
   2022 m. spalio 11 d., antradienis Nr. 79 (955)

Kaina 0,78 Eur

Rokiškietės L. Sadauskienės įmonės 
šakočiui – antras aukso medalis

5 p.

Pajudėjo Rokiškio daugiafunkcės 
sporto arenos statybos  

Dėl smarkių darganų dalis rokiškėnų buvo 
be elektros, o ligoninės darbą gelbėjo 
generatorius

3 p.

4 p.

Kamajai šventėje  – ekskursijos po dvarą, 
tarpukario turgus ir padėkos labiausiai nusipelniusiems 6-7 p.

Septynmetis Benas: „Moterys gamina skaniau, 
bet geresni šefai – vyrai“ 8 p.

   2022 m. spalio 11 d., antradienis Nr. 79 (955)

Rokiškio ugniagesiai savanoriai: pilnai aprūpinti, 
bet trūksta dviejų dalykų ir neramina pertvarka

2-3 p.



AKTUALIJOS2 www.rokiskiosirena.lt
2022 m. spalio 11 d.

Leidžiamas antradieniais ir penktadieniais
Laikraščio tiražas – 3 000 egz.
Spausdina - UAB „Vakarų spaustuvė“

Prenumerata: „Rokiškio Sirena“ redakcijoje ir „Lietuvos pašto“ skyriuose.
Skelbimai priimami: www.rokiskiosirena.lt, „UAB Zirzilė“, Panevėžio g. 12-1, Rokiškis
Redakcija už skelbimų, reklamos ir užsakomųjų straipsnių turinį neatsako.
Neturint raštiško UAB „Rokiškio Sirena“ sutikimo, bet kokią laikraščio „Rokiškio Sirena“ informaciją kopijuoti ir 
platinti griežtai draudžiama.

ISSN 2351-7433
Leidėjas – UAB „Rokiškio Sirena“, 
Nepriklausomybės a. 12, 
Rokiškis, LT-42115
Darbo laikas: I-V 8-17 val. 
Pietūs 12-13 val.
Mob. 8 666 76 777
El. paštas: info@rokiskiosirena.lt
www.rokiskiosirena.lt

Vyr. redaktorė
Aušra Malinauskienė
Mob. 8 644 66 665
El. paštas: redaktorius@rokiskiosirena.lt

Reklamos vadybininkė
Gintarė Lapienė
Mob. 8 666 76 777
El. paštas: reklama@rokiskiosirena.lt

Bendradarbiai: 
Kristina Ramanauskaitė
Mob. 8 670 66 060
El. paštas: kristina@rokiskiosirena.lt

Rokiškio ugniagesiai savanoriai: pilnai aprūpinti, 
bet trūksta dviejų dalykų ir neramina pertvarka

Aušra MALINAUSKIENĖ

Beveik keturi šimtai kaminų 
– tiek jų per rudenį, prieš pat 
šildymo sezoną, visoje Rokiškio 
rajono teritorijoje išvalė Ro-
kiškio rajono ugniagesiai sava-
noriai. Būtų galima jų išvalyti 
dar daugiau bei atlikti kitus 
darbus, tačiau tam reikalin-
gas automobilis, kuriuo būtų 
transportuojamas keltuvas ka-
minams valyti bei pavojingų 
medžių  pjovimui ir vežioja-
ma mobili gesintuvų pildymo 
įranga. Neprošal būtų ir papil-
domas pusė darbuotojo etato, 
nors mūsiškių materialinės ba-
zės galėtų pavydėti bet kurios 
šalies savivaldybės ugniagesiai.

Skelbimų net nedėjo
Pasak Rokiškio rajono savi-

valdybės priešgaisrinės tarnybos 
viršininko ir Rokiškio rajono 
ugniagesių savanorių draugijos 
steigėjo Remigijaus Sunklodo, 
praėjęs mėnuo prieš šildymo 
sezoną buvo labai įtemptas ir 
darbingas, nors stipriai ir nesi-
reklamavo, bet užsakymų valyti 
kaminams turėjo apsčiai.

„Šįkart skelbimų apie kami-
nų valymo paslaugą nedėjome, 
bet patys matėme, kad poreikis 
didžiulis. Valėme ir pensinio 
amžiaus, ir jaunesnių gyventojų 
namų kaminus. Dabar didysis bu-
mas jau praėjęs, žinoma, vis dar 
atsiranda pavienių asmenų, kurie 
prieš žiemą skuba susitvarkyti 
kaminus. Keturis šeštadienius 
iš eilės, be išeiginių, dirbome 
dviese su kolega savanoriškais 
pagrindais. Po darbo valandų aš 
išvalau vieną du kaminus. Mano 
kolega Tadas Matuliauskas, dir-
bantis valstybinėje priešgaisri-

nėje tarnyboje, laisvu nuo darbo 
laiku taip pat valė kaminus ir 
lietaus nutekėjimo latakus, atli-
ko pavojingų medžių pjovimo ir 
genėjimo darbus“, – pasakojo R. 
Sunklodas.

Reikia automobilio
Kitų metų, 2023-ųjų, pradžio-

je, baigiasi nuo 2018-ųjų, 5 metus 
trukęs, Rokiškio rajono ugniage-
sių savanorių vykdomas projek-
tas – Rokiškio rajono ugniagesių 
savanorių draugijos teikiamai 
Vietos veiklos grupės vietos plė-
tros strategijos priemonės „Pa-
grindinės paslaugos ir kaimų 
atnaujinimas“ veiklos srities „Pa-
rama investicijoms į socialinę, 
kultūrinę, aktyvaus laisvalaikio, 

turizmo infrastruktūrą ir pas-
laugas, kurios organizuojamos 
apjungiant vietos savanorių ini-
ciatyvas“ Nr. LEADER-19.2-SA-
VA-5.1 „Ugniagesių savanorių 
priešgaisrinės apsaugos ir gelbė-
jimo paslaugų skatinimas Rokiš-
kio rajone“ programa.

Šis projektas išties pasiteisino, 
jo metu iškilo problema dėl trans-
porto, kuriuo reikia transportuoti 
keltuvą, padedantį mums valant 
kaminus, atliekant pavojingų me-
džių pjovimo ir genėjimo darbus. 
Kadangi šio projekto partneriai 
yra Rokiškio rajono savivaldy-
bė ir Rokiškio rajono savivaldy-
bės priešgaisrinė tarnyba, todėl 
ir kreipiamės į savivaldybę, kad 
ši padėtų mums įsigyti transpor-

to priemonę. Ji reikalinga ne tik 
kaminų valymui, bet ir aptarnau-
jant po visą rajoną išsibarsčiusias 
mūsų komandas, kurioms veža-
me degalus, įrangą, priemones. 
Dabar turime „džipuką“, bet su 
juo vienu visur negalime suspė-
ti, todėl mums būtinai reikia dar 
vieno automobilio“, – kalbėjo R. 
Sunklodas.

Dalies atsisakė
Pašnekovo teigimu, kaminai 

valomi ištisus metus, nors šie 
darbai suaktyvėja prieš šildymo 
sezoną arba jam pasibaigus, pa-
vasarį. Todėl, kol turimas auto-
mobilis transportuoja keltuvą, 
stringa devynių komandų aptar-
navimo grandinė, teko atsisakyti 
ir pagalbos seniūnijoms.

„Tarnybos visureigiu važi-
nėjame po visą rajoną, o kol jis 
būdavo užimtas, mūsų ugnia-
gesiai savanoriai valyti kaminų 
vykdavo keltuvą prisikabinę prie 
nuosavų automobilių. Be kami-
nų valymo, teikėme ir medžių 
šalinimo paslaugas, kurios rei-

kalingos rajono seniūnijoms. Jos 
prašo mūsų pašalinti pavojingus 
medžius, atlikti genėjimo darbus, 
kai pamatėme, kad fiziškai visko 
nebespėjame atlikti, šiemet šių 
darbų jau atsisakėme dėl papras-
tos priežasties – trūksta transpor-
to“, – sakė R. Sunklodas.

Norėtų autobusiuko
Pasak pašnekovo, pernai sava-

noriai ugniagesiai teikė sociali-
nio taksi paslaugas, kai socialiai 
pažeidžiamus ir neįgalius rajono 
gyventojus vežiojo į gydymo ir 
socialines įstaigas, todėl tikėjosi, 
kad per projektą pavyks įsigyti 
autobusiuką, tačiau lėšos buvo 
skirtos tik jo nuomai, o ne įsigi-
jimui.

„Metus nuomojome autobu-
siuką, po to jį reikėjo grąžinti, 
todėl mums iš šio projekto ne-
pavyko įsigyti transporto. Išties 
mums labai praverstų autobusiu-
kas, nes juo galėtume taip pat ir 
gesintuvų pildymo ir techninės 
kasmetinės patikros tinklą ap-
tarnauti. Naujo transporto mums 
tiktai nereikėtų. Žinau, kad Vo-
kietijoje priešgaisrinės gelbė-
jimo tarnybos šalia ugniagesių 
automobilių turi ir tokius auto-
busiukus“, – kalbėjo R. Sunklo-
das.

Pasak tarnybos viršininko, 
idealiausia būtų, jei jie galėtų 
įsigyti paaukštintą, universalų 
autobusiuką, kainuojantį apie 20 
tūkst. eurų, kuriuo galėtų ne tik 
keltuvą transportuoti, bet ir visą 
reikalingą įrangą vežioti.

Kreipėsi dėl paramos
Kadangi šis bendras 5 metus 

trukęs projektas eina į pabaigą, 
todėl Rokiškio rajono savival-
dybės priešgaisrinės tarnybos 
viršininkas dėl tolesnės pagalbos 
kreipėsi į rajono savivaldybę, 
kuriai tarnyba yra pavaldi.

„Mums materialinės bazės: 
net devynių komandų, prie kurių 
aprūpinimo prisideda Rokiškio 
rajono savivaldybė ir vadovai, 
pavydi kaimynai. Tikrai esame 
viskuo aprūpinti: per pastaruo-
sius ketverius metus mums nu-

Nukelta į 3 psl.

R. Sunklodas apžiūri techniką.

Rokiškio rajono ugniagesių savanorių draugijos steigėjas R. Sunklodas (dešinėje) susitiko su meru R. Godeliausku aptarti ir einamųjų 
reikalų, ir galimos tarnybos pertvarkos. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)
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Pajudėjo Rokiškio daugiafunkcės 
sporto arenos statybos  

Aušra MALINAUSKIENĖ

Praėjusią savaitę į būsimos 
Rokiškio sporto arenos teritoriją 
suvažiavo statybininkų technika, 
kol leidžia orai pradėjusi, būsimo 
sporto komplekso statybas. Šiuo 
meto klojamas pagrindas, tvar-
komos būtinosios komunikacijos, 
netrukus prasidės pamatų liejimo 
darbai. 

Prieš porą mėnesių, rugpjūčio pra-
džioje, Švietimo, mokslo ir sporto bei 
Finansų ministerijos patvirtino pa-
pildomą finansavimą Rokiškio dau-
giafunkcės sporto arenos statybai. 

Pasak Rokiškio rajono savivaldy-
bės mero Ramūno Godeliausko, nors 
ir skirtas solidus finansavimas, tačiau 
mūsų savivaldybė yra įsipareigojusi 

prie šio projekto prisidėti 30 procentų 
sumos. Vien šiemet iš savivaldybės 
biudžeto šiam projektui skirta 435 
tūkst. suma.

„Greit turėtų prasidėti pamatų lie-
jimo darbai. Dar šį mėnesį planuo-
jame įkasti simbolinę laiko kapsulę. 
Sau ir rangovui keliame ambicingą 
tikslą, nes dar šiemet tikimės pastatyti 
pagrindines konstrukcijas, sienas bei 
uždengti stogą. Tuo pačiu daromas 
didžiulis darbas dėl papildomo finan-
savimo“, – sakė rajono vadovas.

Naujoji 2 745 kv. m. sporto arena, 
kurioje galės treniruotis įvairaus am-
žiaus ir įvairių sporto šakų atstovai, 
priklausys Rokiškio sporto centrui. 
Čia vyks ir oficialios varžybos, taip 
pat naujomis erdvėmis galės naudotis 
ir gyventojai. Statoma Rokiškio sporto arena. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

pirkti 6 gaisriniai automobiliai, 
turime visą būtiniausią ir geriau-
sią gelbėjimo įrangą, apsaugos 
priemones, kaukes ir kitą, kaip 
valstybinės gelbėjimo tarnybos 
komandos, todėl galime eiti į 
ugnį be jokių apribojimų. Tad iki, 
iki pilnos laimės mums trūksta 
automobilio ir pusės etato, ku-
rių dėka galėtume tęsti kaminų 
valymo ir kitų paslaugų teikimą 
rajono gyventojams ir įmonėms 
projektą ir ateityje“, – tikisi R. 
Sunklodas.

Kokios kainos?
Kaminų valymas itin reika-

linga paslauga. Kaip pasakojo 
pašnekovas, oficialiai yra nusta-
tytas įkainis, pagal kurį socialinę 
atskirtį patiriantiems ir pensinio 
amžiaus žmonės už kaminų valy-
mo paslaugą nereikėjo  mokėti, 
tik prašoma padengti degalų ir 
transporto išlaidas.

„Turime pasitvirtinę kainas. 
Ne socialinę atskirtį patirian-
tiems gyventojams mieste kami-
ną išvalyti atsieina 50 eurų, o už-
miestyje dar prisideda 30 centų 
už vieną nuvažiuotą kilometrą. 
Kainos gyventojų tikrai negąsdi-
na, nes mus kviečia net kaimy-
ninių Biržų ir Kupiškio Zarasų 
rajonų gyventojai“, – sakė R. 
Sunklodas.

Nustato zondas
Tiesa, kalbantis paaiškėjo, 

kodėl tokie paklausūs šios tar-
nybos ugniagesiai, valantys ka-
minus, kad jų pagalbos šaukiasi 
ir kaimyninių rajono gyventojai, 

ir draudimo bendrovės. Pasiro-
do, dėl šiuolaikiškos įrangos: to 
pačio minėto keltuvo, ir zondo, 
užfiksuojančio kamine esančias 
problemas.

„Paprastai kaminkrėčiai ant 
stogo lipa kopėčiomis, o mes, 
saugodami naujas stogo dangas, 
keliamės keltuvu neliesdami jo. 
Turime modernų zondą, kurį lei-
džiame į kaminą, fiksuojame bū-
klę ir padarome įrašą. Tai mums 
leidžia labai tikslai nustatyti kur 
yra problema. Draudimo bendro-
vės prašo tokios paslaugos, ar ti-
krai gaisras kilo nuo netvarkingo 
kamino“, – aiškino R. Sunklodas.

Gelbėjo nuo nelaimės
„Be to, vykdėme ir Rokiškio 

savivaldybės tarybos patvirtin-
tą gaisrų prevencijos programą, 
aplankėme 300 krašto gyvento-
jų. Tokios išvykos pas gyvento-
jus itin reikalingos nes, pavyz-
džiui, aplankėme senukų šeimą, 
kuri krosnies, iškritus durelėms, 
pakurą buvo užstūmusi skarda 
ir kartono gabalu. Tai – vienas 
žingsnis iki didelės tragedijos“, 
– pasakojo R. Sunklodas.

Taigi, ugniagesiams darbo iki 
soties, o kad viskas vyktų dar 
sklandžiau jiems reikia poros jau 
minėtų dalykų.

Nepritaria pertvarkai
Tiesa, mūsų ugniagesius sa-

vanorius neramina ir dar vienas 
dalykas, galima rajonų priešgais-
rinių tarnybų pertvarka. Būtent 
aptarti visų šių reikalų ir ketini-
mo naikinti savivaldybių prieš-
gaisrines tarnybas R. Sunklodas 
užsuko pas rajono merą Ramūną 
Godeliauską, kuris patvirtino, 
kad jau ne pirmus metus kalba-
ma apie ketinimus naikinti savi-
valdybių priešgaisrines tarnybas, 
prijungiant jas prie Valstybinės 
priešgaisrinės gelbėjimo tarny-
bos.

„Nepritariame tokiam žings-
niui, nes tokiu atveju jų skaičius 
kaimiškose vietovėse būtų ma-
žinamas. Savo teritorija esame 
didelis rajonas, todėl ir dabar pa-
pildomai iš savivaldybės biudže-
to išlaikome tris tarnybas, atnau-
jiname gaisrinius automobilius, 
supirkta visa reikalinga gelbėji-
mo įranga, apsaugos priemonės. 
Turėjome progos įsitikinti, jog ir 
kaminų valymo paslauga pasitei-
sino, todėl planuojame ją pratęs-
ti“, – po susitikimo su R. Sunklo-
du sakė rajono vadovas. 

Laibgaliuose esanti ugniagesių savanorių komanda, kaip ir likusios 8 rajone, aprūpinta visa būtiniausia įranga ir technika. 

Rokiškio ugniagesiai savanoriai: pilnai aprūpinti, 
bet trūksta dviejų dalykų ir neramina pertvarka
Atkelta iš 2 psl.
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Dėl smarkių darganų dalis rokiškėnų buvo be elektros, 
o ligoninės darbą gelbėjo generatorius

Aušra MALINAUSKIENĖ

Praėjusią savaitę Rokiškio 
krašte pūtęs stiprus vėjas ir 
gausiai pilantis lietus šįkart ne-
pridarė didelių bėdų mūsų rajo-
ne. Apie 3 tūkst. rajono gyven-
tojų laikinai neturėjo elektros, 
o Rokiškio rajono ligoninėje 
naktį dingusį elektros tiekimą 
atstatė naujasis generatorius.

Ugniagesių neprireikė
ESO Ryšių su visuomene pro-

jektų vadovas Paulius Kalmantas 
„Rokiškio Sirenai“ sakė, kad šią 
parą Rokiškio rajone būta šiek 
tiek gedimų dėl stipraus vėjo su 
lietumi. 

„Iš viso iš spalio 3-osios į 4 die-
ną Rokiškio rajone buvo paveikti 
apie 3 tūkst. klientų. Didžiajai 
daliai jų – iki 2,6 tūkst., elektros 
tiekimas buvo atstatytas šiandien 
iki 4 val. ryto, dar daliai – iki 10 
val.“, – teigė P. Kalmantas. 

Rokiškio rajono priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos duomeni-
mis, šią parą ugniagesiai negavo 
iškvietimų, kad reikia pašalin-
ti virtusius medžius ar lūžusias 
stambias šakas. Jie tik vieną kartą 
sulaukė skambučio, kai rokiškė-
nai kreipėsi dėl kibirkščiuojančių 
aukštos įtampos laidų. 

Įsijungė generatorius
Užtat naktį siautęs vėjas ir sti-

prus lietus prikrėtė eibių Rokiš-
kio rajono ligoninei, nes dalyje 
skyriuje trumpam dingo elektra. 
Laimei, šiuo atveju situaciją iš-
gelbėjo šių metų vasarą įstaigos 
įsigytas elektros generatorius, 
kuris, vos prapuolus elektrai, įsi-

jungė ir visuose svarbiausiuose 
ligoninės padaliniuose atnaujino 
elektros tiekimą. 

„Tai mums tapo rimtu pirmuo-
ju išbandymu, kaip veikia nau-
jasis elektros generatorius. Kai 
dingus elektrai jis įsijungė, paaiš-
kėjo, kad ne visur įmanoma iškart 
atstatyti elektros tiekimą, nes da-
lyje patalpų yra pasenusi elektros 
instaliacija, neveikia rozetės. Ta-
čiau, nepaisant šių nesklandumų, 
elektros tiekimas iškart buvo už-
tikrintas svarbiausiuose padali-
niuose: reanimacijos ir operacinė-
je“, – sakė Raimundas Martinėlis, 
Rokiškio rajono ligoninės direk-

torius.

Skyrė papildomų lėšų
Gydymo įstaigos vadovas R. 

Martinėlis pasidžiaugė, kad prak-
tiškai šio nutikimo išvakarėse, 
rugsėjo 30-ąją, Rokiškio rajono 
savivaldybės taryba, perskirsty-
dama biudžetą, ligoninei papil-
domai skyrė 30 tūkst. eurų sumą, 
kad prie elektros generatoriaus 
būtų prijungtos absoliučiai visos 
įstaigos patalpos. Pasirodo, šiuo 
metu jis elektra galėjo aprūpinti 
tik gyvybiškai svarbius ligoninės 
skyrius. 

Tuo tarpu Rokiškio pirminės 

Naujasis Rokiškio rajono ligoninės generatorius užtikrino, kad gydymo įstaigai nenutrūktų elektros tiekimas. 
(„Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

asmens sveikatos priežiūros cen-
tro direktorės Danguolės Kon-
dratenkienės teigimu, jų gydymo 
įstaiga neturėjo problemų dėl to, 
kad šią parą būtų dingusi elektra, 
tad naujasis elektros generatorius, 
kuris taip pat įsigytas praėjusią 
vasarą, liko kol kas dar praktiškai 
neišbandytas. 

Naudinga žinoti
ESO Ryšių su visuomene pro-

jektų vadovas P. Kalmantas pa-
sidalino informacija, kurią turėtų 
žinoti Rokiškio rajono gyventojai. 

Tūkstančiai šalies gyventojų su 
elektros gedimais gali susidurti 
kasdien. Tai gali nutikti dėl įvai-
riausių pažeidimų nepaisius ap-
saugos zonų, kaitros, o dėl audrų 
sukeltų padarinių – krentančių 
medžių – atjungtų klientų kiekis 
gali būti daug didesnis. Didžiąją 
dalį šių gedimų ESO nustato ir 
likviduoja per kelias minutes au-
tomatizuotų sprendimų pagalba 
– gyventojams energijos tiekimas 
atstatomas kone iškart. Tačiau, 
ką turėtų padaryti gyventojai, kai 
dingusi elektra per kelias minutes 
negrįžta?

Dažnais atvejais gedimas 
įvyksta individualaus ar daugia-
bučio namo vidaus tinkle, todėl 
prieš registruojant gedimą, pa-
tikrinkite, ar gedimas ne vidaus 
tinkle, nes ESO prižiūrimi elek-
tros tinklai yra iki apskaitos įren-
ginių – elektros skaitiklių. Už jų 
prasideda klientui priklausantis 
elektros tinklas, kurio priežiūra 
rūpinasi patys namo savininkai.

Reikia įsitikinti
Norėdami įsitikinti ar gedimas 

ne namo viduje, pažiūrėkite per 

langus, ar pas kaimynus elektra 
yra, ar neišsijungę automatiniai 
elektros energijos jungikliai, 
esantys namuose ar laiptinėje. Jei 
matote, kad automatiniai jungi-
kliai atsijungę (nusileidę į apa-
čią), pakelkite juos į viršų. Jeigu 
turite namų ūkį prižiūrintį asmenį 
(namą administruojančią įmonę, 
energetiką, namo pirmininką, 
elektriką), reikėtų kreiptis į jį, nes 
ESO vidaus tinklo gedimų neša-
lina.

Įsitikinę, kad gedimas įvyko 
jau iki elektros įvado – t. y. ESO 
tinklo dalyje, patikrinkite, ar jis 
nepažymėtas realiu laiku veikian-
čiu atjungimų žemėlapyje adresu 
eso.lt/zemelapis. Žemėlapyje pa-
teikiama aktuali informacija, kur 
yra laikinai nutrauktas elektros 
tiekimas. Dėl vieno atjungimo 
elektros tiekimo sutrikimai gali 
būti juntami keliose vietovėse.

Sulauks pranešimo
Gyventojai, nurodę savo kon-

taktus, gali gauti informaciją apie 
planuotus atjungimus ir elektros 
tiekimo sutrikimus el. paštu ar 
trumpąją SMS žinute. Paskam-
binę telefonu 1852 užsisakykite 
asmeninius pranešimus apie pla-
nuojamus elektros atjungimus dėl 
remonto darbų name, kad būtu-
mėte ramūs, jog informaciją apie 
sutrikimus gausite laiku ir pato-
giu būdu.

Jei informacijos apie gedimus 
negavote ir žemėlapyje jos nėra, 
registruokite sutrikimą internetu 
ESO svetainėje eso.lt/registruo-
tigedima arba nemokamu ir visą 
parą veikiančiu telefonu 1852.Asociatyvi nuotr.
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Šimtametis maumedis kursto aistras: 
rokiškėnai sako rizikuojantys gyvybėmis

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Į  „Rokiškio Sirenos“ redakci-
ją kreipėsi rokiškėnas ir pranešė, 
kad šalia kelio, netoli posūkio 
į Sėlynės kaimą (važiuojant iš 
Rokiškio) pavojingai pasvirusį 
medį. Vyras nerimauja, kad pa-
pūtus stipresniam vėjui, tai gali 
būti tragiškos nelaimės priežas-
timi.

Graužtų sąžinė
„Vilkaviškyje jau buvo atvejis, 

kai medis prispaudė automobilį ir 
mirtinai sužalojo žmones. Aš esu 
rokiškėnas ir nenoriu, kad šiame 
rajone atsitiktų kas nors panašaus. 
Žinoma, bet kuris pakelės medis 
gali nuvirsti – negali apsidrausti 
nuo nelaimės, bet kai jie stovi tie-
sūs, kiekvieno nepradėsi tikrinti. O 
šis medis akivaizdžiai pasviręs į ke-
lio pusę ir tik laiko klausimas, kada 
nuvirs. Gerai, jeigu virs, kai kelias 
bus tuščias, o jeigu pataikys ant tuo 
metu pravažiuojančio automobilio?

Aš jaučiau pareigą apie tai pra-
nešti, kitaip mane graužtų sąžinė, 
jeigu matydamas, kad gali įvykti 
nelaimė, būčiau tylėjęs ir nieko neį-
spėjęs“, – kalbėjo rokiškėnas.

Kelias, vedantis pro Sėlynę, 
nėra nuošalus, juo važinėja daug 
rokiškėnų ir miesto svečių. Vyras 
prisipažįsta darbo reikalais taip pat 
važinėjantis pro šią vietą ir kas-
kart rizikuoja, ar pavyks sėkmin-

gai įveikti pavojingai atrodantį 
kelio ruožą, juo labiau, kad medis 
pasviręs su visomis šaknimis. Paš-
nekovas piktinosi: juk čia ne kartą 
pravažiavo ir atitinkamų tarnybų 
bei valdžios atstovai, negi niekam 
nerūpi užbėgti nelaimei už akių?

Kreipėsi ir anksčiau
Kadangi kelias driekiasi šalia 

valstybinio miško, susisiekėme su 
Valstybinės miškų urėdijos Rokiš-
kio regioninio padalinio Sėlynės gi-
rininkijos girininku Gintaru Čypu.  

„Ar kalbate apie tą medį, važiuo-
jant link Kamajų?“, – girininkas iš-
kart suprato, apie ką eina kalba, nes 
tai nebe pirmas kartas, kai sulaukia 
sunerimusių rokiškėnų prašymų pa-
šalinti medį. 

Girininkas sako, kad tai ne ap-
džiūvusi eglė, kaip supainioja kai 
kurie žmonės, o maždaug 100 metų 
senumo maumedis, dar gana tvirtas, 
tik šiuo metu numetęs spyglius, o 
vasarą sužaliuojantis.

„Kai pradėjau dirbti prieš 30 
metų, tas maumedis buvo lygiai 
taip pat pasviręs. Prie šio kelio šalia 
medinio grybo dažnai virsta me-
džiai – ir pernai, ir šiemet buvo iš-
vartytų eglių, kitų medžių – iš viso 
gal 20, o šitas maumedis kaip stovi, 
taip stovi. Nesakau, kad jis kažkada 
nenugrius, bet taip yra. Daug žmo-
nių gal nepatogiai jaučiasi dėl to 
medžio, bet kad jis būtų pavojingas 
tikrai taip negaliu pasakyti“, – sakė 
G. Čypas.

Kirs, kai pašals
Girininkas paaiškina, kad me-

dis ne dabar pasviro, o tiesiog 
toks užaugo, o gumbas – šaknų 
su žemėmis pakilimas – taip pat 
neatsirado staiga, o visada toks 
buvo.

Ties šiuo keliu palei tvorą vi-
sas miškas senas, tačiau planiniai 

kirtimai pakelėse nėra atliekami, 
vykdomi tik sanitariniai kirtimai.

Dėl minėto maumedžio į giri-
ninkiją žmonės kreipėsi ir vasarą, 
kai po dar vienos audros pakelėje 
virto kiti medžiai. G. Čypo tei-
gimu, maumedis jau pažymėtas, 
gautas leidimas jį nukirsti, tačiau 
dėl techninių galimybių tai pada-

ryti kol kas būtų labai sudėtinga ir 
teks palaukti pašalo.

 „Dabar ten aplink vanduo, už-
tverta tvora, gan sudėtinga medį 
nupjauti. Maumedis sveria kelias 
tonas, reikia rimtai pasiruošti ir 
išlaukti. Kai tik pašals, tikrai nu-
kirsime“, – sakė Sėlynės girinin-
kas G. Čypas.

Pasviręs pakelės medis baugina vairuotojus. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Rokiškietės L. Sadauskienės įmonės šakočiui – 
antras aukso medalis

Aušra MALINAUSKIENĖ

Savaitgalį Kauno „Žalgi-
rio“ arenoje jau keturioliktąjį 
kartą vyko šalies gamintojų ir 
kūrėjų gaminius bei paslaugas 
pristatanti paroda „Rinkis pre-
kę lietuvišką 2022“. Joje aukso 
medaliu apdovanotas Laimutės 
Sadauskienės įmonėje, Juodu-
pėje, iškeptas tradicinis šakotis. 
Tai – jau antrasis aukštas šio 
skanėsto įvertinimas.

Kaip „Rokiškio Sirenai“ sakė 
pati L. Sadauskienė, kai važiuoji į 
muges užsienio šalyse, norisi, kad 
ir Lietuvoje žinotų Rokiškio kraš-
te kepamus šakočius. Tai – viena 
iš priežasčių, dėl kurių rokiškietė 
dalyvauja parodoje „Rinkis prekę 
lietuvišką 2022“.

Tris dienas savaitgalį prie jos 
stendo rikiavosi smalsuolių eilu-
tės, nes būtent čia jie galėjo ir įsi-
gyti Juodupėje kepamų gardėsių, 
ir pasigrožėti bei įsiamžinti šalia 

vieno metro aukščio, 15 kilogra-
mų sveriančio šakočio.

„Labai džiaugiamės, kad mūsų 
tradicinis šakotis buvo pastebėtas 
ir įvertintas komisijos“, – sakė L. 
Sadauskienė.

Beje, tai jau antrasis aukštas 
šio tradicinio šakočio, žymimo 
tautinio paveldo ženklu,  įvertini-
mas. 2018 metais tas pats šakotis 
buvo pastebėtas ir apdovanotas 
parodoje „AgroBalt“, kur pelnė 
aukso medalį, taip pat jam buvo 
suteiktas Šimtmečio maisto pro-
dukto vardas. 

Praėjusį savaitgalį tris dienas 
Kaune vyko paroda „Rinkis prekę 
lietuvišką“, kuri kasmet sutrau-
kia dešimtis tūkstančių lankytojų, 
norinčių atrasti įdomiausius ir sė-
kmingiausius šalies gaminius bei 
paslaugas. Pirmąją parodos dieną 
apdovanoti geriausiųjų apdova-
nojimai, kuriems įteikti aukso 
medaliai. Tarp 20 apdovanotųjų 
– individualios L. Sadauskienės 
įmonės šakotis. L. Sadauskienės stendas parodoje „Rinkis prekę lietuvišką“. (Žemės ūkio ministerijos nuotr.)
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Kamajai šventėje  – ekskursijos po dvarą, tarpukario       turgus ir padėkos labiausiai nusipelniusiems

Kristina RAMANAUSKAITĖ

„Nauji metai daug kam būna 
nuo sausio 1-osios, kitiems, pa-
vasarį, mes, kamajiškiai metus 
skaičiuojame nuo „Kuc Kuc 
Kamajuos“ iki kitos šventės“, – 
praėjusį sekmadienį į miestelio 
gyventojus ir svečius, susirin-
kusius švęsti tradicinės šventės, 
kreipėsi ilgametis seniūnas ir 
Kamajų respublikos preziden-
tas Vytautas Vilys. Kamajiš-
kiai atsigriebė po karantininių 
suvaržymų – 39-ąjį kartą or-
ganizuojama šventė truko tris 
dienas.

Prasidėjo dvare
Penktadienį  renginiai, ama-

tų demonstravimas, degustacijos 
vyko Salų dvare. Dvaro šeimi-
ninkė Birutė Dapkienė kvietė 
svečius į ekskursiją po dvaro rū-
mus, kieme klegėjo Salų kaimo 
bendruomenės, Skemų socialinės 
globos namų gyventojų ir tauto-
dailininkų mugė.

Šeštadienį renginiai persikėlė į 
Kamajų miestelį,  čia vyko spor-
tinės varžybos, koncertai, paro-
dos, edukaciniai užsiėmimai, o 
sekmadienis prasidėjo tradiciniu 
linksmaturgiu. Savo gaminius 
šiemet siūlė daugiau nei 70 pre-
kybininkų: amatininkų, ūkininkų, 
tad visiems užteko ir medaus, ir 
„barankų“.

Galukiemis
Šalia didžiosios mugės veikė 

pagal senąsias tradicijas atgaivin-
tas tarpukario turgus Galukiemis. 
Čia pat buvo galima ir palyginti, 
kaip iš tiesų atrodė Kamajų mies-
telio turgus, įamžintas istorinėje 
1938 m. fotografijoje.

Ūkininkė Regina, Galukiemy-
je prekiavusi savo pagamintais 
sūriais, medumi, ghi sviestu, pa-
sakojo, kad idėja atkurti senovinį 
turgų kilo keliems ūkininkams. 
Senovinių drabužių, daiktų, kad 
atkurtų autentiškesnę atmosferą, 
jiems neteko skolintis iš muzie-
jų – viską rado savo sodybose. O 

pirkėjai išgraibstė didžiąją dalį 
naminių produktų dar turguj ne-
pasibaigus. 

„Pabandėme ir gavosi – ne-
sitikėjome tokio gero turgaus. 
Prekiavome tik savo gamintais  
produktais. Gera pradžia – pusė 
darbo. Kitąmet ir vėl bandysime“, 
– kalbėjo Galukiemio prekybinin-
kė.

Įteiktas ordinas
Sekmadienį oficialioje šventės 

dalyje, po  Rokiškio rajono sa-
vivaldybės mero Ramūno Gode-
liausko ir Kamajų seniūnės Linos 
Zolubienės sveikinimų,  pagerbti 
labiausiai nusipelnę Kamajų res-
publikos žmonės.  

Kamajų respublikos Auksaran-
kio apdovanojimas už geranoriš-
kumą ir darbščias rankas, pagalbą 
dekoruojant seniūnijos kultūrinių 
renginių aplinką, šaunias idėjas ir 
profesionalų jų išpildymą įteiktas 
Vaidai Babidorič-Muralienei. Už 
visuomeninę veiklą, remonto dar-
bus, pagalbą renginiuose dėkota 

Šventė prasidėjo Salų dvare. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.) Salų dvare vyko veltų gaminių paroda, amatą demonstravo tautodailininkė V. Jasinevičienė.

Salų kaimo bendruomenė prikepė saldumynų.

Vaikai galėjo pajodinėti arkliukais. Mugėje  netrūko naminių natūralių produktų.
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Kamajai šventėje  – ekskursijos po dvarą, tarpukario       turgus ir padėkos labiausiai nusipelniusiems

visai Babirovičių šeimai: Irenai, 
Jurijui, Vaidai ir Vitalijui.

V. Vilys ordiną už nuopelnus 
Kamajų respublikai įteikė Ritai 
Merkienei, fizinio rengimo mo-
kytojai, už sportinių renginių or-
ganizavimą, sveikuolišką vaikų 
auklėjimą.

Paskatinti ir gražinantys savo 
sodybas bei aplinką Kamajų se-
niūnijos gyventojai: Valerija Kar-
velienė ir Ramunė Markevičiūtė, 
salietės Inga Bagdonavičienė ir  
Audronė Repšienė,  Lina ir Ar-
tūras Macijauskai iš Verksnionių 
kaimo, Aukštakalnio kaimo gy-
ventojai Inga ir Audrius Baltru-
kėnai.

Pagerbti Rokiškio krašto ūki-
ninkai Aldona ir Jonas Venslovai 
bei Inga ir Vaidas Kalniečiai.

Prekybininko pasas, kuris įtei-
kiamas aktyviausiems  prekybi-
ninkams, šiemet atiteko Jūžintų 
kiemeliui „Kuparas“

Gelbėjo kultūros paveldą
Pakalbintas vienas iš šios 

šventės organizatorių, buvęs se-
niūnas V. Vilys džiaugėsi mies-
telio gyventojų visuomeniškumu, 
pasiūlymais, idėjomis, atsiradu-
siais sporto rėmėjais, pirmą kartą 
parėmusiais sporto varžybas.

Apžvelgdamas praėjusių ke-
lerių metų pokyčius miestelyje, 
V. Vilys sakė, kad būta kultūros 
paveldo gelbėjimo darbų, prie to 
prisidėjo dabartinis klebonas Egi-
dijus Vijeikis ir vietos gyventojai, 
aukoję lėšas, kad būtų atnaujintas 
bažnyčios stogas. Uždengtas nuo 
suirimo dar vienas paveldo objek-
tas – senasis klebonijos pastatas.

Krizės aplenkė
Nors miestelyje žmonių su-

mažėjo, didesnės demografinės 
krizės jį aplenkė. Vis dar veikia 
vaikų darželis, mokykla, kurioje 
mokosi 240 vaikų.  

 „Be abejo, gyventojų mažėja, 
nes darbo vietų mažokai, bet Ka-
majuose pakankamai gerai išvys-
tytos kitos paslaugos. Mums jau 
prieš 15 metų sakė, kad darželis 

bus tuščias, bet  vaikų kaip buvo 
50, taip ir yra. Iš dalies taip yra 
ir dėl naujakurių – atvažiuoja ro-
kiškėnai, nusiperka Kamajuose 
namuką, čia apsigyvena ir vaikus 
veda į vietinį darželį, o patys va-
žinėja į darbą Rokiškyje“, – sako 
V. Vilys.

Išlaikyti paslaugas
Paklaustas, ko trūksta mieste-

liui, sako, kad paslaugų užtenka, 
svarbu jas išlaikyti. Pasak kama-
jiškio, kultūros, socialinių, pašto 
paslaugų centralizavimas, opti-
mizavimas tik  blogina jų kokybę, 
atitolina nuo žmonių.

„Būdavo, susibėga seniūnas, 
vietiniai paštininkai, socialinis 
darbuotojas,  policininkas  ir  
sprendžiame bėdas, nes tiesiogiai 
bendraujame su žmonėmis, viską 
žinome. Centralizavimas, kai val-
doma iš toli, blogiau tam mažajam 
klientui, kuris aptarnaujamas, nes 
paslauga prastėja, bet tam, kuris 
Vilniuje sėdi, geriau, nes alga di-
desnė“, – sako V. Vilys.

Susirinkusius į Kamajus linksmino muzikantai. Norintieji galėjo išbandyti dar neįprastą sporto šaką Lietuvoje bavarišką akmenslydį.

Vytautas Vilys ordiną už nuopelnus Kamajų respublikai įteikė R. Merkienei. 

Juodupiečiai kepė šakočius.Šventė sutraukė didelį būrį kamajiškių ir svečių.
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Septynmetis Benas: „Moterys gamina skaniau, 
bet geresni šefai – vyrai“

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Praėjusį penktadienį Salų 
dvaro, Rokiškio rajone, resto-
rano virtuvėje šeimininkavęs 
septynmetis Benas privertė ne 
vieną čia užsukusį svečią var-
vinti seilę – jaunasis šefas suko-
si prie savo gaminamų desertų: 
kepė vaflius, gardino juos įvai-
rais priedais, o trumpam atitrū-
kęs nuo darbo dalino interviu.  

Močiutės dovana
Kamajuose Antano Strazdo 

gimnazijoje besimokantis pirma-
klasis jau turi kelerių metų vi-
rėjo „stažą“ –  virtuvėje pradėjo 
eksperimentuoti nuo 4-erių ir jo 
kulinarinius bandymus ne kartą 
palankiai įvertino šeimos nariai. 
Tačiau didesnį svečių būrį Benui 
tenka vaišinti pirmą kartą.

Beno mama Neringa Drazdova 
pasakoja, kad mintis leisti sūnui 
plačiau atskleisti savo gabumus 
kilo tada, kai močiutė pasiuvo ir 
jam padovanojo dailią virėjo uni-
formą. 

„Kai jis apsivilko ir parodė tą 
uniformą, pagalvojom, kad labai 
gražiai atrodo, kaip tikras šefas. 
Tada kilo idėja išeiti į viešumą“, 
– sakė N. Drazdova. 

Kur vyks viešas jaunojo šefo 
prisistatymas svarstymų nebuvo 
– šeima gyvena Salų miestelyje, 
netoli dvaro, o Neringa dirba šia-
me dvare virtuvės šefe.

Karantino atradimai
Pasakodama apie sūnaus po-

mėgį, moteris prisimena, kad 
Benas nuo mažumės verždavosi 
padėti virtuvėje, o per karantiną, 
kai šeima daug laiko praleisdavo 
namuose, vaiko noras gaminti dar 
labiau sustiprėjo. Šio noro šeima 

nestabdė, leido virtuvėje atsi-
skleisti Beno kūrybiniams suge-
bėjimams. Vaikas džiaugiasi, kai 
namiškiai ragauja jo pagamintus 
patiekalus, mėgaujasi jų skoniu.  

„Pirmieji bandymai prasidėjo 
nuo kalėdinių sausainių kepimo. 
Dabar Benas pats renkasi ingre-
dientus, bando kurti savo recep-
tus, pvz. derina bolivinę balandą 
su grikiais. Šiuo patiekalu labiau-
siai mus ir nustebino. Nors iš pra-
džių siūliau  pasigaminti salotų iš 
agurkų ir pomidorų, jis užsispyrė 
gaminti iš kruopų ir gavosi labai 
skani košė“, – pasakojo salietė.

Gera komanda
Trylikametė Beno sesė taip pat 

ne naujokė virtuvėje, tik jos sri-
tis – keksiukai, pyragai ir kiti sal-
dumynai. Mama neabejoja: jeigu 
vaikai dirbtų kartu ir nesipyktų, 
būtų labai gera komanda. Kad 
nekiltų kulinarinių nesutarimų, 
brolis ir sesuo tuo pačiu metu į 
virtuvę gaminti neina, bet mielai 
degustuoja vienas kito patiekalus.

Dvaro virtuvės šefe dirbanti N. 
Drazdova pasakoja, kad šį pomė-
gį ji paveldėjo iš tėčio ir mamos, 
jie abu mokėjo puikiai gaminti, ir 
pati vis ieškodavo naujų skonių, 
norėdavo sukurti kažką naujo, o 
ne valgyti bet ką, kad tik numal-
šintų alkį.  

Kurdama patiekalus dvaro lan-
kytojams Neringa taip pat pasiūlo 
įdomesnių derinių, tačiau atsi-
žvelgia ir į svečių skonį. Mote-
ris pastebi: nors dalis lankytojų 
jau pasirengę naujovėms ir naujų 
skonių atradimams, vis tik dau-
giau žmonių renkasi tradicinius 
patiekalus.

Ateičiai – daug veiklų
„Esu pagaminęs jau daug pa-

Jaunasis šefas Benas su mama ir močiute. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

tiekalų, bet labiausiai mėgstu 
kepti vaflius“, – pagaliau garuo-
jančią keptuvę  patikėjęs savo 
pagalbininkei pasakoja Benas. 
(Tądien dvare taip pat sklandė jo 
kepamų vaflių kvapas).  

Berniukas prisipažįsta, kad ku-
linarinių laidų nežiūri, nes šalia 
turi puikią patarėją – mamą.  

Gamindamas patiekalus, re-
ceptus susigalvoja pats, kartais jų 
ieško internete, o šiam pomėgiui 
skiria laiko po pamokų, savaitga-
liais.

Benas sako, kad lengviausia 
išsivirti koldūnus. Tiesa, kol kas 
pats koldūnų nelipdo, verda pirk-

tinius. Vienas juokas jam pasi-
gaminti patiekalą iš makaronų, 
išsikepti kiaušinienę, o kai turi 
laiko, kepa pyragus. Paklaustas, 
koks skaniausias jo ragautas pa-
tiekalas, Benas sako, kad tai buvo 
tortas per tėtės draugo mamos 
gimtadienį.

Rimtai apgalvojo
Savo ateitį septynmetis, atro-

do, irgi jau rimtai apgalvojo ir yra 
numatęs daug veiklų.

„Užaugęs būsiu futbolininku, 
boksininku, krepšininku, ūkinin-
ku ir šefu. Kada gaminsiu? Gal 
laisvalaikiu“, – svarsto Benas.

Paklaustas, vis tik kas yra ge-
resni virtuvės šefai – vyrai ar mo-
terys, Benas atsako filosofiškai: 
moterys gamina skaniau, bet ge-
resni šefai – vyrai.

Pavaišinti svečius Benui padėjo Salų dvaro valdytoja Birutė Dapkienė.Septynmetis salietis seka mamos pėdomis, bet neišsižada ir sportininko karjeros.
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Atidėtas vaistinėlių automobiliuose 
atnaujinimo terminas

Atnaujinti vaistinėles vairuo-
tojai turės iki 2023 m. liepos 1 
d.

 
Dėl karo Ukrainoje sutrikus 

gamybos ir logistikos procesams, 
šiuo metu rinkoje stebimas atnau-
jintos komplektacijos pirmosios 
pagalbos rinkinių trūkumas. Atsi-
žvelgdama į tai, Sveikatos apsau-
gos ministerija (SAM) nusprendė 
atidėti terminą, iki kurio vairuo-
tojai turėtų atnaujinti vaistinėles 
savo automobiliuose, iki 2023 m. 
liepos 1 d. 

Poreikis atnaujinti pirmosios 
pagalbos rinkinį kilo dėl to, kad 
jo sudėtis nesikeitė 18 metų, o 
per tiek laiko pasikeitė pirmo-
sios pagalbos teikimo principai. 
Atnaujintos sudėties pirmosios 
pagalbos rinkinyje, skirtame au-
tomobiliams ir geležinkelių trans-
portui, atsiranda spaudžiamasis 
tvarstis, ledo maišeliai, turnike-
tai, skirti arteriniam kraujavimui 
stabdyti, ir vienkartinė veido kau-
kė gaivinimui (dirbtinio kvėpavi-
mo atlikimui). 

Pirmosios pagalbos mokymų 
metu vairuotojai jau dabar yra 

mokomi naudotis naujos sudėties 
pirmosios pagalbos rinkinio prie-
monėmis. Atmintinę, kaip suteikti 
pirmąją pagalbą galite rasti ČIA.

 SAM atkreipia dėmesį, kad 
vairuotojai, turintys pirmosios 
pagalbos rinkinius, atnaujintus po 
2019 m. sausio 1 d., turi tik pasi-
pildyti savo vaistinėlių rinkinį 2 
turniketais. Jei vaistinėlės rinki-
nys pirktas anksčiau minėtosios 
datos, vairuotojas privalo įsigyti 
naują rinkinį. Atmintinę kaip nau-
dotis turniketais galite rasti ČIA.

Pirmosios pagalbos rinkiniuo-
se esančios medicinos priemonės 
turi būti paženklintos privalomu 
atitikties ženklu CE, kuris patvir-
tina, kad šios medicinos priemo-
nės gamintojas laikosi nustatytų 
saugos reikalavimų, atliko visas 
būtinas atitikties vertinimo pro-
cedūras ir užtikrina, kad jo pa-
gaminta medicinos priemonė yra 
saugi, naudojant ją pagal paskirtį 
ir laikantis naudojimo instruk-
cijos. Asmenys, prieš pirkdami 
medicinos priemones iš ne Euro-
pos Sąjungos gamintojų turi pa-
sidomėti, ar medicinos priemonė 
tinkamai paženklinta, ar gamin-

tojas yra registruotas Europos 
Sąjungoje, ar turi reikiamus ser-
tifikatus, ar tie sertifikatai galioja. 
Neatitinkančios reikalavimų me-
dicinos priemonės turėtų būti neį-
leidžiamos į Lietuvos rinką, todėl 
šias prekes importuojantys asme-
nys gali patirti nemažų finansinių 
nuostolių. Dar blogiau, jei tokios 
medicinos priemonės patenka į 
rinką ir potencialiai kelia pavojų 
pacientams bei naudotojams.

Pirmosios pagalbos rinkinyje, 
skirtame automobiliams ir gele-
žinkelių transportui, turi būti šios 
priemonės (paryškintos naujai 
įtrauktos priemonės):

sterilūs įvairių dydžių pleis-
trai;

pleistras (ruloninis);
sterilus spaudžiamasis tvarstis, 

kurio sterilus padelis ne mažesnis 
kaip 10 cm x 10 cm, pats tvarstis 
ne mažesnis kaip 15 cm x ir 180 
cm;

nesterilus tvarstis;
palaikomasis trikampio formos 

tvarstis;
pirmosios pagalbos žirklės;
speciali antklodė, skirta pagul-

dyti ar apkloti nukentėjusįjį, ne 
mažesnė kaip 130 cm x 200 cm;

sterilus žaizdų tvarstis, ne ma-
žesnis kaip 5 cm x 10 cm;

vienkartinės medicininės pirš-
tinės;

vienkartinės apsauginės plėve-
lės / pirmos pagalbos gaivinimo 
kaukės dirbtiniam kvėpavimui 
atlikti;

vienkartinis šalčio maišelis;
turniketas, skirtas stipriam 

(masyviam) kraujavimui galūnė-
se (rankose, kojose) stabdyti;

atmintinė – pirmosios pagal-
bos teikimo aprašymas arba at-
mintinė, turniketo naudojimo tai-
syklės.

Rokiškio rajono savivaldybės 
inf.

Automobilio vaistinėlė. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Paskelbti Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus 
ir vidutinio verslo idėjų konkurso nugalėtojai

Spalio 6-ąją buvo oficialiai 
paskelbti Rokiškio rajono savi-
valdybės smulkaus ir vidutinio 
verslo plėtros programos sub-
sidijos verslo idėjai įgyvendinti 
projektų konkurso nugalėtojai.

 
I-osios vietos nugalėtojai: Vis-

mantė Griškevičienė, pristačiusi 
verslo idėją – „Savitarnos pre-
kyvietė Laibgaliuose“, Robertas 
Šnioka – „Dviračių, elektrinių 
paspirtukų remonto paslaugos”, 
Ingrida Kudeliovė – „Dažasvydis 
ir kitos ekstremalios lauko pra-
mogos bei edukacijos”, Audrius 
Dagys – „Kulinarijos studija” ir 
Greta Kišūnaitė „Interjero dizai-
nas ir projektavimas”. Jie gavo 
3000 Eur finansinę paramą.

II-osios vietos verslo idėjų 
nugalėtojai: Kęstis Rimkus „Me-
dinių ir minkštų baldų gamyba ir 
restauravimas“, Martynas Statu-
levičius „Būk sumanus – užimk 
vaikus, pirk vaikiškus medinius 
namelius!!!“, Lina Valotkienė 
„Lauko ir vidaus žaidimų bei pra-
mogų nuoma“ ir Simona Skran-
dauskaitė „Tatuiruočių salonas“. 
Šių verso idėjų sumanytojams 
Rokiškio r. sav. Smulkaus ir vi-
dutinio verslo plėtros programos 
vertinimo komisija skyrė po 2000 
Eur.

„Grožio ir plaukų sveikatos 
salono steigimas“ verslo idėjos 

autorei Dianai Snetkovaitei, užė-
musiai III vietą, skirta 1000 Eur 
suma.

„Savitarnos prekyvietė Lai-
bgaliuose“ verslo idėjos esmė 
– statyti medinę savitarnos pre-
kyvietę šalia pagrindinio kelio 
Rokiškis Čelkiai-Jūžintai, kurioje 
planuojama prekiauti užauginta 
produkcija t.y. skintomis gėlėmis 
ir svogūnėliais, o ateityje pasiū-
lyti sezoninės produkcijos asor-
timentą.

Įgyvendinus R. Šniokos vers-
lo idėją, Rokiškio mieste atsiras 
plataus spektro ir profesonaliai 
teikiama dviračių bei elektrinių 
paspirtukų remonto paslauga.

 „Dažasvydis ir kitos ektrema-
lios lauko pramogos bei edukaci-
jos” verslo idėjos autorės Ingri-
dos Kudeliovės tikslas – sukurti 
naują pramogą Rokiškio rajone 
paauglių ir suaugusiųjų užimtu-
mui bei edukacinius mokymus 
įvairaus amžiaus grupėms.

Audrius Dagys naujojoje Ku-
linarijos studijoje planuoja ruošti 
degustacines vakarienes, gėrimų 
degustacijas, teiki kitas paslau-
gas.

Gretos Kišūnaitės verslo idėjos 
esmė – teikti interjero ir eksterje-
ro dizaino, erdvių projektavimo ir 
konsultacijų paslaugas.

Stalius dailidė Kęstutis Rimkus 
tvariai restauruojant ir perdarant 

baldus gali sukurti ar atnaujinti 
baldus, užsiims nestandartinių 
baldų modeliavimu-gamyba.

„Būk sumanus – užimk vai-
kus, pirk vaikiškus medinius na-
melius!!!“ verslo idėjos autorius 
Martynas Statulevičius nori dirbti 
dėl mažųjų klientų šypsenų, todėl 

Bajorų k. pagamintų svajonių na-
melį.

Lina Valotkienė planuoja nuo-
moti medinius, rankų darbo žaidi-
mus.

Simonos Skrandauskaitės „Ta-
tuiruočių salone“ būtų teikiamos 
legalios tatuiruočių procedūros.

„Grožio ir plaukų sveikatos 
salono steigimas“ verslo idėjos 
autorė Diana Snetkovaitė teik-
tų tik plaukų sveikatos ir grožio 
procedūras naudojant naujausias 
priemones.

Rokiškio rajono savivaldybės 
inf.
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Verslininkams – kvietimas teikti paraiškas paramai gauti
2022 m. spalio 10 d. startuo-

ja kvietimas Rokiškio rajono 
verslininkams teikti paraiškas 
paramai gauti pagal Rokiškio 
rajono smulkaus ir vidutinio 
verslo plėtros programą (to-
liau – Programa). Ši priemonė 
skirta finansiškai remti rajono 
smulkaus ir vidutinio verslo įsi-
tvirtinimą, naujų darbo vietų 
sukūrimą, vykdyti įmonių plė-
trą, darbuotojų kvalifikacijos 
kėlimą bei kitas verslumą ska-
tinančias priemones. 

Primename, kad rajono versli-
ninkai gali susigrąžinti dalį lėšų 
už sumokėtas palūkanas, žemės, 
žemės nuomos ar nekilnojamojo 
turto mokesčio dalį, dalyvavimo 

verslo parodose išlaidas, už savo 
ar darbuotojų kursus, atgauti įmo-
nės, bendrijos registravimo išlai-
das, informacinių reprezentacinių 
leidinių rajono mastu leidybos 
išlaidas ar išlaidas už įdarbintą 
asmenį, registruotą Užimtumo 
tarnybos Rokiškio skyriuje ir kt. 
Lėšos gali būti naudojamos Pro-
gramos nuostatuose nurodytoms 
paramos kryptims, paremiant ra-
jono verslo subjektus, atitinkan-
čius LR smulkaus ir vidutinio 
verslo įstatymą bei SVVPP nuos-
tatų reikalavimus. 

Rajono smulkūs ir vidutiniai 
verslininkai kviečiami nuo 2022 
m. spalio 10 d. 8 val. teikti pa-
raiškas Programos paramai gauti. 
Paraiškos priimamos nuo kvieti-

mo pradžios iki kol pakanka lėšų, 
skirtų Programai einamosioms lė-
šoms, bet ne vėliau kaip iki 2022 
m. lapkričio 11 d. 13 val. 

Taip pat nuo 2022 m. spalio 
10 d. 8 val. skelbiamas konkursas 
gauti subsidijai, turintiems verslo 
idėją, tačiau stokojantiems finan-
sinių galimybių ją įgyvendinti. 
Iki 2022 m. lapkričio 11 d. 13 val. 
laukiami paraiškų projektai dėl 
subsidijos verslo idėjai įgyven-
dinti. Šio konkurso tikslas – ska-
tinti kurtis naujus verslus. Pagal 
nustatytus kriterijus Programos 
vertinimo komisija atrinks ge-
riausius verslo idėjos projektus, 
už kuriuos numatyta skirti pa-
ramą. Jei turite gerą, inovatyvią 
verslo idėją - pildykite paraišką ir 

Perkančiosios organizacijos 
rekvizitai: pavadinimas, ko-
das, pašto adresas, telefono 
numeriai, elektroninio pašto 
adresas

VĮ Valstybinių miškų urėdijos Rokiškio regioninis padalinys, įmonės kodas 132340880, adresas: ` Sakališkio g.2, 42110 Rokiškis, tel. Nr.: 
+37068761545, el. p.: rokiskis@vmu.lt

Nekilnojamųjų daiktų paskir-
tis, pavadinimas ir pageidau-
jama nekilnojamųjų daiktų bu-
vimo vieta, pirkimo būdas

Perkama žemė, skirta naujiems miškams įveisti. Pageidaujama žemės sklypo buvimo vieta: perkančiosios organizacijos adminis-
truojamoje teritorijoje – vienoje iš šių Rokiškio, Kupiškio savivaldybių kadastrinių vietovių: Aleksandravėles, Anapolio, Antanašės, 
Apaščios, Aukštakalnių, Bajorų, Čedasų, Didsodės, Duokiškio, Gerkonių, Gindvilių, Jūžintų, Kairelių, Kalvių, Kamajų, Kazliškio, 
Konstantinavos, Kriaunų, Laibgalių, Lailiūnų, Lašų, Lukštų, Moškėnų, Onuškio, Pakriaunių, Panemunėlio, Panemunio, Salų, Ske-
mų, Sriubiškių, Steponių, Suvainiškio, Šetekšnų, Užubalių, Zarinkiškio, Žiobiškio, Adomynės, Alizavos, Antašavos, Aukštupėnų, 
Biliūnų, Byčių, Juodpėnų, Laičių, Lukonių, Naivių, Rudilių, Paketurių, Puznos miško, Salamiečio, Skapagirio miško, Skapiškio, 
Subačiaus, Subačiaus miško, Šepetos, Šimonių, Šimonių girios, Virbališkių, Žaidelių.. Pirkimas vykdomas skelbiamų derybų 
būdu.

Pasiūlymų ir nekilnojamųjų 
daiktų dokumentų pateikimo 
terminai (ne trumpiau kaip 25 
dienos nuo skelbimo paskel-
bimo dienos) 

Pasiūlymus su parduodamos žemės dokumentais galima teikti iki 2022-11-30.Jei kandidato pasiūlymas ir parduodamos žemės do-
kumentai gaunami pasibaigus perkančiosios organizacijos skelbime nustatytam terminui, šie dokumentai grąžinami juos pateikusiam 
kandidatui, išskyrus atvejus, kai pasiūlymai pateikiami elektroninėmis priemonėmis.

Interneto adresas, kuriuo pa-
siekiami pirkimo dokumentai

VĮ Valstybinių miškų urėdijos interneto svetainėje www.vmu.lt skyriuje „Administracinė informacija“, „Skelbimai“, „Žemės, skirtos naujiems 
miškams įveisti, pirkimai“.

Kita svarbi informacija. Kontaktinis asmuo dėl papildomos informacijos: vyr. miškininkas Justas Vojega, tel. Nr. 862046188, el.p: justas.vojega@vmu.lt

SKELBIMAS APIE ŽEMĖS, SKIRTOS NAUJIEMS MIŠKAMS ĮVEISTI, PIRKIMĄ

Užs. 1922

dalyvaukite subsidijos verslo idė-
jai konkurse bei laimėkite pinigi-
nę paramą verslo idėjos pradžiai!

Sėkmingam paraiškų pildymui 
rekomenduojame pasinaudoti 
projekto paraiškos pildymo vado-
vu, kurį galite rasti www.rokiskis.
lt svetainėje, „Parama verslui“ 
skiltyje.

Užpildytas paraiškas su visais 
reikalingais dokumentais, prašo-
me siųsti paštu arba palikti Savi-
valdybės administracijos (Respu-
blikos g. 94, Rokiškis) „viename 
langelyje“ (popierinius variantus) 
arba, jei paraiškos ir privalomi 
pateikti dokumentai teikiami pa-
sirašyti kvalifikuotu el. parašu, – 
siųsti juos el. paštu savivaldybe@
post.rokiskis.lt , adresuojant Ro-

kiškio rajono savivaldybės Stra-
teginio planavimo, investicijų ir 
viešųjų pirkimų skyriui.

Detalesnę informaciją apie 
Rokiškio rajono savivaldybės 
smulkaus ir vidutinio verslo plė-
tros programą ir Subsidijos verslo 
idėjai konkursą, paraiškų formas 
ir kitus dokumentus galite rasti 
rajono internetinėje svetainėje 
www.rokiskis.lt skyrelyje Vers-
lininkams/Parama-verslui arba 
kreipiantis į Rokiškio rajono sa-
vivaldybės administracijos Stra-
teginio planavimo, investicijų ir 
viešųjų pirkimų skyrių (mob. tel. 
8 659 34153, el.p. r.ruzeliene@
post.rokiskis.lt ).

Užs. 1923
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• Elektros skydų, kištukinių 
lizdų, jungiklių, šviestuvų, LED 
montavimas, elektros gedimų 
diagnostika ir šalinimas.  
Tel. 8 656 44 449. Rokiškis
• 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

• Garažą Rokiškyje. Siūlyti įvairius 
variantus Tel. 8 698 13 122. 
Rokiškis
• Ieškau riešutmedžio spalvos 
impregnanto iš parduotuvės Lidl. 
Tel. 8 687 79 329. Rokiškis
• Perkame miškus Rokiškio ir 
aplinkiniuose rajonuose.  
Tel. 8 677 08977
• 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

NUOMA

ar visažistei.  Tel.861294783, 
860974704, 862877547.  
Tel. 8 612 94 783. Rokiškis
• 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
• 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

• Išsinuomosiu 1-2 kambarių butą su 
baldais. Tel. 8 685 11 556. Rokiškis
• Šeima iš Ukrainos skubiai 
išsinuomotų 2 kambarių butą.  
Tel. 8 671 57 626. Rokiškis
• Mikrorajone išnuomojama darbo 
vieta kirpėjai ir kosmetologei 

SIŪLO DARBĄ

• Trumpalaikį kontraktą su galimybe 
pratęsti surinkėjams Vokietijoje. 
Anglų arba vokiečių kalba.  
Tel. 8 608 62 874. Skuodas
• Ieškome administratoriaus (-ės) 
- projektų vadovo asistento (-ės) 
Rokiškyje (IT sritis). Kaina 1000 
Eur. Tel. 8 657 58 415. Rokiškis
• Ieškome UI/UX dizainerio (-ės) 
Rokiškyje. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 657 58 415. Rokiškis
• Ieškome programuotojo (-os) 
Rokiškyje. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 657 58 415. Rokiškis
• Ieškome turinio ir skaitmeninės 
rinkodaros vadybininko (-ės) 
Rokiškyje (IT sritis). Kaina 1000 
Eur. Tel. 8 657 58 415. Rokiškis
• Ieškomas žmogus, kuris galėtų 
šerti galvijus. Šalia Rokiškio. Darbas 

su rusiška technika, gebėjimas 
prižiūrėti ir remontuoti techniką.  
Tel. 8 615 55 320. Rokiškis
• Ieškau fasadininkų darbui 
Vokietijoje. Kelionė apmokėta, 
apgyvendinimas apmokėtas. 
Atsiskaitymas valandinis, oficialiai. 
Dėl visos informacijos skambinkite: 
+37060474745. Esu šiuo metu 
Vokietijoje. Kaina 3000 Eur.  
Tel. 8 603 63 036. Rokiškis
• IĮ B. Kurkliečio įmonė siūlo darbą 
autošaltkalviui. Tel. 8 687 98 271. 
Rokiškis
• Reikalingi apdailininkai, plytelių 
klijuotojai, dažytojai, pagalbiniai 
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
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• 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

IEŠKO DARBO
• Vyras 35 m. ieško darbo 
pastovaus ir ne tik. Galintis statyti 
ar ką nugriauti. Siūlyti įvairius 
pasiūlymus. Tel. 8 603 52 196. 
Rokiškis
• Ieškome darbo dviem 16-17 m. 
Tel. 8 606 96 423. Rokiškis
• 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

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Tvarkingą namą Kęstučio 
g., Rokiškyje.  Aptverta valda. 
Renovuotas. Langai plastikiniai. 
Kiemas išklotas trinkelėmis. 
Pavėsinė ir t.t. Kaina derinama su 
pirkėju. Tel. 8 675 38 370. Rokiškis
• Sodybą Rokiškio rajone, 
Rokiškėlių kaime. Yra vienkiemį, 
rami vieta, netoli yra ežeras, upelis, 
geras privažiavimas. Prie namo yra 
ūkiniai pastatai, lauko virtuvė su 
garažu. Kaina 30000 Eur.  
Tel. 8 682 38 936. Rokiškis
• 1 kambario 30 kv. m butą butą 
renovuotame name. Pirmas aukštas, 
balkonas, rūsys, šarvo durys. 
Renovacija mokėti nebaigta. Kaina 
20000 Eur. Tel. 8 605 90 025. 
Rokiškis
• Tvarkingą 2 kambarių butą 
Rokiškyje pirmame aukšte.  
Tel. 8 673 30 382. Rokiškis
• 2 kambarių 50,25 kv. m butą 
Vilties g. Trečias aukštas. 
Renovuotas namas, reikalingas 
remontas. Kaina negalutinė. Kaina 
32000 Eur. Tel. 8 681 58 849. 
Rokiškis
• 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
• 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

KITA

• Skaldytas malkas kaladėmis, 
rąstais. Dėl kainų kreiptis telefonu. 
Tel. 8 606 49 355. Rokiškis
• Juodą metalą, naudotus 
akumuliatorius. Kainas siūlykite 
telefonu. Skambinti nuo 18 val.  
Tel. 8 692 48 068. Rokiškis
• Du šildymo sezonus naudotą kieto 
kuro katilą Kalvis, 10 KW. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 675 96 103. Rokiškis
• Sausas malkas. 5 m. Obeliai.  
Tel. 8 612 29 380. Vilnius
• 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

• 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

AUGALAI

BALDAI

• Viengulę lovą su patalynės dėže. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 647 18 412. 
Rokiškis
• Naują drabužių kabyklą. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 629 62 772. Rokiškis
• 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 
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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

BUITINĖ TECHNIKA

• Puikiai veikiantį šaldytuvą. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 623 24 274. Rokiškis
• Naudotą dujinę viryklę Vido. 3+1 
el. kaitlentė. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 606 85 588. Rokiškis
• 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

• Dovanoju statybines atliekas. 
Išsivešti patiems. Tel. 8 624 14 830. 
Rokiškis
• Dovanoju berniukui 92-104 dydžio 
drabužėlius. Vieni mažiau dėvėti, 
kiti daugiau. Visi išplauti.  
Tel. 8 622 60 328. Rokiškis
• Dovanoju triušę. Skiepyta. Galima 
įsigyti ir didelį narvą 30 Eur. 
Obeliai.. Tel. 8 609 92 211. Rokiškis
• Susirinkti obuolius.  
Tel. 8 652 28 566. 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

DOVANOJA

• Dovanoju dviejų vorų tarantulų 
porelę Blue Baboon veislės. 
Daugiau informacijos telefonu.  
Tel. 8 623 23 212. Rokiškis

• Naujus pašiltintus batus. 33 ir 34 
dydis. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 647 18 412. Rokiškis
• 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 
kurių batukų nosytės pasitrynusios. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 600 62 665. 
Rokiškis

DRABUŽIAI/AVALYNĖ

GARSO TECHNIKA

• Pilnai veikiantį Yamaha namų kiną. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 693 04 817. 
Rokiškis

• 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

VAIZDO TECHNIKA

• Jūrų kiaulytes. 2 patelės ir 1 
patinas. Gimę rugsėjo 6 d. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 626 68 573. 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

• Miško spanguoles. Atvežu į namus. 
3,5 Eur/l. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 624 01 986. Rokiškis
• Įvairių veislių valgomąsias bulves. 
Nemokamas ir greitas pristatymas 
visame Rokiškio mieste ir rajone. 

MAISTO PRODUKTAI

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

• Vieną iš pirmųjų liečiamą telefoną 
Samsung. Veikia gerai. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 608 07 150. Rokiškis
• 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

• Už simbolinę kainą gerą veikiantį 
pianiną. Groja gražiai, tvarkingas. 
Pasiimti patiems. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 626 95 904. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Gal kas turite nereikalingą 10 arba 
20 l stiklainį. Tel. 8 686 65 674. 
Rokiškis
• Ieškau kas padovanotų kambarinį 
staliuką. Tel. 8 678 26 467. Rokiškis
• 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

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

• Parduotuvėje Fifi rastas 
papuošalas. Tel. 8 616 73 830. 
Rokiškis

RASTA, PAMESTA

• 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

• Naują dviračių laikiklį. Skirtas 
vežti tris dviračius. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 629 62 772. Rokiškis

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS

• Kieto kuro katilą 35 kW, kaina 150 
Eur. Kombinuotą vandens šildytuvą 
120 l, kaina 120 Eur.  
Tel. 8 603 03 994. Rokiškis
• Dolomito skaldą. Vežu po 24 t. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 680 49 599. 
Rokiškis
• Pilnai veikiantį naudotą du sezonus 
kieto kuro katilą Antara K12. Kaina 
550 Eur. Tel. 8 621 04 666. Rokiškis
• Nuo sienų nuardytas lenteles. 
Nuotraukoje ne visas kiekis. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 628 28 989. Rokiškis
• 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

STATYBINĖ ĮRANGA

• Plūgą prie T-25. Kaina 280 Eur. 
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• 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
• 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 

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

iki 2024 m. Tvarkingas, naujas 
akumuliatorius, geros galinės 
padangos. Kaina 5600 Eur.  
Tel. 8 688 80 186. Rokiškis

• Geros būklės Opel Meriva. 
2007 m., 1,8 l, benzinas, mechaninė, 
TA dviem metams. Kaina 2600 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Opel Meriva. 2007 m., 1,6 l, 77 
kW, benzinas, automatas, 64000 km. 
Kaina 3200 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• 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
• 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.  
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, 

TRANSPORTO PRIEMONĖS
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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

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Renault Scenic galinius stabdžių 
cilindrus. Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Turbinas Opel Zafira, Astra 2 l, 74 
kW ir 1,7 l, 55 kW, Volvo V40 2000 
m., 1,9 l, 66 kW. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Opel Meriva dalimis. 2004 m., 1,7 
l, CDTI, 74 kW, sidabrinės spalvos. 
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• VW Golf dalimis. 2001 m., 1,9 
l, TDI, dyzelis. Tel. 8 629 45 390. 
Rokiškis
• VW Touran (2003-2010 m.) 
guminių kilimėlių komplektą. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 620 24 459. Rokiškis
• 2020 m. pagamintas ekonomines 
- plius klasės Kormoran Snow 
žiemines padangas 195/65 R15. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 686 20 474. 
Rokiškis
• Volkswagen Passat dalimis. 2009 
m., 2 l, 103 kW, dyzelis.  
Tel. 8 623 03 533. Rokiškis
• Audi A4 dalimis. 2007 m., 2 l, 
universalas, dyzelinas.  
Tel. 8 623 03 533. Rokiškis
• 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.  
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
• 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
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Kviečiame komandas dalyvauti 
krepšinio pirmenybėse

Rokiškio rajono krep-
šinio lyga kviečia rajono 
krepšinio mėgėjus burtis į 
komandas ir dalyvauti Ro-
kiškio rajono krepšinio pir-
menybėse.

Planuojama varžybų pra-
džia 2022 m. spalio mėn., 
pabaiga – 2023 m. kovo mėn.

Dalyvauti pirmenybė-
se kviečiame ne tik rajono 
krepšinio senbuvius, tačiau 
ir naujas komandas, įmonių 
kolektyvus, veteranus. Pri-
klausomai nuo komandų pa-
jėgumo ir skaičiaus gali būti 
organizuojamos varžybos ir 

atskiruose pogrupiuose pagal 
pajėgumą.

Varžybose dalyvauti gali ir 
komandos iš kaimyninų rajo-
nų.

Visos rungtynės vyks Ro-
kiškio rajono kūno kultūros ir 
sporto centro salėje, bus veda-
ma detali rungtynių statistika, 
rungtynės pagal galimybės 
fotografuojamos. Komandos 
prizininkės apdovanojamos 
taure, medaliais. Geriausi žai-
dėjai rėmėjų prizais.

Planuojamas startinis mo-
kestis – apie 350 Eur koman-
dai. Startinis mokestis bus 
patikslintas žinant komandų 

skaičių ir formatą. Dėl sąskai-
tų-faktūrų kreiptis el.paštu.

Apie komandos dalyvavi-
mą prašome pranešti žemiau 
nurodytais kontaktais iki spa-
lio 16 dienos.

Projektas dalinai finansuo-
jamas Rokiškio rajono savi-
valdybės lėšomis.

Paraiškos forma parsisiun-
timui.

Registracija ir daugiau in-
formacijos:

Martynas Karaliūnas
martynas@rokiskiosportas.lt
8 600 03689
Facebook: Rokiškio rajono 

krepšinio lyga



Gyvenimas negailestingas,

Nežiūri amžiaus, nei jausmų.

Į amžinybę pasikviečia Brangiausius

Mums ir artimiausius iš visų. 

Dėl sesers mirties, nuoširdžiai užjaučiame 

Anastasija Gariavniovą. Buvusios kurso draugės 

Psichologijos profesorius išdėsto 
paskaitą apie maniakinę depresiją ir 
tada klausia studentų:

- Kaip vadiname žmogų, kuris 
vieną minutę šaukia iš visų jėgų ir 
vaikšto pirmyn atgal, o kitą minutę jau 
sėdi ir nesivaldydamas rauda?

Vienas studentas nedrąsiai bando 
spėti:

- Gal... krepšinio treneriu?
***
Vyras viešbutyje užsimano į 

tualetą. Vyrų tualetas neveikia. Vyriškis 
bėga prašyt rakto į moterų tualetą. 
Kambarinė duoda raktą, bet prigrąso, 
kad nespaudinėtų mygtukų, ypač 
trečio. Žmogelis nueina, sutvarko 
reikalus ir užsimano išbandyt tų 
mygtukų veikimą. Paspaudžia pirmą 
- nusileidžia vanduo. Paspaudžia antrą 
- jį papudruoja. Vyriškis galvoja, spaust 
trečią, ar ne. Pagalvojęs, kad nieko 
baisaus nebus, paspaudžia.

Atsibunda ligoninės palatoje. 

Pamatęs seselę pradeda klausinėti:
- Kas man nutiko?
- Buvote moterų tualete?
- Taip.
- Ir spaudėte mygtukus?
- Na, taip.
- Ir kas buvo, kai paspaudėte 

pirmąjį?
- Nusileido vanduo.
- Antrajį?
- Mane papudravo.
- O trečiąjį?
- Neatsimenu...
- Tai žinokite, kad ten buvo 

automatinis tamponų išėmėjas.
***
Žmona priekaištauja vyrui:
- Sugrįžti iš darbo ir iš karto 

komanduoji: "Į lovą!" Mes niekada 
nekalbame apie meną, muziką...

Kitą dieną grįžta vyras namo:
- Ar tu skaitei Rembrandtą?
- Ne.
- Tada marš į lovą!

Spalio 11-oji, 
antradienis,  
41 savaitė

Iki Naujųjų liko  82 dienos
Dangaus kūnai: 

saulė teka 7.39 val. 
leidžiasi 18.30 val. 

Dienos ilgumas 10.51 val.
Mėnulis (pilnatis)

Pasaulinė nutukimo diena 

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Germanas, Rimgaudas, Daugvydė, 
Zinaida, Zina 

Rytoj: Rudolfas, Serapinas, Gantas, 
Deimintė, Salvinas, Ralfas 

Poryt: Eduardas, Mintaras, Nortautas, 
Venanciju,s Edvardas, Nortautė, 

Edgaras

Šiandien Lietuvos istorijoje:
1858 — Žemaičių vyskupas Motiejus 

Valančius ganytojišku laišku kreipėsi į savo 
vyskupystės dekanatus ir paragino skleisti 
blaivybę, taip pradėdamas Blaivybės są-
jūdį.

1902 — gimė rašytojas Bronius Prans-
kus-Žalionis. Mirė 1964 m.

1906 — gimė botanikas, augalų fi zio-
logas, biologijos mokslų daktaras, profeso-
rius, Valstybinės premijos laureatas Jonas 
Dagys. Mirė 1993 m.

1917 — gimė literatas Vaclovas Berno-
tėnas. Mirė 1978 m.

2014 — eidama 72-uosius metus Aly-
tuje mirė rašytoja, viena ryškiausių šiuo-
laikinės lietuvių literatūros novelisčių Bitė 
Vilimaitė.

2020 — Lietuvoje įvyko Seimo rinkimų 
pirmasis turas. Jame 5 proc. slenkstį per-
žengė ir į Seimą pateko šešios partijos. 

Šiandien pasaulio istorijoje:
1671 — gimė Danijos ir Norvegijos ka-

ralius Frederikas IV (1699-1730).
1727 — Anglijos karaliumi tapo Jurgis 

II.
1871 — užgesintas tris dienas Čikago-

je (JAV) siautėjęs gaisras: per nelaimę žuvo 
daugiau nei 300 gyventojų, 90 tūkst. nete-
ko pastogės.

1884 — gimė JAV prezidento Franklin 
D. Roosevelt (Franklino Ruzvelto) žmona 
Eleanor Roosevelt (Eleonora Ruzvelt).

1939 — Albert Einstein (Albertas Einš-
teinas) ir kiti JAV mokslininkai informavo 
prezidentą Theodor Roosevelt (Teodorą 
Ruzveltą) apie galimybę sukurti atominę 
bombą.

1963 — mirė prancūzų poetas, rašyto-
jas, kino režisierius bei tapytojas Jean Coc-
teau (Žanas Kokto).

1980 — du SSRS kosmonautai orbitoje 
išbuvo 185 dienas, tai buvo ilgiausias iki tol 
skrydis kosmonautikos istorijoje.

Post scriptum:
Nuo žmonių kalbų po puodu nepa-

sislėpsi.

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas 

Spalio 12 d. Naktį 4
Dieną 13

V,
3-8 m/s

Spalio 13 d. Naktį 5
Dieną 14

PV,
3-8 m/s

Spalio 14 d. Naktį 7
Dieną 14

P,
4-9 m/s

Spalio 15 d. Naktį 7
Dieną 14

PV,
5-10 m/s

Orų prognozė spalio 12-15 d.

Labai skanus vištienos 
troškinys su bulvėmis orkaitėje

1.Svogūną supjaustyti smulkiai kubeliais. Bulves, vištieną, moliūgą su-
pjaustyti stambiais (kąsnio dydžio) kubeliais. Viską sudėti į kepimo formą.
2.Viską pabarstyti prieskoniais, druska ir pipirais užpilti sultiniu ir uždeng-
ti dangčiu arba folija.
3.Kepti iki 180 C laipsnių įkaitintoje orkaitėje 45 minutes.

INGREDIENTAI:
• 400 gramų vištienos šlaunelių mėsos (be kaulų ir odos)
• 4 vienetai bulvių
• 1 stiklinė sultinio
• 200 gramų moliūgų
• 1 vienetas svogūnų
• 1 šaukštelis maltos raudonosios paprikos
• 1 šaukštelis čiobrelių (džiovintų)
• pagal skonį druskos
• šiek tiek pipirų

ANEKDOTAI
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PRO MEMORIA

Juodupės seniūnija
PAULINA RAGELIENĖ 1925.02.25 – 2022.10.05
Rokiškio kaimiškoji seniūnija
VANDA LAPIENIENĖ 1944.09.23 – 2022.10.06


