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Atvėsus orams pastogės neturintys 
rokiškėnai sugrįžta į valdiškus namus 
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Chirurgijos profilio skyriaus vedėjas A. 
Vaičius: „Turime stiprią bazę ir naujausią 
aparatūrą“
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Ištuštėjęs mokyklos pastatas Panemunėlio 
geležinkelio stotyje be gyvybės neliūdės

4 p.

7 p.

Po eismo įvykio dvi moters išgertos 
taurelės degtinės – ir teisių nebėra

9 p.

Spalio pradžioje Rokiškio PASPC 
pasieks gripo vakcina

5 p.

Rokiškio dovanota „greitoji“ jau 
Ukrainos karo zonoje

3 p.

L. Šimėnienė: „Kiekvienas savo 
gyvenime ir darbe dėliojame pliusus 
ir minusus“

Mero padėka miesto šventės 
organizatoriams ir dalyviams

Prašurmuliavo Rokiškio miesto gimtadienis. Tris die-
nas vykusi šventė lyg kaleidoskopas miesto bendruo-
menei ir miesto svečiams leido pamatyti įvairių spalvin-
gų renginių. Mėgavomės klasikine muzika bažnyčioje, 
pasaulio tautų šokiais, dainininkais bei menininkais, 
sporto renginiais ir diskoteka su šokių muzika. Gimta-
dienio šventėje pramogavo mažieji ir suaugusieji, šei-
mos ir senjorai. Šventė mus visus pripildė pasiruošimo 
rūpesčio, jaudulio, gerų emocijų.

Dėkoju visiems dalyvavusiems ir buvusiems joje, o 
ypatingai tiems, be kurių ši šventė nebūtų įvykusi, – or-
ganizatoriams, rėmėjams, savanoriams. Ačiū už šventę, 
kupiną įspūdžių ir šypsenų! 
Rokiškio rajono savivaldybės meras  
Ramūnas Godeliauskas

Užs. 1894
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Atvėsus orams pastogės neturintys rokiškėnai sugrįžta į 
valdiškus namus 

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Obelių savarankiško gyveni-
mo namai, kaip ir visos panašios 
įstaigos, vasarą ištuštėja. Tačiau 
vėstant orams, būsto neturintys 
asmenys ieško šiltesnės pastogės ir 
sugrįžta į valdiškus namus. 

Šiuo metu Rokiškio socialinės 
paramos centro padalinyje Obe-
liuose laikinai apgyvendinta  19 
asmenų, žiemą paprastai būna 
užimtos visos 30 čia esančių na-
kvynės vietų. 

Nelinksmos istorijos 
Rokiškio socialinės paramos 

centro direktorė Jolanta Paukštienė 
sako, kad apgyvendinamų asmenų 
skaičius nuolat kinta, vieniems tai 
laikina stotelė, kiti tampa beveik 
nuolatiniais gyventojais ir praleidžia 
savarankiško gyvenimo namuose po 
kelerius metus. 

Būstą ir artimųjų paramą prara-
dusių asmenų istorijos skirtingos ir 
tuo pačiu panašios, dažnai susijusios 
su priklausomybe nuo alkoholio – 
tuomet subyra šeimos, nutrūksta 
santykiai su giminėmis, netenkama 
namų. Pasitaiko atvejų, kai žmogus 
dar turi savo būstą, tačiau pasinėręs į 
alkoholį ar dėl kitų priežasčių, taip jį 
apleidžia, kad šis tampa šaltas, kiau-
ras ir praktiškai nebegyvenamas. 

Prieglobsčio ieškoma ir po nelai-
mių, kai namus suniokoja gaisras. 

Neturi kur apsistoti
Į savarankiško gyvenimo namus 

patenka asmenys su fi zine ar psichi-
ne negalia, kai kuriems iš jų, pavyz-
džiui, netekusiems galūnių, prireikia 
ne tik stogo virš galvos bei lovos, bet 
ir socialinio darbuotojo pagalbos, 
kad galėtų pasirūpinti savo buitimi. 

Šiuo metu centre glaudžiasi ir ke-
turi iš Rokiškio psichiatrinės ligoni-
nės išleisti, bet neturėję kur apsistoti 
asmenys. 

Susiranda antrą pusę
Paklausta, ar daug gyventojų iš-

eina ir nebesugrįžta, Rokiškio socia-
linės paramos centro direktorė sako, 
kad tokie atvejai nėra labai dažni. 
Pasitaiko, kad gyventojai susiranda 
antrą pusę, ir išeina  kartu gyventi, 
kurti šeimos, arba išvažiuoja pas gi-
mines. 

Vis tik dažniau „pasiklydę“ gy-
ventojai po kelių mėnesių, praleistų 
gamtoje ar pas draugus, vėl sugrįžta 
ir savarankiško gyvenimo namus. 

„Yra jaunesnių žmonių, kurie la-
bai patiklūs ir priima drąsius spren-
dimus, kartais, draugų ar pažįstamų 
įkalbėti, nukeliauja toli, atsiduria ne 
tik kitame rajone, bet ir užsienyje. 
Išgirstame, kad jau kažkur Ispanijo-
je...“, – kalba J. Paukštienė.

Užmiršti pažadai
Savarankiško gyvenimo namuose 

žmonės būna tol, kol yra toks porei-
kis, jų prievarta niekas nelaiko. Mes 
nestabdome, jeigu jie nusprendė iš-
eiti. Tik tuo atveju, kai matome, kad 
žmogus eina visiškai į niekur, kalba-
me, įsitikiname, kad jis tikrai turės 
kur gyventi. 

Vasarą pas mus žmonių sumažė-
ja, bet šaltėjant orams, tie žmonės, 
kurie mėgavosi „laisve“,  vėl prašosi 
priimami, pažada būti pažangiais ir 
laikytis nustatytos tvarkos.

Bet būna visko, kai priklausomy-
bę turintys žmonės gauna išmokas, 
pamiršta gražius pasižadėjimus, 
tenka ir pasikalbėti, ir pagrūmoti“, 
– apie savarankiško gyvenimo namų 
kasdienybę pasakoja J. Paukštienė.

Netenka mokėti
Beveik visi Obelių savarankiško 

gyvenimo namuose atsidūrę asme-
nys gauna pajamų – neįgalumo  ar 
senatvės pensijas, vos vienas kitas 
ateina taip, kaip stovi. Susitvarkyti 
dokumentus, išgyventi pirmąsias 
savaites jiems padeda socialinė dar-
buotoja. Šių namų gyventojams ne-
tenka mokėti už stogą virš galvos, 
minimalų mokestį jie susimoka tik 
už naudojimąsi elektriniais prietai-
sais (televizoriumi, elektriniu vir-
duliu, radijo imtuvu) bei  higienos 
paslaugas (maudymąsi ir skalbimą). 
Per mėnesį tai atsieina apie 10 eurų. 
Maistu gyventojai pasirūpina patys, 
jį gali pasigaminti bendroje virtu-
vėje. Tiesa, kartais pinigai išslysta 
kitiems reikalams, o maistui ar higi-
enos prekėms jų nebelieka. 

Pinigai seife
Žinodami savo brangiai kainuo-

jančius pomėgius ir potraukį alkoho-
liui kai kurie gyventojai patys papra-
šo, kad jų išmokos saugiai atsidurtų 
seife ir būtų atiduodamos jiems da-
limis, po nedidelę sumą. Jeigu gavę 
pensiją pasijunta turtingi ir pirmiau 
užsuka į miestelio parduotuves, o ne 
pas socialinę darbuotoją, dažniausiai 
grįžta tuščiomis kišenėmis.

„Ne visi moka disponuoti savo 
lėšomis, todėl  jie negauna didelių 
sumų – jos labai greitai išslystų iš 
rankų. Kai grįžta tuščiomis kišenė-
mis, tada pasimoko. Darbuotojai 
stengiasi padėti jiems pragyventi 
ieškodami maisto iš Carito ar „Mais-
to banko“ sukauptų atsargų“, – sako 
direktorė.  

Įstaigos vadovė džiaugiasi, kad 

ūkininkai ir verslininkai ne kartą 
išgirdo jų prašymą paremti sava-
rankiško gyvenimo namus rudens 
gėrybėmis (šviežiomis ar konser-
vuotomis daržovėmis),   drabužiais, 
avalyne. Tokia parama  ir dabar lau-
kiama. 

Su charakteriais 
„Mūsų gyventojai su charakte-

riais“, – šypsosi pašnekovė. 
Karingas šių namų gyventojų 

charakteris labiausiai atsiskleidžia, 
kai nebelieka laisvų vienviečių bei 
dviviečių kambarių ir tenka apsi-
gyventi keturviečiame, kad ir labai 
nepatiktų kaimynystė. Ne paslaptis, 
kad  būna ir riaušių, padėti išsiaiš-
kinti santykius tenka kviesti policiją.

Tačiau, pasak J. Paukštienės, yra 
labai gražių pavyzdžių: įstaigoje yra 
kūrybiškų žmonių, kurie piešia, daro 
paveikslus iš antrinių žaliavų, daly-
vauja rajono bibliotekose rengiamo-
se parodėlėse.

Savarankiško gyvenimo namuose 
užtenka vietos ir jausmams, gimsta 
simpatijos, atsiranda poros.  Moterys 
puošiasi, pasitempia, pasidažo, sten-
giasi patraukti dėmesį. Yra gražių is-
torijų, kai garbaus amžiaus žmonės, 
kad ir kiek kartų paslydę, atsistoja 
ant kojų ir rūpinasi vienas kitu. 

Gimsta simpatijos
„Kaip bebuvę, šie žmonės turi 

širdis ir jausmus. Nėra taip, kad tu-
rinčiam priklausomybę žmogui nie-
kas nerūpi. Būna aštresnių etapų, 
kai žmonės gauna išmokas – tuo-
met suvaldyti juos sunkiau, bet kai 
pasibaigia pinigai, kiekvienas nori 
kažkuo užsiimti, būti svarbus ir rei-
kalingas. Su jais dirba psichologai, 
priklausomybių ligų konsultantai. 
Jeigu pamatai, kad gyventojas turi 
gabumų, stengiesi jį skatinti. Kartą 
žmogus, kuris turėjo rimtą negalią 
(buvo netekęs galūnių) pagal neįga-
liųjų reabilitacijos programą  mokėsi 
Kaune, darė labai gražius darbelius, 
važiuodavo į parodas. Vidinį skaus-
mą jis užpildydavo kūryba. Šiandien 
jo nebėra, išėjo į Amžinybę“, – sako 
direktorė. 

Trūksta kantrybės 
Obelių savarankiško gyvenimo 

namuose apgyvendinami Rokiškio 
rajono gyventojai, atklydusieji iš 
aplinkinių rajonų gali apsistoti tik 
kriziniam laikotarpiui – iki 7 dienų. 

 Kabindamiesi į gyvenimą, kai 
kurie bando ieškoti, kaip užsidirbti 
daugiau pinigų, tačiau neretai at-
simuša į darbdavių nepasitikėjimo 
sieną. 

Pasak direktorės, keli negalią tu-
rintys gyventojai anksčiau pagal su-
tartį yra dirbę rapsų aliejaus gamy-
kloje, vienas kitas darbą susiranda 
pats. Tiesa, dažnai neturi kantrybės 
ilgai dirbti. Kartais laikinų darbų pa-
siūlo ūkininkai. 

„Mes skatiname, kad žmonės ieš-
kotųsi gyvenamojo būsto ir darbo. 
Bet jais nelabai pasitiki ir darbdaviai, 
ir būsto nuomotojai. Gali būti, kad 
dėl vieno gyventojo elgesio kentės ir 
kiti, nes susiformuoja neigiamas po-
žiūris“, – kalbėjo J. Paukštienė. 

Atsistoja ant kojų 
Istorijų su laiminga pabaiga čia 

galima išgirsti žymiai mažiau nei 

liūdnų, tačiau tos pirmosios labiau-
siai ir įkvepia darbuotojus. Dabar 
Rokiškio socialinės paramos centrui 
vadovaujanti, o prieš tai 10 metų dir-
busi Obelių padalinyje J. Paukštienė 
sako mačiusi ir labai gražių, ir links-
mų istorijų, iki šiol sulaukianti žinu-
čių su padėkomis ir sveikinimais. 

Vienas buvęs savarankiško gy-
venimo namų gyventojas iki šiol 
džiaugiasi, kad iš Jolantos išgirdo 
tuomet jam taip reikalingus žodžius 
ir patarimus ir susitvarkė gyveni-
mą. Pats atsistojęs ant kojų bandė 
padėti ir kitiems tokio paties likimo 
žmonėms. Pašnekovė prisimena dar 
vieną istoriją, kai gausų būrį vaikų 
auginanti mama, nuolat keitusi gy-
venamąsias vietas, pagaliau surado 
savo namus. 

„Kai ji apsigyveno mūsų savaran-
kiško gyvenimo namuose, padėjau 
jai taupyti pinigus ir nusipirkti butą. 
Sutariau su buto šeimininke, kad su-
taupę pinigų, sumokėsime dalimis. 
Dabar tie vaikai jau užaugę. Man 
labai gera matyti, kad jie turi savo 
tikrus namus ir nebereikia nuolat jų 
keisti“, –  pasakojo J. Paukštienė. 

Rokiškio socialinės paramos centro direktorė J. Paukštienė gali papasakoti istorijų su 
laiminga pabaiga. (Rokiškio socialinės paramos centro nuotr.)

Obelių savarankiško gyvenimo namų gyventojai skiria laiko kūrybai. 
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Rokiškėnai saugo pirmojo atkurtos Lietuvos Prezidento 
A. M. Brazausko atminimą

Aušra MALINAUSKIENĖ

Kasmet rugsėjo 22 dieną Ro-
kiškio rajono socialdemokratų 
partijos nariai pamini amžiny-
bėn išėjusio Lietuvos Prezidento 
Algirdo Mykolo Brazausko gim-
tadienį. Jie susirenka prie namo 
su atminimo lenta, kuriame jis 
gyveno, dalinasi atsiminimais, 
padeda gėlių ir uždega žvakelę. 

Prisimena kasmet
Šiemet ta diena ypatinga, nes 

A. M. Brazauskui būtų sukakę 90 
metų. Ta proga prieš išvykdami į 
specialiai jam skirtą konferenciją, 
organizuojamą Lietuvos socialde-
mokratų partijos, Valdovų rūmuo-
se, Vilniuje, Rokiškio socialdemo-
kratai pagerbė jo atminimą. 

„Pirmajam po atkurtos Lietuvos 
nepriklausomybės Prezidentui, Ro-
kiškio krašto garbės piliečiui šie-
met būtų sukakęs gražus jubiliejus, 
tačiau taip jau nutiko, kad jis pa-
kankamai anksti išėjo iš gyvenimo. 
Šiandien, kaip ir kasmet, susirinko-
me prie namo Laisvės gatvėje, ku-
riame gimė ir keletą metų gyveno 
A. M. Brazauskas, prisiminėme jį, 
pagerbėme jo atminimą“, – sakė 
Vytautas Saulis, Prezidento drau-
gas ir bendražygis, Rokiškio rajono 
savivaldybės mero patarėjas. 

Nuolat domėjosi
Pasak V. Saulio, Prezidentas vi-

sada domėjosi savo gimtuoju mies-
tu ir namu, todėl kaskart apsilankęs 
Rokiškyje užsukdavo į sodybą, ku-
rioje augo, bendraudavo su naujai-
siais jo šeimininkais. 

„Jis mane asmeniškai įpareigo-
jo rūpintis ir domėtis, kaip sekasi 
šio namo savininkams. Juos rėmė 
finansiškai, kad atliktų remontą, 
pasikeistų stogą ir langus, o po to 
visada pasidomėdavo, kaip sekėsi“, 
– pasakojo V. Saulis. 

Kuo gali padėti?
Mero patarėjas pasidalino ir 

asmenine patirtimi, kaip artimiau 
susipažino su A. M. Brazausku, kai 
1992 metais pats kelioms kadenci-
joms buvo išrinktas į Seimą. 

„Nors tuomet M. A. Brazauskas 
buvo Seimo pirmininkas, turėjęs 
daug darbo ir įsipareigojimų, tačiau 
visada domėjosi Rokiškiu, mūsų 
žmonėmis, klausdavo, kaip sekasi 
verslo įmonėms, ūkininkams, dau-
giavaikėms šeimoms, kurias nuolat 
remdavo finansiškai. Jo mėgstamas 
posakis buvo: „Tu mane turi nuolat 
informuoti, kaip sekasi rajonui, ko-
kios problemos ir kuo jums reikia 
padėti“. Man atmintyje įstrigo tai, 
kad, būdamas Seimo pirmininku, 
Premjeru ar Prezidentu, niekada 
nėra atsisakęs padėti esant kokiam 
nors svarbiam reikalui Rokiškyje“, 
– pasakojo V. Saulis. 

Iš meilės kraštui
Iš meilės gimtajam Rokiškiui 

Prezidentas skyrė lėšų daugelio 
mūsų krašto objektų sutvarkymui: 
Šv. Mato bažnyčios stogui, Pan-

dėlio bažnyčios bokštams, taip pat 
domėjosi, kaip atliekama Nepri-
klausomybė aikštės rekonstrukcija, 
padėjo įrengti liftą senelių globos 
namuose ir pagal galimybes rem-
davo Rokiškio liaudies teatro bei 
kitų meno kolektyvų išvykas į už-
sienį. Be to, prieš kiekvienas Kalė-
das jis apsilankydavo mūsų rajono 
daugiavaikėse šeimose, kurioms 
pats atveždavo būtiniausių daiktų 
buityje: skalbimo mašiną, viryklę 
ar šaldytuvą.

„Pagal galimybes jis visada bū-
davo dažnas svečias mūsų šventė-
se, renginiuose ir visada atvykdavo 
su dovanomis bei daug laiko pra-
leisdavo bendraudamas su rokiškė-
nais. Todėl mes iki šiol rugsėjo 22 
dieną tęsiame gražią tradiciją jį pri-
simindami ir atiduodami duoklę jo 
geriems darbams“, – sakė V. Saulis. 

2010-aisiais A. M. Brazauskui 
buvo suteiktas Rokiškio krašto gar-
bės piliečio vardas, tačiau juo ilgai 
nespėjo pasidžiaugti, nes tų pačių 
metų birželio 26 dieną iškeliavo 
amžinybėm.  

Užs. Nr. 1900

Kasmet rugsėjo 22 dieną Rokiškio socialdemokratai prie namo Laisvės gatvėje, Rokiškyje, prisimena Prezidentą A. M. Brazauską. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Pirmasis nepriklausomos Lietuvos prezidentas A. M. Brazauskas buvo dažnas svečias 
Rokiškio krašte. (V. Saulio asmeninio archyvo nuotr.)

Rokiškio dovanota „greitoji“ jau Ukrainos karo zonoje
Aušra MALINAUSKIENĖ

Rokiškio rajono ligoninei ati-
tarnavęs penkerius metus ir po 
to Rokiškio rajono savivaldybės 
dovanotas greitosios medicinos pa-
galbos (GMP) automobilis šios sa-
vaitės pradžioje pasiekė rokiškėnų 
bendradarbiavimo partnerius Du-
bno mieste Ukrainoje. Šiuo metu 
automobilis jau yra pas ukrainie-
čių karius.

Pasidalino žinia
Žinia, kad rokiškėnų dovana pa-

siekė vieną iš tikslų – Dubną, dar 
pirmadienio vakarą, rugsėjo 19-ąją, 
pirmasis pasidalino šio miesto meras 
Vasil Antoniuk, praėjusį savaitgalį 
viešėjęs Rokiškyje ir kartu su dele-
gacija šventęs miesto 523-ąjį gim-
tadienį. Jis pats ir nuvairavo GMP 
automobilį į Ukrainą. Dubno mero 
žinutėje rašoma, kad kelionė truko 
20 valandų, nuvažiuotas 1 003,9 km 

atstumas, dovanota „greitąja“ perva-
žiuota beveik visa Lietuva, Lenkija ir 
vakarinė Ukrainos dalis. Jis dėkojo 
Rokiškio merui Ramūnui Godeliaus-
kui ir rokiškėnams už šiltą priėmimą 
ir vertingą dovaną Ukrainos kariams.

Nusprendė atiduoti
Tai, kad automobilis jau pasiekė 

tikslą, savo socialinio tinklo pasky-
roje tą patį vakarą paskelbė ir Rokiš-
kio meras, kuris „Rokiškio Sirenai“ 
sakė, kad Dubno miesto meras V. 
Antoniuk jau anksčiau buvo išreiš-
kęs prašymą suteikti jiems paramą 
– naudotą mikroautobusiuką, kurį jie 
perduotų savo kariams. 

„Pasiūlėme jiems greitosios me-
dicinos pagalbos automobilį. Su-
tarėme, jog Dubno miesto meras jį 
apžiūrės atvykęs į Rokiškio miesto 
šventę. Automobilis prieš tai buvo 
paruoštas, sutvarkyta važiuoklė, pa-
keisti tepalai, atlikta techninė apžiū-
ra, apdraustas. Kadangi „greitoji“ 

ukrainiečiams tiko, nusprendėme 
atiduoti iš karto, kad po to nereikėtų 
papildomai spręsti jos logistikos iki 
Ukrainos problemų“, – kalbėjo R. 
Godeliauskas. 

Tikisi, kad pritars
Nors Rokiškio rajono savivaldy-

bės tarybos nariai sprendimą dėl šio 
GMP automobilio perdavimo Ukrai-
nai turėtų priimti tik rugsėjo 30 die-
ną, tačiau Rokiškio meras mano, jog 
pasielgė teisingai. 

„Tikiuosi, kad ir visi tarybos na-
riai tai supras bei pritars šiam spren-
dimui, nes per tą laiką automobilis 
jau pasitarnaus Ukrainos kariuome-
nei. Ačiū Rokiškio rajono ligoninės 
direktoriui Raimundui Martinėliui 
ir kolektyvui už pagalbą paruošiant 
automobilį“, – sakė R. Godeliauskas. 

Naudojo 5 metus
Kaip rašoma Rokiškio rajono li-

goninės interneto svetainėje, pasak 

šios įstaigos vadovo R. Martinėlio, 
„greitąją“ gydymo įstaigai buvo sky-
rusi Rokiškio rajono savivaldybė: 
„Mūsų ligoninei GMP automobilis 
tarnavo apie penkerius metus, per 
tą jis laiką nuvažiavo arti 600 tūkst. 
kilometrų. Kadangi gavome naują 

GMP automobilį, senąjį gražinome 
mūsų rajono savivaldybei, kurį jį 
dovanojo Ukrainai. Šis automobilis 
– geros būklės, tvarkingas, jame pil-
nai sukomplektuota visa būtiniausia 
medicinos įranga, kuri dabar tarnaus 
ukrainiečių kariams.“

Dubno mero nuotraukoje – Rokiškio GMP automobilis prie jų savivaldybės. 
(V. Antoniuk nuotr.)
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Miesto šventėje pasirodymą surengė ir 
savivaldybės fontanas, tačiau jį dar teks tobulinti

Rita GRIGALIENĖ

Kasmet rugsėjo 22 dieną Ro-
kiškio rajono socialdemokratų 
partijos nariai pamini amžiny-
bėn išėjusio Lietuvos Preziden-
to Algirdo Mykolo Brazausko 
gimtadienį. Jie susirenka prie 
namo su atminimo lenta, kuria-
me jis gyveno, dalinasi atsimi-
nimais, padeda gėlių ir uždega 
žvakelę. 

Prisimena kasmet
Šiemet ta diena ypatinga, nes 

A. M. Brazauskui būtų sukakę 90 
metų. Ta proga prieš išvykdami į 
specialiai jam skirtą konferenciją, 
organizuojamą Lietuvos social-
demokratų partijos, Valdovų rū-
muose, Vilniuje, Rokiškio social-
demokratai pagerbė jo atminimą. 

„Pirmajam po atkurtos Lietu-

Atgijęs miesto fontanas. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

vos nepriklausomybės Preziden-
tui, Rokiškio krašto garbės pilie-
čiui šiemet būtų sukakęs gražus 
jubiliejus, tačiau taip jau nutiko, 
kad jis pakankamai anksti išėjo 
iš gyvenimo. Šiandien, kaip ir 
kasmet, susirinkome prie namo 

Laisvės gatvėje, kuriame gimė ir 
keletą metų gyveno A. M. Bra-
zauskas, prisiminėme jį, pagerbė-
me jo atminimą“, – sakė Vytautas 
Saulis, Prezidento draugas ir ben-
dražygis, Rokiškio rajono savi-
valdybės mero patarėjas. 

Ištuštėjęs mokyklos pastatas Panemunėlio 
geležinkelio stotyje be gyvybės neliūdės

Rita GRIGALIENĖ

Artėjant šildymo sezonui ir 
vis piktesniam vėjui pučiant, 
teko išgirsti panemunėliečių 
svarstymus esą buvęs mokyklos 
pastatas Panemunėlio geležin-
kelio stoties gyvenvietėje stovi 
pustuštis ir gerokai patuštins 
savivaldybės biudžetą šios ne-
naudojamos patalpos. Domėta-
si, ar neįmanoma šias patalpas 
kaip nors naudingiau panaudo-
ti, surasti joms paskirtį. 

Žadėjo pasirūpinti
Paklaustas, ką galvoja apie Pa-

nemunėlio mokyklos pastato atei-
tį bei šildymą šaltuoju metų laiku, 
taip pat apie tai, ar daug tuščių 
jame patalpų, Rokiškio rajono 
savivaldybės Švietimo ir sporto 
skyriaus vedėjas Aurimas Lauža-
dis atsakė, kad visos informacijos 
neturi. Švietimą kuruojantis mero 
pavaduotojas Tadas Barauskas at-
sakė šiek tiek plačiau: „Dar tebe-

sant mokyklai, jos trečias aukštas 
jau buvo nebenaudojamas ir ne-
šildomas. Šiuo metu pastate yra 
biblioteka, bendruomenes patal-
pos, apgyvendinti 15 ukrainiečių, 
yra vaikų dienos centras.“ Jis pa-
žadėjo, kad, šąlant orams, pasta-
tas bus šildomas ir prižiūrimas.

Pilnas gyvybės
Panemunėlio universaliojo 

daugiafunkcio centro direktorė 
Inga Belovienė, dirbdama visai 
prie pat šio pastato, informavo, 
kad jis tikrai nėra toks tuščias, 
kaip galvoja kai kurie panemu-
nėliečiai ar kiti žmonės. Nuste-
bo ir bibliotekininkė Jūratė, kai 
paklausėme, ką galima dar būtų 
padaryti tuštokame pastate. Pasak 
jos, pastatas yra pilnas gyvybės. 
Jame įsikūrusi biblioteka, viena 
klasė yra atiduota asociacijai „Pa-
nemunėlio kraštas“, veikia edu-
kacijų klasė „Lino kelias“, kurią 
kartais aplanko turistai ar atvykę 
iš kitus mokiniai. 

Teikiamos paslaugos
Taip pat mokyklos pastate yra 

įrengtos patalpos, kuriose teikiamos 
socialinės paslaugos kaimo gyven-
tojams - jie čia gali ateiti nusimau-
dyti bei išsiskalbti drabužius. Čia 
pat organizuojami užsiėmimai su-
augusiems ir neįgaliesiems, vyksta 
sporto būrelio užsiėmimai, dar ir ka-
pelos repeticijos. Pastate gyvenan-
čių ukrainiečių skaičių I. Belovie-
nė įvardijo kiek mažesnį – esą nuo 
liepos mėnesio mokyklos pastate 
gyvena 8  ukrainiečiai. Planuojama 
įkurti dienos centrą vaikams. 

Šilumą taupys
I. Belovienė sakė: „Laukiame ir 

ruošiamės šildymo sezonui, nes mes 
ne tik mokyklos pastatą šildome, bet 
ir darželio. Žinoma, tose patalpose 
kur nevyksta veiklos, šildymas bus 
minimalus. Tiesiog viską planuo-
jame, skaičiuojame ir norime, kad 
pastatas būtų pilnas gyvybės ir ten-
kintų bendruomenės poreikius.“

Buvęs Panemunėlio mokyklos pastatas.

Vykdyta akcija siekta atkreipti 
dėmesį į jaunimo problemas

Enrika PAVILONIENĖ

Rokiškio jaunimas – vienas iš 
aktyvesnių jaunimo politikos for-
muotojų Lietuvoje. Mūsų krašto 
jaunimą vienijančios organizaci-
jos taip pat prisijungė prie šios 
progos paminėjimo.

Rokiškio Jaunųjų lyderių val-
dybos narė, aktyvi renginių or-
ganizatorė Vaida Trumpickaitė, 
sako, kad šiomis dienomis vyk-
dyta akcija skirta atkreipti praei-
vių dėmesį į jaunimo problemas ir 
siekis parodyti, jog ir jauni žmo-
nės linkę prisidėti prie problemų 
sprendimo.

„Pasirinkome Rokiškio savi-
valdybės aikštę, kaip pagrindinę, 
nes pro ją praeina nemažai su-
augusiųjų. Turbūt daugelis, pra-
eidamas pro šalį tyliai mintyse 
pagalvojo - ko gi čia susirinkęs 
jaunimas? Tačiau klausimų, ko-
kiu tikslu esame susirinkę, ypa-
tingai daug nesulaukėme. Džiugu 
buvo matyti praeivių reakcijas, 
jų nustebimą, jie visi vienaip ar 
kitaip reagavo. Supratome, jog 
mes esame matomi ir galime būti 
išgirsti“- apie praeivių reakcijas 

dalinosi V.Trumpickaitė.
Rugsėjo 20 dienos vakarą į Ro-

kiškio savivaldybės aikštę įžen-
gęs jaunuolis, laikė rankose pla-
katą „TAVO LAIKAIS GERIAU 
NEBUVO“. Tai socialiniuose tin-
kluose paplitęs reiškinys „Dude 
with sign“ (liet. vaikinas su pla-
katu).

Rugsėjo 21 dienos vakarą ak-
cija pratęsta toje pačioje vietoje. 
Tą dieną jaunuoliai atstovavo 
idėją, kad šešiolikmečiai turi tu-
rėti teisę balsuoti rinkimuose ir 
šiuo klausimu drąsiai diskutavo 
su praeiviais. Tai akcijos „Chan-
ge my mind“ (liet. pakeisk mano 
nuomonę) dalis.

Jaunimas nebijo pasijuokti ir iš 
vyraujančių stereotipų apie jauni-
mo politiką ir jauną žmogų, tad 
trečią dieną, pasitelkus plakatą 
„Ar taip įsivaizduoji jaunimo po-
litiką? jaunimas taip pat ieškojo 
būdų išreikšti savo identitetą.

Jauni žmonės tokiomis akcijo-
mis siekia, kad jų transliuojama 
žinutė kuo plačiau pasklistų po 
Lietuvos miestus ir miestelius, 
o jaunimas galėtų drąsiau reikšti 
savo nuomonę.

Rugsėjo 19-25 dienomis Lietuvos jaunimo organizacijų taryba 
(LiJOT) švenčia savo 30-ąjį gimtadienį. Šia proga nuo rugsėjo 20 
iki 22 dienos trisdešimtyje Lietuvos savivaldybių organizuojamos 
akcijos, skatinančios atkreipti visuomenės dėmesį į jaunimą bei 
viešinančios LiJOT bei jaunimo politikos vardą. Tai būdas at-
skleisti LiJOT kaip organizaciją, kryptingai siekiančią tikslų ir 
drąsią neatitikti visuomenei įprasto organizacijos identiteto.

Rokiškio jaunimas aktyviai formuoja bendraamžių nuomonę.

 Akcijos akimirkos. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)
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Spalio pradžioje Rokiškio PASPC pasieks gripo vakcina
Aušra MALINAUSKIENĖ

Spalio 3 dieną Rokiškio pir-
minės asmens sveikatos prie-
žiūros centrą (PASPC) turėtų 
pasiekti gripo ir adaptuota 
Covid-19 vakcina, tokią infor-
maciją „Rokiškio Sirenai“ pa-
tvirtino šios įstaigos direktorė 
Danguolė Kondratenkienė.

Dvi grupės
Pasak Rokiškio PASCP va-

dovės, artimiausiu metu bus pa-
skelbta išsami informacija, kada 
šios įstaigos pacientai galės pa-
siskiepyti.

„Skiepai suteiks galimybę ri-
zikos grupei priskiriamiems as-
menims vienu kartu nemokamai 
pasiskiepyti nuo gripo ir korona-
viruso“, sakė D. Kondratenkienė.

Pašnekovės teigimu, gripo 

vakcina bus skiepijami rizikos 
grupių žmonės – 65 metų amžiaus 
ir vyresni, besilaukiančios mote-
rys, sergantieji lėtinėmis ligomis, 
taip pat socialinės globos ir slau-
gos įstaigų gyventojai bei sveika-
tos priežiūros įstaigų darbuotojai.

„Norintieji pasiskiepyti rizikos 
grupėms priskiriami asmenys turi 
kreiptis. Vieno vizito metu bus 
galima pasiskiepyti gripo vakci-
na, nuo pneumokokinės infekci-
jos ir COVID-19. Noriu patarti, 
kad nusprendus skiepytis visais 
trimis skiepais iš karto, pirmiau-
sia reikėtų pasikonsultuoti su 
savo šeimos gydytoju ar pedia-
tru“, – kalbėjo D. Kondratenkie-
nė.

Keturvalentė vakcina
Kaip skelbia Valstybinė ligo-

nių kasa (VLK) prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos, į Lietuvą 
atskraidinta visa 2022–2023 m. 
gripo sezonui skirtos gripo vakci-
nos siunta. Jau šią savaitę skiepai 
pradedami išvežioti jas užsakiu-
sioms gydymo įstaigoms. 

Atsižvelgdama į epidemiolo-
ginę situaciją ir ruošdamasi bū-
simam peršalimo ligų sezonui, 
VLK šių metų vasarį nupirko 
daugiau nei 201 tūkst. keturva-
lentės gripo vakcinos. dozių. 

Gripo sezonas įprastai praside-
da spalį, o baigiasi – gegužę. 

Skiepijimas nuo gripo infek-
cijos ypač aktualus koronaviruso 
pandemijos laikotarpiu, nes susir-
gus gripu ir COVID-19 infekcija 
gydymas yra sudėtingesnis, išau-
ga sunkių komplikacijų tikimy-
bė, didžiulė našta tektų sveikatos 
sektoriui, kuri gali tapti nepake-
liama. Valstybinės ligonių kasos parengta informacija.

 Nuo rugsėjo 10-osios – Pasaulinės savižudybių prevencijos dienos iki spalio 
10-osios – Pasaulinės psichikos sveikatos dienos vyksta ATVIROS PSICHIA-
TRIJOS MĖNUO. Šiemet jis mūsų šalyje vyksta jau 10-ąjį kartą. 

Kviečiame š. m. rugsėjo 30 dieną, 12 val. į atviros psichiatrijos mėnesiui 
skirtą renginį „Meno terapija padeda atkurti gyvenimo spalvas“, kuris vyks 
Rokiškio rajono savivaldybės aikštėje.

Renginio metu VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės specialistai pristatys ne-
medikamentines pagalbos priemones. Vyks įvairios edukacijos: vilnos vėlimo, 
pynimo vytelėmis, molio lipdymo, žvakių bei muilo gamyba ir kt. Susipažinsite 
su meno ir žaidimų terapijomis, atsipalaidavimo technikomis.

Kviečiame į psichiatriją pažvelgti kiek kitu aspektu. Atsiverkime, skleiskime 
gerumą ir džiaugsmą, ugdykime viltį ir visu tuo dalinkimės.

Renginio organizatorius: VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė
Daugiau informacijos: Jolanta Navickienė, 
tel. (8 458) 20108; mob. (8 615) 23018, el. p.: j.navickiene@rpl.lt

Gerins gimdyvių informuotumą apie 
psichologines paslaugas

Įvertinus psichologinės pa-
galbos gimdyvėms svarbą, 
Sveikatos apsaugos ministerija 
(SAM) priėmė sprendimą ge-
rinti gimdyvių informuotumą 
apie teikiamas psichologines 
paslaugas – numatoma įteisinti 
reikalavimą, kad kiekviena pa-
gimdžiusi moteris privalomai 
būtų informuojama apie pogim-
dyvinės depresijos požymius bei 
pagalbą teikiančias institucijas, 
dar prieš mamai su mažyliu pa-
liekant gydymo įstaigą. 

Tokių pokyčių imtasi, atsi-
žvelgiant į tai, kad pogimdyvinės 
depresijos požymiai dažniausiai 
atsiranda moteriai jau sugrįžus į 
namus po gimdymo ir neretai jie 
nebūna atpažįstami pačios moters 
ar jų artimųjų, todėl laiku nesi-

kreipiama profesionalios pagal-
bos.

Pogimdyvinė depresija – tai 
depresija, atsiradusi pogimdyvi-
niu laikotarpiu. Ji prasideda per 
pirmus mėnesius po gimdymo 
(rečiau – po gimdymo praėjus 
pusmečiui ar daugiau), tęsiasi 
keletą mėnesių ar ilgiau ir pasi-
reiškia kaip stiprūs emocijų svy-
ravimai, išsekimas, beviltiškumo 
jausmas. Negydoma pogimdyvi-
nė depresija gali sukelti rimtą pa-
vojų tiek motinai, tiek mažyliui. 
Dėl motinos depresijos sutrinka 
jos ir kūdikio ryšys, gali pablo-
gėti vaiko emocinė ir kognityvinė 
raida. Taip pat gali prastėti santy-
kiai su vyresniais vaikais bei su 
partneriu.

Moterys, jaučiančios pogim-
dyvinės depresijos simptomus, 

turėtų kreiptis į pirmines ambula-
torines psichikos sveikatos prie-
žiūros paslaugas teikiantį psichi-
kos sveikatos centrą (PSC), prie 
kurio yra prisirašiusi. Jei pati mo-
teris nėra pasirinkusi PSC, ji au-
tomatiškai yra prirašoma prie to 
PSC, su kuriuo jai šeimos gydyto-
jo paslaugas teikianti įstaiga yra 
pasirašiusi sutartį. PSC paslaugas 
teikia specialistų komanda, ku-
rią sudaro gydytojas psichiatras, 
vaikų ir paauglių psichiatras, psi-
chikos sveikatos slaugytojas, so-
cialinis darbuotojas ir medicinos 
psichologas. 

Daugiau informacijos apie po-
gimdyvinę depresiją, jos požy-
mius ir pagalbą kviečiame skaityti 
nacionalinėje psichikos sveikatos 
platformoje pagalbasau.lt.

SAM inf.
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Chirurgijos profilio skyriaus vedėjas A. Vaičius: 
„Turime stiprią bazę ir naujausią aparatūrą“

VšĮ Rokiškio rajono ligoninės 
Chirurgijos profilio, apimančio 
chirurgiją, traumatologiją bei 
akušeriją-ginekologiją, skyriuje 
per metus vidutiniškai padaroma 
apie tūkstantis operacijų. Per pas-
taruosius metus jame atliekamų 
laparoskopinių operacijų skaičius 
lenkia atvirų chirurginių operacijų 
skaičių. Tai reiškia, kad pacientai 
patiria mažiau intervencijos, grei-
čiau sveiksta ir grįžta į normalų 
gyvenimą.

Maksimaliai atnaujintas
Chirurgijos profilio skyriaus vedė-

jas Artūras Vaičius sako, jog neseniai 
lankėsi medikų konferencijoje, kurio-
je buvo pateikta šalies regionų statis-
tika. Joje skelbiama, kad Rokiškio ra-
jono ligoninėje laparoskopiniu būdu 
išoperuojamų apendicitų skaičius sie-
kia 95-98 proc. Šis rodiklis lenkia net 
šalies didmiesčių ligonines, nes kai 
kuriose jų tokiu būdu išoperuojama 
apie 80 proc. pacientų. 

„Rokiškio rajono ligoninė – sti-
pri tuo, jog pas mus maksimaliai 
atnaujintas instrumentariumas: tiek 
minimalioms laparoskopinėms, tiek 
didelėms operacijoms, taip pat tu-
rime pagalbinį asistentą, tai yra, dvi 
pagalbines „rankas“, padedančias 
operacijos metu, kurios chirurgui 
leidžia nepalyginamai komfortiškiau 
jaustis operacijų metu. Kadangi turi-
me stiprią bazę ir šiuolaikišką apara-
tūrą, tarp Lietuvos rajonų atrodome 
stipriai“, – sakė A. Vaičius. 

Minimaliai invazinė chirurgija
Per pastaruosius penketą metų šia-

me skyriuje atliekamų laparoskopi-
nių operacijų skaičius pradeda lenkti 
atvirų chirurginių operacijų skaičių. 
Plėtojama minimaliai invazinė chi-
rurgija, tai reiškia, kad vis labiau vy-
rauja laparoskopinės ir artroskopinės 
operacijos bei žengiama koja kojon 

su chirurgijoje diktuojamomis ma-
domis. 

„Ligonis po operacijos sveiksta 
greičiau, pooperaciniu periodu pa-
tiria mažiau skausmo, diskomforto. 
Trumpėja lovadieniai, praleidžiami 
ligoninėje. Greičiau grįžtama į darbą. 
Tai – ir asmeninė nauda ligoniui, ir 
valstybei. Auksiniu standartu mūsų 
ligoninėje tapo ne tik laparoskopinė 
cholecistektomija, bet ir laparosko-
pinė apendektomija. Kasmet vis 
didesnę liūto dalį užima laparosko-
pinė išvaržų plastika, laparoskopinis 
skrandžio ar perforavusių dvilikapirš-
tės opų užsiuvimas. Įvertinus aplinki-
nes rajonines ligonines, šitose srityse 
pirmaujame“, – kalbėjo A. Vaičius. 

Kasdien Rokiškio rajono ligoni-
nėje atliekama po keturias dienos 
chirurgijos operacijas, kai pacientai 
išleidžiami namo tą pačią dieną. Šalia 
jų daromos ir skubios pagalbos ope-
racijos. 

Per metus iki COVID-19 pande-
mijos šio skyriaus gydytojai viduti-
niškai atlikdavo 1 100-1 300 chirur-
ginių operacijų.

Pirmauja tarp regionų
Rokiškio rajono ligoninės direk-

torius Raimundas Martinėlis džiau-
giasi, kad įstaigoje pagal galimybes 
maksimaliai teikiamos visos dienos 
chirurgijos paslaugos, taip pat pavy-
ko išsaugoti planinę chirurgiją ir orto-
pediją-traumatologiją. 

„Tai – didelis pasiekimas mūsų li-
goninei, nes aplinkiniuose rajonuose 
jau keletą metų neteikiamos planinės 
chirurgijos, taip pat apribotos dienos 
chirurgijos paslaugos. Kad pas mus 
jos išliko, esu dėkingas ne tik šiuo 
metu skyriuje dirbantiems gydyto-
jams, bet anksčiau, dešimtis metų, čia 
besidarbavusiems gydytojams, admi-
nistracijai“, – sakė R. Martinėlis.

Stiprus kolektyvas
Skyriaus vedėjas antrina ligoni-

nės vadovui, nes moderni chirurginė 
aparatūra būtų niekis, jeigu nebūtų 
profesionalių kolegų. Prieš viene-
rius metus Rokiškio rajono ligoninės 
Chirurgijos profilio skyriui pradėjęs 
vadovauti A. Vaičius patenkintas ko-
lektyvu. 

„Mūsų skyrius iš anksčiau turi 
stiprią bazę, nes čia dirbo keletas 
chirurgų, kurie buvo geri savo srities 
specialistai, todėl operuodavo vietoje 
ir mažai pacientų išveždavo gydytis 
į kitas ligonines. Džiaugiuosi, kad 
vienas jų – Antanas Zadorožnas, pas 
mus tebedirba iki šiol. Iš vyresnių 
kolegų visada yra ko pasimokyti“, – 
kalbėjo A. Vaičius. 

Pasidalinę darbus
Šiuo metu Chirurgijos profilio 

skyriuje dirba trys operuojantys or-
topedai-traumatologai bei viena gy-
dytoja, teikianti konsultacijas ir pri-
žiūrinti priėmimo skyrių, taip pat du 
chirurgai, viena akušerė-ginekologė. 

Pasak skyriaus vadovo, jo kolegų 
veikla apima daug padalinių: chi-
rurgijos ir skubios pagalbos skyrius, 
ligoninės Konsultacijų polikliniką, 
taip pat konsultacijas kitų profilių 
skyriuose. Ne vienas Rokiškio rajono 
ligoninės gydytojas vyksta konsul-
tuoti į kitus rajonus, tarp jų – Zarasus, 
Kupiškį, todėl medikų užimtumas 
didelis, ką jau kalbėti, kai ateina atos-
togų metas.

Žiūri optimistiškai
Į ateitį skyriaus vedėjas žiūri op-

timistiškai, tiek dėl pakankamo gy-
dytojų skaičiaus, tiek dėl paslaugų 
išlaikymo.  

„Nesakau, kad lengva pritraukti 
medikus, konkurencija yra ne tik tarp 
miestų, nes varžytis tenka ir tame pa-
čiame mieste, pavyzdžiui, su priva-
čiomis įstaigomis. Visi pacientai nori 
geriausių medicinos darbuotojų. Vi-
suose šalies rajonuose su gydytojais ir 
slaugytojomis yra sudėtinga situacija, 
nes dažnai kalbama apie ministerijos 
pozicija rajonų atžvilgiu. Neretai kyla 
neaiškumų dėl to, kokios paslaugos 
išliks, ko nereikia, todėl specialistai 
ir dvejoja. Visgi, mano nuomone, šiai 
dienai Rokiškio rajono ligoninė turi 
geras pozicijas tapti aplinkinių rajo-
nų centru. Tai rodo ne tik Chirurginis 
profilio paslaugų vykdymas, bet ir 
Intensyvios terapijos ir reanimacijos 
skyriaus plėtra“, – kalbėjo A. Vaičius. 

Sudaryta galimybė
Skyriaus vedėjas neslepia, kad 

medikų darbe pasitaiko nesusiprati-
mų ar sulaukiama pacientų nusiskun-
dimų. 

„Noriu atsiprašyti rokiškėnų, jeigu 
tenka palaukti eilėse norint patekti 
pas gydytoją dėl planinės konsultaci-
jos. Tuo tarpu skubi pagalba teikiama 
yra visą parą, atliekamos ekstrinės or-
topedinės-traumatologinės ir chirur-
ginės operacijos. Esant reikalui, su-
daryta galimybė gydytoją išsikviesti 
ir iš namų. Kartais būna nesusiprati-
mų, kai žmonės nežinodami reikalau-
ja planinių paslaugų, budėjimo metu, 
kai teikiama tik skubi pagalba“, – 
sakė A. Vaičius.

Nauji pasikeitimai
Rokiškio rajono ligoninės direk-

toriaus R. Martinėlio teigimu, Chi-
rurgijos profilio skyriaus laukia tam 
tikros permainos, nes, teikiant die-
nos chirurgijos paslaugas, iki vienos 
dienos sutrumpėja dienos chirurgijos 
lovadienis. 

„Tai reiškia, jeigu anksčiau paci-
entas po operacijos skyriuje praleis-
davo vieną parą, dabar turi būti išra-
šomas iš ligoninės tą pačią dieną, po 
12 valandų. Žinoma, tiek anksčiau, 
tiek ir dabar išlieka tos pačios sąly-
gos, jeigu po atliktos operacijos nėra 
saugu ligonį išleisti namo, tuomet jis 
perkeliamas į aktyvų gydymą sky-
riuje. Tačiau, jeigu įvertinus ligonio 
sveikatos būklę, pagal indikacijas jo 
nebus reikalo perkelti į skyrių, jam 
bus galima suteikti nakvynės paslau-
gą“, – kalbėjo R. Martinėlis.  

Spręs rajono taryba
Tačiau neatmetama galimybė, kad 

už nakvynės paslaugas teks susimo-
kėti apie 30 eurų. 

„Tokią paslaugą dažniau gali tekti 
rinktis ligoniams po didesnių dienos 
chirurgijos operacijų, pavyzdžiui, 
laparoskopinės cholecistektomijos ar 
kai kurių išvaržos operacijų“, – sakė 
R. Martinėlis.  

Sprendimą ar bus apmokestinta ši 
paslauga, į kurią įskaičiuota lova, gy-
dymas, medikamentai, maitinimas ir 
medikų priežiūra, turės priimti Rokiš-
kio rajono savivaldybės taryba.

VšĮ Rokiškio ligoninės inf.

Chirurgijos profilio skyriaus vedėjas A. Vaičius: „Turime stiprią bazę ir naujausią 
aparatūrą, todėl tarp Lietuvos rajonų atrodome gana stipriai“. 

Rokiškio rajono ligoninės direktorius R. Martinėlis džiaugiasi, kad pavyko išsaugoti 
planinę chirurgiją ir ortopediją-traumatologiją. (Rokiškio ligoninės nuotr.)

Rokiškio rajono ligoninės Chirurgijos profilio gydytojų kolektyvas.
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L. Šimėnienė: „Kiekvienas savo gyvenime ir darbe 
dėliojame pliusus ir minusus“

Aušra MALINAUSKIENĖ

Prieš 24-erius metus uždarojo-
je akcinėje bendrovėje „Daivida 
“ vyriausios buhalterės pareigose 
pradėjusi dirbti Lolita Šimėnienė 
šypsosi, kad tuomet gavusi pasiū-
lymą ir su juo iškart sutikusi, ne-
suprato kokią atsakomybės naštą 
užsikrauna. Dabar ji tikina, jog ir 
gerai, kad tada rizikavo, nes da-
bartinio savo darbo nebemainytų 
į jokį kitą, o gimtojo Rokiškio į 
jokį kitą miestą. 

Istorija su nuotykiu
1998 metais jauna moteris buvo 

ką tik baigusi tuometinę Žemės 
ūkio akademiją, dabartinę Vytauto 
Didžiojo universiteto Antano Stul-
ginskio žemės ūkio akademiją, su-
kūrusi šeimą, ir jau sūpavo pirmąją 
dukrytę Gretą. 

„Po studijų, sugrįžę į Rokiškį, 
su vyru nutarėme pasiieškoti dar-
bų. Savęs pasitikrinimui užsiregis-
travau tuomet vadinamoje Darbo 
biržoje. Greit gavau pasiūlymą, o 
mama pažadėjo prižiūrėti vienerių 
metų dukrytę. Buvo jaunystė, daug 
negalvojau ir nuėjau dirbti į vieną 
įmonę. Pirmą mano darbo dieną į ją 
su reikalais užsuko tuometinis ben-
drovės „Daivida“ vadovas Vidman-
tas Kanopa, pašnekino ir pasakė, 
kad jam buhalterės reikia labiau, 
negu čia. Taip išėjo, kad ryte pra-
dėjau dirbti vienoje įmonėje, o po 
pietų namo jau parėjau iš kitos“, – 
su šypsena prisimena L. Šimėnienė.  

Negalvojo, kad „užsibus“
Dar pokalbio pradžioje L. Šime-

nienė prisipažino, kad būdama jau-
na, drąsiai priėmė sprendimus, be 
jokios baimės ir abejonių, o dabar 
jau rimtai pasvarstytų apie kompe-
tencijas, žinias, atsakomybes.

Moteris neslepia, jog iš pradžių 
negalvojusi, kad taip ilgai užsibus, 
nes svarstė, kaip spės susitvarkyti 
su trimis dalykais: šeimos reikalais, 
vaikais ir darbu. 

„Kai įsidarbinau, mūsų įmo-

nė buvo maža. Tuomet „Daivida“ 
dirbo apie 30 žmonių. Dabar jau 
turime arti 250 darbuotojų“, – sakė 
pašnekovė, šiuo metu vadovaujanti 
penkių buhalterių kolektyvui. 

Įmonėje per tiek laiko buvo vi-
sokių metų, ir sunkesnių, ir len-
gvesnių. L. Šimėnienė dėkinga 
vadovams, visada jaučiasi įver-
tinta, įtraukiama į įmonei svarbių 
sprendimų priėmimą, turi galimy-
bes tobulėti profesinėje veikloje ir 
asmeniškai. O svarbiausia, vertina 
vadovių požiūrį į kiekvieną darbuo-
toją, žmogų. 

Sėslus kolektyvas
Buhalterių skaičius „Daivida“ 

augo po mažu – pradėjo nuo vienos, 
kai įsidarbino L. Šimėnienė, po to 
atsirado antra, trečia, o dabar jau 
yra šešių darbuotojų komanda. 

„Šiuo metu mūsų komanda op-
timali. Kolektyvas labai draugiš-
kas ir darbštus. Tikiu, kad pas mus 
yra gerai, nes sėsli komanda, be to, 
per pastaruosius penkerius metus 
iš darbo išleidau tik tris buhalte-
res. Dvi jaunas moteris išsivežė į 
didmiesčius, o trečioji keitė darbą 

dėl sveikatos. Manau, jog rinkai 
geriausias pasitikrinimas yra, jeigu 
žmonės dirba ilgus metus, tai reiš-
kia, kad ir atmosfera gera, ir atlygis 
atitinka darbuotojų lūkesčius, nes 
jeigu būtų kažkur geriau, pas mus 
tikrai buhalterės neužsibūtų. Džiau-
giuosi savo šaunia pavaduotoja Do-
vile, kuri taip pat atsidavusiai dirba 
įmonėje jau virš 10 metų. Esu rami, 
kad pamainai įmonė turės gerą vyr. 
buhalterį“, – kalbėjo L. Šimenienė. 

Turi savitas tradicijas
„Daivida“ buhalterių kolektyvas, 

vadovaujamas pašnekovės, turi sa-
vitas susiformavusias tradicijas. Po 
savaitgalių ar sugrįžusios po atos-
togų moterys pasidalina įspūdžiais, 
pasakoja ką veikė, koleges pavaiši-
na savo pačių gamintais patiekalais. 

„Jaučiame labai šiltą santykį 
tarpusavyje. Be to, geriems viso 
kolektyvo santykiams įtakos turi ir 
jaunas mūsų įmonės vadovas Jus-
tinas Kanopa, kuris pamatęs, kad 
mes pavargę, pasiūlo kažkur išvyk-
ti, aplankyti turistinius objektus, 
praleisti nors kiek laiko nedarbinėje 
aplinkoje kartu.  Lankėmės ir nuo 
darbo reikalų atsipūtėme Anykš-
čiuose, Biržuose, kitose Lietuvos 
vietose“, – pasakojo L. Šimenienė. 

Pliusai ir minusai
Vis tik moteris prisipažino, kad 

porą kartų buvo užklupusios rimtos 
abejonės, jog norėtų permainų ar iš-
bandyti naujus dalykus. Galiausiai 
pasvarsčiusi nuspręsdavo, kad ir 
šioje įmonėje dar turi ką veikti, nes 
du tris kartus per metus dalyvauja 
mokymuose, konferencijose, semi-
naruose, gilina žinias ir kompeten-
cijas, nes vadovai siekia, kad dar-
buotojus pasiektų ne tik naujausios 
jų darbo srities žinios, bet ir tokie 
specifiniai dalykai – nuo komunika-
cijos iki streso valdymo. 

„Galime mokytis įvairių dalykų. 
Nesu gavusi neigiamo atsakymo, 
kad neleis ar neapmokės. Renkamės 
ir tariamės laisva valia bei gauname 
vadovų pritarimą. Kiekvienas savo 
gyvenime ir darbe dėliojame pliu-
sus ir minusus. Man visada pliusai 

nusverdavo pasilikti čia. Galbūt dėl 
to, kad Rokiškis nėra didelis, man 
čia viskas patinka, tada pagalvoji, 
kad čia užaugau, įleidau šaknis, o 
kur bus geriau. Žinoma, galbūt nuo 
savo profesijos norėčiau pailsėti, 
bet savęs kitame darbe neįsivaiz-
duoju ir neturiu noro dirbti kitoje 
įmonėje“, – kalbėjo L. Šimenienė. 

Deksnytė iš Deksnių
„Iki santuokos buvau Deksnytė, 

gimusi ir užaugusi 10 kilometrų 
nuo Rokiškio esančiame Deksnių 
kaime ir į didmiestį manęs niekada 
netraukė. Gal, kad ir pati neieškojau 
darbo kitur, tai ir negavau viliojan-
čių pasiūlymų pereiti į kitą įmonę 
ar keltis į vieną iš didelių miestų. 
Mano vyras Gintaras irgi nesiblaš-
kė, visą laiką dirba vienoje Rokiš-
kio įmonėje. Su vyru esame sėslūs“, 
– pasakojo L. Šimenienė.

Pašnekovės sutuoktinis taip pat 
24 metus siuvimo mašinų mechani-
ku dirba siuvimo įmonėje „Lelija“. 
Šeima užaugino dvi dukras – 26 
metų Gretą, kuri Vilniuje dirba in-
terjero dizainere, o 21-erių Eglė 
Vilniaus universitete jau trečius 
metus studijuoja mediciną ir svajo-

ja tapti gydytoja genetikos srityje.  
„Kai jaunėlė baigs mokslus ir 

nebereikės jos stipriai remti finan-
siškai, su vyru svajojame pagyventi 
sau ir pakeliauti“, – šypsosi L. Ši-
menienė. 

Nesineša namo
Savaitgalius ji su vyru stengiasi 

skirti šeimos sodybai ir laisvalai-
kiui, todėl buhalterinio darbo namo 
nesineša. 

„Daugiausiai laiko praleidžia-
me sodyboje, kurią mano vyras su 
mama (Nijolė Deksnienė – autorės 
pastaba) pastatė ir puoselėja. Man 
čia labai gera pailsėti nuo protinio 
darbo įmonėje. Auginame haskių 
veislės šunį, kuris priverčia mane 
judėti. Be to, jau dešimt metų su 
vyru turime tradiciją, kad nerengia-
me balių, o vieną kartą per metus 
kažkur keliaujame“, – sakė pašne-
kovė. 

Šimėnų šeima pažintinių kelio-
nių autobusu metu apkeliavo visą 
Europą, o pastaraisiais metais jie-
du renkasi poilsines keliones, nes 
norisi poilsio ir ramybės šiltuose 
kraštuose. 

„Daivida“ vyr. buhalterė L. Šimėnienė: „Savęs kitame darbe neįsivaizduoju ir neturiu 
noro dirbti kitoje įmonėje“ („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

L. Šimėnienė su „Daividos“ kolektyvu.

Su mama. (Asmeninio L. Šimenienės archyvo nuotr.)

Dukros Eglė ir Greta.



KULTŪRA8 www.rokiskiosirena.lt
2022 m. rugsėjo 23 d.

Knygos „Pranas Gasparonis. Svarstyklės pasuko meno pusėn“ 
sutiktuvių akimirkos ir svečių apsilankymas muziejuje Obeliuose 

Laisvės kovų istorijos muzie-
jaus Obeliuose rėmėjos Jolantos 
Gegelevičiūtės–Žuklienės ir jos 
dukros Deimos Žuklytės–Gaspe-
raitienės dar viena bendros kū-
rybinės veiklos išraiška – išleis-
ta knyga „Pranas Gasparonis. 
Svarstyklės pasviro meno pusėn“ 
pasakojanti apie Praną Gaspa-
ronį (1910-2005), ilgus gyvenimo 
metus gyvenusį Amerikoje.

Nuoširdžiai džiaugiamės ma-
mos ir dukros prasminga kūrybine 
veikla. 

Knygos „Pranas Gasparonis. 
Svarstyklės pasviro meno pusėn“ 
sutiktuvėse, vykusiose Utenos 
kraštotyros muziejuje, dalyvavome 
ir mes muziejininkai. Bendravome 
su renginyje dalyvavusiais svečiais, 
Prano Gasparonio artimaisiais, tarp 
jų su Prano broliu 92-jų metų An-
tanu Gasperaičiu aktyviu krašto-
tyrininku, kūrybinga asmenybe, 
kvietėme apsilankyti muziejuje, to-
dėl garbingų svečių apsilankymas 
Obeliuose, tik paliudijo kaip greitai 
šis pažadas buvo išpildytas. Mu-
ziejaus erdvėse turėjome galimybę 
nuoširdžiai bendrauti su šviesaus 
atminimo Prano Gasparonio žmona 
Regina Kundrotiene–Gasparonis.

  
Šiek tiek apie knygą
Skaitydamas šią knygą negali 

nesižavėti menininkės knygos dai-

lininkės Jolantos Gegelevičiūtės 
kruopščiai ir kaip visada nuošir-
džiai (tai ne pirmas šios meninin-
kės kūrinys) atliktu darbu, kuris 
knygos visumą pavertė meno kū-
riniu. 

Stebėjausi ir knygos sudarytojos 
Deimos Žuklytės–Gasperaitienės 
gebėjimu pateikti išsamią Prano 
Gasparonio gyvenimo ir veiklos 
visumą. Žavėjausi teksto patrau-
klumu, tarsi kviečiančiu keliauti 
šios asmenybės patirties keliu. Ute-
nos krašto sūnus, kurio gyvenimą, 
mokslo siekį, elektrotechniko vei-
klą, karo tarnybą, muzikos studijas 
formavo modernios Lietuvos vizi-
ja. Karo meto pasirinkimas – tar-
navimas Plechavičiaus rinktinėje, 
buvimas Salaspilio koncentracijos 
stovykloje ar gyvenimas pokario 
Vokietijoje perkeltųjų stovyklose, 
darbas, studijos Potsdame, Štutgar-
te, Miunchene. Ši rūsti gyvenimo 
patirtis knygoje skleidžiasi Prano 
dienoraščio eilutėmis, išsaugoto 
dienoraščio tekstas taip pat „atgu-
lė“ šioje biografinėje knygoje.

Gyvendamas Amerikoje Pranas 
Gasparonis tapo ne tik patyrusiu in-
žinieriumi, bet ir aktyviai įsiliejo į 
Amerikos lietuvių kultūrinę veiklą, 
peržengęs gyvenimo penkiasde-
šimtmetį jis atsideda tik kūrybinei 
veiklai, studijuodamas skulptūrą, 
keramiką, dailę. Šiuo laikotarpiu 

skleidžiasi menininko veikla, ku-
rios visuma išsamiai pateikta kny-
gos autorės. 

Nuo 1998 metų vėl apsigyvenęs 
Lietuvoje, Pranas Gasparonis Am-
žinojo poilsio atgulė 2005m. kovo 
6 dieną. 

Vertinga šioje knygoje yra tai, 
kad pateikta ne tik asmenybės gy-
venimo kelias, bet ir istorinis lai-
kmetis, kuriame lietuvis pasirenka 
vertybes ir siekia savo tikslo. Ši 
patirtis aktuali ir dabarties kartai. 
Šiandieninių pasaulinių iššūkių 
kontekste tokios istorijos nuskam-
ba naujai, jos įkvepia tikėjimo, drą-
sos, sunkiomis aplinkybėmis ne-
palūžti, nepasiduoti, išlikti savimi, 
knygos pratarmėje liudija knygos 
sudarytoja Deima Žuklytė–Gaspe-
raitienė. 

Leidinio sudarytoja Deima Žu-
klytė–Gasperaitienė knygą leidy-
bai parengė šiuo metu gyvendama 
Japonijoje. Dailininkė, kuratorė, 
meno kritikė tęsia savo kūrybinę 
veiklą, dalyvaudama MO muzie-
jaus veikloje, rengdama straips-
nius, kuruodama parodas, ben-
draudama su menininkais, todėl 
atvykimas į Lietuvą tapo ne tik šios 
knygos sutiktuvių akcentu, bet ir 
parodų bei savo veiklos pristatymu.

Laisvės kovų muziejaus 
Obeliuose inf. 

J. Gegelevičiūtė–Žuklienė ir D. Žuklytė–Gasperaitienė.

Svečių apsilankymas Laisvės kovų istorijos muziejuje Obeliuose. 
(Laisvės kovų istorijos muziejaus Obeliuose nuotr.)

R. Lymano muzikos mokyklos mokiniai sėkmingai 
pasirodė tarptautiniame konkurse „The Best"

2022 metų rugsėjo 17-18 dieno-
mis Daugpilyje (Latvijoje) vyko 
III tarptautinis konkursas „The 
Best".

Jame, paruošę konkursinę progra-
mą galėjo pasirodyti gyvai, arba da-
lyvauti nuotoliniu būdu, atsiųsdami 
savo pasirodymą.

Rokiškio Rudolfo Lymano mu-

zikos mokyklos mokiniai, išsiilgę 
„gyvo“ pasirodymo, nusprendė da-
lyvauti gyvai ir išbandyti naujų salių 
skambesį bei savo sėkmę. Mokinius 
konkursui ruošė mokytoja Reda Kaz-
lauskienė. 

12-14 metų kategorijoje  ansamblis 
„Linksmuolės Re Do Mi" – laimėjo  I 
vietą (Liepa Ulevičiūtė, Adriana An-
tovova, Marija Lekandraitė, Simona 

Rokiškio rajono savivaldybės administracija skelbia 
atranką į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 
Turto valdymo ir ūkio skyriaus pakaitinio vyriausiojo 
specialisto (nuolatinio darbuotojo vaiko priežiūros 
atostogų laikotarpiui, koeficientas – 8,50, pakaitinis 
karjeros valstybės tarnautojas) pareigoms užimti. Iš-
samesnė informacija Rokiškio rajono savivaldybės in-
terneto svetainėje adresu http://www.rokiskis.lt

Užs. 1896

Rugsėjo 30 d. (penktadienį) 10 val. šaukiamas 
Rokiškio rajono savivaldybės tarybos posėdis. 
Posėdis vyks Rokiškio rajono savivaldybės I a. sa-
lėje. Tarybos posėdžio darbotvarkė ir sprendimų 
projektai skelbiami interneto svetainėje adresu:  
http://old.rokiskis.lt/lt/e-demokratija/posedzi-
ai.html

Užs. 1897

Tuskaitė, Mėta Mierkytė).
9-11 metų kategorijoje solistas 

Kajus Skruodys iškovojo I vietą, o 
toje pačioje kategorijoje dalyvavu-
siai solistei Auguste Zizaitei atiteko 
II vieta.

Gražūs atsiliepimai apie daininin-
kus džiugina ir motyvuoja.

Rokiškio Rudolfo Lymano 
muzikos mokyklos inf.

Rokiškio R. Lymano muzikos mokyklos auklėtiniai skynė laurus konkurse. (Rokiškio R. Lymano muzikos mokyklos nuotr.)

Rokiškio dvaro parko piešimas

Europos paveldo dienas neatsi-
tiktinai baigėme ekskursija po dva-
ro parką – Rokiškio dvaro parkas 
švenčia 225 metų sukaktį.

 
Į renginį atėję Rokiškio Jaunimo 

Centras Dailės mokyklos mokiniai 

su mokytoju Arūnu Augučiu bei prie 
jų prisijungę rokiškėnai pirmiausia su 
gide pasivaikščiojo po parką, o pas-
kui jį piešė.

Piešinius galėsite apžiūrėti prie 
Rokiškio dvaro pietinės oficinos.

Rokiškio krašto muziejaus inf.

Ekskursija Rokiškio krašto muziejuje. (Rokiškio krašto muziejaus nuotr. )
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Po eismo įvykio dvi moters išgertos taurelės degtinės – ir teisių nebėra
Rita GRIGALIENĖ

Rokiškio miesto gyventoja V. 
D. prisidarė rūpesčių dėl to, kad, 
vairuodama automobilį, atvyko 
aiškintis dėl eismo įvykio. Netru-
kus buvo nustatyta, kad moteris 
neblaivi – pirmo tikrinimo metu 
alkotesteris parodė 2,48 promi-
les, o po kiek laiko – net 2,64 pro-
miles. Buvo pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Automobilis nuvežtas į 
saugojimo aikštelę. 

Atvyko apsipirkti
Tos dienos, tai yra, 2022 m. rug-

pjūčio 24 d., įvykių seka, pasak 
kaltinamosios, yra tokia, kad ryte 
(tiksliai valandų ji nepamena) mo-
teris automobiliu „Ford Galaxy“ 
atvyko į Nepriklausomybės aikš-
tėje, Rokiškyje, esančią parduo-
tuvę „Maxima“. Moteris pasistatė 
automobilį stovėjimo aikštelėje, 
priešais banką „Swedbank“, esantį 
taip pat Nepriklausomybės aikštė-
je, ties pastatu Nr. 24. Apsipirkusi 
V. D. grįžo iš parduotuvės prie savo 
automobilio ir čia jos laukė netikė-
tumas - netoliese stovėjusi moteris 
pasakė, kad iškvies policiją, nes 
„Fordas“ neva įvažiavo į jos auto-
mobilį, kuris tuo metu stovėjo šalia 
V. D. mašinos.

Raminosi alkoholiu
Kaip ikiteisminio tyrimo metu 

pasakojo kaltinamoji rokiškietė, su 
pretenzijas pareiškusia moterimi ji 

ėmė ginčytis, sakyti, kad tuo metu, 
kai ji atvažiavo prie parduotuvės, 
to neva apgadinto automobilio net 
nebuvo. Deja, oponentė nenusilei-
do ir toliau netgi ėmė šaukti. V. D. 
esą susinervino ir dėl to neapžiūrė-
jo nei savo, nei tos moters automo-
bilio, neįsitikino, kad nėra padaryta 
apgadinimų, ir išvyko namo. Neva 
norėdama nusiraminti, rokiškietė 
griebėsi stikliuko. Vieną po kito ji 
išgėrė du degtinės stikliukus, tačiau 
apie aikštelėje sutiktos moters pa-
žadą iškviesti policiją pamiršo.

Nesijautė girta
Netrukus jai į telefoną paskam-

bino vyriškis, kuris prisistatė poli-
cijos pareigūnu ir paaiškino, kad ji 
galimai padarė eismo įvykį ir pa-
prašė jos atvykti į Nepriklausomy-
bės aikštę Rokiškyje pasiaiškinti 
įvykio aplinkybes. V. D. pareigū-
nui nieko nesakė, kad ką tik išgėrė 
degtinės, nes, pasak jos, nesijautė 
neblaivi, todėl nuvažiavo tuo pačiu 
automobiliu „Ford Galaxy“ į tą vie-
tą, kur buvo apkaltinta apgadinusi 
automobilį. Policijos pareigūnai, 
tirdami galimą eismo įvykį, pri-
valėjo patikrinti moters blaivumą. 
Paaiškėjo, kad mažiausias nusta-
tytas girtumas gerokai viršija 1,51 
promilės ribą – jis siekė beveik 
sunkaus girtumo ribas ir buvo 2,48 
promilės. 

Rasti apgadinimai
Pareigūnas, kuris buvo atva-

žiavęs tirti galimo eismo įvykio, 
papasakojo, kad gavo iškvietimą 
į Nepriklausomybės aikštę Rokiš-
kyje, kur stovėjimo aikštelėje prie 
,,Maximos“ parduotuvės pranešė-
jos automobilį ,,Renault“ užstatė 
bei galimai kliudė ir apgadino kitas 
automobilis ,,Ford Galaxy“. Pasak 
pranešėjos, „Fordo“ vairuotoja ne-
sutiko, kad galėjo apgadinti auto-
mobilį, ir iš įvykio vietos nuvažia-
vo. Policijos pareigūnams atvykus 
į vietą, ten jų laukė pranešėja, o ap-
žiūrėjus jos automobilį, paaiškėjo, 
kad jis tikrai buvo apgadintas. 

Nepasisakė
Pagal nurodytus iš eismo įvykio 

vietos nuvažiavusio automobilio 
duomenis buvo surasta jo savinin-
kė. Jai paskambinęs pareigūnas 
liepė kuo greičiau atvykti į vietą ir 
užpildyti eismo įvykio deklaraciją. 
V. D. iš pradžių neigė, kad sukėlė 
kokį nors eismo įvykį, bandė išsi-
sukinėti dėl atvykimo, sakydama, 
kad jai pakilo kraujospūdis. Dar 
kartą paprašius atvykti į eismo įvy-
kio vietą, V. D. atvažiuoti sutiko ir 
apie tai, kad yra išgėrusi degtinės, 
nieko nesakė. Jos atvykstant teko 
laukti 15-20 minučių ir dar kar-
tą paskambinti, po ko moteris vis 
dėlto automobilių stovėjimo aikš-
telėje pasirodė. Tikrinant blaivu-
mą, paaiškėjo, kad pareiškėja buvo 
visiškai blaivi, o V. D. nemenkai 
išgėrusi, nors, kalbant telefonu, to 
iš balso ir nebuvo galima suprasti.

Asociatyvi nuotrauka.

Siūlė bausmę
Panevėžio apygardos prokuratū-

ros Panevėžio apylinkės prokuratūros 
prokurorė Diana Suvaizdytė – Makši-
mienė teismui pateikė pareiškimą dėl 
proceso užbaigimo teismo baudžia-
muoju įsakymu. Ji prašė pripažinti 
V. D. kalta padarius nusikaltimą, nu-
matytą Baudžiamojo kodekso 2811 
straipsnio 1 dalyje, ir skirti jai 60 
MGL (3000 Eur) dydžio baudą. Su-
mažinus šią bausmę trečdaliu, galuti-
nė bausmė turėtų būti 40 MGL (2000 
Eur) dydžio bauda. Siūlyta atimti teisę 
vairuoti transporto priemones 2 metų 
6 mėnesių laikotarpiu, ir konfiskuoti 
valstybės nuosavybėn V. D. priklau-
santį automobilį „Ford Galaxy“.

Susimokėti per metus
Esant įstatymo numatytoms aplin-

kybėms, teismas prokurorės prašymą 

tenkino. Nuteistajai nustatytas 12 
mėnesių nuo teismo baudžiamojo įsa-
kymo įsiteisėjimo dienos savanoriško 
baudos sumokėjimo terminas. Laiku 
nesumokėjus baudos, į išieškojimo 
procesą turėtų įsikišti antstoliai. Mote-
ris neteks 2001 gamybos automobilio 
„Ford Galaxy“, kurio rinkos vertė su 
PVM yra 1460,00 Eur.

Neįsiteisėjo
Teismo baudžiamasis įsakymas 

priimtas 2022 m. rugpjūčio 23 d., apie 
jo įsiteisėjimą duomenų nėra. Doku-
mentus išsiųstas įteikti nuteistajam. 
Per 14 dienų nuo šio dokumento įtei-
kimo jis turi teisę pareikšti prašymą 
surengti bylos nagrinėjimą teisme 
žodžiu, prašyti skirti kitokią bausmę, 
tačiau praėjus šiam laikotarpiui, bau-
džiamasis įsakymas įsiteisėja ir yra 
neskundžiamas. 

2022 09 22 apie 09.00 val. Panevėžio ir Vilties gatvių sankryžoje susidūrė du lengvieji 
automobiliai. Smūgio būta labai stipraus, automobiliai pažeisti nebepataisomai. 
Dodge automobilis nuo smūgio apvirto, jį atversti ir išsiliejusius degalus utilizuoti 
padėjo ugniagesiai gelbėtojai. Eismo įvykio metu žmonės nenukentėjo.
Ši sankryža yra viena pavojingiausių Rokiškio mieste, nes eismas labai intensyvus, 
ypač ryte ir besibaigiant darbo dienai.

Panevėžio ir Vilties gatvių 
sankryžoje susidūrė automobiliai

Dėmesio! Rokiškyje keičiasi pagrindinio kelio kryptis 
Perkūno gatvėje

Atlikus Rokiškio miesto Perkūno gatvės kapitalinio remonto darbus, keičiasi pagrindinio kelio kryptis. Anksčiau Perkūno gatvėje 
pagrindinio kelio kryptis sukosi į Kauno gatvę. Po gatvės remonto darbų pagrindinis kelias Perkūno gatvėje krypties nebekeis ir 
tęsis iki Ąžuolų gatvės.
Ties posūkiu į Kauno gatvę įrengta labai reikalinga pėsčiųjų perėja.
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Kviečia į derliaus šventę Skemuose „Bulvių 
ragautuvės"

Visus visus, didelius ir mažus 
2022 m. rugsėjo 24 d. 14 val. Ske-
mų kaimo bendruomenė kviečia į 
derliaus šventę „Bulvių ragautu-
vės" bendruomenės namų kieme.

 
Vyks:
Bulvių paradas (auginamų 

veislių bulvių pristatymas. Atsi-
neškite ir nustebinkite).

Bulvės ant podiumo (keistai 
išaugusių bulvių ir kitų daržovių 
paroda. Nepatingėkite ir paieško-
kite).

Bulvių menas (kompozicijos 
su bulvėmis ir kitomis daržovė-
mis. Juk visi mes menininkai).

Bulvė - stalo karalienė (Šeimi-
ninkių šou. Ragausim viską, ką 
pagaminsite. Rinksime skaniau-
sią bulvių patiekalą ir šauniausią 
gaspadinę).

Bulvė maistas - bulvė vaistas 
(trumpa apžvalga, apie bulvių gy-
domąsis savybes).

Bulvė sporte ir žaidimuose.
Bilietas į šventę - viena keistai 

nuaugus bulvė. 
Organizatoriai: Bendruomenės 

taryba, Skemų biblioteka
Kviečia į derliaus šventę Skemuose „Bulvių ragautuvės". 
(Skemų kaimo bendruomenės nuotr.)
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•  Klijuoju plyteles, tinkuoju sienas, 
betonuoju grindis, montuoju gipso 
kartono plokštes, dedu laminatą. Tel. 
8 675 03 048. Rokiškis
•  Kokybiškai ir greitai 
remontuojame daugiabučių laiptines. 
Taip pat atliekame visus kitus vidaus 
apdailos darbus. Stogų dengimas 
prilydoma danga. Tel. 8 605 03 052. 
Rokiškis
•  RUF Medienos briketai ir 6 mm 
granulės iš sandėlio Rokiškyje. 
Turime ir fasuotų durpių briketų. 
Greitas pristatymas.  
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Tel. 8 646 01 050. Rokiškis
•  Valymo įrenginiai su pilnu 
įrengimu, visais reikalingais 
sertifikatais ir galimybe gauti 
savivaldybės paramą iki 1000 
Eur. Registruojame norinčius. 
Kreiptis telefonu arba el. paštu 
komunikacijusistemos@gmail.com. 
Tel. 8 652 63 120. Rokiškis
•  Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, 
atsijas, durpes, juodžemį. Statybinio 
laužo, grunto išvežimas. Vežame 
mažais ir dideliais kiekiais, 
padidinto pravažumo transportu. 
Automobilių, krovinių, žemės ūkio 
technikos transportavimas.  
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis
•  Techninė pagalba kelyje. 
Avarinis automobilių atrakinimas. 
Sumaišyto kuro ištraukimas, 
išvalymas ir paruošimas 
eksploatacijai. Užvedimas išsikrovus 
akumuliatoriui. Tel. 8 604 86 441. 
Rokiškis
•  Ieškinių, procesinių dokumentų, 
taikos sutarčių rengimas teismui, 
įvairių prašymų, pretenzijų, skundų 
rengimas. Konsultacijos, dokumentų 
rengimas darbo ginčų komisijoms. 
Kitos teisinės paslaugos. Taikos g. 
19, Rokiškis. Tel. 8 693 66 229. 
Rokiškis
• 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

PERKA

•  Antikvariatą, sendaikčius, 
militaristiką, senus dokumentus, 
nuotraukas, apdovanojimus, pinigus. 
Tel. 8 610 21 765. Rokiškis 
• Perkame miškus Rokiškio ir 
aplinkiniuose rajonuose.  
Tel. 8 677 08977
•  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  

•  Ieškomas 1-2 kambarių butas 
ilgalaikiai nuoma nebrangiai. 
Pageidautina tvarkingas.  
Tel. 8 672 56 666. Rokiškis
•  Išnuomojame 1 kambario butą 
Rokiškio mieste. Pageidaujama 
jauna šeima be žalingų įpročių.  
Tel. 8 650 97 026. Rokiškis
•  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

NUOMA

•  Reikalinga kirpėja 
(manikiūrininkė - visažistė) 
įrengtose ir darbui pritaikytose 
patalpose. Tel. 8 685 41 483. 
Rokiškis
•  UAB Ramundas GM reikalingas 
(-a) šaltkalvis (-ė). Darbo vieta - 
Panemunėlio gelež. stotis., Rokiškio 
r. Darbas nuo 6:00-15:30 val. Darbo 
užmokestis – neatskaičius mokesčių 
nuo 1100 Eur iki 1280 Eur.  

SIŪLO DARBĄ

Tel. nr. 861003980.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
•  Reikalingi pagalbiniai darbuotojai. 
Darbas statybose. Turėti patirties. 
Tel. 8 652 48 572. Rokiškis
•  Reikalinga matematikos mokytoja 
(-s) 6 klasės mokiniui.  
Tel. 8 613 19 411. Rokiškis
• Siūlome darbą miške. Reikalingi 
pjūklininkai ir pagalbiniai 
darbininkai. Pasiimame iš namų ir 
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pervežame namo. Tel. 8 629 78 838. 
Rokiškis
•  Įmonė ieško automobilių kėbulų 
paruošėjo. Darbas nuo pirmadienio 
iki penktadienio 8-17 val. Visos 
soc. garantijos. Pageidautina patirtis 
prie automobilių kėbulų paruošimo 
dažymui. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 622 06 975. Rokiškis
•  UAB Ramundas GM reikalinga 
(-s) lentelių rūšiuotoja (-s). Darbo 
vieta - Dirbtuvių g. 13, Obeliai, 
Rokiškio r. Iš Rokiškio darbuotojai 
vežami įmonės transportu. Darbo 
užmokestis – neatskaičius mokesčių 
nuo 930 Eur iki 1010 Eur. Darbas 
pamaininis. Tel. 8 610 03 980. 
Rokiškis
•  Ieškau kas Rokiškyje sumontuotų 
segmentinę tvorą. Tel. 8 610 24 126. 
Rokiškis
• 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

IEŠKO DARBO

• Moteris ieško darbo. Galiu 
prižiūrėti senyvo amžiaus žmogų. 
Tel. 8 615 92 745. Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Gali padėti 
mokytis pradinukams po pamokų. 
Yra išsilavinimas ir patirtis.  
Tel. 8 615 92 745. Rokiškis
•  Moteris ieško darbo. Dirbusi 
konditere. Baigusi virėjo kursus. 
Galiu dirbti ir kitus darbus.  
Tel. 8 609 78 807. Rokiškis
• Moteris ieško darbo Rokiškio 
rajone. Galiu dirbti lauko darbus, 
padėti seniems žmonėms. Siūlyti 
įvairius variantus. Turiu patirties. 
Tel. 8 624 11 019. Rokiškis
•  45 metų vyras iš Juodupės ieško 
nuolatinio darbo. Neturiu vairuotojo 
pažymėjimo. Tel. 8 680 90 181. 
Rokiškis
•  Moteris ieško darbo. Turiu 
patirties prekyboje. Gali būti 
gamyba, valymo ar panašus darbai. 
Tinka naktinė pamaina.  
Tel. 8 622 69 561. Rokiškis
•  Ieškau pamaininio darbo. 
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Ieškau darbo iki vasaros. Galiu 
dirbti prie statybų pagalbiniu 
darbininku. Esu dirbęs statybose. 
Domina ir kiti variantai pagalbinio 
darbininko. Tel. 8 672 89 331. 
Rokiškis
• Ieškau darbo Rokiškio mieste. 
Galiu dirbti valytoja ir bet kokius 
kitus darbus. Tel. 8 680 29 333. 
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

NEKILNOJAMASIS TURTAS

•  Dviejų aukštų gyvenamąjį namą 
Rokiškyje (miškų urėdijoje). 204 kv. 
m, 13 a sklypas. Yra garažas, po visu 
namu rūsys, šone tvenkinys. Miesto 
vanduo ir kanalizacija. Gera vieta, prie 
pagrindinio kelio, prie pat autobuso 
stotelė. Kaina 85000 Eur.  
Tel. 8 652 45 676. Rokiškis
•  Keičiu butą į namą su Jūsų 
priemoką Rokiškyje.  
Tel. 8 675 38 370. Rokiškis
•  2 kambarių butą su baldais 
Juodupėje, Liepų g. Antras aukštas. 
Plastikiniai langai, šarvuotos durys. 
Tel. 8 650 19 426. Rokiškis
•  Sodybą miške – 470 m iki ežero 
Degučių pakrantės, pušyne. 13 km 
nuo Obelių miestelio. 2 aukštų, 
praktiškai 3 aukštų nes ant kalnelio 
namelis su 2 balkonais yra atskirai 
malkinė. Vandens tiekimas sutrikęs, 
reikia naujai daryti vandenį. Kaina 
12000 Eur. Tel. 8 659 12 691. 
Rokiškis
• Labai geroje vietoje Panemunėlio 
gelež. st. namą, ūkinius pastatus, 
pirtis, medinį garažą. Yra trifazis, 
Labai geri kaimynai. 28 a žemės. 
Galima eiti ir gyventi.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
•  Obeliuose, Dariaus ir Girėno g. 
komercines patalpas (dalis patalpų 222 
kv. m). Tinkamos maitinimo sričiai ir 
ne tik. 3 didelės salės, daug pagalbinių 
patalpų. 3 san. mazgai. Miestelio 
vanduo, nuotekos. Kaina 12000 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
•  Rokiškyje Širvio g. 2 kambarių 
54,14 kv. m butą. Statytas 1990 m. 
Iki baseino - 200 m, mokyklos - 150 
m, darželių - 500 m. Buto langai į 

rytus. 4 aukštas. Balkone plastikiniai 
langai, durys. Yra juodasis, rūsys, 
šarvo durys, kodinė laiptinės spyna. 
Kaina 41000 Eur. Tel. 8 674 74 008. 
Rokiškis
•  Tvarkingą 2 kambarių 55 kv. m butą 
su baldais Jaunystės g. Pirmas aukštas, 
yra rūsys. Tel. 8 615 43 397. Rokiškis
•  Sodybą Vyžeičių km. 2, Rokiškio 
raj. 3,5 ha žemės (galima pirkti su 0,8 
ha žemės). Kaina derinama vietoje. 
Tel. 8 670 71 482. Rokiškis
• Namo dalį antrame aukšte. 2 
kambariai, virtuve, tualetas, dušas, 
erdvios palėpės. Priklauso garažas su 
duobe, rūsys, žemės 3,08 a. Miesto 
komunikacijos. Šildymas kietu kuru. 
Kaina 15000 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
•  0,4 ha mišką Zarasų r. Brandus 
juodalksnynas. Tel. 8 605 26 260. 
Zarasai
•  Tvarkingą 2 kambarių butą 
Rokiškyje pirmame aukšte.  
Tel. 8 673 30 382. Rokiškis
• 3 kambarių 64,47 kv.m butą. 
4 aukštas. Dušo kabina, tualetas 
pastatytas naujas, pakeistas 
vamzdynas. Kambariams, koridoriui 
ir virtuvei reikalingas remontas. Yra 
rūsys. Rami, tvarkinga kaimynystė. 
Kaina 48000 Eur. Tel. 8 678 04 681. 
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. 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

KITA

• Mišrias skaldytas malkas. Vežame 
po penkis metrus. Tel. 8 681 22 254. 
Rokiškis
•  Dujų balioną. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 624 90 501. Rokiškis
• Naujus el. prietaisus naikinimui nuo 
žiurkių, pelių, tarakonų, blakių. Kaina 
12 Eur. Tel. 8 646 04 605. Rokiškis
• Naujus įvairius klausos aparatus. 
Čekų ir vokiečių gamybos. Siunčiu. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 646 04 605. 
Rokiškis
• Naują šildymo katilą. Apatinio 
degimo. Apšildo iki 200 kv. m. 
Galima iš šono pajungti granulių 
padavimą. Kaina 1350 Eur.  
Tel. 8 612 21 760. Rokiškis
•  Persirengimo kabiną. 3 vnt.  
Tel. 8 623 38 045. Rokiškis
•  Tentą su karkasu. Karkaso plotis 
210 cm, ilgis 420 cm, aukštis 140 cm. 
Galima aukštinti iki 240 cm. Buvo ant 
Ford Transit. Kaina 500 Eur. 
 Tel. 8 623 38 045. Rokiškis
• Metalinę talpą 2,3 kub. m. Svoris 
900 kg, storasienė, galimas resyveris. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 623 38 045. 
Rokiškis
• Įvairių dydžių lauko akmenis. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 623 38 045. Rokiškis
• Statybinę radiją Makita. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 623 38 045. Rokiškis
•  Skaldytas malkas. Pagrinde 
spygliuotis. Vežu po 2,5 m. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 602 87 040. Rokiškis
• Sausas spygliuočių atraižas. 
Stambios, vežu po 2,5 m. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 602 87 040. Rokiškis
• Sausas lapuočių malkas.  
Tel. 8 680 49 599. Rokiškis
• 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
• Metalinius laiptus 2,60x0,70 m. 
Laipto plotis 22 cm. Tel. 8 615 55 734. 
Rokiškis

PAŽINTYS

•  Alijošiaus daigus su vazonais.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis

AUGALAI

•  Tvarkingą raudonos spalvos ilgo 
plauko kilimą. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 646 92 910. Rokiškis
•  Vidutinio dydžio 100x165 cm 
raštuotą storesnį kilimą. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 608 75 687. Rokiškis
•  Didelį 245x180 cm dydžio beveik 
nenaudotą raštuotą storesnį kilimą. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 608 75 687. 
Rokiškis
•  Aštunto dešimtmečio rankų darbo 
varinius šviestuvus. 3 vnt.  
Tel. 8 679 05 892. 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

BALDAI

•  Naudotą veikiantį šaldytuvą su 
šaldikliu Midea HD-234RN. Aukštis 
150 cm, plotis 50 cm, gylis 54 cm. 
Talpa 112 l, kamera 3 stalčių 63 l. 
Energijos suvartojimo klasė A+. 
Spalva balta. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 677 03 858. Rokiškis
•  Geros būklės kriauklę. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 616 15 732. Panevėžys
•  El. viryklę Gorenje. Keraminis 
stiklo paviršius. Ventiliatorius, grilis, 
sukamos rankenėlės ir t.t. Kaina 70 
Eur. Tel. 8 610 10 341. Rokiškis
•  Mikrobangų krosnelę Vido.  
Tel. 8 605 80 900. Rokiškis
•  Naudotą belaidį Samsung siurblį. 
Įkraunama ličio baterija, integruotas 
rankinis mažas siurbliukas, 21,6 V. 
Daugiau info telefonu. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 648 06 988. Rokiškis
•  Naują elektrinį gyvatuką. Ilgis 1 
m, plotis 0,5 m. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 617 55 366. Rokiškis
•  Naudotą elektrinį tepalinį 
radiatorių su reguliuojama 
temperatūra. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 608 75 687. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA
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• 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

•  Dovanoju baltą triušį - patelę. 
Obeliai. Tel. 8 677 03 858. Rokiškis
•  Dovanoju 3 l stiklainius.  
Tel. 8 674 12 217. Rokiškis
•  Dovanoju 11 mėn. nedidelį 
šuniuką. Tel. 8 646 90 664. Rokiškis
•  Naudotą ketaus orkaitę ir 
prausyklę ant keramikinio stovo. 
Obeliai. Tel. 8 677 79 571. Rokiškis
•  Dovanojame 5 metų iki 4 kg 
kalytę Stela. Draugiška, meili ir 
sargi. Tel. 8 618 67 337. Rokiškis
•  Dovanojame įvairios talpos 
stiklainius. Tel. 8 615 16 534. 
Rokiškis
•  Dovanoju jauną nedidelį 11 mįn. 
šuniuką. Tel. 8 612 80 825. Rokiškis

DOVANOJA

•  Natūralius geros kokybės 
moteriškus kailinius. XXXL dydis. 
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 627 00 610. 
Rokiškis
•  Naujus šiltintus batus. Dydis rašo 
46, bet mažinti vienu dydžiu. Kaina 
13 Eur. Tel. 8 647 18 412. Rokiškis
•  Crocs basutes, batelius. 21-23 
dydis. Kaina 6 Eur.  
Tel. 8 670 54 703. Rokiškis
•  Senamiesčio mokyklos megztinį. 
M2 dydis, 160 cm ūgis. Kaina 
derinama. Galiu atvežti. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 612 28 947. Rokiškis
•  Išaugtas striukes mergaitei. 
Maždaug 10-12 m. Kaina 4-5 Eur. 
Tel. 8 618 33 846. Rokiškis
•  Megztuką. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 879 03 212. Rokiškis

DRABUŽIAI/AVALYNĖ

•  BigBen Party 50 W Bluetooth 
nešiojamąją kolonėlę su mikrofonu 
komplekte. Švarus ir kokybiškas 
garsas. 50 W išėjimo galia. Baterijos 
darbo laikas klausantis pilnu garsu 
- 4 valandos. Rėžimai: Bluetooth, 
USB, Micro SD, FM radijas. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 618 71 809. Rokiškis
• Kolonėlę (subą) su stiprintuvu. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 686 48 236. 
Rokiškis
• Gerai išlaikytą plokštelių grotuvą 
Rigonda. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 616 15 732. Panevėžys
•  Senovines radijas: Mende, Sakta, 
Iskra. Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Didelį galingą muzikinį centrą 
Grundig su spintelę. Kaina 190 Eur. 
Tel. 8 693 04 817. Zarasai
• Soundbarus, Polk Audio Magnifi 
Mini. Nedaug naudoti, groja gerai, 
su distanciniu, Bluetooth, Aux, Usb. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 625 89 735. 
Rokiškis
•  Ausines. Tel. +37067083051. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 681 58 849. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

•  Naujus vaizdo kamerų muliažus 
nuo vagysčių pastatui. Siunčiu. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 646 04 605. Rokiškis
•  Veikiantį televizorių Gericompa. 
Už simbolinę kainą. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 676 26 818. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• 2 šilkaplunksnes vištas (EU linija) 
ir gaidelį. Vištos dedančios, gaidelis 
ramus galima paimti ant rankų. Ir 2 
paprastas dedančias vištas. Obeliai. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 609 92 211. 
Rokiškis
•  Žaismingą draugišką sveiką 
4 mėn. katytę. Laukia naujų 
mylinčių šeimininkų. Nukirminta, 
savarankiška, reikalus atlieka 
dėžutėje. Maistelis tinka tiek 
sausas tiek šlapias. Visais rūpimais 
klausimais prašome skambinti.  
Tel. 8 610 47 759. Rokiškis
•  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

GYVULIAI, GYVŪNAI

•  Li-ion elementus 21700 5000 
Mah. XTAR. Protected. Rinkos 
kaina - 13 Eur/vnt. Už 6 Eur/vnt. Ne 
tokius nusipirkau. Kaina 6 Eur.  
Tel. 8 613 78 364. Rokiškis
•  Kompiuterį Sony be laido. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 626 90 489. Rokiškis
•  Stacionarų kompiuterį su 
monitoriumi. Tel. 8 605 80 900. 
Rokiškis
•  Monitorių LG. 19 colių.  
Tel. 8 605 80 900. Rokiškis
•  Planšetinį kompiuterį Huawei ir 
pernykštes vištas. Kaina 110 Eur. 
Tel. 8 624 54 217. Rokiškis
•  Monitorių LG 24mp59g. Įstižainė 
24 colių. Kaina 95 Eur.  
Tel. 8 675 00 301. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

•  Mažas bulves. Maišo kaina 6 Eur. 
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
•  Avietes. 0,5 kg kaina 2,50 Eur.  
Tel. 8 698 21 639. Rokiškis
•  Bulves 0,8 Eur/kg, palaidus 
svogūnus 0,5 Eur/kg, kasose 1 
Eur/kg, kopūstus 0,7 Eur/kg, 
burokėlius 0,4 Eur/kg, morkas 
0,7 Eur/kg, miežius 50 kg/15 Eur, 
maltus 50 kg/17 Eur. Kazliškio sen. 
Susidarius didesniems kiekiams 
(>40 kg) Rokiškyje, Panevėžyje ir 
pakeliui pristatau. Tel. 8 615 46 365. 
Rokiškis
•  Įvairių veislių valgomąsias bulves. 
Nemokamas pristatymas visame 
Rokiškio mieste ir rajone.  
Tel. 8 683 50 716. Rokiškis
• Dideles gražias ir švarias 
spanguoles. 4 Eur/l. Daugiau 
informacijos telefonu: 869240476. 
Tel. 8 692 40 476. Rokiškis
•  Dideles gražias ir švarias 
spanguoles. 4 Eur/l. Daugiau 
informacijos telefonu: 869240476. 
Tel. 8 627 31 485. Rokiškis
•  Spanguoles. Atvežu. Kaina 4 Eur. 
Tel. 8 624 01 986. Rokiškis
•  Moliūgus. Tel. 8 625 85 804. 
Rokiškis
•  Žieminius česnakus. Likutis, kaina 
4 Eur/kg. Dar turiu didelių česnakų 

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

MOBILIEJI TELEFONAI

(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

• Ieškau kas padovanotų mikrobangų 
krosnelę. Tel. 8 678 26 467. 
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

•  Visiškai naują dar supakuotą 
sportinį vežimėlį. Kaina 199 Eur. 
Tel. 8 687 27 117. Rokiškis
•  Vienos mergytės naudotą 
vežimėlį. Pripučiami dideli ratai, 
pilnai užsidarantis stogelis, 
apsaugantis nuo vėjo ir lietaus. 
Mokėta 160 Eur. Yra vežimėlio dėžė 
su dokumentais. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 670 54 703. Rokiškis
•  Lengvą 3in1 vežimą CBX By 
Cybex. Reguliuojamos rankenos. 
Auto kėdutę su Isofix ir visais 
priedais. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 626 45 722. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

•  Mikro rajone dingo marga katė 
su pavadėliu. Gal kas matė ar 
priglaudėte. Ačiū už informacija. 
Tel. 8 693 82 442. Rokiškis

RASTA, PAMESTA

• Naują trimerį HPG 1,7 kW. Kaina 
85 Eur. Tel. 8 604 36 830. Rokiškis
• Naują galingą grandininį pjūklą 
HPG. 2,3 kW, 18 colių ilgio juosta, 
grandinės žingsnis 325 (tinka 
Husqvarnos). Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 604 36 830. Rokiškis
•  Beveik naują lapų, žolės rinktuvą-
šluotą. Kabinamas prie sodo 
traktoriuko. Plotis 107 cm, talpa 368 
l. Kaina 220 Eur. Tel. 8 686 49 301. 
Rokiškis
•  Jonser 2,3 kW. Galiu siusti ir 
paštomatu. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

•  Pigiai labai mažai naudotą IWalk 
treniruoklį. Beveik už pusę mokėtos 
kainos. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 679 63 785. Rokiškis

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS

•  Gegnes 5x15 cm, brusus 15x15 
cm, nebrusuotas colines lentas. 
Mediena sausa, ilgis 6,1 m.  
Tel. 8 610 06 145. Rokiškis
• Sausas neobliuotas grindų lentas. 
Tel. 8 610 06 145. Rokiškis
• Betoninės plyteles Rokiškio 
mieste. Matmenys 50x50x7, kiekis 
200 kv. m. 10 Eur/kv. m arba 2,5 
Eur/vnt. Tel. 8 686 42 522. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

•  Įvairius įrankius servisui, raktų 
rinkinius, suktuvus, Karcher.  
Tel. 8 686 48 236. Rokiškis
•  Naują šlifuoklį. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
•  Nenaudotą elektrinį pjūklą. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 671 07 360. Rokiškis
•  Akmens šlifavimo stakles. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 623 38 045. 
Rokiškis
•  Perdangos atraižas. 3 vnt. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 623 38 045. 
Rokiškis
•  Naudotas plytas. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 623 38 045. Rokiškis
• Statybinius galingus siurblius: 
mėlyną švedišką trifazį, 400 Eur., 
raudoną vokišką vienfazį, galintį 
įtraukti ir išpusti vandenį 250 Eur. 
Tel. 8 623 38 045. Rokiškis
•  Granito trinkeles 10x10x5 cm. 
Vieneto kaina 0,30 Eur.  
Tel. 8 623 38 045. Rokiškis
•  Lapuočių medienos dailylentes. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Medines terasines lentas, 
dailylentes. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Įvairaus pjovimo statybinę 
medieną. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
•  Mūro frezą. Kaina 72 Eur.  
Tel. 8 625 04 387. Rokiškis

•  Kūginę malkų skaldyklę 260 Eur, 
vibracinę bulvių kasamąją 220 Eur. 
Tel. 8 645 87 229. Rokiškis
•  Jumz radiatorių ir geros būklės 
T-16 dangtį. Tel. 8 614 60 187. 
Rokiškis
•  Traktorinę puspriekabę gyvuliams 
pervežt. Telpa apie 6 suaugusius 
gyvulius. Tel. 8 603 03 420. 
Rokiškis
•  Ne naują rusišką frontalinį 
krautuvą. Kaušas, šakės mėšlui 
su prispaudimu, rulonams pakelti 
įrenginys. Dar uždėtas ant MTZ 
traktoriaus. Kaina 1450 Eur.  
Tel. 8 625 17 722. Kupiškis
• Naują Meprozet PN-40/2 Mini 
srutovežį. Pagaminimo metai - 2021. 
Cisternos talpa - 4300 l. Kaina 7000 
Eur. Tel. 8 690 02 697. Biržai
•  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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

kaitinimo žvakės, perrinkti naujai 
purkštukai, naujas akumuliatorius, 
geros padangos. Daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 1495 
Eur. Tel. 8 616 15 732. Panevėžys
•  BMX 70 Eur., Panther Junior 150 
Eur. Visa info telefonu.  
Tel. 8 616 15 732. Panevėžys
•  2 vnt. Honda Twin Star. 200;185, 
1980 m., keturtakčiai. Starteris ir 
užvedimo kojytė. Abu moto 1150 
Eur. Tel. 8 616 15 732. Panevėžys
• Tvarkingą Opel Zafira. 2003 m., 
2,0 l, 74 kW, DTI, TA iki 2023-02. 
Geros, apynaujos padangos, geras 
akumuliatorius. Kuriasi gerai. Kaina 
derinama. Kaina 1250 Eur.  
Tel. 8 607 37 618. Rokiškis
•  Nisan Almera Tino. 2,2 l, dyzelis, 
sidabrinės spalvos. Važiuojanti. 
Kaina 1200 Eur. Tel. 8 686 78 430. 
Rokiškis
• 2008 m. Peugeot 207sw. 1,4 l, 
benzinas, 70 kw, TA iki 2023-25. 
Kaina 2300 Eur. Tel. 8 610 19 607. 
Rokiškis
•  Dokumentus L. A. priekabai, 
savos gamybos be rėmo numerio. 
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
•  L. A. priekabą be dokumentų. 
Tinka prie japoniško ar žoliapjovės 
traktoriuko. Tel. 8 621 51 320. 
Rokiškis
• 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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

•  Opel Vectra. 1,9 l, TDI, TA iki 
2023-04-29. Kaina 1850 Eur.  
Tel. 8 693 01 484. Rokiškis
• Opel Zafira dalimis. 2004 m., DTI, 
pilkos spalvos. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• Toyota Yaris. Puikus miesto auto, 
4 l kuro. Pakeisti tepalai, filtrai, 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

•  1998 m. VW Passat B5 dalimis. 
1 priekines lempas, Xenon.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
•  Audi 100 C4 dalimis. 1993 m., 
2,5 l, TDI, 103 kW.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
•  Audi A6 4 1995 m. priekinį 
dangtį su panele. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 686 48 236. Rokiškis
•  Geros būklės ratlankius su 
padangomis. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 686 48 236. Rokiškis
•  Audi A6 dalimis. 1995 m., 2,5 l, 
TDI 103 kW. Yra ir 85 kW.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
•  Ratus Ford R16 5/108, 
ratlankiai originalus. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
•  Padangas 215/55 R17 Nokian 9 
mm 2021 m. dygliuotos. Yra du 
komplektai. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
•  Opel Astra žieminius ratus. 4 
vnt.. Kaina 80 Eur. 
 Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
•  Ratlankius R15 su žieminėmis 
padangomis. Audi A3, VW Golf 4. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
•  Volvo originalius ratus R16 
5/108. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
•  VW Transporter skardinius 
ratlankius R16 5/120 su 
vasarinėmis padangomis C. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
•  Grotuvus Pioneer Deh-s120ub 
ir Kenwood Kdc-w6541u. Abu 
su - Usb, Aux, CD, Mp3, subo 
valdymu. Be BT. Po 30 Eur.  
Tel. 8 625 12 233. Rokiškis
•  Padangas R15 205/65 M+S. 
Likutis apie 9 mm. 4 vnt. Kaina 
75 Eur. Tel. 8 674 92 644. 



09:05 Beprotiškos melodijos
09:10 Ogis ir tarakonai
09:30 Lego filmas 2
09:35 Ogis ir tarakonai
09:55 Pelėdų karalystės sargai
11:35 Zatura. Nuotykiai kosmose
11:50 Žiedų valdovas. Dvi 
tvirtovės
13:40 Akistata su laukine gamta. 
Kelionė namo
15:20 Gelžkelio tigrai
15:35 Policijos akademija 4
17:20 Teleloto
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Kaukės
21:15 Kaip bosė
22:00 Dvynys
23:00 Rinas 911. Majamis

Btv

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu
07:00 Tarptautinis galiūnų turnyras 

„Pasaulio komandinė taurė 2022
08:00 Pričiupom!
08:30 Tauro ragas
09:00 Lietuvos galiūnų 
komandinis čempionatas
10:05 Banginio liudijimas
11:20 Kova už būvį
12:20 Paranormalūs reiškiniai. 
Užfiksuota vaizdo kamera
13:30 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai
14:35 Ekstrasensų mūšis
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Panevėžio 7Bet-Lietkabelis - 
Pasvalio Pieno žvaigždės 
19:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Utenos Uniclub Casino - Juventus 
- Vilniaus Rytas
21:30 Juodasis sąrašas
22:30 51-a zona

Lrytas

06:30 Išpažintis su Marija
07:00 Reali mistika
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06:00 Himnas
06:02 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
06:30 Nuomonę ant stalo!
07:30 Bendrom jėgom
08:30 Mano pasas 
meluoja
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
09:30 Žinios
11:50 Meistrystė
12:45 Užburianti 
Australija
13:45 Komisaras 
Montalbanas. Apsauginis 
tinklas
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Beatos virtuvė
18:30 Žinios

19:00 Langas į valdžią
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Svajonių duetai
22:40 Van Helsingas
00:50 Šaltasis karas
02:20 Meistrystė
03:15 Užburianti Australija
04:15 Komisaras Montalbanas. 
Apsauginis tinklas

Tv3

06:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga
06:30 Slibinų dresuotojai. 
Pašėlusios gaudynės
07:00 Vėžliukai nindzės
07:30 Bailus voveriukas
08:00 Slibinų dresuotojai. 
Pašėlusios gaudynės
08:30 Simpsonai
09:00 Į sveikatą!
09:30 Sėkmės istorijos
10:00 Virtuvės istorijos

10:30 Gardu Gardu
11:00 Penkių žvaigždučių būstas
11:30 Kosmosas. Erdvės ir laiko 
odisėja
12:35 Abė
14:15 Sugalvok norą
16:05 Gera kompanija
18:30 TV3 žinios
19:30 galvOK
21:30 Gagarinas
23:40 Maištininkė
01:50 Loganas
04:40 Elementaru

Lnk

06:35 Kikumba. Kovos dėl 
karūnos
07:05 Bunikula
07:35 Deksterio laboratorija
08:05 Šaunusis Skūbis-Dū
08:35 Tomo ir Džerio šou
09:05 Beprotiškos melodijos
09:35 Ogis ir tarakonai

09:55 Pelėdų karalystės sargai
11:50 Žiedų valdovas. Dvi 
tvirtovės
15:20 Gelžkelio tigrai
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 SUPERKINAS Stebuklų 
parkas
21:15 Kaip bosė
23:00 Rinas 911. Majamis
00:40 Ekvalaizeris
02:05 Mergina su drakono 
tatuiruote

Btv

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu
07:00 Panamoje su Naidželu 
Marvenu
08:00 Pričiupom! 
09:10 Lietuvos Hipokratas
09:45 Žiemos stebuklų šalis
11:00 Kova už būvį

12:10 Paranormalūs reiškiniai. 
Užfiksuota vaizdo kamera
13:15 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai
14:25 Ekstrasensų mūšis
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Kėdainių „Nevėžis–Optibet“ - 
Alytaus „Wolves
19:30 Muzikinė kaukė
22:00 Nakties klajūnai
00:15 Dvigubas sprogimas
02:05 Amerikietiškos imtynės

Lrytas

06:00 Juvelyrų klanas
06:59 Programa
07:00 Juvelyrų klanas
08:00 Misija: laukinė gamta
08:30 Pasislėpusi Palanga
09:00 Aiškiaregė
10:00 Vantos lapas
10:30 Mano vieta
11:00 Išpažintis su Marija

11:30 Būsto anatomija
12:00 Vieno nusikaltimo istorija
14:00 Teisingumo agentai
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos dvarai
17:00 Kuriantys Lietuvą
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 Bušido ringas
19:00 Grupės „Mokinukės“ 
koncertas
20:00 Žinios
20:30 Paprastas prezidentas
21:45 Laisvės TV
22:30 Žinios
23:00 Vieno nusikaltimo 
istorija2018. N-7.
01:00 Teisingumo agentai
02:50 Grupės „Mokinukės“ 
koncertas.
03:35 Lietuvos dvarai
04:00 Būsto anatomija
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06:00 Himnas
06:02 Teatro biografijos
07:00 Veranda
07:30 Šventadienio 
mintys
08:00  Išpažinimai
08:30Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite
09:00 Gyventi kaime gera
09:30 Gamtininko užrašai
10:00 Gustavo 
enciklopedija 
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mano geriausias 
draugas
12:00 Niagara
12:50 Siautulingoji 
Argentina
13:50. Agata Kristi. 
Mįslingos žmogžudystės
15:30 Žinios

15:45 Istorijos detektyvai
16:45 Duokim garo!
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės
18:30 Žinios
19:00 Savaitė su Dviračio žiniomis
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Jaunieji slaugytojai
21:45 Netyčinė meilė
23:15Cirkas
00:25Van Helsingas
02:35Kelionės vaizdingiausiomis 
pasaulio upėmis 
03:25Siautulingoji Argentina
04:20Agata Kristi. Mįslingos 
žmogžudystės 

Tv3

06:00 Triukšmingi namai
06:30 Slibinų dresuotojai. 
Pašėlusios gaudynės
07:00 Vėžliukai nindzės
07:30 Bailus voveriukas
08:00 Slibinų dresuotojai. 

Pašėlusios gaudynės
08:30 Simpsonai
09:00 Svajonių ūkis
09:30 La Maistas
10:00 Pasaulis pagal moteris
11:00 Svajonių sodai 3
12:00 Lemūrų salos gaujos
13:05 Mija ir baltasis liūtas
15:20 Taksi
17:20 Lietuvis pas lietuvį
18:30 TV3 žinios 
19:30 X Faktorius
22:00 Sąžiningas vagis
23:55 Hanos Greis egzorcizmas
01:45 Kietasis būrys

Lnk

06:30 Kikumba. Kovos dėl 
karūnos
07:00 Bunikula
07:30 Deksterio laboratorija
08:00 Šaunusis Skūbis-Dū
08:30 Tomo ir Džerio šou
09:00 Ogis ir tarakonai

08:00 Juvelyrų klanas
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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06:00 Hhimnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas
09:40 31-oji nuovada
10:30 Senis
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Kaip atsiranda 
daiktai
13:00 Bendrom jėgom
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Frenki Dreik 
paslaptys
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama

21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Laimės pažadas
23:50 31-oji nuovada 
00:35 Kaip atsiranda daiktai 9 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Daiktų istorijos
02:00 LRT radijo žinios
02:05 LRT forumas
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios
04:05 Savaitė
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kūrybingumo mokykla

Tv3

06:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga 7
06:35 Triukšmingi namai
07:10 Slibinų dresuotojai. 
Pašėlusios gaudynės

07:45 Svajonių sodai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
10:30Mažoji našlė
11:00Graikė
12:00Nuodėminga žemė
14:00Ir turtuoliai verkia
15:00Simpsonai
16:00TV3 žinios
16:30TV Pagalba
18:30TV3 žinios
19:30Dėmesio centre su Edmundu 
Jakilaičiu
20:00Karštai su tv3.lt
21:00Moterys meluoja geriau
21:30TV3 vakaro žinios
22:30Tikroji padėtis

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
19:30KK2
20:00 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 5
21:30 Žinios
22:30 Vestuvių svečias

Btv

06:00 Kalnietis
07:00 Mano virtuvė geriausia
08:25 44-as skyrius
09:25 Šuo
10:35 Paranormalūs reiškiniai. 
Užfiksuota vaizdo kamera
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 Betsafe–LKL čempionatas. 
Klaipėdos Neptūnas - Kauno 
Žalgiris
21:00 Nepalaužiama dvasia
23:30 Juodasis sąrašas

Lrytas

06.15 TV parduotuvė 
06.30 Krepšinio evangelija pagal 
Šarą
07.30 Aiškiaregė
10.00 Gyvi
11.00 Pėdsakas
12.00 Neatrasta Rusija
12.30 Kaimo akademija
13.00 Nauja diena

14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Laisvės TV. Laikykitės ten
17.30 Pasislėpusi Palanga. 
Palanga ir grafai Tiškevičiai
18.00 Reporteris
18.30 Neatrasta Rusija
19.00 Reali mistika
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Pėdsakas
22.30 Reporteris
23.00 Neatrasta Rusija 
23.30 Laisvės TV. Laikykitės ten
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
02.30 Neatrasta Rusija 
03.00 Laisvės TV. Laikykitės ten.
03.50 24/7
04.35 Neatrasta Rusija

15TV PROGRAMA www.rokiskiosirena.lt
2022 m. rugsėjo 23 d.

Rokiškis
•  Continental ir Tracmax 
2 komplektus 205/55/16 
M+S. Ratlankius R16/6,5 
(ET41). Kaina už viską. 
Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 620 24 459. Rokiškis
•  VW Golf V Passat 
metalinius ratus 5x112 16 
col 205/55. 4 vnt. Žieminės 
padangos, 2021 pagamintos. 
Protektorius 8 mm. Tinka 
Seat, Sharan. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 624 39 429. 
Rokiškis
•  Ratlankius R15×112. 
Tinka Passat, Audi, Golf, 
Škoda. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 671 07 360. Rokiškis
•  Kuro purkštuką tinkantį 

Toyota - Corolla Verso 
2,2 l, D, RAV4 2,2 l, D. 
Kodas Denso 23670-0R020. 
Restauruotas. Atitinka 
visus parametrus. Analogai: 
23670-0R170, 23670-
0R120, 23670-0R070, 
23670-0R020. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 636 00 696. 
Rokiškis
•  Naujus originalius 
domkratus Fiat Ducato, 
BMW E39, E34. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 625 30 354. 
Rokiškis
• Pigiai originalias Lada/
Niva dalis. Už viską, 
kas matosi nuotraukoje: 
domkratą, originalią 
vaistinėlę ir kitas 

smulkmenas - 50 Eur.  
Tel. 8 625 30 354. Rokiškis
•  VW LT 1985 m. 
priekinius stabdžių suportus 
su naujomis kaladėlėmis. 
Kaina už abu - 50 Eur.  
Tel. 8 625 30 354. Rokiškis
• VW Golf dalimis. 1999 
m., 1,9 l, TDI, 66 kW ir 
85 kW. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• VW Passat dalimis. 2003 
m., 1,9 l, TDI, 96 kW, 
universalas. 6 pavarų dėžė, 
juodos spalvos.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• VW Bora dalimis. 2000 
m., 1,9 l, TDI, 66 kW.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
•  Spoilerį - vėjo atmūšėją. 

Ford Transit. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 623 38 045. 
Rokiškis
•  H4 Led. Išbandžiau, mano 
žibintas prastai kreipia 
šviesa. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 684 22 620. Rokiškis
•  Passat B5 B5+ dalimis. 
1,9 l, 81 kW, 85 kW, 96 kW. 
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
•  Nenaudotus originalius 
Fiat Ducato domkratus. 
Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 621 27 703. Rokiškis
•  Golf 4, Audi A3, 
Passat B4 ratlankius su 
apynaujėmis žieminėmis 
padangomis. Sumontuoti, 
subalansuoti, su originaliais 
gaubtais R15 65/195. Kaina 

120 Eur. Tel. 8 605 22 152. 
Rokiškis
•  Ratlankius R15 5/112 
Passat, Audi. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
•  Ratlankius R15 4/100 
Opel Meriva ir Nissan Note 
R15 4/100. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. 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



Susitiko dvi artimos draugės.
- Kaip tavo vyras? - 

pasiteiravo viena.
- Lyg ir nieko... Tačiau 

vakarais prisileidžia vonią 
vandens, pasiima meškerę, 
užsidaro duris ir meškerioja.

- Reikėtų tau jį vis dėlto 
parodyti psichiatrui, - susirūpina 
draugė.

- Reikėtų... - atsidūsta vyro 
žmona. - Bet gi taip norisi 
šviežios žuvies.

***
Didžiojoje Britanijoje 

į perpildytą traukinį įlipo 
amerikiečių kareivis. Įėjo į 
šešiavietę kupė, kur jau sėdėjo 
penki keleiviai ir šuo paskutinėje 
laisvoje vietoje. Kreipdamasis 
į ponią, mažo pekinų veislės 
šunelio šeimininkę, jis paklausė:

- Ponia, gal galėčiau atsisėsti?
- Ne, jokiu būdu, - atsakė ši.
Po pusvalandžio išvargęs 

kareivėlis kreipėsi į ją vėl:
- Stoviu jau pusvalandį. 

Gavau 24 valandas atostogų. Gal 
leistumėte prisėsti nors trumpam?

- Jaunuoli, jūs baisiai įžūlus. 
Aš pasakiau, kad ne.

Tada kareivis atidarė langą, 
griebė šunelį, išmetė jį lauk 
ir atsisėdo. Ūsuotas anglas 
generolas, sėdėjęs priešais, 
neištvėręs tarė:

- Tikra bėda su tais 
amerikiečiais. Jie viską daro ne 
taip. Važinėja ne ta kelio puse, 
laiko šakutę ne ta ranka, o dabar 
štai - išmetė ne tą kalę!

***

Du bepročiai automobiliu 
paspruko iš ligoninės. Privažiavę 
sankryžą, sustojo degant raudonai 
šviesai.

- Graži spalva, - sako vienas. 
Užsidega geltona.

- Šita irgi graži, - pareiškia 
kitas.

Užsidega žalia.
- Šita gražiausia, - nusprendžia 

abu.
Vėl užsidega raudona.
- Et, šitą jau matėme. 

Važiuokime toliau!
***
Restorano lankytojas 

padavėjui:
- Prašau man 275 gramų 

kepsnį su trečiuoju jautienos 
šonkauliu. Kepti lygiai penkias 
minutes ir pašalinti riebalus.

- Mielai, pone. O kokios 
kraujo grupės turi būti jautis?

***
Pokalbis:
- Ar girdėjote, kad vakar 

stovyklaujančių skautų būrys 
šalia Vilniaus surado miną?

- Taip, žinoma. Visas miestas 
girdėjo.

***
Gavęs atlyginimą ir jį 

atšventęs, grįžau namo. Nutariau 
bent dalį pinigų paslėpti nuo 
žmonos. Kadangi buvau girtas, 
neatsimenu, kur paslėpiau. 
Atsimenu tik, kad akių lygyje. 
Pusę mėnesio ieškojau ir 
negalėjau rasti. Pagaliau 
aptikau... Po šaldytuvu!

Rugsėjo 23-oji, 
penktadienis, 

38 savaitė
Iki Naujųjų liko 99 dienos.

Dangaus kūnai: 
saulė teka 7.05 val., 
leidžiasi 19.15 val. 

Dienos ilgumas 12.10 val.
Mėnulis (delčia)

Lietuvos žydų genocido atminimo 
diena

Rudens lygiadienis

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Galintas, Galintė, Linas, Lina, Linė, 
Teklė

Rytoj: Gerardas, Gedvinas, Gedvinė
Poryt: Kleopas, Vladislovas, Vaigintas, 

Ramvydė, Aurelija

Šiandien Lietuvos istorijoje:
1793 — paskutinis Lenkijos ir Lietuvos 

valstybės seimas Gardine patvirtino sutar-
tį su Prūsija, įteisinančią antrąjį Lenkijos ir 
Lietuvos padalijimą.

1920 — gimė viena iš žymiausių Lie-
tuvos tapytojų Janina Pleškūnienė. Mirė 
2010 m.

1931 — įsteigtas Šiaulių dramos tea-
tras.

1942 — gimė rašytoja Justina Vaitkie-
nė-Noak.

2004 — eidamas 87-uosius metus, 
mirė rašytojas ir kultūros mecenatas Albi-
nas Šmulkštys. 

2014 — Seimas įteisino ritualinį gyvu-
lių skerdimą pagal musulmonų ir judėjų 
papročius.

Šiandien pasaulio istorijoje:
1817 — Ispanija pasirašė sutartį su bri-

tais dėl draudimo prekiauti vergais.
1819 — Paryžiuje gimė prancūzų fi-

zikas, Paryžiaus politechnikos mokyklos 
profesorius Armand Fizeau (Armanas 
Fizo). 1848 m. jis sukūrė dangaus šviesu-
lių greičio nustatymo metodą, o 1849 m. 
išmatavo šviesos greitį Žemės sąlygomis. 
Mirė 1896 m.

1846 — astronomas Johann Gottfried 
Galle (Johanas Gotfridas Gelas) tapo pir-
muoju žmogumi pastebėjusiu Neptūno 
planetą.

1862 — Otto von Bismarck (Otas fon 
Bismarkas) buvo paskirtas Prūsijos Minis-
tru Pirmininku.

1870 — Kanuose mirė XIX a. prancū-
zų rašytojas Prosper Merimee (Prosperas 
Merimė). 1840 m. jis išleido vieną geriau-
sių savo kūrinių apysaką „Kolomba“ (Co-
lomba), kur rašytojas apdainavo Korsiką, 
o 1845 m. pasirodė apysaka „Karmen“ 
(Carmen), pagal kurią Bize sukūrė žinomą 
operą. Gimė 1803 m. Paryžiuje.

Post scriptum
Glostyk gaidį kiek nori - vis tiek 

kiaušinio nesudės.

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas 

Rugsėjo 24 d. Naktį 7
Dieną 15

ŠV,
1-5 m/s

Rugsėjo 25 d. Naktį 6
Dieną 15

V,
3-8 m/s

Rugsėjo 26 d. Naktį 7
Dieną 16

P,
3-8 m/s

Rugsėjo 27 d. Naktį 9
Dieną 15

PR,
4-9 m/s

Orų prognozė rugsėjo 24-27 d.

Karšti sumuštiniai su 
dešryte ir morkomis

PARUOŠIMO BŪDAS:
1.Morkas sutarkuoti, svogūną susmulkinti, pievagrybius smulkiai supjaustyti. Dešrą 
supjaustyti mažais gabaliukais.
2.Į keptuvę dėti sviesto, ištirpinti, suberti morkas, svogūną ir apkepti iki kol šiek 
tiek paminkštės. Suberti pievagrybius ir dar pakepti iki kol pievagrybiai iškeps. 
Sudėti į dubenį, tuomet suberti sūrį, dešrą, įspausti česnako, įdėti majonezo, pa-
gardinti druska, pipirais ir išmaišyti.
3.Ant duonos riekelių dėti paruoštos masės, paskirstyti per visą riekelę. Sudėti ant 
kepimo formos.
4.Kepti įkaitintoje iki 180 C laipsnių temperatūros orkaitėje apie 6 - 8 minutes iki 
kol sūris išsilydys ir šiek tiek paskrus.
5.Svogūno laiškus susmulkinti, suberti ant sumuštinukų ir skanauti.

INGREDIENTAI:
• 400 gramų pomidorų
• 10 riekių batono
• 2 vienetai morkų
• 100 gramų pievagrybių
• 100 gramų rūkytos dešros
• 100 gramų fermentinio sūrio 

(tarkuoto)
• 20 gramų sviesto
• 1 pundelis svogūnų laiškų
• 1 vienetas svogūnų
• 1 šaukštas majonezo
• 1 skiltelė česnako (arba pagal 

skonį)
• pagal skonį druskos
• pagal skonį maltų juodųjų pipirų

ANEKDOTAI
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