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Rokiškio rajono seniūnai apie elektros taupymo 
planus: į balanos gadynę negrįšim

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Brangstant elektros ener-
gijai, savivaldybės ieško būdų 
sutaupyti. Neseniai „Rokiškio 
Sirenoje“ rašėme, kokioje situa-
cijoje dėl išaugusių mokesčių at-
sidūrė Rokiškio rajono įstaigos 
ir kaip taupymo planus pajaus 
miesto gyventojai. Dabar domė-
jomės, kokia padėtis Rokiškio 
rajono seniūnijose.  

Skaičiuos po mėnesio
Kaimai ir miesteliai irgi pasi-

rengę prigesinti šviesas. Rokiš-
kio rajono seniūnijų vadovai sako 
ieškantys būdų, kaip sumažinti 
elektros sąnaudas, bet patikina, 
kad kaimų ir miestelių gyventojai 
neliks visiškoje tamsoje ir balanų 
deginti kol kas neprireiks. 

Rokiškio rajono Panemunėlio 
seniūnijos seniūnė Dalia Duben-
čiukienė sako, kad spręsdami ūki-
nius klausimus ir anksčiau neiš-
laidavo, o dabar teks pasispausti 
dar labiau. Seniūnijos adminis-
traciniame pastate įrengta katili-
nė, kitų patalpų, šildomų elektra, 
seniūnija neturi, o didžiausios iš-
laidos susidaro dėl gatvių apšvie-
timo. 

„Mes ir iki šiol labai optima-
liai naudojome gatvių apšvietimą, 
esame ūkiški žmonės. Dabar gal 
dar pataupysime, bet atsižvelgsi-
me į žmonių poreikius, tarsimės 
su seniūnaičiais, vietos bendruo-
mene. Manau, esant poreikiui, 
apšvietimą gatvėse būtų galima 
patrumpinti pusvalandžiu ar va-
landa“, – apie taupymo planus 
kalbėjo seniūnė. 

Pakeistos šviestuvais
Seniūnijos gatvėse visos seno-

sios lempos šiemet baigtos keisti 
LED šviestuvais, kiek elektros tai 
padės sutaupyti, bus aiškiau po 
mėnesio ar dviejų. 

„Ilgiau nei iki 22 val. gatvių 
šviestuvai ir anksčiau nedegdavo. 
Dabar pabandysime įjungti, pa-
žiūrėti, kiek suvartojame elektros. 
Žinoma, taip kylant kainoms, su-
taupyti daug lėšų nepavyks, bet 
galėsime palyginti su praėjusių 
metų tuo pačiu laikotarpiu pagal 
suvartojamą elektros kiekį. Kitais 
metais, jeigu gausime fi nansavi-
mą, žadame modernizuoti apšvie-
timo spintas, kad būtų patogiau 
valdyti apšvietimą – tai vyktų 
automatizuotai. Dabar įjungiam, 
išjungiam, nustatome apšvietimo 
laiką rankiniu būdu“, –  sakė  D. 
Dubenčiukienė. 

Net Eifelį pritemdė
Miestelių ir kaimų gatvėse ry-

tais šviesos dar nedegamos, nes 
7–8 val., kai vaikai eina į mokyklą 
ir žmonės išjuda į darbus, būna 
dar šviesu, o vakare apšvietimas 
jau įjungiamas.

„Jeigu net Eifelio bokštą pri-
temdė, tai visi suprantame, kad 
labai brangu. Kažką darysim, bet 
prie balanos gadynės jau tikrai 
negrįšim. Kol kas gatvės, kaip ir 
anksčiau, bus apšviestos iki 22 

val. Paskui matysime, jeigu nie-
kur netilpsime, kalbėsimės su 
žmonėmis dėl apšvietimo laiko 
sutrumpinimo“, – kalbėjo Pane-
munėlio seniūnijos seniūnė. 

Kabinetuose tamsiau 
Rokiškio kaimiškosios seniūni-

jos seniūnė Dalia Janulienė sakė, 
kad taupymo būdai, kaip ir visose 
seniūnijose, labai panašūs – ban-
dant pasivyti kylančias elektros 
kainas, bus trumpinamas apšvie-
timas gatvėse, priges šviesos ir 
seniūnijos administraciniame pas-
tate. 

„Taupysime šiek tiek nu-
skriausdami žmones. Žinoma, jų 
saugumas turi būti užtikrintas, 
negalima  tuo rizikuoti. Per pasi-
tarimą su rajono  vadovais buvo 
priimtas sprendimas perdėtai ne-
taupyti žmonių saugumo sąskaita. 
Visur turi būti protingumo ribos. 
Gatvės bus apšviestos ne iki 23 
val., o valanda trumpiau, vaka-
rams ilgėjant, apšvietimo laikas 
gal dar viena valanda patrumpės“, 
– sakė D. Janulienė. 

Sulaukė skatinimo
Seniūnijos administraciniame 

pastate jau veikia taupymo reži-
mas: šviesa naudojama saikin-
giau, atsisakyta dalies lempų. 

„Tamsoje tikrai nedirbame, – 
juokiasi seniūnė. – Tiesiog kabi-
nete paliekame mažiau degančių 
šviestuvų, vietoj trijų – vieną. 
Koridoriuose taip pat sumažinta 
šviestuvų. Klientus priimame vie-
no langelio principu. Yra minčių, 
kad prireikus pakaitomis galėtu-
me dirbti nuotoliniu būdu. Buvo 
toks skatinimas iš Savivaldybės 
administracijos vadovų“.  

Visai išėjus dirbti per nuotolį, 
anot seniūnės, kiltų nepatogumų 
gyventojams, kurie ateina į seniū-
niją pasiimti deklaruotos gyvena-
mosios vietos pažymos, kitų do-
kumentų, leidimų, todėl geresnė 
išeitis būtų dirbti pakaitomis, ko-
legoms pavaduojant vienas kitą.

Gyvename gerai 
Ilgiausiai iš visų Rokiškio se-

niūnijų dirbanti seniūnė patiki-
na –  nežiūrint susiklosčiusios 
situacijos, dabar gyvename ge-
rai. Ji dar prisimena ankstesnę 
ekonominę krizę, kai gatvės bū-
davo apšviestos tik dvi savaites 
per metus. Šviestuvus įjungdavo 

gruodžio 23 dieną, prieš Kūčias, o 
išjungdavo sausio 6 d. Paskui ap-
švietimo laiką pradėjo ilginti: ga-
tvėse šviesiau būdavo nuo gruo-
džio pradžios, paskui – lapkritį, o 
dabar lempos įjungiamos rugsėjo 
pabaigoje. 

„Visi tą krizę pergyvenom, o 
dabar pripratome gerai gyventi“, 
– prisimindama sunkesnį laikotar-
pį kalbėjo D. Janulienė. 

Išretinti maksimaliai
Šiuo metu Rokiškio kaimiško-

sios seniūnijos gatvėse yra apie 
300 šviestuvų, tik dalis jų pakeista 
taupesniais LED šviestuvais.  

Kai kuriose savivaldybėse tau-
pant elektrą paliekamas kas antras 
įjungtas šviestuvas, tačiau seniū-
nijai šis planas netinka, tiksliau, 
jis jau seniai veikia. 

„Šviestuvai dar per aną krizę 
buvo išretinti maksimaliai, palik-
tas kas ketvirtas, kas penktas stul-
pas, tai daugiau jau šito nebega-
lime daryti. Dabar galime taupyti 
tik keisdami šviestuvus taupes-
niais. Kavoliškyje jau visam take  
įrengtas LED  apšvietimas. Skir-
tumas didžiulis: kur viena lempa 
naudoja 200 kilovatų, o kur visai 
gatvei tiek užtenka“, – apie poky-
čius pasakojo seniūnė. 

Stebės, tada spręs
Seniūnijos gyvenvietėse vaka-

rinis apšvietimas įjungiamas nuo 
šio pirmadienio. Iki šiol pagrin-
dinės gatvės buvo apšviečiamos 
Bajoruose ir Kavoliškyje.  Žiobiš-
kyje, Čedasuose, Sėlynėje, Ske-
muose gatvės bus apšviestos iki 

21 val., Degsniuose – iki 20 val., 
didesnėse gyvenvietės  bus švie-
siau iki 22 val.

„Stebėsime, kiek per mėnesį 
sunaudojame elektros, tada sprę-
sim. Gal kai kurie gyventojai no-
rėtų, kad šviesos degtų visą naktį, 
bet mes orientuojamės į faktinę si-
tuaciją. Kai užsidaro parduotuvės, 
nebevažiuoja autobusai, judėji-
mas kaime nevyksta. Karantino 
laikais žmonės vakarais išeidavo 
į laukus pasivaikščioti, tikrai bū-
davo daugiau judėjimo. Dabar 
sutemus arba namuose būna, arba 
grįžta su mašina. Mes sprendžia-
me pagal ilgametę praktiką“, – pa-
stebėjimais dalinosi D. Janulienė. 

Įjungs nuo spalio
Kamajuose situacija panaši 

kaip ir kitose seniūnijose. Pasak 
seniūnės Linos Zolubienės, nuo 
rugsėjo 1 d. seniūnija turi naują 
elektros energijos tiekėją. 

„Kokia kaina bus už rugsėjo 
mėnesį kol kas neaišku, nes tai 
nėra fi ksuotas įkainis. Mokestį už 
kilovatvalandę elektros energijos 
matysime   tik gavę sąskaitas“, – 
sako seniūnė. 

Kamajų seniūnijos miestely-
je ir gyvenvietėse įrengta apie 
180 gatvės šviestuvų. Metų pra-
džioje už elektros kilovatvalandę 
seniūnija mokėjo 8 cnt, ir pasak 
seniūnės, tai nebuvo didelė suma 
lyginant su tuo, kiek mokėjo rug-
pjūčio mėnesį. 

„Jau prieš pasirenkant tiekėją 
žymiai išaugo elektros kaina. Ma-
nau už rugsėjį ir spalį skaičiai bus 
visiškai kitokie“, – dėl didėsiančių 

išlaidų neabejoja L. Zolubienė.  
Seniūnijos miesteliai vakarais 

apšviečiami, kaimuose dar nesku-
bama jungti apšvietimo. Pasitarus 
su bendruomenėmis, planuojama 
tai padaryti nuo spalio 1 dienos, 
šviestuvai degs valanda trumpiau 
nei įprastai. 

Gyventojai supratingi 
Seniūnė sako, priekaištų iš gy-

ventojų dėl tamsesnių  gatvių ne-
sulaukė, priešingai, žmonės, patys 
gaudami elektros sąskaitas ir ma-
tydami sumas, supranta padėtį. 

„Kai net kurie sako – nejunkit 
šviesų visai, kam pinigus degint 
veltui. Jie patys mato, kad elektra 
tampa prabangos preke. Jaučiu 
supratimą ir toleranciją. Tikrai 
nebus taip, kad viskas nedegs. 
Degs, tik mažiau. Taupom dabar, 
taupysim ir ateity. Kalbamės su 
bendruomenių atstovais, kultūros 
darbuotojais. Įstaigose daugiau 
išnaudosime dienos šviesą. Savi-
veiklinė veikla paprastai vyksta 
po darbo valandų, bet manau, jei-
gu tik bus galimybė, į repeticijas 
jie rinksis tada, kai šviesu. Kalvių 
kultūros namai nuo pernai metų 
šildomi elektra. Su administrato-
riumi sutarėme, kad pareguliuotų 
radiatorius. Galima nustatyti, kad 
jie šildytų intensyviau valandą 
prieš tai, kai žmogus ateina ir jam 
esant, o pasibaigus darbo laikui 
galima nustatyti žemesnę tempe-
ratūrą, kad neužšaltų kompiuteriai 
ir patalpoje būtų pliusinė tempe-
ratūra“, –  apie šių dienų aktuali-
jas pasakojo Kamajų seniūnė L. 
Zolubienė. 

Rokiškio kaimiškosios seniūnijos seniūnė 
D. Janulienė: „Pripratome gerai gyventi“.

Kamajų seniūnė L. Zolubienė: „Taupom 
dabar, taupysim ir ateity“.

Kamajų seniūnija. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Panemunėlio seniūnė D. Dubenčiukienė: 
„Esame ūkiški žmonės“.
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Rokiškio J. Tumo-Vaižganto gimnazijai 
vadovaus R. Pranckūnienė

Aušra MALINAUSKIENĖ

Rugsėjo 22 dieną paaiškėjo 
kas vadovaus didžiausiai Rokiš-
kio rajono gimnazijai. Konkursą 
eiti Rokiškio Juozo Tumo-Vaiž-
ganto gimnazijos, turinčios dau-
giau kaip 500 gimnazistų, direk-
toriaus pareigas laimėjo Rasa 
Pranckūnienė. 

Naujoji įstaigos vadovė – tos 
pačios gimnazijos fizikos mokytoja 
metodininkė, profesinės sąjungos 
pirmininkė. J. Tumo-Vaižganto 
gimnazijoje ji dirba nuo 1994 metų. 

R. Pranckūnienė pareigas pradės 
eiti, kai bus gautos Specialiųjų tyri-
mų tarnybos pažymos. Šis procesas 
gali užtrukti pora savaičių. Po to į 

ugdymo įstaigos direktoriaus parei-
gas ją skirs Rokiškio rajono meras. 

Pasak Rokiškio rajono savival-
dybės Švietimo ir sporto skyriaus 
vedėjo Aurimo Laužadžio, vado-
vauti gimnazijai pretendavo dvi 
kandidatės. 

„Džiugu, kad abi pretendentės 
buvo puikiai pasiruošusios ir pasi-
rodė labai stipriai“, – sakė skyriaus 
vedėjas.  

Nuo šių metų sausio laikinai J. 
Tumo-Vaižganto gimnazijos direk-
toriaus pareigas ėjo pavaduotoja 
Jolanta Juodinytė.

Lapkričio 24 dieną vyks kon-
kursas Rokiškio Juozo Tūbelio 
progimnazijos ir Rokiškio jaunimo 
centro vadovų pareigoms užimti. Asociatyvi nuotr.

Anksčiau nei planuota Rokiškio PASPC 
pasiekė adaptuota Covid-19 vakcina

Aušra MALINAUSKIENĖ

Nors buvo skelbta, kad spa-
lio 3 dieną Rokiškio pirminės 
asmens sveikatos priežiūros 
centrą (PASPC) turėtų pasiek-
ti adaptuota Covid-19 vakcina, 
tačiau ji į gydymo įstaigą buvo 
atgabenta gerokai anksčiau, 
rugsėjo 22 dieną.

Tokią informaciją „Rokiškio 
Sirenai“ patvirtino šios įstaigos 
direktorė Danguolė Kondraten-
kienė. Kadangi „Comirnaty“ 
vakcina, adaptuota koronaviruso 
omikron atmainos BA.1 potipiui, 
į Rokiškį buvo atvežta anksčiau, 
gyventojai jau kviečiami skiepy-
tis.

„Mūsų įstaigos pacientai, no-

rintieji skiepytis nuo koronavi-
ruso, nuo pirmadienio gali regis-
truotis skambindami į Rokiškio 
poliklinikos registratūrą“, – sakė 
D. Kondratenkienė. 

Užsiregistruoti skiepui galite 
tel. 8 458 32383, 8 458 52912, 
8 614 61235 arba internetu per 
išankstinę pacientų registracijos 
sistemą https://ipr.esveikata.lt 

Asociatyvi nuotr.

Miesto šventėje pasirodymą surengė ir savivaldybės 
fontanas, tačiau jį dar teks tobulinti

Rita GRIGALIENĖ

Liepos mėnesį „Rokiškio Sire-
na“ rašė apie neveikiantį fontaną 
prie Rokiškio rajono savivaldy-
bės. Tada apaiškėjo, kad jam rei-
kia remonto. Ir štai – per miesto 
gimtadienį fontanas atgijo ir ne 
bet koks, bet šviečiantis. Gaila, 
paaiškėjo, kad su šiuo fontanu 
nėra viskas gerai ir jis šiais me-
tais veiks tik iki spalio 1 d. 

Buvo išbandomas
Apie tai, kaip sekėsi tvarky-

ti fontaną, kad jis ir vėl džiugintų 
rokiškėnus, paklausėme savivaldy-
bės Turto valdymo ir ūkio skyriaus 
vedėjos Violetos Bieliūnaitės – Va-
nagienės. Savivaldybės darbuo-
toja džiaugėsi, kad visus fontano 
remonto darbus pavyko  užbaigti  
prieš pat miesto šventę ir buvo ga-
lima jį išbandyti. 

Paaiškėjo trūkumai
Cituojame jos atsakymą: „Buvo 

atlikti visi numatyti darbai (atnau-
jinta hidroizoliacinė danga, pakeisti 
purkštukai ir įrengtas apšvietimas). 
Sumontavus purkštukus, buvo būtina 
fontaną išbandyti, kad, esant defek-
tams, būtų galima laiku pareikalauti 
garantinio aptarnavimo. Išbandžius 
fontaną, paaiškėjo, kad purkštukai 
neiškelia vandens srovės tiek, kiek 
buvo numatyta (dėl hidraulinių nuos-
tolių vamzdyne, nes vamzdynas yra 
per mažo diametro), todėl naujam 
sezonui papildomai bus perkamas 
ir montuojamas panardinamas siur-
blys, kad vandens srovė pakiltų iki 2 
metrų aukščio, tad tikimės, kad kitą 
sezoną fontanas dar labiau pradžiu-
gins miesto gyventojus ir svečius.“

Vadinasi, 2 metrų aukščio van-
dens fontanų reiks laukti iki kitų 
metų šiltojo sezono, kol bus nupirk-
tas naujas siurblys... Atgijęs miesto fontanas. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Ant Moškėnų piliakalnio 
paminėta Baltų vienybės diena

Aušra MALINAUSKIENĖ

Ant Moškėnų piliakalnio pa-
minėta Baltų vienybės diena

Rugsėjo 22-ąją, per rudens lygia-
dienį, kai diena susilygino su nak-
timi, ant Moškėnų piliakalnio apei-
gomis, šokiais, dainomis, žaidimais 
ir ugnimi paminėta Baltų vienybės 
diena. 

Tądien ant piliakalnio susirin-
kę rokiškėnai ir svečiai iš Latvijos, 
Lenkijos, Ukrainos dalyvavo bal-
tiškose apeigose, linksminosi, o 

šventės kulminacija tapo šiaudinių 
skulptūrų deginimas. Šiai šventei 
šiaudines skulptūras: stilizuotus 
gyvūnus ir baltų ženklus, sukūrė ir 
pagamino Dalia Ziemelienė, Bajorų 
kultūros centro vadybininkė-admi-
nistratorė. 

Baltų vienybės dieną organizavo 
Rokiškio kaimiškoji seniūnija, ku-
rios seniūnė Dalia Janulienė sakė, 
kad jau septintą kartą ant Moškėnų 
piliakalnio švenčiamas rudens ly-
giadienis, kuomet dėkojama žemei 
maitintojai ir rudens derliui. 

Ant Moškėnų piliakalnio apeigomis paminėta Baltų vienybės diena ir pasitiktas 
astronominis ruduo. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)
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Rokiškio dvare šurmuliavo atiduotuvė
Enrika PAVILONIENĖ

Šį sekmadienį, Tvaraus pavel-
do dienos proga Rokiškio dvare 
vyko atiduotuvė „Nebereikia-ati-
duodu!“. Į ją rinkosi tiek savo tu-
rimus daiktus norintys atiduoti, 
tiek norintys pasižvalgyti ar atėję 
kažką išsirinkti.

Atiduoti ar išmainyti
Idėjos iniciatorė, Rokiškio mu-

ziejaus Lankytojų aptarnavimo ir 
edukacijų skyriaus vedėja Laimu-
tė Klasinskienė sakė, jog norėjosi 
kažkaip paminėti šią dieną, tad kilo 
mintis dvare organizuoti atiduotu-
vę. 

„Derlius jau nuimtas, grybai 
šiais metais neauga, tad pamanėme, 
jog žmonės nebus labai užsiėmę ir 
sekmadienio popietę galės susi-
rinkti pas mus, atsinešti patiems 
nebereikalingų, bet naudojimui dar 
tinkamų rūbų, avalynės, tekstilės 
gaminių, aksesuarų, indų, žaislų ar 
suvenyrų. Visi čia turės galimybę 
atiduoti ar išmainyti. Pas daugelį 
užkrautos lentynos, sandėliukai ar 
rūsiai nenaudojamų daiktų, tad tai 
ir puiki proga išsivalyti. Išankstinės 
registracijos nevykdėme, tiesiog 
norėjosi pamėginti ir pasižiūrėti, ar 
žmonėms tai aktualu. Socialiniuose 
tinkluose yra daug atiduotuvių gru-
pių ir galbūt tokie renginiai visai 
nereikalingi, o galbūt žmonės no-
rės susirinkti, pabendrauti ir „gy-
vai“ ką nors išsirinkti“, – kalbėjo 
L. Klasinskienė.

Stalai pildėsi palaipsniui
Nors renginio pradžia nieko gero 

nežadėjo, ir atrodė, kad jokio susi-
domėjimo gali ir nebūti, po keletos 
akimirkų žmonės pradėjo aktyviai 
rinktis. Labiausiai išlošė tie, kurie 
atėjo anksčiausiai, nes į atiduotu-
vę su pilnais maišais nereikalingų 
daiktų žmonės rinkosi palaipsniui, 
pamainomis, tad apžiūrėję vieno-
je vietoje, galėjo eiti apžiūrėti ir 
išsirinkti iš naujai atneštų ir ką tik 
pradėtų dėlioti daiktų. Pasiimančių 
ir atiduodančių ratas vis keitėsi. 
Po kelių akimirkų „nušluoti“ stalai 
prisipildydavo naujais gaminiais. 
Kiek būdavo padedama ant stalo – 
tiek iš karto dingdavo.

Pirmas, bet neprisvilęs
Muziejaus direktorė Nijo-

lė Šniokienė pasakojo, jog tokie 
renginiai seniau dvare buvę ypač 
populiarūs ir vykdavę dažnai. 
„Džiaugiamės tokia iniciatyva. 
Gražus oras, žmonės turi galimybę 
išeiti į gamtą, visai šalia gyvūnai, 
sūpynės, atras ką veikti visa šei-
ma. Pirmas toks mūsų blynas, visai 
vykęs ir neprisvilęs. Tikimės, jog 
tokios atiduotuvės galės tapti tradi-
cinėmis. Žmonės žinos, kokios yra 
galimybės, kur tais nereikalingais 
daiktais galima dalintis, gal ateityje 
jos bus dar didesnės“, – džiaugėsi 
vykusia idėja N.Šniokienė.

Paklausiausia prekė - indai
Atiduotuvėje daiktų pasirinki-

mas buvo tikrai didžiulis: drabužiai 
vaikams ir suaugusiems, avalynė, 
vaikiški žaislai, įvairiausi indai, 

žvakidės, vazos ir gėlių vazonėliai, 
knygos, paveikslai, aksesuarai, gy-
vūnų narveliai. Atnešę nebenaudo-
jamus, beveik naujus indus ir išsi-
valę nuo nereikalingų daiktų savo 
rūsius džiaugėsi, kad nereiks šių 
daiktų išmesti, o kitiems žmonėms 
jie galės tarnauti dar ilgus metus. 
Taip pat kaip lėkštės ir kiti indai, 
nuo stalų greit dingo ir vaikiški 
žaislai.

Trūko aiškumo
Daugelis dalyvavusių atėjo tie-

siog pasižvalgyti ir pasižiūrėti, kaip 
viskas vyksta, kokius daiktus žmo-
nės atneša, ar tie daiktai kažkam 
reikalingi, todėl užsiminė, jog sma-
gu bus sugrįžti ir kitą sekmadienį. 
Ir ne tuščiomis, nes daugelis tikrai 
turi atiduodamų daiktų. Svarbu tai, 
jog atnešus daiktus nereikėjo prie 
jų stovėti ir laukti, kol kas nors 
pasiims. Vienus daiktus išgraibstė 
vos spėjus ištraukti juos iš krepšių, 
kitus gi muziejininkai pasiliko iki 
kito sekmadienio, vyksiančioms 
naujoms atiduotuvėms.

Muziejininkai sako, jog jei tik 
leis rudeniniai orai, tokias atiduotu-
ves planuoja daryti visą spalio mė-
nesį ir rekomenduoja sekti infor-
maciją Rokiškio krašto muziejaus 
puslapyje. Artimiausia atiduotuvė 
vyks spalio 2 dieną nuo 11 iki 14 
val.

Renginio iniciatorė L. Klasinskienė, direktorė N. Šniokienė ir muziejininkė 
G. Spundzevičienė. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Kantriausiems – edukacija
Išlaukę iki atiduotuvės pabai-

gos, turėjo galimybę sudalyvauti 
edukacijoje „Kaip muziejininkai 
daiktų gyvavimo laiką prailgina“. 
Jos metu muziejininkė-rinkinių 
saugotoja Giedrė Spundzevičienė 
pademonstravo muziejuje saugo-
mus svarbius eksponatus iš popie-
riaus, medžio, metalo bei tekstilės 
ir detaliai papasakojo, kaip skirtin-
gais būdais muziejininkai juos valo 
ir prižiūri bei atsakė į klausimus 
apie daiktų restauravimą. 

„Rokiškio krašto muziejus dau-
giausiai turi medinių eksponatų, 
tad natūralu, kad ir šių gaminių 
išsaugojimui skiriamas didžiausias 
dėmesys. Tai, ką gali eilinis muzie-
jininkas, yra tikrai nedaug. Darome 
tik pagrindinį valymą ir konserva-
vimą. Detalesniems ir pagrindi-
niams restauravimo darbams atlikti 
visuomet kreipiamės į šios srities 
specialistus – Gudyno restaura-
vimo centrą. Stengiamės turimus 
eksponatus išsaugoti ateinančioms 
kartoms, kad jie turėtų išliekamąją 
vertę ir būtų galima pamatyti ne tik 
suskaitmenintus“, – eksponatų res-
tauravimo ypatumais pasidalino G. 
Spundzevičienė. Buvo iš ko rinktis.

Paklausiausia prekė – indai.

G. Spundzevičienė pademonstravo muziejuje saugomus svarbius eksponatus.

Rokiškėnai susidomėję apžiūrinėjo atiduodamus daiktus.
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Socialinė darbuotoja R. Urbonavičienė: „Ne pro 
pirštus žiūriu į savo darbą“

Aušra MALINAUSKIENĖ

Rugsėjo 27-ąją Rokiškio so-
cialiniai darbuotojai mini pro-
fesinę šventę – Lietuvos sociali-
nio darbuotojo dieną. Kriaunų 
seniūnijos gyventojais rūpinasi 
šios seniūnijos socialinio darbo 
organizatorė Regina Urbona-
vičienė šypsosi, kad nors soci-
alinių darbuotojų darbas yra 
sunkus, tačiau tuo pat metu ir 
visapusiškai įdomus, o jame pa-
sitaikančias skaudžias akimirkas 
atperka džiugesio ar linksmos 
minutės. 

Pirmiausia žmogus
Pokalbį pradedame nuo to, kad 

nors daug jos darbo laiko užima 
dokumentų tvarkymas, tačiau visa-
da svarbiausias žmogus ir jo bėdos. 

„Dirbu ir su dokumentais, ir su 
žmonėmis. Žinoma, pirmoje vieto-
je mano darbe – žmogus, nes so-
cialiai pažeidžiamiems seniūnijos 
gyventojams organizuoju reikiama 
pagalba. Padedu ir kai serga, ir kai 
reikia dokumentus susitvarkyti su 
valdiškomis įstaigomis, turiu pasi-
rūpinti, kad žmogus turėtų maisto 
ar kuro pasišildyti. Vertinu gyven-
tojų poreikius socialinėms pas-
laugoms gauti. Priimu prašymus 
ir konsultuoju socialinių išmokų 
ir įvairių pašalpų klausimais, dėl 
paramos maisto produktais ir dėl 
kuro kompensacijų. Seniūnijos 
gyventojams kyla labai daug neaiš-
kumų ir problemų, nes gyvename 
atokiau, daugiau kaip 20 kilometrų 
nuo Rokiškio“, –  kalbėjo R. Urbo-
navičienė. 

Nelinkę piktnaudžiauti
Pašnekovės globoje mamos su 

vaikais, neįgalieji, vieniši ar seny-
vo amžiaus asmenys, kurie dauge-
liu gyvenimo klausimų yra linkę 
kreiptis į ją ir dėl to, kad padėtų 
susitvarkyti „popierius“, ir kartais 
tiesiog, kad išsikalbėtų. 

„Kai buvo koronaviruso pande-
mija, daugiau dirbome per nuotolį 
ir telefonu, o dabar jau ateina pas 
mane į seniūniją. Ar nepiktnau-
džiauja žmonės, kad jiems reikia 
viską sutvarkyti? Negaliu taip sa-
kyti, nors ir pasitaiko vienas kitas 
toks atvejis, kada galėtų daugiau 
ir patys pasirūpinti. Ne visi gali ar 
moka dokumentus užpildyti elek-
troniniu būdu, ne visi turi kompiu-
terius. Senyvo amžiaus ir neįga-

liesiems tikrai sunku tą padaryti, 
todėl reikalinga visokeriopa pagal-
ba“ – pasakojo R. Urbonavičienė.

Važiuoja pati 
Pašnekovė atvirauja, kad vis tik 

po pandemijos ir patys seniūnijos 
gyventojai yra labiau linkę su ja 
konsultuotis ir tartis telefonu, o ne 
susitikti akis į akį. Jeigu besikal-
bant paaiškėja, kad tikrai žmogų 
užklupo rimtos bėdos, ji pati išsi-
ruošia pas gyventoją, nelaukdama, 
kol jis pasieks seniūniją. Apsilanko 
ir pas senyvo amžiaus vienišus as-
menis bei neįgaliuosius, gyvenan-
čius atokiose vietovėse, domisi ar 
neturi kokių nors problemų. Žmo-
nės labai apsidžiaugia apsilanky-
mu ir noriai pasidalina kasdieniais 
rūpesčiais.

„Mūsų seniūnija gana nedidelė, 
čia gyvena arti 800 gyventojų, to-
dėl daugiau laiko galiu skirti kie-
kvienam žmogui, kuris dėl vieno-
kių ir kitokių priežasčių kreipiasi į 
mane. Ne pro pirštus žiūriu į savo 
darbą, nes man rūpi kiekvienas 
pažeistas žmogus, nes kas gi jais 
pasirūpins. Tam ir esame mes, so-
cialiniai darbuotojai“, – sakė R. 
Urbonavičienė.

„Jaučiuosi kaip ponas“ 
Paprašyta papasakoti kokią 

skaudžią ar linksmesnę istoriją iš 
jos darbo, pašnekovė nutyla, aki-
mirkai susimąsto ir tarsteli, kad 
reikėtų gerai pagalvoti, nes per 15 

metų, kai ji dirba socialinio darbo 
srityje, matė visko: kančios, skaus-
mo, ašarų, bet buvo ir laimės bei 
šypsenų. 

„Viena iš linksmesnių istorijų 
būtų tokia, kaip per miestelį karu-
čiu vežiau žmogų. Atbėgo vietiniai 
vaikai ir sako, kad stotelėje ant 
žemės sėdi vyras ir negali nei atsi-
kelti, nei paeiti. Nuėjusi pažiūrėti, 
atpažinau savo globotinį – neįgalų 
vyrą, kuris labai sunkiai vaikšto, o 
dar truputį pasivaišinęs alkoholiu, 
neįstengė net atsistoti. Ką daryti? 
Buvo gerokai šaltoka, bandžiau 
pasiskambinti giminaičiui, kad 
atvažiuotų ir parsivežtų, bet ne-
prisiskambinau, o svetimi nelabai 
nori tampytis... Vaikai sako, gal pa-
siskolinam karutį ir parvešim. Idėja 
patiko, jie atvarė karutį, aš, suplė-
šiusi dėžes, priklojau kartono, kad 
ne taip kieta ir šalta būtų. Šiaip ne 
taip mes ten jį pasodinom ir vežam, 
o jis užsirūkė ir sako: „Na, dabar 
tai jaučiuosi kaip ponas“. Man su 
vaikais buvo labai juokinga“, – su 
šypsena šią istoriją prisiminė R. 
Urbonavičienė.

Teko ašarą braukti
Pašnekovė su jauduliu prisime-

na ne vieną graudžią istoriją ir pri-
sipažįsta, kad jų teko nemažai iš-
gyventi, tačiau jų neminės garsiai, 
nes skaudu prisiminti. 

„Tikrai teko ne kartą ir ašarą nu-
braukti, tačiau greičiau iš apmau-
do, kad laiku nesuspėta padėti ar 

pastangos buvo beviltiškos. Labai 
opi tema yra sunkiai besiverčian-
čių ar vienišų žmonių augintiniai, 
kuriuos kartais tenka maitinti ir 
mums, seniūnijos darbuotojams. 
Atrodo patys nelabai ką turi valgy-
ti, bet laiko po kelias kates ar šunis. 
Ypač skaudu, kai vienišas žmogus 
miršta ar išvyksta į ligoninę ilgam, 
o augintiniai lieka, tada nemažas 
rūpestis būna, kur juos padėti“, – 
kalbėjo R. Urbonavičienė.

Pastebi tendencijas
Tiesą sakant, pašnekovė Kriau-

nų seniūnijos gyventojus puikiai 
pažinojo dar iki tol, kol tapo soci-
aline darbuotoja, nes ilgus metus 
dirbo Kriaunų pašto viršininke. 

„Galbūt todėl, pajuokausiu, ka-
dangi pažinojau beveik visus mūsų 
seniūnijos žmones, buvo labai pa-
prasta persikvalifikuoti į socialinę 
darbuotoją. Mat anuomet paštas 
plačiai dirbo, buvo nemažai dar-
buotojų, užsukdavo daug žmonių“, 
– šypsosi R. Urbonavičienė.

Tačiau tuoj pat surimtėjusi pri-
duria, kad kasmet kaimai nyksta, 
gyventojų mažėja, o jų problemos 
tokios, kaip vienišumas, ligos, ne-
priteklius, didėja. 

„Kaimuose jaunų šeimų, ypač 
su mažais vaikais, mažėja, o se-
nyvo amžiaus žmonių daugėja“, 
– vyraujančią tendenciją nusakė 
pašnekovė. 

Patikėjo pareigas
R. Urbonavičienė yra išrink-

ta Kriaunų seniūnijos neįgaliųjų 
draugijos pirmininke. Ji rūpinasi, 
kad seniūnijos neįgalieji nesėdė-
tų vieniši namuose, telkia juos 
bendrai veiklai. Bendradarbiauja 
su Rokiškio neįgaliųjų draugija ir 
stengiasi, kad seniūnijos neįgalieji 
dalyvautų jų rengiamose išvykose, 
veiklose, organizuoja transpor-
tą. Tradiciškai, jau keleri metai, 
Kriaunose su neįgaliaisiais rengia 
Atvelykio šventę, advento popie-
tes, į kurias atvyksta kitų seniūnijų 
neįgalieji, koncertuoja meno ko-
lektyvai ir taip turiningai visi kartu 
leidžia laiką.

Be to, ji dar šoka Kriaunų tauti-
nių šokių kolektyve „Atgalias“. 

„Šoku jau 15 metų. Ko gero, esu 
viena pačių pirmųjų ir ištikimiau-
sių kolektyvo šokėjų. Daugiausia 
repetuojame žiemą, kai būna lais-
vo laiko nuo buities ir ūkio darbų. 
Mes, kriauniečiai, vieną kartą per 
savaitę mokytis važiuojame į cho-
reografijos mokyklą prie Rokiškio 
kultūros centro. Mūsų vadovas 
Arūnas Skardžius“, – pasakojo R. 
Urbonavičienė.

Ji neslepia, kad stengiasi visur, 
kur tik leidžia jėgos ir laikas suda-
lyvauti, kad neužsisėdėtų namuose 
ir prasmingai leistų laisvalaikį. 

Švenčia kartu
Į klausimą, kaip ji su kolegomis 

švenčia Lietuvos socialinio dar-
buotojo dieną, atsako su šypsena: 
„Smagiai, nes keliavome giros, 
sūrio, šokolado, šakočio keliais, 
lankėmės medžioklės ir žūklės bei 
kituose muziejuose. Iš tiesų, ma-
nau, kad ne tik aš, bet ir kolegos 
dėkingi Rokiškio rajono savivaldy-
bės Socialinės paramos ir sveikatos 
skyriaus vedėjo pavaduotojai Zitai 
Čaplikienei, kuri kasmet pasirūpi-
na, kad mes prasmingai ir turinin-
gai praleistume šią šventę. Aišku 
pandemijos metu buvo nutrūkę 
kelionės, bet manau, vėl pradėsime 
švęsti turiningai. Šiemet šią dieną 
paminėti visas seniūnijų ir skyriaus 
darbuotojas kviečia Jūžintų seniū-
nija“.

Kai saulėtą penktadienį pokal-
bis ėjo į pabaigą, R. Urbonavičienė 
pasidalino ir popietės planais. 

„Stengiuosi „neapkerpėti“, esu 
aktyvi, stengiuosi sudalyvauti vi-
suose renginiuose, kurie vyksta 
seniūnijoje ar rajone. Šiandien po 
darbo lėksiu į mišką grybauti, o 
kai blogas oras, sprendžiu kryžia-
žodžius, žiūriu filmus.  Mėgstu 
šeimininkauti. Kriaunos visada 
garsėjo košių virimu, tai viena iš 
virėjų esu aš. Mano žirnienę šven-
tėse skanavo ne vienas rokiškėnas, 
taip pat teko su seniūnijos kiemeliu  
ir kituose rajonuose pabuvoti. La-
bai mėgstu plaukioti,  žiemą lekiu į 
baseiną, o vasarą į Sartų ežerą arba 
prie Baltijos jūros“, – šypsosi R. 
Urbonavičienė.

Socialinė darbuotoja R. Urbonavičienė myli savo darbą. Šeimininkių šeimininkė.

Su Kriaunų tautinių šokių kolektyvu „Atgalias“ nariais. (R. Urbonavičienės asmeninio archyvo nuotr.)
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Rokiškėnai pristatys bendrą spektaklį su sakartvelais trimis kalbomis
Kristina RAMANAUSKAITĖ

Rokiškėnai pristatys bendrą 
spektaklį su sakartvelais trimis 
kalbomis

Rokiškio liaudies teatras 
rugsėjo 30 dieną išvyksta į Sa-
kartvelą, ten planuoja pareng-
ti ir pristatyti spektaklį trimis 
kalbomis, vėliau bendrą kūrinį 
galės pamatyti ir Lietuvos žiū-
rovai. 

 
Prieš pora metų
Dviejų šalių aktorių bendra-

darbiavimas prasidėjo dar prieš 
dvejus metus, kai rokiškėnams 
kilo idėja padaryti bendrą spek-
taklį su sakartvelais. Tuomet už-
simezgė ryšiai su Tbilisio teatru. 

„Mes kartu rašėme pjesę apie 
lietuvių ir sakartvelų šeimas, su-
sitikusias tremtyje Sibire, kaip jos 
išgyveno, kaip padėjo viena kitai. 
Pjesėje yra ir meilės istorija, ir 
mirtis. Žmonių prototipai  ir kai 
kurios istorijos, kurias matome 
spektaklyje, paimtos iš realaus 
gyvenimo“, – pasakoja Rokiškio 
liaudies teatro režisierė Neringa 
Danienė.

Sutrukdė pandemija
Praėjusių metų birželio 14 die-

ną Lietuva minėjo 80-ąsias tremčių 
pradžios metines, tai datai planuota 
parodyti bendrą spektaklį Rokišky-
je, tačiau pandemija ir kiti dalykai 
projektą sutrukdė. Sakartvelai ne-
atvažiavo ir rokiškėnai spektaklį 
pabaigė vieni.

Tačiau, pasak režisierės, nenu-
rimo, galvojo, ką daryti toliau. Juo 
labiau, kad skaudžią datą – tremčių 
pradžios 85-metį šiais metais mini 

Scenos iš spektaklio „Niekieno žemė“. (Rokiškio liaudies teatro archyvo nuotr.)

ir Sakartvelas.

Trimis kalbomis
„Kadangi su pirmuoju teatru 

nepavyko, projektą tęsiame su 
kitu – Bolnisi miesto savivaldybės  
teatru, senais savo draugais. Vėl 
rašėme projektą ir gavome lėšų 
pas juos tai padaryti. Nuo spa-
lio 1 dienos pradedame bendras 
repeticijas, kol kas bendraujame 
internetu. Spektaklis vyks trimis 
kalbomis, dalis scenų, kuriose tar-

pusavyje bendrauja lietuvių šeima, 
skambės lietuviškai, sakartvelai 
bendraus savo kalba, o scenose su 
rusų kareiviais bus kalbama rusiš-
kai“, – apie būsimą bendrą darbą 
kalba režisierė.

Spektaklį „Svetima žemė“ jau 
turėjo progą pamatyti Lietuvos, 
Latvijos, tarptautinių festivalių  
žiūrovai. Rokiškėnai tikisi, kad 
bendradarbiavimas su sakartvelų 
teatru spektakliui suteiks naujų 
spalvų.

Kultūriniai niuansai
„Kalbuosi su režisieriumi, jis jau 

taiso tekste tam tikrus dalykus. Sa-
kartvelo teatras kitoks, ten labai įdo-
mūs kultūriniai niuansai. Šiek tiek 
kitokių spalvų spektaklis tikrai įgys, 
po šio kelionės bus labai įdomu jį 
vaidinti  ir pasižiūrėti pasikeitusį“, – 
sako D. Danienė. 

Režisierė neabejoja, kad skirtin-
gos kalbos nebus kliūtis žiūrovams 
suprasti spektaklį, nes publiką la-
biau veikia tarptautinė – teatro kal-
ba: aktorių emocija, kūno plastika 
ir kt.

Numatyti spektakliai
Lietuvių ir sakartvelų spektaklio 

premjera numatyta spalio 7 dieną 
Bolnisyje, spalio 9-ąją jis bus suvai-
dintas Tbilisyje. Planuota, kad šiais 
metais dviejų šalių aktoriai vienoje 
scenoje vaidins ir rokiškėnams, ta-
čiau karas koreguoja planus. 

„Grėsmės pas juos labiau jaučia-
mos, sakartvelai yra sudėtingoje pa-
dėtyje. Labai tikiuosi, jeigu ne šie-
met, tai kitąmet galėsime parodyti 
bendrą darbą ir Rokiškyje“,  – prieš 
kelionę sakė Rokiškio liaudies tea-
tro režisierė N. Danienė.

Vargonų muzikos festivalis užbaigtas „Kantičkomis lietuviškomis“
Rita GRIGALIENĖ

Nuo liepos 3 d. vykęs Var-
gonų muzikos festivalis, skir-
tas čekų muzikui, pedagogui, 
vargonininkui Rudolfui Ly-
manui, baigtas rugsėjo 24 d. 
iškilmingu Šiaulių valstybinio 
kamerinio choro „Polifonija“ 
koncertu, pavadintu „Kantič-
kos lietuviškos“. Kaip ir dau-
guma šio festivalio koncertų, ir 
šis vyko Rokiškio Šv. apaštalo 
evangelisto Mato bažnyčioje. 

Kantičkos - giesmės
Šiaulių choro „Polifonija“ tin-

klalapyje skelbiama: „Terminas 
„kantičkos“ lietuvio ausyse ir 
lūpose skamba nuo XIX a. Juo 
vadintos giesmių knygos, bu-
vusios pagrindiniu to laikmečio 
lietuvišku katalikišku giesmynu. 
Vėliau ir pačios giesmės imtos 
vadinti kantičkomis. Toks termi-
no vartojimas išlikęs iki šių die-
nų.“ Kiekvienas regionas, kartais 
net greta esantys miesteliai, turė-
jo savitą melodiją ir dainavimo 
manierą. Kadangi giesmyne už-
rašyti tik tekstai, melodija galėjo 
varijuoti. 

Amžių sandūra
Šio choro atvežtos į Rokiš-

kį kantičkos – taip pat įvairios. 
Choras rokiškėnams sugiedojo 
8 giesmes: Marija Magdelena“, 
„Linksmybe mano“, „Oi, gra-
žus“, „Juozapai šventas“, „Vidu-
ry marių“ ir kitos. Kaip sakė ren-
ginį pradėjusi Rokiškio kultūros 
centro direktorės pavaduotoja 
Aušra Gudgalienė, choras „Poli-

fonija“ šia savo programa siekia, 
kad kantičkos nebūtų pamirštos. 
Giedant giesmes, kartu su jomis 
ir meldžiantis, senosios tradici-
jos susiduria su ateities muzika 
– giesmes elektroniniais efektais 
papildo kompozitorius ir garso 
menininkas Mantautas Krukaus-
kas. Giesmių fone girdisi aidas, 
gaudesys, paukščių čiulbėjimas 
bei kiti netikėti garsai. Toks 
giesmių atlikimo būdas lygintas 
su meditacija, vibracija.

Susidomėjimas didžiulis
„Kantičkų lietuviškų“ pasi-

klausyti susirinko beveik pilna 
bažnyčia. Šiaulių valstybinio 
choro „Polifonija“ dirigentui 
Povilui Vanžodžiui bei kompozi-
toriui Mantautui Krukauskui po 
pasirodymo įteiktos rėmėjo AB 
„Rokiškio sūris“ dovanos. Pa-
sidžiaugė vargonų muzikos fes-
tivaliu ir jo globėjas, Rokiškio 
Šv. apaštalo evangelisto Mato 
bažnyčios dekanas Eimantas No-
vikas. Tarp koncerto žiūrovų – ir 
žinomi krašto žmonės – meras 
Ramūnas Godeliauskas, kultūros 
centro direktorė Vaiva Baltrū-
naitė – Kirstukienė ir Rokiškio 
viešosios bibliotekos direktorės 
pavaduotoja Daiva Vilkickienė. 
Tie, kas yra pradėję pažintį su 
kultūra, neapleidžia jos ir to-
kiuose išskirtiniuose Rokiškio 
krašto renginiuose.

Po dvasingos ir atpalaiduo-
jančios muzikos norintys galė-
jo apžiūrėti bažnyčios vargonus 
arba pakilti į bažnyčios varpinę 
ir pamatyti tris šios bažnyčios 
varpus, išgirsti jų istoriją. 

Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios dekanas Eimantas Novikas ragina nepamiršti vargonų muzikos bei giesmių.

Vyksta koncertas.  („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)
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Rokiškio rajono ikimokyklinukai riedėjo Rokiškio ritmu
Aušra MALINAUSKIENĖ

Rugsėjo 22 dieną L. Šepkos 
parke Rokiškio miesto ikimoky-
klinio ugdymo grupių 4-5 metų 
vaikai rinkosi į šventę „Riedėkim 
Rokiškio ritmu 2022“. Iš viso nuo-
taikingame rytmetyje dalyvavo 
net 114 vaikų.

Pasak renginį vedusios Rokiškio 
lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ ju-
desio korekcijos specialistės Nerin-
gos Mikšėnienės, šventės tikslas – 
netradiciškai švęsti Rokiškio miesto 
gimtadienį – riedant įvairiomis vai-
kiškomis transporto priemonėmis. 

Vaikus linksmino Karlsonas, 
kuriuo persirengė Rokiškio savi-
valdybės Juozo Keliuočio viešosios 
bibliotekos bibliotekininkė Valda 
Bugailiškienė. Dalyviai atvyko pa-
sipuošę savo įstaigos atributika: 
skarelėmis, ženkleliais, marškinė-
liais, atriedėjo pačių pasigamin-
tomis „ratuotomis“ priemonėmis 
iš antrinių žaliavų, taip pat atvyko 
dviračiais, žaislinėmis mašinomis, 
paspirtukais, lėlių vežimėliais.

Prie šventės prisijungė ir renginio 
svečiai – Rokiškio rajono savival-
dybės švietimo centro metodininkė 
Rosita Lasienė, Rokiškio rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos 
biuro stiprinimo specialistė Laimu-
tė Narbutienė bei visuomenės svei-
katos stebėsenos specialistė Dovilė 
Černiauskienė.

Šventę organizavo Rokiškio lop-
šelis-darželis „Pumpurėlis“. Ikimo-
kyklinukams smagią šventę vedė 
dviese – N. Mikšėnienė kartu su 
kolege, ikimokyklinio ugdymo mo-
kytoja Austra Marmokienė. 

Rytmetyje dalyvavo keturių 
Rokiškio miesto lopšelių-darželių 
vaikai ir pedagogai: „Pumpurėlio“ 
grupės: „Gandriukų“, „Šiaudinukų“ Šventės akimirkos. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

ir „Pelėdžiukų“; „Nykštuko“ – „Bo-
ružėlių“ grupė; „Ąžuoliuko“ –  „Ko-
dėlčiukų“ ir „ Smalsučių“ grupės; 
„Varpelio“ – „Žiogelių“, „Bitučių“ 
grupės.

Šventės rengėjai siunčia padėkas 
rėmėjams, kurie vaikus apdalino 
dovanėlėmis. Uždaroji akcinė ben-
drovė „Rokiškio sūris“ dovanojo 
saldžias dovanėles, Rokiškio rajono 
savivaldybės visuomenės sveikatos 
biuras – pasakų knygas, o Rokiškio 
rajono savivaldybės švietimo cen-
tras vaikams ir pedagogams įteikė 
padėkas.

J. Tūbelio progimnazijoje vyko 
neįprasta edukacinė pamoka

Rokiškio J. Tūbelio progimnazijos moksleiviai buvo maloniai nustebinti pirmosios 
savaitės pamokos – edukaciją apie šunų dresavimą surengė „Canine freestyle LT“ 
atstovė su trimis šunimis. Vaikai išgirdo pasakojimą apie įvairių veislių šunų savybes, 
charakterį, polinkį dresūrai ir panašiai. Po teorinės paskaitos moksleiviai savo akimis 
išvydo kokias komandas ir triukus  moka vykdyti šunys. Vaikai ir patys galėjo išbandyti 
įvairius pratimus su jau apmokytais gyvūnais. 

„Rokiškio Sirenos“ inf. ir nuotr.
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Policijos ir visuomenės šventė šiemet švęsta Biržuose
Enrika PAVILONIENĖ

Tradiciškai rugsėjo pabaigoje, 
artėjant Angelų sargų dienai, kuri 
minima spalio 2-ąją, organizuoja-
ma Policijos ir visuomenės šventė.

Švenčia vis kitur
Policijos pareigūnai turi gražią 

tradiciją – kasmet šią šventę švęsti 
vis kitame rajone. Panevėžio aps-
krities policijos komisariatų pernai 
organizuota Rokiškyje, šiemet ši 
šventė vyko Biržuose.

Rugsėjo 23 dienos šventė, prasi-
dėjusi šv. Mišiomis Biržų šv. Jono 
Krikštytojo bažnyčioje, persikėlė į 
Nepriklausomybės aikštę. Iškilmin-
gos dalies metu Policijos generalinis 
komisaras Renatas Požėla ir Pane-
vėžio apskrities vyriausiojo polici-
jos komisariato viršininkas Riman-
tas Bobinas apdovanojo labiausiai 
pasižymėjusius policijos komisari-
ato pareigūnus, pareigūnams akty-
viai talkinusius policijos rėmėjus ir 
visuomenės atstovus.

Apdovanoti rokiškėnai
Už nepriekaištingą ir pavyz-

dingą tarnybą apdovanotas gausus 
būrys Panevėžio apskrities vyriau-
siojo policijos komisariato Rokiš-
kio rajono policijos komisariato 
pareigūnų. Reagavimo skyriaus 
vyresnysis tyrėjas Leonas Viršyla 
apdovanotas Trečiojo laipsnio po-
licijos pasižymėjimo ženklu „Už 
nuopelnus“, Reagavimo skyriaus 
vyriausioji tyrėja Jūratė Jakšienė, 
Veiklos skyriaus vyresnioji tyrėja 
Nina Kavoliūnienė ir to paties sky-
riaus vyresnysis tyrėjas Alvydas 
Narkevičius apdovanoti Trečiojo 
laipsnio policijos pasižymėjimo 
ženklu „Už nepriekaištingą tarny-
bą“.

Įteikti ženklai
Priešgaisrinės apsaugos ir gel-

bėjimo departamentas prie Vidaus 
reikalų ministerijos Reagavimo 
skyriaus pareigūnus – tyrėją Ok-
saną Gražienę ir vyriausiąjį patru-
lį Henriką Siniauską apdovanojo 
ženklu „Už nuopelnus gyventojų 
saugai“.

Smagioji dalis
Šventės metu susirinkusiųjų 

Apdovanoti pareigūnai (iš kairės): H. Siniauskas, N. Kavoliūnienė, O. Navikienė, L. Viršyla,  J. Jakšienė, A. Narkevičius.  
(„Rokiškio Sirenos“ nuotr.)
laukė Biržų Vlado Jakubėno muzi-
kos mokyklos kolektyvų ir grupės 
„Red Sky“ pasirodymai. Savo ge-
bėjimus rodė kinologai, specialios 
paskirties pareigūnai. Šalia eks-
pozicijas demonstravo: Lietuvos 
kariuomenės Karaliaus Mindau-

go husarų batalionas, Panevėžio 
priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 
Biržų priešgaisrinės gelbėjimo tar-
nyba, Panevėžio apskrities vaiko 
teisių apsaugos skyrius Biržų ra-
jone ir VšĮ Biržų rajono socialinių 
paslaugų centras padalinys Globos 

centras, Biržų rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuras, Bir-
žų turizmo ir verslo informacijos 
centras, Lietuvos policijos vetera-
nai ir Tarptautinės policijos aso-
ciacijos Lietuvos skyriaus Biržų 
poskyris.

KRONIKA

2022 metų rugsėjo 23 dieną gautas pranešimas, kad Rokiškyje, Aukštaičių g., bute 
kažkas dega bei, kad jame yra žmonių. Nurodytu adresu atvykus Rokiškio rajono 
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiams gelbėtojams rastas uždūmintas butas. 
Ant viryklės buvo paliktas prisvilęs maistas. Buvo išvesti 2 žmonės ir, panaudojus 
teigiamo slėgio ventiliatorių, išvėdintos patalpos. Apie įvykį pranešė kaimynai.

Gautas pranešimas, jog bute kilo gaisras

2022 metų rugsėjo 22 dieną 19 val. 14 min. Rokiškio rajone, Kavoliškio kaime, 
neblaivus (2,50 prom.) vyras (gim. 1965 m.) vairavo  automobilį „VW“.

Vairavo neblaivus

2022 metų rugsėjo 24 dieną 9 val. 49 min. Rokiškyje, Kauno g., neblaivus (1,76 prom.) 
vyras (g. 1965 m.) vairavo automobilį „VW“.
2022 metų rugsėjo 25 dieną  13 val. 52 min. Rokiškyje, Sakališkio g., neblaivus (1,60 
prom.) vyras (g. 1959 m.) vairavo automobilį „Mercedes Benz“.

Keliaujančiųjų ir vairuotojų diena: mūsų 
pareiga laikytis KET ir gerbti vieniems kitus

Rugsėjo 25 d. Lietuvoje pami-
nėta Keliaujančiųjų ir vairuotojų 
diena. Jos tikslas – priminti vi-
siems apie pagarbą vieni kitiems 
kelyje, pagalvoti, ar mes, kiekvie-
nas iš mūsų, tinkamai elgiamės 
kelyje, ar rūpinamės savo ir kitų 
saugumu dalyvaudami eisme.

Anot valstybės įmonės Lietu-
vos automobilių kelių direkcijos 
(toliau – Kelių direkcija) direkto-
riaus Remigijaus Lipkevičiaus, šią 
dieną dar kartą primename, kad 
kelyje būsime saugūs, jei rūpinsi-
mės savimi ir kitais, kartu eisme 
dalyvaujančiais žmonėmis. Neat-
sakingi veiksmai kelyje kartais kai-
nuoja per daug – žmogaus gyvybę. 
Tikrai nesugaišime daug laiko, jei 
įsėdę į automobilį prieš važiuoda-
mi užsisegsime saugos diržus, prieš 
išeidami į tamsų kelią užsidėsime 
ar prisisegsime atšvaitus, važiuo-
dami pasirinksime saugų greitį – jei 
eismo sąlygos prastos, važiuosime 
lėčiau nei maksimalus leistinas 
greitis.

Kelių direkcija ir saugaus eismo 
projekto „Saugokime vieni kitus 
kelyje“ partneriai primena, kad, 
trumpėjant dienoms, esant darganai 
ar lyjant, pėstieji turėtų pasirūpinti 
savo saugumu – kitiems eismo da-
lyviams matomoje vietoje prisitvir-
tinti atšvaitus, vilkėti ryškiaspalvę 
liemenę su šviesą atspindinčiais 
elementais ar neštis šviečiantį ži-
bintą. Tokia liemenė ar šviečiantis 
žibintas ypač svarbu užmiestyje, 
kur tenka eiti kelkraščiu. Primena-
me, kad užmiestyje pėstieji privalo 
eiti prieš automobilių važiavimo 
kryptį.

Dviračių ir elektrinių paspirtukų 
vairuotojai taip pat turi pasirūpinti, 
kad jų transporto priemonė būtų 
techniškai tvarkinga, t. y. priekyje 

būtų baltos, o gale raudonos šviesos 
žibintas, atšvaitai ant dviračio ratų 
stipinų, o šių transporto priemonių 
vairuotojai vilkėtų ryškiaspalves 
liemenes su šviesą atspindinčiais 
elementais.

Viena svarbiausių taisyklių va-
žiuojantiems automobiliu – saugos 
diržų segėjimas. Ir visai nesvarbu, 
esate keleiviai ar vairuotojai, sėdite 
priekyje ar ant galinės automobilio 
sėdynės, važiuojate šimtą kilome-
trų ar tik kelis, privalote užsisegti 
saugos diržus. Tai būtina padaryti 
dėl savo pačių saugumo.

Lietuvos kelių policijos tarnybos 
viršininkas Vytautas Grašys prime-
na, kad be visų saugos ir atsargu-
mo priemonių kelyje labai svarbi 
pagarba ir pagalba vienas kitam. 
„Eismo dalyviai turi matyti vie-
nas kitą, mokėti įvertinti situaciją 
ir vienas kitam padėti – tada visi 
saugiai pasieksime savo kelionės 
tikslą“. Lietuvos kelių policijos va-
dovas taip pat ragina visus netole-
ruoti neatsargaus ir atsainaus elge-
sio kelyje ir būti budriems: ir tiems, 
kas vairuoja transporto priemonę, ir 
kartu važiuojantiems keleiviams, ir 
keliaujantiesiems pėsčiomis.

Pagrindinis priminimas vairuo-
tojams – saugaus važiavimo grei-
čio pasirinkimas. Prieš sėdant prie 
automobilio vairo, visada reikia 

įvertinti orų sąlygas, kelio dangos 
būklę, savo savijautą ir pasirink-
ti saugų greitį, kuris dažnai turėtų 
būti mažesnis už maksimalų leis-
tiną greitį. Rudeniui įsibėgėjant, 
rytais tvyrantis rūkas, apniukusios 
dienos, lietus ir dargana blogina 
eismo sąlygas, todėl važiavimo 
greitį rinktis reikia atsakingai.

Prisiminti pareigą laikytis Kelių 
eismo taisyklių ir gerbti vienas kitą 
ragina ir dvasininkai. Rugsėjo 25 
d., daugelyje Lietuvos katalikų baž-
nyčių šv. Mišių metu buvo meldžia-
masi ir prašoma Dievo palaimos 
globoti visus keliaujančiuosius.

Rugsėjo paskutinį sekmadienį 
Keliaujančiųjų ir vairuotojų diena 
paskelbė Lietuvos vyskupų konfe-
rencija per plenarinį posėdį, vyku-
sį 2009 m. gegužės 26–28 d. Šios 
dienos minėjimas yra saugaus eis-
mo projekto „Saugokime vieni ki-
tus kelyje“ sudėtinė dalis. Projekto 
tikslas – keisti eismo dalyvių elgesį, 
ugdyti kultūrą kelyje, pilietiškumą, 
atsakomybę ir sąmoningumą krikš-
čioniškų vertybių pagrindu, mažin-
ti žūčių ir sužeistų žmonių skaičių 
eismo įvykiuose. Projektą, kuris 
vykdomas nuo 2010 metų, inicija-
vo Susisiekimo ministerija, Lietu-
vos Vyskupų Konferencija, Kelių 
direkcija, Policijos departamentas 
prie Vidaus reikalų ministerijos.
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Merus ir tarybos narius rinksime 
kitų metų kovo 5 dieną

Eiliniai savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyks 2023 metų kovo 5 dieną. 

„Konkreti tvarka ir terminai nustatyti šių metų rugsėjo pirmąją dieną įsigaliojusiame Rinkimų kodekse, kuris, 
be kita ko, numato, kad eiliniai savivaldybių tarybų ir merų rinkimai visose savivaldybėse rengiami vienu metu, 
ne anksčiau kaip prieš du mėnesius ir ne vėliau kaip prieš vieną mėnesį iki savivaldybių tarybų narių ir merų įga-
liojimų pabaigos“, – pirmąją rudens sesijos dieną pristatydama nutarimo „Dėl 2023 metų Lietuvos Respublikos 
savivaldybių tarybų ir savivaldybių merų rinkimų paskelbimo“ projektą Nr. XIVP-1975(2) sakė Seimo Pirmininkė 
Viktorija Čmilytė-Nielsen.

BNS inf.

Europos komisaras V. Sinkevičius – apie elektros ir 
dujų krizes bei pagalbą Ukrainai

Aušra MALINAUSKIENĖ

Rugsėjo viduryje, rugsėjo 
15– 16 dieną, „Europos namuo-
se“, Vilniuje, Europos Komisijos 
atstovybė Lietuvoje ir Europos 
Parlamento biuras Lietuvoje su-
rengė seminarą regioninės žinias-
klaidos atstovams. Jame disku-
tuota aktualiausiomis temomis 
– nuo skaudžiai smogusios ener-
getinės krizės iki žiniasklaidos 
laisvės Europos Sąjungoje ir Lie-
tuvoje bei karo Ukrainoje. Į su-
sitikimą su žurnalistais atvyko ir 
į jų klausimus atsakė už aplinką, 
vandenynus ir žuvininkystę atsa-
kingas Europos Komisijos narys 
Virginijus Sinkevičius. 

Daugiau laiko
Apie Europos Komisijos pasiū-

lytas energetikos priemones V. Sin-
kevičius sakė, kad dabar pasiūlytos 
trys priemonės energetikos srityje 
– elektros energijos taupymas, kai-
nų lubos žemų kaštų elektros ener-
gijai ir solidarumo įnašas iš dujų, 
anglies, naftos ir jos perdirbimo 
įmonių – yra trumpalaikės, siekiant 
rasti papildomų lėšų vyriausybėms 
kompensuoti pažeidžiamiausių 
grupių ir verslų išlaidas. 

„Pristatytos priemonės yra būti-
nas atsakas į energijos tiekimo trū-
kumus ir dideles elektros energijos 
kainas artimiausiu laikotarpiu, ta-
čiau ilgainiui mums reikia elektros 
energijos rinkos modelio reformos. 
Jeigu mes reformuosime rinką iš 
esmės, tai turės vykti laikantis aiš-
kių principų ir taisyklių. Tam reikia 
šiek tiek daugiau laiko ir daugiau 
diskusijų, kur mes norime būti, 
kaip mes norime atrodyti. Akivaiz-

du, jog tos taisyklės, kurios buvo 
priimtos seniau, šiandien neatitinka 
realybės. Tačiau niekas nesitikėjo, 
kad toks virsmas įvyks taip staiga“, 
– kalbėjo V. Sinkevičius. 

Nuosekliai krito
Kalbėdamas apie dujų situaciją 

Europos Sąjungoje (ES), Europos 
komisaras teigė, kad Lietuvos pri-
klausomybė nuo dujų yra ne tokia 
didelė.

„Vilniaus miestas, Kėdainiai, 
Jonava yra skaudžiausios vietos, 
priklausomos nuo dujų ir kur yra 
sunku padaryti didelį šuolį. Jeigu 
Vilnius gali pasirinkti, nors ir ne 
geriausią variantą – mazutą, taip 
pat tuoj bus paleista atliekų degini-
mo jėgainė, tai šiuo atveju gamy-
klos, priklausomos nuo dujų, jau 
yra daug sudėtingesnėje situacijo-
je. Lietuva „nesėdi“ ant dujų ada-
tos, tačiau problema tai, kad dujos 

užkelia bendrą elektros kainą. Mes 
matome, jog pasiekus 84 proc. dujų 
saugyklų užpildymą, rinkos nusira-
mino. Nebėra tokių kainų šuolių ir 
kaina nuosekliai krito. Kalbant apie 
elektrą, neturėtų būti tokių šuolių. 
Aišku, negalima nusiraminti, laikas 
laukia nelengvas, ypatingai gal-
vojant apie jau ateinančią žiemą. 
Nuo to, kiek šią žiemą mes dujų iš 
saugyklų išnaudosime, priklausys 
kaip mums seksis sulaukti kitos 
žiemos“, – kalbėjo V. Sinkevičius. 

Greit neįvyks
Į klausimą ką Lietuvą galėtų 

daryti, siekiant mažinti energijos 
kainas, jis atsakė, kad greitai nie-
kas neįvyks, nes kalbant apie atsi-
naujinančią energetiką, projektų, 
paraiškų skaičius viršija bet kokius 
lūkesčius.

„Tai daro spaudimą tiekimo 
grandinėms. Saulės modulių trūks-

ta. Viena iš galimybių Lietuvai pa-
greitinti perėjimą prie atsinaujinan-
čios energetikos gali būti Baltijos 
jūros šelfas – tai neišnaudota gali-
mybė, kuri gali generuoti pakanka-
mai didelį kiekį elektros energijos. 
Čia galima kalbėti apie bendrą pro-
jektą su Latvija. Valstybių vadovai 
galėtų sutarti ir padaryti bendrą 
parką, kuris galėtų laisvai aprūpinti 
Klaipėdos miestą ir Latvijos pajū-
rio miestus elektros energija. Čia 
didžiausia neišnaudota galimybė. 
Mes matome, kad atliekų deginimo 
pajėgumai bus smarkiai padidinti, 
tas irgi prisidės. Valstybei reikia su-
tarti dėl energetikos strategijos, nes 
anksčiau priimta neatitinka dabarti-
nio laikmečio. Ji turi būti perrašyta, 
valstybė turi turėti aiškią kryptį“, – 
sakė V. Sinkevičius. 

Įvyko lūžis
Kalbėdamas apie ES pagalbą 

Į šalies regionų žurnalistų klausimus atsakė už aplinką, vandenynus ir žuvininkystę atsakingas Europos Komisijos narys V. Sinkevičius.  („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Ukrainai  jis pabrėžė, kad įvyko di-
džiulis lūžis, nes ekonominė sąjun-
ga, kuri iki tol neturėjo nei vieno 
šovinio ar šalmo, skyrė 2,5 mlrd. 
eurų ginkluotei. 

„Kai mes gyvename tos trans-
formacijos viduje ir mes matome 
ją vykstant, mes taip nesuvokiame, 
bet Europos Komisijos Pirmininkė 
Ursula von der Leyen padarė be-
precedentį žingsnį. Europos Komi-
sijos parama Ukrainai tikrai nema-
žės, svarbu, jog valstybėse narėse ji 
taip pat nemažėtų. Turime suvokti, 
kad spaudimo bus ir reikia suba-
lansuoto požiūrio, reikia rasti būdų 
nepamiršti ir savo piliečių, padėti 
jiems, nes jie nepamiršo ukrainie-
čių ir padėjo jiems sunkiausiu mo-
mentu. Tačiau taip pat reikia ieškoti 
resursų, kad Ukraina galėtų toliau 
sėkmingai vystyti ir planuoti kon-
trpuolimą ir atsiimtų teritorijas“, – 
pabrėžė V. Sinkevičius. 

Lietuvos bankas: šalies 
BVP šiemet augs 2,1 
proc., kitąmet – 0,9 proc.

Lietuvos bankas (LB) nekeičia 
šių metų bendrojo vidaus pro-
dukto (BVP) augimo prognozės 
ir mano, kad jis sieks 2,1 proc. 
Kitąmet prognozuojamas 0,9 
proc. BVP augimas – 2,5 punkto 
lėtesnis, nei manyta birželį. 

LB teigimu, šių metų BVP pro-
gnozė nekeičiama, nes suprastėjusį 
pastarojo meto raidos vertinimą 
kompensuoja kur kas  geresni pir-
mojo pusmečio ekonomikos rodi-
kliai.

„Šių metų pirmojo pusmečio 
augimas buvo šiek tiek geresnis 
nei tikėjomės, bet antras metų 
pusmetis bus šiek tiek prastesnis 
ir tai veikia kaip vienas kitą kom-
pensuojantys veiksniai. Kitų metų 
prognozė bloginama (...) Tai dau-
giausiai susiję su prastesne namų 

ūkio vartojimo raida“, – spaudos 
konferencijoje pirmadienį, rugsėjo 
26 dieną, sakė LB vadovas Gedi-
minas Šimkus.

Visgi vyraujant neapibrėžtu-
mui dėl energijos išteklių ir esant 
aukštai infliacijai, lėtėja pagrindi-
nių Lietuvos prekybos partnerių, o 
kartu ir Lietuvos ekonomikos au-
gimas.

Prognozuojama, kad metinė inf-
liacija šiemet sieks 18,3 proc., ta-
čiau jos augimas jau pradeda slopti 
ir kitąmet rodiklis turėtų siekti 8,4 
proc.

Numatoma, kad šiemet vidu-
tinis darbo užmokestis augs 12,7 
proc., o 2023 metais – 8,7 proc., 
jei minimali alga kitais metais būtų 
didinama 15 proc., kaip siūlo Vy-
riausybė.

BNS inf.
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•  Karpome, formuojame, žeminame 
aukštas gyvatvores, genime šakas. 
Pjauname pavojingai augančius 
medžius. Tel. 8 644 41 260. Rokiškis
•  Valome kaminus, krosnių angis. 
Atliekame smulkius remonto, 
santechnikos darbus. Mini 
ekskavatoriaus kasimo paslaugos. 
Tel. 8 644 41 260. Rokiškis
•  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.  
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

PERKA

• Perkame mškus Rokiškio ir 
aplinkiniuose rajonuose.  
Tel. 8 677 08 977 
•  Antikvariatą, sendaikčius, 
militaristiką, senus dokumentus, 
nuotraukas, apdovanojimus, pinigus. 
Tel. 8 610 21 765. Rokiškis 

NEKILNOJAMASIS TURTAS

•  Tvarkingą 2 kambarių butą 
Rokiškyje pirmame aukšte.  
Tel. 8 673 30 382. Rokiškis
• Namą arba keičiu į 2-3 kambarių 
butą su jūsų priemoka.  
Tel. 8 675 38 370. Rokiškis
•  Jaukų ir tvarkingą 2 kambarių 
butą miesto centre keistume į namą 
Rokiškyje ar šalia Rokiškio. Butui 
priklauso keli sandėliukai, vaikų 
žaidimo aikštelė, pirtis, 2,2 aro žemės. 
Tel. 8 605 22 152. Rokiškis
•  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
•  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



SKELBIMAI12 www.rokiskiosirena.lt
2022 m. rugsėjo 27 d.

NUOMA

•  Išnuomojama darbo vieta kirpėjai 
mikrorajone. Tel. 8 612 94 783. 
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

• 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

SIŪLO DARBĄ

• Vokietijos darbdavys ieško 
mechanikų, elektrikų. Darbas 
logistikos sandėliuose. Krautuvų 
vairuotojams, būtina krautuvo       
vairuotojo pažymėjimas, tokių 
kaip aukštuminis krautuvas, ilgas 
šakinis krautuvas, priekinis šakinis 
krautuvas ir stūmimams.  
Tel. 8 608 62 874. Vilnius
•  Reikalingi miško pjovėjai ir 
pagalbiniai darbuotojai. Greitas ir 
sąžiningas atsiskaitymas.  
Tel. 8 684 89 786. Rokiškis
•  Reikalingi tinkuotojai, mūrininkai 
ir pagalbiniai darbininkai. 
Apgyvendinu, darbo rūbus išduodu. 
Atsiskaitymas kas savaite už atliktus 
darbus. Galima dirbti ir su veiklos 
pažyma. Kaina 2400 Eur.  
Tel. 8 604 74 745. Rokiškis
•  Darbui Aukštakalniuose 
reikalingi lentelių rūšiuotojai (-jos). 
Darbas pamaininis. Iš Rokiškio 
organizuojame atvežimą į darbą. 

Atlyginimas 750-1200 Eur., 
neatskaičius mokesčių. 
Tel. 8 615 70 863. Rokiškis
•  Darbo pasiūlymasventiliacijos 
montuotojams ieškantiems darbo 
Norvegijoje, Trondheim. Kaina 3600 
Eur. Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
•  Ieškau tinkuotojo sienai nutinkuoti 
ir kitiems darbams. Tel. 8 692 48 
608. Rokiškis
•  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.  
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 
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

• Vyras ieško suvirintojo darbo 
pusautomačiu. Darbo stažas 8 m. 
Laukiu pasiūlymų.  
Tel. 8 629 22 446. Rokiškis
•  Moteris ieško darbo. Galiu grėbti 
lapus, tvarkyti aplinką ir t. t.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• 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. 

IEŠKO DARBO

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

KITA

• Sausas malkas. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
•  14 m mišrių skaldytų malkų. 
Pasiimti patiems. Kaina už visas 800 
Eur. Tel. 8 610 42 153. Rokiškis
•  Kvietinius šiaudų rulonus. Kaina 8 
Eur. Tel. 8 622 69 546. Rokiškis
•  Sauskelnes suaugusiems Tena Flex 
L Plius, paklodes Tena Bed Secure 
Zone Plius 60x90 cm. Kaina 5 Eur/
pak. Tel. 8 616 39 196. Rokiškis
•  Antkapį. Tel. 8 699 24 411. 
Rokiškis
•  Metalinius laiptus 2,60x0,70 m. 
Laipto plotis 22 cm. Tel. 8 615 55 
734. Rokiškis
• 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

•  Moliūgus. 2 Eur/vnt.  
Tel. 8 625 85 804. Rokiškis
•  C3 Skagen valytus kviečius. 
 Tel. 8 662 27 088. Rokiškis
•  Krūmus biokurui. Jau išpjauti, 
patiems išsivežti. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 608 28 256. Rokiškis
•  Alijošiaus daigus su vazonais.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis

AUGALAI

•  Naują kėdą Alphax. Kaina 59 Eur. 
Tel. 8 609 14 404. Rokiškis
•  Nedidelį rašomąjį stalą. Tinka 
mokyklinukui. Tel. 8 618 13 432. 
Rokiškis
•  Geros būklės naudotą virtuvės 
komplektą už simbolinę kainą.  
Tel. 8 627 44 052. Rokiškis
•  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

BALDAI

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

•  Naudotą tvarkingą Beko 
šaldytuvą. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 679 05 892. Rokiškis
•  Naudotą veikiantį šaldytuvą 
su šaldikliu Midea HD-234RN. 
Aukštis 150 cm, plotis 50 cm, 

•  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

DOVANOJA

•  Dėvėtus drabužius iš 
Skandinavijos. Maišais, svoris nuo 
120 kg. Tel. +37060969958. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 610 06 806. Kaunas
•  Naujus ilgaaulius guminius batus. 
Batų dydis 47. Rusijoje pagaminta. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 615 75 475. 
Rokiškis
•  Crocs batus vaikščiojimui po 
kiemą. 28-29 dydis C11. Kaina 5 
Eur. Tel. 8 670 54 703. Rokiškis
•  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

DRABUŽIAI/AVALYNĖ
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•  Gerai veikiantį grotuvą Pioneer 
SX-205RDS. Be dekfektų. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 637 10 664. Rokiškis
•  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

GARSO TECHNIKA

VAIZDO TECHNIKA
•  Mažai naudotą televizorių Estar 
Android su nauja antena. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 637 10 664. Rokiškis
•  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

•  Tvarkingą akvariumą 30x30x60 
cm. Kaina 30 Eur. Tel. 8 679 05 892. 
Rokiškis
• 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

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

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

MAISTO PRODUKTAI

•  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

•  iPhone X 64 GB Gold. Dėkliukai, 
apsauginiai stikliukai ir belaidis 
kroviklis. Viskas veikia kaip 
priklauso. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 623 70 106. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

•  Gal kas turite padovanoti 
nereikalingus bet dar tinkamus 
naudoti 2 fotelius. Tel. 8 600 76 072. 
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

PREKĖS VAIKAMS

•  Rasta piniginė su banko kortele P. 
B. Tel. 8 646 90 664. Rokiškis
•  Mikro rajone dingo marga katė 
su pavadėliu. Gal kas matė ar 
priglaudėte. Ačiū už informacija. 
Tel. 8 693 82 442. Rokiškis

RASTA, PAMESTA

Kupiškis
• 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

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Jonser 2,3 kW.  Arba keičiu į 
dyzelinį kurą. Kaina derinama. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 675 88 304. 

• Ritę Shimano Sahara 2500 HGS. 
Viena karta naudota žvejyboje.  
Tel. 8 687 52 641. Rokiškis
• Britkelnes. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 687 52 641. Rokiškis
•  Pigiai labai mažai naudotą IWalk 
treniruoklį. Beveik už pusę mokėtos 
kainos. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 679 63 785. Rokiškis

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS

•  Įvairią pjautą statybinę medieną. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Sausą statybinę medieną viengubo 
pjovimo 50 mm storio. Galiu 
supjauti pagal pageidavimą. Ilgis 
5 m ir 2,5 m. Tel. 8 607 56 198. 
Rokiškis
•  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
•  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, 

STATYBINĖ ĮRANGA

dailylentes. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Įvairaus pjovimo statybinę 
medieną. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis

•  Traliuką traktorinį. Plotis apie 1,7 
m, ilgis apie 4 m. Kaina 280 Eur. 
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis
• Labai geros būkles traktoriuką 
Belarus 320,4 32 AG 2012 m. 
originalus. Yra TA. 4 varomi, 
padargai, vagotuvas, nauja freza 
Bomet, 160 cm naujas mulčeris, 
plūgas. Kaina 13500 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. 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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Rokiškis
•  1998 m. Audi A3 priekines 
lempas, už abi 25 Eur.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
•  Audi A4 B5 dalimis. 1,9 l, 81 kW. 
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
•  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. 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: 

• Kuro purkštukus tinkančius Mazda 
3, 5, 6. 2,0 l, D. Kodas Denso RF7J-
13H50. Yra 5 vnt. 4 restauruoti po 
100 Eur. 1 tikrintas atitinka visus 
parametrus, kaina 50 Eur. Analogai: 
095000-578x. Tel. 8 636 00 696. 
Rokiškis
• VW Sharan dalimis. 1998 m., 1,9 
l, TDI, 66 kW. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• M+S padangas 205/55 R16 2 
komplektus, ratlankius R16 6,5/
ET41. Kaina už viską (galima pirkti 
atskirai). Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 620 24 459. Rokiškis
•  Passat B5 B5+ dalimis. 1,9 l, 81 
kW, 85 kW, 96 kW.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
•  Toyota Avensis dalimis. 2,2 l, 
DCAT, 130 kW. Variklio nėra, yra 2 
purkštukai su patikros lapais.  
Tel. 8 647 15 530. Rokiškis
•  Lietus ratus R15. Audi 
A4, VW Passat B5. 4 vnt. 70 Eur. 
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
•  VW Passat B6 dalimis. 2008 m., 
universalas, sidabrinės spalvos. 
Duris 4 vnt. Tel. 8 623 03 533. 
Rokiškis
•  Golf 4 dalimis. Tel. 8 604 61 511. 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS
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BUTŲ PIRKIMO SKELBIMAS
Perkančioji organizacija: Rokiškio rajono savivaldybės administracija 

(kodas 188772248, Respublikos g. 94, 42136 Rokiškis).
Pirkimo objektas: Rokiškio mieste perkami 1 vieno kambario ir 1 dviejų 

kambarių butai; Obelių mieste – 1 vieno kambario butas; Juodupės mies-
telyje – 1 vieno kambario butas su visais komunaliniais patogumais. Butai 
su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), mediniuose 

ar karkasiniuose namuose bei butai, kurių nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 proc., nebus 
perkami.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų 

įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų 
pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Paraiškos vertinimo kriterijai: kaina, buto techninė būklė ir energinio naudingumo klasė.
Pirkimo dokumentus galima gauti gali gauti savivaldybės administracijoje, Respublikos 

g. 94, Rokiškyje, prieš tai pasiskambinę Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojai 
Ernestai Jančienei, mob. +370 660 49 589 arba rasti internete adresu www.rokiskis.lt nau-
jienų skiltyje.

Informacija teikiama mob. +370 660 49 589, el. paštu e.janciene@post.rokiskis.lt.
Paraiškos pateikimo vieta: Respublikos g. 94, Rokiškyje (atvykus pasiskambinti Turto val-

dymo ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojai Ernestai Jančienei, tel. Nr. +370 660 49 589).
Paraiškos pateikimo terminas: iki 2022 m. spalio 11 d. 18.00 val.
Kalba, kuria turi būti parengta paraiška: lietuvių.
Paraiška pateikiama užklijuotame voke, ant kurio nurodomas parduodamo buto adresas, 

kontaktinio asmens vardas, pavardė ir telefono nr.
Pateikiami šie dokumentai:
1. Užpildyta paraiška;
2. Nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
3. Kadastro duomenų bylos kopija;
4. Buto energetinio efektyvumo sertifikato kopija;
5. Notaro patvirtintas įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui teikti paraišką ir derėtis dėl 

buto pardavimo (jei paraišką teikia ne pats savininkas arba kai butas nuosavybės teise pri-
klauso keliems asmenims).

Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 2022 m. spalio 12 d. 10.30 val. Rokiškio 
rajono savivaldybės administracijos 8 aukšto salėje, Respublikos g. 94, Rokiškyje.

Užs. 1898

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
•  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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

•  Savos gamybos priekabą. Lengva, 
talpi 180x165x60 cm. Bortai 
aliuminiai, priekis ir galas atidaromi. 
Nuimamas paaukštinimo rėmas, tentas. 
UAZ lingės, ratai Volgos 195 R14 C. 
TA nėra. Kaina be dokumentų 470 Eur, 
su dokumentais 780 Eur. Kaina 470 
Eur. Tel. 8 625 50 918. Rokiškis
•  Tvarkingą prikabinamą namelį 3 
vietų su lietuviškais dokumentais. Su 
įranga, šaldytuvas, dujinė. Kaina 1200 
Eur. Tel. 8 673 06 263. Panevėžys
•  Senus važiuojančius tarybinius 
dviračius. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 670 80 750. Rokiškis
• Variklį Mariner 8AG S. Dvitaktis, 
korpusas turi pabraižymų, tačiau pats 
variklis dirba puikiai. Traukia labai 
gerai, aušinimas veikia gerai. Pakeistos 
naujos žvakės profilaktiškai. Kaina 580 

Eur. Tel. 8 627 28 458. Rokiškis
•  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, 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



12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Lemties paslaptys
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 5
21:30 Žinios
22:30 Mergina voratinklyje

Btv

06:00 Kalnietis
07:00 Mano virtuvė geriausia
08:25 44-as skyrius
09:25 Šuo
10:35 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai
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. 
Vilniaus Rytas – Klaipėdos 
Neptūnas
21:00 Mirties karys
22:50 Vyras su krepšiu

Lrytas

06.15 TV parduotuvė
06.30 Išpažintis su Marija
07.00 Reali mistika
08.00 Juvelyrų klanas
09.00 Vieno nusikaltimo istorija 
10.00  Gyvi
11.00 Pėdsakas
12.00 Krepšinio evangelija pagal 
Šarą
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
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28

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Premjera
09:40 31-oji nuovada
10:30 Senis
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Kaip atsiranda 
daiktai 9
13:00 (Ne)emigrantai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva.
16:30 Seselė Beti
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 1000 pasaulio 
stebuklų

20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Lietuva kalba
22:30 Dviračio žinios
23:00 Laimės pažadas 
23:50 31-oji nuovada
00:35 Kaip atsiranda daiktai 9 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 1000 pasaulio stebuklų
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Lietuva kalba
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? TV
03:35 Dviračio žinios
04:05 Mano pasas meluoja
04:30 Gyventi kaime gera

Tv3

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

07:45 Prieš srovę
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
11:00 Graikė
12:00 Nuodėminga žemė
14:00 Ir turtuoliai verkia
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Dėmesio centre su Edmundu 
Jakilaičiu
20:00 Gero vakaro šou
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 I.T. Neribota prieiga

Lnk

06:00 Lemties paslaptys
07:00 Turtuolė varguolė
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Monikai reikia meilės

11:00 Keičiu žmoną
12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Lemties paslaptys
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Šeškinės 20
21:00 Rimti reikalai 5
21:30 Žinios
22:30 Naujakuriai

Btv

06:00 Kalnietis
07:00 Mano virtuvė geriausia
08:25 44-as skyrius
09:25 Šuo
10:35 CSI. Kriminalistai
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. 
Šiaulių Šiauliai - Panevėžio 7Bet-
Lietkabelis
21:00 Vyras su krepšiu
23:15 Įsibrovimas

Lrytas

06.15 TV parduotuvė
06.30 Baltijos kelias
07.00 Reali mistika
08.00 Juvelyrų klanas
09.00 Vieno nusikaltimo istorija 
10.00 Gyvi
11.00 Pėdsakas
12.00 Neatrasta Rusija
12.30 Būsto anatomija
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai

15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Siaubingosios gamtos 
stichijos
17.30 Aiškiaregė
18.00 Reporteris
18.30 Neatrasta Rusija
19.00 Reali mistika
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Pėdsakas
22.30 Reporteris
23.00 Neatrasta Rusija
23.30 Siaubingosios gamtos 
stichijos
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
02.30 Neatrasta Rusija
03.00 Zoologijos sodas
03.50 Juvelyrų klanas
04.35 Vieno nusikaltimo istorija 
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29 06:00 Himnas

06:02 Labas rytas, 
Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas 
09:40 31-oji nuovada
10:30 Senis
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Kaip atsiranda 
daiktai 9 
13:00 1000 pasaulio 
stebuklų
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Seselė Beti
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 Svečiuose Nomeda
20:30 Panorama

21:30 Nuomonę ant stalo!
22:30 Dviračio žinios
23:00 Laimės pažadas
23:45 31-oji nuovada
00:35 Kaip atsiranda daiktai 9
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Svečiuose Nomeda
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Nuomonę ant stalo!
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Dviračio žinios
04:05 Langas į valdžią
04:30 Išpažinimai
05:00 LRT radijo žinios

Tv3

06:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga
06:35 Triukšmingi namai
07:10 Slibinų dresuotojai. 
Pašėlusios gaudynės
07:45 Gero vakaro šou

08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
11:00 Graikė
12:00 Nuodėminga žemė
14:00 Ir turtuoliai verkia
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Dėmesio centre su 
Edmundu Jakilaičiu
20:00 Farai
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Sargybos postas

Lnk

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

15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Siaubingosios gamtos 
stichijos
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 Siaubingosios gamtos 
stichijos
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
02.30 Būsto anatomija
03.00 Siaubingosios gamtos 
stichijos
03 50 Juvelyrų klanas
04.35 Vieno nusikaltimo istorija 
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30 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas
09:40 31-oji nuovada
10:30 Senis
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Kaip atsiranda 
daiktai 9
13:00 Istorijos perimetrai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Seselė Beti
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 Bendrom jėgom 
20:30 Panorama

21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
22:45 Gyvenk du kartus
00:40 Piligrimas 
02:15 Istorijos detektyvai
03:05 Kas ir kodėl?
03:35 Kaip atsiranda daiktai 9
04:00 LRT radijo žinios
04:05 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
04:30 Šventadienio mintys
05:00 LRT radijo žinios

Tv3

06:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga
06:35 Triukšmingi namai
07:10 Slibinų dresuotojai. 
Pašėlusios gaudynės
07:45 Farai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė

10:30 Mažoji našlė
11:00 Graikė
12:00 Nuodėminga žemė
13:00 Nuodėminga žemė
14:00 Ir turtuoliai verkia
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Ponas Žirnis ir Šermanas 
21:15 Beždžionių planetos 
sukilimas
23:30 Nors mirk iš gėdos

Lnk

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

13:20 Turtuolė varguolė
14:30 Pabelsk į mano širdį
15:30 Lemties paslaptys
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Ekvalaizeris 2
23:25 Snaiperis. Tobulas šūvis

Btv

06:00 Kalnietis
07:00 Mano virtuvė geriausia
08:25 44-as skyrius
09:25 Šuo
10:35 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai
11:35 Mentalistas
12:30 Kalnietis
13:30 Mano virtuvė geriausia
14:50 44-as skyrius
15:55 Šuo

17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 CSI. Kriminalistai
19:30 Amerikietiškos imtynės
21:30 Įkaitų krizė
23:20 Mirties karys

Lrytas

06.15 TV parduotuvė
06.30 Pasislėpusi Palanga. Palanga 
ir grafai Tiškevičiai 
07.00 Reali mistika
08.00 Juvelyrų klanas
09.00 Vieno nusikaltimo istorija 
10.00 Gyvi
11.10 Pėdsakas
12.00 Krepšinio evangelija pagal 
Šarą
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika

16.00 Reporteris
16.30 Siaubingosios gamtos 
stichijos
17.30 Aiškiaregė
18.00 Reporteris
18.30 Išpažintis su Marija. 
19.00 Reali mistika
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Pėdsakas
22.30 Reporteris
23.00 Išpažintis su Marija
23.30 Siaubingosios gamtos 
stichijos
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
02.30 Išpažintis su Marija. 
03.00 Siaubingosios gamtos 
stichijos
03.50 Juvelyrų klanas
04.35 Vieno nusikaltimo istorija 
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Nuėjo moteriškė ką tik 
ištekėjusios dukros aplankyti. 
Žiūri, ji be rūbų vaikšto.

- Dukryt, ką čia veiki? – 
klausia.

- Mamyt, čia meilės rūbas! Kai 
jį apsivelku, mano vyras labai 
patenkintas būna ir mane labai 
myli...

Moteriškė galvoja: “Na, jau 
40 metų ištekėjusi, bet to dar 
nežinojau!“.

Nubėgo greitai namo, 
užsivilko "meilės rūbą“ ir laukia, 
kada vyras grįš iš darbo. Atėjo 
vyriškis namo, išvertė akis ir 
klausia:

- Boba, kas čia dabar???
- Čia meilės rūbas, diedai! – 

atsako toji.
- Aaa... Rūbas tai rūbas, bet 

galėjai ir išsilyginti.
***
Zologijos sode:
- Mama, mama, ar čia 

beždžionė?
- Ne, dukrele, mes dar tik prie 

kasos.
***
Teisėjas klausia vyro teisme:
- Kokia skyrybų priežastis?
- Ji pavadino mane šikniumi.
- Na, žinote šį žodį mylintys 

sutuoktiniai naudoja gana dažnai. 
Bet niekas tik dėl to neišsiskiria!

- Taip, gerbiamas teisėjau, bet 

man svarbu kontekstas.
- O kas per kontekstas?
- Pareinu namo ir matau 

žmoną lovoje su meilužiu. O ji 
man ir sako: "Žiūrėk, kaip tas 
daroma, šikniau!"

***
Važiuoja girtas vyras autobusu 

ir skundžiasi:
- Kaip man blogai, kaip 

blogai...
Galų gale jį supykina. Šalia 

sėdintis studentas neiškenčia:
- Taip blogai, kad vien juodieji 

ikrai, alyvuogės, šampanas, 
kumpis.

***
Veiksmo vieta - psichiatrijos 

ligoninė. Vaikšto komisija, 
apžiūrinėja. Prieina prie vieno 
paciento ir klausia:

- Kaip ir kodėl čia atsidūrei?
Tas atsako:
- Tai, kad niekas netiki, kad 

esu Napoleonas. Va ir uždarė.
Komisija vėl klausia:
- Napoleonas, sakai. O 

tai iš kur sužinojai, kad esi 
Napoleonas? Kas čia tau taip 
sakė?

Pacientas:
- Man asmeniškai Dievas 

pasakė.
Iš gretimos palatos pasigirsta 

piktas balsas:
- Aš niekam nieko nesakiau.

Rugsėjo 
27-oji,antradienis, 

39 savaitė
Iki Naujųjų liko 95 dienos.

Dangaus kūnai: 

saulė teka 7.13 val., 

leidžiasi 19.05 val. 

Dienos ilgumas 11.52 val.

Mėnulis (jaunatis) 

Pasaulinė turizmo diena

Lietuvos socialinių darbuotojų diena

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Vincentas, Kovaldas, Daugilė, 

Damijonas, Adalbertas

Rytoj: Svetlana, Lana, Vaclovas, 

Tautvydas, Vientautė, Saliamonas, Vacys

Poryt: Gabrielius, Kęsgailas, Kęsgailė, 

Michalina, Mykolė, Mykolas

Šiandien Lietuvos istorijoje:
1870 — Naujienoje (Mažoji Lietuva) 

gimė Vilius Gaigalaitis, evangelikų liutero-
nų kunigas, literatūros tyrinėtojas, publicis-
tas (mirė 1945 m. Austrijoje).

1911 — gimė prozininkas bei publicis-
tas Pranas Alšėnas (Ališauskas). Mirė 1986 
m.

1922 — po pirmojo steigiamojo susi-
rinkimo įkurtas Lietuvos bankas.

1927 — pasirašytas Lietuvos konkor-
datas su Vatikanu.

1942 — gimė aktorė Doloresa Kazra-
gytė.

Šiandien pasaulio istorijoje:
1540 — popiežius įteisino Jėzaus drau-

giją.
1601 — gimė vienas galingiausių mo-

narchų Europoje — Prancūzijos karalius 
Liudvikas XIII.

1825 — Anglijoje pradėjo veikti pirma-
sis pasaulyje geležinkelis.

1854 — įvyko pirmoji didelė katastrofa 
Atlanto vandenyne — nuskendo garlaivis 
„Arctic“ su 300 keleivių ir įgulos narių.

1915 — mirė prancūzų simbolistas, 
romanų rašytojas, literatūros teoretikas 
Remy de Gourmont (Remi de Gurmonas). 
Gimė 1858 m.

1917 — mirė žymus prancūzų meni-
ninkas Edgar Degas (Edgaras Dega). Gimė 
1834 m.

Post scriptum
Kvailas marias perbrenda, o klane 

prigeria.

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas 

Rugsėjo 27 d. Naktį 8
Dieną 17

PR,
4-9 m/s

Rugsėjo 28 d. Naktį 9
Dieną 15

R,
5-10 m/s

Rugsėjo 29 d. Naktį 8
Dieną 13

P,
4-9 m/s

Rugsėjo 30 d. Naktį 8
Dieną 16

PR,
4-9 m/s

Orų prognozė rugsėjo 27-30 d.

Purūs varškėčiai su 
obuoliais

1.Obuolį labai smulkiai supjaustyti (jei norite, nulupkite). Galima ir tarkuoti, bet 
aš netarkuoju, jei obuolys sultingas, nes tuomet išskiria daug sulčių ir gali reikėti 
daugiau miltų.
2.Į dubenį dėti varškę, įmušti kiaušinį, berti cukrų ir viską gerai permaišyti. Tuomet 
suberti kepimo miltelius ir dalimis berti miltus, cinamoną, vis permaišant. Masė turi 
būti minkšta ne skysta ir ne kieta, o tokia, kad drėgnomis rankomis būtų galima 
formuoti varškėčius ir jie išlaikytų savo formą. Sudėti pjaustytą obuolį ir permaišyti.
3.Drėgnomis rankomis imti paruoštos varškės masės ir formuoti varškėtį. Aš visada 
darau kamuoliuką, o tuomet delnais šiek tiek suploju ir padailinu kraštelius.
4.Į keptuvę pilti aliejaus, įkaitinti, dėti varškėčius ir kepti iš abiejų pusių po kelias 
minutes iki kol iškeps ir apskrus. Prieš tiekiant tinka pabarstyti cukraus pudra.

INGREDIENTAI:
• 360 gramų varškės (naudojau 

drėgną, iš kvadratinių pakelių)
• 1 vienetas kiaušinių (didesnio)
• 1 vienetas obuolių (vidutinio 

dydžio)
• 4 šaukštai kvietinių miltų (apy-

tikriai)
• 1 šaukštas cukraus (arba pagal 

skonį)
• 0.5 šaukštelio kepimo miltelių
• 1 žiupsnelis malto cinamono
• pagal poreikį aliejaus
• šiek tiek cukraus pudros (nebūtina)
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PRO MEMORIA

Kamajų seniūnija
VLADISLAVA ONA TUMIENĖ 1938.12.17-2022.09.09
Rokiškio kaimiškoji seniūnija
BIRUTĖ KURKLIETIENĖ   1956.12.29 - 2022.09.22


