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Kaina 0,78 Eur

Rokiškio rajono ligoninė tapo LSMU 
vidaus ligų rezidentų ruošimo baze

3 p.

5 p.

Šėlionės Mokytojų dieną: pedagogai 
traukė dainas, dainininkas gavo vazą

Palaimintų gyvūnų šeimininkai tikisi ramybės, 
tačiau neliūdi ir jos nesulaukę Savanorė N. Pranskūnaitė: 

reikia bijoti ne gyvūnų, o blogų žmonių

2 p.

4 p.

Už gyventojų skirtą 1,2 proc. GPM paramą 
įsigytas echoskopas 5 p.

Kultūristas Svajūnas Šaknys: 
norėjau, kad niekas neliptų ant galvos 6-7 p.
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Šėlionės Mokytojų dieną: pedagogai
traukė dainas, dainininkas gavo vazą

Aušra MALINAUSKIENĖ

Spalio 5-ąją, minint Tarptau-
tinę mokytojų dieną, į Rokiškio 
kultūros centrą susirinkę krašto 
pedagogai šėlo dainininkų Liudo 
Mikalausko ir Evelinos Sašenko 
koncerte. 

Paroda ir sveikinimai
Trečiadienio vakarą į Rokiškio 

kultūros centrą rinkosi rajono peda-
gogai iš krašto gimnazijų, vaikų dar-
želių, taip pat užtarnauto poilsio jau 
išėję mokytojai. Prieš šventinę dalį 
kultūros centro fojė jie apžiūrėjo vei-
kiančią mūsų rajono dailės ir techno-
logijų mokytojų darbų proginę paro-
dą „Mokytojas – mokytojui“.

Žinoma, šventė neapsiėjo be 
valdžios ir politikų sveikinimų. Pe-
dagogų bendruomenę pasveikino 
Rokiškio rajono meras Ramūnas 
Godeliauskas bei savivaldybės Švie-
timo ir sporto skyriaus vedėjas Au-
rimas Laužadis, dėkoję mokytojams 
už darbą. 

Seimo nario Vidmanto Kanopos 
padėjėja Aldona Minkevičienė per-
davė jo sveikinimą mokytojams ir 
atminimo dovanėlę su gėlių puokšte 
naujajai Rokiškio Juozo Tumo-Vaiž-
ganto gimnazijos direktorei Rasai 
Pranckūnienei. 

Surengė pamokėlę
Po to kartu su atlikėjais L. Mika-

lausku ir E. Sašenko mokytojai trau-
kė lietuviškas ir prancūziškas dainas, 
audringai plojo ir lingavo į taktą. Žo-
džio kišenėje neieškantis dainininkas 
L Mikalauskas rokiškėnams pravedė 
improvizuotą pamokėlę, pakamanti-
nėjęs juos apie Lietuvos istorijos fak-
tus, žinomas asmenybes ar populia-
rių dainų tekstus. Mokytojai drąsiai 
atsakinėjo ir smagiai juokėsi, kai su-
laukdavo dainininko replikos dėl vie-
no ar kito neva netinkamo atsakymo. 

Traukdamas dainas atlikėjas sa-
lėje sėdinčioms pedagogėms teikė 
gėles, imdamas jas iš vazos, stovin-
čios šalia scenos. Su šypsena L. Mi-
kalauskas pasakojo, kad per koncer-
tus jis gauna kalnus gėlių, todėl savo 
namuose neturi pakankamai vazų 
joms sumerkti, tuomet tam tenka 
panaudoti ir stiklainius. Todėl šį va-
karą gražiausius gėlių žiedus jis skirs 
mokytojoms, o jam tegul dovanoja 
vazas, kad būtų į ką gėles susimerkti.

Laukė siurprizas
Pasibaigus koncertui į sceną už-

lipo meras R. Godeliauskas, nešinas 
vaza su gėlėmis. Trys rožių žiedai 
buvo įteikti dainininkei E. Sašenko, 
o vaza – L. Mikalauskui. Dovanoda-
mas vazą su joje esančiu vandeniu, 
jis juokavo, kad dabar atlikėjas ne 
tik turės vieną papildomą vazą, bet 
smarkiai brangstant mokesčiams 
pravers ir vanduo.

Po koncerto, kai atėjo metas skirs-
tytis namo, rūbinėje pedagogai dar 
ilgokai krizeno iš pokšto su vaza ir 
vandeniu. 

Į rajono centrą suvažiavo viso rajono esami ir buvę pedagogai. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

L. Mikalausko rankose – dovanota vaza, 
kurią po koncerto jis paliko Rokiškio 
kultūros centre.

Rokiškio kultūros centro fojė veikė paroda.

Tarptautinę mokytojų dieną Rokiškio rajono pedagogams dainas skyrė 
L. Mikalauskas ir E. Sašenko. 

Koncertas išties buvo smagus. 

Atlikėjas dalinosi gėlėmis su mokytojomis.
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Palaimintų gyvūnų šeimininkai tikisi ramybės, 
tačiau neliūdi ir jos nesulaukę

Aušra MALINAUSKIENĖ

Spalio 4-ąją, minint Pasauli-
nę gyvūnų dieną, kol buvo au-
kojamos vakarinės Šv. Mišios, 
Rokiškio Šv. apaštalo evangelis-
to Mato bažnyčios šventoriuje 
su savo augintiniais rinkosi ro-
kiškėnai.  

Pučiant rudeniškam vėjui dau-
giau kaip 20 įvairiausių veislių 
šunų ir 4 katinėlių šeimininkai 
bendravo tarpusavyje ir kantriai 
laukė pasirodant šios bažnyčios 
klebono, Rokiškio dekanato de-
kano Eimanto Noviko. 

Užgimė tradicija
Iškart po Šv. Mišių pas juos at-

ėjęs dvasininkas sukalbėjo maldą 
ir palaimino augintinius, linkėda-
mas įsiklausyti į gamtą, kūriniją 
ir gyvūnus.

„Minint Šv. Pranciškaus dieną 
atsirado paprotys laiminti gyvū-
nus. Jau septynerius metus tęsia-
me šią gražią tradiciją ir džiaugia-
mės, kai žmonės nepatingi ateiti. 
Pirmasis gyvūnų palaiminimas 
vyko šalia Rokiškio dvaro. Pas 
mus tokia tradicija gimė tada, 
kai Rokiškyje įsikūrė Pasauliečių 
pranciškonų ordino brolija“, – 
sakė kun. E. Novikas. 

Mėgsta krėsti šunybes
Pirmą kartą vienerių metų ka-

lytę Moką palaiminti atsivedusi 
Ilma tikisi, kad po to jos keturko-
jė draugė taps ramesnė. 

„Moka labai mėgsta išdykauti 
ir krėsti šunybes, tačiau labiausiai 
norisi, kad viskas būtų gerai“, – 
šypsojosi Ilma. 

Daugiau ramybės tikisi ir de-
šimties metų toiterjero Dago 
šeimininkė Daiva, kuri kasmet 
atveda jį palaiminti ir kalbėdama 
šypteli, kad kaskart tikisi, jog šu-
nelis bus ramesnis, tačiau taip ne-
nutinka, bet mielesnis jis pasidaro 
tikrai. 

Jorio ševeliūra
Daugiausiai triukšmo savo 

skardžiu lojimu visą laiką šven-
toriuje kėlęs ir iš kitų keturkojų 
vėjo taršoma, garbiniuota ševe-
liūra išsiskyrė Joris, vis ramina-
mas šeimininkas Petro. 

„Kasmet reikia palaiminti, nes 
12 metų Joris – šeimos narys. 
Vaikai jį atvežė iš Kauno, kai jam 
tebuvo 8 mėnesiai. Šuns šeimi-
ninkai išvyko į Angliją, o mes ap-
gyvendinome pas save“, – Jorio 
istoriją trumpai nusakė Petras.

Po oficialiosios dalies visi ša-
lia bažnyčios įsiamžino bendroje 
nuotraukoje.  

Rokiškio dekanato dekanas E. Novikas laimino rokiškėnų augintinius. Ilma su augintine Moka bendravo su Petru ir jo šeimos nariu Joriu. 

Kęstutis pirmą kartą atnešė palaiminti savo katytę Neiną. Ugnė su augintine Sima. 

Po palaiminimo ceremonijos – bendra nuotrauka. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Daiva su nerimstančiu Dagu. Į bažnyčios šventorių rinkosi rokiškiečiai su savo augintiniais.
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Savanorė N. Pranskūnaitė: 
reikia bijoti ne gyvūnų, o blogų žmonių

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Po dviejų metų atoslūgio, gy-
vūnų globėjus užplūdo prašymai 
priimti pamestus keturkojus. Ro-
kiškyje benamiais gyvūnais besi-
rūpinanti savanorė, gyvūnų gero-
vės organizacijos „Antras šansas“ 
koordinatorė Nijolė Pranskūnaitė 
sako galinti tik spėlioti, ar gatvėje 
šunys ir katės atsiduria iš vargo, ar 
dėl kitų priežasčių.

Laukia šeimininkų
„Nežinau, ar tai sieti su skurdu. 

Gal tiesiog žmonės mažiau jų užka-
sa, nes galvoja, kai nebereikės, galės 
nuvežti ir atiduoti gyvūną globėjams. 
Priežastis gali būti ir ta, kad žmonės 
tapo jautresni, atsakingesni ir tiesiog 
dažniau praneša pamatę gatvėje pa-
liktą gyvūną, –  apie tai, kas galėjo 
išauginti benamių keturkojų gretas 
svarsto pašnekovė.

Kiekvieną dieną savanoriai su-
laukia daugybės pranešimų, atsako į 
30-50 telefono skambučių. Žmonėms 
reikia konsultacijos, patarimų, ką da-
ryti, jeigu gyvūnas suserga, neėda ir 
pan.  

Šiais metais rokiškėnams jau išdo-
vanota apie 300 kačiukų, savo naujų 
šeimininkų dar laukia apie 30  rainių. 

Šunimis atsikrato rečiau
Savanorė pastebi, kad šunimis 

žmonės atsikrato žymiai rečiau, kita 
vertus, katės vislesnės ir jų daugiau.

Rokiškyje nėra gyvūnų globos 
namų, todėl savanoriai ypač dėkingi 
tiems žmonėms, kurie atveria savo 
namų duris išmestiems gyvūnams. N. 
Pranskūnaitė įsitikinusi, kad neįma-
noma sukišti visų gyvūnų į prieglau-
das, todėl dirba kitu principu: bando 
perkalbėti katės ar šuns atsikratyti nu-
sprendusius šeimininkus, siūlo jiems 
pagelbėti maistu, sterilizuoti gyvūną, 

tik nepavykus susitarti ieško kitų glo-
bėjų. Jeigu gyvūnai laukiniai, neprisi-
leidžia žmonių, jie paliekami gyventi 
toje aplinkoje, tačiau ieškoma žmo-
gaus, kuris stebėtų ir pasirūpintų juo 
(pamaitintų ir pan.).

Per metus – 76 katės
Rokiškietė juokauja: jeigu prieš 

keletą metų kas nors būtų pasakęs, 
kad ji pati priglaus dešimtis kačių, 
būtų atkirtusi, kad to niekada nebus. 
Tačiau pradėjusi savanoriauti suskai-
čiavo: pirmaisiais metais jos namuo-
se laikinai gyveno 76 katės.  

„Kaimuose yra daug žmonių, ku-
rie globoja gyvūnus, kažkada išmes-
tus iš namų. Visas Rokiškio rajonas 
tarsi dideli globos namai. Mūsų pa-
grindinė užduotis ir tikslas sustabdyti 
benamių gyvūnų dauginimąsi, padėti 
kiek įmanoma išlikti jiems sveikiems 
ir paremti maistu“, – savanorių misiją 
apibūdina pašnekovė.

Sąžinės įstatymas
„Standartinė situacija, nuvažiuo-

ja žmonės į kaimą ir randa sodybo-
je penkis kačiukus, tada skambina 
mums, klausia, ką daryti. Išsiaiškina-
me, ar katė prisileidžia žmones. Jeigu 
kačiukai naminiai, bandome ieškoti 
jiems namų, jeigu laukiniai, tiesiog 
apsiribojame tuo, kad jiems bus atlik-
ta sterilizacija ir maldaujame žmonių, 
kad jie neišvarytų tų kačiukų ir leis-
tų jiems gyventi ten, kur juos rado. 
Viena katė Obeliuose atvedė 5 vadas, 
nes buvo nepagaunama. Kai žmonės 
sugebėjo ją pagauti, kačiukus paėmė-
me, jie bus paauginti ir padovanoti, o 
mamą sterilizuosime ir paleisime ten, 
kur ji buvo pagauta“, – apie situacijas, 
su kuriomis susiduria besirūpindama 
keturkojais, pasakoja N. Pranskūnai-
tė. Savanoriams tenka susidurti ir su 
žiauriais atvejais, kai pranešama apie 
užrištuose maišeliuose randamus gy-
vūnus. Tokių maišelių rasta konteine-
riuose, darželio teritorijoje. 

Sukišo į maišą
Kavoliškio gyventojai paskambi-

N. Pranskūnaitė pasakoja vaikams apie savanorišką veiklą. 

no, kai išgirdo konteineryje rėkančius 
į maišą sukištus kačiukus. Gyvūnams 
bus ieškoma globėjų.  

Kartais žmonės kreipiasi dėl pa-
galbos laukiniams gyvūnams. Tačiau 
savanoriai atviri – trūksta įstatyminės 
bazės, kad galėtų jiems padėti.  Ve-
terinarijos gydytojai bijo liestis prie 
laukinių gyvūnų, nes tai darydami 
pažeistų įstatymus, o dirbti nelegaliai 
nenori. Taigi teikiant pagalbą sužeistai 
lapei ar barsukui, tenka rinktis. 

„Laukiniams gyvūnams negalime 
suteikti pagalbos pagal įstatymus, bet 
yra ir sąžinės įstatymas“, – sako sava-
norė.

Kaltas ne vargas
Materialiniai nepritekliai, senatvė, 

ligos – nebūtinai tos priežastys, dėl 
kurių atsisakoma auginti gyvūną. Sa-
vanorė pastebi, kad netgi priešingai – 
dažnai patys stokojantys žmonės linkę 
dalintis, rūpintis silpnesniu. Socialine 
pedagoge dirbanti N. Pranskūnaitė 
sako, kad profesinės žinios praverčia 
ir savanoriškoje veikloje, situacijose, 
kaip reikia įvertinti žmogaus galimy-
bes, ar jis sugebės išlaikyti dar vieną 
gyvūną ir pan.

Anot pašnekovės, priežastis, ko-
dėl atsikratoma gyvūno – greičiausia 
ne materialinė padėtis, o vidinis ver-
tybinis laikrodis. Kartais sprendimus 
verčia priimti nepalankios aplinkybės. 
Nijolė prisimena atvejį, kai du senu-
kai – vyras sergantis Parkinsono liga 
ir beveik kurčia močiutė – nebegalė-
dami gyventi kaime ir susiruošę persi-
kelti į butą Vilniuje, nesikratė atsako-
mybės dėl augintinio, patys ieškojo, 
kam galėtų palikti didelį šunį.

Kita istorija – kaip 90-metė mo-
čiutė ieškojo šeimininkų savo katei. 
Močiutė nerimavo, kad jai mirus, ne-
bus kam pasirūpina gyvūnu. Močiutės 
vaikai kategoriškai atsisakė priglausti 
katę. Netrukus paaiškėjo ir šventas 
melas: vaikai neišsižada gyvūno, 
tačiau specialiai buvo nupirkę katę  
senyvai motinai, kad šioji nesijaustų 
vieniša, pajudėtų besirūpindama au-

gintine.

Katapenė
„Dirbame nemokamai, laužome 

savo automobilius, naudojame savo 
kurą, patalpas, bet mes galime padėti 
milžiniškam kiekiui gyvūnų“, – sako 
N. Pranskūnaitė. 

Paklausta, iš kur tas noras aukoti 
laiką, jėgas ir lėšas besirūpinant ketur-
kojais, nedvejoja: iš pat vaikystės.

„Aš buvau močiutės auginamas 
vaikas, mano lovoje visada buvo pilna 
kačių, parsinešdavome gydydavome 
paukštelius, žiemą nešdavome maisto 
stirniukams, kurapkoms, rinkdavau 
peliukus,  driežiukus.

 Kai buvau maža ir klausdavo, kuo 
būsiu, kai užaugsiu, atsakydavau, kad 
katapenė. Šalimais gyveno moteris, 
kuri dirbo fermoje kiaulių šėrėja, ją 
vadino kiaulepene. Tai sugalvojau, 
kad jeigu yra kiaulepenė, gali būti ir 
katapenė – ta, kuri peni kates“, – prisi-
mena rokiškėnė. 

Turi nelaukti valdžios
Moteris prisipažįsta iš pradžių 

nelabai norėjusi imtis savanorystės, 
tačiau paskui suprato – jeigu nori kaž-
kam padėti, turi nelaukti valdžios ar 
kitokios pagalbos ir pradėti nuo savęs. 

„Kai padedi gyvūnui ar žmogui, 
gauni  atgalinį ryšį, matai kaip jie kei-
čiasi tavo dėka. Žmogaus prigimtis to-
kia, kad jis jaučiasi laimingas galėda-
mas kažkuo pasirūpinti“, – įsitikinusi 
pašnekovė. 

Ji sako nebijanti gyvūnų – reikia 
žmonių blogų bijoti, nes šie neturi 
saiko ir daro baisius dalykus, net tai 
suvokdami.

Aukoja ir darželinukai
Kalbėdama apie rūpinimąsi gyvū-

nais, N. Pranskūnaitė pabrėžia, kad 
rokiškėnai būtų kaip be rankų, jeigu 
ne Utenos gyvūnų mylėtojų draugija, 
kurie pagelbėja ir maistu, ir vaistais, ir 
pastoge gyvūnams.  Rokiškio gyvūnų 
mylėtojai džiaugiasi sulaukiantys ra-
jono gyventojų gražių iniciatyvų, kai 
gyvūnus paremia verslo atstovai, vai-
kų darželiai, pavieniai asmenys.

„Labai noriu padėkoti žmonėms, 
kurie nuolat mums padeda. Viena 
moteris paaukoja po 150 Eur kiekvie-
ną mėnesį“, –  džiaugiasi pašnekovė. 

Pasak jos, tokios sumos užtenka 5 
kačių sterilizacijai.

Dažnai nežinome
Kiek savanorių Rokiškyje rūpina-

si gyvūnais būtų sunku suskaičiuoti. 
Vieni šiai veiklai atsidavę aktyviau, 
kiti – priešokiais. 

„O tie žmonės, kurie kažkur nu-
veža, palieka maišelį maisto, pastato 
pašiūrę katėms savo kieme – ar jie 
ne savanoriai? Arba ta močiutė, kuri 
iš savo pensijos globoja 18 svetimų 
kačių, o jos seniukas dėl to labai pyks-
ta… Dažnai mes tų žmonių net vardų 
nežinome“, – apie savanorystės pa-
vyzdžius kalba N. Pranskūnaitė.Noras rūpintis gyvūnais N. Pranskūnaitei  atsirado dar vaikystėje.

„Gyvūnų nebijau“, – sako gyvūnų gerovės organizacijos „Antras šansas“ 
koordinatorė. (N. Pranskūnaitės asmeninio archyvo nuotr.)
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Nuo spalio 5 dienos Rokiškio PASPC 
pradėta skiepyti nuo gripo

Trečiadienį, spalio 5-ąją, Ro-
kiškio pirminės asmens sveikatos 
priežiūros centre (PASPC) prade-
dama skiepyti nuo gripo. 

Nuo spalio 5 dienos užsiregis-
truoti skiepui galima skambinant 
Rokiškio PASPC registratūros tele-
fonais 8 458 52912, 8 458 32383, 8 
614 61235. Taip pat bus skiepijama 

ir ambulatorijose. 
Nemokamai skiepijami Rokiš-

kio PASPC pasirinkę pacientai: 65 
metų ir vyresni, sergantieji lėtinė-
mis ligomis, nėščiosios, sveikatos 
įstaigų darbuotojai ir socialinių 
įstaigų gyventojai. Mokama gripo 
vakcina bus galima pasiskiepyti 
vaistinėse. 

Rokiškio PASPC inf. 

Už gyventojų skirtą 1,2 proc. GPM 
paramą įsigytas echoskopas

Aušra MALINAUSKIENĖ

Rokiškio pirminės asmens 
sveikatos priežiūros centras 
(PASPC) už įstaigai skirtą 1,2 
proc. gyventojų pajamų mokestį 
(GPM) įsigijo modernų echosko-
pą. Šios savaitės pradžioje jis 
buvo atvežtas į įstaigą. 

Rokiškio PASPC direktorė 
Danguolė Kondratenkienė sakė, 
kad įstaigos 1,2 proc. GPM su-
kauptos lėšos buvo skirtos įsigyti 
moderniam „Samsung“ gamybos 

echoskopui. 
„Senasis echoskopas, kurį turė-

jome, buvo visapusiškai pasenęs, 
todėl, kai specialistai atvežė ir pa-
jungė naująjį, juokavo, kad senojo 
neišmestume, nes jis praktiškai 
antikvarinis. Senasis aparatas dar 
veikė, bet jo raiška ir techninės ga-
limybės jau neatitinka šiandienos 
reikalavimų. Būtent dėl tos prie-
žasties diagnostikai mums labai 
reikėjo naujos įrangos. Naujasis 
aparatas bus skirtas ginekologi-
nėms ligoms diagnozuoti, nėštu-
mo eigai stebėti, o esant poreikiui 

gali būti naudojamas ir vidaus 
organų echoskopijai. Taip pat juo 
galima atlikti krūtų echoskopijas“, 
– kalbėjo D. Kondratenkienė. 

Naujuoju echoskopu jau dirba 
dvi PASPC gydytojos akušerės gi-
nekologės Dalia Buikienė ir Dalia 
Maželienė. 

Pasak PASPC vadovės, tai nebe 
pirmas pirkinys, kuris įsigyjamas 
už  įstaigai skirtas 1,2 proc. GPM 
lėšas. Prieš keliolika  metų (2007 
m.) iš šių pinigų buvo nupirktas 
modernus kūno sudėties  analiza-
torius. 

Gydytojos akušerės ginekologės D. Buikienė ir D. Maželienė (sėdi) džiaugiasi, kad gavus naują echoskopą pagerės ligų 
diagnozavimas. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Nuo spalio 10 dienos Rokiškio rajono 
ligoninės skyriuose laikinai stabdomas 
pacientų lankymas

Didėjant sergančiųjų viršu-
tinių kvėpavimo takų infekcija 
skaičiui, nuo spalio 10 dienos, 
pirmadienio, VšĮ Rokiškio ra-
jono ligoninėje laikinai stabdo-
mas pacientų lankymas. 

Ligonių lankymas bus leidžia-
mas išimtinais atvejais – gydan-
čio gydytojo  leidimu. Pacientams 
siuntinius galima bus palikti spe-
cialiai tam skirtoje vietoje rū-
binėje darbo dienomis nuo 8.00 
iki 16.00 val., poilsio ir švenčių 

dienomis nuo 14.00 val. iki 16.00 
val.

Pasak Rokiškio rajono ligoni-
nės direktoriaus Raimundo Marti-
nėlio, lankymo tvarka bus keičia-
ma atsižvelgiant į epidemiologinę 
situaciją rajone. 

„Informuojame, kad  Rokiškio 
rajono ligoninės konsultacinė po-
liklinika dirbs įprasta tvarka. Pa-
cientams rekomenduojama dėvėti 
veido apsaugos priemones“, – pa-
brėžė R. Martinėlis.

Rokiškio rajono ligoninės inf. 

Rokiškio rajono ligoninėje stabdomas pacientų lankymas. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Rokiškio rajono ligoninė tapo LSMU 
vidaus ligų rezidentų ruošimo baze

VšĮ Rokiškio rajono ligoninę 
Lietuvos sveikatos mokslų univer-
sitetas (LSMU) patvirtino, kaip 
bazę ruošti vidaus ligų reziden-
tams. Tai reiškia, kad keletą mė-
nesių mūsų ligoninėje šios srities 
rezidentai atliks praktinius mo-
kymus, prižiūrimi čia dirbančių 
gydytojų. 

„Teikėme paraiškas LSMU ir Vil-
niaus universiteto (VU) Medicinos 
fakultetui, kad ligoninė galėtų tapti 
anesteziologijos ir reanimatologi-
jos, chirurgijos, ortopedijos-trau-
matologijos ir vidaus ligų rezidentų 
rengimo baze. Sulaukėme žinios, 
patvirtinančios, kad LSMU ligoninę 
patvirtino vidaus ligų rezidentūros 
rengimo baze. Rezidentai dalį mo-
kymų atliks Rokiškio rajono ligo-
ninėje, tad lauksime pirmų jaunųjų 
medikų“, – sakė Raimundas Marti-

nėlis, Rokiškio rajono ligoninės di-
rektorius. 

Vidaus ligų rezidentūros gydy-
tojai mūsų ligoninėje galės mokytis 
ir dirbti su gydytojais, taip pat atliks 
praktinės dalies mokymus. 

„Tikimės, kad tai mums padės 

pritraukti daugiau jaunų gydytojų, 
kurie vėliau liktų dirbti Rokiškyje“, 
– tikisi įstaigos vadovas. 

Taip pat dar laukiama sprendimo 
ir dėl kitų rezidentūros studijų pro-
gramoms pateiktų paraiškų.

VšĮ Rokiškio ligoninės inf.

Rokiškio rajono ligoninėje bus rengiami rezidentai.  („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)
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ant galvos. Po truputį dar moky-
kloje pradėjau sportuoti, tik tuomet 
dar ne taip rimtai žiūrėjau į sportą 
kaip dabar. Tiesiog norėjau būti sti-
prus kaip ir kiekvienas vaikas. Kai 
pamačiau vaizdo įrašą apie kultū-
rizmą ir tai, ką galima padaryti su 
kūnu, pagalvojau, kad galbūt ir aš 
tai galėčiau. Tada dar labiau su-
sidomėjau šia sporto šaka, rinkau 
medžiagą.

– Kada įvyko pirmosios rim-
tesnės varžybos, kai pasirodėte 
scenoje? Tuomet drebėjo kojos ar 
širdis?  

– Prieš tris ar ketverius metus su-
siradau trenerį, tai buvo Modestas 
Puišė, Lietuvos kultūrizmo ir fitne-
so federacijos prezidentas, kuris tre-
niruoja mane ir dabar. Pirmos mano 
varžybos buvo  pavasarį, lipau ant 
scenos Ignalinoje. Kiekvieną kartą 
ruošiantis varžyboms yra jauduliu-
kas, bet tai ne baimė, o azartas: kaip 
pasirodysi, kaip pasiseks.

– Ar norėdamas išlaikyti spor-
tinę formą daug laiko skiriate 
treniruotėms?

– Treniruojuosi iki pusantros va-
landos per dieną, negerai sportuoti 
ilgą laiką. Geriau trumpiau, bet in-
tensyviai. Paskutinę savaitę leidžiu 
kūnui pailsėti.

 Nors sportuoju daug metų, vis 
dar vyksta ieškojimai, koks treni-
ruočių intensyvumas, maistas la-
biausiai tinka mano kūnui, manau, 
kažkada atrasiu optimaliausią vari-
antą, kuris padės pasiekti dar geres-
nių rezultatų. Nėra vieno būdo, ku-
ris tiktų visiems, kiekvienas atletas 
individualiai turi atrasti savo kelią.

– Dabar, kai išsipildė Jūsų sva-
jonė, pasiekėte tam tikras formas, 
ar sulaukiate daugiau dėmesio, 
galbūt slaptų gerbėjų žinučių?

– Pažįstami pasveikina, šios 
sporto šakos atstovų rokiškėnų nėra 
daug. Slaptų žinučių negaunu. Gal-
būt yra tų gerbėjų, bet aš to nežinau. 
Jeigu motyvuoju jaunus žmones ar 
galiu kažkam būti pavyzdžiu, labai 
tuo džiaugiuosi. Kaip sportininkui 
ir žmogui tai pati geriausiai dovana 
– vadinasi, einu teisingu keliu.

– Iš Rokiškio kultūristų esate 
pasiekęs turbūt daugiausiai. Koks 
laimėjimas pačiam yra sunkiau-
siai iškovotas ir brangiausias?

– Paskutinis, Lenkijoje vykusia-
me čempionate, nes tai tarptautinės 
varžybos, o laimėjus tarptautiniu 
mastu, medalis yra kitokios prabos. 
Man tai viena didžiausių pergalių. 
Latvijoje esu laimėjęs fitneso  var-
žybose, bet tai neteikė tokio malonu-
mo, kaip dabar.

– Per karantiną atradote naują 
veiklą – nėrėte rankines. Ar dar 
lieka laiko šiam užsiėmimui?

– Dabar šią veiklą apleidau, nes 
reikia intensyviai ruoštis varžyboms. 
Nesakau, kad visiškai tuo  nebeužsi-
imsiu, bet dabar nėra tam laiko. Rei-
kia energijos ir tiesioginiam darbui, 
turiu užsidirbti sportui, nes kultūriz-
mas tikrai nėra pigi sporto šaka. Kie-
kvienas pasiruošimas daug kainuoja.

 – O iš nėrimo negalima uždirb-
ti, gal bandėte parduoti savo ran-
kines?

– Pradžioje vieną kitą rankinę 
pardaviau, dovanojau, kad liktų pri-
siminimas, bet norint užsidirbti, rei-

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Mėnesiai griežtos dietos ir 
kasdienės treniruotės – tai tik 
dalis kainos, kurią tenka sumo-
kėti siekiant pergalių. Kultūristas 
Svajūnas Šaknys sako, kad kūno 
formavimas – nesibaigiantis ir 
labai įdomus procesas. Vos prieš 
savaitę Lenkijoje vykusiame vy-
kusiame NABBA kultūrizmo ir fi-
tneso čempionate Vyrų klasikinio 
kultūrizmo kategorijoje bronzos 
medalį iškovojęs rokiškėnas kol 
kas vadina tai savo didžiausiu 
pasiekimu. Su kultūristu Svajū-
nu Šakniu kalbėjome ne tik apie 
pergales ir rezultatą, kurį scenoje 
vertina žiūrovai bei teisėjai, bet ir 
kaip tai pasiekiama.

– Po sėkmingos pasirodymo 
Varšuvoje planuojate dalyvauti 
spalio 21–22 dienomis Prahoje 
vyksiančiame NABBA Europos 
kultūrizmo ir fitneso čempionate. 
Laiko lieka nedaug. Kaip vyksta 
pasirengimas?

– Dabar gerinu fizinę formą. Po 
varžybų kūnui duodu šiek tiek pail-
sėti, bet išlaikau tam tikrą kalorijų 
kiekį. Likus mažiau dienų, pradedu 
įgauti formą: žaidžiu su vandeniu, 
maistu, mažinu angliavandenių 
kiekį, valgau daugiau baltyminio 
maisto, kad išryškėtų raumenukai.

Tai nereiškia, kad galima visiš-
kai atsipalaiduoti. Valgau ką noriu 
tik dieną po varžybų ar dar kitos 
dienos iki 12 val. Jau penktą mėne-
sį laikausi varžybinės dietos. Kūnas 
gauna tiek fizinio krūvio, kad pilnu 
skrandžiu negalėtum treniruoti, su-
pykintų. Kai rengiamės varžybo-
mis, tada pagrindinis maistas būna 
ant  garų virta žuvis arba vištienos 
krūtinėlė ir daug daržovių. Nebūna 
taip, kad visus metus laikaisi dietos 
– organizmas subyrėtų. Kiekvienais 
metais, sulig kiekvienomis varžy-
bomis ateina tam tikra patirtis, ži-
nios.

Šis sportas, procesas, kai keitie-
si, labai įdomūs, būtų galima apie 
tai kalbėti valandų valandas.

– Kuo palepinate skrandį po 
varžybų, kai jau galite šiek tiek 
atsipalaiduoti?

– Nuo vaikystės esu pripratęs 
prie miltinių patiekalų ir saldumy-
nų. Mėgstu varškėčius, koldūnus.  
Didelė ar nedidelė tai nuodėmė 
sportininkui? Labai priklauso nuo 
to, kiek tų varškėčių suvalgai. Ne-
būna taip, kad maistas virsta iš lėkš-
tės. Jeigu mėgaujuosi maistu, tai 
labai nedideliais kiekiais.  Kol po 
varžybų 8–9 valandas važiavau iš 
Lenkijos, mėgavausi tik trapučiais, 
o sekmadienį jau buvo 4–5 varškė-
čiai su uogiene. Ir cepelinų paraga-
vau. Dar varškės apkepo gabalėlį ir 
koldūnų.

– Kultūrizmas vadinamas ge-
ležinių žmonių sportu. Kodėl Jūs 
susidomėjote šia sporto šaka?  

– Vaikystėje buvau gana silpnas 
vaikas, daug sirgdavau, visada sva-
jojau sustiprėti, neleisti kitiems lipti 

Tarptautinėse varžybose Lietuvai atstovavęs rokiškėnas S. Šaknys džiaugiasi prizine vieta ir patirtimi. (Asmeninio archyvo nuotr.)

„Kūno fomavimas – nesibaigiantis ir labai įdomus procesas“, – tvirtina sportininkas.
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Varšuvoje iškovotas apdovanojimas – viena svarbiausių rokiškėno pergalių.

Su M. Puiše, Lietuvos kultūrizmo ir fitneso federacijos prezidentu.

kėtų rimčiau tuo užsiimti, kurti re-
klamą, pasiūlyti įvairesnių gaminių, 
keisti rankinių formas.

– Bet tai atrodo visiškai nesu-
derinami dalykai: kultūrizmas ir 
nėrimas. Kas jus išmokė nerti?

– Mes, žmonės, galime būti labai 
įvairiapusiai. Nerti išmokė interne-
tas – kai kažkuo susidomi, gali visko 
išmokti.

– Minėjote, kad kultūrizmas 
brangi sporto šaka. Tačiau jūs 
garsinate Rokiškio kraštą, dabar 
– ir tarptautinėse varžybose. Ar 
turite rėmėjų, kurie padėtų? Gal 
verslo atstovai siūlė pareklamuoti 
jų produkciją už finansinę para-
mą?

– Rėmėjų neturiu, viskas iš mano 
paties kišenės. Ši sporto šaka brangi 
todėl, kad reikia atitinkamo maisto, 
kainuoja važinėjimai pas trenerį, 
treniruotės, grimai, startiniai mokes-
čiai, taip pat papildai ir vitaminai, 
kurie yra neatsiejama šio sporto da-
lis.

Siūlymų reklamuoti produkciją 
nebuvo, bet tikrai su malonumu tai 
padaryčiau, būtų puiku, jeigu galė-
čiau pristatyti savo krašto gaminius.  

– Koks optimalus amžius šioje 
sporto šakoje.  Ir kaip manote, ar 
jau pasiekėte savo, kaip sportinin-
ko  viršūnę?

– Visada galvoji, kad gali pasiekti 
daugiau.  Šiuo sportu gali užsiimti 
visą gyvenimą, tik tai reikia daryti 
protingai. Pasaulyje yra ir 80-mečių, 
lipančių į sceną.

Lietuvoje veteranai irgi siaučia, 
vyresni nei 50  metų sportininkai  
pasiekia ne vieną apdovanojimą Eu-
ropos varžybose.  

– Ar nejaučiate kartais nuovar-
gio dėl įvairių apribojimų, inten-
syvių treniruočių ir kas būna ta 
varomoji jėga, skatinanti nepasi-
duoti?

–Ne, kiekvieną kartą eidamas į 
salę treniruotis jaučiu malonumą. 
Esu azartiškas žmogus, man šis 
sportas įaugęs į kraują, be to jau ne-
galėčiau. Net jeigu būna sunki darbo 
diena, sporto salėje aš pasikraunu, 
atsipalaiduoju, grįžęs būnu tarsi ki-
tas žmogus. Kiti gal mėgsta vairuoti, 
prie televizoriaus skaniai pavalgyti, 
sodinti ar dviračiu važinėti, o man 
sportas viena geriausių atsipalaida-
vimo formų. Įeidamas į salę „kai-
fuoju“, dar maloniau, jeigu galiu 
kažkam padėti, patarti.

Tai alinanti sporto šaka, kartais 
būna nelengva, kai trūksta energijos 
ir negali pasimėgauti maistu. Būna 
nuotaikų kaita, bet išlauki ir vėl 
viskas gerai. Sunkiausia tiems žmo-
nėms kurie yra šalimais, bet artimieji 
mane palaiko – geriau eiti kažkokiu 
keliu, negu nieko nedaryti.

Treniruotėms kasdien skiria 1,5 val.
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Lietuvos Raudonasis Kryžius 
surengė senjorams „Pasimatymą kine“

Rita GRIGALIENĖ

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
Rokiškio skyrius rugsėjo 29 d. 
senjorams surengė „Pasimaty-
mą kine“ Rokiškio rajono savi-
valdybės Juozo Keliuočio viešo-
joje bibliotekoje. Kodėl būtent 
senjorams? Dėl to, kad artėja 
Tarptautinė pagyvenusių žmonių 
diena, minima spalio 1 d., o tuo 
pačiu norint paraginti tuos mūsų 
vyresniuosius, kurie pasiilgsta 
paprasto žmogiško bendravimo, 
dalyvauti „Šiltų apsilankymų“ 
programoje.

Paragino draugauti
Pradedant dokumentinio Giedrės 

Žičkytės filmo „Šuolis“ peržiūrą, į 
susirinkusius senjorus kreipėsi Lie-
tuvos Raudonojo kryžiaus Rokiškio 
skyriaus vadovė Jurgita Erslovienė. 
Ji  paragino filmo pažiūrėti atvyku-
sius senjorus prisijungti prie Lie-
tuvos Raudonojo Kryžiaus „Šiltų 
apsilankymų“ programos ir susipa-

žinti su savanoriais, pasirengusiais 
tapti jų draugais bei pagalbininkais, 
mažinant vienišumo jausmą. Nu-
skambėjo kvietimas pasidalinti ži-
nia apie šią programą su kitais, vie-
nišais ir bendravimo pasiilgusiais 
senjorais.

Šilta aplinka
Susirinkusiųjų būrys nebuvo 

gausus. Buvo senjorių, atvykusių 
pažiūrėti filmo net iš Obelių, tačiau 
buvo ir tokių, kurios, paskambi-
nus po renginio, atsakė pabijoję 
subjurusio oro, prastai pasijutę ir 
pasirinkę buvimą namie. Buvo ir 
ne senjorų, susidomėjusių galimy-
be pamatyti šį daug apdovanojimų 
pelniusį filmą. Čia pat buvo gali-
mybė susipažinti  su aktyviomis 
„Šiltų apsilankymų“ programos 
savanorėmis bei su mokymus iš-
klausiusia, tačiau dar neįsiliejusia 
į  Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
veiklas savanore Ieva. Atvykusieji 
buvo pakviesti pasivaišinti arbata ar 
kava, sausainukais arba išgerti kad 

ir paprasčiausio vandens. Juk laukė 
netrumpa filmo peržiūra – jo tru-
kmė yra beveik pusantros valandos.

Išskirtinė istorija
Filmas „Šuolis“ kino teatruose 

neberodomas. Šis 2020 metais lie-
tuvių režisierės Giedrės Žičkytės 
sukurtas dokumentinis filmas pasa-
koja apie drąsų tais laikais žmogaus 
poelgį – 1970-aisiais Simas Kudir-
ka peršoko iš sovietinio žvejybos 
laivo „Sovetskaja Litva“ į JAV pa-
krančių apsaugos katerį ir pasipra-
šė politinio prieglobsčio. Deja, jis 
buvo grąžintas atgal ir už „tėvynės 
išdavystę“ įkalintas Sibire. Simas 
sulaukė didžiulio tarptautinio pa-
laikymo – dėl jo išlaisvinimo buvo 
rengiamos tūkstantinės demonstra-
cijos. Lietuvis iš Griškabūdžio tapo 
tarptautiniu žmogaus laisvių pažei-
dimo simboliu, o jo likimą sprendė 
net du JAV prezidentai – Richardas 
Nixonas ir Geraldas Fordas. Filme 
parodoma, kaip po penkiasdešim-
ties metų Simas Kudirka, lydimas 

žinomos režisierės, vėl sugrįžo į 
amerikiečių laivą „Vigilant“. Šį 
kartą – dar kartą išgyventi jo liki-
mą pakeitusį šuolį. Filme naudota 
archyvinė medžiaga, kalbinti su šia 
istorija susiję žmonės.

Sukėlė įvairias emocijas
Filmas daugeliui pasirodė liū-

dnas. Buvo ir salę palikusių su aša-
romis. Įsigyventa į sudėtingą filmo 
herojaus likimą, kuris su kitų pa-
galba kovą už laisvę laimėjo ir tapo 
JAV piliečiu. Ten atvyko ir visi jo 
artimieji. Buvo ir tokių, kurie sakė, 
kad šis filmas – apie tai, kad pasau-
lyje yra daug gerų žmonių, neabe-
jingų netgi nepažįstamo žmogaus 
bėdai, jo siekiams bei svajonėms. Į 
tai viena senjorė atrėmė, kad aplin-
kui mus vis dar daug blogų ketini-
mų turinčių asmenų. Nusprendėme, 
kad vis tik labiau verta žmonėse 
ieškoti gėrio ir ieškoti žmonių, ku-
rie tuo gėriu nori dalintis. Jų tikrai 
yra, tik reikia mokėti ieškoti!

Sugrįžo į Lietuvą
Pasidomėjus filmo herojaus liki-

mu dabar, paaiškėjo, kad Simui Ku-
dirkai vis tik Lietuva brandžiame 
amžiuje tapo artimesnė – pasikeitus 
laikams, sovietmečiui būdingam 
nepritekliui, jis sugrįžo į gimtąją 
Suvalkiją ir prieš metus, būdamas 
virš 90-ies metų amžiaus, dar gyve-
no Pilviškių miestelyje Vilkaviškio 
rajone. Deja, niekur nedingo prisi-
minimai iš sovietinio kalėjimo, kal-
tinimų, netgi smurto bei gyvenimo 
Sibire sudėtingomis sąlygomis.

Filmo peržiūroje dalyvavę sen-
jorai neišleisti be dovanų – lanks-
tinukų apie Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus veiklas bei sveikatai nau-
dingo šaltalankių aliejaus – imu-
nitetą stiprinančio maisto papildo. 
Dokumentinio filmo „Šuolis“ per-
žiūrą Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
Rokiškio skyrius surengė ir Skemų 
socialinės globos namų senjorams.

Filmą susidomėję žiūrėjo tiek pakviesti į susitikimą senjorai, tiek Lietuvos Raudonojo Kryžiaus savanorės. Savanorė Rima filmo žiūrovei įteikė dovanų. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Netikėtai į filmo peržiūrą užsuko jauna LRK savanorė, kuri nekantriai laukia su ja norinčio draugauti 
senjoro skambučio. Senjorės vaišinosi kava ir arbata.
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Panevėžio apskrities vyriau-
siojo policijos komisariato Kri-
minalinės policijos organizuoto 
nusikalstamumo tyrimo valdybo-
je atliekamas ikiteisminis tyrimas 
dėl galimo disponavimo dideliu 
kiekiu narkotinių ar psichotro-
pinių medžiagų, turint tikslą jas 
platinti (Baudžiamojo kodekso 
260 str. 2 d.), disponavimo nar-
kotinėmis ar psichotropinėmis 
medžiagomis be tikslo jas platinti 
(BK 259 str. 1 d) bei įrenginių to-
kioms medžiagoms gaminti gami-
nimo ir laikymo (BK 262 str.).

Ikiteisminis tyrimas, kurį kon-
troliuoja ir jam vadovauja Panevė-
žio apygardos prokuratūros Orga-
nizuotų nusikaltimų ir korupcijos 
tyrimo skyriaus prokuroras, buvo 
pradėtas gavus informacijos, kad 
Rokiškio rajono gyventojas L. P. 
galimai platina narkotines ar psi-
chotropines medžiagas.

Tyrimo metu, atliekant kratas 
Rokiškio rajone esančioje sodyboje 
ir jos teritorijoje esančiuose pasta-
tuose, rastos įrengtos patalpos su 
specialiai sumontuota įranga, skirta 
galimai narkotinių ar psichotropinių 
medžiagų auginimui. Kratos metu 

rastas ir paimtas didelis kiekis, kaip 
įtariama, narkotinių ar psichotropi-
nių medžiagų – kokaino, kanapių ar 
antžeminių jų dalių. Taip pat rasta 
ir paimta galimai psichoaktyvių ha-
liucinogeninių grybų.

Atliekant kratas buvo pasitelktos 
gausios policijos pareigūnų pajė-
gos, dalyvavo Panevėžio apskrities 
vyriausiojo policijos komisariato 
Kriminalistinių tyrimų tarnybos 
Kriminalistinio aptarnavimo sky-
riaus specialistai, kinologas su tar-
nybiniu šunimi.

Baudžiamasis kodeksas už dis-
ponavimą dideliu kiekiu narkotinių 
ar psichotropinių medžiagų turint 
tikslą jas platinti numato laisvės 
atėmimą nuo 8 iki 10 metų, o už 
įrengimų kvaišalams gaminti ga-
minimą ir laikymą – baudą, areštą 
arba laisvės atėmimą iki 4 metų. 
Už disponavimą psichotropinėmis 
ar narkotinėmis medžiagomis be 
tikslo jas platinti gresia bauda arba 
areštas, arba laisvės atėmimas iki 
dvejų metų.

Panevėžio VPK inf.

Obelių gyventojui prireikė visų specialiųjų 
tarnybų pagalbos

Spalio 4-ąją 01 val. 14 min. Greitoji medicinos pagalba gavo 
pranešimą, kad Dirbtuvių g., Obelių mieste, reikia pagalbos atida-
rant buto duris, nes gyventojui galimai sutrikusi sveikata. Atvykus 
Priešgaisrinės gelbėjimo tarnyboms, kopėčiomis pro langą patekta į 
butą, durys atidarytos. Įleisti Greitosios medicinos pagalbos medikai 
ir Policijos komisariato pareigūnai.

Užvirtęs medis ant kelio

Spalio 5 d. 12val. 41 min. gautas pranešimas, kad Saulėtekio g., 
Krylių kaime, Kamajų seniūnijoje, kelyje tarp Verksnionių ir Kalvių 
kaimo, miške ant žvirkelio užvirtęs medis. Užtvertas pravažiavimas, 
viena eismo juosta. Atvykus Priešgaisrinės gelbėjimo pareigūnams, 
medis pašalintas grandininio pjūklo pagalba.

Prokuratūra teismui perdavė dvi bylas, 
dėl senolių plėšimų Rokiškio mieste ir rajone

Panevėžio apylinkės proku-
ratūra teismui perdavė dvi bau-
džiamąsias bylas, dėl senolių plė-
šimų Rokiškio mieste bei rajone.

Kaip antradienį pranešė proku-
ratūra, bylose du Vilkaviškio rajono 
gyventojai kaltinami apiplėšę vien-
kiemyje gyvenančių senukų porą, o 
trys rokiškėnai – garbaus amžiaus 
Rokiškio miesto gyventoją.

2022 metų balandį į Rokiškio ra-
jone esantį vienkiemį naktį įsibrovė 
keturi nepažįstami vyrai. Jie 90-me-
čius sodybos šeimininkus mušė, 
reikalavo atiduoti pinigus.

Senukai įsibrovėliams atidavė 
apie 300 eurų. Išvertę namus ir dau-
giau pinigų neradę plėšikai pasiša-
lino.

Anot prokuratūros, kadangi 
sodybos šeimininkų telefonus įsi-
brovėliai buvo sugadinę, naktį išsi-
kviesti pagalbos jie negalėjo. Vyrui 
pranešti apie įvykį pavyko tik rytą 
nuėjus į kaimyninę sodybą.

Ikiteisminį tyrimą šioje byloje 
atliko Panevėžio policija, jam va-
dovavo Panevėžio apylinkės proku-

ratūra.
Prokuroro teigimu, atliekant ty-

rimą įvykio vietoje rasti įkalčiai 
leido identifikuoti ir sulaikyti du 
įtariamuosius – Vilkaviškio rajone 
gyvenančius 34 metų R. B. ir A. B.

Jiems pateikti kaltinimai dėl plė-
šimo, įsibraunant į patalpas, įvyk-
dyto veikiant bendrininkų grupėje.

A. B. taip pat kaltinamas ir ne-
teisėtu disponavimu šaudmenimis. 
Per kratą jo namuose rasta 12 šovi-
nių, skirtų šaunamiesiems B kate-
gorijos ginklams, jų laikyti leidimo 
vyras neturėjo.

„Abu kaltinamieji savo kaltę 
dėl plėšimo neigia. Tačiau ikiteis-
minio tyrimo metu surinkti įrody-
mai leidžia pagrįstai manyti, kad 
šie asmenys dalyvavo įvykdant šią 
nusikalstamą veiką“, – pranešime 
cituojamas ikiteisminius tyrimus 
vykdęs prokuroras Paulius Jasiu-
kaitis.

Kitas apiplėšimas įvykdytas 
Rokiškio mieste birželio 24-osios 
naktį.

Į privatų namą įsibrovė vyrai 
ėmė reikalauti kieme stovėjusio au-

tomobilio užvedimo raktelių. Namo 
šeimininkas 80-metis rokiškėnas 
paaiškino, kad į užsienį išvykusio 
sūnaus automobilio raktelių neturi.

Įsibrovėliai senuką mušė ir gąs-
dino. Raktelių negavę jie išėjo, ta-
čiau iš namo pagrobė televizorių 
bei kirvį. Dar vieną televizorių ir 
telefoną plėšikai sudaužė.

Garbaus amžiaus vyras pagalbos 
paprašė ryte pro šalį einančio kai-
myno.

Ikiteisminį tyrimą atliekantys 
Panevėžio pareigūnai įtariamuosius 
nustatė. Tai ne kartą teisti rokiškė-
nai: 51 metų A. B., 50-ies A. K. ir 
37 metų J. T.

Jiems pateikti kaltinimai dėl plė-
šimo veikiant bendrininkų grupėje. 
Savo kaltę rokiškėnai neigia.

Abi bylos perduotos nagrinėti 
Panevėžio apylinkės teismo Rokiš-
kio rūmams. Baudžiamasis kodek-
sas už plėšimą, įvykdytą įsibraunant 
į patalpas, numato laisvės atėmimą 
iki septynių metų.

BNS inf.

 Asociatyvi nuotr.

 Asociatyvi nuotr.

Kratų metu Rokiškio rajone policijos 
pareigūnai surado kvaišalų ir jų gaminimo įrangą

Pasieniečiai gauna partiją NATO 
standartus atitinkančių ginklų

Spalio 4 d. VSAT iš kariuome-
nės perima 500 komplektų NATO 
standartus atitinkančių ginklų - 
šturmo karabinų G–36.

Kaip jau skelbta anksčiau, šiais 
metais iš kariuomenės pasieniečiai 
planuoja gauti ginklų už 3,5 mln. 
eurų, tai yra 1 687 komplektus G–36. 
Likusių 1187 komplektų perdavimas 
planuojamas šių metų gruodį. Tuo-
met didesnioji dalis VSAT automati-
nių ginklų atitiks NATO standartus.

Dar anksčiau pasieniečiai jau 

buvo gavę 200 šturmo karabinų 
G–36.

Ši moderni ginkluotė pakeis 
NATO standartų neatitinkančius pa-
sieniečių turimus ginklus.

Teisės aktais nustatyta, kad, be 
kitų vykdomų funkcijų, VSAT įve-
dus karo padėtį ar ginkluotos gyny-
bos nuo agresijos (karo) atveju gina 
valstybę priklausydama ginkluoto-
sioms pajėgoms.

Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos informacija

 Asociatyvi nuotr.

Asociatyvi „Rokiškio Sirenos“ nuotr.

Asociatyvi „Rokiškio Sirenos“ nuotr.
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BUTŲ PIRKIMO SKELBIMAS
Perkančioji organizacija: Rokiškio rajono savivaldybės administracija (kodas 188772248, 
Respublikos g. 94, 42136 Rokiškis).
Pirkimo objektas: Rokiškio mieste perkami 1 vieno kambario ir 1 dviejų kambarių 
butai; Obelių mieste – 1 vieno kambario butas; Juodupės miestelyje – 1 vieno kam-
bario butas su visais komunaliniais patogumais. Butai su bendro naudojimo patal-

pomis (virtuve, tualetu, dušine), mediniuose ar karkasiniuose namuose bei butai, kurių nusidėvėjimas 
yra didesnis kaip 60 proc., nebus perkami.
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba 
nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų 
įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Paraiškos vertinimo kriterijai: kaina, buto techninė būklė ir energinio naudingumo klasė.
Pirkimo dokumentus galima gauti gali gauti savivaldybės administracijoje, Respublikos g. 94, Rokišky-
je, prieš tai pasiskambinę Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojai Ernestai Jančienei, 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 parduodamo buto adresas, kontaktinio 
asmens vardas, pavardė ir telefono nr.
Pateikiami šie dokumentai:
1. Užpildyta paraiška;
2. Nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
3. Kadastro duomenų bylos kopija;
4. Buto energetinio efektyvumo sertifikato kopija;
5. Notaro patvirtintas įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui teikti paraišką ir derėtis dėl buto pardavi-
mo (jei paraišką teikia ne pats savininkas arba kai butas nuosavybės teise priklauso keliems asmenims).
Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 2022 m. spalio 12 d. 10.30 val. Rokiškio rajono savi-
valdybės administracijos 8 aukšto salėje, Respublikos g. 94, Rokiškyje.

Užs. 1898
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• Griovimo darbai.  
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• Biologinių valymo įrenginių 
August ir ko pardavimas, 
montavimas, aptarnavimas. Lauko 
inžinerinių tinklų įrengimas: Lietaus 
nuotekos, drenažas, vandentiekis, 
buitinės nuotekos. Visi žemės 
kasimo, lyginimo darbai. www.
rokiskiokasyba.lt. Tel. 8 679 19 742. 
Rokiškis
•  Nuomojama pirtis šalia Rokiškio, 
ramioje vietoje, mažai kompanijai 
iki 6-8 asmenų. Gimtadieniui ar 
šiaip smagiam laiko praleidimui. 
Galimybė pasinaudoti šašlykine. 
Jūsų patogumui yra įrengta 
persirengimo, dušo ir tualeto 
patalpa. Automobiliui vieta šalia 
pirties. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 648 03 343. Rokiškis

PERKA

• Ieškau riešutmedžio spalvos 
impregnanto iš parduotuvės Lidl. 
Tel. 8 687 79 329. Rokiškis
• Nupirkčiau lauko šėryklą 
galvijams. Tel. 8 699 95 794. 
Rokiškis
• Perku dviejų tarifų elektros 
skaitiklį, nerūdijančio plieno 
statinaitę nuo alaus, konservavimo 
puodą. Tel. 8 611 27 116. Rokiškis
• Perku naudotą nešiojamą 
kompiuterį. Būtina SSD ir 
procesorius i3\i5. Tel. 8 631 96 015. 
Rokiškis
• Skubiai perkame bet kokios 
būklės automobilius. Gali būti 
apleistas, ilgai stovintis, be 
numerių, nurašytas, išregistruotas, 
nebetinkamas naudojimui, tinkamas 
tik į metalo laužą arba puikios 
būklės. Tinkamą variantą paimčiau 
iškarto su traliuku.  
Tel. 8 613 43 941. Rokiškis
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Informuojame sodininkų bendrijos „Kooperatininkas“ pirminin-
ką , kad  UAB „Geo optimus“ matininkas Ramūnas Varnas (kva-
lifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-59) 2022-10-18 nuo 14val. vyk-
dys žemės sklypo (kadastro Nr. 7357/0074:8), esančio Smėlynės 
g.10, Uljanavos 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. 1919

NUOMA

• Išsinuomočiau žemės ūkio 
paskirties žemę. Žemė gali būti 
apleista. Tel. 8 621 27 880. Rokiškis
• 4 kambarių butą mikrorajone. 80 
kv. m. Arti daug patogiam 
gyvenimui reikalingų įstaigų 
(mokyklos, darželiai, parduotuvės, 
poliklinika). Didelis balkonas ir 
rūsys. 5/5 a. Tel. 8 655 04 628. 
Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti vieno kambario 
butą. Privalumas, kad bute galėtų 
gyventi ir katinas (tvarkingas, 
ramus). Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 672 01 325. Rokiškis
• Skubiai ieškau garažo nuomai 
Rokiškyje mikre arba mieste. 
Apsvarstysiu visus variantus. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 625 86 030. Rokiškis
• Ilgam laikui nuo spalio 12 d. 
išsinuomosiu tvarkingą butą 
su baldais ir buitine technika 
Rokiškyje. Domina tik su sutartimi. 
Kaina 130 Eur. Tel. 8 646 51 495. 
Rokiškis
• Ieškau žemės nuomai.  
Tel. 8 615 46 365. Rokiškis
• Išnuomojamas 2 kambarių butas 
su baldais ir buitine technika. 
Pageidautina be augintinių.  
Tel. 8 612 03 159. Rokiškis
• Ieškau nuomai garažo prie 
autobusų stoties arba Gruodžio 
g., kad būtų mikro rajone. Laukiu 
pasiūlymų. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 646 74 476. 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

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Tvarkingą dviejų kambarių butą 
Pandėlio g. 31-5. Yra du rūsiai, 
pastovus parkingas automobiliui. 
Kaina 26000 Eur. Tel. 8 621 27 880. 
Rokiškis
• 4 kambarių butą Kavoliškyje, 
Melioratorių 7e-7. 4 aukštas. Galima 
šildyti malkomis ir dujomis. Kaina 
41000 Eur. Tel. 8 624 27 683. 
Rokiškis
• Tvarkingą 2 kambarių butą Taikos 
g. Rokiškyje renovuotame name. 
Galima kraustytis ir gyventi. Kaina 
43000 Eur. Tel. 8 625 32 576. 
Rokiškis
• Naudotą skydinį metalinį garažą. 
Visos detales sužymėtos. Galiu 
atvežti į vietą. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 687 73 343. Rokiškis
• Sodą miesto teritorijoje. Labai 
geras susisiekimas, graži vieta, 
asmeniniai vartai, tvenkinys 
žvejams, poilsiui miestelėnams, 
sodininkavimui. Tel. 8 674 44 393. 
Rokiškis
• 3 kambarių 65 kv. m butą 
Rokiškio raj. Juodupės miestelyje, 
Tekstilininkų g. Pirmas aukštas. 
Sudėti plastikiniai langai, įstiklintas 
didelis balkonas. Kambariuose 
sudėtos laminuotos grindys. Vonia 
ir tualetas atskirai. Kaina 8700 Eur. 
Tel. 8 634 35 728. Rokiškis
• Mišką 6,33 ha iš bendro 11 
ha.Subačius. Kaina 10000 Eur.  
Tel. 8 629 19 468. Rokiškis
• 3,0 ha mišką Rokiškio raj. Kaina 
45000 Eur. Tel. 8 603 78 185. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą. Vidinis, šiltas, 
plastikiniai langai, balkonas 
įstiklintas ir šarvo durys. Kaina 7000 
Eur. Tel. 8 605 23 390. Rokiškis
• Vytauto g. garažo tipo ūkinį 
pastatą 30 kv. m. Yra antras aukštas 
(palėpė). Kaina 11000 Eur.  
Tel. 8 644 49 927. Rokiškis
• 30 kv. m butą Juodupėje, Liepų 
g. 15. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 685 77 109. Rokiškis
• Keičiu 2 kambarių butą 
Kavoliškyje į 1 kambario butą 
Kavoliškyje. Tel. 8 611 30 815. 
Rokiškis
• Rokiškio mieste geroje vietoje dalį 
namo. Tel. 8 623 01 338. Rokiškis
• Tvarkingą 2 kambarių butą 
Rokiškyje pirmame aukšte.  
Tel. 8 673 30 382. Rokiškis
• Sodybą Veduviškio k., 14 km nuo 
Rokiškio. Namas sudegęs, ūkiniai 
pastatai prastos būklės. Yra elektra, 
du šuliniai, padaryti geodeziniai 
matavimai. Plotas 0,33 ha. Kaina 
8000 Eur. Tel. 8 610 49 889. 
Rokiškis
• 2 kambarių 52,25 kv. m butą P. 
Širvio g. 2 min. iki darželio,4 min. 
iki mokyklos, arti parduotuvės. 
Namas renovuojamas, ketvirtas 
aukštas, reikalingas remontas. 
Privalumai: rami vieta, patogus 
išplanavimas, daug saulės. Kaina 
35000 Eur. Tel. 8 675 11 702. 
Rokiškis
• Sodas Uljanavos kaime, už miškų 
urėdijos. 6 arų sklypas. Yra sodo 
namelis (2 kambariai ir virtuvė) 
su rūsiu. Rūsys įrengtas po visu 
namuku. Yra šiltnamis, rūkykla, 
šulinys, pavėsinė automobiliui. 
Šalia yra prūdas, už tvoros miškas.. 
Kaina 25000 Eur. Tel. 8 648 35 586. 
Rokiškis
• Namą Rokiškio mieste. 
Renovuotas, šiltas ir tvarkingas. 
Galima mainyti į butą su Jūsų 
priemoka. Tel. 8 675 38 370. 
Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties žemės 
sklypą Rokiškio raj., Obelių sen., 

Šileikių k. 8,0872 ha ploto (kad. nr. 
7325/0001:6). Atlikti geodeziniai 
matavimai. Be tarpininkų. Arba 
keičiu į 2 kambarių butą Rokiškyje. 
Kaina 27000 Eur. Tel. 8 674 22 216. 
Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties žemės 
sklypą 9,67 ha ploto Zarasų raj., 
Didėjos k. Netoli didelio ežero (kad. 
nr. 4364/0002:0064) arba keičiu 
į 2 kambarių butą Rokiškyje. Yra 
žemės nuomininkas, puikiai tiktų 
investicijai. Kaina 31000 Eur.  
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Namą su ūkiniais pastatais 
Rokiškio r., Lašų k., Norkūnų 
g. 1983 m. Plotas 113 kv. m, 
pasodybinis sklypas 25 arai, šalia 
dirbamas žemės sklypas 19 a. Yra 
patogumai, dalinai įrengtas antras 
aukštas. Kaina 31000 Eur.  
Tel. 8 652 98 237. Rokiškis
• 2 butų namą. Kiekviename aukšte 
po atskirą virtuvę, atskirą tualetą, 
vonią. Puikiai tiktų dviem šeimoms. 
Kiekviename aukšte po 68 kv. m, 
įrengtas rūsys panašaus ploto ir 
palėpė panašaus ploto. Du garažai, 
uždaras kiemas apsodintas tujomis, 
ūkinis pastatas. Kaina 110000 Eur. 
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• 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

KITA

• Malkas rąsteliais. Ilgis 3 m. 
Vežame. Tel. 8 680 49 599. Rokiškis
• Sausas skaldytas lapuočių malkas. 
Tel. 8 680 49 599. Rokiškis
• Sausas medienos atraižas. Vežu po 
2,5 m su automobilinę priekabelę. 
Spygliuotis. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 602 87 040. Rokiškis
•  5 metrus sausų malkų. Obeliai, 
Rokiškio raj. Tel. 8 620 66 284. 
Rokiškis
• Geras žiemines padangas 205/55 
R16 8 mm. Kalnų dviratį. Diskiniam 
pjūklui diskus du ir ašį su guoliais. 
Obliavimo stakles. Akordeoną 
Woltmeister 96 bosų.  
Tel. 8 620 67 272. Rokiškis
• Tena sauskelnes suaugusiems L 
dydžio. 10 pakų po 28 vnt. 10 Eur/
pak. Tel. 8 651 59 296. Rokiškis
• Įvairią pjautą statybinę medieną. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Naudotą siuvimo mašiną. Smulkūs 
defektai, bet jie netrukdo siuvimui. 
Reikėtų gal kažką pasireguliuoti, 
nes siuvant nutraukia siūlą. Vokiška. 

Kaina 20 Eur. Tel. 8 682 26 469. 
Rokiškis
• Pigiai malkas rąsteliais, kaladėmis 
ir skaldytas. Baltalksnis, beržas.  
Tel. 8 699 03 637. Rokiškis
• Kopūstų pjaustyklę. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Įrankius, Karcher aukšto slėgio 
plovyklą, Karcher garinį siurblį. Už 
viską 150 Eur. Tel. 8 686 48 236. 
Rokiškis
• Lauko televizoriaus anteną, 
metalinę naują krosnelę (buržuiką). 
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• Naują šildymo katilą. Apatinio 
degimo. Pristatau.. Kaina 1200 Eur. 
Tel. 8 612 21 760. Rokiškis
• Šiaudus rulonais.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Rūkyklą su krosnele. Kaina 350 
Eur. Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• 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

SIŪLO DARBĄ

darbininkai. Darbas Vilniuje. 
Apgyvendinsiu, darbo rūbus 
išduosiu. Atsiskaitymas kas 2 
savaites už darbus. Kaina 2600 Eur. 
Tel. 8 604 74 745. Rokiškis
• Darbo pasiūlymas šiltnamio 
darbuotojams, ieškantiems darbo 
Norvegijoje, Trondelag mieste.  
Tel. 8 629 97 089. Rokiškis
• Ieškau plytelių klijuotojų. 
Atlyginimas kas dvi savaites 
už atliktą darbą, mokama už 
kvadratūra. Darbas oficialiai, 
apgyvendinu, darbo rūbus ir 
įrankius išduodu. Darbas Vilniuje. 
Kaina 2500 Eur. Tel. 8 604 74 745. 
Rokiškis
• Reikalingas pagalbinis darbuotojas 
dirbti Rokiškyje ir jo apylinkėse, 
darbai statybos sektoriuje. 
Reikalavimai - be žalingų įpročių. 
Tel. 8 603 64 685. Rokiškis
• Reikalingas žmogus gebantis 
sudėti vidaus palanges bei apdirbti 
angokraščius. Tel. 8 646 04 035. 
Rokiškis
• Darbo pasiūlymas staliams 
ieškantiems darbo Norvegijoje, 
Trondheim mieste. Kaina 3600 Eur. 
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Darbo pasiūlymas valytojoms 
ieškančioms darbo Norvegijoje, 
Egersund, Sirevag ir Naerbo 
miestuose. Kaina 3100 Eur.  
Tel. 8 611 45 080. 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. Tauragė
• Darbo pasiūlymas virtuvės šefams 
ir virėjams ieškantiems darbo 
Suomijoje. Tel. 8 611 45 080. 
Rokiškis
• Darbo pasiūlymas langų ir durų 
gamybos darbuotojams ieškantiems 
darbo Suomijoje. Tel. 8 611 45 080. 
Rokiškis
• Darbo pasiūlymas pastolių 
montuotojams Suomijoje, Uusimaa. 
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Darbo pasiūlymas gipso kartono 
montuotojams ieškantiems darbo 
Švedijoje, Malmo.  
Tel. 8 637 08 855. Rokiškis
• Darbo pasiūlymas sandėlio 

• IĮ B. Kurkliečio įmonė siūlo darbą 
autošaltkalviui. Tel. 8 687 98 271. 
Rokiškis
• Reikalingi apdailininkai, plytelių 
klijuotojai, dažytojai, pagalbiniai 
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darbuotojams padangų sandėlyje, 
ieškantiems darbo Olandijoje, 
Moerdijk mieste. Tel. 8 637 08 855. 
Rokiškis
• Siūlo darbą miškatraukės, 
miškakirtės operatoriams.  
Tel. 8 687 33 067. Rokiškis
• Reikalingi tinkuotojai, 
plytelių, gipso montuotojai ir 
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

IEŠKO DARBO
• Pilnametis ieško darbo Rokiškyje 
ir aplink. Domintų laikinas darbas, 
dienai ar dviem kadangi mokausi. 
Dienai 45 Eur., kaina derinama.  
Tel. 8 678 57 899. Rokiškis
• 18 m. ieškau trumpalaikio 
darbo. Yra galimybė dirbti dviem 
(savaitgaliais). Tel. 8 692 39 074. 
Rokiškis
• Ieškau darbo nuo 8 iki 17 val .  
Tel. 8 678 26 467. Rokiškis
• Ieškau darbo. Gal kam reikia 
sunešti malkas ar sugriebti kieme 
lapus. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 604 46 236. Rokiškis
• Iš Juodupės 45 metų vyras ieško 
nuolatinio darbo. Neturiu vairuotojo 
pažymėjimo. Tel. 8 680 90 181. 
Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Galiu 
prižiūrėti senyvo amžiaus žmones. 
Patirties turiu. Tel. 8 615 92 745. 
Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Galiu 
prižiūrėti vaikius, padėti po pamokų.  
Turiu pedagoginį išsilavinimą ir 
patirtį. Tel. 8 615 92 745. Rokiškis
• Ieškau darbo savaitgaliais.  
Tel. 8 615 91 429. Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Gali būti 
prekyba, gamyba, naktinė pamaina. 
Tel. 8 622 69 561. Rokiškis
• Ieškau pagalbinio darbo. Dirbau 
statybose, automobilių remonte, 
miške. Darbo nebijau.  
Tel. 8 672 89 331. Rokiškis

BALDAI

• Virtuvinį komplektą. Staliukas 
stiklinis stabilus tvirtas. Lengvai 
prasiilgina iš šonų. Prailginto 
matmenys 132x80 cm, neprailginto 
80x80 cm. 6 vienodos kėdės. 
Mokėta 240Eur. Galiu atvežti. 
Anykščiai. Tel. 8 696 65 249. 
Rokiškis
• Medinę pakabinamą lentyną su 
stalčiumi. Kaina 23 Eur.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Dvigulę lovą 180x200 cm. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 604 14 777. Rokiškis
• Vaiko kambario baldų komplektą: 
spinta, rašomasis stalas, komoda, 
lentyna, pastatoma lentyna, stalo 
kėdė. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 685 18 977. Rokiškis
• Geros būklės tvirtą viengulę lovą 
su patalynės dėže. Išmatavimai: 
plotis 80 cm, suskleistos ilgis - 135 
cm, išskleistos - 200 cm. Kaina 80 
Eur. Tel. 8 648 98 905. Rokiškis
• 2 kėdes po 20 Eur.  
Tel. 8 656 75 102. Rokiškis
• Geros būklės virtuvės komplektą. 
Stalo ilgis 97 cm, plotis 62 cm, 
aukštis 73 cm, suolas 94x74 cm. Tik 
skambučiai. Galiu atvežti. Kaina 170 
Eur. Tel. 8 686 32 140. Anykščiai
• Antikvarinę ąžuolinę spintą. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 672 48 125. Rokiškis
• Didelį 200x145 cm dydžio beveik 
nenaudotą raštuotą storesnį kilimą. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 608 75 687. 
Rokiškis
• Vidutinio dydžio 100x165 cm 
raštuotą storesnį kilimą. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 608 75 687. Rokiškis
• Didelį 245x180 cm dydžio beveik 
nenaudotą raštuotą storesnį kilimą. 
Kaina 30 Eur. Tel. 8 608 75 687. 
Rokiškis
• Rašomąjį stalą. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 658 59 937. Rokiškis

• Pašarinius kviečius. Likutis apie 
1,5 t, supilti į maišus. Kaina 230 
Eur. Tel. 8 622 34 944. Rokiškis
• Ž. kviečių sėklą Creator C3 
beicuota 400 Eur., nebeicuota 350 
Eur. Tel. 8 620 18 784. Rokiškis
• Už simbolinę kainą krūmus 
biokurui. Jau iškirsti, pasiimti 
patiems. Tel. 8 608 28 256. Rokiškis
• Sėklinius žieminius česnakus.  
Tel. 8 627 08 628. Rokiškis
• Sėklinio dydžio bulves Vineta  
0,30 Eur/kg. Tel. 8 628 65 180. 
Rokiškis
• Žieminių kvietrugių sėklas.  
Tel. 8 611 34 820. Rokiškis

AUGALAI

BUITINĖ TECHNIKA

• Ketaus (špižinius) radiatorius. 13 
sekcijų - 1 vnt., 10 sekcijų - 3 vnt., 5 
sekcijų - 1 vnt. Sekcijos kaina 3 Eur. 
Tel. 8 687 47 330. Rokiškis
• Šaldytuvą 20 Eur, skalbimo mašiną 

20 Eur. Tel. 8 676 90 299. Rokiškis
• Fotoepiliatorių Braun PL5137. 
Idealios būklės, 400 000 blyksnių, 
papildomas antgalis mažiems 
plotams. Naudotas vos pora kartų, 
garantija iki 2023 gegužės. Rinkos 
kaina 270 Eur. Kaina 230 Eur.  
Tel. 8 624 01 021. Rokiškis
• Naudotus ketaus (špižinius) 
radiatorius. Vienas iš 14 sekcijų, trys 
radiatoriai iš 7 sekcijų. Kaina 2,5 
Eur už sekciją. Tel. 8 688 22 001. 
Rokiškis
• Skalbimo mašiną Whirlpool 
Tdlr 60110. Atidaroma per viršų, 
siaura, neužima daug vietos. 
Nauja, nejungta, bet garantija 
baigėsi. Rokiškio mieste. Kaina 
derinama. Kaina 220 Eur.  
Tel. 8 615 28 891. Rokiškis
• Naudotą elektrinį tepalinį 
radiatorių su reguliuojama 
temperatūra. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 608 75 687. Rokiškis

• Dovanojami 3 mielus 3 mėn. 
kačiukus. Tel. 8 605 98 819. 
Rokiškis
• Dovanoju namuką su bėgimo 
ratuku. Tel. 8 630 50 479. Rokiškis
• Dovanoju 2 Belarus 82 galines 
padangas. Viena gera, antros 
plyšęs šonas. Protektoriaus apie 15 
procentų. Pasiimti abi.  
Tel. 8 621 29 003. Rokiškis
• Dovanoju trijų mėnesių kalytę.  
Tel. 8 601 67 660. Rokiškis
• Dovanoju automobiliui Audi 100 
bamperį, spec. didelius maišus 
lapams, obuoliams ir kt..  
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• Dovanoju dviejų vorų tarantulų 
porelę Blue Baboon veislės. 
Daugiau informacijos telefonu.  
Tel. 8 623 23 212. Rokiškis
• Dovanoju už saldainių dėžutę 
virtuvinę spintelę su kriaukle.  
Tel. 8 686 23 372. Rokiškis

DOVANOJA

• Šiltą žieminį kombinezoną. 
Nešiotas vieno vaiko, be defektų. 
Dydis 98. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 601 68 099. Rokiškis
• Regatta mergaitišką flisinį 
komplektuką. Parsisiunčiau 110 
dydį, bet sakyčiau mažintas ir labiau 
tiktų 98-104 dydžiui. Kaina 12 Eur. 
Tel. 8 699 40 040. Rokiškis
• Elegantišką klasikinę suknelę 
Mohito. 38 dydis. Kaina 8 Eur.  
Tel. 8 605 06 301. Rokiškis
• Dėvėtus drabužius iš 
Skandinavijos. Maišyti. 
Maišais, svoris nuo 120 kg. Tel. 
+37060969958. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 610 06 806. Rokiškis
• Dėvėtus batukus, tapkitės nuo 18 
iki 24 dydžio. Visus iš karto. Kai 

DRABUŽIAI/AVALYNĖ

kurių batukų nosytės pasitrynusios. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 600 62 665. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Pilnai veikiantį Yamaha namų kiną. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 693 04 817. 
Rokiškis
• Naujas su garantija ausines. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 681 58 849. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Už simbolinę kainą televizorių 
Samsung. Tel. 8 651 91 516. 
Rokiškis
• Mažai naudotą be defektų 
televizorių Estar Android. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 637 10 664. Rokiškis

• Jūrų kiaulytes. 2 patelės ir 1 
patinas. Gimę rugsėjo 6 d. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 626 68 573. Rokiškis
• 2 šilkaplunksnes vištas (EU linija) 
ir gaidelį. Vištos dedančios, gaidelis 
ramus galima paimti ant rankų. Už 
visas šilkaplunksnes 45 Eur. Ir 2 
paprastas juodas dedančias vištas po 
8 Eur už vnt. Obeliai.  
Tel. 8 609 92 211. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Toshiba Z930. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 698 37 381. Rokiškis
• Stacionarų kompiuterį Gtx 1660 6 
GB i5-4440 8 GB Ram HDD 1TB 
SSD 256 GB. Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 652 92 396. Rokiškis
• Puikiai veikiantį Xbox 360 su 
keliais žaidimais. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 622 13 442. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Įvairių veislių valgomąsias bulves. 
Nemokamas ir greitas pristatymas 
visame Rokiškio mieste ir rajone. 
Tel. 8 683 50 716. Rokiškis
• Miško spanguoles. 3,50 Eur/l.  
Tel. 8 652 44 837. Rokiškis
• Bulves Vineta. Kaina 0,5 Eur/kg. 
Didesni kiekį vežame į namus.  
Tel. 8 625 83 735. Rokiškis
• Moliūgus. Turime didelį kiekį. 
Kaina 2 Eur. Tel. 8 625 85 804. 
Rokiškis
• Bulves 0,8 Eur/kg, svogūnus 
0,5 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
• Bulves Karalienė Ana. Didesnį 
kiekį pristatau. Tel. 8 614 32 843. 
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Realme C11 2021 m. Veikia 
puikiai, nėra metu išlaikytas dar. 
Ekranas geras. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 683 68 166. Rokiškis
• Idealios būklės be defektų, 
įbrėžimų Huawei P20 Pro. Pridedu 
du apsauginius ekrono stikliukus, 
dvi nugarėles. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 623 03 589. Rokiškis
• Telefoną Xiaomi Redmi 9A. Kaina 
70 Eur. Tel. 8 622 68 880. Rokiškis
• Idealios būklės telefoną Huawei P 
Smart. Kroviklis, dėžutė. Kaina 70 
Eur. Tel. 8 622 68 880. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Gal kas dovanojate statybinę 
medieną tinkama kūrenimui.  
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• Ieškau gal kas turi padovanoti 
kilimų, kiliminės dangos ar 
linoleumo. Tel. 8 630 50 479. 
Rokiškis
• Ieškau kas padovanotų kambarinį 
staliuką. Tel. 8 678 26 467. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Supamą šuniuką. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Emmaljunga vežimą. Visos dalys 
ir apsaugos,+ lietaus apsauga. 
Naudotas, yra pabraižymų ir 
transportavimo defektų. Pridedama 
ir kėdutė 0-13 kg, ant rėmo 
nesitvirtina. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 645 52 324. Rokiškis
• Apsaugėles kūdikio lovytei. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 622 98 469. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Sodo traktoriuką-žoliapjovę. 
Kaina 1020 Eur. Tel. 8 623 43 539. 
Rokiškis
• Jonser 2,3 kW. Galiu siusti 
paštomatu, autobusu siunta arba 
paštu visoje Lietuvoje. Kaina 
derinama. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Gelžbetonines tiltų sijas. 5 vnt. 
Tinka pamatams, ilgis 12 m, plotis 
0,28, aukštis 0,80. Tel. 8 612 67 388. 
Rokiškis
• Trifazį elektrinį diskinį pjūklą.  
Tel. 8 658 88 388. Rokiškis
• Veikiančias gręžimo stakles su 
Reversu Praktika. Kaina 380 Eur. 
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Visiškai naują kieto kuro katilą. 
Kaina 900 Eur. Tel. 8 623 38 045. 
Rokiškis
• Už simbolinę kainą Knauf gipso 
kartono plokščių atsparių drėgmei 
likučius. Pasiimti patiems Rokiškio 
raj. Tel. 8 634 66 396. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA
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• 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
• 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

• Grėblį-vartytuvą Dobilas-3. Kaina 
850 Eur. Tel. 8 607 48 852. Rokiškis
• Savadarbį tvarkingą vagotuvą. 
Kaina 170 Eur. Tel. 8 675 88 304. 
Kupiškis
• T-25 plūgą. Ventos gamybos. 
Verstuves pusiau suktos. Gražiai 
aria. Kaina 270 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Plūgą Fiskar suktoms verstuvėms. 
Aria labai gražiai. Tinka T25 T40. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 675 88 304. 
Kupiškis
• MTZ-52 traktoriaus dokumentus. 
Yra ir valstybinis numeris. 
Traktoriaus kuro talpą. Kainos 
sutartinės. Tel. 8 676 78 801. 
Rokiškis
• Traktorių MTZ-82,1 UKA. TA 
iki 2024 m. Tvarkingas, naujas 
akumuliatorius, geros galinės 
padangos. Kaina 5600 Eur.  
Tel. 8 688 80 186. Rokiškis
• Tvarkingus skutikus (lėkštes). 
Kaina 1500 Eur. Tel. 8 693 11 337. 
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. 
Tel. 8 615 78 825. Rokiškis
• Kombainą Class Merkator . 
Kaina 3300 Eur. Tel. 8 615 78 825. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Tel. 8 620 53 630. Rokiškis
• Pigiai 80 kub. pilnos 
komplektacijos keturtaktį keturių 
bėgių mechanine pavarų dėže 
motorolerio variklį. Pridedu visas 
reikalingas prie variklio reles.  
Tel. 8 676 78 801. Rokiškis
• Opel Signum. 2003-10, TA iki 
2023-10. Turi kėbulo rudžių. 
Daugiau informacijos telefonu. 
Kaina 1400 Eur. Tel. 8 645 80 634. 
Rokiškis
• Volvo S60. 2001 m., 2,4 l, 
benzinas, mechaninė. Kaina 700 
Eur. Tel. 8 616 07 701. Rokiškis
• VW Passat. 2002 m., 1,9 l, 96 kW, 
mechaninė pavarų dėžė, 6 bėgių 
su TA. Apynaujos padangos, nauji 
diskai ir kaladėlės. Kaina 850 Eur. 
Tel. 8 682 45 530. Rokiškis
• VW T40 visas arba dalimis. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 675 29 719. 
Rokiškis
• Golf 4. 1998 m., 1,6 l, benzinas, 
TA iki vasario 25 d. Turi smulkių 
defektu. Važiuoti netrukdo. Kaina 
800 Eur. Tel. 8 609 38 938. Rokiškis
• Geros būklės Audi B4. 1995 m., 
1,9 l, TDI, sedanas, TA 2024-08. 
Stoglangis, oro pagalvė, kablys. 
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 606 14 217. 
Rokiškis
• Tvarkingą VW Passat. 1,8 l, 110 
kW, benzinas/dujos, galiojnti TA. 
Sutvarkyta važiuoklė. Žieminių 
padangų komplektas. Kaina 1500 
Eur. Tel. 8 619 50 036. Rokiškis
• Pezo Partner 2002 m. Kaina 600 
Eur. Tel. 8 698 15 873. Rokiškis
• Nissan X-Trail. 2006 m., 2,2 l, 
TA iki 2023-04, sidabrinės spalvos. 
Priekiniai varomi. Būklė labai gera. 
Kaina 3400 Eur. Tel. 8 699 61 818. 
Kupiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Puikios būklės paspirtuką. 
Didžiausias greitis 28 km/h. 
Nuvažiuojamas atstumas iki 25 km. 
Kaina 170 Eur. Tel. 8 607 68 436. 
Rokiškis
• VW Passat B 5,5. 2001 m., 
1,8 l, benzinas, mechaninė 
pavarų dėžė. 4 el. langai, oro 
kondicionierius. Atvežtas iš 
Vokietijos. Kaina 1350 Eur.  
Tel. 8 621 27 880. Rokiškis
• Labai tvarkingą Ford Fiesta. 1,3 l, 
benzinas, TA. Tikra rida 77000 km. 
Pridedu žieminių ratų komplektą, iš 
Vokietijos. Kaina 2000 Eur.  
Tel. 8 603 58 741. Rokiškis
• GAZ-53. Benzinas/dujos. Kaina 
2000 Eur. Tel. 8 650 68 045. 
Rokiškis
• Astra H. 2006 m., 1,9 l, 110 kW, 
dyzelis, universalas. Yra kablys. 
Turi kėbulo defektų, važinėjimui 
netrukdo. Naudojamas kasdien, 
aptarnavimai atliekami laiku. Prieš 
metus pakeistas visas sankabos 
komplektas. Kaina 1600 Eur.  
Tel. 8 607 73 229. Rokiškis
• Opel Vectra. 2006 m., 1,9 l, TDI, 
TA iki 2023-04. Kėbulas turi rudžių. 
Kaina 1650 Eur. Tel. 8 693 01 484. 
Rokiškis
• Tvarkingą Volvo S80. 1999 m., 2,4 
l, 103 kW, dyzelinas, TA 2024 m. 
Kaina derinama. Kaina 800 Eur.  

• Naudotas žieminės padangas 
235/65 R17 Dunlop. 4 vnt. Kaina 
135 Eur. Tel. 8 687 30 638. 
Rokiškis
• Lengvojo lydinio ratlankius R16 
su žieminėmis padangomis po 7 
mm. Tinka Volvo, Ford, Citroen. 
5x10 tarpai tarp skylių. Kaina 170 
Eur. Tel. 8 626 96 006. Rokiškis
• 1998 m. VW Passat 
B5 pr. žibintus. 1997 m. Audi 
A3 pr. lempas. 1997 m. Audi A4 
universalo galinius Stop žibintus. 
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Toyota Avensis skardinius 
ratlankius ir originalius gaubtus. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 614 66 272. 
Rokiškis
• Originalius geros būklės Ford 
Galaxy (2011m) lengvojo lydinio 
ratlankius. Centrinė skylė - 63,4 
mm, tarpai tarp skylių 5x108, 
R16 - 4 vnt. Vasarinės padangos - 
dovanų. Kaina 280 Eur.  
Tel. 8 686 35 458. Kupiškis
• R19 Audi lengvojo lydinio 
ratlankius. 5 taškų tvirtinimas, 
atstumas 112, centrinė 66,5. 4 vnt. 
Universalių padangų likutis 3-4 
mm. Kaina 410 Eur.  
Tel. 8 676 08 776. Rokiškis
• Galinį dangtį Passat B4 
universalas. Tel. 8 629 63 427. 
Rokiškis
• Dalimis: VW Passat 2003 m., 
1,9 l, TDI, 96 kW, VW Sharan 
1998 m., 1,9 l, TDI, 81 kW, VW 
Bora 1999 m., 1,9 l, TDI, 66 kW, 
VW Golf 2 1998 m. ir 4 durų, 1,9 
l, TDI, 66 ir 85 kW. Tel. 8 674 92 
644. Rokiškis
• VW Passat dalimis. 1998 m., 1,9 
l, TDI, 66 kW, universalas.  

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• Passat B5 skardinius ratlankius. 
Padangos išmetimui. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• 2006 m. Opel Astra dalimis.  
Tel. 8 699 86 773. Rokiškis
• Naudotus Ronal R16 lietus 
ratlankius su dar geromis 
padangomis nuo Škoda tinka 
ir VW. 70 Eur/vnt.  
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• Kuro purkštuką tinkantį 
Mercedes-E320, ML270, S320, 
Sprinter, V200, V220, Vito. 
Kodas 0445110035. Restauruotas. 
Analogai: 0445110032, 
044511033, 044511034, 
0445110095, 0445110096, 
0445110201, 0445110202, 
0986435012, 0986435030, 
0986435037, 0986435038. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 636 00 696. 
Rokiškis
• Audi A4 dalimis. 1997 m., 
1,9 l, 81 kW. Tel. 8 682 58 004. 
Rokiškis
• Passat B5 B5+ dalimis. 1,9 l, 81 
kW, 85 kW, 96 kW.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Geros būklės BMW E39 Androd. 
Galimas keitimas į liečiamą 
telefoną geros būklės su jūsų 
priemoka 100 Eur. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 603 03 310. Rokiškis
• Volkswagen Tauran bagažinės 
galinį dangtį. Tel. 8 623 03 533. 
Rokiškis
• Geras žiemines padangas su 
skardiniais ratlankiais R15 195/65 
nuo Audi A3. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 606 02 944. Rokiškis
• 1998 m. Audi A4 B5 dalimis. 
Vairo kolonelę, greičių dėžę, 
žibintus, starterį.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Kuro purkštuką tinkantį Hyundai 
- Accent, 1,5 l, D, 60 kW - 
Elantra, 2,0 l, D, 83 kW, - Matrix 
1,5 l, D, 60 kW, - SantaFee 2,0 
l, D, 83 kW, - Trajet 2,0 l, D, 83 
kW, Kia - Carens 2,0 l, D, 83 
kW. Kodas 0445110064. Liko 
vienas restauruotas. Analogai 
0445110101, 0445110731, 
0445110764. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Opel Astra dalimis. 2002 m., 
universalas, sidabrinės spalvos. 
Vairo kolonėlę, sankabą, turbiną, 
galinį dangtį. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Opel Zafira dalimis. 2002 m., 
2,2 l, benzinas. Tel. 8 629 45 390. 
Rokiškis
• Ratlankius R16 6,5 ET41. 4 vnt. 
Kaina 20 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



06:40 Žmogus-voras
07:10 Deksterio laboratorija
07:40 Šaunusis Skūbis-Dū
08:10 Asteriksas. Dievų žemė
09:55 Denis - grėsmė visuomenei
11:55 Ponas auklė
13:40 Kosminiai gelbėtojai 
15:30 Policijos akademija 6
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Kaukės
22:10 Vaikis ant ratų 
00:30 Stebiu tave

Btv

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu
07:00 Pasaulio galiūnų taurė 2022
08:00 Pričiupom!
08:30 Tauro ragas
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato 

II-asis etapas
10:05 Gyvūnų socialiniai tinklai
11:10 Kova už būvį
12:15 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai
13:20 Nacionaliniai darbo 
ypatumai
14:20 Ekstrasensų mūšis
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Panevėžio 7Bet-Lietkabelis - 
Kauno Žalgiris
19:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Gargždų Gargždai - Alytaus 
Wolves
21:45 Juodasis sąrašas
22:45 Vienveidis 
00:30 Gyvi numirėliai

Lrytas

07.00 Juvelyrų klanas
08.00 Kuriantys Lietuvą. 
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06:00 Himnas
06:02 Keliai. Mašinos. 
Žmonės.
06:30 Istorijos detektyvai
07:30 Bendrom jėgom
08:30 Mano pasas meluoja
09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios
12:00 Meistrystė 
12:55 Šešėlių žemė
13:50 Jaunasis Morsas
15:20 Nepamirštas Vilnius
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 Puikioji komanda
00:15 Florida
02:05 Jos Didenybės tarnyboje 
04:25 Jaunasis Morsas 

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
12:35 Kengūriukas Džojis
14:45 Žvėrelių maištas
16:35 O štai ir ji
18:30 TV3 žinios
19:30 galvOK
21:30 Pabėgimas iš Pretorijos
23:45 Prezidento patikėtinis. 
Spąstai teroristams
01:40 Nuodinga rožė

Lnk

06:25 Kikumba. Kovos dėl karūnos
06:55 Žmogus-voras
07:25 Deksterio laboratorija
07:55 Arkties komanda

09:50 Margi, pirmyn!
11:50 Polis
14:00 Nacionalinis saugumas
15:50 Saulė irgi žvaigždė
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Piktieji paukščiai. Filmas 2
21:25 Barb ir Star keliauja prie 
jūros
23:35 Socialūs gyvūnai 
01:15 Kurjeris

Btv

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu
07:00 Kova už būvį
08:00 Pričiupom!
09:00 Miško atspalviai
09:30 Gyvenu čia
10:00 Gyvūnų socialiniai tinklai

11:05 Kova už būvį
12:10 Paranormalūs reiškiniai. 
Užfiksuota vaizdo kamera
13:15 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai
14:20 Ekstrasensų mūšis
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Utenos Uniclub Casino - Juventus - 
Klaipėdos Neptūnas
19:30 Muzikinė kaukė
22:00 Šaulys 
00:00 Apiplėšimas
02:00 Amerikietiškos imtynės

Lrytas

07:00 Juvelyrų klanas
08:00 Pasislėpusi Palanga
08:40Sveikatos kodas
09:00 Aiškiaregė
10:00 Pirmi kartai

10:30 Mano vieta
11:00 Švarūs miestai – švari 
Lietuva
11:30 Būsto anatomija
12:00 Vieno nusikaltimo istorija 
14:00 Teisingumo agentai
16:00 Žinios
16:30 Lietuvos mokyklos
17:00 Kuriantys Lietuvą
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 Bušido ringas
19:00 Verslo genas 2022
20:00 Žinios
20:30 Paprastas prezidentas
21:45 Laisvės TV valanda
22:30 Žinios
23:00 Vieno nusikaltimo istorija 
01:00 Teisingumo agentai
02:50 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 
13:45 Agata Kristi. Mįslingos 
žmogžudystės
15:20 Nepamirštas Vilnius
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 Šeima yra šventė
23:15 Modernūs laikai 
00:40 Puikioji komanda 

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 Svajonių ūkis
09:30 La Maistas
10:00 Pasaulis pagal moteris
11:00 Svajonių sodai
12:00 Lemūrų salos gaujos
13:10 Loch Nesas
15:15 Gyvenimas pagal jį
17:20 Lietuvis pas lietuvį
18:30 TV3 žinios
19:30 X Faktorius
22:00 Nes jai labai rūpi 
00:30 Beždžionių planetos aušra

Lnk

06:30 Kikumba. Kovos dėl karūnos

Pameistrystė
08.30  Kaimo akademija
09.00 Aiškiaregė
10.00 Krepšinio pasaulyje
10.30 Gyvenimas versle
11.00 Atliekų kultūra
11.30 Sveikatos kodas
12.00 Vieno nusikaltimo istorija
14.00 Teisingumo agentai
16.00 Žinios
16.30 24/7
17.30 Pusvalandis su Valatka
18.00 Žinios
18.30 Krepšinio pasaulyje
19.00 Dvarčionys. Nuo plytos iki 
lazerio
20.00 Žinios.
20.30 Lietuvos mokyklos
21.00 Klausimėlis
21.30 24/7
22.30 Žinios
23.00 Vieno nusikaltimo istorija
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
08:55. Pagalbos šauksmas
09:40 31-oji nuovada
10:50 Senis
11:50 Kas ir kodėl?
12:20 Kaip atsiranda 
daiktai 9, 
13:05 Bendrom jėgom 
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
15:15 Laba diena, 
Lietuva.
16:00 Žinios
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 Premjera. Agatos Kristi
23:45 31-oji nuovada
01:00 LRT radijo žinios

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 Įstatymo vardu

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 Nuo... Iki...
21:00 Rimti reikalai 5
21:30 Žinios
22:30 Gringo

Btv

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

10:35 Nacionaliniai darbo 
ypatumai 
11:35 Mentalistas
12:3 Kalnietis
13:30 Mano virtuvė geriausia
14:50 44-as skyrius
15:55 Šuo
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Šiaulių Šiauliai - Prienų Labas Gas
21:00 12 stipriausių
23:30 Juodasis sąrašas

Lrytas

06.15 TV parduotuvė
06.30 Reali mistika
07.30 Aiškiaregė
10.00 Gyvi

11.00 Pėdsakas
12.00 Pirmi kartai
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
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas 
09:45 Įstatymas ir tvarka
10:30 Senis
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Kaip atsiranda 
daiktai
13:00 Gyvenk kaip galima 
švariau 
13:30 Gamtininko užrašai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 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 Įstatymas ir tvarka 
00:35 Kaip atsiranda daiktai
01:00 LRT radijo žinios
01:05 (Ne)emigrantai

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 Pavojinga tiesa

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 Dvasia šarvuose

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 3. Paskutinė kova
22:55 12 stipriausių

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 Misija: laukinė gamta
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
23.30Siaubingosios gamtos 
stichijos
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
02.30 Neatrasta Rusija



Chukas Norrisas įėjęs į kambarį 
neįjungia šviesos. Jis išjungia tamsą.
***
Per Velykas gaidys įbėgo į trobą 

ir, pamatęs dažytus kiaušinius, 
baisiausiai supykęs iškūrė mušti 
povo.
***
Ūkininkas samdiniui:
- Pusę bulvių sukrausime į 

sandėlius, o pusę - parduosime 
turguje.

- Supratau. Lekiu jų pjaustyti.
***
Iš direktoriaus kabineto 

darbininkai išneša didelę sofą. 
Sekretorė puola aiškintis su 
direktoriumi:

- Jūs ką? Mane atleidžiate?
***
Kaip reaguoja skirtingų tautybių 

moterys, kai netikėtai grįžta vyras ir 
atranda jas su meilužiu?

Prancūzė:
- Pjerai, prisijunk prie mūsų.
Vokietė:
- Frankai, bet tu juk turėjai grįžti 

18:48?
Rusė:
- Vania, tik ne per galvą, aš naują 

šukuoseną pasidariau.
Žydė:
- Chaimai? Tai kas tada šalia 

manęs?
***
Eina kartą labai mandagus 

ežiukas per mišką ir susitinka tris 
muškietininkus: Portą, Atą ir Aramį.

- Sveikas, Portai!
- Sveikas, ežiuk!
- Sveikas, Porto arkly!
- Sveikas, ežiuk!
- Sveikas, Atai!
- Sveikas, ežiuk!
- Sveikas, Ato arkly!
- Sveikas, ežiuk!
- Sveikas, Arami!

- Sveikas, ežiuk!
- Sveikas, Aramio arkly!
- Sveikas, ežiuk!
- Kur joji, Portai?
- Į miestą, ežiuk.
- Kur joji, Porto arkly?
- Į miestą, ežiuk.
- Kur joji, Atai?
- Į miestą, ežiuk.
- Kur joji, Ato arkly?
- Į miestą, ežiuk.
- Kur joji, Arami?
- Į miestą, ežiuk.
- Kur joji, Aramio arkly?
- Į miestą, ežiuk.
- Ką veiksi, Portai?
- Baliavosiu, ežiuk.
- Ką veiksi, Porto arkly?
- Baliavosiu, ežiuk.
- Ką veiksi, Atai?
- Baliavosiu, ežiuk.
- Ką veiksi, Ato arkly?
- Baliavosiu, ežiuk.
- Ką veiksi, Arami?
- Baliavosiu, ežiuk.
- Ką veiksi, Aramio arkly?
- Baliavosiu, ežiuk.
- Iki, Portai!
- Iki, ežiuk!
- Iki, Porto arkly!
- Iki, ežiuk!
- Iki, Atai!
- Iki, ežiuk!
- Iki, Ato arkly!
- Iki, ežiuk!
- Iki, Arami!
- Iki, ežiuk!
- Iki, Aramio arkly!
- Iki, ežiuk!
Eina ežiukas toliau ir mato - 

atjoja Alibaba ir 40 plėšikų. Ežiukas 
ir sako:

- Sveikas, Alibaba!
- Eik šikt, ežy! Mes laiko neturim.

Spalio 7-oji, 
penktadienis,  

40 savaitė
Iki Naujųjų liko  85 dienos

Dangaus kūnai: 
saulė teka 7.33 val. 
leidžiasi 18.40 val. 

Dienos ilgumas 11.07 val.
Mėnulis (priešpilnis)

Krašto apsaugos diena
Diena už orų darbą

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Morkus, Renatas, Butrimas, Eivina, 
Justina

Rytoj: Benedikta, Marcelis, Sergijus, 
Daugas, Gaivilė, Brigita, Demetras, Aina

Poryt: Liudvikas, Gedėtas, Virgailė, 
Dionyzas, Liudas

Šiandien Lietuvos istorijoje:
1876 — gimė kunigas, publicistas, 

lietuviškų leidinių redaktorius (redagavo 
,,Draugą” — pasaulio lietuvių dienraštį) 
Antanas Civinskas. Mirė 1913 m.

1920 — Suvalkuose Lietuva ir Lenkija 
sudarė sutartį, kuria Vilnius buvo pripažin-
tas Lietuvai. Spalio 9 dieną Lenkija sulau-
žė susitarimą, užėmusi Vilnių bei Vilniaus 
kraštą.

1939 — Vokietija kreipėsi į Lietuvą, 
Latviją ir Estiją dėl šiose šalyse gyvenančių 
vokiečių išleidimo į Vokietiją.

Šiandien pasaulio istorijoje:
1849 — sulaukęs 40 metų, mirė ame-

rikiečių rašytojas, poetas, kritikas Edgar Al-
lan Poe (Edgaras Alanas Po).

1879 — britai okupavo Afganistaną.
1885 — gimė danų mokslininkas, No-

belio premijos laureatas Niels Bohr (Nilsas 
Boras).

1919 — įkurta ilgiausiai pasaulyje eg-
zistuojanti Nyderlandų nacionalinė avia-
kompanija KLM.

1919 — gimė istorikas, Prancūzų Aka-
demijos narys Georges Duby (Žoržas Diu-
bi). Mirė 1996 m.

Post scriptum:
Kad ir menkas lizdelis, svarbu geras 

paukštelis.

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas 

Spalio 8 d. Naktį 6
Dieną 18

PV,
5-10 m/s

Spalio 9 d. Naktį 7
Dieną 15

V,
4-9 m/s

Spalio 10 d. Naktį 5
Dieną 16

P,
6-12 m/s

Spalio 11 d. Naktį 8
Dieną 15

V,
5-10 m/s

Orų prognozė spalio 8-11 d.

Plakta kiaušinienė su 
pomidorais pusryčiams

1.Į vidutinį dubenį įmušti kiaušinius ir pagardinti druska bei pipirais. Plakti iki vien-

tisos masės ir atidėti į šalį.

2.Keptuvėje įkaitinti šaukštą aliejaus ant vidutinės kaitros. Supilti kiaušinių plakinį ir 

vis pamaišant kepti kelias minutes iki kol iškeps. Tuomet išimti ir atidėti.

3.Keptuvėje įkaitinti likusį aliejų.

4.Nulupti česnaką, supjaustyti pomidorus vidutinio dydžio gabalėliais, svogūnus 

susmulkinti. Į keptuvę sudėti svogūną ir pakepti kelias minutes iki kol šiek tiek 

suminkštės, tuomet sudėti pomidorus su česnakais ir patroškinti dar kelias minutes 

iki kol pomidorai suminkštės.

5.Tuomet į keptuvę su pomidorais sudėti iškeptą kiaušinių masę ir gerai išmaišyti. 

Pagardinti druska ir pipirais, pabarstyti smulkintomis petražolėmis.

INGREDIENTAI:

• 5 vienetai kiaušinių

• 3 vienetai pomidorų

• 2 šaukštai aliejaus (arba sviesto)

• pagal skonį druskos

• pagal skonį pipirų

• pagal skonį petražolių (arba 

svogūnų laiškų, krapų ar kitų 

žalumynų, nebūtina)

• 1 vienetas svogūnų

ANEKDOTAI
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