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Dovana Rokiškio gimtadienio proga – bendradarbiavimo sutartis 
su Dubno miestu Ukrainoje

Rita GRIGALIENĖ

Minint 523-ąjį Rokiškio mies-
to gimtadienį, Rokiškio rajono 
savivaldybė sulaukė daug gar-
bingų svečių. Dalis jų susirinko 
į bendradarbiavimo su Dub-
no miestu Ukrainoje sutarties 
pasirašymą. Sutartį parašais 
patvirtino Rokiškio rajono sa-
vivaldybės meras Ramūnas 
Godeliauskas bei Dubno mies-
to (Ukraina) meras Vasyl Anto-
niuk. Sudėtingoje situacijoje at-
sidūrusios šalies miesto merui ši 
akimirka buvo ypatingai jautri. 

Ir istorijoje – kartu
Skambant kanklėms, pasakota 

apie Dubno miestą. Tai miestas 
Ukrainos vakaruose, Rovno sri-
tyje. Jis įsikūręs prie Ikvos upės 
(Styro dešinysis intakas). Šis 
miestas pirmąkart paminėtas prieš 
daugiau nei 900 metų – 1099 m. 
11-12 amžiuje jis buvo dalinės ku-
nigaikštystės centras, nuo 13 am-
žiaus priklausė Haličo-Voluinės 
kunigaikštystei, o nuo 14 amžiaus 
turime bendrą istorinę patirtį – Du-
bno priklausė Lietuvos Didžiajai 
Kunigaikštystei. Po kiek laiko jis 
atiteko Lenkijai, vėliau atiteko Ru-
sijai, vėliau – vėl Lenkijai ir nuo 
1939 metų priklauso Ukrainai.

Iškilmėse – gausūs svečiai
Į sutarties pasirašymą atvyko 

Lenkijos miesto Červionka – Leš-
čyna atstovai Andrzej Raudner (ra-
jono ir miesto mero pavaduotojas), 
Bernard Strzoda (miesto tarybos 
pirmininkas); Estijos Tapa miesto 

savivaldybės meras Valdo Helme-
laid su palyda; Latvijos Cėsio ra-
jono savivaldybės atstovės Zelma 
Mičule (verslo plėtros skyriaus 
vedėja) ir Ilze Bībere (verslo plė-
tros skyriaus projektų vadovė); 
Latvijos Jekabpilio apskrities sa-
vivaldybės meras Raivis Ragainis 
su palyda, Rumunijos ambasados 
pirmasis sekretorius Ionut Bogdan 
Brinzei. Taip pat – ir svečiai iš gre-
timo rajono – Zarasų rajono savi-
valdybės meras Nikolajus Gusevas 
bei jo patarėjas Petras Ivanovas. 
Pasirašymo momentą stebėjo ir 
Rokiškio rajono savivaldybės ta-
rybos nariai, svečiai, atvykę iš už-
sienio koncertuoti miesto šventėje. 

Vertėjų nereikia
Dubno miesto meras pasidžiau-

gė, kad turime ir bendrų draugų 
– Latvijos Jekabpilio apskrities 
savivaldybė su Dubno miestu jau 
spėjo susidraugauti anksčiau. Du-
bno miesto meras Vasyl Antoniuk 

iškilmėse kalbėjo ukrainiečių kal-
ba ir jam vertėjavo savivaldybės 
administracijos direktorius Vale-
rijus Rancevas. Anglų kalba pasi-
sakymus perteikė Rokiškio rajono 
savivaldybės Komunikacijos ir 
kultūros skyriaus vedėja Irena Ma-
telienė. Sutartį pasirašęs meras pa-
sidžiaugė, kad bendradarbiauti pa-
sirinko būtent Rokiškio miestą. Jis 
pasakojo, kad prieš sutarties pasi-
rašymą daug bendravo su Rokiškio 
rajono savivaldybės meru Ramūnu 
Godeliausku. Vasyl Antoniuk pra-
šė visos Lietuvos, kad padėtų jų 
liaudžiai kovoti su agresoriumi.

Išreikšta pagarba
Dubno miesto delegacija atve-

žė dovanų mūsų savivaldybei – 
rankšluostį, ant kurio išsiuvinėta: 
„Lietuva, mes su jumis, mes kartu“ 
bei siuvinėtą ukrainietės moters 
tautiniais rūbais paveikslą. Šiame 
iškilmingame susitikime jautėsi 
daug pagarbos, išreikštos žodžiais, 

gestais, dovanomis. Dubno miesto 
meras išreiškė lūkestį, kad ir kitų 
sutarties pasirašyme dalyvavusių 
miestų atstovai bendradarbiaus su 
Ukrainos miestais. 

Vienuoliktoji sutartis
Anksčiau bendradarbiavimo su-

tartys buvo pasirašytos su Cesio, 
Daugpilio, Jekabpilio, Ludzos, 
Viesytės savivaldybėmis Latvijoje. 

Bendradarbiavimo sutartimis su-
saistyti partneriai – Estijoje, Tapa 
mieste, Gruzijoje, Ozurgečio mies-
te, Bulgarijoje, Provadijos mieste, 
Rumunijoje, Borša mieste ir net 
Harbino mieste Kinijos Liaudies 
Respublikoje. Sutartis su Dubno 
miestu Ukrainoje bene vienuolik-
toji Rokiškio rajono savivaldybę 
įpareigojanti bendradarbiauti su-
tartis.

Dubno miesto dovanos. („Rokiškio sirena“ nuotr.)

Rokiškio rajone nebeliks Obelių 
rinkimų apylinkės

Vyriausioji rinkimų komisija 
(VRK), ruošdamasi kitų metų pa-
vasarį vyksiantiems Savivaldybių 
tarybų ir merų rinkimams, patvir-
tino rinkimų apylinkių sąrašą ir jų 
ribas. Tai reiškia, kad Rokiškio ra-
jone nustatyta, kad 2023 m. metų 
pavasarį Savivaldybių tarybų ir 
merų rinkimuose rinkėjai balsuos 
1 926 balsavimo vietose. 

Lyginant su 2020 m. vykusiais 
Seimo rinkimais, kai rinkėjai galėjo 
balsuoti 1937 rinkimų apylinkėse, 
artėjančiuose rinkimuose balsavimo 
vietų bus mažiau. 

Rinkimų apylinkių sąrašą savi-
valdybių administracijų direktorių 
teikimu VRK sudaro atsižvelgdama 
į rinkėjų skaičių konkrečioje apylin-

kėje bei patogumą rinkėjams atvykti 
į balsavimo patalpas. 

Rinkimų kodeksas numato, kad 
apylinkės teritorijoje turi gyventi ne 
daugiau kaip 5 000 rinkėjų. Taip pat 
atsižvelgiama, ar pastatas, kuriame 
vyks balsavimas, yra pritaikytas at-
vykti asmenims su negalia.  

Ruošiantis artėjantiems Savi-
valdybių tarybų ir merų rinkimams 
panaikintos 16 balsavimo vietų: 
Alytaus miesto Dzūkijos; Kelmės ra-
jono Laugalio, Minupių, Pašiaušės, 
Pašilėnų, Durpyno; Rokiškio rajono 
Obelių; Šakių rajono Išdagų; Šalči-
ninkų rajono Krakūnų; Ukmergės 
rajono S. Daukanto; Varėnos rajono 
Puvočių, Gudakiemio ir Zarasų rajo-
no Biržūnų, Samanių; Sadūnų, Užtil-
tės rinkimų apylinkės. 

Sutarties pasirašymo ceremoniją stebėjo rajono politikai ir savivaldybės darbuotojai.

Rinkimų apylinkių sąrašą Vyriau-
sioji rinkimų komisija sudaro atsi-
žvelgdama į savivaldybių adminis-
tracijų direktorių teikimus.

Rokiškio rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus teikime 
tvirtinti savivaldybės teritorijos su-
skirstymą į rinkimų apylinkes nuro-
dyta, kad Obelių (Nr. 34 ) rinkimų 
apylinkėje „balsavimo patalpos yra 
antrame aukšte, tame pačiame mies-
telyje yra kita rinkimų apylinkė“. 
Šios apylinkės rinkėjai bus priskiria-
mi Obelių (Nr. 13) rinkimų apylinkei, 
esančiai adresu J. Jablonskio g. 4, 
Obeliai. Savivaldybės administraci-
jos teikime įrašyta, kad ši balsavimo 
vieta yra pritaikyta neįgaliesiems.

Didžiosiose Lietuvos savivaldy-
bėse, kuriuose rinkėjų skaičius padi-
dėjo, VRK įsteigė 5 naujas rinkimų 
apylinkes. 

Atkreipiamas dėmesys, kad Savi-
valdybių tarybų ir merų rinkimuose 
rinkėjai gali balsuoti tik toje savival-
dybėje, kurioje yra deklaravę savo 
gyvenamąją vietą ne vėliau kaip li-
kus 60 dienų iki rinkimų dienos. 

VRK inf.
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Suaugusieji kviečiami mokytis plaukti
Aušra MALINAUSKIENĖ

Nuo spalio 1 dienos Rokiš-
kio baseine suaugusieji vėl galės 
mokytis plaukti. Rudenį prasi-
dėsiančios pamokos truks iki se-
zono pabaigos, birželio mėnesio. 

Nebus skirstoma
Kaip „Rokiškio Sirenai“ sakė 

Rokiškio baseino Sporto renginių 
ir programų koordinatorė Berta 
Stasiškienė, numatyta sudaryti gru-
pę iki 8 žmonių, tačiau, plaukimo 
instruktoriaus nuomone, optima-
liausias variantas būtų, jog grupėje 
mokytųsi iki 6 asmenų. 

„Suaugusiųjų grupėje nebus 
skirstoma pagal amžių, lytį ir fizi-
nį pasirengimą. Pamokos vyks du  
kartus į savaitę – antradieniais ir 
ketvirtadieniais, po 1,5 valandos, 
įskaitant persirengimo laiką, tad 
gryno mokymosi plaukti baseine 
planuojama valanda laiko“, – sakė 
B. Stasiškienė. 

Plaukimo pamokos vienam as-

meniui per mėnesį atsieis 40 eurų.

Sulaukė susidomėjimo
Rokiškio baseino atstovė patiki-

no, kad mokyti suaugusiuosius nu-
spręsta todėl, kad praėjusio sezono 
viduryje buvo nemažai besidomin-
čių, ar nuo šio rudens vyks plauki-
mo pamokos suaugusiems.

„Nuo šių metų kovo vidurio 
startavome ir plaukimo užsiėmi-
mai suaugusiesiems vyko iki sezo-
no uždarymo, tai yra, iki birželio. 
Grupę sudarė įvairaus amžiaus 
žmonės: po vieną – 20-30 metų ir 
50-60 metų bei 2 – 40-50 metų“, – 
vardijo B. Stasiškienė.

  
Vienas tikslas
Visi šios grupės nariai buvo 

labai skirtingo pajėgumo ir gebė-
jimų, bet visi turėjo vieną bendrą 
tikslą. Išmokti pirminių plaukimo 
judesių.

Pašnekovės teigimu, šį tikslą pa-
pildė noras tikslingai praleisti laiką 
baseine. 

„Vienas 50-60 metų grupės da-
lyvis visai nemokėjo plaukti, bijojo 
vandens, tačiau po kelių užsiėmi-
mų sugebėjo savarankiškai judėti 
vandenyje keletą metrų, be papil-
domų priemonių, nesiekiant du-
gno. Todėl galime teigti, jog tokios 
pamokos pasiteisina. Dėl tos prie-
žasties kviečiame visus norinčius 
prisijungt prie mokymosi plaukti 
pamokų suaugusiems, įgyti gebė-
jimą laikytis vandens paviršiuje, 
išmokti pirminių plaukimo judesių, 
bei gerai praleisti laiką Rokiškio 
baseine“, – kalbėjo B. Stasiškienė. 

Ką turėti?
Kaip reikia pasiruošti einant 

į plaukimo pamokas? Ateinant į 
plaukimo pamokas reikia turėti šle-
petes neslidžiu padu, maudymosi 
kostiumėlį ar prigludusias glaudes. 
Plaukimo akiniai bei plaukimo ke-
purėlė rekomenduojami.

Suaugusius plaukti mokys tre-
neris Jevgenijus Vasiljevas. Rokiškio baseine suaugusieji vėl galės mokytis plaukti. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Knygos apie etninės kultūros trisdešimtmetį sutiktuvėse priminta: 
etninė kultūra yra mumyse

Rita GRIGALIENĖ

Garsus lietuvių etnografas Nor-
bertas Vėlius yra pasakęs: „Etni-
nė kultūra yra mumyse pačiuose. 
Mes jos nesuvokiam, kaip ir oro, 
kuriuo kvėpuojame. Etninė kul-
tūra yra mūsų pačių, lietuvių, tar-
pusavio santykiai su kitataučiais, 
požiūris į pomirtinį pasaulį, į dievų 
ar Dievo pasaulį, – viso pasaulio 
supratimas“. „Etnokultūra tikrai 
nėra tai, kas atgyvenę. Ji gali la-
bai gražiai suskambėti ir šiuolai-
kiniame moderniame pasaulyje“, 
– kalbėta naujos knygos „Rokiškio 
krašto etnokultūrinės veiklos tris-
dešimtmetis“. 

Svarbiausieji
Naujas Rokiškio turizmo ir verslo 

informacijos centro leidinys pristaty-
tas rugsėjo 16 d. Spalvingo ir infor-
matyvaus albumo (knygos) sudary-
toja – šio centro darbuotoja Loreta 
Araminienė. Būtent jai kilo mintis iš-
leisti kūrinį, apibendrinantį Rokiškio 
krašto etnokultūros trisdešimtį metų. 
Rėmėjai – Rokiškio rajono savival-
dybė bei Lietuvos kultūros taryba. 
Knygos sutiktuvių renginio vedėja 
– bibliotekos direktorės pavaduotoja 
Daiva Vilkickienė, jai talkininkavo 
Rokiškio turizmo ir verslo informa-
cijos centro direktorė Lina Valotkie-
nė bei ypatingos pagarbos nusipelnė 
knygos sumanytoja L. Araminienė. 

Pratarmėje – apie prasmę
Leidinyje – daugelio autorių teks-

tai apie rokiškėnų tarmę, šienapjūtės, 
linininkystės tradicijas, kultūros pa-
veldą, folklorą ir panašiai. Pratarmę 
parašė profesorius Libertas Klimka. 
Autorius apžvelgia tautos dvasinio 
ir materialaus paveldo istoriją, džiau-
giasi, kad mūsų visuomenėje jau 
plinta suvokimas, jog lietuviški tra-

diciniai gaminiai yra didelė vertybė 
ir pabrėžia, kad būtini tokie leidiniai, 
kaip šis, atveriantys visą mūsų etni-
nės kultūros grožį ir vertę, pasako-
jantys apie nūdienos veiklos ir rengi-
nių gerąją patirtį. 

Tarmės – ypatinga vertybė
Lituanistas, Valstybinės kalbos 

inspekcijos viršininko pavaduoto-
jas Donatas Smalinskas parengė 
tekstą apie tarmes. „Tarmės kalbą 
ne tik puošia, bet ir turtina. Jos yra 
neišsenkanti lietuvių kalbos versmė, 
atgaivinanti ir neleidžianti pamirš-
ti savasties“, – rašo D. Smalinskas. 
Tarmė šiais globalizacijos ir skaitme-
ninės eros laikais pristatoma kaip di-
džiulė vertybė. Tarmėse užkoduotas 
konkretaus etninio regiono žmonių 
mąstymo būdas ir unikalus požiūris į 
pasaulį, kurį lyriškai išdūsauja aukš-
taitis, nuoširdžiai išdainuoja dzūkas, 
taupiai papostringauja suvalkietis ir 
it kirviu nukerta žemaitis. 

Tarmiška poezija
Rokiškėnų tarmę reprezentuoja 

šio krašto literatai, kuriantys tar-
miškai. Tai Rokiškio rajono literatų 

klubo „Vaivorykštė“ narė Gražina 
Pitrėnienė. Savo knygoje „Vienarai-
džiai“ tarmiškai prabilo ir kita kūrėja 
– Danutė Mažeikienė. Jos savo eiles 
skaitė ir knygos sutiktuvėse.

Šienapjūtė, linininkystė
Prabėgomis pralėkta knygos 

puslapiais, paminint tekstų kūrėjus, 
įteikiant jiems dovanas. Aprašyti 
papročiai ir tradicijos. Šienapjūtės 
tradicijas Konstantinavos apylinkė-
se aprašė bendruomenės pirminin-
kė, bibliotekininkė Irena Žindulie-
nė. Apie linininkystę Panemunėlio 
krašte pasakoja muziejininkė Violeta 
Aleknienė. Linininkystės tradicijų at-
minimui inicijuota edukacinė rudens 
šventė „Lino mūka“, kurią leidinyje 
pristato jos organizatorius Romual-
das Kaminskas... 

Šventės ir folkloras
Vestuvių, kurias senovėje lietuviai 

dažniau keldavo vėlyvą rudenį, tradi-
cijas aprašo muziejininkė, archyva-
rė Vilė Sarulienė, išsamiai aptarusi 
senovines pandėliečių vestuves. 
Turgaus tradicija šventėje „Kuc kuc Knygos sumanytoja L. Araminienė šalia „Gastautos“ ansamblio.

Kamajuos“, Salų dvare įsikūrusias 
amatų dirbtuves, tautodailę, aprašy-
tą istorikės bei tautodailininkės Ma-
rijonos Mieliauskienės tekste, apie 
Rokiškio kultūros centro folklorinio 
ansamblio  „Gastauta“ vertybes, 
folkloro ansamblį „Vengerinė“, gy-
vuojantį Žiobiškyje, vaikų ansamblį 
„Čirulis“, folkroko apraiškas grupėje 
„Pievos“ ir dar daugelį dalykų gali-
me rasti naujame leidinyje. 

Muzikinės (ir ne tik) dovanos
Visiems, prisidėjusiems prie kny-

gos (ar albumo, net nežinia, kaip tei-
singiau pavadinus), padėkota ir žo-
džiais, ir padėkomis, ir dovanomis. 
Susirinkusius džiugino folkloro an-
samblis „Gastauta“. Muzikinę dova-
ną įteikė Rokiškio Rudolfo Lymano 
muzikos mokyklos moksleiviai bei 
jų vadovė Laima Bieliūnienė. La-
biausiai nustebino pasakorius Domi-
nykas, čia pat „suskėlęs“ senovinius 
juokus – anekdotus. Pavyzdžiui, apie 
ant lūpos nutūpusią bitę, užmuštą 
valties irklu. Pasirodo, L. Bieliūnie-
nės mokoma etninės kultūros pro-

grama apima ir pasakojimo meną, 
ir senovinius muzikos instrumentus. 
Dovaną – naminės duonos kepa-
lą – įteikė publikacijos apie Jūžintų 
krašto keptinį alų autorė, draugijos 
„Kuparas“ vadovė Jūratė Puslienė. 
Su dovanomis – linų puokštėmis – 
atėjo „Lino mūkos“ renginio orga-
nizatorius Romualdas Kaminskas. 
Iš pradžių šias puokštes, kad labiau 
intriguotų, publikacijos autorius atsi-
nešė suvyniotas į popierių.

Lino kelias ir mūka 
Knygos sutiktuvės baigtos edu-

kacija „Lino kelias: nuo žiedo iki 
drobės“. Edukacijos autorė ir vedė-
ja – Panemunėlio mokyklos – dau-
giafunkcio centro edukacinės klasės 
įkūrėja, kultūrinės veiklos organiza-
torė Audronė Šakalienė. Po šios edu-
kacijos su geromis renginio emocijo-
mis svečiai rinkosi žiūrėti Giedriaus 
Kūjelio ir Virginijaus Stumbrio foto-
grafijų parodos „Lino mūka“, išgerti 
kavos bei arbatos, pasivaišinti. 

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko pavaduotojas D. Smalinskas atvyko ne 
tuščiomis, bet dovanų gavo ir iš rokiškėnų. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)
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Obelių savarankiško gyvenimo namuose – 
modernus relaksacijos kambarys

Rita GRIGALIENĖ

Jau dabar Rokiškio socia-
linės paramos centro Obelių 
savarankiško gyvenimo padali-
nio gyventojai gali pasimėgauti 
šiuolaikišku relaksacijos kam-
bariu. Oficialus jo atidarymas 
įvyko rugsėjo 16 d. Perkirpta 
atidarymo juostelė. Tai padarė 
trys prie šio projekto prisidė-
jusios moterys: projekto vado-
vė, socialinės paramos centro 
direktorė Jolanta Paukštienė, 
Rokiškio rajono savivaldybės 
bendruomenes sveikatos tary-
bos pirmininkė Dalia Zibolienė 
bei visuomenės sveikatos rė-
mimo specialiosios programos 
projektų vertinimo komisijos 
pirmininkė Dalia Janulienė. 

Būtinybė
Toks kambarys, kuris labiau 

ne malonumas, o būtinybė žmo-
nėms, patiriantiems emocinę 
įtampą, nerimą, kurie neišvengia-
mai kyla dėl socialinės atskirties 
bei situacijos, dėl kurios žmonės 
atsidūrė savarankiško gyvenimo 
namuose. Lėšos šiam kambariui 
įrengti skirtos, parašius projektą 
„Psichikos sveikatos stiprinimas 

Rokiškio socialinės paramos cen-
tro paslaugų gavėjams“. Projektą 
finansavo Rokiškio rajono savi-
valdybė iš Visuomenės sveikatos 
rėmimo specialiosios programos.

Įsiteko į 1000 eurų
Ir, nors skirta vos 1000 eurų, 

už kuriuos, atrodytų, sunku įsi-
gyti vertingos įrangos, į šią sumą 
Rokiškio socialinės paramos cen-
tras sugebėjo įsitekti ir nupirkti 
masažinį krėslą, akvariumą su 
žuvytėmis, dvi šviečiančias įvai-
riomis spalvomis lavos lempas, 
difuzorių, tris sėdmaišius. Ma-
gnetofonas bei kolonėlės buvo 
įsigyti, vykdant ankstesnį projek-
tą. Sudaryta galimybė paklausyti 
relaksacinės muzikos. Ką būtent 
reikėtų nupirkti, buvo tartasi su 
psichikos sveikatos specialistais. 
Aktyviai tuo pasirūpino projekto 
koordinatorė Rima Pivoriūnienė.

Būrys svečių
Šio kambario atidaryme be jau 

minėtų žmonių dalyvavo sociali-
nė darbuotoja - padalinio vadovė 
Gita Verbiejienė, Rokiškio psi-
chikos sveikatos centro atstovė 
Elena Bražulienė, diabeto klu-
bo „Rokiškis“ atstovė Marijona 

Mieliauskienė, buvo užsukęs 
Laisvės kovų istorijos muziejaus 
vedėjas Valius Kazlauskas, ben-
druomenės „Pakriauna“ atstovės, 
savarankiško gyvenimo namų 
gyventojai. Visi tokiu projektu 
džiaugėsi, norėjo paskatinti šių 
namų gyventojus kuo dažniau 
lankytis relaksacijos kambaryje 
bei išnaudoti jo galimybes. 

Moka puošti aplinką
Pasidžiaugta ir tuo, kad sa-

varankiško gyvenimo namuose 
neretas turi meninių sugebėjimų 
ir išeidami palieka savo kūri-
nius, kurie papuošia gyvenamąją 
aplinką. Šį kartą renginio daly-
viams buvo įteiktos dovanėlės 
– šių namų gyventojų padarytos 
bei dekoruotos medinės pjaus-
tymo lentelės. Du gyventojai – 
Ilona bei Remigijus – perskaitė 
eiles apie jausmų pasaulį, išgy-
venimus. Neseniai praūžusios 
„Obelinės“ metu organizuotame 
konkurse dėl aplinkos puošybos 
savarankiško gyvenimo namai 
laimėjo antrąją vietą. Gyventojai 
kartu su padalinio darbuotojais 
imasi įvairių iniciatyvų, dalyvau-
ja rajono bibliotekose organizuo-
tose parodose. 

Norėjo rūpintis
Rokiškio socialinės paramos 

centro vadovė J. Paukštienė pa-
pasakojo, kad jau seniai pastebė-
jusi, ko šiems žmonėms reikia, 
iš gyventojų girdėjusi, kad jiems 
labai reikia augintinio. Buvęs 
katinas, kuris apsilankydavo tik 
kieme, buvo prižiūrimas ir glo-
bojamas gyventojų, tačiau viduje 
tarsi kažko trūko. Nuspręsta, kad 
reikia žuvyčių. Žmonės, gyve-
nantys savarankiško gyvenimo 
namuose, pažadėjo, kad patys 
jomis pasirūpins. Tad vienas pir-
kinys – akvariumas su žuvytėmis 
– kaip ir buvo aiškus. 

Ir pavaišino, ir palinksmino
Po relaksacijos kambario pri-

statymo bei atidarymo ceremoni-
jos visi buvo pakviesti pasivai-
šinti bei sudalyvauti edukacijoje 
„prie arbatos“. Rokiškio krašto 
muziejaus atstovė papasakojo 
apie arbatą, kaip ją teisingai už-
plikyti, kaip laikyti puoduką, kur 
padėti šaukštelį bei kitas subtily-
bes. Tą dieną buvo geriama juo-
doji arbata. Stalas buvo nuklotas 
saldumynais, užkandžių padė-
klais, vaisiais. Edukaciją muzi-
kos natomis paįvairino Rokiškio 
kultūros namų centro Juodupės 

padalinio moterų vokalinis du-
etas Asta ir Gailutė. Negana to, 
prisivaišinus užkandžiais, pasiū-
lyta paragauti ir bendruomenės 
„Pakriauna“ moterų pagaminto 
šiupinio. 

Jau naudojasi
Rokiškio socialinės paramos 

centro direktorė J. Paukštienė 
informavo, kad savarankiško 
gyvenimo namuose gyventojų 
skaičius nuolat kinta. Paskutiniu 
metu čia gyveno 20 žmonių, o 
maksimalus jų skaičius gali būti 
iki 30. Šie namai išsidėstę per 
tris aukštus. Pastatas pritaiky-
tas neįgaliesiems, yra keltuvas. 
Pabendravus su savarankiško 
gyvenimo namų darbuotojais po 
relaksacijos kambario atidary-
mo, jie pasidžiaugė, kad gyven-
tojai kambariu noriai naudojasi, 
atsipalaiduoja tiek, kad čia pat ir 
užmiega. 

Kambario atidarymo renginio 
rėmėjai: Pakriaunių kaimo ben-
druomenė „Pakriauna“, Laimu-
tė Sadauskienė, Rokiškio kraš-
to muziejus, Rokiškio kultūros 
namų centro Juodupės padalinio 
moterų vokalinis duetas Asta ir 
Gailutė.

Perkirpta simbolinė atidarymo juostelė. („Rokiškio sirena“ nuotr.) Prie bendro stalo.

Ant relaksacinio krėslo. Jaukumą kuria akvariumas.
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Muzikos parkelyje prabilo suoliukai
Rita GRIGALIENĖ

Muzikos parkelyje rugsėjo 
16-ąją pristatyti dar penki „ga-
lintys kalbėti“ suoliukai. Pažy-
mėti lentelėmis su QR kodais 
suoliukai prabyla literatų klubo 
„Vaivorykštė“ narių balsais. Po-
eziją skaito arba patys autoriai, 
arba jiems prijaučiantys žmo-
nės. Kiekvienas eilių autorius 
pristatomas – kas jis ir iš kur, 
skaitomi eilėraščiai. Planuoja-
ma, kad iš viso mieste bei rajone 
bus 15 „skambančių“ suoliukų. 

Būrys literatų
Į skambančių suoliukų prista-

tymą susirinko būrys bibliote-
kos darbuotojų bei literatų klubo 
„Vaivorykštė“ narių. Pučiant vė-
jui ir vis taikantis lietaus lašams 
apdrėbti knygų puslapių raides, 
čia pat buvo skaitomos Danutės 
Mažeikienės, Alės Daratos Kaz-
lauskienės, Gražinos Pitrėnie-
nės ir Stasės Junokienės eilės. 
Muzikos parko suoliukai pra-
kalba Jolantos Augulienės, Jono 
Balaišio, Laimos Bieliūnienės, 
Stasės Junokienės, Alės Daratos 
Kazlauskienės, Redos Kiselytės, 
Valdo Liolio, Danutės Mažeikie-
nės, Dainoros Mineikienės, Zitos 
Mironienės, Vidos Papaurėlienės, 
Gražinos Pitrėnienės, Irenos Var-
nienės, Audronės Vainauskaitės 
kūrinių žodžiais. 

Taip pat suoliukuose skamba 
ir kraštiečių literatų – Alfonso 
Keliuočio, Dano Kairio, Vytauto 
Šavelio kūryba. Ją įgarsino reži-

sierius bei profesionalus skaitovas 
Eligijus Daugnora. 

Kitokia poezija
Suoliukai – Rokiškio rajono sa-

vivaldybės Juozo Keliuočio viešo-
sios bibliotekos projekto „Poezija 
kitaip“ rezultatas. Nors ir buvo 
sakoma, kad rugsėjo 16-ąją suo-
liukai „suskambėjo“, tačiau ne-
reikia suklysti – juose neskamba 
muzika, kalba tik eilės. Tam, kad 
suoliukus galėtumėte „prakalbin-
ti“, reikia turėti išmanųjį telefoną, 
į jį atsisiųsti QR kodų nuskaitymo 
programėlę ir, panorus paklausyti 
eilių, nuskaityti kodus. 

„Prasisuko“ su mažu biudžetu
Kalbančių, skambančių ar tie-

siog šiaip gyvybę parodančių 
suoliukų idėjai buvo reikalingos 
lėšos. Finansiniai rėmėjai – Ro-
kiškio rajono savivaldybė, prita-
rusi projektui, lėšas skyrusi Lie-
tuvos kultūros taryba. Projekto 
biudžetas buvo nedidelis, tačiau 
šiai idėjai jo užteko, nes rasta 
visuomeniškų pagalbininkų bei 
konsultantų. Skaitymus įgarsi-

no Rokiškio kultūros centro gar-
so specialistas Kęstutis Matelis, 
QR kodų konvertavime gelbėjo 
kraštietis Žygimantas Jasiulionis. 
Liko neįvardintas ir vienas „savas 
žmogus“, kuris turinį konvertavo į 
atitinkamus formatus.

Muzikinis fonas
Viena iš poezijos mylėtojų – 

Rokiškio Rudolfo Lymano muzi-
kos mokyklos mokytoja L. Bie-
liūnienė – eilių skaitymams prie 
„skambančių“ suoliukų suteikė 
muzikinį foną. Pučiant žvarbiam 

vėjui, daugiausia skambėjo jos 
virpinamos kanklės. 

Vyksta tąsa
Rokiškio rajono savivaldybės 

Juozo Keliuočio viešosios bibli-
otekos direktorės pavaduotoja 
Daiva Vilkickienė išsitarė, kad 
projektą bus galima tęsti, skaitant 
ir kitų poetų eiles, o turimi įrašai 
pasitarnaus, įgyvendinant ne vie-
ną kultūrinę veiklą. Iki prakalbant 
suoliukams Muzikos parke, bi-
bliotekos kieme jau buvo galima 
Pauliaus Širvio eilėraščiais vos 

vienu mygtuko paspaudimu praš-
nekinti sieną. P. Širvio eiles skaito 
aktorius Andrius Bialobžeskis. 

Planuojama, kad bibliotekos 
kiemelyje dar bus skaitoma Ele-
nos Mezginaitės poezija, tas pats 
įrašas bus ir Laibgaiuose. Bus 
įgarsinta Mildos Olkinaitės kūry-
ba, jos dienoraščiai. Šiuos tekstus 
skaitys aktorė Virginija Kochans-
kytė. M. Olkinaitės kūrybos bus 
galima pasiklausyti ir bibliotekos 
kiemelyje, ir Panemunėlio gele-
žinkelio stoties gyvenvietėje prie 
stogastulpio. 

Skaitovai ir poezijos mylėtojai – vienoje vietoje. („Rokiškio sirena“ nuotr.)

Taip atrodo QR kodai ant suoliukų.

Lailūnų kaimo bendruomenės šventė „Po darbelių po darbų“ 
Lailūnų kaimo bendruomenės 

kiemelis prisipildė įvairiausio 
šurmulio. Džiaugėmės, kad net 
pats dangus dovanojo be galo 
gražią dieną.

 
Nuo pat ankstaus ryto vyko di-

dysis pasiruošimas šventei. Kie-
melyje įsikūrė mūsų šauniosios 
šeimininkės Ona Žemaitienė, 
Daiva Jakubkienė, Violeta Kaza-
navičienė, Regina Puronienė kur 
iš garuojančių katilų visus viliojo 
gardžios košės ir troškinio aroma-
tai.

Visai šalia pramogų kampelis 
vaikams kur edukaciją vedė Ku-
piškio raj. Skapiškio miestelio bi-
bliotekininkė Roma Bugailiškie-
nė, buvo cukraus vatos, kukurūzų 
spragėsių. Netrūko ir prekiautojų 
savo produkcija; savo siūtus ga-
minius pristatė Eglė Preikšienė, 
megztas kojines, pirštines Alvina 
Blažienė, džiovintas vaistažoles 
Daiva Jakubkienė, medų Romual-
das Spietinis, turėjome ir atvyku-
sių amatininkų.

Bibliotekos gatvę užpildė seno-
vinių auto-moto paroda kurią orga-
nizavo Alis Keršulis.

Šventė prasidėjo konferencija 
kuria vedė bendruomenės pirmi-
ninkė Rita Inčiūrienė. Konferen-
cijos metu buvo kalbinti ekspe-
dicijos metu aplankyti anksčiau 

ūkininkavę ir dabartiniai Obelių 
kaimo ūkininkai: Ona ir Vincas 
Bagužiai, Bernardas Bagužis, 
Laima ir Romas Kiaulėnai, Daiva 
Jakubkienė, Valdas Lukošiūnas, 
Mikniūnų kaimo ūkininkai Audro-
nė ir Egidijus Lukošiūnai. Taip pat 
alternatyvia ūkininkavimui veikla 
užsiimantys Romualdas Varanius 
(bitininkystė), Ingrida ir Šarūnas 
Inčiūrai (vynininkystė).

Šventės metu tradiciškai pa-
sveikinti „Mažieji lailūniečiai“ 
- Džesika Juranaitė, Simona Ja-

nušauskaitė, Adriana Mačaitytė ir 
Martynas Inčiūra.

Šių metų nominacija „Mūsų 
perliukai“ įteikta: Kristinai ir Jo-
nui Rybačauskams, Eimutei Inčiū-
rienei, Audronei Lukošiūnienei, 
Aurelijai ir Rolandui Vošteriams, 
Onai Žemaitienei, Daivai Jakub-
kienei, Daivai Lukošiūnienei, Jū-
ratei Balčiūnienei, Loretai Misiū-
nienei, Aliui Keršuliui.

Pasveikinti bendruomenės na-
riai atšventę ir dar švęsiantys savo 
jubiliejus, o jų šiemet net trylika.

Šventinį koncertą pradėjo Pan-
dėlio UDC Martynonių skyriaus 
moterų ansamblis (vad. Regina 
Lukošiūnienė), grojo ir dainavo 
Ukmergės k. c. Deltuvos skyriaus 
liaudiškos muzikos kapela „Ma-
garyčios“ (vad. Kazimieras Piesti-
nis), smagiais šokiais džiugino Bir-
žų k. c. vyresniųjų liaudies šokių 
kolektyvas „Verpetas“ (vad. Dan-
guolė Kalkienė), skambias dainas 
dovanojo Pasvalio k. c. Raubonių 
skyriaus vokalinis ansamblis „Ra-
dasta“ (vad. Lidija Zagorskienė).

Dėkojame visiems, kurie prisi-
dėjo prie šio ŽŪM projekto vykdy-
mo. Už nepaprastą vyno edukaciją 
nuoširdus ačiū Ingridai ir Šarūnui 
Inčiūrams. Ačiū svečiams, seno-
vinių automobilių savininkams ir 
šios parodos sumanytojui Aliui 
Keršuliui.

Sakome ačiū mūsų šeiminin-
kėms, kurios pasirūpino, kad visi 
būtų sotūs ir ačiū visiems, visiems 
padėjusiems, prisidėjusiems prie 
šventės rengimo.

Lailūnų kaimo bendruomenės inf.

Šventės akimirkos.
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Kaip gyventi nenuobodžiai, atsakymą žino „Caritietė“ 
Zita Stalauskienė

Rita GRIGALIENĖ

Šiuo metu Zitą Stalauskie-
nę dažniausiai išvysime kažkur 
netoli bažnyčios ar jos viduje. 
Tą dieną su moterimis vaini-
kais puošė Rokiškio Šv. apaštalo 
evangelisto Mato bažnyčią mies-
to šventei ir atlaidams. Ji – Ro-
kiškio dekanato Carito savano-
rė. Anksčiau – aktyvi sveikuolė, 
į savo namus priėmusi dvi tėvų 
globos stokojusias mergaites. 
„Rokiškio Sirena“ pakalbino 
senjorę apie tai, kuo gyventa ir 
kas patirta, nepamirštant ir da-
barties.

Nemėgsta fotografuotis
Jaukiose Carito patalpose su 

Zita susėdome arbatos. Lyg ir ne-
noromis, po truputį, savanorė baž-
nyčios pagalbininkė atsivėrė. Iš 
pradžių labai nenorėjo fotografuo-
tis. Nusprendėme – ai, ką jau da-
rysi, ieškosime iš praeities. Vis tik 
vėliau pavyko Zitą „pagauti“ su 
vainikais bažnyčioje.

Praėjo 60 metų
„Esu iš Kirkūnų kaimo, kuria-

me iš 40 sodybų liko tik 4. Apie 
savo kaimą esu rinkusi duomenis 
ir gerai žinau. Kaime kažkada 
buvo pradinė mokykla, tai pradė-
jau mokslus nuo jos. Po to lankiau 
septynmetę mokyklą Lukštuose. 
Vėliau – vidurinę mokyklą Obe-
liuose. Šiemet sukanka 60 metų, 
kai baigėme vidurinę mokyklą. 
Mūsų auklėtojos jau mirę, o ir mes 
ne visi išgyvenome“, – pasakojo 
Zita apie savo kaimą ir mokslus.

Į mokyklą – įvairiais keliais
Paklausėme, o kaipgi pavykda-

vo nueiti į mokyklas žvarbesniais 
orais. Turbūt nieko nenustebinsi, 
jeigu pasakytume, kad tais laikais 
vaikai mokytis keliaudavo ir per 
balas, ir per pusnis. Vis tik Zita iš-
sitaria, kad žvarbiu oru į Lukštus 
arkliuku paveždavo tai tėvai, tai 
kaimynai. Lukštuose buvęs ir ben-
drabutis. Ten gyvenančių mokinių 
tėvai buvo įpareigoti atvežti mais-
to moksleiviams pamaitinti. Mo-
kantis Obeliuose žiemą Zitai taip 
pat teko gyventi tai bendrabutyje, 
tai pas žmones. Geresniu oru mer-
gaitė į mokyklą važinėjusi tėvelio  
dviračiu. 

Šeima nebadavo
Kad ir buvo šeimoje 11 vaikų (7 

sesės ir 4 broliai), Zita sako, kad 
valgio jie nestokoję – visada buvę 
raugintų kopūstų, bulvių, morkų. 
Mėsos, tiesa, nelabai dažnai tek-
davę ragauti, tačiau spirgiukai ją 
atstodavę. Pavasarį mama vaikus 
išsiųsdavo į pievas rinkti rūgšty-
nių ir iš jų virdavo sriubą. Sode 
buvo obelų, vyšnių, eidavome uo-
gauti, grybauti. Dabar sesės visos 
dar tebegyvena, o brolis liko tik 
vienas, jauniausias.

Studijas teko palikti
Zita iškeliavo mokytis į Vil-

niaus pedagoginį institutą ir pa-

sirinko vokiečių kalbos studijas. 
Mergina ruošėsi tapti mokytoja. 
Pasak Zitos, toks pasirinkimas 
buvęs dėl to, nes geriausiai jai se-
kėsi kalbos. Deja, ketvirto kurso 
pradžioje stropi studentė mokslus 
metė – ištekėjo ir šeima pasidarė 
svarbiau. Nebuvo šio dalyko ne-
akivaizdinių studijų, todėl dėl to 
nebeliko kitos išeities. 

Vienoje darbovietėje
„Kalba nedingo iš mano akira-

čio. Vokiečių kalba man gyveni-
me pravertė“, – sakė Zita. Tiesa, 
darbas su vokiečių kalba niekaip 
nebuvo susijęs – visą gyvenimą 
moteris pradirbo „Rokiškio sūry-
je“. O ir mokslus spėjo pabaigti – 
baigė ekonomiką Vilniaus finansų 
- kredito technikume. 

Anksti liko našle
Ir šeimoje Zitai nebuvo laiko 

nuobodžiauti – augo trys vaikai 
– du sūnūs ir dukra, vyriausiam 
dabar 56 metai. Dukra Gaiva dirba 
švietimo metodininke, sūnus Gie-
drius – mašinų gamykloje, o Gin-
taras susikūręs verslą Molėtuose. 
Vyras Ramutis Stalauskas buvo 
žinomas muzikantas, savo srities 
žinovas. Vyras išėjo anapus gana 
anksti – būdamas 48-erių. 

Nepakartojamas pojūtis
Vyro mirtis turbūt ir buvusi 

priežastis susidomėti sveika gy-
vensena ir maudymusi ežere bet 
kokiu oru. Zita pasakoja, kad su-
tikusi draugę ir pasiguodusi, kad 

nebežino, kaip gyventi. Ji pasiū-
liusi nusimaudyti ežere. Zita ir 
pabandė. Pasakoja: „Buvo šalna, 
balandžio 23 d. rytas, 1991 metai. 
Atėjau prie ežero ir matau – mo-
terys maudosi. Pašaukė ir mane. 
Pagalvojau: „Jeigu jos gali, tai ko-
dėl aš negaliu?“ Nusimaudžiau ir 
atėjo tokia atgaiva, jausmas, kad 
tarsi sparnai išaugo. Net pagalvo-
jau, kad atgimiau iš naujo“.

Susibūrė bendraminčiai
Taip kiekvieną rytą 12 metų 

žiemą su moterimis – sveikuolė-
mis išsikirsdavo eketę ir maudy-
davosi. Susikūrė klubas „Darna“, 
po to jis gavo pakeisti pavadinimą 
į tiesiog „Sveikatos klubą“. Mat 
pirmuoju pavadinimu juridinis 
asmuo jau egzistavo anksčiau. 
Sveikuolių vadas buvo Augutis 
Kriukelis. Bendraminčiai vykda-
vo kartu į renginius, dalyvaudavo 
„Sveikatos mokykloje“ Palangoje. 
Vasario mėnesį vykdavo ruonių 
šventė, rudenį – sveiko maisto 
šventė, žiemą – šventė „Sveikata 
– dvasios pergalė“, o vasarą – ren-
ginys „Sportas visiems“.  

Įveikė ir maratoną
Veiklos netrūko. Vis dar neiš-

blėsta iš Zitos atminties bėgimas 
Anykščiuose į Laimės žiburį. Kie-
kvienas klubas iš savo vietovės 
bėgdavo į Anykščius. Ir taip – 10 
metų iš eilės. Įveikė kažkada Z. 
Stalauskienė ir maratoną. Tąkart 
buvo gąsdinančių, kad gali nepa-
vykti, sakančių „nesvarbu nubėgti, 

svarbu parbėgti“, bet nieko blogo 
nenutiko ir 42 kilometrai su trupu-
čiu buvo įveikti. Zita sako, kad tik 
kojos maratoną jautė visą savaitę 
po jo. Bėgo sveikuolė maratoną ir 
Stokholme, tarp daugybės žmonių 
buvo 598-ta. 

Sustabdė sąnariai
Zita sako, kad pasigenda tų lai-

kų dvasios – susitikimų, sporto 
švenčių, bėgimų, tačiau jau šie-
met maudytis ežere nustojo. Sakė 
sauganti sąnarius, nori atstatyti 
miegą. „Mes daug kur perdegam 
ir galvojam, kad viską galim“, - 
pastebėjo Zita ir pripažino, kad 
dabar tikrai ne viską gali. Kažkada 
turėjusi sveikatos bėdų – jaunystė-
je sirgusi pleuritu, plaučių uždegi-
mu, tačiau, kai pradėjo „sveikuo-
liauti“, apie ligas pamiršo. Vis tik 
dabar apie save primena skaudan-
tys sąnariai...

Stumtelėjimas link  bažnyčios
Vyro mirtis Zitą pastūmėjo ne 

tik link eketės, bet ir link bažny-
čios. Moteris pasakoja, kad tada 
pradėjo lankytis pas vienuolę se-
serį Loretą, kuri vedė tikėjimo 
keliu. Vienuolė globojo vaikus iš 
Obelių vaikų globos namų. Ji ir 
pasiūlė atostogoms pasiimti vie-
ną mergaitę – Aureliją. Mergaitė 
Zitos šeimoje atostogavo ne kar-
tą, o paklausta, ar nenorėtų baigti 
mokyklą Rokiškyje, atsakė, kad 
tikrai taip. Mat esą, jeigu baigtų 
mokslus kaip interneto auklėtinė, 
būtų nekoks žmonių požiūris į ją. 
Dvyliktą klasę baigė Rokiškyje, 

gyvendama pas Zitą Po kiek laiko 
Zita sutiko su pasiūlymu pagloboti 
liūdną mergaitę Vaigą, sutiktą pas 
„nepilnamečių vadovę“. Abi mer-
gaitės šaunios, joms dabar sekasi 
gerai, abi gyvena Norvegijoje ir 
retkarčiais aplanko.

Kita priežastis – „aprimome“ 
Kodėl „nebesveikuoliauja“ da-

bar, Zita aiškino ir dar kitaip: „Ne-
tekome savo patalpų, aprimome, 
pasenome, atsirado Visuomenės 
sveikatos biuras, užsiimantis švie-
tėjišką misija, tai ir nebebuvo noro 
kažką organizuoti... Gal atsirastų, 
kas norėtų to imtis dabar?..“

Ką reikia, tą ir dirba
Zita pasakoja, kad savanoriau-

ja ne tik puošiant bažnyčią, bet 
šeštadieniais dirba ir Carito bibli-
otekoje. Ji dalyvauja ir dalinant 
suaukotus rūbus žmonėms. Keletą 
metų iki pandemijos teko dalinti 
maistą jo stokojantiems žmonėms. 
Zita pripažino, kad padeda puoš-
ti bažnyčią, padėdama pasirengti 
šventėms, tačiau dirba ir bet ko-
kius reikalingus darbus, prižiūri 
vienuolių, kunigų kapus, kaip ir 
kitos caritietės. Visų veiklų, anot 
Zitos, neišvardinsi. Ką reikia, tą ir 
dirbanti, kviečia ir kitus įsijungti į 
Carito veiklą.

„Jeigu žmonės sako „nuobodu 
namie“, aš jiems sakyčiau: „Pa-
sidaryk, kad nebūtų nuobodu“, - 
pokalbio pabaigoje Zita pamokė, 
kaip gyventi nenuobodžiai.

Zita Stalauskienė puošia bažnyčią. („Rokiškio sirena“ nuotr.)
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„Blue/Yellow“ lyderis J. Ohmanas – 
Ukrainai suaukota beveik 50 mln. Eurų

Aušra MALINAUSKIENĖ

Rugsėjo 16 dieną, penktadie-
nį, Europos namuose, Vilniuje, 
Europos piliečio apdovano-
jimas buvo įteiktas Ukrainos 
pasipriešinimą remiančiai or-
ganizacijai „Blue/Yellow for 
Ukraine“ ir jos vadovui Jonui 
Ohmanui.

Solidarumo pavyzdys
Šiemet Europos Parlamento 

teikiamą Europos piliečio apdo-
vanojimą pelniusi organizacija 
„Blue/Yellow for Ukraine“ nuo 
2014 metų remia Ukrainos gin-
kluotą pasipriešinimą – šios ša-
lies karius ir savanorius. Už su-
rinktus pinigus perkami šalmai, 
neperšaunamos liemenės, vaistai, 
apranga ir kitos priemonės. Vil-
niuje įsikūrusiai organizacijai 
vadovauja Švedijoje gimęs reži-
sierius J. Ohmanas. 

Europos piliečio apdovanoji-
mui šią organizaciją nominavęs 
europarlamentaras Petras Auš-
trevičius sakė: „Man buvo labai 
lengva padaryti šį pateikimą, kad 
„Blue/Yellow“ būtų pripažinti 
Europos piliečiais, nes jie nusi-
pelnė nuoširdžios padėkos. Jonas 
ir jo komanda padarė milžinišką 
darbą per pastaruosius aštuo-
nerius metus, o tai ką jie daro, 
įrodo, kad tai nėra vienkartinis 
veiksmas. Tai – įsipareigojimas 
Europai, nes Ukraina yra Eu-
ropos dalis, todėl labai simbo-
liška, kad ši organizacija gauna 
Europos piliečio apdovanojimą. 
J. Ohmano iniciatyvos vertos di-
džiausios mūsų pagarbos ir dė-
kingumo, o „Blue/Yellow“ veikla 
yra bene ryškiausias europietiš-
ko solidarumo kovoje už laisvę 
pavyzdys. Turbūt nėra nė vieno 
Lietuvos piliečio, kuris nežino 
apie šią organizaciją ir jos veiklą. 
O be mūsų visų paramos ši perga-
lė nėra garantuota“. 

Bendra patirtis
J. Ohmanas dėkojo už apdo-

vanojimą: „Labai džiugu matyti 
tiek žmonių, su kuriais teko dirbti 
itin sudėtingomis sąlygomis. Turi 
žinoti kodėl tą darai. Motyvacijų, 
kaip Lietuvos pilietis, gali matyti 
labai daug, nes tai skaudi istorinė 
patirtis, mūsų ir aplink esančių 
šalių, priespaudos, depresijos, 
okupacijos. Taip pat yra ir teisy-
bės troškimas, todėl didžiuojuo-
si, kad galiu padėti Ukrainai, nes 
mes žinome tos šalies istoriją nuo 
Maidano, kai ji norėjo eiti Euro-
pos link, tačiau to neleido Rusi-
ja“. 

Fiziškai pavargo
Šalies žiniasklaidai J. Oh-

manas sakė, jog jų organizacija 
Ukrainai jau surinko apie 50 mln. 
Eur, už kuriuos perkamos ukrai-
niečiams reikiamos priemonės.

„Jeigu stoji į karą, turi žinoti, 
kodėl tą darai. Mūsų organizaci-
jos nepalyginsi su kitomis tokio-

mis organizacijomis Europoje. 
Dirbame nesustodami. Žinoma, 
esu pavargęs fiziškai, tačiau nuo-
vargio neturiu, nes turime eiti iki 
galo, todėl reikia ir toliau auko-
ti. Jaučiame, kad buvusios au-
kojimo euforijos nebėra, kai per 
dieną surinkdavome net po kele-
tą milijonų eurų, tačiau šiandien 
aukojimas yra stabilus. Mūsų pa-
rama Ukrainai reiškia, kad mes, 
kaip Europos Sąjungos piliečiai, 
darom teigiamą darbą. Tikiuosi, 
jog Europa pagaliau supras – da-
bar reikia elgtis kitaip nei iki šiol, 
todėl turim būti kartu iki perga-
lės“, – sakė J. Ohmanas.

Aukojo ir baltarusiai
Žiniasklaidos paklaustas, ar 

per Rusijos karą prieš Ukrainą, 
yra gauta paramos iš Baltarusijos 
ir Rusijos žmonių, J. Ohmanas at-
sakė, kad iš Baltarusijos sulaukta 
pagalbos, tačiau dėl Rusijos atsa-
kė: „Negaliu komentuoti“.

Kalbėdamas apie tai, kas 
vyksta fronto linijose, jis teigė, 
jog Ukrainos kariai Rusijos gin-
klų sandėlyje jau rado ir kiniškų 
sviedinių.

Atvyko ukrainiečiai
Į apdovanojimų ceremoniją J. 

Ohmano su Europos piliečio ap-
dovanojimu iš Ukrainos atvyko 
pasveikinti ir keletas ukrainiečių. 
Viena jų, braukdama ašaras dė-
kojo, vis kartodama, kad jų šaliai 
ypač svarbi lietuvių parama. 

„Atvykome pasveikinti žmo-
gų, kuris mums padėjo, kai buvo 
labai sunkus. J. Ohmanas – vie-
nintelis žmogus, į kurį kreipiesi 
ir jis visada atsako. Kai prasidė-
jo karas, mūsų vyrai kariauti ėjo 
su tuo, ką turėjome. Mums labai 
reikia vaistų, medicininės pagal-
bos ir mes su „Blue/Yellow“ pa-
rama turime galimybių tai gauti. 
Ukraina jums ir Lietuvai yra la-
bai dėkinga“, – sakė ukrainietė, 
teikdama jam Lietuvos vėliavą su 
ukrainiečių karių parašais. 

Iškart po apdovanojimų, rug-
sėjo 17 dieną, J. Ohmanas išskri-
do į  Vašingtoną, JAV, kur trečią 
kartą susitiks su Kongreso nariais 

dėl paramos Ukrainai.
Pelniusieji apdovanojimą
Nuo 2008 metų Europos pi-

liečio apdovanojimas skiriamas 
už nuopelnus siekiant geresnio 
Europos Sąjungos (ES) šalių ir 
gyventojų tarpusavio supratimo, 
plėtojant glaudesnį jų bendradar-
biavimą ir skleidžiant pagrindi-
nes ES vertybes: žmogaus orumą, 
lygybę, solidarumą, teisingumą, 
pilietines teises ir laisves. Pilie-
čiai, piliečių grupės, asociacijos 
ar organizacijos gali teikti pa-
raiškas Europos piliečio apdo-
vanojimui už savo įgyvendintus 
projektus arba nominuoti kitus. 
Kiekvienas Europos Parlamento 
narys taip pat gali iškelti po vieną 
kandidatūrą per metus.

Lietuvoje šį apdovanojimą jau 
yra pelniusi Šv. Jokūbo kelio sa-
vivaldybių asociacija, Lietuvos 
moterų lobistinė organizacija, 
Medardo Čoboto trečiojo am-
žiaus universitetas, Lietuvos neį-
galiųjų forumas, restoranas „Jur-
gis ir Drakonas“ ir salotų baras 
„Mano guru“.

Europos piliečio apdovanojimas buvo įteiktas organizacijai „Blue/Yellow for 
Ukraine“ ir jos vadovui J. Ohmanui. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Apdovanojimuose dalyvę ukrainiečiai dėkojo Lietuvai už visokeriopą paramą. 

„Blue/Yellow“ komanda: menininkai, architektai, kino kūrėjai, režisieriai. 

Ukrainietė įteikė Lietuvos vėliavą su ukrainiečių karių parašais.

Po apdovanojimų ceremonijos.
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Miesto gimtadienyje – dėmesys įvairioms tautoms
Rita GRIGALIENĖ

Šių metų Rokiškio miesto 
šventės tema – „Pamatyk pa-
saulio kaleidoskopo spalvas“. 
Greičiausiai šią temą padiktavo 
laikmetis, kai sulaukiame nuo 
karinės agresijos bėgančių ukrai-
niečių, o taip pat esame priversti 
pažinti ir kitas pasaulio tautas. 

Mugei nepalankus oras
Spalvingiausias buvęs šeštadie-

nis. Gaila, jau rugsėjis ir orai – ru-
deniu dvelkiantys. Viską apžiūrėti, 
paragauti, paklausyti reikėjo ne 
tik noro, bet ir užsispyrimo bei 
sveikatos. Aišku, būna ir blogiau. 
Kaip visada, Rokiškį nuspalvino 
prekybininkų mugė su įvairiausiais 
dirbiniais, kepiniais ar žaislais. 
Nepraleido progos mugėje pasire-
klamuoti ir politikai. Save pristatė 
dvi partijos – socialdemokratai ir 
LVŽS. Vaikų laukė atrakcionai. 
Miesto gatvėmis riedėjo motoci-
klai. Vyko sporto popietė „Rokiš-
kiada“.

Tautų palapinės
Turbūt daugiausia dėmesio su-

laukė daugelio tautų vėliavomis 
pasipuošęs L. Šepkos parkas. Vi-
sas šis vyksmas parke pavadintas 
„Pasaulio kaleidoskopu“. Mat čia 
buvo galima rasti palapines, ku-
riose buvo rodomos konkrečioms 
šalims būdingos veiklos. Prancū-
ziją pristatė „Levandų vanagynė“, 
Graikiją – jungtinės Rokiškio jau-
nimo centro bei bibliotekos pa-
jėgos su graikų deive priešakyje, 
Indijoje buvo galima pasidaryti 
laikiną tatuiruotę chna dažais, JAV 
palapinėje sėdėjo indėnės ir siūlė 
sapnų gaudyklėmis pagauti kuo 
spalvingesnius sapnus. Olandai 
siūlė parvežtus iš savo šalies ori-
ginalius daiktus. Japonijoje mer-
gina vaikus ir suaugusius mokino 

origamio (lankstymo iš popieriaus) 
meno. 

Dėmesys Ukrainai
Turtingiausias – ukrainiečių kie-

melis. Ten siūlytos ir ukrainiečių 
pačių darytos spalvinimo knyge-
lės, kuriose prierašai po piešiniais 
– tiek lietuvių, tiek ukrainiečių 
kalba. Moterys vaišino sočiu troš-
kiniu, dalino pačių gamintus vir-
tuvės reikmenis. Norintys paremti 
Ukrainą, tai galėjo padaryti čia 
pat, paaukodami norimą sumą. 
Tiek „tikros“ ukrainietės, tiek jas 
palaikančios rokiškietės buvo pa-
sipuošusios spalvingais tautiniais 
vainikais. 

Linksmino ir vaikus
Vaikai, kaip ir dažnoje šventėje, 

galėjo tikėtis nusipiešti spalvingą 
veidelį, paragauti saldumynų. Jų 
laukė ir pramogos „Magiškame 
miške“. Buvo galima rasti ir se-
novinių lietuviškų žaidimų. Dalis 
vaikų ir suaugusiųjų susidomė-
jo Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
Rokiškio skyriaus savanorių mo-
kymais apie gaivinimo veiksmus 
užspringus ar ištikus širdies prie-
puoliui bei kitoms netikėtoms su 
grėsme gyvybei susijusiomis situ-
acijomis. 

Šokiai ir dainos
L. Šepkos parke šoko, trypė, 

grojo ir dainavo įvairių šalių atli-
kėjai. Vienas tautinių šokių kolek-
tyvas buvo atvykęs iš Lenkijos, 
lenkiška dvasia pasidalino tautinių 
mažumų kolektyvas iš Visagino, 
pasirodė atlikėjai iš Katalonijos, 
Malaizijos, Vengrijos bei Ukrai-
nos. Parke savo kūryba atlikėjai 
dalinosi dviejose scenose (maža ir 
didesne), o vėlesniu metu susirinko 
į didžiąją sceną prie Rokiškio kul-
tūros centro, kurioje vėliau minią 
išjudino Donatas Montvydas ir vė-
liau vykusi diskoteka.

Atidengti atminimo ženklai
Atskira miesto šventės (523 

gimtadienio) dalis – atminimo žen-
klų atidengimas ant kultūros namų 
sienos. Esamų ženklų ekspozici-
ją papildė dviejų Rokiškio krašto 
žinomų žmonių ženklai – operos 
solistės Irenos Jasiūnaitės bei Lie-
tuvos teatro, kultūros bei politinio 
veikėjo Jono Korenkos atminimą 
įamžinančios lentelės. Šia proga 
buvo atlikta muzikinė kompozici-
ja, atlikta ištraukos iš J. Korenkos 
spektaklio trumpa interpretaci-
ja. Keraminę lentelę J. Korenkai 
atminti pagamino menininkas 
Arūnas Augutis, o I. Jasiūnaitei 
skirto kūrinio autorius – Egidijus 
Radvenskas. 

Atminimo ženklų atidengimo ceremonija. („Rokiškio sirena“ nuotr.)

Šoka lenkų ansamblis.

Gaivinimo veiksmų mokosi Jūžintų seniūnas V. Stakys ir vaikai.

Scenoje – vengrai.

JAV atstovaujančios „indėnės“.Deivė iš Graikijos.
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Tris dienas trukęs miesto gimtadienis baigėsi Šeimos pikniku
Enrika PAVILONIENĖ

Sekmadienį vykę renginiai 
užbaigė tris dienas trukusį 
Rokiškio miesto 523-ąjį gimta-
dienį. Nuo pat ryto Nepriklau-
somybės aikštėje šurmuliavo 
Mataušo mugė, Rokiškio šv. 
apaštalo evangelisto Mato baž-
nyčioje vyko šv. Mato atlaidai, 
o vidurdienį visi rinkosi į L. 
Šepkos parką, kur vyko šeimų 
piknikas „Susmatam Šepkoj“.

Kolektyvų pasirodymai
Jei šeštadienis buvo skirtas Pa-

saulio tautų muzikai ir šokiams, 
tai sekmadienį scenoje karaliavo 
Rokiškio krašto mėgėjų meno ko-
lektyvai, kurie pasirodymų metu 
dainavo, grojo ir šoko. 

Smaližiavo maži ir dideli
Kol vieni klausėsi muzikinių 

pasirodymų, kiti galėjo pasma-
ližiauti „Rokiškio mamų klubo“ 
palapinėje, kur mamos vaišino 
spurgytėmis su šokoladu ir ka-
ramele, o visad klubui talkinan-
ti Renata („GrimeRena spalvoti 
veidukai“) vos spėjo vynioti cu-
kraus vatą. Nuo saldumynų apsa-
lę buriavosi prie Šaulių palapinės, 
kur gavo paragauti košės ir galė-
jo sušilti prie arbatos puodelio. 
Neliko nuskriausti ir rankdarbių 
mylėtojai. „In and Co“ kolekty-
vas kiekvienam užsukusiam pa-
dėjo pasigaminti po pakabuką su 
Rokiškio miesto simboliu – kiš-
kiu, laimės keksiuką, katinėlį ar 
drugelį. Savo veiklą pristatė ir 
Raudonojo kryžiaus savanoriai, 
pasiūlydami įvairias veiklas ma-
žiesiems.

Karpinių varžytuvės
Renginio metu, į sceną užlipusi 

Rokiškio turizmo ir verslo infor-
macijos centro direktorė Lina Va-
lotkienė, sveikindama visus susi-
rinkusius pasidžiaugė, kad miesto 
gimtadienio proga galėjo padova-
noti ne tik knygą „Rokiškio krašto 
etnokultūrinės veiklos trisdešim-
tmetis“, bet ir trečiąjį karpinį, kuris 
nugulė ant dar vieno Taikos gatvės 
daugiabučio namo. Pristačiusi idė-
jos gimimo pradžios istoriją ir ją 
įgyvendinusius autorius, susirinku-
siems organizavo mini viktoriną, o 
teisingai atsakiusiems į klausimus 
įteikė dovanas.

Padėkota ir karpinių autorei, 
tautodailininkei Gitai Kolosovie-
nei, kuri sakė, jog dėka šios idėjos 
– karpinių gatvės idėjos atsiradimo 
visi Lietuvos karpytojai žino, jog 
Rokiškio kraštas myli karpinius. G.
Kolosovienė pajuokavo, jog norėtų 
sau pamainos ir pakvietė savano-
rius į varžytuves – iškarpyti pirmąjį 
savo gyvenime karpinį. Išrinkusi 
penkis dalyvius, skyrė jiems už-
duotį, nupiešti ir iškarpyti paukš-
telius, kurie iš karto buvo pristatyti 
šventės dalyviams.

Tautinė akcija
Besibaigiant šventei, folkloro 

ansambliai „Gastauta“ ir „Saulala“, 
Senamiesčio progimnazijos moks-
leiviai, pakvietė susirinkusius pasi-
šokti ir kaip kasmet prisijungti prie 
tradicinės Tautinės akcijos „Visa 
Lietuva šoka“. Į šokių aikštelę su-
kvietė ir mokančius ir nemokančius 
šokti, tad prie scenos susibūrė gau-
sus būrys įvairaus amžiaus šokėjų.

Miesto gimtadienis baigėsi, iki 
susitikimų kitais metais.

Apdovanoti karpinių varžytuvių dalyviai. („Rokiškio sirena“ nuotr.)

Vokalinė grupė Bella Fa.

Rokiškėnai šoko kartu su visa Lietuva.Mamų klubo  palapinėje laukė smaližiautojų.

Veiklos mažiesiems Raudonojo kryžiaus savanorių palapinėje.
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Šildymo sezonas – ant slenksčio. Ką būtina žinoti?
Kasmet šildymo sezono metu 

– nuo spalio 1-osios iki balandžio 
1 dienos, dėl krosnių židinių ir 
dūmtraukių gedimų ar eksploa-
tavimo pažeidimų šalyje viduti-
niškai kyla apie 1 tūkst. gaisrų. 
2021-2022 m. šildymo sezono 
metu kilo 1 054 tokie gaisrai. 

Galimos grėsmės
Kuo šaltesnis šildymo sezonas, 

tuo intensyviau kūrenama, tad ir 
gaisrų dėl netvarkingų krosnių ir 
dūmtraukių kyla daugiau.

„Krosnių, židinių ir dūmtraukių 
gedimai arba netinkamas jų eks-
ploatavimas yra dažniausia gaisrų 
priežastis šaltuoju metų laiku, – 
sako Priešgaisrinės apsaugos ir gel-
bėjimo departamento Valstybinės 
priešgaisrinės priežiūros valdybos 
Valstybinės priešgaisrinės priežiū-
ros organizavimo skyriaus viršinin-
kas Aurimas Gudžiauskas. – Dau-
giau kaip pusė gaisrų dėl krosnių ir 
dūmtraukių – 58 proc. kyla kaimo 
vietovėse, nes čia didesnė dalis gy-

ventojų šildosi kietuoju kuru.“

Dažniausia klaida
Pasak A. Gudžiausko, lyginant 

gaisrų skaičių pagal savivaldybes, 
daugiausia tokių gaisrų kyla Kau-
no rajono, Vilniaus rajono, Kauno 

miesto, Alytaus rajono, Klaipėdos 
rajono savivaldybėse. Mažiausiai 
gaisrų dėl krosnių ir dūmtraukių – 
Neringos, Palangos, Visagino, Rie-
tavo ir Birštono savivaldybėse.

„Dažniausia klaida, matyt, yra 
ta, kad apie šildymo prietaisus pri-

Asociatyvi nuotr.

simenama tada, kai gerokai atvės-
ta ir reikia skubiai pradėti šildytis, 
tuomet nespėjama tinkamai pasi-
ruošti. Prieš kiekvieno šildymo se-
zono pradžią būtina juos patikrinti, 
nesvarbu, ar jie buvo naudoti praė-
jusį sezoną, ar ne. Prieš pradedant 
kūrenti būtina apžiūrėti, ar įrangoje 
nėra jokių matomų defektų, įtrūki-
mų, nesandarumų. Taip pat būtina 
išvalyti ne tik kietojo kuro katilą ar 
krosnį, bet ir visus dūmtakius bei 
dūmtraukį. Jeigu pastebimi defek-
tai arba pradėjus kūrenti matomi 
nesandarumai, būtina nedelsiant 
juos remontuoti,“ – pataria A. Gu-
džiauskas.

Laikytis taisyklių
Norint išvengti gaisrų savo na-

muose, svarbu laikytis elementarių, 
tačiau labai svarbių saugumo taisy-
klių. Degius daiktus ir medžiagas 
galima laikyti ne arčiau kaip 1 m 
iki krosnies pakuros ir 0,5 m atstu-
mu iki šildymo įrenginio. Taip iš-
vengsite užsidegimo nuo įkaitusių 
šildymo įrenginių paviršiaus. Grin-

dys prieš pakurą turėtų būti už-
dengtos nedegiomis medžiagomis, 
kad iškritusios žarijos ar kibirkštys 
jų neuždegtų. Tam galima panau-
doti skardos lakštą, keramines ply-
teles ar kitas nedegias medžiagas.

Tinkamas kuras
Kūrenimui geriau naudoti tik 

sausą kurą ir tik tokį, kokį reko-
menduoja šildymo prietaiso gamin-
tojas. Deginamos drėgnos malkos 
daug greičiau užteršia dūmtraukį 
dervomis. Taip pat negalima degin-
ti atliekų, plastikų, gumos, sinteti-
nių medžiagų. Įkuriant negalima 
naudoti degių skysčių (pavyzdžiui, 
benzino ar dyzelinio kuro), nes 
staigus liepsnos pliūpsnis gali ap-
deginti. Atkreipkite dėmesį ir į 
degių pastato konstrukcijų (stogo, 
perdangos, apdailos medžiagų) 
atstumą nuo dūmtraukio. Jis turėtų 
būti ne mažesnis kaip 25 cm.

Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento inf. 

Panevėžio apskrityje pusė žuvusių 
gaisruose – Rokiškio rajone

Per 8 šių metų mėnesius Lie-
tuvoje kilo 6 383 gaisrai. Jų 
metu žuvo 44 žmonės, o 101 gy-
ventojas patyrė traumų, tokią 
statistiką skelbia Priešgaisrinės 
apsaugos ir gelbėjimo departa-
mentas prie Vidaus reikalų mi-
nisterijos. 

Netekome mažiau
Palyginti su praėjusių metų tuo 

pačiu laikotarpiu, kai kilo 6132 
gaisrai, o juose žuvo 58 gyven-
tojai, šiemet gaisrų kilo 4,1 proc. 
daugiau, tačiau juose žuvo 14 gy-
ventojų, arba 24 proc., mažiau. 
Tai mažiausias gaisruose žuvusių 
žmonių skaičius per 19 metų.

Remiantis 2017–2021 m. gaisrų 
statistika, per aštuonis metų mėne-
sius šalyje vidutiniškai kyla 7 662 
gaisrai, kuriuose žūsta 58 gyven-
tojai, iš jų vasaros sezono metu 
kyla 2 302 gaisrai, kuriuose žūsta 
8 žmonės. Šią vasarą kilo 1 526 
gaisrai, juose žuvo 5 žmonės, t. y. 
gaisrų kilo 33,7 proc., o žuvusiųjų 
37,5 proc. mažiau nei 5-erių metų 
vasaros vidurkis.

Kokia statistika
Šiemet kilo vienas gaisras, ku-

riame žuvo 3 gyventojai, 3 gaisrai 
nusinešė po dvi žmonių gyvybes 
ir 35 gaisrai pasiglemžė po vieną 
žmogaus gyvybę.

Miestuose žuvo 11 žmonių (25 
proc.), o miesteliuose bei kaimo 
vietovėse – 33 (75 proc.), t. y. kai-
miškose vietovėse gaisruose žuvo 
3 kartus daugiau žmonių nei mies-
tuose. Devyni gyventojai žuvo 
Vilniaus (iš jų 5 – Vilniaus rajono 
savivaldybėje) apskrityje, po 8 – 
Kauno (iš jų 3 – Raseinių rajono 
savivaldybėje) ir Panevėžio (iš jų 
4 – Rokiškio rajono savivaldybė-
je) apskrityse, po 5 –  Šiaulių ir 
Utenos apskrityse, 4 – Klaipėdos,  
2 –  Alytaus, po 1 – Marijampolės, 

Telšių  ir Tauragės apskrityse.

Lemtingos dienos
Daugiausia žmonių žuvo šešta-

dienį (9 gyventojai) ir sekmadienį 
(8). Nuo 12 val. iki 17 val. gais-
ruose žuvo 19 žmonių (43 proc. 
žuvusiųjų), tragiškiausios mėnesio 
dienos – 19-oji (ugnis pasiglem-
žė 5-ių žmonių gyvybes), 14-oji 
ir 11-oji (ugnis pasiglemžė po 4 
žmonių gyvybes). Gaisruose žuvo 
32 vyrai ir 11 moterų, vieno žuvu-
siojo tapatybė nenustatyta. Gais-
ruose žuvusių žmonių amžiaus 
vidurkis – 65 metai.

Penkiolika gyventojų žuvo dėl 
neatsargaus rūkymo,  8 – dėl neat-
sargaus žmogaus elgesio su ugni-
mi, 6 – dėl krosnių, židinių bei 
dūmtraukių įrengimo ir eksploa-
tavimo reikalavimų pažeidimų bei 
gedimų, 3 – dėl elektros įrenginių, 
prietaisų, elektros instaliacijos 
gedimų, 2 – dėl pašalinio ugnies 
šaltinio, 1 – dėl tyčinės žmonių 
veikos (padegimų), 1 – dėl kitų 
priežasčių. Dar 8 žmonių žūties 
priežastys tikslinamos.

Gaisrų metu ugniagesiai šiemet 

išgelbėjo 48 gyventojus (pernai 
per tą patį laikotarpį – 72), 494 
pastatus (528), 63 transporto prie-
mones (103), 655 gyvūnus (635).

Sukeliančios priežastys
Pagrindinės gaisrų priežas-

tys – pašalinis ugnies šaltinis 
(22,6 proc.), neatsargus žmonių 
elgesys su ugnimi (15,8 proc.), 
krosnių, židinių bei dūmtraukių 
įrengimo ir jų eksploatavimo rei-
kalavimų pažeidimai bei gedimai 
(12,8 proc.), žolės, ražienų, auga-
lininkystės atliekų deginimas (8,3 
proc.), elektros įrenginių, prietai-
sų, elektros instaliacijos gedimai 
(7,2 proc.), transporto priemonių 
elektros instaliacijos gedimai (4,7 
proc.), neatsargus rūkymas (1,7 
proc.), savaiminis medžiagų užsi-
degimas (1,4 proc.). Be to, įregis-
truota 120 padegimų (1,9 proc.), o 
579 gaisrų (9,1 proc.) priežastys 
dar tiriamos.

Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento inf. 

Aštuonių šių metų mėnesių statistika rodo, kad šalyje kilo daugiau gaisrų nei per 
pernai tuo pačiu metu.

KRONIKA

2022 metų rugsėjo 14  dieną 21 val. 1 min. gautas pranešimas, kad Biržų g., Pandėlyje, 
Pandėlio seniūnijoje, dega šiukšlių konteineris.

2022 metų rugsėjo 18 dieną  7 val. 15 min. Rokiškio rajone, Pandėlyje, namo kieme, 
pastebėta, kad neužrakintame automobilyje „VW Golf“ (pagamintas 1995 m.) yra 
apdegusi priekinė sėdynė bei aprūkęs automobilio salonas.
Įtariamas padegimas. Nuostolis – 300 eurų.

Gaisrai Pandėlyje

2022 m. rugsėjo 17 d. 6.15 val.  Rokiškio rajono, Pandėlio seniūnijoje, Daupelių 
kaime, name, rastas dujinis pistoletas ir orinis šautuvas. Neblaivus (2.17 prom.) 
įtariamasis (g. 1978 m.) sulaikytas.

Rastas pistoletas ir šautuvas

Nuo pirmadienio, rugsėjo 19 d., į Lietuvą per Europos Sąjungos (ES) išorės sieną 
atvykstantiems Rusijos piliečiams bus taikoma sugriežtinta kontrolė. Šiemet iki rugsėjo 
vidurio pasieniečiai dėl įvairių priežasčių į Lietuvą per ES išorės sieną neleido patekti 
861 Rusijos piliečiui.

Sugriežtino kontrolę
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• Auto traliuko paslaugos. 5 m 
ilgis, 2 m plotis. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• Medinių grindų, parketo, laiptų 
pakopų, slenksčių šlifavimas, 
špakliavimas, lakavimas, 
poliravimas, restauravimas, 
atnaujinimas bei grindų klojimas. 
Tel. 8 643 99 966. Rokiškis
•  Šiltiname: stogą, perdangas, 
sienas, grindis, pertvaras. 
Važiuojame į bet kurį Lietuvos 
miestą. Tel. 8 623 90 689. Rokiškis
•  Atnaujinome prekyba malkomis. 
Lapuotis. Traktorines priekabos 
8 metrų kaina skaldytų 450 Eur., 
neskaldytų kaladėmis 400 Eur.  
Tel. 8 615 83 220. Rokiškis
• 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

PERKA

•  Perkame 1988-1994 m. VW 
Passat, Golf iki 1997 m. 1,6-1,8-2,0 
l, benzinas, Audi 100, C4, 2,3-2,6 
l, benzinas. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
•  Perku 2000 kg (2 tonas) grikių. 
Tel. 8 656 76 207. Rokiškis

KITA

• Naudotą autoklavą - konservų 
gamybai. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 660 52 637. Rokiškis
• Aliuminią talpą (bidoną) 40 l. 
Turiu 2 vnt. 18 Eur/vnt.  
Tel. 8 660 52 637. Rokiškis
•  Triratuką - gėlių stovą sodui, 
kiemui, sodybai. Kaina 132 Eur.  
Tel. 8 607 18 218. Rokiškis
•  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
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•  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

NUOMA

•  Išsinuomočiau butą Obeliuose. 
Kaina 200 Eur. Tel. 8 643 97 177. 
Rokiškis
•  Išsinuomočiau garažą. Geriausia 
būtų dvigubas. Tel. 8 643 42 202. 
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. Name trys atskiri 
kambariai, visos komunikacijos, 
virtuvėje visa buitinė technika.
Smulkesnė informacija telefonu. 
Tel. 8 693 29 991. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo Rokiškio mieste. 
Galiu dirbti valytoja ir bet kokius 
kitus darbus. Tel. 8 680 29 333. 
Rokiškis
• Ieškau darbo statybose. Galiu 
pjauti, skaldyti malkas, savo 
įrankiais. Tel. 8 605 33 586. 
Rokiškis
• Vaikinas turintis elektriko profesiją 
PK elektrosaugos kategoriją ieško 
darbo. Esu be žalingų įpročių. Turiu 
B kategorijos vairuotojo teises. 
Darbas kompiuteriu, gerai moku 
anglų kalba. Tel. 8 632 25 393. 
Rokiškis
• 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

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingi tinkuotojai, rankinių ir 
automobilinių būdų tinkuoti. Plytelių 
meistrai. Apgyvendinu, darbo rūbus 
išduodu, apmokame kelione. Darbai 
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Kaina 
2400 Eur.  
Tel. 8 604 74 745. Rokiškis
•  Valstybinių miškų urėdija 
Rokiškio regioninis padalinys 
ieško miško darbininkų. Darbas su 
krūmapjovėmis Kupiškio rajone. 
Detalesnė informacija telefonu.  
Tel. 8 620 46 188. Rokiškis
•  Darbas sodyboje. Žemė, 
senas namas. Reikalinga patirtis 
remontuojant ir prižiūrint teritorijas. 

Kviečiame atsakingą žmogų. Lukštai 
5 km, Rokiškis 15 km. Dirbti 2 
dienas per mėnesį, 60 Eur/mėn., 
ilgam laikui. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 602 73 755. Rokiškis
• Įmonė siūlo darbą vairuotojui. 
Darbas su vilkiku po Lietuvą. 
Daugiau informacijos telefonu.  
Tel. 8 650 23 641. Rokiškis
•  Ie&scaron;kome 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

PAŽINTYS

AUGALAI

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

•  Naudotą sofą-lovą. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 675 29 778. 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, 
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 

BALDAI

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
• 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

• Naudotą šaldiklį Snaigė. 6 stalčiai. 
Tel. 8 614 61 208. Rokiškis
•  Geros būklės švarų prižiūrėtą 
šaldiklį Whirlpool UW6 F2C WB. 
Aukštis 165 cm, plotis 58,5 cm,6 
stalčiai. Bešerkšnė sistema. Kaina 
250 Eur. Tel. 8 699 42 848. Utena
•  Veikiantį kavos aparatą Saeco. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 674 54 495. 
Rokiškis
•  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

BUITINĖ TECHNIKA
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Informuojame žemės sklypo Nr.7390/0002:190 esan-
čio Augustinavos k., Panemunėlio sen., Rokiškio r., savi-
ninkus, kad R.Barono žemėtvarkos darbų įmonės mati-
ninkas Eugenijus Mikulėnas (kvalifikacijos pažymėjimo 
Nr.2M-M-328) 2022-10-10 d. 10 val. vykdys žemės sklypo 
Nr.7390/0002:159 esančio Augustinavos k., Panemunėlio 
sen., Rokiškio r., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsames-
nės informacijos, prašom kreiptis į R.Barono žemėtvarkos 
įmonės E.Mikulėną adresu Taikos g.5, Rokiškis el. paštu ka-
volzeme@parok.lt. arba telefonu 861295721; 861295720

Užs. 1891

•  Dovanojame įvairios talpos 
stiklainius. Tel. 8 615 16 534. 
Rokiškis
•  Dovanoju jauną nedidelį 11 mįn. 
šuniuką. Tel. 8 612 80 825. 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

•  Išaugtas striukes mergaitei. 
Maždaug 10-12 m. Kaina 4-5 Eur. 
Tel. 8 618 33 846. Rokiškis
•  Labai gražius natūralius 
moteriškus kailinius. Dydis XXXL. 
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 627 00 610. 
Rokiškis
•  Megztuką. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 879 03 212. Rokiškis
• 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
• 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

DRABUŽIAI/AVALYNĖ

•  Ausines. Tel. +37067083051. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 681 58 849. 
Rokiškis
•  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

GARSO TECHNIKA

GYVULIAI, GYVŪNAI

•  Katino namelį. Yra pagalvėlė 
kurią galima skalbti arba tiesiog 
išimti kai karšta. Mano katinėlis tik 
pasimatavo. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 600 13 201. Rokiškis
•  Šių metų gaidelius.  
Tel. 8 654 89 873. Rokiškis
• 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

•  Monitorių LG 24mp59g. Įstrižainė 
24 colių. Kaina 95 Eur.  
Tel. 8 675 00 301. 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 MOBILIEJI TELEFONAI

•  Moliūgus. Tel. 8 625 85 804. 
Rokiškis
•  Žieminius česnakus. Likutis, kaina 
4 Eur/kg. Dar turiu didelių česnakų 
(apie 20 vnt.), 1 Eur/vnt.  
Tel. 8 685 14 688. Rokiškis
•  Vienkiemyje, toli nuo pramonės 
ir kelių, laikomą bičių medų. Labai 
skanus: miško augalų, liepų, šviežias 
tiesiai iš bitininko rankų. Bitutės 
laikomos savo poreikiams, tiesiog 
medaus daugiau nei galime patys 
suvartoti. 5 Eur/kg.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
•  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

MAISTO PRODUKTAI

•  Xiaomi Mi 9 Lite 128 GB 6 GB 
RAM. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 623 70 106. Rokiškis
• ipPone X 64 GB su įdėkliukais 
ir apsauginiais stikliukais. Vienas 
uždėtas ant ekrano. Pridedu belaidį 
krovimą. Kaina 220 Eur.  
Tel. 8 623 70 106. Rokiškis
•  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

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

•  Erdvų 4 kambarių butą 
antrame aukšte. Namas mūrinis. 
Sienos ir grindis apšiltintos. 
Pakeistos santechnikos ir elektros 
instaliacijos. Visi langai atidaromi. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 606 00 103. 
Rokiškis
•  Namą Rokiškio raj., Laibgalių 
k. Laibgalių g. 13. Pastato tipas: 
medinis su karkasu. Namo plotas: 
119 kv. m., gyvenamas plotas: 83 
kv. m. Malkinės plotas: 40 kv. m. 
Malkinės sienos: medis su karkasu. 
Daržinės plotas: 39 kv. m. Kaina 
14000 Eur. Tel. 8 659 12 691. 
Rokiškis
• Tvarkingą 3 kambarių butą 
Rokiškyje, Jaunystės g. Mūrinis 
namas. Svetainė sujungta su 
virtuve. Įstiklintas balkonas. 
Vonioje, elektr. šildomos grindys. 

NEKILNOJAMASIS TURTAS

Lieka visi baldai. Tvarkinga 
laiptinė. Ketvirtas aukštas. Kaina 
65000 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
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
• 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
•  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
•  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
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• 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

•  Lengvą 3in1 vežimą CBX By 
Cybex. Reguliuojamos rankenos. 
Auto kėdutę su Isofix ir visais 
priedais. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 626 45 722. Rokiškis
•  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

•  Jonser 2,3 kW. Galiu siusti ir 
paštomatu. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• 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

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS

•  Įvairią pjautą statybinę medieną. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
•  Mūro frezą. Kaina 72 Eur.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis
• 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
•  Trifazę malkų skaldyklę.  
Tel. 8 643 90 756. Rokiškis
•  Savadarbį staliaus įrangos 
komplektą: obliavimo-skersavimo 
stakles. Veleno plotis 40 cm. 
Tekinimo stakles, šlifavimo, 

STATYBINĖ ĮRANGA

frezavimo, capų pjovimo, gręžimo. 
Visi priedai, galvutės, frezos, 
šablonai, spaustuvai.  
Tel. 8 683 58 380. Rokiškis
•  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

•  Lenkišką puikios būklės mažai 
naudotą purkštuvą 400 l. Laikytas 
visada po stogu. Tvarkingą 
nesupuvusį šieno rinktuvą Mengele. 
Laikytas po stogu.  
Tel. 8 675 84 325. Rokiškis
•  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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Chrysler Voyager.  2002 m., 2,5 l, 
CRD, TA iki 2023-03. Yra defektų, 
nesunkiai sutvarkomų. Darbinis. 
Kaina 1200 Eur. Tel. 8 679 82 652. 
Rokiškis
•  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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

•  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. 
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

•  Ratlankius, padangas Audi, 
Volkwagen, Opel, Nissan, Toyota, 
Hyundai, Volvo, Škoda, Mercedes ir 
kt. Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
•  Įvairių automobilių bagažinių 
uždangalus. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
•  Audi A4 B5 kablį 30 Eur., 
bagažinės uždangalą 15 Eur. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
•  Kuro purkštukus tinkančius 
Toyota Avensis, Avensis Verso, 
Previa, Rav4. 2,0 l, D. Kodas Denso 
23670-27030. Yra du vienetai. 
Vienas patikrintas, atitinka visus 
parametrus, kaina 70 Eur. Kitas 
restauruotas, išpurškėjas Delphi 
firmos, kaina 100 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
•  Reno Scenic ratus R15 185/65 
M+S. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
•  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, 
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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



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 Bučiuoju
21:00 Rimti reikalai
21:30 Žinios
22:30 Mergina su drakono 
tatuiruote
01:40 Operacija "Overlord"
03:40 Volkeris, Teksaso reindžeris
04:25 Alchemija. VDU karta. 
Kultūrinė publicistika. Vedėjas 
Rytis Zemkauskas
04:55 RETROSPEKTYVA

Btv

06:00 Kalnietis
07:00 Mano virtuvė geriausia
08:25 44-as skyrius
09:25 Šuo
10:35 Čikagos policija

11:35 Mentalistas
12:30 Kalnietis
13:30 Mano virtuvė geriausia
14:50 44-as skyrius
15:55 Šuo
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Čikagos policija
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas
20:30 Pričiupom!
21:00 Sukilimas
22:45 Pataikyk kulką į mane 
Prancūzija
00:50 Nepamirštamas tyrimas
02:05 Privatus detektyvas 
Magnumas
03:00 Legendų biuras

Lrytas

06:15 TV parduotuvė
06:30 Išpažintis su Marija
07:00 Reali mistika
08:00 Juvelyrų klanas
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
08:55 Pagalbos
09:40 31-oji nuovada
10:30 Senis 
11:30 Kas ir kodėl
12:00 Kaip atsiranda 
daiktai
12:45 Kelionių atvirukai
13:00 (Ne)emigrantai
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 1000 pasaulio 
stebuklų
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Lietuva kalba

22:30 Dviračio žinios
23:50 31-oji nuovada
00:35 Kaip atsiranda daiktai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 1000 pasaulio stebuklų
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Lietuva kalba
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios
04:05 Mano pasas meluoja
04:30 Gyventi kaime gera
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 Prieš srovę
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
20:00 Gero vakaro šou
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Meilės priesaika
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, Teksaso reindžeris
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 Šeškinės 20
21:00 Rimti reikalai
21:30 Žinios
22:30 Operacija 
00:45 Sūnus paklydėlis
01:45 Profesionalai
03:55 Volkeris, Teksaso reindžeris

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
12:30 Kalnietis
13:30 Mano virtuvė geriausia
14:50 44-as skyrius

15:55 Šuo
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Čikagos policija
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas
20:30 Pričiupom!
21:00 Pataikyk kulką į mane
23:05 Vienintelis šūvis 
01:25 Nepamirštamas tyrimas
02:35 Privatus detektyvas 
Magnumas
03:25 Legendų biuras

Lrytas

06:15 TV parduotuvė
06:30 Baltijos kelias
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 Būsto anatomija

13:00 Nauja diena
14:00 Teisingumo agentai
15:00 Reali mistika
16:00 Reporteris
16:30 Siaubingosios gamtos 
stichijos
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 Siaubingosios gamtos 
stichijos
00:30 Teisingumo agentai
01:30 Reali mistika
02:30 Neatrasta Rusija
03:00 Zoologijos sodas
04:35 Vieno nusikaltimo istorija 
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06:02 Labas rytas, Lietuva
08:55 Pagalbos šauksmas
09:40 31-oji nuovada 
10:30 Senis
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Kaip atsiranda 
daiktai
13:00 1000 pasaulio 
stebuklų
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 Svečiuose Nomeda
20:30 Panoramaggoo
21:00 Dienos tema
21:30 Nuomonę ant stalo!
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 Svečiuose Nomeda
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Nuomonę ant stalo
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios
04:05 Langas į valdžią
04:30 Išpažinimai 
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kūrybingumo mokykla 
05:15 Ponių rojus

Tv3
06:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga
06:35 Triukšmingi namai
07:10 Slibinų dresuotojai
07:45 Gero vakaro šou
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 Farai
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Rizikinga erzinti diedukus 2
00:50 Naktinė pamaina
01:50 Elementaru
02:50 Ką mes veikiame šešėliuose 
03:20 Naktinė pamaina
04:20 Tai – mes

Lnk

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

09:00 Vieno nusikaltimo istorija
10:00 Gyvi
11:00 Pėdsakas
12:00 Atėjo… Sabas
13:00 Nauja diena
14:00 Teisingumo agentai
15:00 Reali mistika
16:00 Reporteris
16:30 Liokajus Lietuvos
17:30 Aiškiaregė
18:00 Reporteris
18:30 Būsto anatomija
19:00 Reali mistika
20:00 Reporteris
20:50 Aiškiaregė
21:25 Pėdsakas
22:30 Reporteris
23:00 Būsto anatomija
23:30 Liokajus Lietuvos
00:30 Teisingumo agentai
01:30 Reali mistika
02:30 Būsto anatomija
03:00 Zoologijos sodas
04:35 Vieno nusikaltimo istorija 
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23 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
08:55 Pagalbos šauksmas 
09:40 31-oji nuovada 
10:30 Senis
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Kaip atsiranda daiktai
13:00 Istorijos perimetrai
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 Bendrom
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas

22:45 Kamuolinis žaibas
00:55 Asmeninė pirkėja
02:35 Kaip atsiranda daiktai
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV
03:35 Kaip atsiranda daiktai
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
04:30 Šventadienio mintys
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus

Tv3

06:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga
06:35 Triukšmingi namai
07:10 Slibinų dresuotojai
07:45 Farai
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 Anapus tvoros
21:10 Loganas
00:05 Įtėvis
02:10 Rizikinga erzinti diedukus 2
04:30 Elementaru

Lnk

06:00 Lemties paslaptys
07:00 Turtuolė varguolė
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
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 penktadienis
21:00 Ekvalaizeris
23:45 Prisiminti pavojinga 
02:05 Mergina su drakono tatuiruote
04:45 Volkeris, Teksaso reindžeris

Btv
06:00 Kalnietis
07:00 Mano virtuvė geriausia
08:25 44-as skyrius
09:25 Šuo
10:35 Čikagos policija
11:35 Mentalistas
12:30 Kalnietis
13:30 Mano virtuvė geriausia

14:50 44-as skyrius
15:55 Šuo
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 "CSI. Kriminalistai
19:30 Amerikietiškos imtynės
21:30 Dvigubas sprogimas
23:20 Sukilimas
01:05 Nepamirštamas tyrimas"
02:15 Legendų biuras 

Lrytas
06:15 TV parduotuvė
06:30 Pasislėpusi Palanga
07:00 Reali mistika
08:00 Juvelyrų klanas
09:00 Vieno nusikaltimo istorija 
10:00 Gyvi
11:10 Pėdsakas
12:00 Atėjo… Sabas
13:00 Nauja diena

14:00 Teisingumo agentai
15:00 Reali mistika
16:00 Reporteris
16:30 Siaubingosios gamtos 
stichijos
17:30 Aiškiaregė
18:00 Reporteris
18:30 Išpažintis su Marija
19:00 Reali mistika
20:00 Reporteris
20:50 Aiškiaregė
21:25 Pėdsakas
22:30 Reporteris
23:00 Išpažintis su Marija
23:30 Siaubingosios gamtos 
stichijos
00:30 Teisingumo agentai
01:30 Reali mistika
02:30 Išpažintis su Marija
03:00 Zoologijos sodas
04:35 Vieno nusikaltimo istorija
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- Maryte, gal nori šokolado?
- Taip, norėčiau.
Petriukas paduoda šokoladą. 

Po kurio laiko Marytė klausia:
- O kodėl jis taip smirda ir toks 

kartus?
- Aš jau antrą kartą jį valgiau.
***
Ant ežero kranto dailininkas 

tapo peizažą. Turistai (tėvas ir 
sūnus) kurį laiką stebi jo darbą, 
paskui tėvas sako:

- Matai, sūneli, kiek peckionės, 
jeigu neturi fotoaparato.

***
Eina Petriukas su tėvu pro 

mokyklą. Tėvas klausia:
- Tu šitoj mokykloj mokaisi?
- Taip.
- Prieš dvidešimt metų aš irgi 

čia mokiausi.
- Dabar aš suprantu, kodėl 

direktorius man sakė, kad tokio 
idioto kaip aš jis mokykloj 
dvidešimt metų nematė.

***
Jauna šeimyninė porelė 

laukianti šeimos padidėjimo atėjo 
į konsultaciją pas gydytoją. Vyras 
klausia:

- Daktare, o kaip su seksu 
nėštumo laikotarpiu?

Gydytojas:
- Pirmą trečdalį laikotarpio 

jokių problemų, o jau antrą 
trečdalį - tiktai šuniuko poza, o 
trečiąjį - tik vilko.

Vyras:
- O čia kaip?
Gydytojas:
- Guli prie guolio ir staugi.
***
Grįžta vyras namo. Žmona iš 

tolo pamačiusi pradeda rėkti:
- Kodėl pas tave ant veido 

lūpdažis???
Vyras prieina arčiau ir sako:
- Čia kraujas. Išlipau iš 

troleibuso ir kažkas trenkė su 
plytgaliu per galvą, apiplėšė ir 
pabėgo...

- Nu žiūrėk tu man... Šįsyk tau 
pasisekė.

***
Psichiatrijos ligoninė. Lauke 

vaikšto du ligoniai, vienas sako:
– Lipam į medį.
– Gerai, – atsako kitas.
Tupi jie medyje, staiga vienas 

iškrito. Kitas klausia:
– Kaip čia nukritai?
– Prinokau.

Rugsėjo 20-oji, 
antradienis,  
38 savaitė

Iki Naujųjų liko  102 dienos.
Dangaus kūnai: 

saulė teka 7.00 val., 
leidžiasi 19.23 val. 

Dienos ilgumas 12.23 val.
Mėnulis (delčia)

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Eustachijus, Fausta, Imbertas, 
Kolumba, Tautgirdė, Vainoras

Rytoj: Matas, Mantvilas, Viskintė
Poryt: Mauricijus, Tomas, Tarvinas, 

Virmantė

Šiandien Lietuvos istorijoje:
1260 — prasidėjo Herkaus Manto va-

dovaujamas prūsų sukilimas prieš vokiečių 
ordiną (1260–1274 m.).

1864 — gimė vienas geriausių XIX a. 
pabaigos Lietuvos tautinio atgimimo pu-
blicistų Antanas Vilkutaitis-Keturakis. Mirė 
1903 m.

1869 — gimė lietuvių literatūros klasi-
kas, dvasininkas, tautinio sąjūdžio katalikiš-
kosios srovės idealas Juozas Tumas-Vaiž-
gantas. Mirė 1933 m.

1902 — gimė kompozitorius Antanas 
Budriūnas. Mirė 1966 m.

1922 — gimė dailininkė, žymi sceno-
grafė, docentė Regina Songailaitė-Balčiko-
nienė. Mirė 2007 m.

1991 — įregistruota valstybinė avia-
kompanija „Lietuvos avialinijos“. Ši diena 
laikoma aviakompanijos įkūrimo diena.

Šiandien pasaulio istorijoje:
1519 — portugalas Ferdinand Magel-

lan (Ferdinandas Magelanas) iš Sevilijos 
leidosi į kelionę aplink pasaulį. Iš kelionės 
sugrįžo tik vienas laivas („Victoria“) iš pen-
kių. Pats F. Magelanas žuvo Filipinuose.

1842 — Škotijoje gimė britų chemikas 
ir fizikas James Dewar (Džeimsas Devoras), 
žinomas kaip termoso išradėjas. Mirė 1923 
m. Londone.

1863 — sulaukęs 78-erių metų amžiau 
Berlyne mirė vokiečių filologas, tautosaki-
ninkas Jacob Grimm (Jakobas Grimas). Ja-
kobas su broliu nuo 1805 m. rinko pasakas 
ir sakmes, kurios visame pasaulyje žino-
mos kaip brolių „Grimų pasakos“. J. Grimas 
gimė 1785 m.

1870 — italų karinės pajėgos užėmė 
Romos miestą.

1878 — gimė amerikiečių rašytojas, 
romano „Džiunglės“ (1906 m.) autorius 
Upton Sinclair (Aptonas Sinkleras).

Post scriptum
Teisybę pasauly surasi, kaip po žeme 

užsikasi.

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas 

Rugsėjo 22 d. Naktį 6
Dieną 15

ŠR,
3-8 m/s

Rugsėjo 23 d. Naktį 7
Dieną 15

ŠR,
1-5 m/s

Rugsėjo 24 d. Naktį 7
Dieną 15

PV,
2-6 m/s

Rugsėjo 25 d. Naktį 8
Dieną 16

P,
4-9 m/s

Orų prognozė rugsėjo 22-25 d.

Greitas balandėlių 
troškinys

PARUOŠIMO BŪDAS:

1. Šparagines pupeles supjaustome į 2 ar 3 dalis. Nuo pomidorų nulupame ode-

les ir supjaustome kubeliais (galima ir susmulkinti). Papriką supjaustome kubeliais 

arba šiaudeliais.

2. Perplauname ryžius.

3. Puode įkaitiname 2 šaukštus aliejaus arba ghee sviesto, beriame prieskonius ir 

maišant kepame kelias sekundes. Dedame pupeles, papriką ir maišant kepame 3-5 

minutes. Dedame pomidorus ir, maišant, kepame 3 minutes. Pilame karštą sultinį, 

beriame ryžius, pagardiname druska, užverdame ir verdame 15-20 minučių.

INGREDIENTAI:
• 450 gramų maltos mėsos (naudo-

jau jautieną perpus su kiauliena)
• 250 gramų kopūstų 
• 150 gramų ryžių 
• 1 vienetas morkų 
• 1 vienetas svogūnų 
• 3 šaukštai pomidorų pastos arba 

konservuotų/šviežių pomidorų ar 
pomidorų padažo

• 2 šaukštai aliejaus
• 1 šaukštelis druskos 
• 0.5 šaukštelio maltų juodųjų pipirų

ANEKDOTAI

LAISVALAIKIS16 www.rokiskiosirena.lt
2022 m. rugsėjo 20 d.

PRO MEMORIA

Kamajų seniūnija
VLADA ŽILINSKIENĖ, 1933-03-09 - 2022-09-10
VLADISLOVAS LAPINSKAS, 1943-01-02 - 2022-09-10 
Pandėlio seniūnija
ANTANAS NARBUTAS 1937-10-09 - 2022-09-14
VINCENTAS INČIŪRA 1940-01-22 - 2022-09-14


