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Rajono meras Ramūnas Go-
deliauskas pranešė džiugią žinią: 
kaip ir žadėta, ir priemiestiniais 
autobusais keleiviai nuo spalio 
1-osios važinės nemokamai. Ro-
kiškio rajono savivaldybė – viena 
šios idėjos novatorių. Meras nau-
joje tvarkoje įžvelgia daug priva-
lumų: taupomi gyventojų pinigai, 
augantis darbo jėgos mobilumas, 
indėlis į švaresnę gamtą. 

Ilgai laukta žinia
Primename, kad nuo sausio 

1-osios galima nemokamai keliau-
ti miesto autobusais. Diegiant šią 
naujovę buvo pažadėta, kad neuž-
ilgo nemokamu pavėžėjimu galės 
džiaugtis ir atokesnių rajono mies-
telių bei gyvenviečių žmonės. Me-
ras R. Godeliauskas akcentuoja, jog 
viešojo transporto prieinamumo ge-
rinimas, nemokamų maršrutų diegi-
mas buvo labai svarbus šios rajono 
savivaldybės tarybos valdančiosios 
koalicijos tikslas. Pažadas – ištesė-
tas, nuo spalio kelionė ir priemiesti-
nių maršrutų autobusais taps nemo-
kama. 

Naujovė ilgai laukta. Į Rokiškį 
dirbti kasdien vykstantiems žmo-
nėms atsiveria galimybė sutaupyti 
gana ženklią atlyginimo dalį. Ki-
tiems – patogiau pasiekti medici-
nos įstaigas, kultūrinius renginius, 
apsipirkti. Tai paskatins žmones 
labiau išnaudoti viešojo transpor-
to privalumus, tapti mobilesniais. 
Paslauga įdiegta ypač aktualiu laiku 
- artėjant žiemai, kai mažiau paty-
rę ar vyresnio amžiaus vairuotojai 
sudėtingomis eismo sąlygomis gali 
ir prisibijoti vykti didesnį atstumą. 

Džiugi žinia: priemiestiniai autobusai nuo spalio 
keleivius veš nemokamai

Viešojo transporto plėtra spręs ir 
daugiau problemų: tikimasi, kad 
mažės automobilių gatvėse, bus 
lengviau rasti stovėjimo vietą, ypač 
miesto centre. 

Ar naujovė pasiteisins? Meras 
tuo nė neabejoja. Nuo sausio, kai 
važiavimas miesto maršrutais tapo 
nemokamas, keleivių skaičius iš-
augo dvigubai. Vadinasi, kelionė 
viešuoju transportu yra patogi. To-
dėl ir sprendimas dėl nemokamo 
pavėžėjimo buvo teisingas ir sava-
laikis. Jis tiksi, kad nuo spalio gero-
kai pilnesni važiuos ir priemiestinių 
maršrutų autobusai. Taip optimaliau 
bus išnaudojami Rokiškio autobuso 
parko ištekliai, o ir gyventojams bei 
rajono svečiams bus daug naudos. 

Autobusų parkui ši naujovė ne-
bus nuostolinga: nuostolius dengia 
rajono savivaldybė. Didelių papil-
domų investicijų iš rajono biudžeto 
nemokamas gyventojų pavėžėjimas 
priemiestiniais maršrutais irgi ne-
reikalaus, nes rajono savivaldybė 
privalo užtikrinti susisiekimą, todėl 
mokamai, ar nemokamai , bet au-
tobusai turi važiuoti. Tikimasi, kad 
autobusais važinės daug daugiau 
keleivių. 

Leis taupyti ir rūpinsis 
ekologija
Didžiuosiuose miestuose gyven-

tojai skatinami  persėsti į viešąjį 
transportą. Šiomis dienomis Lietu-
vos policija netgi akciją vykdė: di-
dmiesčių gatvėse stabdė automobi-
lius, kuriais važiavo tik vairuotojas, 
ir ragino  dažniau naudotis viešuoju 
transportu. Rajono meras R. Gode-
liauskas mano, kad naujovė paska-

tins mūsų rajono gyventojus rinktis 
kelionę autobusais, nes tai net ne 
pigiau – tai nemokamai. Šis spren-
dimas ypač aktualius dabar, kai 
daugelis prekių ir paslaugų brangs-
ta. Tai - parama mažas pajamas gau-
nantiems žmonėms. Bus padidin-
tos ir senjorų galimybės dalyvauti 
visuomeninėje veikloje, patogiau 
gauti medicinos ir kitas reikalingas 
paslaugas. Naujovė skatins ir darbo 
jėgos mobilumą. Juk iki šiol neretai 
vienas motyvų atsisakyti siūlomo 
darbo atokesnių gyvenviečių žmo-
nėms yra dideli atvykimo į darbo 
vietą kaštai. 

Meras R. Godeliauskas sako, 
kad galbūt ne visi maršrutai pritai-
kyti taip, kad kasdien prieš aštuntą 
kiekvienas rajono gyventojas galė-
tų atvažiuoti į Rokiškį. Juolab, kad 
ir verslas deda nemažai pastangų 
atsivežti savo darbuotojus. Visgi 
gyventojų mobilumas gerokai iš-
augs. O ir priemiestinių autobusų 
grafi kai derinami taip, kad kelei-
viams jie būtų patogūs. Gyventojų, 
bendruomenių pageidavimu diegia-
mi bandomieji maršrutai, derina-
mas esamų maršrutų laikas. Viena 
labiausiai pasiteisinusių pastarojo 
meto naujovių – autobuso iš Ka-
voliškio atvykimo laikas suderintas 
taip, kad sekmadienį tikintieji galė-
tų patogiai atvykti į šv. Mišias Ro-
kiškio šv. apaštalo evangelisto Mato 
bažnyčioje. 

Kas veš nemokamai?
Nemokamas pavėžėjimas bus 

Rokiškio autobusų parko priemies-
tiniais maršrutais. Taip pat keleiviai 
bus nemokamai vežami į Pandėlį 

– šią paslaugą savivaldybė perka iš 
teikėjo. 

Tačiau, jei norėdami vykti, tar-
kime, į Kamajus, įsėsite į autobusą 
Rokiškis-Vilnius ar Rokiškis-Kau-
nas, už kelionę teks mokėti: kad ir 
rajono ribose, tačiau tarpmiestiniais 
maršrutais važiavimas bus moka-
mas.

Ar toks savivaldybės sprendimas 
vežti nemokamai nesužlugdys kai 
kurių verslo įmonių. Juk štai į Juo-
dupę ir iš jos veža ne tik Rokiškio 
autobusų parko autobusai, bet ir 
vienos įmonės mikroautobusiukai? 

Meras atvirai sako: šiais mikroauto-
busiukais šiuo maršrutu yra teikia-
ma taksi paslauga. Todėl verslinin-
kas pats spręs, kaip organizuoti savo 
verslą. O jei būsimomis sąlygomis 
paslauga taps nerentabili, tuomet be 
pavėžėjimo patogiu laiku juodupė-
nai neliks: bus pritaikyti Rokiškio 
autobusų parko maršrutai. Gavus 
gyventojų prašymus neatmetama 
ir galimybė sukurti naują maršrutą 
Rokiškis-Juodupė bei skelbti pavė-
žėjimo paslaugos konkursą.

Rokiškio rajono savivaldybės inf.
Užs. 1914

Pandėlio gimnazijos kultūros paveldo projektų įgyvendinimas

Pandėlio gimnazistai įgyven-
dindami Kultūros paveldo depar-
tamento fi nansuojamus projektus 
,,Susipažinkime su žydų kultūros 
paveldo keliu“ ir ,,Šv. Jokūbo kelio 
sakralinių objektų pažinimas ir po-
puliarinimas“ rugsėjo 21-22 dieno-
mis su mokytojomis Egle Glemžie-
ne ir Violeta Karaliūniene keliavo 
po Dzūkijos kraštą.

Pirmiausia aplankėme šv. Jokūbo 
ženklo Trakų Šv. Mergelės Marijos 
Ėmimo į dangų bažnyčią. Čia mus 
pasitiko vikaras Juzef Makut, kuris  

papasakojo bažnyčios istoriją. O įdo-
miausia tai, kad čia yra stebuklingas 
Trakų Dievo Motinos paveikslas, gar-
sėjantis malonėmis, dažnai lankomas 
piligrimų. Po to keliavome į Valki-
ninkus. Čia apžiūrėjome sieną, kuri 
papuošta menininko Armino Rauge-
lavičiaus piešiniu. Šis darbas įpras-
mina lietuvių, lenkų ir žydų kultūrinį 
paveldą. Valkininkuose gyveno daug 
žydų tautybės žmonių. Jie turėjo sina-
gogas, parduotuves, buvo plėtojami 
įvairūs amatai.

Apžiūrėję atminimo sieną keliavo-
me iki Varėnos. Čia pamatėme žydų 

sinagogą. Palyginus su Aukštaitijos 
(ir Pandėlio sinagogomis), tai gana 
kuklus pastatas. Dabar čia privati 
nuosavybė. Po to keliavome ir gar-
siąją Merkinę. Ji garsi ir savo istorija, 
ir kultūra. Merkinės krašto muziejuje 
mus pasitiko gidas, kuris labai įtai-
giai pasakojo krašto istoriją, o po to 
lydėjo mūsų grupę iki Merkinės pi-
liakalnio. Aplankėme ir Šv. Jokūbo 
ženklu pažymėtą bažnyčią. Po ramy-
bės Merkinės piramidėje nuvykome 
į Druskininkų ,,Dainavos“ sanatoriją. 
Druskininkuose vieni rinkose keltuvų 
trasą, kiti AKVA parką, dar kiti tiesiog 

„Rokiškio sirena“ nuotr.

pasivaikčiojimą po miestą. Vakare 
prie grojančio fontano visi pasveiki-
nome gimtadienį šią dieną švenčian-
čią Adrianą.

Kitą dieną po sočių pusryčių vieš-
bučio restorane keliavome į Liškiavą. 
Ten visi buvome sužavėti nuostabių 
vaizdų ir pasakojimo apie Liškiavos 
bažnyčios ir vienuolyno istoriją. Teko 
pamatyti ir tai (kaip sakė gidas), kas 
mūsų laukia, - vienuolių dominikonų 
mumijas. Įspūdinga! Apžiūrėję Liš-
kiavos ansamblį keliavome į rašytojo 
V. Krėvės memorialinį muziejų Su-
bartonyse. Čia mus pasitiko rašytojo 
sesers dukra, kuri pravedė integruotą 
geografi jos, istorijos, tikybos, lietuvių 

k. ir literatūros, muzikos, dailės pamo-
ką. Mokiniai atliko įvairias užduotis, 
o edukacijos pabaigoje visi uždainavo 
dzūkišką dainą. Po to mūsų maršrutas 
tęsėsi iki Punios. Čia aplankėme Pu-
nios Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčią, 
Punios piliakalnį. Nuvykę į Birštoną 
gėrėjomės vaizdais iš apžvalgos bokš-
to, pasivaikščiojome krantine, užlipo-
me ant Vytauto kalno, kur irgi radome 
šv. Jokūbo kelio ženklą. Pailsėję Biru-
tės viloje keliavome namų link.

Projekto veikla tęsis ir spalio, 
lapkričio mėnesiais. Iš nuotraukų, vi-
deo bus paruošti įvairūs pristatymai, 
kūrybiniai darbai.

Pandėlio gimnazijos inf.



3AKTUALIJOS www.rokiskiosirena.lt
2022 m. rugsėjo 30 d.

Šventės išvakarėse: pareigūnų trūkumas ir 
augantis nusikalstamumas

Aušra MALINAUSKIENĖ

Spalio 2-ąją, Angelų sargų 
dieną, savo profesinę šventę kar-
tu su šalies pareigūnais minės ir 
Rokiškio rajono policijos komi-
sariato pareigūnai. 

Ta proga Panevėžio apskrities 
vyriausiojo policijos komisariato 
Rokiškio rajono policijos komisa-
riato viršininkas Rimantas Čepulis 
pirmiausia nuoširdžiai dėkoja ko-
legoms už kasdienį triūsą, paauko-
tą laisvalaikį, kruopštų darbą, ku-
ris atliekamas nežiūrint sunkumų 
ir išbandymų, kad negailint jėgų, 
visą savo energiją ir ryžtą skirti 
pasirinktai profesijai – saugoti, 
ginti bei padėti žmonėms.

Pradėjo nuo sveikinimo
„Sveikinu kolegas, policijos ve-

teranus su profesine švente. Nuošir-
džiausiai linkiu stiprios sveikatos,  
sėkmingos tarnybos, neišsenkan-
čios ištvermės ir kantrybės, o kas-
dieniai geri darbai ir poelgiai tegul 
grįžta atgalios žmonių pagarba bei 
dėkingumu. Taip pat didelį ačiū už 
palaikymą sakau pareigūnų šeimos 
nariams. Už supratimą, palaikymą 
tarnybinėje veikloje nuoširdžiau-
siai dėkoju merui ir jo komandai, 
Seimo nariams, seniūnams, poli-
cijos rėmėjams, kolegoms iš kitų 
teisėsaugos institucijų ir mums 
giminingų tarnybų“, – nuo sveiki-
nimo kolegoms ir padėkos Angelų 
sargų dienos proga pokalbį pradeda 
R. Čepulis. 

– Kokiomis nuotaikomis pasi-
tinkate profesinę šventę?

– Nuotaikos darbingos, bet tuo 
pačiu ir šventinės. Džiaugiamės 
švente ir didžiuojamės, kad esame 
nepriklausomos Lietuvos parei-
gūnai. Tikime savo darbo prasme 

ir esame patenkinti mūsų darbo ir 
profesijos įvertinimu. Tad Angelų 
sargų dieną pasitinkame tikrai dar-
bingai, tarnyboje.

– Pastarieji metai buvo sunkūs 
mums visiems. Covid-19 pan-
demija, migrantų krizė, turint 
omeny, kad Rokiškis – pasienio 
rajonas, karas Ukrainoje, kiek ir 
kaip konkrečiai šie išorės fakto-
riai turėjo įtakos mūsų pareigū-
nų darbui šiemet?

–Žinoma, pastarieji metai buvo 
gana sudėtingi tiek visai visuome-
nei, tiek ir policijos pareigūnams, 
nes teko susidurti su įvairiais iš-
šūkiais, būti priešakinėse linijose, 
bandant padėti visiems kartu įveikti 
koronavirusą, sustabdyti jo plitimą.

Įtempta padėtis pasienyje vėl at-
sisuko į policiją – turėjome padėti 
pasieniečiams, užtikrinti saugią 
sieną. O karas Ukrainoje gal ir ne-
tiesiogiai, bet taip pat įtakoja dar-
bus, nes visuomenei susiduriant su 

įvairiais iššūkiais bei tvyrant emo-
cinei įtampai, žmonės tampa labiau 
pažeidžiami, o kai kada tai tampa 
sunkiai paaiškinamos agresijos, 
smurto proveržiais.

– Kokias atskiras problemas 
galėtumėte išskirti savo darbe?

– Neramina, kad turime nemažą 
pareigūnų trūkumą, o daugiau nei 
trečdalis jų jau yra virš 50-ies metų 
amžiaus ir daugiau nei trečdalio 
pareigūnų stažas leidžia bet kuriuo 
metu priimti sprendimą palikti tar-
nybą. Tuo tarpu norinčių pasirinkti  
policininko profesiją nėra daug.

– Nors kalbamės šventės išva-
karėse, tačiau trumpai gal galite 
pasidalinti kokio darbo daugiau-
siai šiemet turėjo mūsų pareigū-
nai?

– Policijos darbo sritys yra labai 
plačios, kintančios ir visose reika-
laujančios aktyvių veiksmų.  

Pagal nusikalstamumą daugiau-

sia veikų yra dėl smurto artimoje 
aplinkoje – 47 veikos, vagysčių –  
41. Dėl transporto priemonių vaira-
vimo, kai vairuoja neblaivūs asme-
nys ir kai nustatytas neblaivumas 
1,5 ir daugiau promilių, pradėti 37 
tyrimai.

– Kokias pastebite tendenci-
jas, kalbant bendrai apie nusi-
kalstamumą rajone?

– Visuomenei susiduriant su 
įvairiais iššūkiais bei tvyrant emo-
cinei įtampai, auga ir nusikalsta-
mumas.

Per aštuonis 2022 metų mėne-
sius registruota 237 nusikalsta-
mos veikos, per tą patį laikotarpį 
2021-aisiais buvo 201, taigi, ma-
tomas beveik 18 proc. augimas. 
Didėjanti nusikalstamų veikų ten-
dencija matoma ir apskrityje – 16 
proc., ir visoje šalyje – 13,5 proc.

Išaugo sukčiavimo atvejų, ypač 
padarytų elektroninėje erdvėje. 
Per aštuonis 2022 metų mėnesius 
registruota 16 nusikalstamų veikų, 
tuo pačiu laikotarpiu 2021-aisiais 
buvo 8. 

Taip pat yra pateikiama daug 
prevencinių straipsnių, pranešimų, 
įvairios informacijos bei sukčia-
vimo pavyzdžių, patarimų, kaip 
nepakliūti į sukčių pinkles, tačiau, 
nepaisant didelio prevencinių prie-
monių skaičiaus, vis tiek tokių 
atvejų daugėja.

Aktyviai dirbame su latentiniais 
nusikaltimais. Tokio darbo dėka 
nustatyta dvigubai daugiau atvejų 
dėl narkotinių medžiagų laikymo.

– Kaip Rokiškis pagal nusi-
kalstamas veikas atrodo Pane-
vėžio apskrityje?

– Rokiškis pagal tai nėra išskir-
tinis, tendencijos ir rodikliai yra 
panašūs, kaip ir Panevėžio apskri-

ties rajonuose.

– Ar pasiteisina Rokiškio ra-
jono savivaldybės parengta po-
licijos pareigūnų skatinimo pro-
grama?

– Manau, kad pasiteisins, nes 
yra daugiau rokiškėnų, pasirinku-
sių policininko profesijos studijas.

  
– Ar jau sulaukėte pareigūnų, 

atėjusių dirbti pagal šią progra-
mą? 

– Kol kas dar niekas neatėjo 
dirbti, nes programa tik startuoja, 
tačiau jau mokosi 5 asmenys, ga-
limai tapsiantys mūsų kolegomis 
Rokiškio rajono policijos komisa-
riate.

– Kiek šiuo metu turite dar-
buotojų?

– Iš viso pas mus yra 65 parei-
gūnų pareigybės. Šiuo metu dirba 
48 žmonės, reiškia, kad trūksta 17 
darbuotojų (26 proc.). 

– Pabaigai, kas jums teikia 
džiaugsmo?

– Džiaugiuosi atnaujintomis pa-
talpomis, šviesesniais, erdvesniais 
kabinetais. Policijos komisariate 
tapo gerokai jaukiau, o tai skatins 
policijos pareigūnus dirbti iš šir-
dies ir darbovietėje jaustis, kaip 
savo namuose. Be to, tai patogiau 
ne tik mūsų darbuotojams, bet ir 
gyventojams, atėjusiems spręsti 
klausimų.

Džiaugiuosi, kad nepaisant visų 
iššūkių, sugebame tinkamai vyk-
dyti savo funkcijas. Džiaugiuosi 
draugišku, darbingu kolektyvu, 
kai esame vieningi ir susitelkę – 
esame stiprūs ir galintys įveikti 
įvairias užduotis.

Pasak Rokiškio rajono policijos komisariato viršininko R. Čepulio, trūkstant 
pareigūnų, kolektyvas dirba negailėdamas jėgų. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Informacija Obelių seniūnijos 
gyventojams – dėl šildymo ir kieto 
kuro kompensacijų

Siekiant, kad nesusidarytų 
didelės eilės dėl prašymų patei-
kimo būstų šildymo ir kieto kuro 
kompensacijoms gauti, prašome 
registruotis telefonu iš anksto.

 
Neužregistravę asmenys pagal 

galimybes bus priimami gyva eile.
Atvykus su savimi turėti:
Asmens dokumentus;
Banko sąskaitos Nr.;
Žemės savininkams ir nuomoto-

jams turėti nuomos sutartį;
Pažyma apie pajamas (3 pasku-

tinių mėnesių).
 
Registracija telefonu: 
+370 696 33247
 Asmenis, kurie kreipiasi dėl 

namo renovacijos kompensacijos 
labai prašome užsiregistruoti ir 
prašymus pateikti iki spalio 10 d. Obelių seniūnijos administracija. („Rokiškio sirena“ nuotr.)

Nuo spalio 1 d. 
nustatyta šilumos kaina

Nuo 2022 m. spalio 1 d. nusta-
tyta AB „Panevėžio energija“ vie-
nanarė centralizuotai tiekiamos 
šilumos kaina už suvartotą šilumos 
kiekį – 11,13 ct/kWh (be PVM).

Šilumos kaina gyventojams, pa-
lyginti su galiojančia rugsėjo mėn. 
( 10,50 ct/kWh  su 9 proc. PVM), 
didėja 6 proc. arba 0,63 cento už ki-
lovatvalandę.  Spalio mėnesį šiluma 
brangsta dėl padidėjusių kuro ir dėl 
superkamos šilumos kainų.

Seimui priėmus Pridėtinės ver-
tės mokesčio įstatymo pataisas,  nuo 
2022 m. spalio 1 d. iki 2023 m. ba-
landžio 30 d. ir nuo 2023 m. spalio 
1 d. iki 2024 m. balandžio 30 d. bus 
kompensuojamas pridėtinės vertės 
mokesčio (PVM) tarifas gyventojams 
centralizuotai teikiamai šilumai.

Karšto vandens kaina perskaičiuo-
jama pagal nustatytą šilumos kainą. 
Nuo 2022 m. spalio 1 d. gyventojams 
karštas vanduo kainuos 8,29 Eur už 
kubinį metrą.

PE inf. Asociatyvi nuotr.
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Rokiškio rajono ligoninė siekia Skaidrios gydymo įstaigos vardo
VšĮ Rokiškio rajono ligoninė 

sieks atsparios korupcijai Skai-
drios įstaigos vardo. Lapkričio 
mėnesį Rokiškio rajono savival-
dybės sudaryta komisija vertins 
ligoninės korupcijos prevencijos 
priemones. 

Atsižvelgs į kriterijus
Pasak Rokiškio rajono ligoninės 

direktoriaus Raimundo Martinėlio, 
šalies mastu yra sudarytas Skaidrių 
įstaigų sąrašas, todėl pagal Rokiškio 
rajono savivaldybės mero Ramūno 
Godeliausko patvirtintą grafiką ra-
jono taryba yra priėmusi sprendimą, 
kad mūsų rajono gydymo įstaigos 
privalo apsiginti Skaidrios įstaigos 
vardą. 

„Lapkritį turėsime apginti šį var-
dą pagal iš anksto Rokiškio rajono 
tarybos apraše nustatytus kriterijus: 
įstaigos antikorupcinė politika, an-
tikorupcinio sąmoningumo didini-
mas, vidaus informacijos kanalai, 
švietimo organizavimas, apklausos 
ir skundai dėl galimos korupcijos, in-
formaciniuose stenduose skelbiama 
informacija, priemonės, skirtos skai-
driam priežiūros paslaugų teikimui 
užtikrinti, viešieji pirkimai. Visa tai 
bus įvertinta balais skalėje – nuo 1 iki 
5, kad įstaiga galėtų gauti Skaidrios 
įstaigos vardą“, – sakė R. Martinėlis.

Dalyvauti gali
Rokiškio rajono ligoninės antiko-

rupcinė veikla bus vertinama už pra-
ėjusiu kalendorinius, tai yra 2021-uo-
sius, metus. Skaidrios įstaigos vardas 

suteikiamas trims metams, tačiau, 
jeigu pasitaiko korupcijos apraiškų, 
tokiu atveju kasmet reikia įrodinėti 
įstaigos skaidrumą. 

„Atsižvelgiant į vertinimo krite-
rijus, šiemet vienam mūsų skyriaus 
vedėjui pareikšti įtarimai korupcija, 
neužkerta mums kelio siekti Skai-
drios įstaigos vardo, nes pernai mūsų 
įstaigos administracija nuveikė ne-
mažai darbų. Vieni tokių – savo in-
ternetiniame puslapyje ir gydymo 
įstaigos stenduose viešai pradėjome 
skelbti informaciją apie gautą para-
mą. Be to, džiaugiamės, kad visas 
naujas antikorupcinių priemonių 
paketas, prie kurio daug dirba mūsų 
teisininkė Eglė Gudonienė, pradėtas 
daryti dar praėjusių metų birželį“, – 
kalbėjo R. Martinėlis. 

Sudaryta komisija
Pagal Korupcijos prevencijos 

įstatymą, įsigaliojusį nuo 2022 metų 
sausio, gydymo įstaigoje turi būti 
paskirtas darbuotojas, atsakingas už 
korupcijai atsparios aplinkos kūrimą. 
Šiuo metu visa atsakomybė tenka 
Rokiškio rajono ligoninės teisininkei 
E. Gudonienei, kuri buvo paskirta 
Korupcijos prevencijos komisijos 
pirmininke. 

Netrukus buvo atrinkti nariai ir 
sudaryta komisija. Taip pat sukurtas 
vidinis kanalas, kuriame Rokiškio li-
goninės darbuotojai anonimiškai gali 
teikti informaciją apie korupcijos ap-
raiškas, taip pat sudaryta Viešųjų pir-
kimų vertinimo rodiklių paviešinimo 

tvarka. 

Pildė anketas
„Visą būtiną informaciją, susijusią 

su korupcijos prevencija, sukėlėme į 
įstaigos svetainę, skyrių stendus, o 
Konsultacinės poliklinikos korido-
riuje paleidome vaizdo medžiagą. Su 
ligoninės skyrių darbuotojais pasida-
linome informacija, kur skambinti 
ar kaip galima kitais būdais pranešti 
apie korupcijos atvejus arba jos ap-
raiškas. Be to, šių metų balandžio 
mėnesį sudarėme anketas, kurias 
anonimiškai pildė mūsų personalas“, 

Rokiškio rajono ligoninės direktorius R. Martinėlis ir teisininkė E. Gudonienė tikisi, kad bus suteiktas Skaidrios 
įstaigos vardas. (Rokiškio rajono ligoninės nuotr.)

Rokiškio savivaldybė vertins gydymo įstaigų antikorupcinę politiką
Aušra MALINAUSKIENĖ

Lapkričio mėnesį Rokiškio ra-
jono gydymo įstaigos – Rokiškio 
pirminės asmens sveikatos prie-
žiūros centras, Rokiškio rajono 
ligoninė ir Rokiškio psichikos 
sveikatos centras, turės apsiginti 
Skaidrios įstaigos vardą. 

„Rokiškio Sirena“ pasiteiravo 
Rokiškio rajono savivaldybės gydy-
tojos Evelinos Grėbliauskienės, nuo 
kada ir kodėl buvo pradėtas ruošti ir 
tvirtinti Skaidrios įstaigos aprašas.

- Kada tiksliai ir dėl kokių prie-
žasčių reikėjo šio aprašo?

- 2022 metų balandžio 29 dieną 
Rokiškio rajono savivaldybės tary-
bos sprendimu patvirtintas Rokiškio 
rajono savivaldybės skaidrios as-
mens sveikatos priežiūros įstaigos 
vardo suteikimo tvarkos aprašas.

Lietuvos Respublikos Sveikatos 
apsaugos ministro 2015 m. sausio 
26 d. įsakymo „Dėl skaidrios as-
mens sveikatos priežiūros įstaigos 
vardo suteikimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ naujoje redakcijoje 
savivaldybėms yra rekomenduoja-
ma pasitvirtinti asmens sveikatos 
priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ), 
kurių savininkė (dalininkė) yra sa-
vivaldybė, Skaidrios asmens svei-
katos priežiūros įstaigos vardo su-
teikimo tvarkos aprašą ir įvertinti 
ASPĮ korupcijos indeksus ir atitiktį  
skaidrios asmens sveikatos priežiū-
ros įstaigos vardo suteikimo kriteri-
jams. Taip pat siekiant skatinti ASPĮ 
vadovus imtis priemonių formuo-

jant ir įgyvendinant antikorupcinę 
politiką įstaigoje, į įstaigos veiklos 
vertinimo rodiklius įstatymo lygme-
niu yra įtrauktas ir įstaigos korupci-
jos indekso vertinimo rodiklis, kuris 
turi įtakos įstaigos vadovo darbo už-
mokesčio dydžiui.

Tvarkoje nustatyti aiškūs ir 
veiksmingi kriterijai, pagal kuriuos 
gali būti vertinama ir palyginama 
ASPĮ antikorupcinės aplinkos kū-
rimo veikla, leisianti objektyviai 
pamatuoti įstaigų pastangas įgyven-
dinant korupcijai atsparios aplinkos 
kūrimą bei pažangą.

- Kas mūsų savivaldybėje ren-
gė šį aprašą?

- Tvarkos aprašo projekto rengė-
ja buvau aš, o savivaldybės taryba, 
vadovaujantis teisės aktais, patvirti-
no šį aprašą.

- Ar šis aprašas taikomas ir ki-
toms rajono įstaigoms, o ne vien 
tik sveikatos?

- Ne, šis aprašas skirtas tik as-
mens sveikatos priežiūros įstai-
goms, kurių savininkė (dalininkė) 
yra savivaldybė.

- Kokie konkretūs reikalavimai 
keliami Skaidriai įstaigai?

- Skaidrios asmens sveikatos 
priežiūros įstaigos vardo suteikimo 
tvarkos aprašas, kuriame numatyti 
aktualūs ASPĮ atsparumo korup-
cijai indekso nustatymo kriterijai, 
kuriuos ASPĮ turi būti įdiegusios ar 
įgyvendinusios – sukurta ir taikoma 
įstaigos paramos gavimo ir teikimo 
apskaitos ir viešinimo Sistema, ku-
rioje pildomos Ministerijos patvir-
tintos formos; vykdoma anoniminė 
darbuotojų apklausa atsparumo 

Savivaldybės gydytojos E. Grėbliauskienės teigimu, aprašas skirtas tik 
asmens sveikatos priežiūros įstaigoms. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

korupcijos vertinimui, o apklau-
sų apibendrinimas pristatomas vi-
siems darbuotojams; naudojimasis 
ministerijos parengtomis standar-
tizuotomis medicininės įrangos  ar 
prietaisų, įsigyjamų viešojo pirkimo 
būdu, techninėmis specifikacijo-
mis; įdiegimas techninių priemonių, 
padidinančių pacientų galimybes 
prisiskambinti į ASPĮ registratūrą 
ir (ar) užtikrinančių grįžtamąjį ryšį 
– perskambinimą į neatsilieptus 
skambučius. 

Kriterijai suskirstyti į tokias 
grupes: asmens sveikatos priežiū-
ros įstaigos antikorupcinė politika, 
antikorupcinio sąmoningumo didi-
nimas, skundai dėl galimos korup-
cijos, priemonės skirtos skaidriams 
asmens sveikatos priežiūros paslau-
gų teikimui užtikrinti, viešieji pirki-
mai. 

Šie kriterijai vertinami balais ir 
nustatomas ASPĮ atsparumo korup-
cijai indeksas, kuris ir parodo kiek 
ir kokių korupcijai atsparios aplin-
kos kūrimo priemonių yra įdiegta, 
šių priemonių diegimo kokybė ir 
praktinis pritaikomumas bei jas tai-
kant pasiekti rezultatai. ASPĮ sutei-
kiamas Skaidrios asmens sveikatos 
priežiūros įstaigos vardas surinkus, 
vertinant atsparumo korupcijai in-
deksą, nuo 131 iki 156 balų

Skaidri asmens sveikatos prie-
žiūros įstaiga – atspari korupcijai 
ASPĮ.

- Jeigu sveikatos įstaigai su-
teikiamas tokios įstaigos vardas, 
kiek laiko jis galioja?

- Skaidrios asmens sveikatos 
priežiūros įstaigos vardas galioja 3 
metus. Išskyrus atvejus, jeigu  per 
tuos metus Skaidrios ASPĮ vado-
vui, vadovo pavaduotojui, pada-
linio vadovui ar jo pavaduotojui 
pareiškiami įtarimai padarius vie-
ną ar kelias nusikalstamas veikas: 
korupcinio pobūdžio, veikas pada-
rytas viešajame sektoriuje arba tei-
kiant administracines ar viešąsias 
paslaugas, tuomet ASPĮ įrašoma į 
ASPĮ turinčių korupcijos rizikos 
veiksnių sąrašą.

- Kaip šiuo atveju bus su Ro-
kiškio rajono ligonine, kurios 
vienam iš vedėjų šiemet pareikšti 
įtarimai kyšininkavimu?

- Atsižvelgiant į susidariusią si-
tuaciją, analizuojame, konsultuo-
jamės su teisininkais. Vertinamos 
praėjusiais kalendoriniais metais 
pasiektos kriterijų reikšmės. Ka-
dangi vertinimas vyksta už praė-
jusius metus, 2021-uosius, tai ši 
įstaiga gali gintis Skaidrios įstaigos 
statusą. 

Gydymo įstaiga nebūtinai Skai-
drios įstaigos vardą gali gauti po 
vertinimo. Įvertinus įstaigas pagal 
kriterijus ir tvarką, joms gali būti 
suteikimas vienas iš šių statusas: 
Skaidrios asmens sveikatos prie-
žiūros įstaigos vardas, Kandidatės 
gauti Skaidrios asmens sveikatos 
priežiūros įstaigos vardą, Asmens 
sveikatos priežiūros įstaiga, turinti 
korupcijos rizikos veiksnių. 

– vardijo direktorius. 
Daugiau kaip 200 Rokiškio rajo-

no ligoninės darbuotojų, iš esančių 
300, atsakė į anketos klausimus apie 
tai, ar žino kas yra korupcija, kur 
kreiptis esant ar įtariant jos atvejį. 
Pastebėta, kad nors vieni į anketos 
klausimus atsakė formaliai, tačiau 
kiti atvirai jas užpildė ir pažymėjo 
suprantantys, kas yra korupcija ir kur 
galima kreiptis. 

Pakvietė pareigūnus
Dar šių metų pradžioje Rokiškio 

rajono ligoninės teisininkė E. Gudo-
nienė į susitikimą pakvietė Specia-

liųjų tyrimų tarnybos pareigūnus, ku-
rie į Rokiškį pažadėjo atvykti spalio 
mėnesį. 

„Džiaugiuosi, kad mūsų įstaigos 
administracija, gydytojai ir viešųjų 
pirkimų specialistai, kurie pagal įsta-
tymą privalo deklaruoti pajamas, tai 
padarė nustatytu laiku. Turime su-
darę visą antikorupcinių priemonių 
planą, laikomės įstatymų, didelį dalį 
darbų jau padarėme, todėl tikimės 
gauti Skaidrios įstaigos vardą“, – 
sakė R. Martinėlis. 

VšĮ Rokiškio ligoninės inf.
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Pacientai raginami kategoriškai atsisakyti bet kokių kyšių ar dovanų medikams
Aušra MALINAUSKIENĖ

Skaidrios įstaigos vertinimui 
ruošiasi ir Rokiškio rajono pir-
minės asmens sveikatos priežiū-
ros centras (PASPC). Pasak šios 
įstaigos direktorės Danguolės 
Kondratenkienės, pirmiausia 
buvo tiesiog peržiūrėtas Rokiš-
kio rajono savivaldybės tarybos 
sprendimu patvirtintas Skaidrios 
asmens sveikatos priežiūros įs-
taigos vardo suteikimo tvarkos 
aprašas ir įsivertinta – ar visi 
punktai yra vykdomi. 

 
Pirmiausia įsivertino
„Turbūt ne vienam skaitytojui 

kils mintis, kad šis aprašas skirtas 
tik korupcijos, kai pacientas duoda 
kyšį specialistui, prevencijai, tačiau 
taip nėra, nes korupcijos prevenci-

jai svarbus sisteminis požiūris. Tai-
gi, šis aprašas apima ir įstaigos vei-
klą, viešuosius pirkimus, veiklos 
viešinimą ir panašiai“, – aiškino D. 
Kondratenkienė. 

Jau eilę metų Rokiškio PASPC 
veikia suformuota korupcijos pre-
vencijos komisija, kasmet tvirtina-
mi korupcijos prevencijos planai ir 
jų ataskaitos, viešinamos įstaigos 
veiklos ataskaitos, pirkimai, gauna-
ma parama ir visa kita informaci-
ja, kuri privaloma gydymo įstaigai 
viešinti. Taip pat viešai skelbiama 
informacija, kur kreiptis susidūrus 
su korupcijos apraiškomis įstaigo-
je.

 
Gauna atlygį
Kiekvienais metais Rokiškio 

PASPC atliekamos pacientų ap-
klausos apie korupcijos apraiškas. 

Rokiškio PASPC) direktorė D. Kondratenkienė įsitikinusi, kad seniai metas 
atsisakyti dovanų medikams. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Rokiškio PASPC burnos higienos paslaugas teikia burnos higienistės Indrė 
Krasauskienė (kairėje) ir Vaidmina Melvydaitė. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Poliklinikoje už simbolinę kainą galima atlikti dantų higieną
Aušra MALINAUSKIENĖ

Tik nedidelė dalis rokiškėnų 
žino, kad Rokiškio pirminės as-
mens sveikatos priežiūros cen-
tro pacientai gali gauti burnos 
higienos paslaugas. Vieniems 
jos yra nemokamos, kitiems 
pakanka susimokėti simbolinę 
sumą – iki 5 eurų. 

Iki 5 eurų
Šiuo metu Rokiškio PASPC 

dirba 2 burnos higienistai. Ka-
dangi burnos higienistų darbą 
apmoka ligonių kasa, todėl iš 
paciento prašoma susimokėti tik 
už sunaudotas medžiagas. Tokiu 
atveju kaina gali siekti iki 5 eurų.  

Už burnos higienos paslau-

gą nereikia mokėti vaikams, 
moksleiviams, besimokantiems 
dieninėse bendrojo lavinimo 
mokyklose, profesinių mokyklų 
dieniniuose skyriuose, bet ne il-
giau nei jiems sukanka 24 metai.

Kviečia naudotis
„Burnos higienos paslaugas 

gali gauti visi Rokiškio PASPC 
pasirinkę, privalomuoju sveika-
tos  draudimu drausti pacientai. 
Labai kviečiame mūsų įstaigos  
pacientus tiek vaikus, tiek suau-
gusius naudotis šia paslauga. Tie-
sa, registracija būtina. Paslaugos 
metu ne tik gausite burnos higi-
enos paslaugą, bet ir specialisto 
patarimus kaip prižiūrėti dantis“, 
– sakė Danguolė Kondratenkie-

nė, Rokiškio PASPC direktorė.

Išimties tvarka
Tuo tarpu kitų Rokiškio ra-

jono gydymo įstaigų pacientai 
šias paslaugas turėtų gauti savo 
gydymo įstaigoje. Tiesa, priva-
lomuoju sveikatos draudimu ne-
draustiems pacientams ar išim-
ties tvarka kitų gydymo įstaigų 
pacientams tenka susimokėti ir 
už specialisto darbą, tai yra, prie 
visų sunaudotų medžiagų pride-
damas specialisto konsultacijos 
įkainis – 11,89 Eur, patvirtintas 
Rokiškio PASPC. 

Privačiose gydymo įstaigose 
burnos higienos paslaugų kaina 
prasideda maždaug nuo 20 eurų. 

2022 metų apklausa kaip tik atlie-
kama šiuo metu.

„Šiemet įsivertinome darbuoto-
jų atsparumą korupcijai. Džiugina 
tai, kad požiūris į korupciją vis 
dėlto keičiasi ir tampame mažiau 
pakantūs korupcijos apraiškoms. 
Ne kartą teko girdėti iš įstaigos 
specialistų, kad bet koks kyšis že-
mina tiek pacientą, tiek specialistą. 
Todėl labai kviečiu visus pacientus 
kategoriškai atsisakyti bet kokių 
kyšių ar dovanų. Už savo darbą 
specialistai gauna atlygį, todėl jie 
privalo atlikti savo pareigas atsa-
kingai ir sąžiningai“, – kalbėjo D. 
Kondratenkienė. 

Jei gydymo įstaigai suteikiamas 
Skaidrios įstaigos vardas, tuomet ji 
vertinama kas trejetą metų, o jei tik 
gauna tik kandidatės vardą, tuometi 
būna vertinama kasmet.

Sveikatos psichologė: globojamiems vaikams reikia 
daugiau visuomenės priėmimo

Lietuvoje 1-as iš 6-ių be biologi-
nių tėvų priežiūros augančių vaikų 
vis dar neturi globėjų. Pasak svei-
katos psichologės Neringos Marti-
šienės, skaudžius atsiskyrimus nuo 
tėvų patyrusiems vaikams reikalin-
gas ypatingas globėjų ir specialistų 
dėmesys. Vis dėlto, globojamų vai-
kų emocinei ir psichologinei būse-
nai didelę įtaką daro ir visuomenė.

Psichologinės traumos, emociniai 
sutrikimai pasitaiko vaikams, nepri-
klausomai nuo jų šeiminės padėties – 
įvairių sunkumų gali patirti tiek su tė-
vais gyvenantys, tiek jų palikti vaikai, 
tačiau pastariesiems kur kas dažniau 
kyla išvardintos rizikos.

„Atsiskyrimą nuo tėvų patyru-
siems vaikams dažniau būdingas ne-
saugaus prieraišumo susiformavimas, 
dėl ko jie dažniau gali jaustis netvirtai 
naujuose santykiuose, būti linkę nepa-
sitikėti kitais. Natūralu, kad patyrus 
pačių artimiausių žmonių – tėvų, at-
stūmimą, ne visada lengva pasitikėti 
ir kitais žmonėmis“, – pasakoja Vals-
tybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikini-
mo tarnybos sveikatos psichologė N. 
Martišienė.

Pasak psichologės, dėl šios prie-
žasties tėvų globos netekusiems vai-

kams itin svarbu kurti saugų prieraišu-
mą ir ryšį, kad naujuose santykiuose 
jie jaustųsi gerai.

„Kiekvienas vaikas įprastai yra 
prisirišęs prie savo tėvų, ypač mamos, 
todėl vaiką priėmusiems globėjams 
tenka atkurti analogišką santykį. Tik 
tokiu būdu užtikrinama, kad vaikas 
galės megzti saugius ir sveikus santy-
kius ateityje, o suaugęs turės mažiau 
užsilikusių vaikystės ar paauglystės 
nuoskaudų, kurios galėtų kenkti jo to-
lesnio gyvenimo kokybei“, – dalijasi 
pašnekovė.

Todėl globėjų vaidmuo kuriant 
saugius santykius su vaiku laikomas 
lemiamu – tik nuo suaugusiųjų pasi-
ruošimo vaiko globai bei individualių 
savybių priklauso globos sėkmė. Sau-
gus ryšys taip pat gali būti kuriamas 
su mokytoju, kitu artimu žmogumi, 
neapsieinama ir be specialistų pagal-
bos.

Teikiama pagalba ir 
konsultacijos
Pasak N. Martišienės, globėjų ruo-

šimui yra skiriamas ypatingas dėme-
sys: jiems organizuojami mokymai, 
suteikiama visa reikalinga informacija 
apie vaikų fiziologinius ir emocinius 
poreikius, tuo pačiu yra teikiama spe-

cialistų pagalba jau pradėjus globoti 
vaiką.

„Nuo pat globos pradžios žmo-
nės gali kreiptis į globos centrus, kur 
jiems suteikiama ir metodinė medžia-
ga, ir psichologų konsultacijos. Yra 
sudaromos maksimalios galimybės 
spręsti kylančius iššūkius ir visais 
įmanomais būdais stengiamasi išsau-
goti globą. Jei identifikuojama situa-
cija, kad globėjui per sunku kilusioje 
situacijoje, jam gali būti suteikta ir 
atokvėpio paslauga“, – vardija ji.

Probleminės situacijos neretai kyla 
dėl paprastų dalykų, kuriuos patiria 
įprastos šeimos, nemenku išbandymu 
gali tapti ir vaikų paauglystė.

„Tai yra absoliučiai normalus 
etapas, kai paaugliai bando ir brėžia 
naujas ribas, tik kažkodėl į globojamų 
vaikų saviraišką ar nepriimtiną elgesį 
reaguojame jautriau, nors jie elgiasi 
lygiai taip pat, kaip ir su biologiniais 
tėvais augantys vaikai“, – sako N. 
Martišienė.

Tokių atvejų, kai globėjus suradę 
vaikai turi grįžti į bendruomeninius 
globos namus ir laukti naujų globėjų, 
pasitaiko itin retai – su globėjais atsi-
sveikinama, jei nustatoma, kad vaikui 
likti šeimoje yra nesaugu.

„Tėvų paliktiems vaikams praras-

ti globėjus yra tarsi pakartotinė trau-
ma – atstūmė ir vieni, ir kiti. Turbūt 
nėra nieko baisiau be globos likusiam 
vaikui nei būti paliktam, nepriimtam. 
Lygiai taip pat vaikus skaudina, kai jų 
nepriima ir atstumia visuomenė“, – 
pabrėžia N. Martišienė.

Itin skaudžiai atstūmimą išgyvena 
paaugliai. Nors sulaukus tokio am-
žiaus, kai formuojasi noras atsiskirti 
nuo suaugusiųjų ir įtvirtinti savąjį 
„aš“, protestuojama elgesiu ir išvaiz-
da, jie vis dar nori artimųjų meilės ir 
palaikymo: „Paaugliai tarsi išban-
do artimųjų ribas, kiek jie atlaikys ir 
priims, tačiau jei nėra kam atlaikyti 
ir priimti, paauglystės sulaukę vaikai 
jaučiasi labai vieniši, gali kilti ir emo-
cinių sutrikimų.“

Dar sudėtingesnė negalią turinčių 
vaikų situacija – juos globoti ryžtasi 
ne kiekvienas globėjas, nes gali pri-
reikti ir specialių žinių, ir pasiruošimo.

Būtina keisti nuostatas
Siekiant skatinti suvokimą, kad 

globoti vaikus yra kilnu ir prasminga 
bei keisti bendruomenės priešiškas 
nuostatas dėl globojamų vaikų inte-
gracijos į visuomenę, Centrinė pro-
jektų valdymo agentūra įgyvendina 
komunikacijos kampaniją „Aš toks 

kaip tu. Ne iš kitos planetos“. „Kad ir 
kaip būtų gaila, patyrę didžiausią gy-
venimo praradimą globojami vaikai 
tarsi baudžiami dar kartą – nustumiant 
į užribį, nes aplink gaju išankstinių 
stereotipų. Įgyvendindami kampaniją 
siekiame, kad šios takoskyros nebūtų 
ir kuo daugiau šeimų į savo aplinką 
priimtų tėvų globos netekusius vai-
kus“, – teigia CPVA direktorės pava-
duotoja Jūratė Lepardinienė.

Pasak sveikatos psichologės N. 
Martišienės, globojami vaikai, kaip ir 
kitos jautrios visuomenės grupės, vis 
dar yra stigmatizuojami, todėl reikia iš 
esmės ugdyti įsisenėjusias neigiamas 
nuostatas.

„Į globojamus vaikus kartais vis 
dar žiūrima tarsi pro padidinamąjį 
stiklą, lyg jie būtų kitokie, nors yra 
tiesiog labiau pažeidžiami, nes kaž-
kuriuo gyvenimo etapu gavo mažiau 
artimųjų meilės. Tokiems vaikams 
reikia ne visuomenės atstūmimo, o 
priėmimo – tam padėtų ir visuomenės 
informavimas bei švietimas, įvairios 
iniciatyvos ar renginiai“, – sako N. 
Martišienė.

CPVA inf.
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Socialiniai darbuotojai – nematomo fronto kareiviai, 
tiesiantys kelius į širdis

Aušra MALINAUSKIENĖ

Rugsėjo 27-ąją Rokiškio sociali-
nės paramos centre paminėta pro-
fesinė šventė – Lietuvos socialinių 
darbuotojų diena. Ypatingai atsida-
vusioms ir apvalias darbo sukaktis 
mininčioms šio centro darbuoto-
joms įteiktos vardinės padėkos, visi 
be išimties apdovanoti gėlių žiedais, 
o tądien gimtadienį šventusi sukak-
tuvininkė buvo dar ir pašokdinta.

Dėkojo kolegoms
Gražią saulėtą rudens dieną į 

šventinį renginį Rokiškio socialinės 
paramos centro salėje susirinko so-
cialiniai ir individualios priežiūros 
darbuotojai, asmeniniai asistentai. 
Sulaukta ir svečių.

„Tradiciškai kasmet švenčiame 
Lietuvos socialinio darbuotojo die-
ną, nes norime pasveikinti kolegas 
ir jiems parodyti išskirtinį dėme-
sį. Mūsų darbas yra labai sunkus 
ir sudėtingas. Tai – nėra paprasta 
profesija, nes mūsų širdys kupinos 
gerumo, atjautos, meilės ir abipu-
sio supratimo“, – sakė Rokiškio 
socialinės paramos centro direktorė 
Jolanta Paukštienė, dėkodama savo 
kolegoms už nuoširdų ir atsakingą 
darbą.  

Verti pagarbos
Į šventinį paminėjimą susirin-

kusius šios įstaigos socialinius dar-
buotojus kartu su direktore sveikino 
ir padėkas įteikė Rokiškio rajono 
meras Ramūnas Godeliauskas sa-
kęs, kad kasdien turime galimybę 
matyti, kaip šios srities darbuotojai 
savo širdies dalimi ir rankų švelnu-
mu dalinasi su tais, kuriems labiau-
siai reikia, todėl socialiniai darbuo-
tojai verti ypatingos pagarbos. 

Seimo nario Vidmanto Kanopos 
sveikinimą ir atminimo dovanėlę 
socialiniams darbuotojams perdavė 
jo padėjėja Aldona Minkevičienė 
tarusi, jog norėtųsi, kad socialinių 
darbuotojų kasdienybėje būtų dau-
giau gražių, šventinių dienų, nes 
jie – tarsi nematomo fronto karei-
viai, tyliai, ramiai tiesiantys kelius 
į širdis žmonių, kuriems reikia pa-
galbos. 

Įteikė padėkas
Padėka buvo apdovanota Rokiškio 

socialinės paramos centro klientų ap-
rūpinimo techninės pagalbos priemo-
nėmis socialinė darbuotoja, koordina-
torė Dalia Stanienė, kuriai dėkota už 
prasmingą ir ilgametį darbą, laiku ir 
kokybiškai sprendžiamas problemas 
bei glaudų bendradarbiavimą su par-
tneriais, mažinant socialinę atskirtį. 

Šio centro individualios priežiūros 
darbuotoja Rima Jakubėnienė padėka 
buvo įvertinta už ilgametį ir nuoširdų 
darbą. 

Rokiškio socialinio paramos centro socialinės darbuotojos – padalinių vadovės (iš kairės): J. 
Dovydėnienė, socialinė darbuotoja-koordinatorė V. Matešiūnienė, G. Verbiejienė, I. Rutkauskienė. 

Mini sukaktis
Pagerbtos ir Rokiškio socialinės 

paramos centro darbuotojos, mi-
ninčios apvalias – 10 metų, darbo 
sukaktis šioje įstaigoje. Direktorė 
J. Paukštienė padėkas už ilgametį, 
nepriekaištingą ir sąžiningą darbą 
bei profesionalią, žmogišką pagalbą 
įteikė individualios priežiūros dar-
buotojoms Kristinai Vožterienei ir 
Laimutei Širvienei. 

„Turime gimusią socialinę dar-
buotoją. Taip jau sutapo, kad mūsų 
kolektyve dirba Aušra Šalkauskie-

nė, kuri gimusi rugsėjo 27 dieną. Be 
to, šiandien sukanka ir jos profesi-
nio darbo penkmetis“, – teikdama 
jai padėką sakė J. Paukštienė. 

Šokdino sukaktuvininkę
Po oficialiosios dalies sociali-

niams darbuotojams smagų trumpą 
koncertą surengė kaimyninio Ku-
piškio rajono Alizavos stilizuotos 
muzikos kapela „Brigadėla“. Links-
mas dainas kartu su muzikantais 
traukė šventės dalyviai, negailėję 
plojimų, o tądien gimtadienį šventu-

sią A. Šalkauskienei kolega pakvietė 
šokiui. Po to visi šventėje dalyvavę 
socialiniai darbuotojai su svečiais 
įsiamžino bendroje nuotraukoje ir 
susėdo pabendrauti prie kavos puo-
delio. 

Rokiškio socialinės paramos cen-
tre iš viso dirba 106 žmonės. Iš jų – 
7 yra socialiniai darbuotojai, 67 yra 
individualios priežiūros darbuotojai, 
4 asmeniniai asistentai, 6 specia-
listai darbuojasi projekte „Integrali 
pagalba į namus“, 22 darbuojasi įs-
taigos personalo ir ūkio padalinyje.

Rokiškio meras R. Godeliauskas ir centro direktorė J. Paukštienė sveikino 
R. Jakubėnienę. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

10 metų centrui atidavė K. Vožterienė.

Dešimtmetį centre dirba ir L. Širvienė. Sukaktuvininkė A. Šalkauskienė. Padėka įvertinta D. Stanienė.

Skambant Alizavos stilizuotos muzikos kapelos „Brigadėla“ dainai šokiui pakviesta tądien gimtadie-
nį šventusi A. Šalkauskienė.
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Jūžintuose gimsta graži tradicija – švęsti kartu
Aušra MALINAUSKIENĖ

Jau antrus metus iš eilės rugsė-
jo 27-ąją paminėti savo profesinę 
šventę – Lietuvos socialinio darbuo-
tojo dieną, į Jūžintų seniūniją susi-
renka visų dešimties Rokiškio rajo-
no seniūnijų socialinės darbuotojos. 

Iš dviejų dalių
Viešnias iš seniūnijų priėmęs Jū-

žintų seniūnas Vytautas Stakys sako, 
kad jų seniūnijai yra malonu surengti 
visų rajono seniūnijų socialinių dar-
buotojų šventę. 

„Tai – ne tik pasibuvimas kartu, 
nes stengiamės, kad ta diena būtų 
prasminga, naudinga ir smagi, todėl 
mes ją švenčiame netradiciškai. Tiek 
pernai, tiek šį kartą pirmiausiai pradė-
jome nuo rimtų dalykų, aptardami so-
cialinių darbuotojų kasdienybę ir pro-
blemas. Šiemet tai ypač aktualu, nes 
nuo 2023 metų laukia sisteminiai po-
kyčiai, susiję su pareigybių keitimu, 
kai socialinių darbuotojų darbo funk-
cijos ir darbo vieta išliktų tos pačios, 
tačiau keistųsi pareigų pavadinimas ir 
priklausomybė įstaigai – seniūnijai ar 

socialinės paramos centrui. Tad mūsų 
susitikimas pirmiausia darbinis, o po 
to būna ir smagesnė dalis, kaip stre-
so mažinimas, šįkart socialinės dar-
buotojos dalyvavo šiaurietiško ėjimo 
žygyje. Tad mes dalinamės, tariamės, 
džiaugiamės, juokiamės“, – kalbėjo 
V. Stakys. 

Išėjo į žygį
Šventėje dalyvavo ir visų seniūnijų 

socialines darbuotojas sveikino Ro-
kiškio rajono savivaldybės delegacija 
– meras Ramūnas Godeliauskas ir So-
cialinės paramos ir sveikatos skyriaus 
vedėjo pavaduotoja Zita Čaplikienė 
su kolegėmis. Šio skyriaus darbuoto-
jos Jūžintų seniūnijai, šiltai priėmusiai 
svečius padovanojo didžiulę horten-
ziją, kuri pasodinta šalia seniūnijos 
pastato. 

Po oficialiosios dalies ir ilgų disku-
sijų apie galimą pertvarką ir su ja susi-
jusius pokyčius, klausimų ir atsakymų 
lavinos, pereita prie linksmosios da-
lies. Seniūnijų socialinės darbuotojos 
vaišino kava ir tortu, o tada įsispyrė ir 
sporto batelius iškeliavo Jūžintų šilo 
pažintiniu taku. 

Šios socialinės darbuotojos retai susirenka kartu pabūti, nes jų darbo kasdienybė – rūpestis krašto vargstančiaisiais. 

Jūžintų seniūnas V. Stakys seniūnijų socialinės darbuotojoms dovanojo rožes. 
(„Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Južintų seniūnijos darbuotojos viešnias vaišino kava ir tortu.

Po oficialios dalies seniunijų socialinės darbuotojos išsiruošė į žygį Jūžintų šilo pažintiniu taku. 

Po sveikinimų su rožėmis rankose iš seniunijų suvažiavusios darbuotojos klausėsi apie jų laukiančią pertvarką.

Dovana Jūžintų seniūnijai – žydinti 
hortenzija. 
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Rokiškio choreografijos skyriaus 
merginų grupė „Nemunėlis“ dalyvavo 
„The Malta International Folk Festival"

Rokiškio R. Lymano muzikos 
mokyklos choreografijos skyriaus 
Liaudiškų šokių ansamblio „Ne-
munėlis" merginų grupė (vad. R. 
Bielovienė ) dalyvavo - „The Mal-
ta International Folk Festival".

 
Šokėjos savo programą parodė 

trijuose Maltos miestuose - Buggi-
boje, Zeijtune ir Valetoje. 

Po dviejų šio tarptautinio festi-
valio, surengtų atitinkamai 2018 ir 

2019 m., sėkmės ir po dvejų metų 
pertraukos dėl pandemijos, „Leon 
Promotions Malta“ kartu su „Euro 
Art Productions Italy" surengė tre-
čiąjį Maltos tarptautinį folkloro fes-
tivalį. 

Festivalyje dalyvavo 12 folklori-
nių kolektyvų iš Bulgarijos, Italijos, 
Lietuvos, Maltos, Lenkijos, Serbijos 
ir Ispanijos.

Rokiškio choreografijos 
mokyklos inf. 

RJOS „Apvalus stalas“ nariai dalyvavo 
mokymuose „Organizacija + aš“

Rugsėjo 24 – 25 dienomis vyko 
mokymai „Organizacija + aš” su 
lektoriumi Aidu Gedminu!

Mokymų metu išsigryninome 
neformaliojo ugdymo tipus, suži-
nojome arba prisiminėme Kolbo 
mokymosi ratą, supratome kūno 
kalbos ir laiko planavimo svarbą. 
Taip pat analizavome savo lyderių 
tipus, mokėmės juos atpažinti bei 
supratome kokią reikšmę komandai 
turi lyderis. Džiaugiamės turiningai 
praleistu laiku!

Rokiškio jaunimo organizacijų 
sąjungos „Apvalus stalas” inf. 

Rokiškio jaunimo organizacijų sąjungos „Apvalus stalas“ nuotr. 

Rokiškio choreografijos mokyklos nuotr.

Rokiškyje vieši JAV Fullbright 
stipendijos laureatė Kally Swyer

Rugsėjo 27-28 d. Rokiškyje 
vieši JAV Fullbright stipendijos 
laureatė Kally Swyer. Ji pripa-
žįsta, kad iki šios išvykos neži-
nojusi nei apie miestą, nei apie 
jo istoriją, tačiau Komunikaci-
jos ir kultūros skyriaus vedėjos 
Irenos Matelienės pakviesta 
nedvejojo, nes spektaklis „Nu-
tildytos mūzos“ (rež. Neringa 
Danienė) kaip tik pasakoja jos 
tyrinėjamos poetės Matildos 
Olkinaitės istoriją.

Kallie Swyer – amerikiečių poetė, 
metams apsistojusi Vilniuje. Čia ji at-
vyko laimėjusi Fulbright stipendiją, 
leidžiančią studijuoti ir gyventi užsie-
nyje, siekiant prisidėti prie kultūrinių 
mainų tarp Lietuvos ir Amerikos. Jos 
projektas „Atminties kalba“ tyrinėja, 
kaip menas bei kalba, o ypač poezi-
ja, prisideda prie istorinio atminimo 
išsaugojimo. Šiuo metu Kally tyrinė-
jimai orientuoti į Matildos Olkinaitės 
bei Lietuvos žydų istorijos temas.

Rokiškio rajono savivaldybės inf.

Rokiškio rajono savivaldybės nuotr. 

Romuviečiai pradėjo švęsti mokyklos 50-metį

Šiemet Rokiškio Juozo Tumo 
Vaižganto gimnazijos Romuvos 
padalinio pastatui sukanka 50 
metų. Mokykla pastatyta 1972 
metais ir tuo metu vadinosi Ro-
kiškio 3-ioji vidurinė mokykla. 

Mokyklos bendruomenė pradėjo 
švęsti mokyklos jubiliejų masiniu 
šokiu ir simboliniu bėgimu aplink 
mokyklą. Įvairūs jubiliejiniai ren-
giniai numatyti visą spalio mėnesį.

„Rokiškio sirena“ inf.

Romuvos mokyklos kiemas . („Rokiškio sirena“ nuotr.)
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Juodupės lopšelyje-darželyje - „Rudens futboliukas"

Rugsėjo 28 dieną Juodupės 
lopšelio-darželio lauko stadione 
graži rudens diena sukvietė vai-
kučius į „Rudens futboliuką“.

 
Sportiniame renginyje dalyva-

vo priešmokyklinukų komandos 
iš Kamajų Antano Strazdo gim-
nazijos Kamajų ikimokyklinio 

ugdymo skyriaus, Rokiškio Sena-
miesčio progimnazijos Laibgalių 
skyriaus, Rokiškio „Nykštuko“ ir 
Juodupės lopšelių-darželių. 

Mažieji futbolininkai kartu su 
treneriu Arnu ir palaikančiais žiū-
rovais padarė apšilimo mankštą 
prieš varžybas. Vėliau komandos 
susipažino, linkėjo vieni kitiems 

sėkmės ir draugiškai žaidė futbo-
lą. Kiekviena komanda sužaidė 
tris kartus po 5 minutes futbo-
lo kėlinukus. Vieniems sekėsi 
lengviau, kitiems buvo sunkiau 
įmušti kamuolį į priešininko var-
tus.

Rokiškio rajono savivaldybės 
švietimo centro inf.

Rokiškio rajono savivaldybės švietimo centro nuotr.

Rokiškio KKSC dziudo sportininkai 
iš čempionato Klaipėdoje grįžo su 
medaliais

Rugsėjo 24 dieną Rokiškio 
rajono kūno kultūros ir sporto 
centro dziudo sportininkai var-
žėsi tarptautiniame Klaipėdos 
miesto jaunių, jaunučių ir vai-
kų dziudo čempionate.

 
Trenerės Gitos Čečienės auklė-

tiniai iškovojo tris medalius.

Nojus Laužadis (svorio kate-
gorija iki 81 kg) ir Kamilė Rakic-
kaitė (svorio kategorija iki 63 kg) 
pelnė antrąsias vietas, o Adomas 
Spundzevičius (svorio kategorija 
iki 81 kg) pasidabino trečiosios 
vietos medaliu.

Rokiškio rajono kūno kultūros 
ir sporto centro inf.

N. Laužadis, K. Rakickaitė, A. Spundzevičius. (Rokiškio KKSC nuotr.)

Jaunimo metai Lietuvoje, ta 
proga - orientacinės žaidynės 
visiems Rokiškiečiams!

Spalio 1 dieną, 13 valandą, 
jau šeštą kartą startuos dvira-
čių orientacinės žaidynės „Nu-
sikaltimas nežinoti'6"!

Po vienerių metų pertraukos, 
orientacinės žaidynės Nusikal-
timas Nežinoti grįžta! Kam šis 
pavadinimas nėra girdėtas, Nusi-
kaltimas Nežinoti - tai orientaci-
nės žaidynės su dviračiais, kurių 
metu, gavęs sąrašą užuominų, 
nurodančių kelią link punktų, 
ieškai jų aplink visą Rokiškio 
miestą su savo pasirinkta koman-
da. Dalyvaudamas, tu ne tik la-
vini savo loginį mąstymą, orien-
tavimąsi aplinkoje, bet tuo pačiu  
ir sužinai, ir pamatai Rokiškio 
miesto vietų, kurių dar net nesi 
matęs, nors gyveni šiame mies-
te jau labai ilgai! Šį kartą, Nu-
sikaltimas Nežinoti įgauna dar 
vieną detalę, kiekviena komanda 
turi sugalvoti savajai komandai 
tematiką, aprangos kodą, kuris 
juos geriausiai atspindėtų.

O kodėl orientacinės žaidynės 
grįžta? 2022- ieji metai - tai Lie-

tuvos jaunimo metai! Nors ir šie 
metai po truputį tiksi, tai nesu-
stabdo jaunų žmonių švęsti jų iki 
pabaigos! Nacionalinė Jaunimo 
Reikalų Koordinatorių Asocia-
cija kviečia sodinti Stelmužės 
ąžuolo gilę, jaunimo metams 
paminėti, tad prie šios iniciaty-
vos prisidedame ir mes, renginio 
metu ąžuoliuką sodinsime Ąžuo-
lų gatvėje!

Aišku, renginys yra skirtas ne 
tik jaunimui, jis skirtas ir suau-
gusio amžiaus žmonėms, visiems 
norintiems iš naujo pažinti mūsų 
Rokiškį. 

Orientacinės žaidynės nebūtų 
žaidynės, be dovanų tenkančių 
prizines vietas užėmusioms ko-
mandoms bei saugiausiems ir 
kūrybiškiausiems! 

Tikimės, kad vėstantis oras 
nepabaidys, o kaip tik parodys 
didelį ryžtą ir norą sužinoti, ko 
dar gal nežinai apie savo miestą!

13:00 val. - Dalyvių registracija
13:30 val. - Renginio atidarymas
14:00 val. - Rungtynių startas

Tarp Lietuvos kultūrizmo ir fitneso 
čempionų ir rokiškėnai

Enrika PAVILONIENĖ

Savaitgalį Rokiškyje vyku-
siose Atviros Lietuvos kultūriz-
mo ir fitneso taurės varžybose, 
kurias organizavo Lietuvos kul-
tūrizmo ir fitneso federacija,  
sėkmė lydėjo rokiškėnus Svajū-
ną Šaknį bei Eglę Karpovienę. 

Intensyvus pasiruošimas
Vyrų fitneso kategorijoje nu-

galėtoju tapęs, o Vyrų klasikinio 
kultūrizmo kategorijoje užėmęs 
trečiają vietą Svajūnas Šaknys 
sako, jog varžybos jam buvo sė-
kmingos ir tai yra intensyvaus, 
sunkaus, bet protingo pasiruošimo 
rezultatas.

Anksčiau kultivavęs jėgos tri-
kovę ir treniravęsis sporto klube 
“JTK Grizlis“ (pirmasis treneris 
Anatolijus Kondratenko), S.Ša-
knys kultūrizmu susidomėjęs 

prieš keletą metų, kai tokios pat 
varžybos vyko taip pat Rokišky-
je. Tuomet jas organizavo Tomas 
Markelis. Taip norėjęs pamaty-
ti visą kultūrizmo virtuvę, kad į 
jas nuvykti nesutrukdė net lūžusi 
koja. Stebėjęs sportininkų pasiro-
dymus gavo didžiulę motyvacijos 
dozę, o po šių varžybų tvirtai nu-
sprendė, jog ir pats nori užsiimti 
šiuo sportu. Nuo to laiko treni-
ruotėms skiria didžiąją savo laiko 
dalį, kad galėtų palaikyti sportinę 
formą ir siekti rezultatų.

„Kiekvienais metais stengiuosi 
kuo geriau pasirodyti, palaikyti 
kuo geresnę formą ir aišku, rezul-
tatai kalba patys už save. Didžiau-
sius padėkos žodžius noriu skirti 
savo treneriui Dovydui Jokimčiui, 
kuris negailėdamas savo brangaus 
laiko, žinių, patirties, kantrybės, 
padėjo man ruoštis varžyboms. 
Visą laiką jaučiau jo ypatingą 

priežiūrą ir rūpestį pasiruošimo 
ir visų varžybų metu. Tą rezulta-
tą, kurį man pavyko pasiekti – tai 
taip pat didelis indėlis trenerio 
darbo“- neslepia sportininkas.

Taip pat atskirą padėką už įver-
tinimą jis norėjo skirti Lietuvos 
kultūrizmo ir fitneso federacijos 
prezidentui Modestui Puišei.

Absoliuti taurės nugalėtoja 
Moterų „Mis figūra“ kategori-

jos laimėtoja rokiškietė Eglė Kar-
povienė treniruojasi sporto klube 
„Reljefas“. Varžyboms ją ruošė 
treneris Modestas Puišė. E.Kar-
povienė tapo ir Absoliučia taurės 
nugalėtoja.

Lietuvos komandos dar lau-
kia varžybos Lenkijos NABBA 
kultūrizmo ir fitneso čempionate, 
vėliau dar - Čekijos bei NABBA 
Europos kultūrizmo ir fitneso 
čempionatai.

Moterų „Mis figūra“ kategorijos laimėtoja rokiškietė E. Karpovienė. (vs-foto.lt nuotr.)
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Rokiškio rajono savivaldybės administra-
cija skelbia konkursą į Rokiškio rajono sa-
vivaldybės administracijos Komunikacijos 
ir kultūros skyriaus vedėjo pavaduotojo 
(koeficientas – 9,30, karjeros valstybės 
tarnautojas) pareigoms užimti. Išsames-

nė informacija Rokiškio rajono savivaldybės interneto 
svetainėje adresu http://www.rokiskis.lt. ir Valstybės tar-
nybos portale adresu: https://portalas.vtd.lt/lt/komuni-
kacijos-ir-kulturos-skyriaus-vedejo-pavaduotojas-karje-
ros-valstybes-tarnautojas-322;51101.html

Užs. 1910

KVIEČIAME GYVENTOJUS SUSIPAŽINTI SU 
ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 

STRATEGINIO PLĖTROS 
PLANO IKI 2030 M. KONCEPCIJA

Šiuo metu Rokiškio rajono savivaldybės administracija rengia Rokiškio rajono savivaldybės strateginį 
plėtros planą iki 2030 m. Šių metų vasarą jau pradėtas įgyvendinti antras strateginio plėtros plano parengi-
mo etapas, kurio metu sukuriama strateginio plėtros plano koncepciją ir strategiją. Strateginio plėtros 
koncepcija – tai sudėtinė strateginio plėtros plano dalis, kurioje pagal atliktos aplinkos analizės, gyventojų 
nuomonės tyrimo išvadas, suformuluojamos esminės Rokiškio rajono savivaldybės problemos, sukuriama 
Rokiškio rajono savivaldybės vizija, pagrindiniai savivaldybės vystymosi prioritetai, tikslai ir uždavini-
ai, bei apibrėžimai vizijos, tikslų ir uždavinių įgyvendinimo rodikliai. Vėliau Koncepcijos pagrindu yra 
kuriama Rokiškio rajono plėtros strategija, apibrėžiant konkrečias priemones bei nurodant pagrindinius 
vykdytinus projektus. 

Rokiškio rajono savivaldybės mero patvirtintos tematinės darbo grupės 4 mėnesius svarstė Koncepcijos 
metmenis ir parengė Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano iki 2030 metų Koncepcijos 
projektą, su kuriuo galima susipažinti Savivaldybės interneto svetainėje https://rokiskis.lt/rokiskis-2030/ 

2022 m. spalio 3 d. 13.30 val. kviečiame nelikti abejingiems Rokiškio rajono ateities vizijai ir atvykti 
į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos I aukšto salę (Respublikos g. 94, Rokiškis), kur vyks 
Strateginio planavimo komisijos posėdis ir bus viešai pristatomas parengto Rokiškio rajono savivaldybės 
strateginio plėtros plano iki 2030 metų Koncepcijos projektas. Posėdžio metu bus atsakyta į Jums rūpimus 
klausimus, kartu diskutuosime apie Rokiškio rajono ateities perspektyvas. 

Užs. 1911

BUTŲ PIRKIMO SKELBIMAS
Perkančioji organizacija: Rokiškio rajono savival-
dybės administracija (kodas 188772248, Respu-
blikos g. 94, 42136 Rokiškis).
Pirkimo objektas: Rokiškio mieste perkami 1 
vieno kambario ir 1 dviejų kambarių butai; Obe-
lių mieste – 1 vieno kambario butas; Juodupės 

miestelyje – 1 vieno kambario butas su visais komunaliniais pa-
togumais. Butai su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tuale-
tu, 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 daik-
tus įsigijimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vy-
riausybės 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 energi-
nio naudingumo klasė.
Pirkimo dokumentus galima gauti gali gauti savivaldybės admi-
nistracijoje, Respublikos g. 94, Rokiškyje, prieš tai pasiskambinę 
Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojai Ernestai Jan-
čienei, mob. +370 660 49 589 arba rasti internete adresu www.
rokiskis.lt naujienų 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 valdymo 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 par-
duodamo 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 priklauso keliems as-
menims).
Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 2022 m. spa-
lio 12 d. 10.30 val. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 8 
aukšto salėje, Respublikos g. 94, Rokiškyje.

Užs. 1898

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS ĮSAKYMAS 
DĖL 2022-2023 METŲ ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS
2022 m. rugsėjo 28 d. Nr. AV-971

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnio 1 dalies nuostatomis, Lietuvos 
Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos energetikos 
ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 61, 63, 
65, 66 punktais: 
1. N u s t a t a u 2022–2023 metų šildymo sezono pradžią nuo 2022 m. spalio 3 d. Rokiškio 
rajono savivaldybės administracijos (įskaitant Rokiškio rajono seniūnijas) administraciniuose 
pastatuose, Rokiškio rajono savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė ar 
dalininkė yra Rokiškio rajono savivaldybė, bei savivaldybės kontroliuojamose uždarosiose akcinėse
ir akcinėse bendrovėse.
2. N u r o d a u, kad šilumos vartotojams (įskaitant daugiabučius namus), kurių savininkė ar 
dalininkė Rokiškio rajono savivaldybė nėra, šildymo sezonas pradedamas 2022 m. spalio 3 d., o 
šiame punkte minimi šilumos vartotojai, nusprendę pradėti savo pastatų šildymą kitu laiku negu 
šildymo sezono pradžia, apie sprendimą praneša šilumos tiekėjui.
3. P a v e d u Bendrajam skyriui paskelbti šį įsakymą savivaldybės interneto svetainėje, 
vietos spaudoje ir Teisės aktų registre. 
Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Regionų apygardos administraciniam 
teismui, skundą (prašymą) paduodant bet kuriuose šio teismo rūmuose, Lietuvos Respublikos 
administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Užs. 1912

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 7357/0006:150), 
esančio Parokiškės k., Rokiškio r., savininko A.A.S. pa-
veldėtojus, kad  UAB „Geo optimus“ matininkas Ra-
mūnas Varnas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-59) 
2022-10-11 14val. vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 
7357/0006:159), esančio Parokiškės k., Rokiškio r., ribų 
ženklinimo darbus.       
Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB 
„Geo optimus“ matininką R.Varną adresu Perkūno g.5A, 
Rokiškis, el. paštu ramunas7@gmail.com arba telefonu 8 
685 77037

Informuojame sodininkų bendrijos „Žilvitis“ pirmininką 
, kad  UAB „Geo optimus“ matininkas Ramūnas Varnas 
(kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-59) 2022-10-11 
10val. vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 7385/0008:48), 
esančio Žilvičio 1-oji g.38, Steponių k., Rokiškio r., ribų 
ženklinimo darbus.       
Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB 
„Geo optimus“ matininką R.Varną adresu Perkūno g.5A, 
Rokiškis, el. paštu ramunas7@gmail.com arba telefonu 8 
685 77037

Užs. 1913
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• Suteikiama konsultacija, 
išblaivinimas, lašelinių statymas 
darbo dienomis ir savaitgaliais visą 
parą visoje Lietuvoje. Kaina 180 
Eur. Tel. 8 614 66 605. Rokiškis
• Aplinkos tvarkymo darbai. Medžių 
genėjimas, vėjovartų tvarkymas, 
žolės pjovimas, krūmų pjovimas, 
gyvatvorių formavimas, medžių 
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kirtimas, malkų ruošimas, žemės 
dirbimas. Tel. 8 605 26 260. 
Rokiškis
• 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

PERKA
• Įmonė nuolatos superka traktorius, 
automobilius ir kitą transportą. 
Pažymas išrašome kompensacijai. 
Dokumentus sutvarkome ir 
atsiskaitome vietoje. Išsivežame patys. 
Tel. 8 630 57 863. Rokiškis
• Perkame miškus Rokiškio ir 
aplinkiniuose rajonuose.  
Tel. 8 677 08977

NUOMA

išankstinis stsiskaitymas.  
Tel. 8 694 74 955. Rokiškis
• Išnuomojamas namas. Tvarkingas, 
įrengtas, su buitine technika, su 
baldais. Yra garažas. Erdvus kiemas. 
Yra voljeras.. Tel. 8 665 74 409. 
Rokiškis
• Išnuomosiu 2 kambarių butą nuo 
spalio mėn. Tel. 8 612 93 678. 
Rokiškis
• Ūkininkas išsinuomotų žemę 
Čedasų, Didsodės, Juodupės, 
Degsnių apylinkėse.  
Tel. 8 602 53 232. Rokiškis
• Išsinuomosiu žemę Didsodėje arba 
aplink. Tel. 8 625 85 804. Rokiškis
• Išnuomojamas garažas.  
Tel. 8 611 17 092. Rokiškis
• 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 garažus esančius 
Rokiškio centre, Nepriklausomybės 
a. Nuomojami 6 garažai, vienas iš jų 
dvigubas. Galima nuomoti ne visus. 
Tel. 8 687 33 067. Rokiškis
• Ūkininkas išsinuomotų žemę 
Obelių seniūnijoje. Galimas 

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 2 žemės sklypus Kriaunų sen. 
Galimybė pirkti kartu arba atskirai. 
Tel. 8 611 43 533. Rokiškis
• Tvarkingą 2 kambarių butą 
pirmame aukšte Panevėžio g. Butas 
po remonto. Nauji vamzdynai, el. 

instaliacija, balkonas plastikinis 
įstiklintas, erdvi 9,3 kv. m virtuvė. 
Trūksta tik naujų durų. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Juodupėje, 
Tekstilininkų g. 4 aukštas. Kaina 
6500 Eur. Tel. 8 614 98 729. 
Rokiškis
• Rokiškio m. 0,1868 ha žemės 
sklypą su jame esančiais 
priklausiniais. Teirautis su 
konkrečiais ketinimais įsigyti po 17 
val. Tel. 8 685 63 284. Jonava
• Skubiai nebrangiai namą Rokiškio 
mieste. Gera vieta, namo valda 
aptverta, kiemas trinkelėmis išklotas 
ir t.t. Tel. 8 675 38 370. Rokiškis
• 1972 m. 162 kv. m mūrinį 1 a. su 
mansarda gyvenamąjį namą Kamajų 
miestelio centre (2 eilė nuo pagr. 
g.) 22 a n. v. skl. Name 5 kambiai, 
virtuvė, vonia, tualetas, veranda. 
Po namų rūsys. Kieme garažas, 
ūkiniai pastatai ir kt. Reikalingas 
k. kuro katilo ir santech. remontas. 
Kaina 20000 Eur. Tel. 8 685 26 788. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Panevėžio g. 
Namas renovuotas. Langai į abi 
puses. Butas šiltas. Tel. 8 634 88 
847. Rokiškis
• 2 kambarių butą Bajoruose. Kaina 
18000 Eur. Tel. 8 696 41 479. 
Rokiškis
• Tobulą 3 kambarių 64 kv. m butą 
Rokiškyje. Penktas aukštas. Svetainė 
sujungta su virtuve. Sumontuotas 
kondicionierius. Atliktas kapitalinis 
remontas. Patogi vieta, šalia 
mokykla, baseinas, prekybos centras  
. Kaina 78000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Sodybą vienkiemį Rokiškio raj. 
Kaina 25000 Eur. Tel. 8 620 21 782. 
Rokiškis
• Garažą Šatrijos g. Daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 5200 
Eur. Tel. 8 615 47 423. Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties žemės 
sklypą 9,67 ha ploto Zarasų raj., 
Didėjos k. Netoli didelio ežero (kad. 
nr. 4364/0002:0064) arba keičiu į 
2 kambarių butą Rokiškyje. Kaina 
31000 Eur. Tel. 8 674 22 216. 
Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties žemės 
sklypą Rokiškio raj., Obelių sen., 
Šileikių k. 8,0872 ha ploto (kad. nr. 
7325/0001:6). Atlikti geodeziniai 
matavimai. Be tarpininkų. Arba 
keičiu į 2 kambarių butą Rokiškyje. 
Kaina 27000 Eur. Tel. 8 674 22 216. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą 50,25 kv. m 
Vilties g. prie Senukų prekybos 
centro. Namas renovuotas, trečias 
aukštas, reikalingas remontas. 
Privalumai: šarvo durys, plastikiniai 
langai, balkonas. Kaina derinama. 
Kaina 35000 Eur. Tel. 8 681 58 849. 
Rokiškis

• 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

KITA

• Visiškai naują nenaudotą kieto 
kuro katilą Žvakė 20 kW. Pirktas 
prieš 2 mėn. Yra garantija. Netiko 
pagal poreikius. Naujo kaina 1700 
Eur. Kaina 1500 Eur.  
Tel. 8 692 15 838. Rokiškis
• Metalinį sandėliuką. Aukštis 2 m, 
plotis 2 m, gylis 1 m. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 600 72 049. Rokiškis
• Medienos atraižas. Atvežu.  

Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Jūros kriaukles. Kaina 18 Eur.  
Tel. 8 693 82 442. Rokiškis
• Kompostinę žemę 2,5 kub. m. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 615 60 138. 
Rokiškis
• Skaldytas malkas. Maišytas beržas 
su alksniu, 8 metrai 400 Eur. Arba 
kaladėmis maišytas 350 Eur.  
Tel. 8 606 49 355. Rokiškis
• Statybinės medžiagas, plytas, 
perdengimo blokus, kolonas, 
vamzdžius. Naudotus baldus, 
spintas, kanapas, medinės senovines 
lovas, bufetai, televizoriai 2vnt., 
geros būklės įvairius dėvėtus rūbus.. 
Tel. 8 656 93 948. Rokiškis
• 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

SIŪLO DARBĄ

• Siūlo darbą miškatraukės, 
miškakirtės operatoriams.  
Tel. 8 687 33 067. Rokiškis
• Reikalingi tinkuotojai, 
plytelių, gipso montuotojai ir 
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vienas pagalbinis darbininkas. 
Siūlome prisijungti prie mūsų 
komandos Vilniuje. Atlyginimas 
kas dvi savaites. Darbo rūbai ir 
apgyvendinimas nekainuos. Darbas 
oficialus. Kaina 2400 Eur.  
Tel. 8 604 74 745. Rokiškis
• Reikalingi plytelių meistrai, 
tinkuotojai, gipso montuotojai, 
pagalbiniai darbininkai. 
Darbas Vilniuje, Klaipėdoje. 
Komandiruotes, keliones autobusu 
apmoku. Darbo rūbus duodu. 
Atsiskaitymas kas dvi savaites. 
Kaina 2500 Eur. Tel. 8 604 74 745. 
Rokiškis
• UAB Ramundas GM reikalinga 
(-s) medienos staklių operatorė 
(-ius). Darbo vieta - Dirbtuvių g. 
13, Obeliai, Rokiškio r. Iš Rokiškio 
darbuotojai vežami įmonės 
transportu. Darbo užmokestis – 
neatskaičius mokesčių nuo 1190 Eur 
iki 1290 Eur. Tel. nr. 861003980. 
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Siūlome darbą santechnikams, 
ieškantiems darbo Lietuvoje, 
Žemaitijos regione.  
Tel. 8 637 08 855. Rokiškis
• Darbo pasiūlymas su negalia 
žmonių asmeniniams asistentams, 
ieškantiems darbo Anglijoje.  
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Senolių porai Rokiškyje reikalinga 
padėjėja buityje. Maisto gaminimas, 
pasirūpinti higiena. Erdvus namas, 
kiemas. Darbas 1 arba 2 savaičių 
pamainomis. Detalesnė informacija 
telefonu. Tel. 8 611 12 458. Rokiškis
• Reikalingas meistras sutvarkyti 
namo langų angokraščius ir sudėti 
palanges. Tel. 8 646 04 035. 
Rokiškis
• Ieškau meistro. Reikia pakeisti 
pirčiai stogą. Darbas netoli Pandėlio. 
Tel. 8 646 81 861. Rokiškis
• 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

IEŠKO DARBO

• Ieškau pagalbinio darbo. Dirbau 
statybose, automobilių remonte, 
miške. Darbo nebijau.  
Tel. 8 672 89 331. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu slaugyti bet 
kokios būklės ligonį. Turiu daug 
patirties ir rekomendacijų.  
Tel. 8 681 58 849. 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. 
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

• Žieminių kvietrugių sėklas.  
Tel. 8 611 34 820. Rokiškis
• Krūmus biokurui. Jau iškirsti. 
Pasiimti patiems. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 608 28 256. Rokiškis
• Moliūgus. 2 Eur/vnt.  
Tel. 8 625 85 804. Rokiškis
• C3 Skagen valytus kviečius.  
Tel. 8 662 27 088. Rokiškis

AUGALAI

BALDAI

Eur. Tel. 8 698 48 201. Rokiškis
• Kaip naują rašomąjį stalą 
mokykliniam kompiuteriui. 
Tinka moksleiviui, studentui. 
Kompaktiškas, išsilanksto stalviršis, 
klaviatūros lentyna ištraukiama. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 624 39 429. 
Rokiškis
• Tamsaus stiklo baro stalą. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 675 29 778. Rokiškis
• Veidrodį 520x1000. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 652 88 677. Rokiškis
• Puikios būklės sekciją. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 626 50 483. Rokiškis
• Puikios būklės išskleidžiamą 
svetainės stalą. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 625 11 069. Rokiškis
• Naują virtuvinę kriauklę su kranu. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 699 28 976. 
Rokiškis
• 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

• Rašomąjį stalą. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 658 59 937. Rokiškis
• Stalą-knygą. Buko spalva. Kaina 20 

MAISTO PRODUKTAI

• Bulves Karalienė Ana. Didesnį 
kiekį pristatau. Tel. 8 614 32 843. 
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, miežius 50 kg/15 Eur, 
maltus 50 kg/17 Eur. Kazliškio sen. 
Susidarius didesniems kiekiams 
(&gt;40 kg) Rokiškyje, Panevėžyje ir 
pakeliui pristatau. Tel. 8 615 46 365. 
Rokiškis
• Mažas bulves. Maišo kaina 6 Eur. 
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis

• Siaurą skalbimo mašiną BOSCH 
WMV 1600. Talpa - 3,5 kg, 800 aps/
min. Išm.: 60x34x85 cm (PxGxA). 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 624 80 112. 
Rokiškis
• Geros būklės šaldytuvą Whirlpool 
1,80 m. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 639 04 429. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Pilnai veikiančią siuvimo mašiną 
Singer 1937 m. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 624 90 501. Rokiškis
• Geros kokybės iš 
Vokietijos stacionarią indaplovę 45 
cm Boman. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 699 28 976. Rokiškis
• 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, 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

• Dovanoju už saldainių dėžutę 
virtuvinę spintelę su kriaukle.  
Tel. 8 686 23 372. Rokiškis
• Atiduodame daug naudotų baldų. 
Pasiimti patiems. Tel. 8 650 86 833. 
Rokiškis
• Dovanoju ramentus vaikščiojimui. 
Tel. 8 652 88 677. Rokiškis
• Dovanoju jauną nedidelį 11 mėn. 
šuniuką. Tel. 8 612 80 825. Rokiškis
• Dovanoju baltą triušį - patelę. 
Obeliai. Tel. 8 677 03 858. Rokiškis
•  Dovanoju 3 l stiklainius.  
Tel. 8 674 12 217. Rokiškis
• Naudotą ketaus orkaitę ir prausyklę 
ant keramikinio stovo. Obeliai.  
Tel. 8 677 79 571. Rokiškis

DOVANOJA

• Dėvėtus drabužius iš Skandinavijos. 
Maišais, svoris nuo 120 kg.  
Tel. +37060969958. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 610 06 806. Rokiškis
• Šiltą neperšlampantį kombinezoną, 
92-98 dydis. Lupasi atšvaitai, prie 
kakliuko užtrauko viršuje nusilupusi 
medžiaga, 7 Eur. Kitas 98-104 cm. 
Atšvaitai irgi lupasi ir petnešas reikia 
persiūti su siuvimo mašina, 10 Eur. 
Tel. 8 632 92 334. Rokiškis
• Guminius batus. Kaip nauji. 25 
dydis. Kaina 3 Eur. Tel. 8 670 54 703. 
Rokiškis
• 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. 

DRABUŽIAI/AVALYNĖ

M2 dydis, 160 cm ūgis. Kaina 
derinama. Galiu atvežti. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 612 28 947. Rokiškis

• Naujas su garantija ausines. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 681 58 849. Rokiškis
• Garso stiprintuvą Pioner SA-950 
220W, CD grotuvą Denon DCD-
700AE su pultu, garso kolonėlės 
Quadral Rubin 200W 30-22000Hz 
4omai. Viskas kartu 270 eur. Po vieną 
100eur.&nbsp;. Tel. 8 618 33 865. 
Rokiškis
• 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

GARSO TECHNIKA

VAIZDO TECHNIKA
• Puikiai veikiantį televizorių 
Samsung. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 681 58 849. Rokiškis
• Televizorių TV Star. 60 colių, 
plonas. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 639 04 429. Rokiškis
• Mažai naudotą televizorių Estar 
Android su nauja antena. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 637 10 664. Rokiškis

• Dovanojami 3 mėn. kačiukus. Yra 
savarankiški, reikalus daro į dėžutę, 
patys valgo. 3 katinai ir viena katytė. 
Tel. 8 605 98 819. Rokiškis
• Šių metų vištaites. Kaina 6 Eur.  
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis
• Naudotą narvą 70x40 cm jūrų 
kiaulytėms, degu, žiurkėnams. Dugnas 
plastmasinis, grotelės metalinės, yra 
defektų, bet naudoti tikrai galima. 
Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 672 09 395. Rokiškis
• Keturias šeimas žiemojimui paruoštų 
bičių. Tel. 8 618 33 452. Rokiškis
• Dvi rankomis melžiamas karves. 
Vieną šešių, kitą penkių veršių.  
Tel. 8 600 69 800. Kupiškis
• 3 mėn. Škotų stačiausę katytę. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 612 80 825. 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

GYVULIAI, GYVŪNAI



SKELBIMAI14 www.rokiskiosirena.lt
2022 m. rugsėjo 30 d.

• Geros būklės mažai naudotą 
planšetinį kompiuterį Samsung. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• Stacionarų kompiuterį su 
monitoriumi ir priedais. 
Kompiuterio parametrai: AMD A8-
6600k, GTTS 450 1 GB GDDR5, 
256 GB SDD, 500 GB HDD, 8 
GB DDR3 RAM. Monitoriaus 
plastmasės kampas turi defektą, bet 
sutvarkytas. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 671 49 462. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Gal kas turi kilimą ar kiliminės 
dangos, linoleumo ar parketo 
lentelių, priedelį su antena.  
Tel. 8 653 09 761. Rokiškis
• Jauna šeima ieško namų apyvokos 
baldų, naudotos veikiančios dujinės 
viryklės, bei veikiančios naudotos 
skalbimo mašinos. Tik Rokiškio 
rajonas. Tel. 8 630 50 479. Rokiškis
• Gal kas turite padovanoti 
nereikalingus bet dar tinkamus 
naudoti 2 fotelius. Tel. 8 600 76 072. 
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Sportinį vežimėlį, stumduką 3 
viename, pasispiriamą motociklą, 
didelę šiukšlių vežimo mašiną. 
Kainos nurodytos nuotraukoje.  
Tel. 8 672 66 375. Rokiškis
• Vaikišką Ikea Kritter lovą.  
Tel. 8 656 84 714. Rokiškis
• 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

RASTA, PAMESTA

• Mažai naudotą lapų pustūvą. Dėl 
detalesnės informacijos kreiptis 
telefonu. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 692 65 078. Rokiškis
• Jonser 2,3 kW.  Arba keičiu į 
dyzelinį kurą. Kaina derinama. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 675 88 304. 
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

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Geros būklės svarsčius Gira.  
Tel. 8 615 80 684. Rokiškis
• 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

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS

• Nedaug naudotą ekscentrinį 
šlifuoklį Mirca. Kaina 420 Eur.  
Tel. 8 608 41 444. Rokiškis
• Dešninius durų vyrius. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 624 62 178. Rokiškis
• Labai galingą betono atskėlimo 
plaktuką. Naudotas savaite.  
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• Lapuočių dailylentes, medieną 
pirties gultams, terasines lentas.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Spygliuočių medienos lauko 
dailylentes. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Įvairaus pjovimo statybinę 
medieną. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Naują nenaudotą medžiui ir 
metalui pjauti elektrinį pjūklą. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 671 07 360. Rokiškis
• Plytas. Tel. 8 629 11 572. Rokiškis
• Geros kokybės pjautą statybinę 
medieną. Tel. 8 618 33 452. 
Rokiškis
• Įvairią pjautą statybinę medieną. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Juodalksnio ir drebulės viengubo 
pjovimo lentas. 6 cm storio, visų 
ilgis yra 6,20 m. Kaina 300 Eur. Tel. 
8 614 19 157. Rokiškis
• Malkų skaldyklę. Kaina 340 Eur. 
Tel. 8 643 90 756. Rokiškis
• Neobliuotas grindų lentas 4x15 
cm. 1 kub. m. Tel. 8 610 06 145. 
Rokiškis
• Savadarbį, vienfazį, galingą su 
trimis srovės padėtimis suvirinimo 
aparatą. Kaina 130 Eur. Ratukus 
balionams (deguonis, propanas). 
Kaina 70 Eur. Miestai: Anykščiai, 
Rokiškis, Kupiškis, Utena, 
Panevėžys ir kt. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 652 04 800. 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
• 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

STATYBINĖ ĮRANGA
• Vandens siurblį 0,6-1,5 kub.m/h, 
H-12-20 m, 220 V, 4, 4A, 0,4 kW, 
4400 aps/min. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 650 32 684. Rokiškis

• Tvarkingą traktorių Jumz 2621B. 
1988 m., yra TA. DS kasimo kaušai - 
didelis ir mažas. Kaina 5500 Eur.  
Tel. 8 693 41 868. Rokiškis
• Lenkišką šienapjovę 1,65 m, 
purkštuvą 12 m, KP-4 kultivatorių, 
ventiliatorių (galima pūsti grūdus), 3 
m pakabinamą sėjamąją Isaria.  
Tel. 8 615 78 825. Rokiškis
• Naują diskinį skutiką JB BT900 2,7 
m su volais. Kaina 4400 Eur.  

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Tel. 8 615 78 825. Rokiškis
• Kombainą Class Merkator . Kaina 
3300 Eur. Tel. 8 615 78 825. Rokiškis
• Mažai naudotą senelio plūgą prie 
T-40, bet galima arti ir su Belarus. 
Nuo stovėjimo apsamanojęs. Kaina 
275 Eur. Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Puikiai veikiantį traktorių T-25. 
Yra TA, draudimas. Bėgių nemeta, 
blokiruotė veikia, padangos geros. 
Variklis dirba puikiai. Kaina 3200 Eur. 
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Mažai naudotą motobloką Neva 
(Honda variklis) su priedais. Kaina 
830 Eur. Tel. 8 687 75 157. Rokiškis
• Dviejų korpusų plūgus ir rotacinę 
lenkišką šienapjovę. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 623 70 104. 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

• Audi A6. 1999 m., 2,5 l, TDI, 110 
kW, TA iki 2024-09, sidabrinės 
spalvos. Pagal metus būklė labai 
gera. Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• Naują paspirtuką Beaster Scooter. 
Defektas: kiaura galinė padanga. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 625 84 198. 
Rokiškis
• Opel Signum. TA iki 2023-10. Yra 
kėbulo defektų, rūdys. Neatsidaro 
kaires puses galinis langas. Nutrukęs 
trosas priekinių sėdynių, reiktų 
pasikeisti. Tepalai, filtrai visada 
keičiami laiku. Visada tvarkoma 
servize. Geros M+S padangos. 
Naujas akumuliatorius. Kaina 1700 
Eur. Tel. 8 645 80 634. Rokiškis
• Passat. Kaina 650 Eur. Tel. 8 606 
24 106. Anykščiai
• Mercedes Benz C220. 2000 m., 
2,2 l, 105 kW, dyzelis, sedanas, TA 
iki 2024-06. Yra kablys, kėbulo 
defektai. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Ford Galaxy. 2002 m., 1,9 l, 85 
kW, 6 bėgių, 7 vietų. Visos sėdynės 
yra. TA iki 2024-03. Kaina 1300 
Eur. Tel. 8 652 39 564. Rokiškis
• 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 
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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

• Ratlankius R16 6,5 ET41. 4 vnt. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 620 24 459. 
Rokiškis
• Padangas 205/55 R16 M+S 
Tracmax. 4 vnt. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 620 24 459. Rokiškis
• Padangas 205/55 R16 M+S 
Continental. 4 vnt. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 620 24 459. Rokiškis
• LT 35 ratus 18,5 R14 C. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 600 72 049. Rokiškis
• Opel ratlankius R16 5/110 ir R17 
5/115. Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Volkswagen ratlankius R16 5/112 
R17. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. 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
• Dalimis: Renault Laguna, 2004 
m., 1,9 l, DCI, 88 kW, universalas, 
VW Passat, 2003 m., 1,9 l, TDI, 96 
kW, 6 bėgių dėžė, universalas juodos 
spalvos. Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Žiemines dygliuotas padangas 
175/65 R14. Geras protektorius. Tinka 
Ford Focus. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 686 49 301. Rokiškis
• Audi A6 C4 dalimis. 1993 m., 2,5 l, 
TDI, 103 kW, universalas.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• VW Bora dalimis. 1999 m., 1,9 
l, TDI, 66 kW. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• VW Sharan dalimis. 1999 m., 1,9 
l, TDI, 81 kW. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• Padangas 205/65 R16 C. 4 vnt.  
Tel. 8 618 13 432. Rokiškis
• Volkswagen Touareg R17 su 
žieminėmis padangomis 7 mm. Kaina 
350 Eur. Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Opel Frontera B ratus. Skardiniai 
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DALYS

ratlankiai, padangos žieminės. Dygliai 
išimti. Komplekto kaina tik 60 Eur. 
Turėtų tikti ir kitiems visureigių 
modeliams. Tel. 8 686 94 619. 
Rokiškis
• MB ratlankius su žieminėmis 
padangomis 225/55 R16. Likutis 6 
mm. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 601 51 530. Rokiškis
• Valstybinius numerius. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 652 88 677. Rokiškis
• 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
• 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. 
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



karūnos
07:00 Bunikula
07:30 Deksterio laboratorija
08:00 Šaunusis Skūbis-Dū
08:30 Tomo ir Džerio šou
09:00 Beprotiškos melodijos
09:30 Rašalo širdis
11:35 Ąžuolas Galiūnas
13:40 Robinzonas Kruzas
15:30 Policijos akademija 5. 
Užduotis Majamio pakrantėje
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Kaukės
22:00 Pabėgimo kambarys 

Btv

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu
07:00 Lietuvos galiūnų 
komandinis čempionatas. Kartena
08:00 Varom!
08:30 Tauro ragas

09:00 Pasaulio galiūnų taurė 2022
10:05 Gyvūnų socialiniai tinklai
11:10 Kova už būvį
12:15 Paranormalūs reiškiniai
13:20 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai
14:30 Ekstrasensų mūšis
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Gargždų Gargždai - Panevėžio 
7Bet-Lietkabelis
19:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Kauno Žalgiris - Šiaulių Šiauliai
21:30 Juodasis sąrašas
22:30 10-oji Kloverfyldo gatvė

Lrytas

06.00 Juvelyrų klanas
06.59 Programa
07.00 Juvelyrų klanas
08.00 Kuriantys Lietuvą
08.30 Kaimo akademija
09.00 Aiškiaregė
10.00 Krepšinio pasaulyje
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06:00 Himnas
06:02 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
06:30 Nuomonę ant 
stalo!
07:30 Bendrom jėgom
08:30 Mano pasas 
meluoja
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
09:30 Žinios
12:00 Meistrystė
12:55 Šešėlių žemė 
13:55 Jaunasis Morsas
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Beatos virtuvė
18:30 Žinios
19:00 Langas į valdžią

19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Svajonių duetai
22:40 Dagilių vagys
00:10 Lyderio vaikystė
02:05 Gyvenk du kartus
04:00 Kaip atsiranda daiktai 9 

Tv3

06:00 Triukšmingi namai
06:30 Slibinų dresuotojai. 
Pašėlusios gaudynės
07:00 Transformeriai. Kibernetinė 
Visata
07:30 Bailus voveriukas
08:00 Slibinų dresuotojai. 
Pašėlusios gaudynės
08:30 Simpsonai
09:00 Į sveikatą!
09:30 Sėkmės istorijos
10:00 Virtuvės istorijos
10:30 Gardu Gardu

11:00 Penkių žvaigždučių būstas
11:30 Kosmosas. Erdvės ir laiko 
odisėja
12:40 Delfinų sala
14:35 Daktaras Dolitlis 3
16:30 A-X-L
18:30 TV3 žinios
19:30 galvOK
21:30 Eskobaras. Kruvinas rojus
23:55 Prezidento patikėtinis
01:50 Nors mirk iš gėdos
03:45 Tikroji padėtis

Lnk

06:25 Kikumba. Kovos dėl 
karūnos
06:55 Bunikula
07:25 Deksterio laboratorija
07:55 Šaunusis Skūbis-Dū
08:25 Tomo ir Džerio šou
08:55 Beprotiškos melodijos
09:25 Meškiukas Padingtonas 2

11:35 Žiedų valdovas. Karaliaus 
sugrįžimas
15:35 Kapų plėšikė Lara Kroft. 
Gyvybės lopšys
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Adamsų šeimynėlė
21:15 Seni lapinai
23:10 Bičiulių žaidynės
01:10 Ekvalaizeris 2

Btv

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu
07:00 Kova už būvį
08:00 Varom!
08:30 Pričiupom!
09:00 Neįtikėtini gyvūnai
10:10 Gyvūnų socialiniai tinklai
11:15 Kova už būvį
12:20 Paranormalūs reiškiniai. 
Užfiksuota vaizdo kamera

13:25 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai
14:35 Ekstrasensų mūšis
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Prienų Labas Gas - Vilniaus Rytas
19:30 Muzikinė kaukė
22:00 Trylika lemtingų dienų 
01:00 Įkaitų krizė
02:50 Amerikietiškos imtynės

Lrytas

06.00 Juvelyrų klanas
06.59 Programa
07.00 Juvelyrų klanas
08.00 Pasislėpusi Palanga. 
Palangos kurortinė architektūra
08.40 Sveikatos kodas
09.00 Aiškiaregė 
10.00 Pirmi kartai
10.30 Mano vieta
11.00 Švarūs miestai
11.30 Būsto anatomija 

12.00 Vieno nusikaltimo istorija 
14.00 Teisingumo agentai
16.00 Žinios
16.30 Lietuvos mokyklos
17.00 Kuriantys Lietuvą. 
Pameistrystė.
17.30 Vantos lapas
18.00 Žinios
18.30 Bušido ringas
19.00  Grupės Jonis koncertas
20.00 Žinios
20.30 Laisvės TV valanda. Po 
septintos
21.45 Laisvės TV valanda. Po 
septintos
22.30 Žinios
23.00 Vieno nusikaltimo istorija 
01.00 Teisingumo agentai
02.50  Grupės Jonis koncertas
03.35 Lietuvos mokyklos
04.00 Būsto anatomija
04.20 Aiškiaregė
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06:00 Himnas
06:02 Teatro biografijos
07:00 Veranda
07:30 Šventadienio 
mintys
08:00 Išpažinimai
08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite
09:00 Gyventi kaime gera
09:30 Gamtininko užrašai
10:00 Gustavo 
enciklopedija
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mano geriausias 
draugas
12:00 Kelionės 
vaizdingiausiomis 
pasaulio upėmis
12:50 Laukinės Azijos 
paslaptys
13:40 Kelionių atvirukai

13:55 Agata Kristi. Mįslingos 
žmogžudystės
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:45 Duokim garo!
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės
18:30 Žinios
19:00 Savaitė su Dviračio žiniomis
19:30 Savaitė
20:30 Panorama.
21:00 Jaunieji slaugytojai
21:45 Aš graži
23:35 Didmiesčio žiburiai
01:00 Dagilių vagys
02:30 Kelionės vaizdingiausiomis 
pasaulio upėmis
03:20 Laukinės Azijos paslaptys 
04:10 Kelionių atvirukai
04:25 Agata Kristi. Mįslingos 
žmogžudystės 
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06:00 Triukšmingi namai

06:30 Slibinų dresuotojai. 
Pašėlusios gaudynės
07:00 Transformeriai. Kibernetinė 
Visata
07:30 Bailus voveriukas
08:00 Slibinų dresuotojai. 
Pašėlusios gaudynės
08:30 Simpsonai
09:00 Svajonių ūkis
09:30 La Maistas
10:00 Pasaulis pagal moteris
11:00 Svajonių sodai
12:00 Lemūrų salos gaujos
13:10 Šefas ant ratų
15:30 Mano didelės storos 
graikiškos vestuvės 2
17:20 Lietuvis pas lietuvį
18:30 TV3 žinios
19:30 X Faktorius
22:00 Žalioji zona 

Lnk

06:30 Kikumba. Kovos dėl 

10.30 Gyvenimas versle
11.00 Bušido ringas
11.30 Sveikatos kodas
12.00 Vieno nusikaltimo istorija 
14.00 Teisingumo agentai
16.00 Žinios
16.30 24/7
17.30 Neatrasta Rusija
18.00 Žinios
18.30 Krepšinio pasaulyje. Ved.: 
V. Mačiulis
19.00 Livetos ir Petro Kazlauskų 
koncertas
20.00 Žinios
20.30 Lietuvos mokyklos
21.00 Klausimėlis
21.30 24/7
22.30 Žinios
23.00 Vieno nusikaltimo istorija 
01.00 Teisingumo agentai
02.50 Livetos ir Petro Kazlauskų 
koncertas
03.35 24/7
04.20 Aiškiaregė
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas 
09:40 31-oji nuovada
10:30 Senis
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Kaip atsiranda 
daiktai 9
13:00 Bendrom jėgom.
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 Daiktų istorijos

20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Agatos Kristi Hjersonas 
23:50 31-oji nuovada
00:35 Kaip atsiranda daiktai 9
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Daiktų istorijos
02:00 LRT radijo žinios
02:05 LRT forumas
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Savaitė

Tv3

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

07:45 Svajonių sodai
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
11:00 Graikė
12:00 Nuodėminga žemė
14:00 Ir turtuoliai verkia
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Dėmesio centre su 
Edmundu Jakilaičiu
20:00 Karštai su tv3.lt
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Sekluma
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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 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 5
21:30 Žinios
22:30 Jautrus šūviams

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. 
Alytaus Wolves - Utenos Uniclub 
Casino - Juventus
21:00 Beitauno nusikaltėliai
23:05 Juodasis sąrašas

Lrytas

06.15 TV parduotuvė
06.30 Reali mistika
07.30 Aiškiaregė
10.00 Gyvi
11.00 Pėdsakas
12.00 Pirmi kartai. 60+
12.30 Kaimo akademija

13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Laisvės TV. Laikykitės ten
17.30 Lietuva tiesiogiai
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 Lietuva tiesiogiai
23.30 Laisvės TV. Laikykitės ten
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
02.30 Neatrasta Rusija 
03.00 Laisvės TV Laikykitės ten
03.50 24/7
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas
09:40 31-oji nuovada
10:30 Senis
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Kaip atsiranda 
daiktai 9
13:00 Gyvenk kaip 
galima švariau
13:30 Gamtininko 
užrašai
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 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Istorijos perimetrai
22:30 Dviračio žinios
23:00 Agatos Kristi Hjersonas
23:50 31-oji nuovada
00:35 Kaip atsiranda daiktai 9
01:00 LRT radijo žinios
01:05 (Ne)emigrantai
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Istorijos perimetrai
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Stilius
05:00 LRT radijo žinios

Tv3

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

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

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 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 5
21:30 Žinios
22:30 Purvini farai

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 CSI. Kriminalistai
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas
20:30 Pričiupom!
21:00 Ong Bak 2. Muai - tai karys
23:05 Beitauno nusikaltėliai

Lrytas

06.15 TV parduotuvė
06.30 Reali mistika
07.30 Švarūs miestai – švari 
Lietuva
08.00 Juvelyrų klanas
09.00 Vieno nusikaltimo istorija 
10.00 Gyvi
11.00  Pėdsakas
12.00 Sveikatos kodas.
12.30 Kuriantys Lietuvą. 
Pameistrystė
13.00  Nauja diena

14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Siaubingosios gamtos 
stichijos
17.30 Lietuva tiesiogiai
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 Lietuva tiesiogiai
23.30 Siaubingosios gamtos 
stichijos
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
02.30 Neatrasta Rusija
03.00 Siaubingosios gamtos 
stichijos
03.50 Juvelyrų klanas
04.35 Vieno nusikaltimo istorija 



Pasodina dėstytoją į 
kalėjimą. Sėdi kameroje kartu su 
narkomanu ir žiūri vienas į kitą.

- Žinai, - sako dėstytojas, - 
davai pažaidžiam tokį žaidimą?

- Kokį? - klausia narkomanas.
- Aš tau dėstysiu paskaitą, o tu 

vaidink publiką.
- Nu gerai, žaidžiam! - atsako 

narkomanas.
Dėstytojas atsistoja ant 

kedės ir pradeda... Dėsto, dėsto, 
narkomanas paploja, pašvilpia. 
Dėstytojui tai patinka, jis dar 
labiau užsidega noru pasakoti, 
o narkomanas vėl paploja, 
pašvilpia. Bet po kurio laiko 
narkomanui atsibosta. Jis 
atsistoja, prieina prie dėstytojo 
ir spiria į kėdę ant kurios stovėjo 
dėstytojas. Pasilenkia narkomanas 
prie dėstytojo ir klausia:

- Dėstytojau, jums viskas 
gerai?

- Gerai, gerai, bet gal matei 
kas man iš publikos spyrė?

***
Teisėjas po teismo guodžia 

pasmerktąjį:
- Nesijaudinkite, atsėdėsite 

iki gyvos galvos, o tada jau 
žiūrėsime.

***
Generalinis direktorius 

buhalteriui:
- Girdėjau kalbant, jog 

vaikštote į bažnyčią ir meldžiatės, 
kad jums pakeltų algą.

- O ką, negalima?
- Galima. Bet aš nemėgstu, kai 

žmonės mane apeidami kreipiasi į 
aukštesnes instancijas.

***

Vaikinas flirtuoja su mergina:
- Onute, eime pas mane? 

Parodysiu tau fokusą...
- Gerai, bet jei kas, tą fokusą 

pats ir auklėsi.
***
Žurnalistas klausia boksininko:
- Sakykite, kam jums 

reikalinga galva?
- Tam, kad galėčiau adekvačiai 

suvokti ir interpretuoti mane 
supančią aplinką.

- Ką?!
- Juokauju. Valgau aš į ją!
***
Plaukia krokodilas upe - žiūri 

beždžionė ant kranto žvejoja. 
Galvoja - "Priplauksiu ir 
paklausiu, kaip sekasi. Jei sakys, 
kad gerai, aš sakysiu - tik turit 
tokį snukį ir gali sektis, o jei 
sakys ne - tai ką turint tokį snukį 
prižvejosi".

Priplaukia ir klausia:
- Tai kaip sekasi žvejoti?
Beždionė atsako:
- Ką čia prižvejosi, kai 

aplinkui tokie snukiai plauko.
***
Vaikšto mama su vaiku po 

zoologijos sodą ir sustoja prie 
pavianų.

- Mama, mama, žiūrėk, pr...
programuotojai! - sušunka vaikas.

- Kodėl? - stebisi mama.
- Taigi žiūrėk: susivėlę, 

nesiskutę ir ant užpakalio 
nuospaudos.

Rugsėjo 30-oji, 
penktadienis, 

39 savaitė
Iki Naujųjų liko 92 dienos.

Dangaus kūnai: 
saulė teka 7.16 val., 
leidžiasi 19.01 val. 

Dienos ilgumas 11.45 val.
Mėnulis (jaunatis)

Šv. Jeronimas, Tarptautinė vertėjų 
diena

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Jeronimas, Sofija, Žymantas, Bytautė, 
Zofija

Rytoj: Emanuelis, Remigijus, Teresė, 
Mantas, Mintė, Benigna

Poryt: Modestas, Eidvilas, Getautė

Šiandien Lietuvos istorijoje:
1273 — nužudytas Herkus Mantas, 

prūsų sukilimo prieš kryžiuočius vadas.
1861 — gimė Pranciškus Karevičius, 

arkivyskupas, 1893—1910 metų Peterbur-
go seminarijos dėstytojas, gynęs lietuvių ir 
latvių kalbos teises bažnyčioje. Mirė 1945 
m.

1906 — gimė poetė Marija Žernecky-
tė-Sims. Mirė 1985 m

1925 — gimė rašytojas bei kino reži-
sierius Adolfas Mekas. Mirė 2011 m. JAV.

1928 — gimė dailininkas, tapytojas, 
pedagogas Jeronimas Kmieliauskas. Mirė 
2008 m.

1969 — Kretingoje gimė Lietuvos 
krepšininkas Gintaras Einikis.

1992 — Lietuvos monetų kalykla pra-
dėjo kaldinti 1, 2, 5 centų apyvartines mo-
netas.

Šiandien pasaulio istorijoje:
1787 — iš Bostono į pirmąją kelionę 

aplink pasaulį išplaukė amerikiečių laivas 
„Columbia“.

1791 — Vienoje įvyko Wolfgang 
Amadeus Mozart (Volfgango Amadėjaus 
Mocarto) operos „Stebuklingosios fleitos“ 
premjera.

1870 — gimė prancūzų fizikas, Nobe-
lio premijos už fiziką laimėtojas (1926 m.), 
Jean Perrin (Žanas Perinas).

1882 — gimė vokiečių fizikas, Geige-
rio skaitiklio kūrėjas Hans Wilhelm Geiger 
(Hansas Vilhelmas Geigeris). Mirė 1945 m.

1924 — gimė JAV rašytojas Truman 
Capote (Trumenas Kapotė). Mirė 1984 m.

1928 — Rumunijoje gimė žydų kilmės 
rašytojas Elie Wiesel (Elis Vislas), 1986 m. 
gavęs Nobelio Taikos premiją

1935 — Bostone (JAV) įvyko George 
Gershwin (Džordžo Geršvino) modernios 
operos „Porgis ir Besė“ premjera.

Post scriptum
Darbas - ne vilkas, miškan nepabėgs.

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas 

Spalio 1 d. Naktį 7
Dieną 14

R,
2-6 m/s

Spalio 2 d. Naktį 7
Dieną 13

PR,
1-5 m/s

Spalio 3 d. Naktį 7
Dieną 12

Š,
4-9 m/s

Spalio 4 d. Naktį 6
Dieną 13

ŠV,
3-8 m/s

Orų prognozė spalio 1-4 d.

Kvapni burokėlių sriuba 
su kopūstais

1.Papriką ir svogūnus susmulkinti. Kopūstą smulkiai supjaustyti arba sutarkuoti, 
bulves susmulkinti nedideliais gabalėliais. Morką ir burokėlius sutarkuoti.
2.Į didelį puodą pilti aliejų, įkaitinti. Sudėti morkas, svogūnus ir apkepti kelias mi-
nutes iki kol svogūnai taps auksinės spalvos. Sudėti burokėlius, paprikas ir kepti 
iki kol paminkštėja.
3.Į puodą su daržovėmis supilti vandenį, sudėti bulves ir kopūstą. Pabarstyti drus-
ka, pipirais. Virti apie 20 - 30 minučių iki kol bulvės suminkštės.
4.Paruoštą sriubą supilti į lėkštes, pabarstyti žalumynais, dėti grietinės ir skanauti.

INGREDIENTAI:
• 1.5 litro vandens
• 1/4 vieneto kopūstų
• 2 vienetai burokėlių (didelių)
• 1 vienetas raudonosios paprikos
• 1 vienetas morkų (vidutinio 

dydžio)
• 1 vienetas svogūnų
• 1 pundelis žalumynų (svogūnų 

laiškų, petražolių, smulkintų)
• 5 šaukštai alyvuogių aliejaus
• 3 vienetai bulvių (vidutinio dydžio)
• pagal skonį grietinės
• pagal skonį druskos
• pagal skonį juodųjų pipirų

ANEKDOTAI
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