ir pamatę 
beveik tuščias sienas, lankyto-
jai nustemba ir suglumsta. Šia-
me muziejuje nėra lentynų su 
šimtmečių nugludintais buities 
daiktais, pageltusių fotografijų 
ir ir kitų antikvarinių senienų. 
Tačiau galima sužinoti įdomių 
faktų iš praeities, o jei pasi-
seks, nusileidus į rūsį sutikti 
kažkada šiame krašte gyvenu-
sių asmenybių „dūšelių“.

 
Neilgai suko galvas
Rokiškio rajone, Kamajuose 

nusprendę įkurti muziejų, šios 
idėjos iniciatoriai neilgai suko 
galvas, kaip vos į 22 kv. me-
trų erdvę sutalpinti turtingą šio 
miestelio istoriją. Tam pravertė 
šiuolaikinės technologijos, ani-
macija.  

Mažiau nei metus gyvuojantį 
muziejų, aplenkdami net vieti-
nius rokiškėnus, jau atranda pa-
veldu besidomintys kauniečiai, 
vilniečiai, sulaukiama ir latvių. 

Kamajų miestelio Antano 
Strazdo muziejus – viena iš 2022 
m. Europos paveldo dienų kryp-
čių, todėl tai dar viena proga 
geriau pažinti Rokiškio kraštą ir 
Lietuvos istoriją. 

Idėjos kaltininkai 
Kai viena pagrindinių šio mu-

ziejaus atsiradimo „kaltininkių“, 
Kamajų miestelio bendruomenės 
pirmininkė Jolanta Vygėlienė 
pakviečia užeiti į nedidelį akme-
ninį namelį, lankytojai kartais 
spėlioja, ar nebus pasiklydę. 
Viduje atrodo tuščia, tačiau ne-
trukus nedidelė erdvė atgyja, 
pasitelkiant projektorius, sie-
nos prabyla garsais ir vaizdais. 
Mokykloje mokytoja dirbanti, 

miestelio bendruomenei  vado-
vaujanti, o dabar ir ekskursijas 
muziejuje bei bažnyčioje vedan-
ti J. Vygėlienė savo pasakojimu 
lengvai vedžioja istorijos vin-
giais, tačiau paklausta, ar yra 
istorikė, juokiasi: „Dėstau vai-
kams biologiją“.  

Muziejus gyvas šios kama-
jiškės ir šalia esančių žmonių 
entuziazmo dėka. Pašnekovė 
prisimena, kad prieš keletą metų 
sumanymą atgaivinti šalia baž-
nyčios dūlantį paveldo objektą 
palaikė ir tuomet Kamajuose 
klebonavęs kun. Andrius Šukys. 
Visi darbai – nuo projekto para-
šymo iki muziejaus   įrengimo 
užtruko dvejus metus. Namelis 
prieš tai tarnavo kaip koplytėlė, 
vienu metu buvo šarvojimo salė, 

Užsukti į muziejų kviečia kamajų miestelio bendruomenės pirmininkė J. Vygėlienė.  („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)  

sandėliavimo patalpa, o kartais 
tapdavo nedidele parodų erdve, 
kurioje atsirasdavo prakartėlės 
ar liturginiai rūbai.   

Tik reikia noro
Paklausta, kokius užslėp-

tus miestelio lobius dar norėtų 
parodyti lankytojams, aktyvi 
bendruomenininkė sako, kad 
senovinis ūkinis pastatas šalia 
bažnyčios, buvusi klebonija taip 
pat prašosi atnaujinimo – būtų 
gražu čia įrengti užimtumo er-
dves, įveiklinti juos.

„Darbo atrasti tikrai galima, 
tik reikia noro“, – šypsosi paš-
nekovė. 

Miestelio istoriją lankytojams 
skleidžianti mokytoja ir Kamajų 
bendruomenės vadovė įsitikinu-

si, kad labai svarbu išsaugoti pa-
veldą. „Aš dirbu su jaunais žmo-
nėmis, o mūsų šaknų žinojimas, 
pamatinės vertybės atsiremia 
būtent į tai, kad turime vertinti ir 
išsaugoti tai,  ką turime. Turime 
priimti tai, kas buvo iki mūsų, 
kad žinotume, kas mes esame ir 
kuo galime būti“ , – sako Jolanta 
Vygėlienė.   

Garsėjo amatais 
„Kamajai turi labai ilgą ir 

turtingą istoriją, kuri siekia be-
veik 500 metų, noriu pakviesti į 
kelionę būtent šios istorijos ke-

liais“, – muziejuje pasakojimą 
pradeda J. Vygėlienė. Jai pade-
da animacinis Kamajų miestelio 
simbolis – strazdas.

Smulkiau sužinoti, kaip kū-
rėsi, vystėsi miestelis, galima 
atvykus į muziejų (susitarti dėl 
apsilankymo galite telefonu 8 
612 48054), o skaitytojams pri-
minsime tik keletą faktų. 

Kamajų miestelio vietovar-
dis galimai kilo nuo ežero pa-
vadinimo arba bajoro pavardės. 
Valdytojų ir valdininkų buvo ne 
vienas, žymiausi iš jų – Tyzen-
hauzai, kuriems valdant Kamajai 
tapo  nepakeičiamas amatininkų 
centras. Tiesa, geografinė padė-
tis irgi turėjo daug įtakos, nes 
miestelis įsikūrė šalia kelio į 
Rygą ir Daugpilį. Amatai ir mu-
gės, į kurias susirinkdavo kal-
viai, staliai, siuvėjai, drožėjai, 
garsėjo visoje šalyje.   

Vienu metu miestelyje gyveno 
labai didelė žydų bendruomenė, 
iš 1115 žmonių daugiau nei 900 
– žydų tautybės. Jiems taip pat 
buvo nesvetima amatininko gys-
lelė, žydai prekiavo savo krautu-
vėlėse, klestėjo įvairūs amatai. 
Manoma, kad tradiciniai beige-
liai – Kamajų miestelio žydų pa-
likimas. 

Miestelio maištininkas 
Viena labiausiai Kamajus iš-

garsinusių asmenybių – lietuviš-
ko žodžio pradininkas, poetas, 
kunigas, o tuo pačiu maištinin-
kas Antanas Strazdas, praleidęs 
miestelyje paskutinius savo gy-
venimo metus.  A. Strazdas gimė 
1760 m. Margėnų kaime bau-
džiauninkų šeimoje. Piemenavo, 

Pravažiuojančiųjų akį traukia miestelio puošmena  – Šv. Kazimiero bažnyčia Paminklas A. Strazdui pastatytas už žmonių suaukotas lėšas. 
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bernavo, o  paragavęs mokslų pas 
jėzuitų vienuolius ir pasižymėjęs 
kaip gabus jaunuolis, vėliau Var-
niuose baigė kunigų seminariją 
ir buvo įšventintas į kunigus. 
Dvasininko kelias nesušvelnino 
jo tiesmukiško charakterio, kuris 
pradėjo formuotis labai anksti. 
Pasakojama, kad kunigas sunkiai 
sutaręs su vyresnybe, bet puikiai 
rasdavęs kalbą su paprastais vie-
tiniais žmonėmis. A. Strazdo iš-
skirtinis būdas, tiesos rėžimas į 
akis, artimas bendravimas su pa-
prastais žmonėmis erzino kunigų 
luomą. Nepritapusį prie sutanos 
brolių kunigą kilnojo iš vienos 
vietos į kitą, Aukštaitijoje jis pa-
keitė daugiau nei 20 parapijų.

Nusipirko namuką
1820 m. A. Strazdas atvyko į 

Kamajus, nusipirko čia namuką. 
Gyveno labai vargingai, namuku 
dalinosi su paukščiais, gyvuliais. 
Pasakojama, kad klajodavęs po 
kaimus apdriskusia sutana, daug 
bendravo su žmonėmis, ypač 
su jaunimu, mokė vaikus rašto, 
skaitydavo savo sukurtus pamo-
komus  ketureilius. Netoli Ka-
majų yra Čižų kalnelis, ant kurio 
A. Strazdas mėgdavo pasėdėti, 
ten pasinerdavo į kūrybą. Kama-
jiškiai mylėjo po apylinkes kla-
jojantį keistuolį, mokiusį ne tik 
maldų, bet ir platesnio požiūrio 
į pasaulį, klajoklį Srazdeliu va-
dino.

Daug A. Strazdo eilėraščių 
tapo liaudies dainomis. „Gies-
mės svietiškos ir šventos“ – vie-
nintelis jo išleistas rinkinys. Iki 
šių dienų bažnyčiose skambanti 
giesmė „Pulkim ant kelių“ – taip 
pat poeto palikimas. 

Palaidotas Kamajuose
A. Strazdas mirė 1833 m., 

palaidotas Kamajų kapinėse. 
Minint 100-ąsias poeto mirties 
metinės, susigriebta, kad reikia 
įamžinti šviesuolio atminimą, 
pradėtos rinkti lėšos. Už žmo-
nių suaukotus pinigus miestelio 
aikštėje pastatytas skulptoriaus 
A. Aleksandravičiaus sukurtas 
paminklas A. Strazdui. 

„Miestelyje buvo daug viso-
kių dalykų, neramus pokaris. 
Jeigu aikštė prakalbėtų, daug 
ką papasakotų. Kaip ten bebūtų, 
paminklas išliko nepaliestas“, – 
sako j. Vygėlienė. 

Įkūrė respubliką
Kamajų, Salų dvarų istorijos, 

tvirtovę primenanti Šv. Kazimie-
ro bažnyčia, per Antrojo pasau-
linio karo netekusi savo bokš-
to, Juodonių ir kiti piliakalniai, 
mitologiniai akmenys, turintys 
savo nepakartojamas legendas – 
visus miestelio turtus sunku būtų 
išvardinti. 

 Kamajiškiai didžiuojasi iš šio 
krašto kilusiomis asmenybėmis, 
tarp kurių –  rašytoja Alė Rūta, 
partizanų vadas Adolfas Rama-
nauskas-Vanagas, architektas 
Kazimieras Šešelgis, Dobkevi-
čių šeima, valdžiusi bankus ir 
geležinkelius. 

Norintiems geriau pajusti 
miestelio istoriją, J. Vygėlienė 
siūlo pasivaikščioti po senąją 
aikštę, kurioje kažkada vykdavo 
turgūs. Aikštė išskirtinė, ketur-
kampė, Lietuvoje tokios formos 
aikščių atrasti būtų sunku.

Turi Prezidentą
Iš tolimos praeities persikelia-

me į artimesnius laikus, juolab, 
kad apie XXI amžiaus įvykius 
taip pat yra ką papasakoti. Am-
žiaus pradžioje atgimė Kamajų 
respublika,

Lietuvoje gal ne taip gerai ži-
noma, kaip Užupio, bet taip pat 
turinti savo herbą, vėliavą, teri-
torijos riboženklius, pinigus – 
kamajinius ir kamajaikas, kurių 
prabos pašnekovė sako neišduo-
sianti, ir, žinoma, Prezidentą. Juo 
išrinktas buvęs ilgametis seniū-
nas, šio krašto istorijos puoselė-
tojas Vytautas Vilys. Respubli-
ka su visomis savo tradicijomis 
atgyja kiekvieną rudenį vyks-
tančiame kermošiuje „Kuc kuc 
Kamajuos“ , tada sulaukiama ir 
daugiausia „užsieniečių“. 

Kamajų respublika neatsira-
do šiaip sau. Toks darinys išties 
buvo, 1905 m. aktyvus, revoliu-
cingai nusiteikęs Jurgis Smals-
tys-Smolskis nuvertė vietinę val-
džią ir įkūrė Kamajų respubliką, 
kuri gyvavo nepilnus metus. 

Istorija pasakojama pasitelkus šiuolaikines technologijas.

Jei prakalbėtų, daug pasakytų senoji Kamajų aikštė.
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Obelių socialinių paslaugų namų darbuotoja S. Macijauskienė: 
„Be tėvų likusiam vaikui tarsi kas ištraukia žemę iš po kojų“

Be tėvų likusių vaikų globa Lie-
tuvoje išlieka sudėtingu klausimu 
– 65 proc. šalies gyventojų nuo-
mone, nenoras globoti vaikus slypi 
baimėje, jog šie kels daug proble-
mų ir sunkumų, jiems gali prireik-
ti daugiau dėmesio bei pagalbos 
iš globėjų, rodo reprezentatyvi 
„Spinter tyrimai“ apklausa. Tuo 
tarpu vaikų globos specialistai yra 
įsitikinę – visuomenei dar trūksta 
informacijos tiek apie tėvų globos 
netekusių vaikų situaciją, tiek apie 
patį globos procesą.

Centrinės projektų valdymo agen-
tūros (CPVA) užsakymu vykdytos 
apklausos duomenimis, baimę, kad 
globojamas vaikas bus probleminis, 
dažniau įvardijo moterys, vidutinių 
pajamų apklaustieji, rajono centrų 
bei kaimo vietovių gyventojai.

„Išties vaikai į globą patenka ne 
iš lengvų sąlygų, o dažniausiai dėl 
smurto, nepriežiūros, tėvų priklau-
somybių alkoholiui ar narkotinėms 
medžiagoms. Natūralu, kad tokios 
patirtys gali atsiliepti vaiko elge-
siui – jis gali perdėtai emocingai 
reaguoti į aplinką, būti konfliktišku, 
atsikalbinėti ar kaip tik priešingai – 
užsisklęsti savyje“, – komentuoja 
Obelių socialinių paslaugų namų 
Globos centro vyr. specialistė, ates-
tuota socialinė darbuotoja Sandra 
Macijauskienė.

Pasak jos, be tėvų likę vaikai gali 
turėti daug nepatenkintų poreikių, 
neišgyventų traumų ar netekčių, o 
konfliktišku elgesiu bandyti atkreipti 
į save dėmesį ir siekti to, ko negavo 
vaikystėje ar ko šiuo metu jiems rei-
kia, nes tai buvo vienintelis išmoktas 
būdas gauti tai, ko nori.

„Be tėvų likusiam vaikui tarsi kas 
ištraukia žemę iš po kojų – dingo jo 
pažįstama aplinka, tėvai, artimieji, 
žaislai. Natūralu, kad atsidūrus pas 
globėjus vaikui gali prireikti daugiau 
laiko apsiprasti ir susidraugauti su 
nauja šeima. Turime būti supratingi 
ir pasiruošę priimti vaiką su visais 
jo iššūkiais. Tik kuriant pasitikėji-
mu ir besąlygine meile paremtą ryšį 
galima nugludinti aštrius kampus“, – 
sako S. Macijauskienė.

Globėjai vertinami ir mokomi
Kas antro (46 proc.) respondento 

nuomone, žmonės nesiryžta imtis 
globoti be tėvų likusius vaikus dėl 

sudėtingo globos proceso, 40 proc. 
– dėl baimės, kad nesugebės būti 
gerais globėjais ir duoti vaikui to, ko 
jam reikia., dar 28 proc. – kad trūks-
ta didesnės valstybinės nefinansinės, 
psichologinės pagalbos globėjams.

Pasak S. Macijauskienės, pa-
siruošimas vaiko globai nėra toks 
sudėtingas, kaip gali pasirodyti: 
„Kiekvienoje savivaldybėje veikia 
globos centrai, kurių specialistai 
suteikia visokeriopą informaciją ir 
palaikymą būsimiems globėjams 
per visus pasirengimo vaiko globai 
etapus.“ 

Pateikus prašymą tapti globė-
ju pirmiausia vykdomas pradinis 
globėjų įvertinimas – tikrinama, ar 
asmuo nėra teismo pripažintas ne-
veiksniu arba ribotai veiksniu šioje 
srityje, ar jam nebuvo ar nėra apri-
bota tėvų valdžia, ar jis nebuvo nu-
šalintas nuo globėjo pareigų, neser-
ga ligomis, kurios trukdytų globoti 
vaiką, ar nėra teistas už tam tikras 
nusikalstamas veikas ir t. t.

„Tik tada prasideda globėjams 
organizuojami specialūs mokymai, 
kurie trunka 7 savaites po vieną 3 
val. trukmės susitikimą per savaitę. 
Šių mokymų tikslas yra suteikti kuo 

daugiau vertingos informacijos ir 
leisti globėjams pasimatuoti būsimą 
vaidmenį. Pasakojama apie vaiko 
raidos niuansus, kaip patenkinti jo 
poreikius, formuoti ryšį, užtikrinti 
saugią aplinką, padėti išgyventi pra-
eities traumas. Svarbu tai, kad mo-
kymai padeda įvertinti ir pačius bū-
simus globėjus, ar jie yra pasiruošę 
vaiko globai“, – pabrėžia pašnekovė.

Pasak jos, po mokymų vyksta 
individualūs susitikimai, globėjams 
pateikiamos rekomendacijos, jei 
šiems dar trūksta žinių ar pasiruo-
šimo rūpintis vaiku. Visas globos 
procesas nuo dokumentų pateikimo 
iki pasirengimo būti globėju gali už-
trukti iki 5 mėn. Specialistų pagalba 
prieinama ir jau vaikus globojan-
tiems asmenims – teikiama sociali-
nė, psichologinė, tarpininkavimo ir 
kitokia pagalba.

„Suprantame būsimų globėjų ne-
rimą ir dvejones, tačiau tam ir yra 
skirti mokymai bei specialistų pa-
galba, kad globėjai būtų tinkamai 
įvertinti ir pasiruošę priimti vaiką į 
savo šeimą.  Juo labiau, kad tai yra 
itin atsakingas procesas – juk neti-
kusį drabužį mes galime grąžinti į 
parduotuvę, ko negalima padaryti su 

vaiku“, – sako S. Macijauskienė.

Finansinė parama neturėtų
būti lemiama
Kaip vieną iš neapsisprendimo 

imtis vaikų globos priežasčių res-
pondentai nurodo ir nepakankamą fi-
nansinę valstybės paramą (27 proc.). 
Pasak kalbinamos Obelių socialinių 
paslaugų namų Globos centro dar-
buotojos, finansinė paskata yra rei-
kalinga, bet neturėtų būti lemianti 
apsisprendimą globoti vaikus.

„Be tėvų likusiems vaikams nere-
tai prireikia daugiau sveikatos prie-
žiūros paslaugų, tad, ar skiriamos 
globos išmokos užteks patenkinti 
vaiko poreikius, yra kiekvienu atveju 
labai individualus klausimas. Bet ko-
kiu atveju, finansinė parama yra rei-
kalinga užtikrinti būtent vaikų gero-
vę ir neturėtų būti suprantamas kaip 
globėjų lengvas uždarbis“, – teigia S. 
Macijauskienė.

Šiuo metu globos išmoka vai-
kams iki 6 metų siekia 239,2 eurų per 
mėnesį, vaikams nuo 6 iki 12 metų 
– 276 eurus per mėn., vaikams nuo 
12 iki 18 metų – 299 eurus per mėn. 
Taip pat globėjai gauna tikslinius 
priedus, mokama vienkartinė išmoka 

vaikui įsikurti sulaukus pilnametys-
tės, skiriami vaiko pinigai, taip pat 
kiekviena Lietuvos savivaldybė gali 
skirti papildomą finansinę paramą.

Svarbiausia – keisti 
išankstines nuostatas
Penktadalis respondentų (23 

proc.) nurodo, kad vaikų globą stab-
dyti gali neigiamas giminių, draugų, 
visuomenės požiūris į vaikus iš glo-
bos namų. Tik 8 proc. apklausos da-
lyvių neturėjo nuomonės šiuo klausi-
mu.

„Vienas iš globos centrų tiks-
lų yra būtent paneigti visuomenėje 
sklindančius mitus apie vaikų glo-
bą – juk tie vaikai yra mūsų vaikai. 
Mažais žingsneliais vykdome tuos 
pokyčius ir džiaugiamės, kad turime 
globėjų ir vis atsiranda norinčių jais 
būti, kad vis daugiau žmonių domisi 
vaikų globa ir savo pavyzdžiu keičia 
aplinkinių nuomonę“, – sako S. Ma-
cijauskienė.

Jai pritaria ir CPVA direktorės pa-
vaduotoja Jūratė Lepardinienė – vai-
kų globa vis dar apipinta išankstinė-
mis nuostatomis, kurias būtina keisti.

„Inicijuodami šalies gyventojų 
apklausą apie vaikų globą norėjome 
ne tik patikrinti šiuo metu visuome-
nėje vyraujančias nuostatas, bet ir 
atkreipti visų dėmesį į opias proble-
mas. Šiuo metu Lietuvoje yra apie 6 
tūkst. vaikų, netekusių tėvų globos, 1 
tūkst. jų vis dar neturi globėjų. Tai yra 
pernelyg dideli skaičiai, kuriems ne-
turėtume būti abejingi, tačiau pasiekti 
norimus pokyčius galime tik pradėję 
apie juos garsiai kalbėti“, – sako J. 
Lepardinienė.

„Aš toks kaip tu. Ne iš kitos plane-
tos“ – CPVA inicijuota komunikaci-
jos kampanija, kuria siekiama skatin-
ti suvokimą (nuostatų ugdymą), kad 
globoti vaikus yra kilnu ir prasminga 
bei keisti bendruomenės priešiškas 
nuostatas dėl globojamų vaikų inte-
gracijos į visuomenę siekiant, kad 
kuo daugiau šeimų priimtų į savo 
aplinką (globoti, bendrauti, kartu 
leisti laiką) tėvų globos netekusius 
vaikus. Projektas finansuojamas Eu-
ropos socialinio fondo lėšomis.

Liepos 18-28 d. CPVA inicijuoto-
je apklausoje, kurią vykdė „Spinter 
tyrimai“, dalyvavo 1013 responden-
tų nuo 18 iki 75 metų.

Centrinės projektų valdymo 
agentūros inf.

Žmonės nesiryžta imtis globoti be tėvų likusius vaikus dėl sudėtingo globos proceso.(„Rokiškio Sirenos“ nuotr.)
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2022 M. RUGSĖJO 16–18 D.
ROKIŠKIO MIESTE

523 ROKIŠKIO MIESTO GIMTADIENIS
PAMATYK PASAULIO KALEIDOSKOPO SPALVAS

Rugsėjo 16 d. PENKTADIENIS
Muzikos skvere (prieš Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mo-
kyklos pastatą)
15.00 val. SKAMBANTYS SUOLIUKAI ROKIŠKYJE
Nuo Rokiškio dvaro
17.30 val. Teatralizuotas pasivaikščiojimas SOFIJA IR IMPE-
RATORIUS (bilietas – 8 Eur)
Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje
18.00 val. Knygos ROKIŠKIO KRAŠTO ETNOKULTŪRI-
NĖS VEIKLOS TRISDEŠIMTMETIS pristatymas
Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje
19.00 val. XXIII Tarptautinio vargonų muzikos festivalio kon-
certas PO BAŽNYČIOS SKLIAUTAIS

Rugsėjo 17 d. ŠEŠTADIENIS
Rokiškio r. savivaldybės aikštėje
nuo 12.00 val. MUGĖ, ATRAKCIONŲ PARKAS
Miesto erdvėse
11–17 val. SPORTO POPIETĖ „RoKiškiada"
Nuo 16.00 val. Motociklų paradas miesto gatvėmis
L. Šepkos parke
PASAULIO KALEIDOSKOPAS
15.00 val. Pramogos vaikams MAGIŠKAS MIŠKAS
15–19 val. Pasaulio virtuvė, Potyrių ir pažinimo erdvės
17–19 val. Pasaulio tautų muzika ir šokiai
Prie Rokiškio kultūros centro
18.30 val. Atminimo ženklų atidengimo ceremonija
Didžiojoje scenoje prie Rokiškio kultūros centro
19.00 val. Koncertas
PAMATYK PASAULIO KALEIDOSKOPO SPALVAS
Atlikėjai iš Katalonijos, Lenkijos, Malaizijos, Vengrijos ir Vi-
sagino tautinių mažumų kolektyvai
21.00 val. DONATAS MONTVYDAS ir grupė
22.00 val. DISKOTEKA su grupe FILTERED TOOLS LIVE

Rugsėjo 18 d. SEKMADIENIS
Nepriklausomybės aikštėje
nuo 8.00 val. MUGĖ
Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčioje
9.00 val. ŠV. MATO ATLAIDAI
L. Šepkos parke
12.00 val. Šeimų piknikas SUSMATAM ŠEPKOJ
Mėgėjų meno kolektyvų koncertas MANO MIESTAS TAVO
Karpinių gatvės pristatymas
Tautinė akcija VISA LIETUVA ŠOKA



11210 www.rokiskiosirena.lt
2022 m. rugsėjo 16 d.

Penktą kartą sumušęs buvusią 
žmoną atsidurs už grotų pailsėti

Rita GRIGALIENĖ

Vos sausio 21 d. paleistas iš 
Šiaulių tardymo izoliatoriaus, 
atlikęs arešto bausmę, ir ne-
išnykus teistumui, V. P. iš Ro-
kiškio rajono ir vėl nusikalto, 
smurtaudamas prieš šeimos 
narę gegužės 18 d. vakare. Šį 
kartą už tokius nusikalstamus 
veiksmus jis buvo teisiamas jau 
penktą kartą. 

Sužalojo galvą
V. P. pareikšti kaltinimai, kad 

jis gegužės 18 d., apie 19.00 val., 
namuose, būdamas apsvaigęs nuo 
alkoholio (nustatytas 1,99 pro-
milių girtumas), kumščiu vieną 
kartą sudavė buvusiai sutuokti-
nei į galvą, dėl ko ji atsitrenkė  į 
radiatorių ir susižalojo galvą pa-
kaušio srityje. Neilgai trukus, jis 
kumščiu nukentėjusiajai sudavė 
dar du kartus – šįkart į veidą, dėl  
padarytos žaizdos galvoje nežy-
miai sutrikdydamas jos sveikatą 
ir sukeldamas šeimos narei fizinį 
skausmą. 

Buvo išėjusi iš namų
Kaltinamasis V. P. savo kaltę 

pripažino visiškai ir papasakojo, 
kad dirbo pas kaimyną ir ten iš-
gėrė. Prieš tai kartu su juo gyve-
nančios buvusios žmonos namuo-
se nebuvo penkias dienas, po to 
ji parėjo ir vėl trims dienoms vėl 
dingo. Būdamas išgėręs, vyras 
parėjo namo ir atsigulė. Vėliau V. 
P. prabudo nuo telefono skambu-
čio ir pamatė, kad jo moteris yra 
sugrįžusi.

Supykdė degtinė
Moters sugrįžimas vyrui buvo 

netikėtas ir nemalonus tuo, kad 
pamatė ją pasistačiusią ant stalo 
litrą degtinės ir vieną sau gerian-
čią. V. P. pripažino, kad buvusiai 
žmonai trenkė. Ji krito ant sofos 
ir galva trenkėsi į radiatorių. Po 
to virtuvėje vyras nukentėjusiąją 
ir dar apkumščiavo – trenkė jai  
du kartus kumščiu į veidą ir atė-
mė peilį. Jausdamasi nuskriausta, 

moteris iškvietė policiją ir greitą-
ją pagalbą.

Abu - girti 
Pasak kaltinamojo moteris pati 

buvo girta ir nieko nebeprisiminė 
– ar jis pastūmė ją vieną kartą, ar 
du kartus. V. P. pripažino, kad ir 
pats buvo girtas – pareigūnai jam 
nustatė 1,99 promilių neblaivu-
mą. Jis mano, kad moteris turėjo 
įpūsti dar daugiau promilių. 

Paliko namus
V. P. gailėjosi, kad taip pasiel-

gė, pripažino, kad su nukentėju-
siąja mušėsi visą gyvenimą. Po to 
įvykio pas nukentėjusiąją namuo-
se nesilankė, gyveno tai pas mo-
tiną mieste, tai pas brolį ar pus-
brolį. Prieš tai su nukentėjusiąja 
buvo išgyvenęs kartu 40 metų.

Kitos išeities nebuvo
Nukentėjusioji teisme nebuvo 

apklausta, kadangi V. P. pripaži-
nus kaltę, taikytas sutrumpintas 
įrodymų tyrimas. Abejonių dėl 
nusikalstamos veikos padarymo 
neiškilo. Deja, gailėjimasis ir kal-
tės pripažinimas ne ką tegalėjo 
pagelbėti kaltinamajam – už ty-

činio nusikaltimo, numatyto Bau-
džiamojo kodekso 140 straipsnio 
2 dalyje, padarymą jau penktą 
kartą, neišnykus teistumui, jam 
galėjo būti paskirta tik laisvės at-
ėmimo bausmė.

4 mėnesiai už grotų
2022 m. rugsėjo 13 d. Pane-

vėžio apylinkės teismo Rokiškio 
rūmų teisėja Ledina Šinkūnienė 
priėmė apkaltinamąjį nuosprendį, 
kuriuo V. P. pripažino kaltu, pada-
rius nusikaltimą, numatytą Bau-
džiamojo kodekso 140 straipsnio 
2 dalyje ir skyrė jam 6 mėnesių 
terminuoto laisvės atėmimo baus-
mę. Kadangi byla išnagrinėta, 
taikant sutrumpintą įrodymų ty-
rimą, bausmė sumažinta trečdaliu 
ir galutinė bausmė – 4 mėnesiai 
laisvės atėmimo. Iš nuteistojo 
priteistos proceso išlaidos, susi-
jusios su bylos dokumentų siunti-
mu, – 8,96 Eur valstybei.

Nuosprendis yra neįsiteisėjęs 
– jis per 20 dienų nuo jo paskelbi-
mo dienos gali būti skundžiamas 
Panevėžio apygardos teismui per 
Panevėžio apylinkės teismo Ro-
kiškio rūmus.

Asociatyvi nuotr.

Informuojame, kad 2022 m. rugsėjo mėn. 28 d. 14:30 val. 
bus atliekami žemės sklypo, adresu Rokiškio r. sav. Pane-
munėlio sen., Kavolių k. Skl. Kad. Nr. 7390/0004:151  kadas-
trinių matavimų ženklinimo darbai. Gretimo sklypo Kad. Nr. 
7390/0004:142 savininkai, įgalioti asmenys esate kviečiami 
atvykti į savo žemės sklypą ir dalyvauti ženklinat bendrą 
sklypų ribą. Ženklinimo darbus atliks UAB „Geodezinių ma-
tavimų projektai“ matininkai. Kontaktiniai duomenys: Klai-
pėdos g. 15, Panevėžys, Tel.: 8 657 74842, el. paštas:  vaiva.
janasciuve@geoprojektai.lt

Užs. 1889

2022.09.21 Rokiškio r., Skemų k. bus ženklinamos 
(kad. Nr.7380/0003:12) žemės sklypo ribos. Kviečia-
me dalyvauti matavimuose gretimo besiribojančio 
sklypo (kad.Nr.7380/0003:21) mirusios savininkės 
E.Š. paveldėtojus. Tel. Pasiteiravimui: (8-674) 22216

Užs. 1886

Sveikiname su gimtadieniu!
Garbingo 85 metų jubiliejaus proga Antaną Mažeiką sveikina Aldona 

Krikštaponienė

Rudenį reikia daugiau vairuotojų dėmesingumo
Rudenį, kai tamsusis paros 

metas prasideda anksčiau, o 
subjurę orai keičia važiavimo 
sąlygas, keliuose dėl tamsos, 
kritulių ir rūko blogėja ma-
tomumas, prasidėjus šalnoms 
būna slidu, užmiesčio keliuo-
se, kur kelias kerta miškus ir 
laukus, kyla rizika susidurti 
su kanopiniais gyvūnais. Ne-
pamirškite įvertinti visų šių 
aplinkybių ir kelyje būkite dė-
mesingi, drausmingi, atsakingi 
ir budrūs.

PĖSTIESIEMS
Nepamirškite patys pasirūpin-

ti, kad būtumėte matomi kelyje:
segėkite atšvaitus;
dėvėkite ryškiaspalvius dra-

bužius su šviesą atspindinčiais 

elementais;
ant kuprinių ar rankinių užsi-

sekite atšvaitus;
jei reikia, naudokite šviečian-

čius žibintus ar žibintuvėlius;
judėkite tik pėsčiųjų takais ar 

šaligatviais, jei jų nėra – kelkraš-
čiais prieš automobilių judėjimo 
kryptį;

per gatvę, kelią eikite tik leis-
tinose vietose ir gerai įsitikinę, 
kad tai daryti yra saugu.

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
VAIRUOTOJAMS

Pasirūpinkite įprastu transpor-
to priemonės paruošimu saugiam 
dalyvavimui eisme:

patikrinkite stabdžius;
patikrinkite padangas;
pasirūpinkite langų valytu-

vais, plovimo skysčiu ir langų 

švara;
pagal reikalavimus suregu-

liuokite žibintų šviesas ir pasi-
keiskite žibintų lemputes.Prime-
name!

Ypatingo atidumo priemonių 
imkitės tose vietose, kur į kelią 
gali įžengti pėstieji: gyvenvietė-
se, prie pėsčiųjų perėjų, gyvena-
mųjų namų kiemuose ir kitur.

Transporto priemonėje turė-
kite sustojimo ženklą, gesintu-
vą, pirmosios pagalbos rinkinį, 
ryškiaspalvę liemenę su šviesą 
atspindinčiais elementais.

Vietovėse, paženklintose ke-
lio ženklais „Laukiniai gyvū-
nai“, sulėtinkite greitį ir stebėki-
te kelkraščius.

Nuoširdžiai linkime saugių 
kelionių!

Su gimtadieniu, Rokiški!
Miesto istoriją kuria žmonės. Su miesto gimtadieniu sveikinu visus: šiandien 

Rokiškį kuriančius, kraštiečius ir šį kraštą mylinčius! Rokiškio gyvenimo 
knygos naują puslapį rašykite optimizmu, šviesia viltimi ir pasididžiavimo 

vertais darbais!
LR Seimo narys Vidmantas Kanopa
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• Nemokamai surenkame ir 
išvežame seną nenaudojamą buitinę 
techniką (virykles, skalbimo 
mašinas, šaldytuvus).  
Tel. 8 613 31 097. Rokiškis
•  Masažo kabinetas Rokiškio 
miesto pirtyje jau dirba. Veido 
ir kūno puoselėjimo procedūros. 
Registracija telefonu.  
Tel. 8 670 27 743. Rokiškis
•  Uosio malkas. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 683 61 369. Rokiškis
•  Vežame greitai ir patogiai visą 
parą: į gydymo įstaigas, sanatorijas, 
reabilitacijos centrus, oro ir jūrų 
uostus, jums reikalingu maršrutu  . 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 684 48 006. 
Rokiškis
• Pjaunu malkas su benzininiu 
pjūklu klientų namuose ir miške. 
Atvykstu ir į kaimus. Kaina 5 Eur/
erdv. m. Tel. 8 675 03 048. Rokiškis
•  Santechnikos darbai. Tel. 8 688 84 
126. Rokiškis
•  Biologinių valymo įrenginių 
August ir ko pardavimas, 
montavimas, aptarnavimas. Lauko 
inžinerinių tinklų įrengimas: Lietaus 
nuotekos, drenažas, vandentiekis, 
buitinės nuotekos. Visi žemės 
kasimo, lyginimo darbai. www.
rokiskiokasyba.lt. Tel. 8 679 19 742. 
Rokiškis
•  Žolės pjovimas trimeriu, lapų 
surinkimas ir išvežimas.  
Tel. 8 613 31 097. Rokiškis

PERKA

•  Perku 2000 kg (2 tonas) grikių. 
Tel. 8 656 76 207. Rokiškis
•  Gerbūvio darbai. Greitai 
kokybiškai klojame trinkeles. Vejos 
bortelių, kelio bortų dėjimas. Laiptų 
betonavimas, klijavimas. Lietaus 
vamzdžių pajungimas, drenažo 
įrengimas. Tel. 8 665 82 732. 
Rokiškis
•  Perku rugius sėklai ir iki pusės 
metų teličaitę auginimui.  
Tel. 8 676 43 327. Rokiškis
•  Nebrangiai perku galingą 
oro kompresorių iki 12 bar. ir 
stacionarias gręžimo stakleles.  
Tel. 8 686 97 344. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

•  Parduodamas arba išnuomojamas 
80 kv. m 4 kambarių butas 
mikrorajone. Arti daug patogiam 
gyvenimui reikalingų įstaigų 
(mokyklos, darželiai, parduotuvės, 
poliklinika). Didelis balkonas ir 
rūsys. 5/5 a. Tel. 8 655 04 628. 
Rokiškis
•  Sodybą 14 km nuo Rokiškio, prie 
Veduviškio km. Namų valda 32 
arai, namas sudegęs, ūkiniai pastatai 
prastos būklės. Yra du šuliniai, 
elektra. Kaina 12000 Eur.  
Tel. 8 610 49 889. Rokiškis
•  Mūrinį garažą Juodupėje, 
Prūdupėse. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 675 43 603. Rokiškis
•  Du sujungtus garažus Pagojės g. 
Kaina derinama su rimtu pirkėju.  
Tel. 8 674 41 075. Rokiškis

• Tvarkingą 1 kambario butą 
Jaunystės g. 3 aukštas, be balkono. 
Kaina 45000 Eur. Tel. 8 677 32 668. 
Rokiškis
•  Butą Skemų km. Reikalingas 
vidaus remontas. Kaina 6500 Eur. 
Tel. 8 676 25 463. Rokiškis
•  Namą Kamajų miestelyje. 49 
a žemės. Detalesnė informacija 
telefonu, tik skambučiai. Kaina 4500 
Eur. Tel. 8 629 76 317. Rokiškis
•  Patalpas verslui ir gyvenimui 
Respublikos g. Rokiškis. Norite 
pradėti savo verslą ir čia pat turėti 
savo būstą - tai šis pasiūlymas kaip 
tik jums. Yra žemės, ūkinis. Antrame 
aukšte įrengtas butas. Kaina 140000 
Eur. Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
•  6 arų sklypą Rokiškio mieste. Tel. 
8 680 45 645. Rokiškis
•  Erdvų sklypą Kavoliškyje. 17, 16 
a. Ribojasi su tvenkiniu. Atsiveria 
puikus vaizdas. Kaina 9500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
•  2 kambarių butą Panevėžio g. 34 
Rokiškis. Penktas aukštas. Kaina 
29900 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
•  Mūrinį namą Juodupėje arba 
keičiu į butą su priemoka. Visi 
patogumai, miesto vandentiekis, 
šulinys, ūkiniai pastatai, garažas, 6 
a žemės. Pakeistas stogas. Daugiau 
informacijos telefonu.  
Tel. 8 672 36 095. Rokiškis
•  Tvarkingą 2 kambarių butą 
Rokiškyje. Tel. 8 673 30 382. 
Rokiškis
•  2 kambarių butą 50,25 kv. m 
Vilties g. Trečias aukštas, reikalingas 
remontas. Privalumai: namas po 
renovacijos, plastikiniai langai, šarvo 
durys, yra sandėliukas. Kaina 35000 
Eur. Tel. 8 681 58 849. Rokiškis
•  Vilties g. renovuotame name 1 
kambario butą 3 aukšte. Kaina 25000 
Eur. Tel. 8 614 92 710. Rokiškis
•  Nebrangiai šviesų 2 kambarių 
butą, mūriniame name, prie autobusų 
stoties, penktas aukštas.. Tel. 8 686 
45 780. Rokiškis
• Panemunėlio gelež. st. namą su 
ūkiniais pastatais. Yra trifazis, pirtis, 
medinis garažas, 0,28 arai žemės. 
Sodas labai geroje, ramioje vietoje. 
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
•  2 kambarių 47,06 kv. m butą Liepų 
g., Juodupė, Rokiškio r. Penktas 
aukštas. Yra balkonas, rūsys. Daug 
senų baldų. Reikalingas remontas. 

Kaina derinama. Kaina 5500 Eur.  
Tel. 8 623 05 417. Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties žemės 
sklypą Rokiškio raj., Obelių sen., 
Šileikių k. 8,0872 ha ploto (kad. nr. 
7325/0001:6). Atlikti geodeziniai 
matavimai. Be tarpininkų. Arba 
keičiu į 2 kambarių butą Rokiškyje. 
Kaina 27000 Eur. Tel. 8 674 22 216. 
Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties žemės 
sklypą 9,67 ha ploto Zarasų raj., 
Didėjos k. Netoli didelio ežero (kad. 
nr. 4364/0002:0064) arba keičiu į 
2 kambarių butą Rokiškyje. Kaina 
31000 Eur. Tel. 8 674 22 216. 
Rokiškis
•  Sodybą prie ežerų. Tel. 8 605 26 
260. Rokiškis
• Laibgalių k. 3,5 ha ir 1,5 ha mišką, 
karjerą. Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
•  Vienkiemį netoli Pandėlio. 
Adresas: Rokiškio raj., Kirdonys. 
Sklypo plotas: 1 ha. Namo tipas: 
rąstinis. Aukštų skaičius: 1. Atstumai: 
iki Pandėlio 3,53 km, iki Rokiškio 
20,13 km, iki Kupiškio 22,58 km, iki 
Vabalninko 30,92 km. Kaina 40000 
Eur. Tel. 8 659 12 691. Rokiškis
•  400 kv. m karkasinį pastatą 
Rokiškio mieste. Asfaltuotas 
privažiavimas. Tel. 8 664 17 344. 
Rokiškis
•  3 kambarių butą Jaunystės 
g. Namas blokinis, 5 aukštas. 
Paliekame baldus. Papildomas tel. 
pasiteiravimui 8 687 53215. Kaina 
53000 Eur. Tel. 8 611 21 831. 
Rokiškis
•  Mūrinį gyvenamą namą ramioje 
Rokiškio miesto dalyje, Birutės g. 
su 6 a sklypu. Daugiau informacijos 
telefonu. Kaina 69000 Eur.  
Tel. 8 698 14 579. Rokiškis
•  50 a sodybą Panemunėlio gelež. st. 
Kaina 8000 Eur. Tel. 8 699 07 428. 
Rokiškis

•  Šeima išsinuomotu namo dalį ar 
visą namą Rokiškyje. Siūlyti visus 
variantus. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 603 52 196. Rokiškis
•  Išsinuomosiu žemes Rokiškio 
rajone. Tel. 8 615 46 365. Rokiškis
•  Išnuomojame pilnai įrengtas 
patalpas miesto centre, antrame 
aukšte, virš kavinės Pupelė. 
Pagrindinės patalpos plotas 60,55 
kv. m + laukiamasis 29 kv. m + WC 
7 kv. m. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 677 08 977. Rokiškis
•  Išnuomoju 1 kambario butą 
bendrabučio tipo name. Pusantro 
kambario. Su augintiniais 
nesikreipti. Tel. 8 622 10 954. 
Rokiškis
•  Išnuomojamas naujai įrengtas 
kosmetologinis kabinetas 
mikrorajone. Kabinete yra ši įranga: 
manikiūro staliukai su dulkių 
ištraukėju, meistro ir kliento kėdės, 
kosmetologinis krėslas, pakabos, 
lentynos ir kt. Kabinete yra poilsio 
zona su laukiamojo baldais, 
persirengimo kambarys, virtuvėlė. 
Visi baldai ir įranga nauji. Nuomos 
kaina pagal susitarimą.  
Tel. 8 612 94 783. Rokiškis
•  Nuomoju mūrinį 106 m2 namą 
Rokiškio rajone, Maineivų kaime. 

NUOMA



13SKELBIMAI www.rokiskiosirena.lt
2022 m. rugsėjo 16 d.

Name trys atskiri kambariai, visos 
komunikacijos, virtuvėje visa buitinė 
technika.Smulkesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 693 29 991. Rokiškis
•  Išnuomojamas 1 kambario butas, 
su patogumais Vilniuje.  
Tel. 8 630 17 722. Vilnius

KITA

•  Sauskelnes suaugusiems. Pakuotė 
5 Eur. Tel. 8 615 73 511. Rokiškis
•  2,6 kub. m skaldytų beržinių 
malkų. Sausos, sukrautos ant 
palečių. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 611 22 383. Rokiškis
• Metalinę talpą (cisterną). Ilgis 8 
m, skersmuo 2,75 m, metalo storis 3 
mm. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 646 82 607. Rokiškis
•  Medinę duoninę. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
•  Seifą medžiokliniam ginklui. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 650 33 396. 
Rokiškis
•  Du bilietus į ATB koncertą rugsėjo 
17 d. Kauno Žalgirio arenoje. Kaina 
140 Eur. Tel. 8 611 21 832. Rokiškis
•  Tvarkingą krosnelę. Pakura 
nedidelė. Kaina derinama vietoje. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 600 13 190. 
Rokiškis
•  Didelius akmenis už sutartinę 
kainą. Rokiškis. Tel. 8 611 43 533. 
Rokiškis
•  Naują medinę pirtį.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
•  Sausas skaldytas malkas. Taip 
pat turiu trumpų, kaitrių, sausų 
kaladėlių. Tel. 8 612 20 251. 
Rokiškis
•  Sausas malkas. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
•  Bičių dūminę, penėtuves. 13 vnt. 
Tel. 8 600 52 867. Rokiškis
•  5 m. sausų malkų. Obeliai.  
Tel. 8 620 66 284. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

•  Reikalingas atsakingas sodybos 
prižiūrėtojas. Lukštai 5 km, Rokiškis 
15 km, Pakapinės kaimas 1,5 km. 
Dirbti 2 dienas per mėnesį, 60 Eur/
mėn., ilgam laikui.  
Tel. 8 602 73 755. Rokiškis
• Įmonė siūlo darbą vairuotojui. 
Darbas su vilkiku po Lietuvą. 
Daugiau informacijos telefonu.  
Tel. 8 650 23 641. Rokiškis
•  Ieškome skardininko apskardinti 
namo kaminą. Tel. 8 687 49 303. 
Rokiškis
• Reikia išgręžti nulūžusią 
pakaitinimo žvakę Opel 
automobiliui. Tel. 8 665 02 825. 
Rokiškis

• Reikalingi krūmų pjovėjai. Darbas 
su krūmapjovėmis.  
Tel. 8 680 06 521. Rokiškis
•  Ūkyje reikalingas fermos 
darbuotojas. Tel. 8 615 34 570. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO
• Vyras ieško darbo. Turiu B, 
C, T, R1, TR2, SZ kategorijos 
pažymėjimus. Automobilių 
remontas, nedidelė patirtis.  
Tel. 8 675 72 055. Rokiškis
•  Ieškau darbo Rokiškio mieste. 
Galiu slaugyti bet kokios 
būklės ligonį. Esu slaugytojos 
padėjėja.Turiu daug praktikos ir 
rekomendacijų. Tel. 8 681 58 849. 
Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Galiu padėti 
mokytis pradinukams, prižiūrėti 
juos. Prižiūrėti senyvo amžiaus 
žmones. Tel. 8 615 92 745. Rokiškis
•  Galiu prižiūrėti senyvo amžiaus 
žmogų. Turiu socialinės darbuotojos 
padėjėjos pažymėjimą. Taip pat 
galėčiau prižiūrėti vaiką.  
Tel. 8 610 30 230. Rokiškis
•  Ieškau darbo. Dirbęs prie 
trinkelių, griovimo darbų. Galiu 
dirbti ir pagalbinį darbą.  
Tel. 8 683 88 808. Rokiškis
• Skubiai ieškau bet kokio darbo. 
Galiu dirbti pagalbinius darbus, taip 
pat ir vienadienius.  
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• Ieškau darbo prie vidaus apdailos. 
Dirbu su verslo liudijimu.  
Tel. 8 678 59 037. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Rusų Toiterjero patinėlį. Gimęs 
2022-05-06. Paskiepytas ir čipuotas. 
Tel. 8 620 52 625. Rokiškis
•  Kaimiškai augintas kiaules. 3 Eur/
kg. Tel. 8 620 31 985. Rokiškis
• Labai mažai naudotą narvą skirtą 
dekoratyviniam triušiui laikyti 
namuose. 100x50 cm, padas 
plastmasinis, grotelės metalinės su 
durelėmis iš šono ir viršaus. Patogus 
naudoti. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 672 09 395. Rokiškis
• Pigiai naudotus narvus triušiams. 
Obeliai. Tel. 8 686 87 492. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

•  Avelių skerdieną. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 636 38 751. Rokiškis
•  Moliūgus. Turiu didelį kiekį.  
Tel. 8 625 85 804. Rokiškis
•  Grūdus, žieminius, vasarinius 
kviečius, avižas. Valyti.  
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
•  Nevalytus kviečius. Tinka pašarui. 
950 kg., visą didmaišį. Kupiškio raj. 
Kaina 260 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis
• Bulves Gala, Vineta, X, Y, 0,80 
Eur/kg. Palaidus svogūnus (ne 
kasose) 0,50 Eur/kg, kasose 1 Eur/
kg. Miežius 50 kg - 15 Eur, maltus 
50 kg - 17 Eur. Kazliškio sen. 
Susidarius didesniems kiekiams 
pristatau. Tel. 8 615 46 365. 
Rokiškis
•  Šviežią medų stiklainiuose. 5 Eur/
kg. Obeliai. Tel. 8 686 87 492. 
Rokiškis
•  Miško spanguoles. Didesnį kiekį 
atvežu. 5 Eur/l. Tel. 8 624 01 986. 
Rokiškis
•  Bulves. Tel. 8 698 23 123. 
Rokiškis

• Žieminius kviečius Skagen. Valyti 
- beicuoti, ir Etana.  
Tel. 8 623 18 913. Rokiškis
•  Pašarines bulves.  
Tel. 8 623 80 373. Rokiškis

AUGALAI

BALDAI

užvalkalą galima plauti. Gero 
miego kokybe garantuota. Beveik 
naujas. Papildomai parduodamas ir 
antčiužinis. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 682 20 068. Rokiškis
•  Tvirtą stabilų virtuvinį stalą. 
Šonai lengvai prasiilgina. Matmenys 
prailginto 132x80 cm. Neprailginto 
80x80 cm. Galiu atvežti. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 696 65 249. Anykščiai
•  Naują supakuotą sekciją Neris 2. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 620 71 468. 
Rokiškis
•  Čiužinį nuo pragulų su elektriniu 
kompresoriumi. Garantija 1 m. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 608 85 659. 
Rokiškis
•  Mažai naudotą kampą sofą-
lovą 2,8x1,9 m. Yra miegamojo 
funkcija, patalynės dėžė. Dviejų 
dalių, išsiardo. Kampai nekeičiami. 
Lengvai stumdomas, su kojelėmis. 
Kairinis. Išsivežti patiems. Kaina 
derinama. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 600 13 201. Rokiškis
•  Veidrodį. Ilgis 70 cm, plotis 50 
cm. Kaina 35 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis
•  Magrės baldų lovą su patalynės 
dėže. Ištiesiama į ilgį. Kaina 140 
Eur. Tel. 8 614 92 710. Rokiškis
•  Pakabinamas ir pastatomas 
virtuvės spinteles. Ilgis 2,2 m, su 
kriaukle ir maišytuvu. Kaina 130 
Eur. Tel. 8 614 92 710. Rokiškis
• Baltą Ikea Kritter vaikišką lovą. 
Rėmas 77x165 cm su papildoma 
detale, kad neiškristi iš lovos. (2 
avytės išpjaustytos). Taip pat tokio 
pat išmatavimo Ikea čiužinys.  
Tel. 8 618 33 452. Rokiškis
•  LED paneles ir šviestuvus. Kaina 
5 Eur. Tel. 8 699 28 976. Rokiškis
•  Lauko baldus. 2 vnt. Sėdima vieta 
iš degintų lentų ir nulakuota, rėmas 
impregnuotas. Po 100 Eur.  
Tel. 8 606 34 017. Rokiškis
•  Tvarkingą miegamą fotelį. Kaina 
45 Eur. Tel. 8 671 49 863. Rokiškis
•  Pintą sofą su miegama dalimi. 
Kaina 29 Eur. Tel. 8 686 97 344. 
Rokiškis

•  Labai geros būklės dvigulę 
miegamą lovą be čiužinio. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 618 60 304. Rokiškis
•  Gerą talpią spintą. Aukštis 2,08 m, 
plotis 92 cm, gylis 52 cm. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 615 28 891. Rokiškis
•  Labai geros būklės dvigulę lovą 
160x200 cm. Klasikinis stilius. 
Kokybiškas, patvarus, malonus liesti 
pilkos spalvos audinys. 250 Eur. 
Premium Ispanišką čiužinį 450 Eur. 
Perkant kartu 650 Eur. Papildomai 
parduodame ir antčiužinį. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 682 20 068. 
Rokiškis
• Ispanišką Premium kokybės 
vidutinio minkštumo čiužinį 
160x200x20 cm dvigulei lovai. 
Prisitaiko prie kūno. Išsegamas, 

BUITINĖ TECHNIKA
•  Naudotą šaldytuvą Snaigė. Aukštis 
1,75 m, šaldiklio trys stalčiai. Kaina 
90 Eur. Tel. 8 673 48 456. Rokiškis
•  Nenaudotą vandens šildytuvą. 
1500 W, 71 l talpa. Kaina 75 Eur. 
Tel. 8 617 21 569. Rokiškis
• Idealios būklės Vokišką Zelmer 
mėsmalę. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 682 20 068. Rokiškis
•  Universalią Vokišką 
daugiafunkcinę sulčiaspaudę 
Severin. Obuoliams, morkoms, 
citrusams. 0,5 l indas sultims. Talpa 
tirščiams. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 682 20 068. Rokiškis
•  Šaldytuvą Snaigė. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 614 92 710. Rokiškis

•  Dovanoju lentas su vinimis 
ir medvaržčiais apie 2 kub m. 
Rokiškis. Nepjaustau ir nepristatau. 
Tel. 8 605 22 105. Rokiškis
• Dovanoju Siamo kačiukus. Labai 
gražūs, savarankiški ir tvarkingi. 
Tel. 8 624 51 640. Rokiškis
•  Dovanojame mielą beveik 3 mėn. 
kačiuką. Nublusintas, nukirmintas. 
Pandėlys. Iki Rokiškio galime 
atvežti. Tel. 8 676 93 720. Rokiškis
•  Dovanoju medžių šakas. Kiekis 
realybėje didesnis nei nuotraukoje. 
Tel. 8 696 02 111. Rokiškis
•  Dovanojame dvi kalytes. Gimė 
liepos 25 d. Tel. 8 624 80 112. 
Rokiškis
•  Dovanoju knygas.  
Tel. 8 670 54 051. Rokiškis
•  Dovanojami labai gražūs kačiukai. 
Tel. 8 624 52 266. Rokiškis

DOVANOJA

• Juodą moterišką žieminę striukę 
su kapišonu. Kailis nusegamas. 48 
dydis. Aukštai moteriai ilgis virš 
keliu. Tel. 8 605 05 564. Rokiškis
•  Senamiesčio mokyklos megztinį. 
Dydis M2. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 612 28 947. Rokiškis

DRABUŽIAI/AVALYNĖ
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• Dėvėtus drabužius iš 
Skandinavijos. Maišais, svoris nuo 
120 kg. Tel. +37060969958  . Kaina 
50 Eur. Tel. 8 610 06 806. Rokiškis
• Mokyklinį sarafaną Ąžuoliuko 
mokyklos. Dydis 140. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 628 79 685. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

•  Gerai grojančias kolonėles. 
Koncertinės 1 foto, kaina 155 Eur, 
antros 45 Eur, paskutinėje foto 35 
Eur. Tel. 8 625 89 735. Rokiškis
• Didelį galingą muzikinį centrą 
Grundig su spintelę. Kaina 190 Eur. 
Tel. 8 693 04 817. Zarasai
•  Įvairius automobilinius CD 
grotuvus. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis

•  Puikiai veikiantį monitorių. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 622 29 819. Rokiškis
•  Huawei mobilųjį WiFi E5573. Be 
defektų, mažai naudotas. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 611 31 647. Rokiškis
•  Visiškai naują modemą ZTE. 
Nešiojamasis internetas. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 622 29 819. Rokiškis
•  Labai geros būklės planšetinį 
kompiuterį Lenovo TAB3 8. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Planšetinį kompiuterį Lenovo 
TAB M10 HD 2GB RAM +32 GB 
atminties. Trumpai naudotas. Būklė 
kaip naujas, plius Huawei mobilusis 
Wifi E5573. Pirktas Tele2, yra 
garantija. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 611 31 647. Rokiškis
•  Lenovo Tab M10. Yra dėklas. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 630 47 345. 
Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

•  Labai geros būklės telefoną 
iPhone 6s 165 GB. Spalva sidabrinė. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
•  Geros būklės iPhone 8 64 GB. 
Spalva sidabrinė. Magnetinis 
dėkliukas. Kroviklis. Domina 
keitimas. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
•  Geros būklės Samsung Galaxy S9 
64 GB. Pilna komplektacija. Spalva 
Coral Blue. Dedasi dvi Sim kortelės. 
Dokumentai, dėžutė, ausinės, 
kroviklis, 2 dėkliukai (1 magnetinis), 
belaidis kroviklis. Pirktas naujas 
Lietuvoje. Domina keitimas. Kaina 
170 Eur. Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
•  Idealios būklės kaip naują iPhone 
8 64 GB. Spalva Gold. Dokumentai, 
dėžutė, dėkliukas, ausinės, uždėtas 
apsauginis stikliukas ant ekrano. 
Pirktas naujas Lietuvoje. Domina 
keitimas. Kaina 180 Eur. Tel. 8 602 
16 269. Rokiškis
•  Visiškai naują Ultra 21. Samsung 
kopija. Atsakau tik į sms. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 679 72 890. Rokiškis
•  iPhone 7. Atsakau tik į sms.  
Tel. 8 679 72 890. Rokiškis
• Labai geros būklės Huawei P 
Smart. Yra dėžutė, dokumentai. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
• Samsung Galaxy S5. Įdėta nauja 
baterija, yra sena, dar laiko. Viskas 
veikia. Galite rašyti sms. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 672 77 165. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

MUZIKOS INSTRUMENTAI

•  Elektrinį pianiną. Yra laidas, 
viskas veikia. Su rimtu pirkėju kaina 
derinama. Geriausia rašyti žinute. 
Kaina 65 Eur. Tel. 8 675 59 748. 
Rokiškis

• Didesnį kiekį knygų.  
Tel. 8 625 32 533. Rokiškis
•  Gal kas turi padovanoti skalbimo 
mašiną. Tel. 8 613 32 854. Rokiškis
• Gal kas turite nenaudojamų 
stiklainių? Mielai paimčiau iš 
Jūsų nereikalingus 1 l, 2 l ir 3 l 
stiklainius. Tel. 8 637 04 291. 
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

•  Universalų vežimėlį Quinny Buzz 
su visais priedais. Kaina 140 Eur. 
Tel. 8 671 14 878. Rokiškis
•  Vaikštynę, medinį supamą 
arkliuką, vaikišką palapinę žaisti. 
Tel. 8 656 84 714. Rokiškis
• Mažai naudotą kaip naują vystymo 
lentą. Kaina 8 Eur.  
Tel. 8 625 23 162. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Labai geros būklės sodo 
traktoriuką. Brigsas variklis. Naujas 
akumuliatorius diržas. Mechaninė 6 
pavarų dėžė. Galiu keisti į dyzelinį 
kurą ar automobilį. Kaina 1050 Eur. 
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Treniruoklį Musclecraft Gym TC-
6500D. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 647 59 936. Rokiškis
•  Treniruoklį. Pirmas aukštas. Kaina 
simbolinė. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
•  Mažai naudotą elipsinį treniruoklį 
Zipro Shox RS. Namuose labiau 
rinko dulkes, nei buvo naudojamas. 
Kaina 170 Eur. Tel. 8 695 78 015. 
Rokiškis

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS

• Kieto kuro katilą Kalvis-2 su 
defektu (tinka pvz. garažo šildymui). 
Tel. 8 623 43 539. Rokiškis
•  Naują automobilinį kompresorių. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
•  Cinkuotas T formas 2,5x2,5 mm. 
Metalas, ilgis 3,40 m. 15 vnt.  
Tel. 8 615 55 734. Rokiškis
•  Ąžuolo parketą 29 kv. m. 8 Eur/
kv. m. Tel. 8 650 33 396. Rokiškis
•  Diskinį pjūklą prie traktoriaus. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 687 49 303. 
Rokiškis
•  Tvarkingą mažai naudotą storo 
metalo krosnelę (pečių). Kaina 150 
Eur. Tel. 8 685 86 234. Rokiškis
•  Naują Šilputa EPS100 putplastį. 
Supakuotas, 100x500x1000 apie 3 
kub. m, 50x500x100 apie 1 kub. m. 
Kaina sutartinė. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 628 93 099. Rokiškis
• Įvairaus pjovimo medieną, 
lapuočių dailylentes, spygliuočių 
lauko dailylentes. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Eglės rąstus. Tel. 8 614 32 843. 
Rokiškis
•  Įvairią pjautą statybinę medieną. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
•  Trifazę malkų skaldyklę.  
Tel. 8 643 90 756. Rokiškis
•  Savadarbį staliaus įrangos 
komplektą: obliavimo-skersavimo 
stakles. Veleno plotis 40 cm. 
Tekinimo stakles, šlifavimo, 
frezavimo, capų pjovimo, gręžimo. 
Visi priedai, galvutės, frezos, 
šablonai, spaustuvai.  
Tel. 8 683 58 380. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

•  Statybinę medieną. Gegnes 
60x150 mm, lentas 30x120 mm, 
tašus 50x100 mm. Yra vieno 
pjovimo lentų colinių. Kaina 280 
Eur. Tel. 8 694 47 553. Kupiškis

•  Lengvą kaip naują 2 korpusų 
plūgą Japoniškam traktoriukui. 
Laukę stovėjęs. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
•  2 korpusų vartomą plūgą prie 
T-25. Sudėtos naujos žagrės. Traukia 
lengvai, verčia gražiai. Kaina 600 
Eur. Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Didžiąsias akėčias ir C formos 
kultivatoriaus dalis. Akėčių vieneto 
kaina 30 Eur. Tel. 8 614 60 187. 
Rokiškis
•  Įvairius reduktorius, cilindrus 
ir kitas dalis. Tel. 8 614 60 187. 
Rokiškis
•  T-25 kultivatorių. Kaina 90 Eur. 
Tel. 8 614 60 187. Rokiškis
•  Labai geros būklės traktorinę 
žoliapjovę 150 cm, 750 Eur. 
Stumtuvą 165 cm, aukštis 70 cm, 
200 Eur Kupiškis. Tel. 8 675 88 304. 
Kupiškis
•  Rėmą priekabai su statine.  
Tel. 8 623 80 373. Rokiškis
•  Traktorių T-40. Dvitiltis.  
Tel. 8 623 80 373. Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

•  Opel Astra. 2007-14, 1,9 l, 88 kW, 
dyzelis. Kaina 2000 Eur.  
Tel. 8 619 52 150. Rokiškis
•  VW Passat. 2001 m., 1,9 l, 
dyzelinas, 96 kW, sedanas, TA iki 
2023-05. Kaina 950 Eur.  
Tel. 8 687 92 648. Rokiškis
• Opel Zafira. 2000 m., 2,0 l, 60 kW, 
dyzelis. Variklio defektas: dūmija. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 607 10 412. 
Zarasai
•  Priekabą be dokumentų. Kaina 
250 Eur. Tel. 8 650 33 396. Rokiškis
•  Volvo S60. 2003 m., 2,4 l, dyzelis, 
TA 2023-04. Kaina 1100 Eur.  
Tel. 8 674 17 502. Rokiškis
• Peugeot 407. 2000 m., 1,9 l, TA iki 
2024-09. Tel. 8 671 49 888. Rokiškis
•  Opel Vectra. Informacija telefonu. 
Kaina 600 Eur. Tel. 8 628 98 127. 
Rokiškis
•  Dvi 2020 m. vasarines padangas 
265/40 R21 Continental. Važinėtos 
vieną sezoną. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 687 19 631. Rokiškis
•  Peugoet 206. 2000-12, 1,9 
l, dyzelis, TA iki 2024-09. Tel. 
+37067149888. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 674 40 688. Rokiškis
•  Tvarkingą Citroen Xsara-Pikaso. 
2000 m., 2 l, HDI, dyzelis. Praeita 
TA. Nauji diskai, kaladėlės, 
naujos M+S padangos, sutvarkyta 
važiuoklė, geras akumuliatorius. 
Yra kablys. Kaina derinama vietoje. 
Kaina 850 Eur. Tel. 8 622 26 125. 

TRANSPORTO PRIEMONĖS

Anykščiai
• Techniškai tvarkingą važiuojančią 
Audi A6 C6. 2005 m., 2,4 l, 
benzinas. Važiuoklė, kėbulas geri. 
Salonas švarus, nesuplyšęs. Yra 
kablys. Bagažinė atsidaro, užsidaro 
automatiškai. Pusiau elektrinės 
sėdynės. Kaina 2200 Eur.  
Tel. 8 620 25 812. Rokiškis
• Citroen Jumper. 5 sėdimos vietos, 
Webasta. Parūdijus. Kaina 1100 Eur. 
Tel. 8 621 72 973. Rokiškis
• Labai tvarkingą ir komfortišką 
dviratį. Lemputės ir šviesos 
tvarkingos. Stabdžiai veikia 
nepriekaištingai. Juodupė. Kaina 
negalutinė. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 684 07 875. Rokiškis
•  Tvarkingą Opel Astra. 2 l, TA iki 
2022-01. Kaina 950 Eur.  
Tel. 8 621 99 872. Rokiškis
•  Puikios būklės paspirtuką Xiaomi 
Mi 1s. Nuvažiuojamas atstumas iki 
25 km. Kaina 210 Eur.  
Tel. 8 607 68 436. Rokiškis
• BMW. Kaina sutartinė. Daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 1200 
Eur. Tel. 8 622 29 819. Rokiškis
•  Mercedes Benz 124. 1991 m., 2,5 
l, D, yra TA. Kaina 2000 Eur.  
Tel. 8 621 72 973. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

•  Variklių priekinius balkius Sharan, 
A3, Golf 4, Zafira, Audi A4.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Opel Astra dalimis. 2002 m., 1,7 
l, universalas, sidabrinės spalvos. 
Galinį dangtį, galines duris, dėžę, 
vairo kolonėlę, kablį, žibintus, gerą 
variklį. Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
•  1999 m. VW Golf dalimis. 
Juodos ir sidabrinės spalvos duris, 
bamperius. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
•  Originalus Opel ratlankius R15. 
Tel. 8 682 41 823. Rokiškis

•  Originalius skardinius BMW R16 
ratlankius su M+S padangomis.  
Tel. 8 682 41 823. Rokiškis
•  Audi A6 dalimis. 1999 m., 1,9 l, 
TDI, 81 kW, sedanas.  
Tel. 8 623 03 533. Rokiškis
•  Opel Meriva dalimis. 2007 m., 1,7 
l, 74 kW, dyzelis. Tel. 8 623 03 533. 
Rokiškis
•  Obel Zafira dalimis. 2003 m., 2,0 
l, 74 kW, dyzelis. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
•  Dalimis: Astra 1,7 l, dyzelis, 
universalas, Opel Zafira 2 l, dyzelis, 
VW Passat 1,9 l, TDI, 66 kW, 
Mercedes Benz A klases 17 1,6 l, 
dyzelis, VW Golf 3 1,9 l, dyzelis, 
81 kW, Ford Galaxy 1,9 l, dyzelis, 
66 kW, 1999 m., Ford Galaxy 1,9 l, 
dyzelis, 81 kW. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
•  Naują BMW sportinį vairą. Iš 
Italijos. Kaina 38 Eur.  
Tel. 8 687 27 117. Rokiškis
•  Audi A4 dalimis. 1,9 l, 81 kW.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
•  Tvarkingus ratus su žieminėmis 
padangomis R17 225/50. Padangos 
nuvažiuotos iki 5000 km. Kaina 350 
Eur. Tel. 8 673 11 458. Rokiškis
•  Audi A4 dalimis. 1996 m., 1,9 l, 
TDI. Tel. 8 629 45 390. Rokiškis
•  Golf 4 dalimis. Dvi duris.  
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis
•  Passat B5 B5+ dalimis. 1,9 l, 81 
kW, 85 kW, 96 kW.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Naujai pirktas, tik vieną žiemos 
sezoną važinėtas Hankook padangas 
su originaliais lietų diskų ratlankiais. 
Išmatavimai 225/55 R16, likutis 
6-7mm. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 616 07 141. Rokiškis
• VW Bora dalimis. 2000 m., 1,9 
l, TDI, 66 kW. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
•  VW Passat B5 dalis.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis



07:05 Bunikula
07:35 Deksterio laboratorija
08:05 Šaunusis Skūbis-Dū
08:35 Tomo ir Džerio šou
09:05 Beprotiškos melodijos
09:35 Rango
11:50 P Nensė Driu ir paslėpti 
laiptai
13:40 Berniukas, šuo ir klounas
15:35 Policijos akademija 3
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Kaukės
22:00 Boso lygis
00:05 Taisyklės negalioja
02:35 Machinatoriai

Btv

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu
07:00 Baltijos galiūnų komandų 
čempionatas
08:00 Pričiupom

08:30 Tauro ragas
09:00 Tarptautinis galiūnų 
turnyras
10:10 Pričiupom
10:40 Paslaptingas varlių pasaulis
12:00 Daviso taurės II pasaulinės 
grupės mačas
17:30 Herbas ar skaičius
18:30 Iškvietimas
19:30 Greitojo reagavimo būrys
20:30 Greitojo reagavimo būrys
21:30 Juodasis sąrašas
22:30 Reidas 
01:35 Gyvi numirėliai
02:35 Nindzė žudikas

Lrytas

06.00 Juvelyrų klanas
08.00 Kuriantys Lietuvą
08.30 Kaimo akademija
09.00 Aiškiaregė
10.00 Krepšinio evangelija pagal 
Šarą 
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06:00 Himnas
06:02 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
06:30 Nuomonę ant stalo
07:30 Bendrom jėgom
08:30 Mano pasas meluoja
09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios
11:45 Meistrystė
12:40 Užburianti 
Australija
13:40 Komisaras 
Montalbanas. Kitame 
laido gale
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Beatos virtuvė
18:30 Žinios

19:00 Langas į valdžią
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Svajonių duetai
22:40 Didžioji siena
00:25 Vaikščioti nemačiomis
02:25 Auksapirštis 
04:10 Komisaras Montalbanas. 
Kitame laido gale

Tv3

06:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga 
06:30 Madagaskaro pingvinai
07:00 Vėžliukai nindzės
07:30 Bailus voveriukas
08:00 Madagaskaro pingvinai
08:30 Simpsonai
09:00 Į sveikatą
09:30 Sėkmės istorijos
10:00 Virtuvės istorijos
10:30 Gardu Gardu

11:00 Penkių žvaigždučių būstas
11:30 Kosmosas. Erdvės ir laiko 
odisėja
12:35 Undinėlė
14:20 Merlinas
16:10 Keliamieji metai
18:30 TV3 žinios
19:30 GalvOK
21:30 Taikinys
00:45 Ryklių sala
02:25 Vagišiai
04:40 Elementaru

Lnk

06:30 Kikumba. Kovos dėl karūnos
07:00 Bunikula
07:30 Deksterio laboratorija
08:00 Šaunusis Skūbis-Dū
08:30 Tomo ir Džerio šou
09:00 Plojus 
10:45 Berniuko Rykliuko ir Lavos 

mergaitės nuotykiai 
12:35 Žiedų valdovas. Žiedo brolija
16:05 Lėktuvai, traukiniai ir 
automobiliai
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:15 Kamuolys apvalus
19:30 Žmogus-Voras 
21:50 Machinatoriai
23:40 Afigiena mokytoja
01:30 Super Džonis smogia

Btv

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu 
07:00 Kova už būvį
08:00 Pričiupom
08:30 Neįtikėtini gyvūnai
09:40 Centrinėje Amerikoje su 
Naidželu Marvenu
10:50 Kova už būvį

12:00 Daviso taurės II pasaulinės 
grupės mačas: Lietuva - Egiptas
16:00 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai
17:15 Pasaulio stebuklai
18:25 Iškvietimas
19:30 Muzikinė kaukė
22:00 Nindzė žudikas)
23:55 Karinis veiksmo filmas
02:15 Amerikietiškos imtynės

Lrytas

06:00 Juvelyrų klanas
07:00 Juvelyrų klanas
08:00 Misija: laukinė gamta
08:30 Pasislėpusi Palanga
09:00 Aiškiaregė
10:00 Vantos lapas
10:30 Mano vieta
11:00 Išpažintis su Marija
11:30 Būsto anatomija

12:00 Vieno nusikaltimo istorija
14:00 Teisingumo agentai
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos dvarai
17:00 Kuriantys Lietuvą
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 Bušido ringas
19:00 Vaikų ir jaunimo muzikos 
festivalis
20:00 Žinios
20:30 A. Lukašenka. Auksinis 
dugnas 
22:30 Žinios
23:00 Vieno nusikaltimo istorija
01:00 Teisingumo agentai
02:50 Vaikų ir jaunimo muzikos 
festivalis
03:35 Lietuvos dvarai
04:00 Būsto anatomija
04:20 Aiškiaregė
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06:00 Himnas
06:02 Teatro biografijos
07:00 Veranda
07:30 Šventadienio 
mintys
08:00 Išpažinimai
08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite
09:00 Gyventi kaime 
gera
09:30 Gamtininko 
užrašai
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mano geriausias 
draugas
12:00 Kelionės 
vaizdingiausiomis 
pasaulio
12:50 Siautulingoji 

Argentina
13:50 Agata Kristi. Mįslingos 
žmogžudystės
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:45 Duokim garo
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės
18:30 Žinios
19:00 Savaitė su Dviračio 
žiniomis
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Jaunieji slaugytojai
21:45 Siuvėja
23:45 Aukso karštligė 
00:55 Didžioji siena
02:35 Kelionės vaizdingiausiomis 
pasaulio upėmis 
03:25 Siautulingoji Argentina 
04:20 Mįslingos žmogžudystės

Tv3

06:00 Triukšmingi namai

06:30 Madagaskaro pingvinai
07:00 Vėžliukai nindzės
07:30 Bailus voveriukas
08:00 Slibinų dresuotojai
08:30 Simpsonai
09:00 Svajonių ūkis
09:30 La Maistas
10:00 Pasaulis pagal moteris
11:00 Svajonių sodai
12:00 Lemūrų salos gaujos
13:05 Stebuklingas sezonas
15:15 Dėdė Bakas
17:20 Lietuvis pas lietuvį
18:15 Europos vyrų krepšinio 
čempionatas
20:15 TV3 žinios 
21:30 Europos vyrų krepšinio 
čempionatas. Finalas
23:30 Nedidelė paslauga
02:00 Apgaulė

Lnk

06:35 Kikumba

11.00 Bušido ringas
11.30 Partizanų keliais
12.00 Vieno nusikaltimo istorija
14.00 Teisingumo agentai
16.00 Žinios
16.30 24/7
17.30 Neatrasta Rusija
18.00 Žinios
18.30 Baltijos kelias
19.00 Mes – pasaulis 2022
20.00 Žinios.
20.30 Lietuvos dvarai
21.00 Klausimėlis
21.30 24/7
22.30 Žinios
23.00 Vieno nusikaltimo istorija
01.00 Teisingumo agentai
02.50 Mes – pasaulis 2022
03.35 24/7
04.20 Aiškiaregė
05.10 Mažos Mūsų Pergalės
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas
09:40 Premj31-oji 
nuovada
10:30 Senis
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Kaip atsiranda 
daiktai
13:00 Bendrom jėgom
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Frenki Dreik 
paslaptys
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 Laimės pažadas
23:50 31-oji nuovada
00:35 Kaip atsiranda daiktai 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Daiktų istorijos
02:00 LRT radijo žinios
02:05 LRT forumas
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios
04:05 Savaitė
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus

Tv3

06:00 Bakuganas
06:35 Triukšmingi namai
07:10 Slibinų dresuotojai
07:45 Svajonių sodai
08:55 Meilės sūkuryje

10:00 Mažoji našlė
11:00 Graikė
12:00 Nuodėminga žemė
14:00 Ir turtuoliai verkia
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Dėmesio centre su 
Edmundu Jakilaičiu
20:00 Karštai su tv3.lt
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Tamsi tiesa
00:45 Naktinė pamaina
01:45 Elementaru
02:45 Ką mes veikiame 
šešėliuose
03:45 Naktinė pamaina
04:45 Tai – mes

Lnk

06:00 Lemties paslaptys
07:00 Turtuolė varguolė

08:00 Volkeris
10:00 Monikai reikia meilės
11:00 Keičiu žmoną
12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Lemties paslaptys
16:35 Labas vakaras
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 5
21:30 Žinios
22:30 Naktinis pasivaikščiojimas
00:40 Sūnus paklydėlis
01:40 Boso lygis
03:35 Volkeris

Btv

06:00 FTB. Ieškomiausi
07:00 Mano virtuvė geriausia
08:25 44-as skyrius
09:25 Kalnietis
10:35 Čikagos policija
11:35 Mentalistas

12:35 FTB. Ieškomiausi
13:30 Mano virtuvė geriausia
14:50 44-as skyrius
15:55 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Čikagos policija
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas
20:30 Pričiupom
21:00 Išeities kodas
22:50 Greitojo reagavimo būrys
00:50 Gyvi numirėliai
01:50 Reidas 2
04:30 Privatus detektyvas 
Magnumas

Lrytas

05.15 Vantos lapas
05.45  Bušido ringas
06.15 TV parduotuvė
06.30 Krepšinio evangelija pagal 
Šarą
07.30 Aiškiaregė

10.00 Zoologijos sodas
11.00 Pėdsakas
12.00 Neatrasta Rusija
12.30 Kaimo akademija
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Laisvės TV
17.30 Pasislėpusi Palanga
18.00 Reporteris
18.30 Neatrasta Rusija
19.00 Reali mistika
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Pėdsakas
22.30 Reporteris
23.00 Neatrasta Rusija 
23.30 Laisvės TV
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
02.30 Neatrasta Rusija 
03.00 Laisvės TV
03.50 24/7
04.35 Reali mistika
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas 
09:40 31-oji nuovada
10:30 Senis
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Kaip atsiranda 
daiktai
13:00 Gyvenk kaip galima 
švariau
13:30 Gamtininko užrašai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Frenki Dreik 
paslaptys
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 Istorijos perimetrai
22:30 Dviračio žinios
23:00 Laimės pažadas
23:50 31-oji nuovada
00:35 Kaip atsiranda daiktai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 (Ne)emigrantai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Istorijos perimetrai
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios
04:05 Stilius
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus

Tv3

06:00 Bakuganas
06:35 Triukšmingi namai
07:10 Slibinų dresuotojai
07:45 Karštai su tv3.lt
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė

11:00 Graikė
12:00 Nuodėminga žemė
14:00 Ir turtuoliai verkia
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Dėmesio centre su Edmundu 
Jakilaičiu
20:00 Prieš srovę
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Kietasis būrys
00:50 Naktinė pamaina
01:50 Elementaru
02:50 Ką mes veikiame šešėliuose

Lnk

06:00 Lemties paslaptys
07:00 Turtuolė varguolė
08:00 Volkeris
10:00 Monikai reikia meilės
11:00 Keičiu žmoną
12:00 Vidurdienio žinios

13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Lemties paslaptys
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 5
21:30 Žinios
22:30 Profesionalai
00:50 Sūnus paklydėlis
01:50 Naktinis pasivaikščiojimas
03:45 Volkeris

Btv

06:00 FTB. Ieškomiausi
07:00 Mano virtuvė geriausia
08:25 44-as skyrius
09:25 Kalnietis
10:35 Čikagos policija
11:35 Mentalistas
12:35 FTB. Ieškomiausi
13:30 Mano virtuvė geriausia
14:50 44-as skyrius

15:55 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Čikagos policija
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas
20:30 Pričiupom
21:00 Vienintelis šūvis
23:20 Išeities kodas
01:10 Nepamirštamas tyrimas
02:20 Privatus detektyvas 
Magnumas
03:15 Legendų biuras

Lrytas

05.14 Programa
05.15 Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Būsto anatomija
07.00 Reali mistika
08.00 Juvelyrų klanas
09.00 Vieno nusikaltimo istorija
10.00 Zoologijos sodas
11.00  Pėdsakas

12.00 Neatrasta Rusija
12.30 Partizanų keliais
13.00  Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Laisvės TV
17.30 Aiškiaregė
18.00 Reporteris.
18.30 Neatrasta Rusija
19.00 Reali mistika
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Pėdsakas
22.30 Reporteris
23.00 Neatrasta Rusija
23.30 Laisvės TV
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
02.30 Neatrasta Rusija
03.00 Laisvės TV
03.50 Zoologijos sodas
04.35 Vieno nusikaltimo istorija



Tėtis renka dukrai dovaną 
gimtadienio proga. Pardavėjas 
siūlo jam įvairias Barbes:

- Štai netekėjusi Barbė už 22 
eurus. O čia ištekėjusi Barbė. 
Jos kaina 27 eurai. Pažvelkite ir 
į išsiskyrusią Barbę tik už 680 
eurų.

Tėtis stebisi:
- O kodėl šita lėlė tokia 

brangi?
- Nes kartu su ja jūs gausite 

tokius priedus, kaip Keno 
automobilis, Keno grotuvas 
ir Keno namas, - atšauna 
pardavėjas.

***
Grupė estų žvalgų patyliukais 

sėlino link priešo štabo. 
Aplinkinių kaimų gyventojai 
dažnai ateidavo pažiūrėti į šį 
reginį.

***
Zoologijos sodo darbuotojas 

stovi prieš išžiotus krokodilo 
nasrus ir vis žiūri į juos.

- Kas jam? - klausia priėjęs 
lankytojas.

- Dar nežinau. Jau pusvalandis 
praėjo, o gydytojas iš ten dar 
negrįžta.

***
Vaikinas gatvėje užkalbina 

merginą:
- Panele, koks gražus jūsų 

megztinis!
- O, ačiū. Jis iš tikros 

kupranugario vilnos.
- Aš tai iš karto supratau iš tų 

dviejų kauburėlių.
***
Mokytoja prašo mokinių:
- Pasakykite gyvūną iš b 

raidės.
Petriukas atsako:
- Bebras.
Mokytoja:
- Labai gerai. O dabar 

pasakykite gyvūną iš d raidės.
Petriukas vėl:
- Du bebrai.
- Petriuk, lauk iš klasės!
Jis ir išeina. Mokytoja ir vėl 

klausia:
- Vaikai, kas pasakys gyvūną 

iš g raidės?
Petriukas įkiša galvą į klasę ir 

sako:
- Gal du bebrai?
***
- Kur dirbi?
- Medicinos akademijoje.
- O tiksliau?
- Genetikos katedroje.
- O dar tiksliau?
- Mokslinių eksperimentų 

skyriuje.
- Na, o ką konkrečiai tu darai?
- Muses bandymams gaudau.
***
Sėdi du žydai tualete, 

gretimose kabinose, daro didelį 
reikalą ir vienas klausia kito:

- Klausyk, Chaimai, kaip tu 
manai, tai, kuo mes čia dabar 
užsiimam yra protinis ar fizinis 
darbas?

Chaimas atsako:
- Jei būtų fizinis, aš jau būčiau 

ką nors nusamdęs.

Rugsėjo 16-oji, 
penktadienis, 

37 savaitė
Iki Naujųjų liko 106 dienos.

Dangaus kūnai: 
saulė teka 6.52 val., 
leidžiasi 19.33 val. 

Dienos ilgumas 12.41 val.
Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 14.31 val., 

teka 21.35 val. 

Tarptautinė ozono sluoksnio apsaugos 
diena

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Eufemija, Kiprijonas, Kornelijus, 
Liudmila, Rimgaudas, Jogintė, Kamilė, 

Edita, Kipras
Rytoj: Robertas, Sintautas, Sintautė, 

Pranciškus, Pranas
Poryt: Juozapas, Stanislovas, 

Mingailas, Galmantė, Stefanija, Stefa, 
Elita

Šiandien Lietuvos istorijoje:
1741 — gimė mokytojas, spaudos 

darbuotojas, bitininkystės vadovėlio „Nau-
dingos bičių knygelės“ autorius Danielius 
Gotlibas Zetegastas. Mirė 1813 m.

1850 — gimė Petras Kriaučiūnas, pe-
dagogas, kultūros veikėjas, vertėjas.

1989 — pradėtas leisti laikraštis „Res-
publika“.

2011 — eidamas 74-uosius metus 
mirė kalbininkas, Vilniaus universiteto 
Baltistikos katedros profesorius emeritas 
Aleksas Girdenis.

2011 — eidamas 77-uosius metus 
mirė kompozitorius, dirigentas Mindaugas 
Tamošiūnas.

Šiandien pasaulio istorijoje:
1498 — mirė garsus Ispanijos inkvi-

zitorius Tom de Torquemada (Tomas de 
Torkemada). Jo vardas tapo žiaurumo 
simboliu.

1620 — iš Anglijos į Ameriką išplaukė 
laivas „Mayflower“ su emigrantais, įkūru-
siais pirmąją koloniją dabartinės Masačiu-
setso valstijos teritorijoje.

1736 — mirė vokiečių mokslininkas 
Gabriel Daniel Fahrenheit (Gabrielius Da-
nielis Farenheitas), termometro išradėjas.

1908 — susijungus amerikiečių mašinų 
gamybos bendrovėms „Buick“ ir „Oldsmo-
bile“ buvo įkurta „General Motors“.

1975 — Australijai priklausiusi Papua ir 
Naujoji Gvinėja tapo nepriklausoma vals-
tybe.

1976 — JAV Vyskupų Bažnyčia patvirti-
no moterų teisę tarnauti kunigų ir vyskupų 
pozicijose.

Post scriptum
Mokymosi ir viso protinio gyvenimo 

pagrindai klostosi jaunystėje.

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas 

Rugsėjo 18 d. Naktį 7
Dieną 17

P,
3-8 m/s

Rugsėjo 19 d. Naktį 9
Dieną 13

Š,
6-12 m/s

Rugsėjo 20 d. Naktį 9
Dieną 15

V,
6-12 m/s

Rugsėjo 21 d. Naktį 8
Dieną 13

Š,
3-8 m/s

Orų prognozė rugsėjo 18-21 d.

Cukinijų uogienė su 
apelsinu ir citrina

PARUOŠIMO BŪDAS:

1. Cukiniją supjaustyti nedideliais maždaug vieno centimetro dydžio kubeliais ir 

užpylus cukrumi palikti per naktį (galima ir kiek ilgiau, iki paros) pastovėti, jog 

cukinijos paleistų sultis ir cukrus ištirptų.

2. Kitą dieną pasiruošti apelsiną ir citriną. Pirmiausia reikia nutarkuoti jų abiejų 

žieveles (būtinai tarkuokite tik be baltos dalies, nes ji suteikia kartumą). O tada 

apelsiną nulupti, išimti sėklytes ir supjaustyti nedideliais gabaliukais, o iš citrinos 

išspausti sultis.

3. Per naktį pastovėjusią cukiniją (su visu atsiradusiu skysčiu), apelsino gabalėlius, 

citrinos sultis, vanilinį cukrų bei apelsino ir citrinos žieveles sudėti į puodą ir virti 

ant vidutinės ugnies tol, kol cukinijos taps skaidrios.  Jeigu norite dar labiau tirš-

tesnės, galite virti ir ilgiau.

4. Dar karštą uogienę supilstyti į švarius, iškaitintus stiklainius ir sandariai uždaryti 

dangteliais. Stiklainius pastatyti dangteliais žemyn, apkloti šilta pūkine antklode ir 

palikti keletui valandų pastovėti, jog pamažu atvėstų.

INGREDIENTAI:
• 1 kilogramas cukinijų (gryno 

svorio)
• 500 gramų cukraus
• 1 vienetas apelsinų
• 1 vienetas citrinų
• 1 šaukštelis vanilinio cukraus

AN E K D O TAI
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