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Iniciatyvi bendruomenė įkūrė naują 
laisvalaikio erdvę Kavoliškyje 
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Jauna šeima pabandė auginti arbūzus –  
derliumi džiaugiasi ne tik draugai ir giminės

Nauja paslauga Rokiškio rajono ligoninės 
dienos chirurgijos pacientams leis 
jaustis saugiau
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Atsinaujinančiame Rokiškio autobusų parke – 
dar vienas pirkinys

2 p.



AKTUALIJOS2 www.rokiskiosirena.lt
2022 m. spalio 14 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

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Šiomis dienomis į Rokiškio 
gatves išriedės dar du beveik 
nauji maršrutiniai mikroauto-
busai. Pasak Rokiškio autobusų 
parko direktorius Antano Tapa-
rausko, 19 vietų mikroautobusai 
buvo nupirkti dar rugsėjo mėne-
sį, bet dėl biurokratinių ir tech-
ninių kliūčių šiek tiek užtruko jų 
paleidimas.

Šiemet – keturi autobusai
„Mikroautobusai, lyginant su 

mūsų turimais, yra nauji. Anks-
čiau jie važinėjo Lietuvoje, pri-
klausė kitai įmonei. Vieno auto-
busiuko kaina 18 tūkst. Eur, bet 
ši investicija atsipirks: transporto 
priemonių eksploatacija bus žy-
miai pigesnė, o kuro sąnaudos – 
dvigubai mažesnės negu didelių 
senųjų autobusų“, – kalbėjo įmo-
nės vadovas. 

Naujieji mikroautobusai nebus 
priskirti vienam maršrutui, jie va-
žinės po visą rajoną –  į Juodupę, 
Obelius, Panemunėlio geležinke-
lio stotį, Kamajus ir kt.

Tai – ne pirmas autobusų par-
ko atnaujinimas šiais metais – 
dar metų pradžioje buvo įsigytas    
neįgaliesiems pritaikytas turis-
tinės klasės autobusas su rampa 
gale. Šis autobusas naudojamas 
ir vietiniams maršrutams. Nuo 
sausio mėnesio įvedus nemoka-
mą važiavimą miesto viešuoju 
transportu, kad būtų patogesnės 
kelionės vyresniems žmonėms, 
neįgaliesiems, įsigytas žemagrin-
dis  autobusas.

Senieji donorai
Seniausias Rokiškio autobusų 

parko keleivinis transportas mena 
praėjusį šimtmetį – pora autobusų 
važinėja jau 40 metų, dauguma 
kitų yra 1985-1990 metų gamy-
bos. Pasak A. Taparausko, įmo-
nėje šiuo metu yra 54 registruoti 
autobusai, tačiau važiuojančių – 
apie 45, kiti laikomi kaip donorai, 
naudojamos jų detalės. 

„Visi autobusai atitinka techni-
nės apžiūros reikalavimus, tačiau 
brangus jų išlaikymas. Į juos in-
vestuojame, kol kas autobusai dar 
važiuoja, tačiau susiduriame su 
atsarginių dalių trūkumu, kartais 
tenka užsakinėti jas tiesiai iš ga-
myklos“, – apie  senąją techniką 
kalbėjo Rokiškio autobusų parko 
direktorius.

Pernai autobusų parkas taip 
pat šiek tiek „atjaunėjo“ – buvo 
nupirkti penki  2008-2017 metais 
gaminti autobusai priemiesti-
niams ir tarpmiestiniams maršru-
tams.

Įsigyjant naujus autobusus, 
pirmenybė teikiama mažesniems, 
pakeisiantiems 40 vietų žaliuo-
sius „Mercedesus“. Didieji au-
tobusai išliks ten, kur susidaro 
keleivių srautai, pvz., Juodupės 
kryptimi rytais, kai į mokyklą va-
žiuoja mokiniai.

Koreguos grafi kus
Savivaldybės dotacijų reikėjo 

visiems priemiestiniams maršru-
tams, tačiau, pasak direktoriaus, 
nuostolingi ir tarpmiestiniai marš-
rutai į Panevėžį, darbo dienomis 
mažai važiuojančių Kauno kryp-
timi, tik savaitgaliais keleivių pa-
daugėja.

Priminsime, kad dabar visus 
priemiestinių maršrutų nuostolius 
dengs Savivaldybė – nuo spalio 
pradžios Rokiškio rajone vietinis 
transportas nemokamas.

Papildomų krypčių priemiesčių 
autobusais kol kas neplanuojama, 
tačiau žadama papildomų laikų jau 
esamais maršrutais. 

„Daugiausia keleivių yra į Juo-
dupę, matome, kad tikrai teks ko-
reguoti grafi ką,  dažniau važiuoti 
piko metu, prieš darbą ir po darbo. 
Turime idėją plėsti maršrutų tinklą 
mieste, kad autobusas užvažiuotų 
į daugiau vietų. Dabar yra žiedas, 
kuris nebeaktualus, nepasiekia 
naujų gyvenamųjų zonų, kvartalų. 
Analizuojame keleivių pageida-
vimus, svarstome galimybę per-
dėlioti maršrutą“, – sakė A. Tapa-
rauskas.

Kreipėsi įmonė
Įsigaliojus nemokamam trans-

portui mieste, į autobusų parką 
kreipėsi Rokiškio mašinų gamy-
klos vadovas dėl patogesnio grafi -
ko, kad žmonės galėtų atvažiuoti į 
miestą iš kaimų dirbti, pageidavi-
mą koreguoti autobusų atvykimo 
ir išvykimo laikus išsakė ir Ske-
mų socialinės globos namų vado-
vas. Pasak A. Taparausko, spalio 
mėnesį, atsižvelgiant į gyventojų 
prašymus, kartu su savivaldybės 
administracija bus sprendžiama, 
kaip koreguoti grafi kus, tikimasi, 
kad jau nuo lapkričio mėnesio bus 
patogesnis susisiekimas iki didžių-
jų gyvenviečių – Juodupės, Obelių 

ir ten, kur didesni važiuojančių į 
darbus srautai.

Planai ir galimybės
Neseniai vykusiame savivaldy-

bės tarybos posėdyje buvo išsaky-
tas pastebėjimas, kad autobusai į 
Juodupę vėluoja, nesilaiko grafi ko. 
Rokiškio autobusų parko direkto-
rius sakė, kad autobusuose, net  ir 
senuose, yra GPS sekimo sistema, 
todėl galima matyti, kiek vairuoto-
jas užtruko reise, kur sustojo ar ne-
sustojo, ar pasiekė galutinę stotelę. 

„Tokius duomenis matome. Di-
delis autobusas važiuoja lėčiau, 
nei kitos transporto priemonės, bet 
taip nebūna, kad vėluoja ar nepri-
važiuoja iki vietos“, – sakė įmonės 
vadovas.

Kalbėdamas apie kitus autobu-
sų parko atnaujinimo etapus, A. 
Taparauskas teigė, kad bus atsi-
žvelgiama į fi nansines galimybes. 
Planuose išlieka naujesnis, eko-
nomiškesnis transportas, tačiau 
dabar galvojama, kaip išgyventi 
žiemą. Neramina sparčiai didė-
jančios elektros energijos išlaidos 
ir brangstantis kuras, kuris, pagal 
dabartines tendencijas, netrukus 
perkops 2 Eur už litrą.

Jaunimas nesiveržia
Jauni žmonės retai susigundo 

galimybe dirbti autobuso vairuoto-
ju, todėl šiame sektoriuje daug kur 
jaučiamas darbuotojų trūkumas.

Pasak Rokiškio autobusų par-
ko direktoriaus, situacija kol kas 
stabili, dirba pensinio amžiaus 
vairuotojai ir tuoj to amžiaus su-
lauksiantys. 

„O su naujais darbuotojais yra 
problema, nes tai nėra patraukli 
profesija. Su tuo susiduria ir di-
dieji Lietuvos miestai, ir užsienio 
šalys. Neseniai teko lankytis Vo-
kietijoje, naujų autobusų parodoje. 
Buvome užsukę į vietinę miesto 

autobusų bendrovę. Jos vadovas 
minėjo, kad visoje Vokietijoje 
trūksta apie 150 tūkst. autobu-
sų vairuotojų. Lietuvoje skaičiai 
irgi nemaži. Didiesiems miestams 
trūksta dešimčių autobusų vairuo-
tojų, Rokiškyje vieną kitą randa-
me“, – apie situaciją darbo rinkoje 
kalbėjo pašnekovas.

Gali būti, kad ateityje šią pro-
blemą išspręs autonominiai auto-
busai, kuriems nereikia vairuoto-
jo.

A. Taparauskas pasakojo, kad 
šie itin brangūs autobusai jau nau-
dojami Belgijoje, Norvegijoje, 
tačiau Lietuvą pasieks, matyt, dar 
negreitai.

Ateities transportas
Autonominis autobusas važiuo-

ja iš anksto užprogramuotu marš-
rutu, sustoja prie stotelių, pėsčiųjų 
perėjų, analizuoja aplinką. Paly-
dovo pagalba jis sekamas, iš val-
dymo centro stebima išorė ir vi-
dus, jeigu nutiktų bėda, autobusą 
galima sustabdyti avariniu būdu.

„Norvegai pasakojo, kad per 
pusantrų metų, kai pas juos va-
žinėja autonominis autobusas, 
nebuvo nei vienos avarijos, nes 

nebelieka žmogiškosios klaidos. 
Autobusas automatiškai stabdo-
mas, jeigu kyla pavojus“, – atei-
ties transporto privalumus vardijo 
pašnekovas.

ES lėšos
Labiau realu, kad Rokiškyje 

galėtų atsirasti Lietuvoje vis la-
biau populiarėjantys elektriniai 
autobusai, nors  A. Taparauskas 
atkreipia dėmesį, kad šiuo metu 
tai nebe tokia ekonomiška trans-
porto priemonė, kaip buvo anks-
čiau. Planai dėl elektrinių auto-
busų įsigijimo priklausys ir nuo 
Europos Sąjungos (ES) fi nansa-
vimo intensyvumo. Prieš keletą 
metų  įsigyjant elektrinį autobusą 
85 proc. kainos buvo dengiama iš 
ES fondų, savo lėšos sudarė tik 
15 proc., tačiau pastaruoju metu 
fi nansavimas buvo gerokai suma-
žėjęs. Jeigu ES parama vėl būtų 
teikiama pagal ankstesnę formulę, 
pasak A. Taparausko, būtų svars-
toma galimybė įsigyti elektrinius 
autobusus. Papildomų investicijų 
reikėtų infrastruktūros įrengimui, 
tektų renovuoti elektros tinklą, 
nes reikėtų didesnės galios auto-
busų krovimui.

Rokiškio autobusų parko direktorius A. Taparauskas: „Mikroautobusai, lyginant su mūsų turimais, yra nauji.“ („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Atsinaujinančiame Rokiškio autobusų parke –
dar vienas pirkinys
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Kristina RAMANAUSKAITĖ

Jauniausi Kavoliškio gyvento-
jai turės naują erdvę žaidimams 
ir pramogoms. Spalio 12 dieną 
Kavoliškio parke atidaryta Vaikų 
laisvalaikio erdvė – bendra inici-
atyvios bendruomenės, seniūni-
jos, verslininkų darbo rezultatas.

Naudosis visi
Kaip sakė Kavoliškio bendruo-

menės pirmininkė Danutė Kirstu-
kienė, aikštele galės naudotis visi 
vietiniai vaikai, taip pat svečiai, 
sugrįžtančių emigrantų vaikai.

Kavoliškio gyvenvietė – di-
džiausia seniūnijoje, joje apie 1 
200 gyventojų. Priešingai nei dau-
guma kitų gyvenviečių, ši jaunėja. 
Nemažą Kavoliškio  gyventojų dalį 
sudaro jaunos šeimos, ypač atvyks-
tančiųjų padaugėjo pastaraisiais 
metais. Gyvenvietėje kuriasi  iš 
kitų miestų atvykę ar iš emigraci-
jos sugrįžę ir gyvenamąjį būstą čia 
įsigiję jauni žmonės. Vietinę moky-
klėlę ir darželį lanko apie 50 vaikų, 
kiti važinėja į aplinkines ugdymo 
ir švietimo įstaigas, taigi aikštelėje 
laukiama apie 100  mažųjų kavoliš-
kiečių. 

Sulaukė svečių
Į Vaikų laisvalaikio erdvės ati-

darymą atvyko ir juostelę perkirpo 
prie projekto  įgyvendinimo dar-
bais prisidėję verslininkai kavo-
liškiečiai Laimis Magyla ir Tomas 
Mačys, projektą iš dalies finansa-
vusios Rokiškio rajono savivaldy-
bės meras Ramūnas Godeliauskas 
ir administracijos direktoriaus 
pavaduotojas Vitalijus Rancevas, 
Rokiškio kaimiškosios seniūnijos 
seniūnė Dalia Janulienė. 

 Po trumpos oficialiosios da-
lies bei palinkėjimų atrasti naujas 
veiklas ir įspūdžius, naujuosius 
įrengimus – karstykles, čiuožyklą 
– pirmieji įvertino vaikai, netrukus 
užpildę visą žaidimų aikštelė. 

Aikštelės atidarymo juostelę perkirpo savivaldybės, seniūnijos vadovai ir verslininkai.

Iniciatyvi bendruomenė įkūrė naują 
laisvalaikio erdvę Kavoliškyje 

Atsiliepė į prašymą
Kavoliškio bendruomenės pirmi-

ninkė D. Kirstukienė pasakoja, kad 
idėja įrengti vaikų žaidimų aikštelę 
kilo prieš dvejus metus. Jau tuomet 
jaunos šeimos jau nekantravo turėti 
žaidimų erdvę savo atžaloms. Ne-
pavykus gauti lėšų , bendruomenė 
neatsisakė savo sumanymo ir ėmė 
belstis į kitas duris – teikė projektą 
Žemės ūkio ministerijai. 

Darbai pajudėjo, kai iš Naciona-
linės mokėjimų agentūros gavo  5 
100 Eur finansavimą. 593 Eur dar-
bų įgyvendinimui skyrė Savival-
dybė,  lėšas rinko  bendruomenės 
nariai:  aukojo kas kiek galėjo, ir po 
5 ir po 10 Eur. Iš viso surinkta 245 
Eur.  

Bendruomenė itin dėkinga 
verslininkams, kurie  neraginami 
atsiliepė į prašymą ir darbais pri-
sidėjo prie aikštelės įrengimo. Tai 
– „Rokmelstos“ direktorius Jonas 
Smalinskas, IĮ „Hexsol“ vadovas 
T. Mačys,  AB „Kelių priežiūra“  
Rokiškio kelių tarnybos vadovas L. 
Magyla. 

„Žmogus–variklis“
Bendruomenės pirmininkė 

džiaugiasi, kad bendruomenė dirba 
išvien su seniūnija, ir vykdydama šį 
projektą nuolat sulaukdavo seniū-
nės Dalios Janulienės patarimų ir 
pagalbos. 

Pasak D. Janulienės, padėti nėra 
sunku, kai yra aktyvių ir iniciatyvių 
žmonų. 

„Jeigu nebūtų idėjų ir sumany-
mų, niekas ir nevyktų. Bet kai ma-
tai, kad bendruomenėje yra žmo-
gus–variklis, vyksta darbai, tada 
labai lengva padėti, paskatinti ir 
veikti kartu“, – kalbėjo seniūnė.

Dar ne pabaiga
Įvairių bendruomenės projektų 

iniciatorė D. Kirstukienė sako, kad 
veiklumas – tai jos prigimtis ir gy-
venimo būdas,  o jeigu į tas veiklas 
pavyksta įtraukti žmones, tada re-
zultatas dar labiau džiugina. 

D. Kirstukienė patikino,  kad ką 
tik įrengta aikštelė – irgi ne pabaiga, 
jos galvoje jau verda sumanymas 
apie veiklos tęstinumą, juo labiau, 
kad yra ir palaikančių šią idėją. Vie-
nas verslininkas pasisiūlė investuoti 
į Vaikų laisvalaikio erdvės plėtrą.

„Rokiškio Sirenos“ inf.
Užs. Nr 1929

Kavoliškio kaimo bendruomenės „variklis“ – pirmininkė D. Kirstukienė.

Vaikai iškart išbandė naująją aikštelę. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Vaikai džiaugėsi naująja aikštele.
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Jauna šeima pabandė auginti arbūzus –  
derliumi džiaugiasi ne tik draugai ir giminės

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Kai nusprendė imtis žemės 
darbų, Eglė ir Mantas Jašinai net 
nesvarstė auginti bulvių ar bu-
rokų. Trečius metus su arbūzais 
eksperimentuojanti jauna šeima 
Gučiūnų kaime, Rokiškio rajone, 
vos prieš savaitę nuėmė pasku-
tinį derlių. Nors derlius gerokai 
mažesnis, nei turėjo būti, šeima 
džiaugiasi, kad arbūzai išvis at-
laikė lietuvišką vasarą ir buvo, ką 
skinti.

Grįžo prie žemės
„Oficialiai dar nesame ūkininkai, 

tačiau turime didelių planų. Kol kas 
mums tai kaip hobis“, – sako Eglė. 

Kartu su vyru ji gyvena ir dirba 
Utenoje, o noras „suleisti rankas į 
žemę“ atsirado tada, kai nusipirko 
sodybą prie pat Eglės tėviškės – už  
šimto metrų nuo Salų kaimo, Rokiš-
kio rajone. Sodybą supančio beveik 
100 arų žemės sklypo užtenka ir ve-
jai, ir arbūzams, tačiau šeima tuo ne-
apsiribojo – įsigijo dar 3 ha žemės, 
kurią planuoja dirbti. Kokią kultūrą 
augins, kol kas neatskleidžia, bet 
patikina turintys didelių sumanymų.

Apėmė azartas
Ūkiški darbai Eglei ir Mantui ne 

naujiena. 
„Mes abu kilę iš kaimo, mano tė-

vai ūkininkauja, vyro tėvai anksčiau 
taip pat ūkininkavo, žemės darbų 
abiem teko išbandyti. Kodėl sodi-
nome ne bulves, o arbūzus? Tiesiog 
įdomu. Po pirmų metų, kai taip neti-
kėtai viskas pavyko, apėmė azartas, 
po antrų metų – dar didesnis. Ne 
visiems pavyksta išauginti daigus. 
Tai – egzotika, kurią įdomu tyrinė-
ti, nuolat mokomės, renkame infor-
maciją, internete net susikūrusios 
arbūzų augintojų feisbuko grupės“, 
– pasakoja Eglė.

Lietuvoje jau atsiranda arbūzų 

augintojų, kurie eksperimentuoja 
ne tik ant palangės, tačiau Rokiškio 
krašte Jašinai sako nepažįstantys 
ūkininkų, auginančių didesnį kiekį 
arbūzų.

„Anksčiau arbūzų neaugindavo, 
nes klimatas netikdavo. Dabar, kai 
klimatas keičiasi, darosi šilčiau,  jau 
įmanoma užsiauginti ir egzotiškes-
nių  vaisių“, – kalba tarp Utenos ir 
Rokiškio migruojanti šeima.

Sėklos iš Ukrainos
Nuo kelių daigų pirmaisiais me-

tais ūkis išsiplėtė iki pustrečio šim-
to šiemet. Neretai arbūzų auginimo 
procesas baigiasi dar beveik nepra-

sidėjęs. Iš parduotuvėje perkamų 
sėklų ne kiekvienam pavyksta išau-
ginti daigus. Eglė džiaugiasi gavusi 
arbūzų sėklų iš Ukrainos, jų veislė 
ypatinga tuo, kad yra atsparesnė li-
goms, nereikli. 

Pradedančioji ūkininkė patikina 
– kai daigai sudygsta, arbūzų prie-
žiūra minimali. Tiesa, sėkloms rei-
kia erdvės – balandžio mėnesį po 
vieną sodinama į litro talpos inde-
lius. Gegužės pabaigoje, jeigu nėra 
šalnų, daigai persodinami lauke. Pa-
grindinis darbas užsiauginus daigus, 
pasiruošti žemę ir patiesti plėvelę. 
Šios sunkiasvorės uogos mėgsta 
priesmėlį. Arbūzai nėra lepūs, bet 

Eglė ir Mantas Jašinai  pirmą kartą savo užaugintos produkcijos pasiūlė ir pirkėjams. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.) 

nemėgsta judinimo, ravėjimų.  Kad 
nesujudintų žemės ir mažų arbūzė-
lių, Eglė tarpuose tarp plėvelių pikt-
žoles ne ravėjo, o karpė...  Kai kurie 
arbūzus augina šiltadaržiuose, bet  
pašnekovė pastebėjo, kad jie geriau 
auga lauke.

Arbūzų augintojai pataria lau-
kiantiems derliaus: kai vaisius būna 
nemažas, galima apsigauti bandant 
jį per anksti nuskinti. Reikia žiūrė-
ti, kad būtų nudžiūvęs ūselis prie 
virkštelės, palaukti dar savaitę – 
tada vaisius jau sunokęs.

Ūkį plės
Pernai vasara buvo palanki, arbū-

zai noko gerai, tad šiemet, kai vyras 
paragino plėsti ūkį, šeima dar atka-
kliau kibo į darbus. Ši vasara atsei-
kėjo mažiau saulės, kuo jos daugiau, 
tuo arbūzai saldesni, bet derlius su-
noko.

Spalio pradžioje Eglė su Mantu 
skaičiavo nuskynę apie 700 kg ar-
būzų. Nors iki šiol pagrindiniai „kli-
entai“ buvo draugai, giminaičiai, su 
kuriais dalindavosi arbūzais, šiemet 
Jašinai pirmą kartą išsiruošė į mugę, 
taigi jų užaugintą produkciją galėjo 
įvertinti ir pirkėjai.

„Būtume priskynę dvigubai dau-
giau. Kadangi oras nelabai lepino, 
džiaugiamės, kad ir tiek yra, nes 
galvojom, kad nieko nenuskinsim. 
Išgelbėjo rugpjūtis. Vidutiniškai 
nuo daigo būna 2–3 arbūzai, o mes 
skynėme 1–2. Ir svoris gerokai ma-
žesnis. Iš šių sėklų išauga 8–12 kg 
arbūzai, mums užaugo iki  maždaug 
3 kg“, – pasakoja Eglė.

Kitais metais šalia arbūzų lau-
ko atsiras daugiau melionų, Jašinai 
juos augino ir šiais metais, šie vai-
siai ypač kvapnūs ir saldūs, o prie-
žiūra dar paprastesnė.  

Šių metų derlius. Saldžios, gardžios arbūzų skiltelės.
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„Planinė dienos chirurgijos 
paslauga suteikiama paciento 
atvykimo į gydymo įstaigą dieną 
ir po procedūros ar operacijos 
atlikimo, tą pačią dieną jis išlei-
džiamas į namus. Nemaža dalis 
pacientų po atliktos procedūros 
ar operacijos, pavyzdžiui, tulžies 
pūslės šalinimo, išvaržų, nekom-
plikuoto apendicito ir kitų, pagei-
dauja gydymui ir stebėjimui likti 
stacionare“, – sakė Raimundas 
Martinėlis, VšĮ Rokiškio rajono 
ligoninės direktorius. 

Tačiau tęstinis gydymas po die-
nos chirurgijos paslaugų, nesant 
medicininių indikacijų staciona-
riniam gydymui, yra nekompen-
suojamas Privalomojo sveikatos 
draudimo fondo (PSDF) biudžeto 
lėšomis. PSDF biudžeto lėšomis 
apmokama tik iki 12 valandų tru-
kmės teiktos dienos chirurgijos 
paslaugos, po ko ligonis išrašomas 
į namus. 

Pačiam pacientui pageidaujant 
ilgesnį laiką pasilikti medikų prie-
žiūroje, už papildomas medicinos 
paslaugas mokama patvirtintu įkai-
niu. Kadangi buvo pacientų, pagei-
davusių ilgesnės medikų priežiūros, 
Rokiškio rajono ligoninė kreipėsi į 
Rokiškio rajono savivaldybės admi-
nistraciją dėl mokamos medicininės 
paslaugos kainos patvirtinimo. 

Rokiškio rajono savivaldybės 

Pasak Rokiškio rajono ligoninės direktoriaus R. Martinėlio, dalis pacientų po atliktos 
procedūros ar operacijos pageidauja likti stacionare. (Rokiškio rajono ligoninės nuotr.)

Nauja paslauga Rokiškio rajono ligoninės dienos 
chirurgijos pacientams leis jaustis saugiau

taryba patvirtino Rokiškio rajono 
ligoninės mokamos paslaugos kai-
ną – 31, 55 Eur. Rokiškio rajono 
ligoninės direktoriaus R. Martinėlio 
teigimu, tai leis pacientams, kurie 
po chirurginių intervencijų pagei-
dauja dar parą būti stebimi medikų, 
jaustis saugiau ir ramiau. 

„Džiaugiamės, kad rajono taryba 
patvirtinimo sprendimą. Nuo šiol 
pacientai, pageidaujantys pasilikti 
ilgesnį laiką medikų priežiūroje po 

suteiktos dienos chirurgijos paslau-
gos, už papildomai teikiamas medi-
cinines paslaugas sumoka nustatytą 
įmoką į ligoninės kasą. Medicininės 
paslaugos įkainį sudaro chirurgi-
jos profilio gydytojų ir bendrosios 
praktikos slaugytojos darbas, medi-
kamentai, tvarsliava, tirpalai, maiti-
nimas. Manau, kad tai pacientams 
suteiks didesnį saugumo jausmą“, 
– sakė R. Martinėlis. 

VšĮ Rokiškio rajono ligoninės inf.

Pokyčiai Rokiškio rajono 
ligoninėje: įsteigtas Vidaus 
ligų profilio skyrius

VšĮ Rokiškio rajono ligoni-
nės struktūra sulaukė permai-
nų. Rokiškio rajono savivaldy-
bės tarybos sprendimu  Nervų 
ligų ir Vidaus ligų skyriai su-
jungti į vieną ir įsteigtas Vi-
daus ligų profilio skyrius. 

Pasak Rokiškio rajono ligo-
ninės direktoriaus Raimundo 
Martinėlio, sprendimą imtis to-
kių pokyčių lėmė tai, kad Res-
publikoje vykdant galvos sme-
genų infarkto klasterį ir įkūrus 
šio profilio paslaugos teikimo 
specializuotus centrus, pacientai, 
įtariant šį susirgimą, Greitosios 

medicinos pagalbos tiesiogiai 
transportuojami į tretinio lygio 
gydymo įstaigas. 

Sumažėjus neurologijos profi-
lio paslaugų apimtims, tenkinant 
viešąjį interesą bei optimizuo-
jant žmogiškuosius resursus bei 
darbo organizavimą, tikslinga 
Vidaus ligų ir Nervų ligų profilio 
skyrius apjungti į vieną  – Vidaus 
ligų profilio skyrių. 

Naujai įsteigtame skyriuje vi-
daus ligų profilio paslaugų teiki-
mo apimtys nesumažės, pagerės 
asmens sveikatos priežiūros pas-
laugų teikimo kokybė.

VšĮ Rokiškio rajono ligoninės inf.

Rokiškio rajono ligoninėje Vidaus ligų ir Nervų ligų profilio skyriai apjungti į vieną. 
(„Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Gripas ar peršalimas?
Atėjus rudeniui vis dažniau už-

klumpa ligos, dalinamės informa-
cija, kaip atskirti tai gripo ar per-
šalimo simptomai.

Gripui yra būdingas staigus karš-
čiavimas, gerklės, galvos ir raumenų 
skausmai. Tuo tarpu peršalimas vys-
tosi lėtai, pirmiausia susirgusiajam 
paperšti gerklę, užgula nosį, prasi-
deda sloga, asmuo pradeda čiaudė-
ti, švelniai kosti. Šiuos simptomus 
dažniausiai sukelia virusai, tačiau ne 

gripo.
Skiepai yra pati efektyviausia 

priemonė, apsauganti nuo gripo ir 
jo sukeliamų komplikacijų: pneu-
monijos, bronchito, ausų uždegimo, 
sinusito, lėtinių ligų paūmėjimo ir 
kitų. Skiepytis rekomenduojama 
kiekvienais metais prieš prasidedant 
gripo sezonui. Pasiskiepyti nuo gripo 
Pasaulio sveikatos organizacija reko-
menduoja daugumai žmonių, o ypač 
šiems rizikos grupių asmenims:

– 65 m. ir vyresniems asmenims;

Nemokamos mankštos 
Rokiškio gyventojams

– nėščiosioms;
– asmenims, gyvenantiems socia-

linės globos ir slaugos įstaigose;
– asmenims, sergantiems lėtinė-

mis širdies ir kraujagyslių, kvėpavi-
mo takų, inkstų ligomis, lėtinėmis 
ligomis susijusiomis su imuniniais 
mechanizmais, piktybiniais navikais;

– sveikatos priežiūros įstaigų dar-
buotojams.

Rokiškio rajono savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro inf.

Nuo spalio 17 d. Rokiškio visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamas mankštas.
Pirmadieniais ir trečiadieniais, 9 val. Savivaldybės pirmo aukšto salėje.
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Aušra MALINAUSKIENĖ

Vieną dieną naujiems na-
mams prireikė baldų, tiksliau, 
naujo ir madingo sėdmaišio, 
bet tokių nebuvo. Tuomet Re-
migijus Balčiūnas nusprendė 
jį pasidaryti pats. Sukūrė ir 
pasigamino du, bet tokius di-
delius, kad vos tilpo į kambarį. 
Pirmoji nesėkmė jam nenusva-
rino rankų, o darbštumas, už-
sispyrimas ir fantazija išaugo į 
didžiausią sėdmaišių gaminto-
ją „Pušku pušku“ Šiaurės Eu-
ropoje, o jo kurtais minkštais 
baldais prekiaujama visame 
pasaulyje. 

Šiandien Rokiškio mieste gi-
męs ir užaugęs verslininkas R. 
Balčiūnas – retokas svečias mūsų 
krašte, bet tikina, kad gimtinės 
nepamiršo, jaučia jai nostalgiją, 
nes čia tebegyvena jo tėvai ir 
daugybė giminaičių.

Domino verslo sritis
– Kaip dažnai sugrįžtate į 

Rokiškį?
– Pusė Rokiškio – mano gi-

minės (juokiasi). Tėvai gyvena 
sodyboje rajone, todėl vis parva-
žiuoju. Kartais tik mamą su tėčiu 
aplankau, kartais – svečiuojuosi 
pas giminaičius: pusbrolius, pus-
seseres, išsibarsčiusius per pusę 
rajono. 

– Sukūrėte Lietuvoje ir už-
sienyje klestinčią įmonę „Puš-
ku pušku“. Gal polinkį į vers-
lumą paveldėjote iš savo tėvų? 

– Tiesą sakant, nežinau iš 
kur paveldėjau polinkį į verslu-
mą, nes mama – buhalterė, tėtis 
– elektrikas. Mūsų giminėje ne-
buvo ir nėra didelių verslininkų, 
tačiau nuo mokyklos laikų mane 
visada domino ši sritis. Pamenu, 
kai buvau mokinys, tėvai prenu-
meruodavo laikraštį „Lietuvos 
rytas“, kurio, rodos, 7 puslapyje, 
būdavo verslo skiltis. Labiau-

Kraštiečio R. Balčiūno noras apstatyti savo     namus virto pasauliniu sėdmaišių verslu

siai mėgdavau skaityti tą puslapį 
(šypsosi). Taip pat mane visada 
domino prekių ženklai. Atsime-
nu studijų metais labai daug mo-
kiausi ir gilinausi į prekės žen-
klus, jų istorijas, kūrimą, kaip jie 
gimsta, užauga ir tampa žinomi 
pasauliniu mastu. Mane taip pat 
visada traukė informacija apie 
ženklodarą ir marketingą bei 
buvo įdomūs visi dalykai, susiję 
su verslu, todėl į tai gilinausi tol, 
kol gimė nuosavas verslas. 

Manau, kad marketingas yra 
verslo pagrindas, todėl į verslą 
visada žvelgiu iš marketingo pu-
sės.

Tiesa, į verslą pasuko ir mano 
brolis Nerijus, jau daug metų gy-
venantis Ispanijoje. Iš Rokiškio 
jis kartu su pusbroliu išvažiavo 
10-ajame dešimtmetyje, kai Lie-
tuvoje buvo sunku su darbais. Jis 
išvyko ieškoti laimės ir nebegrį-
žo. Dabar mano brolis prekiauja 
automobiliais, juos remontuoja, 
o pusbrolis turi nedidelę statybos 
įmonę, įrenginėjančią baseinus, 
remontuojančią namus. 

– Ką studijavote baigęs mo-
kyklą Rokiškyje?

– Kai baigiau tuometinę 3-ąją 
Rokiškio vidurinę mokyklą, da-
bar „Romuvos“ gimnaziją, iškart 
įstojau į Vilniaus kolegiją. Čia 
studijavau informacijos sistemas. 
Tai buvo tokia specialybė, kai 
ruošiamas pusiau vadybininkas, 
pusiau inžinierius, žodžiu, spe-
cialistas – tarp kliento ir progra-
muotojo. Tad man teko mokytis 
ir techninius, ir vadybinius daly-
kus, o po to Vilniaus universitete 
dar baigiau verslo vadybos studi-
jas. 

Dairėsi kažko įdomesnio
– Kokia buvo profesinio ke-

lio pradžia?
–Visokia (juokiasi). Po moky-

klos vasarą teko dirbti Rokiškyje 
kelininku. Studijuodamas keletą 
mėnesių darbavausi kazino, vė-
liau renginių organizavimo įmo-
nėje, tada penkerius metus dirbau 
IT inžinieriumi. Tuo pat metu dar 
ir studijavau, tačiau, kai baigiau 
mokslus, pradėjau dairytis to, ką 

labiausiai mėgstu, nes aistra mar-
ketingui ir pardavimams niekur 
nedingo. Buvo 2008-ieji, krizės 
metai, kai dingo visi darbai, žmo-
nės tylėjo ir džiaugėsi turėdami 
bet kokį darbą ir pajamas, nes tuo 
metu netekti jų būtų buvusi dide-
lė bėda. Todėl nebesiblaškiau ir 
likau dirbti IT inžinieriumi. Ka-
dangi viską greit padarydavau, 
nes savo darbą išmaniau, likdavo 
pakankamai laisvo laiko, ėmiau 
svarstyti kuo dar užsiimti. Taip 
mano gyvenime atsirado sėdmai-
šiai. 

– Kodėl sėdmaišiai?
– Todėl, kad naujam butui rei-

kėjo baldų (juokiasi). Dairėmės 
jų, o man norėjosi kažko įdo-
mesnio nei standartinės sofos ar 
fotelių. Internete buvau matęs 
didžiulių, įdomių sėdmaišių, ga-
minamų užsienyje. Pagalvojau, 
pažiūrėsiu kas dedasi Lietuvoje. 
Pradėjau ieškoti ką nusipirkti ir 
nieko neradau, jeigu jų ir pama-
čiau rinkoje, tai jie buvo paga-
minti iš nuo baldų likusių audinių 
likučių, vienos formos, neeste-
tiški maišai. Radau ir šiek tiek 
įvežtinės produkcijos, bet irgi ne 
kažin ką, prastos kokybės. Tie-
są sakant, taip ir neradau nieko 
gražaus, ką norėčiau turėti savo 
namuose. 

Tada nusprendžiau nusipirkti 
internetu ir atsisiųsti, bet kainos 
buvo tokios aukštos, kad pati-
kusio sėdmaišio nupirkimas ir 
atsiuntimas į Lietuvą kainavo 1 
500 litų. Mano alga tuomet siekė 
1 700 litų (šypsosi). 

Kadangi turėjau laisvo laiko, 
pagalvojau, kad galiu ir pats pa-
sigaminti. Susiradau audinius, 
siuvėjas, nusipiešiau sėdmaišių 
brėžinius, kuriuos nunešiau į siu-
vyklą. Kai namo parsivežiau savo 
kūrybos sėdmaišius, jie buvo to-
kio dydžio, kad užėmė visą kam-
barį (juokiasi). 

– Ar po tokios nesėkmės ne-
sinorėjo mesti šio užsiėmimo?

– Ne, nes man patiko ant jų sė-
dėti. Pirma mintis buvo, kad juos 
pasigaminau tik sau, tačiau po 
kokios savaitės pradėjau galvoti, 
jog Lietuvoje niekas nepardavi-
nėja normalių sėdmaišių, todėl 
galima būtų pagaminti daug įdo-
mesnių, gražesnių ir patogesnių 
sėdmaišių. Kadangi rinka tuščia, 
kodėl nepabandžius jos užpildyti. 
Nuo tos minties viskas ir prasi-
dėjo.

Žinojau, kad tam reikia pre-
kės ženklo ir puslapio internete, 
pagalvoti kur prekiausiu, kaip 
daryti marketingą, nes nebuvo 
socialinių tinklų. Aišku, reikėjo 
ir pavadinimo. Norėjosi, kad jis 
būtų linksmas, gerai įsimenamas 
ir asocijuotųsi su minkštumu. Po 
poros savaičių mano aplinkoje 
„išlindo“ žodis „pušku“. Pagal-
vojau, tinka – smagus, įsime-
namas ir panašus į didelį storą 
meškiną, linguojantį per mišką 
„pušku pušku“. Nors, žinoma, 
galbūt didesniam procentui žmo-
nių šis žodis asocijuojasi su van-
deniu. 

Buvo 2008-ieji. Tų metų rug-
pjūtį užregistravau savo prekės 
ženklą. 

Iš garažiuko į garažą
– Papasakokite kokia buvo 

verslo pradžia. 
– Pirmoji investicija siekė 300 

litų, dabar tai yra apie 90 eurų, 
tuomet tokios sumos man užteko 
dviem sėdmaišiams. Iš pradžių 
dirbau vienas, neturėjau darbuo-
tojų. Vieną mėnesį iš atlyginimo 
sėdmaišiams skirdavau 300 litų, 
kitą – 200 litų, priklausomai nuo 
tol, kiek galėdavau sau leisti. 
Taip po truputį vis kūriau, gami-
nau ir žiūrėjau kas gaunasi. 

Greit sėdmaišiais užsigrioz-
dino namai, po to pradėjau juos 
pardavinėti. Pirmi mano klientai 
buvo draugai, po to ėmiau pre-
kiauti per skelbimus. Po truputėlį 
dariau marketingą, pirkėjai ėmė 
mane atrasti, būrėsi klientų ratas.

Kūriau sėdmaišių dizainą, pa-
sidariau interneto svetainę, net 
sėdmaišius užpildydavau pats, 
tik jų užvalkalus siuvo siuvėjos. 
Gal trejetą metų tai buvo mano 
antras darbas, sakyčiau, gal net 
labiau hobis, nes dirbau vakarais, 
naktimis. 

2011 metais jaučiausi pervar-
gęs, todėl turėjau apsispręsti ku-
rio iš šių darbų atsisakyti. Lūžio 
tašku tapo diena, kai nesuspėjau 
nuvažiuoti pas klientus ir konku-
rentai „nunešė“ vieną gerą užsa-
kymą. Tuomet nusprendžiau, kad 
pasilieku tik „Pušku pušku“, o IT 
inžinieriaus darbą metu. 

– Kaip augo jūsų verslas?
– Iš pradžių sėdmaišius užpil-

dydavau „tamsiojoje“, kambariu-
ke bute, po to atsirado garažiu-

Verslininkas R. Balčiūnas: „Iki šiol pats viską darau. Kūryba yra įdomiausia dalis.“ 

Įmonės pavadinimas ir gerai įsimenamas, ir asocijasi su minkštumu.
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Kraštiečio R. Balčiūno noras apstatyti savo     namus virto pasauliniu sėdmaišių verslu
kas. Tada sekė jau 50 kv. metrų 
garažas, vėliau jos padidėjo iki 
100 kv. m, tuomet persikraustė-
me į 250 kv. m garažą, o dabar 
turime 1 400 kv. m patalpas Vil-
niuje. 

2011 metais pasamdžiau pirmą 
kolegę, o dabar mūsų kolektyve – 
apie 30 žmonių. 

– Savo gaminius parduodate 
visame pasaulyje. Kaip pavyko 
įsilieti į užsienio rinkas? 

–  Tik dideliu darbu. Pirkėjų 
ieškojom internetu, važinėjom 
ir tebevažinėjam į tarptautines 
parodas. Vien pirmaisiais verslo 
metais klientų atsirado penkiose 
šalyje: Estijoje, Latvijoje, Suo-
mijoje, Švedijoje, Vokietijoje. Iš 
pradžių apsibrėžėme, kad dirb-
sime tik artimiausiose rinkose, 
nes sėdmaišį, kuris nėra brangus 
gaminys, labai brangu nuvežti į 
kitas šalis. 

Pamažu klientų ratas plėtėsi, 
o dabar savo sąraše jau turime 
pirkėjų ir iš egzotiškesnių šalių.  
Žinoma, pagrindą sudaro parda-
vimai Europos šalyse, bet turime 
partnerių Japonijoje, pardavinė-
jame sėdmaišius į Saudo Arabiją, 
Australiją, Pietų Korėją. Iš pra-
džių net negalvojome ten kažką 
vežti ar siųsti, bet viskas yra įma-
noma. Arba mes randame klien-
tus, arba mus jie randa. 

Šiandien turime partnerių už-
sienio šalyse, kurie su mumis yra 
pasirašę išskirtinių teisių sutartis, 
kad jie atstovauja mus savo šaly-
se ir vykdo visą prekybą. 

Šalių skirtumai
– Ar yra sėdmaišių mados? 

Ar šie minkšti baldai tebėra 
populiarūs šiandien?

– Tiesą sakant, sėdmaišis nėra 
naujas daiktas mūsų interjeruo-
se ir eksterjeruose. Pirmieji sė-
dmaišiai buvo sukurti dar apie 
1950-uosius Italijoje. Jeigu tiek 
metų jie gyvuoja, tai, manau, bus 
perkami ir ateityje. 

Šiandien pardavimai nestoja. 
Pastarieji metai rinkose yra, sa-
kyčiau, labai nestabilūs dėl ža-
liavų ir energetikos kainų šoki-
nėjimų, nes mūsų gaminiai nėra 
pirmo būtinumo prekė. 

Mes ganėtinai stipriai auga-
me užsienio rinkose. Jeigu prieš 
kokius ketverius metus ekspor-
tuodavome 30-40 proc. savo ga-
minių, tai dabar jau 70-80 proc. 
Plečiame geografiją. 

– Kas jums kuria dizainą, 
parenka audinius, jų spalvas?

– Iki šiol pats viską darau (šyp-
sosi). Tai – malonioji mano darbo 
pusė, nes kūryba yra įdomiausia 
dalis. Įmonės valdymas man ne 
tiek įdomus, kiek kūrybinis pro-
cesas ir marketingas, jeigu galė-
čiau, vien sėdėčiau ir kurčiau. 

Tiesą sakant, per įmonės gy-
vavimo laiką esame dirbę tik su 
viena Italijos kompanija, sukuru-
sia pora produktų, bet, iš esmės, 
viską kuriu ir atrenku pats. 

Audinius perkame iš daugelio 
šalių: Lietuvos, Italijos, Ispani-
jos, Švedijos, Vokietijos, Olan-
dijos ir kitų. Važiuoju į parodas, 
domiuosi naujienomis, tenden-
cijomis, žiūriu ką siūlo, ieškau, 
renku. 

– Ar jūsų klientų lietuvaičių 
skonis skiriasi nuo užsienio ša-
lių gyventojų?

– Kiekvienos šalies gyventojai 
turi savo skonį, bet yra ir bendrų 
tendencijų. Skandinavija mėgs-
ta pastelines, ramesnes spalvas, 
Latvijos gyventojai nori dau-
giau blizgučių, italai – ryškes-
nių spalvų, vokiečiai – panašiai 
kaip lietuviai, kurie atsiduria tarp 
skandinavų ir italų. Japonų sko-
nis panašus į skandinavų. Čilės 
gyventojai ieško ryškesnių, so-
dresnių spalvų, o australai dievi-
na įvairiaspalvius gaminius. Pa-
sirinkimas labai priklauso nuo to 
kas ir kokiu tikslu perka. 

Tiesa, sėdmaišius įsigyja ne 

Kraštietis įkūrė didžiausią sėdmaišių gamintoją Šiaurės Europoje. 

Sėdmaišius įsigyja ir įmonės, ir įstaigos. „Pušku pušku“  fotelis ir pufai. (R. Balčiūno asmeninio archyvo nuotr.)

tik fiziniai asmenys, bet ir įmo-
nės ar įstaigos, kurios nori ryškių 
spalvų ir deda savo logotipus. 

– Ar jūsų gaminiai „įkanda-
mi“ gaunantiems vidutines ar 
mažesnes pajamas?

– Manau, kad taip. Mes gami-
name ir mažus pufus bei sėdmai-
šius, ir didžiules sofas. Kainos 
prasideda nuo 40 eurų ir siekia 
kelis šimtus eurų. Vidutinis fo-
telis kainuoja apie 100 eurų. Ga-
minio kaina labai priklauso nuo 
dydžio, audinio, kitų sudedamųjų 
dalių. 

– Kaip, skaičiuojant procen-
tais, pasiskirsto jūsų klientai? 

– Per pusę. 50 proc. sudaro 
žmonės, perkantys mūsų gami-
nius savo namams, kiti 50 proc. 
yra verslas ir institucijos: įmo-

nės, įstaigos, mokyklos, viešbu-
čiai, bibliotekos ir kt. 

Apie karą ir pomėgius
– Ar Rusijos karas prieš 

Ukrainą turi įtakos jūsų vers-
lui?

– Tiesioginės neturėjo, nes su 
šiomis šalimis ir Baltarusija netu-
rime jokių verslo ryšių ir sąsajų. 
Nesame ten nė vieno sėdmaišio 
pardavę, nes visas mūsų verslas 
orientuotas į Vakarus. Kalbant 
apie žaliavas, kurias perkame iš 
užsienio šalių, taip, kainos augo, 
nes kai kurios medžiagų sudeda-
mosios dalys buvo perkamos iš 
minėtų šalių, todėl natūraliai ir 
dėl karo, ir dėl Covid-19 krizės, 
tas pačias medžiagas perkame 
gerokai brangiau. 

– Paskutinis klausimas. 

Daugeliui žmonių kūryba yra 
laisvalaikio praleidimo būdas, 
hobis, o jums kūryba – darbas. 
Kas jums padeda atsipalaiduoti 
ir pailsėti? 

– Mėgstu pasportuoti. Vieną 
kartą per savaitę su draugais žai-
džiu futbolą. Dabar lankau piani-
no pamokas. Muzikos mokykloje 
nesu mokęsis (juokiasi). Prieš 
porą metų pabandžiau groti bū-
gnais, dabar atėjo eilė pianinui, 
po to laukia bosinė gitara. 

Labai noriu ir mėgstu keliau-
ti, kur sugalvoju ten ir važiuoju. 
Per korona viruso pandemiją, kai 
buvome uždaryti, atradau Balti-
jos jūrą, todėl dabar, kai tik turiu 
laisvo laiko, lekiu prie jūros. O 
šiaip keliauju visur. Nesu bandęs, 
bet svajoju pabandyti solo kelio-
nę, kai kažkur išsiruošiu vienas.
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Žvejai varžėsi „Un Sartų 2022“
Enrika PAVILONIENĖ

Rokiškio žvejų klubas ,,Pe-
lekas‘‘ antrus metus iš eilės or-
ganizavo komandines spininga-
vimo varžybas iš valčių Sartų 
ežere ,,Un Sartų 2022“.

Sartų ežeras didelis, vingiuo-
tas, pasižymintis žuvų gausa, dar 
puse lūpų kai kurių žvejų vadina-
mas Aukštaitijos žvejų Eldoradu 
arba Žvejų rojumi.

Startavo 23 ekipažai
Ankstyvą spalio 8-osios rytą, 

dar net neprašvitus, organizato-
riai ir dalyviai jau nuo 5.30 val. 
ryto pradėjo rinktis Dusetose, 
prie šiemet įrengtos naujos val-
čių įleidimo vietos į Sartų ežerą. 
Žvejai atvyko iš Utenos, Vilniaus, 
Molėtų, Visagino, Suvieko, Zara-
sų, Rokiškio ir kitų miestelių.

7.30 val. buvo duotas startas, 
kuris dėl tamsos buvo nukeltas iš 
7 val., varžyboms ir tuoj pat po 
to ežere bangas kėlė 23 ekipažai. 
Tarp visų žvejų atsirado ir viena 
drąsi žvejė iš Vilniaus.

„Šiais metais ekipažų kiekis 
nelabai džiugino. Pernai pavasarį 
į klubo organizuotas varžybas su-
sirinko 50 dalyvių ekipažų. Da-
lyvių mažiau, nes tą pačią dieną 
vyko dar dvejos varžybos kituose 
rajonuose. Bendru Rokiškio žve-
jų klubo „Pelekas“ klubo narių 
sprendimu, pačių organizuoja-
mose varžybose nusprendė neda-
lyvauti mūsų klubo nariai ir taip 
nesudaryti konkurencijos kitiems 
dalyviams, tačiau yra kaip yra – 
svarbu ne kiekybė, o kokybė“, 
– sakė Rokiškio žvejų klubo „Pe-
lekas“ vadovas Arvydas Vanagas.

Pagavai – paleisk
Neilgai trukus prasidėjo skam-

bučiai teisėjams, nes buvo nu-

spręsta – kiek leidžia galimybės 
žuvį sverti ant vandens. Varžy-
bose dalyvaujantys žvejai, pa-
gavę laimikį, paskambino iškart 
teisėjams. Šie priplaukę fiksavo 
rezultatą ir žuvis buvo nedelsiant 
paleidžiama. Taip yra laikomasi 
principo „pagavai – paleisk“.

Teisėjams darbo netrūko, nes 
žvejai tikrai ant ežero nesnaudė, 
o įnirtingai varžėsi tarpusavyje ir 
gaudė plėšrūnus. Spiningaujama 
buvo tik dirbtiniais masalais, jo-
kių gyvų masalų naudoti nebuvo 
galima. Žvejai daugiausiai gaudė 
lydekas ir ešerius, nes rudenį šie 
plėšrūnai yra aktyviausi ir šąlant 
orams bei artėjant žiemai kaupia 
maisto atsargas, todėl ir aktyviau 
maitinasi.

Sužvejota nemažai žuvies
13.30 val. baigėsi varžyboms 

skirtas laikas. Visi ekipažai grį-
žo į krantą, kur buvo susumuoti 
rezultatai. A.Vanagas sakė, jog iš 

dalyvavusių 23 komandų žuvies 
pavyko pagauti net 21 komandai.

„Bendrai žvejai į valtis įkėlė 
net 45 įskaitines lydekas – dau-
giau kaip 50 cm ilgio, ir net 104 
įskaitinius ešerius – daugiau kaip 
20 cm ilgio. Bendras pagautų lai-
mikių svoris – 104,952 kg. Die-
na buvo tikrai tinkama žvejams, 
apniukusi ir be didelio vėjo, gal 
tas ir lėmė, kad žuvies žvejai pa-
gavo tikrai nemažai, nors ekipažų 
kiekis ir nebuvo labai didelis“, – 
kalbėjo A. Vanagas.

Apdovanoti geriausieji
Organizatoriai šiais metais 

nusprendė apdovanoti pirmąsias 
5 vietas. Penktą vietą iškovojo 
uteniškiai – Mantas Kulionis ir 
Arnas Rimkus (7,133kg), ketvir-
toje vietoje liko žvejys, komandą 
atstovavęs vienas, medaliu pa-
sipuošė Vaidas Labanauskas iš 
Molėtų rajono (7,442 kg). Jis taip 
pat buvo apdovanotas ir prizu už 

didžiausią ešerį, kuris svėrė 865 
g.

Ant prizininkų pakylos kilo 
bronzos medaliais pasipuošę To-
mas Guzelis ir Andrius Baraus-
kas (8,961 kg), sidabro medaliai 
atiteko rokiškėnams Alvydui 
Narkevičiui bei Eitvydui Likui, 
kurie pagavo (10,101 kg) žuvies. 
A. Narkevičius už didžiausią pa-
gautą lydeką (2.740 kg) apdova-
notas dar ir Rokiškio rajono mero 
Ramūno Godeliausko įsteigta 
įspūdingo grožio taure „Už di-
džiausią lydeką“.

Auksiniais čempionais tapo 
taip pat žvejai iš Rokiškio – Artū-
ras Budzilavičius ir Rimas Janiū-
nas (13,323 kg), kurie nesuteikė 
jokių vilčių svečiams išsivežti 
čempionų taurių, bei medalių.

„Labai džiaugiamės, kad žve-
jai vis labiau propaguoja žvejy-
bos būdą „pagavai–paleisk“, to-
dėl ir visos sugautos žuvys buvo 
kaip galima greičiau pasveria-

mos ir paleidžiamos atgal į savo 
stichiją“, – džiaugsmo neslėpė 
A.Vanagas.

Visi varžybų nugalėtojai buvo 
apdovanoti vertingais prizais, rė-
mėjų dovanų čekiais, skaniomis 
dovanomis, atminimo medaliais 
bei įspūdingo grožio stiklinėmis 
taurėmis. Po apdovanojimų ce-
remonijos visi renginio dalyviai 
vaišinosi ant laužo virta sriuba, 
bei užkandžiais.

Dėkoja rėmėjams
Varžybų organizatoriai vardi-

na ir dėkoja renginio rėmėjams. 
Pagrindiniais prizais pasirūpino 
www.galvakablis.lt, didžiausias 
žuvis – prizus įsteigė Kęstutis 
Kovalenkovas iš #luckytackle. 
Rokiškio rajono meras R. Go-
deliauskas dovanojo taurę „Už 
didžiausią lydeką“. Drąsią žve-
ję moterį apdovanojo EVMI-
TA-žvejų parduotuvė Rokiškyje 
(Taikos g. 23).

Prie varžybų labai geranoriš-
kai prisidėjo ir žvejams užkan-
džius parūpino UAB „Bajorų 
žuvis“. Seimo narys Vidmantas 
Kanopa vaišino rūkytomis deš-
relėmis ir kitais „Rokiškio mė-
sinės“ skanumynais. „Rokiškio 
sūris“ pasirūpino sūriais ne tik 
žvejams užkandžiauti, tačiau ir 
laimėtojams parvežti lauktuvių į 
namus. UAB „Lašų duona“ žve-
jų nepaliko be gardžios duonos. 
Labai geranoriški buvo ūkininkai 
Vytautas ir Gintaras Šeškai, ne-
pagailėję maišo daržovių skaniai 
sriubai ant laužo išvirti.

Rokiškio žvejų klubas „Pe-
lekas“ labai nuoširdžiai dėkoja 
visiems prisidėjusiems prie or-
ganizuotos žvejų šventės. Iš-
skirtinė padėka Zarasų rajono 
savivaldybės administracijos Du-
setų seniūnijos seniūnui Dariui 
Steponavičiui, už šiltą priėmimą 
ir visokeriopą pagalbą. „Jei ne 
rėmėjų geranoriškumas, noras 
padėti ir prisidėti prie tokių šven-
čių, jų tiesiog būtų vis mažiau ir 
mažiau“,– neslepia organizato-
riai.

Ant nugalėtojų pakylos. Apdovanojimas už didžiausią lydeką.

Žvejai vaišinosi gardžia sriuba. Apdovanojimų stalelis. (Organizatorių nuotr.)
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Rokiškio rajono savivaldybės administracija 
skelbia nereikalingo arba netinkamo nau-
doti turto pardavimą viešajame aukcione. 
Pirmas aukcionas vyks spalio 19 d. 14 val. 
Antras aukcionas vyks spalio 24 d. 14 val. 
ir trečias aukcionas vyks spalio 27 d. 14 val. 
Rokiškio rajono savivaldybės 
1 aukšto salėje (Respublikos g. 94, Rokiškis)

1. Aukcione bus parduodamos šios transporto priemonės:

El. 
Nr. Valst. Nr. Markė, 

modelis Metai Kuro tipas

Variklio 
darbinis 

tūris, 
cm3

Pradinė 
pardavimo 
kaina, Eur 
su PVM

Adresas Kontaktinis asmuo, 
telefonas

  1. EUN 
843 Audi 100 1986 Benzinas 2226 100 Vytauto g. 10, Pan-

dėlys Rokiškio r. 
Algirdas Kulys, 
Tel. 8 611 45416

2. AUH 
550 VAZ 2121 1984 Benzinas 1557 100 Vilniaus g. 4, Kam-

ajai Rokiškio r.

Giedrius 
Mikalkevičius, 

Tel. 8 685 41362

3. AOJ 197 VW Passat 1998 Benzinas 1595 100 Vilniaus g. 4, Kam-
ajai Rokiškio r.

Giedrius 
Mikalkevičius, 

Tel. 8 685 41362

4. AHM 
258

Opel 
Vectra 1999 Benzinas 1796 100 Liepų g. 2, Kri-

aunos Rokiškio r.

Ramunė Šir-
vinskienė, 

tel. 8 620 32282

5. ZUG 
076

Sunkveži-
mis GAZ 

3502
1984 Benzinas 8 cilin-

drų 500 Liepų g. 2, Kri-
aunos Rokiškio r.

Ramunė 
Širvinskienė,

tel. 8 620 32282

6. 5405 LT
Traktorius 
JUMZ-6 
(EI-2621)

1988 Dyzelinas +5 AJ 2000 Liepų g. 2, Kri-
aunos Rokiškio r.

Ramunė Šir-
vinskienė, tel. 8 620 

32282

7. SVJ 025 Autobusas 
VW LT-35 2002 Dyzelinas 2799 150

Pergalės g. 8b, 
Juodupė Rokiškio 

r.

Marius Datkūnas 
Tel. 8 611 88568

8. 3586 LF

Ratinis 
traktorius 

Deutz 
D70068

1974 Dyzelinas 2000
Pergalės g. 8b, 

Juodupė Rokiškio 
r.

Marius Datkūnas 
Tel. 8 611 88568

9. GPG 982
Autobusas 
PAZ 3205-

07
2001 Dyzelinas 4750 200 

Stoties g. 16, 
Panemunėlio glž. 
st., Panemunėlis 

Rokiškio r.

Inga Belovienė Tel. 
8 458 63278

10. GPH 428
Autobusas 
PAZ 3205-

07
2001 Dyzelinas 4750 200 Beržų g. 3, Jūžintų 

mst., Rokiškio r.
Vidmantas Sirvydis 

Tel. 8 616 02305

11. GPG 958
Autobusas 
PAZ 3205-

07
2001 Dyzelinas 4750 200 

P.Cvirkos g. 16a, 
Juodupė, Rokiškio 

r.

Dainora Mineikienė, 
tel. 8 458 57323; 

2. Aukcione parduodamas šis turtas: 
2.1.  Benzopjūklas Husqvarna kaina 20 Eur.;
2.2.  Krūmapjovė (trimeris) Husqvarna kaina 20 Eur.;
2.3. Malkų pjovimo staklės – kaina 100 Eur.;
2.4.  Seifai – 4 vnt. (1 vnt. kaina 50 Eur);
2.5. Seifai – 2 vnt. (1 vnt. kaina 30 Eur.).

Prekės apžiūrimos 2022 m. spalio 11 d. – spalio 18 d. nuo 8 iki 15 val., pagal jų buvimo 
vietą. 
Aukciono dalyvio registracijos mokestis - 10 Eur, žiūrovo mokestis - 5 Eur. Aukciono da-
lyvių registracija vyks: spalio 19 d., spalio 24 d. ir spalio 27 d. nuo 13 iki 14 val. 207 kab. 
Aukcionas bus vykdomas, jei užsiregistruos ne mažiau 2 (dviejų) dalyvių turto vienetui. 
Minimalus komisijos nustatytas kainos didinimo intervalas: transporto priemonėms 10 Eur. 
nuo pradinės kainos, kitoms prekėms 5 Eur..  
Aukciono dalyvio ir žiūrovo mokesčiai sumokami iki registracijos pradžios. Mokėjimo 
pavedimai už aukcione įsigytas prekes atliekami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo 
pranešimo apie aukciono laimėjimą gavimo dienos. Sumokėti į savivaldybės administracijos 
(įmonės kodas 188772248) sąskaitą Nr. LT694010041500070093, Luminor Bank AB, kodas 
40100.  Išsamesnę informaciją galima rasti Rokiškio rajono savivaldybės tinklapyje www.
rokiskis.lt arba paskambinti tel. (8-656) 62984 (Turto valdymo ir ūkio skyriaus vyr. special-
istei Rita Danienė).

Rokiškio rajono savivaldybės admi-
nistracija skelbia konkursą į Ro-
kiškio rajono savivaldybės admi-
nistracijos Strateginio planavimo, 
investicijų ir viešųjų pirkimų sky-
riaus vyriausiojo specialisto (koe-
ficientas – 8,50, karjeros valstybės 

tarnautojas) pareigoms užimti. Išsamesnė infor-
macija Rokiškio rajono savivaldybės interneto 
svetainėje adresu http://www.rokiskis.lt.

Užs. 1931

KRONIKA

Spalio 11dieną apie 16 val. Rokiškio rajone, Obelių mieste, Vytauto gatvėje esančioje 
parduotuvėje, neblaivus (2,45 prom.) vyras (g. 1966 m.) elgėsi įžūliai ir agresyviai. 
Rodė nepagarbą aplinkiniams. Sutrikdė parduotuvės darbą ir rimtį.
Tą pačia dieną 17val. 55 min. Rokiškio rajone, Piepalių kaime, neblaivus (2,36 prom) 
vyras (g. 1964 m.) vairavo automobilį „FIAT“ ir nuvažiavo nuo kelio.

Girtųjų nuotykiai: vienas atsidūrė 
griovy, kitas siautėjo parduotuvėje

Per porą valandų ilgapirščiai apšvarino dvi vietas.
Spalio 8 d. 8 val. pranešta, kad Rokiškio rajone, Kriaunų kaime, išlaužus pastato 
duris, pavogtas tuščias seifas. Nuostolis tikslinimas.
Tą pačią dieną 9 val. pranešta, kad Rokiškyje, iš garažų masyve esančio garažo, 
pavogti įvairūs daiktai. Nuostolis – 800 eurų.

Į nukniauktą tuščią seifą dės 
pavogtus daiktus?

Spalio 10-ąją 14 val. 44 min. Rokiškio rajone,  Sriubiškių kaime, parduotuvėje 
neblaivus vyras smurtavo prieš vyrą (g. 1962 m.).

Viešosios tvarkos pažeidimas
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Informuojame, kad 2022 m. spalio 25 d. 14:00 val. bus vykdomi 
žemės sklypo (kad. nr. 7385/0003:75) Rokiškio r. sav., Steponių 
k., Vingerinės 6-oji g. 6 kadastriniai matavimai. Prašome gretimo 
žemės sklypo (kad. nr. 7385/0003:58) savininkę J. D.  atvykti į 
žemės sklypo ženklinimą.

Užs. 1927

Informuojame žemės sklypo Nr.7390/0002:190 esančio Augus-
tinavos k., Panemunėlio sen., Rokiškio r., savininką, kad R.Baro-
no žemėtvarkos darbų įmonės matininkas Eugenijus Mikulėnas 
(kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-328) 2022-11-03 d. 10 val. 
vykdys žemės sklypo proj.Nr.185/2 esančio Augustinavos k., Pa-
nemunėlio sen., Rokiškio r., ribų ženklinimo darbus. Prireikus iš-
samesnės informacijos, prašom kreiptis į R.Barono žemėtvarkos 
įmonės E.Mikulėną adresu Taikos g.5, Rokiškis el. paštu kavolze-
me@parok.lt. arba telefonu 861295721; 861295720

Užs. 1926

Informuojame žemės sklypo Nr.7390/0002:183 esančio Augusti-
navos k., Panemunėlio sen., Rokiškio r., paveldėtojus, kad R.Baro-
no žemėtvarkos darbų įmonės matininkas Eugenijus Mikulėnas 
(kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-328) 2022-11-03 d. 10.30 
val. vykdys žemės sklypo proj.Nr.7390/0002:187 esančio Augus-
tinavos k., Panemunėlio sen., Rokiškio r., ribų ženklinimo darbus. 
Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į R.Barono že-
mėtvarkos įmonės E.Mikulėną adresu Taikos g.5, Rokiškis el. paš-
tu kavolzeme@parok.lt. arba telefonu 861295721; 861295720

Užs. 1926

Informuojame žemės sklypo Nr.7333/0002:215 esančio Bučiūnų 
k., Obelių sen., Rokiškio r., paveldėtojus, kad R.Barono žemėtvar-
kos darbų įmonės matininkas Eugenijus Mikulėnas (kvalifikacijos 
pažymėjimo Nr.2M-M-328) 2022-11-10 d. 10 val. vykdys žemės 
sklypų Nr.7333/0002:93 ir Nr.7333/0002:71 esančių Bučiūnų k., 
Obelių sen., Rokiškio r., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsa-
mesnės informacijos, prašom kreiptis į R.Barono žemėtvarkos 
įmonės E.Mikulėną adresu Taikos g.5, Rokiškis el. paštu kavolze-
me@parok.lt. arba telefonu 861295721; 861295720

Užs. 1925

Nuoširdžiai dėkojame šventės “Kuc kuc Kamajuos” rėmėjams: 
Rokiškio rajono savivaldybei, Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijai, paramos ir labdaros fondui „Viltis 

Vikonda“ ir Jolantai Blažytei, šventės globėjui - seimo nariui Vidmantui Kanopai, Kamajų Respublikos Prezidentui 
Vytautui Viliui ir jo šeimai.   

Už svarią finansinę paramą nuoširdų ačiū tariame seniūnijos ūkininkams: Aldonai ir Jonui, Rasai ir Kęstučiui  
Venslovams, Mariui Saranai, Vilmantei ir Valdemarui Zovėms, Linai ir Gintarui Zolubams, Audronei ir Sigitui 
Markevičiams,  Rimai ir Rimantui, Dovilei ir Mariui,  Danutei ir Gediminui Vigėliams,  Stasiui Jasiūnui,  Neringai, 
Nijolei ir Valentinui Mažeikiams, Rimai ir Stanislovui Šeškams, Daivai ir Artūrui Kulikauskams, Reginai ir  Ginta-
rui Narbučiams, Genei, Jonui, Modestui ir  Mindaugui Markeliams, Vilmai, Ramintai ir Petrui, Daivai ir Mantui Gi-
piškiams, Alvydui ir  Dainiui Mikalaičiūnams, Ritai ir Algirdui Zizams,  Stasei ir Virginijui Andrikaičiams,  Vitai ir  
Gediminui, Joletai ir Vaclovui  Švežikams, Gediminui, Jolitai ir Raimondui Bernotams,   Jūratei  ir Juozui  Žylams, 
Arvydui Kazlauskui, Editai ir Rimantui Bimbams, Rimutei ir Gintarui Kepalams, Danguolei ir Alfredui, Tomai 
ir Tadui Matuliauskams,  Virginijai ir Vidmantui Starkams,Visvaldui Baranauskui, Irenai, Rimantui, Kazimierui 
Smalsčiams, Mildai ir Vladui Dulkėms, Simonai ir Mariui Gaižauskams,  profesoriui Petrui Anceliui, kaimo turiz-
mo sodybos savininkui  Broniui Juzelskiui, Jurgitai ir Aidui Kiliams, kraštiečiams Linui ir Justui Viliams, Monikai 
Tarvydytei, Irmantui Tarvydžiui,  Juozo Simučio individualiai  įmonei „Bajorų žuvis“ ir uždariosioms  akcinėms 
bendrovėms: “Steka”, „Darola“,  „Svaita“,  „Rogreta“,  „Daivida“, „Laisvas vėjas“, AB „Rokiškio sūris“, mūsų 
šventės informaciniams rėmėjams: UAB „Gimtasis Rokiškis” ir UAB „Rokiškio Sirena”.

Už tikslinę paramą nuoširdus ir šiltas ačiū Giedrei Bagdonaitei, už palaikymą ir geranoriškumą dėkojame Dan-
guolei ir Arvydui Žvirbiams.

Už senojo turgaus atkūrimą dėkojame Daivai ir Henrikui Mickūnams, Mildai ir Žilvinui Barzdoniams, Reginai 
ir Jonui Stočkams, bei Kristinai ir Vykintui Motuzoms.

Už šv. Mišių auką dėkojame kunigui  Juliui Sasnauskui OFM ir svečiams, klebonui Egidijui Vijeikiui ir Kamajų 
parapijos kolektyvui.

Dėkojame Kamajų, Kalvių, Jūžintų kaimų bendruomenėms,  Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos savanorių 
pajėgų Vyčio apygardos 5-sios rinktinės 506 pėstininkų kuopos kariams ir vadovams, „Bavariško akmenslydžio“ 
organizatoriams, Grime-Rena kolektyvui, Skemų socialinės globos namų gyventojams ir vadovams,  Rokiškio tau-
todailininkams, Rokiškio TIC-ui ir Augenijai Ruželienei, Mirandai Navickienei, Elvyrai Tumienei, Rimai Driskie-
nei, Dariui Baltakiui,   Kamajų Antano Strazdo gimanzijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus, neformalaus švietimo 
skyriaus atlikėjams ir mokytojams,   šventės atlikėjams, sportinių  varžybų dalyviams ir organizatoriams, renginio 
įgarsintojui Tomui Taruliui, šeimininkėms Mildai Barzdonei ir Žydrei Makuškienei, tautodailininkams, prekybinin-
kams, visiems, kurie savo darbu ir veikla prisidėjote prie 39-osios šventės „Kuc kuc Kamajuos“ rengimo.

Už puikias, estetiškas afišas nuoširdžiai dėkojame maketuotojai Vaidai Mickūnaitei, už įdomias idėjas ir nuošir-
džias pastangas ruošiant scenos ir miestelio dekoracijas dėkojame Vaidai Babidorič – Muralienei,   Irenai Babidorič, 
Laimai Nakienei Simonai Vygėlytei ir Simui Juodakiui.

Už viešosios tvarkos palaikymą dėkojame UAB “G4S” ir Rokiškio policijos komisariatui.
Nuoširdus ačiū mūsų šventės svečiams: LR seimo nariui Vidmantui Kanopai, LR seimo nariui Jonui Jaručiui, 

Rokiškio rajono savivaldybės merui Ramūnui Godeliauskui, vicemerui Tadui Barauskui   savo apsilankymu pager-
busiems šventės organizatorius ir dalyvius.

Dėkojame visiems šventės organizatoriams: Panemunėlio daugiafunkcio centro Kamajų seniūnijos kultūros dar-
buotojams,  Kamajų seniūnijos kolektyvui, Salų kaimo bendruomenei, Birutei Dapkienei ir Salų dvaro sodybos 
kolektyvui. Ačiū už gražias mintis ir idėjas, už asmeninį laiką skirtą Kamajų Respublikos šventei.

Dėkojame visiems, visiems Kamajų Respublikos piliečiams, visiems rajono gyventojams ir svečiams, dalyva-
vusiems mūsų tradicinėje  šventėje.

Būkite ir likite sveiki!
Susitikime vėl 40-oje “Kuc kuc Kamajuos 2023” šventėje!

Užs. 1930

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



PASLAUGOS

11SKELBIMAI www.rokiskiosirena.lt
2022 m. spalio 14 d.

• Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, 
atsijas, durpes, juodžemį. Statybinio 
laužo, grunto išvežimas. Vežame 
mažais ir dideliais kiekiais, 
padidinto pravažumo transportu. 
Automobilių, krovinių, žemės ūkio 
technikos transportavimas.  
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis
• Automobilių servisas. Važiuoklės 
patikra ir remontas. Šviesų 
reguliavimas. Stabdžių sistemos 
patikra ir remontas. Kėbulo 
remontas. Paruošimas dažymui. 
Techninės apžiūros paruošimas, 
parėjimas. Padangų montavimas - 
ratų balansavimas.  
Tel. 8 625 73 669. Rokiškis
• Elektros skydų, kištukinių 
lizdų, jungiklių, šviestuvų, LED 
montavimas, elektros gedimų 
diagnostika ir šalinimas. 
 Tel. 8 656 44 449. Rokiškis

PERKA

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

NUOMA
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• Ieškau kas išnuomoja butą ar 
namą Juodupėje. Tel. 8 624 30 370. 
Rokiškis
• Ilgam laikui nuo spalio 11 d. 
išsinuomosiu tvarkingą 1 kambario 
butą su baldais ir buitine technika 
Rokiškyje. Domina tik su sutartimi 
nuo 100 iki 130 Eur. Tel. 8 646 51 
495. Rokiškis
• Mikrorajone išnuomojama darbo 
vieta kirpėjai ir kosmetologei 
ar visažistei. Tel. 861294783, 
860974704, 862877547.  
Tel. 8 612 94 783. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti žemės.  
Tel. 8 615 46 365. 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 
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

• Rokiškio raj. prie Veduviškio 
sodybą. 0,6189 ha bendro ploto su 
žemės ūkio paskirties sklypu 1,5 
ha. Gyvenamas namas tvarkingas, 
prižiūrėtas. 4 kambariai, virtuvė. 
Lauko virtuvė, mūrinis pastatas su 
garažu. Daržinės pastatas, lauko 
tualetas, šulinys, pirtis tvenkinys. 
Kaina 40000 Eur. Tel. 8 647 79 447. 
Rokiškis
• Dviejų kambarių 50,14 kv. m butą 
su 2,86 kv. m rūsiu Jaunystės g. 12, 
Rokiškyje. 4 aukštas. Plastikiniai 
langai, stiklintas balkonas. 
Renovuotas namo šilumos mazgas. 
Butui reikalingas remontas. Kaina 
34000 Eur. Tel. 8 687 41 112. 
Rokiškis
• Strategiškai patogioje vietoje 
Rokiškio mieste, Taikos g. 1 
kambario 28,52 kv. m butą. 5 
aukštas. Namas renovuotas, už 
renovaciją sumokėta. Kaina 18500 
Eur. Tel. 8 601 29 904. Rokiškis
• 1 kambario 36,41 kv. m butą 
Panevėžio g., Rokiškyje. Blokinis 
namas. 1 aukštas. Butas jaukus, 
šviesus ir šiltas. Kaina 29000 Eur. 
Tel. 8 601 04 991. Rokiškis
• Respublikos g. namo dalį 67,61 
kv. m su atskiru įėjimu, rūsiu ir 2 a 
sklypu. Namas tvarkingas, šiuo metu 
išnuomotas. Kaina 55000 Eur.  
Tel. 8 687 41 112. Rokiškis
• Rokiškio raj., Verksnionių kaime 
gražią ir jaukią sodybą, kurioje 
galima gyventi ir ištisus metus. Iki 
Dviragio (Salų) ežero tik 1,6 km. 
Namų valdos sklypas 80 a. Galima 
pirkti ir 3 ha žemės ūkio paskirties 
sklypą, kuris ribojasi su sodyba. 
Kaina 35000 Eur. Tel. 8 687 41 112. 
Rokiškis
• 2 kambarių 41,88 kv. m butą su 
3,92 kv. m rūsiu. Koridorius 3,4 
kv. m. Vonia su tualetu 2,36 kv. 
m. Virtuvė 5,04 kv. m. Kambariai 
17,94 kv. m ir 13,14 kv. m. Langai 
plastikiniai, šarvuotos buto durys. 
Namas šiuo metu renovuojamas. 
Pakeisti visi esantys bute vamzdžiai. 
Kaina 34900 Eur. Tel. 8 647 79 447. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Bajoruose. 
Plastikiniai langai, šarvo durys ir 
t.t. Yra pagalbiniai pastatai, žemės 
sklypai. Tel. 8 647 62 688. 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, 

NEKILNOJAMASIS TURTAS

uždaras kiemas apsodintas tujomis, 
ūkinis pastatas. Kaina 110000 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
• 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
• 4 kambarių butą Juodupėje. 
Kaina 6000 Eur. Tel. 8 647 52 715. 
Rokiškis
• 3-jų kambarių butą, Vilties g. 
3 aukštas. Būtas nėra kampinis. 
Priklauso rūsys su sandėliuku, 
ramūs kaimynai. Visa informacija 
telefonu.. Tel. 8 614 86 764. 
Rokiškis
• Namą Kavoliškyje, Kalno g. 
Erdvus 23,6 a sklypas. Name atlikta 
dalis remonto, sudėti plastikiniai 
langai, išvedžiotas grindinis 
šildymas (planuota oras/vanduo 
šildymas), išbetonuota, naujai 
išvedžiota elektra. Kaina 49000 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 4 kambarių butą Kavoliškyje, 
Melioratorių g. Tel. 8 624 27 683. 
Rokiškis
• Žemės sklypą 23 a Serapiniškio 
k., 1,5 km. nuo Rokiškio. Prie 
kelio einančio į Biržus. Pravesta 
vandentiekis, elektros kabelis.  
Tel. 8 615 72 591. Rokiškis
• 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
• 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
• 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

KITA

Tel. 8 687 89 378. Rokiškis
• Naudotą kieto kuro katilą (špižinis) 
5 sekcijų Solidmax. Kaina sutartinė. 
Tel. 861602269. Tel. 8 616 02 268. 
Rokiškis
• 2 nevarstomus plastikinius langus. 
Tel. 861558902. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 603 77 107. Rokiškis
• 1942 m. domkratą. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 625 81 278. Rokiškis
• Juodą metalą ir naudotus 
akumuliatorius. Skambinti nuo 18 
val. Tel. 8 692 48 068. Rokiškis
• Popieriaus smulkintuvą. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Verpimo ratelį su siūlų vyniotuvu. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Tvirtą automatikos skydo dėžę 
50x50x26 cm. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Du trifazius elektros kirtiklius 100 
ir 250 A. Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Lankstų varinį elektros kabelį 
4x16. Ilgis 4 m. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Bebokštės vandens siurblinės 
valdymo skydą 380 V iki 16 A. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Tarpinės reles 24 ir 230 V. Kaina 5 
Eur. Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Naudotus magnetinius paleidėjus 
PME-211 380/230 V, 25 A, PME-
121. Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Trifazį el. automatą: AE tipo 63 
A. Kaina 8 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Sausas malkas. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Malkas tinkamas kūrenimui. 
Atvežu. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 662 51 969. Rokiškis
• Skaldytas malkas kaladėmis, 
rąstais. Dėl kainų kreiptis telefonu. 
Tel. 8 606 49 355. 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
• 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 

• Naujus įvairius klausos aparatus. 
Siunčiu. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 646 04 605. Jonava
• Naujus el. prietaisus naikinimui 
nuo žiurkių, pelių, tarakonų, blakių. 
Siunčiu. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 646 04 605. Jonava
• Koklius, plytas, avims kirpti 
žirkles, krosnelę (buržuiką).  
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BULVĖS „VINETA" (sukrenta, miltinga), 
„KARALIENĖ ANNA“, „JELLY“ (pakrenta), 

„LAURA“ (nesukrenta). 25kg./17Eur. 
(1kg./0,68Eur.). Burokėliai, morkos,

svogūnai, česnakai. Atveža.
Tel. (8-614) 63147

MAISTO PRODUKTAI

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

IEŠKO DARBO

SIŪLO DARBĄ

• Ieškomi fasadininkai ir tinkuotojai 
Vokietijoje. Viskas apmokama, 
įmonės automobilis, kuras, 
apgyvendinimas, kelionės visos 
išlaidos. Atlyginimas kas dvi 
savaites. Prisijunkite prie mūsų. 
Kaina 4000 Eur. Tel. 8 604 74 745. 
Rokiškis
• Ieškau meistro kas galėtų sudėti 
gipso plokįtes, pašpakliuoti ir t.t. 
Rokiškio raj. Tel. 8 621 00 091. 
Rokiškis
• Ieškome darbininkų namo 
apkalimui lauko lentelėmis.  
Tel. 8 650 97 726. Rokiškis
• Darbo 
pasiūlymas ekskavatorininkams 
ieškantiems darbo Danijoje.  
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Reikalinga darbuotoja sodyboje. 
Darbas ilgalaikis. Tel. 8 616 80 163. 
Rokiškis
• 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

remonte. Turiu vairuotojo 
pažymėjimus automobilio ir 
traktoriaus. Tel. 8 691 32 389. 
Rokiškis
• Moteris ieško darbo prekyboje, 
gamyboje ir panašaus. Tinka 
naktinė pamaina. Tel. 8 622 69 561. 
Rokiškis
• 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

• Ieškau darbo. Galiu dirbti su 
mažais vaikais, senais, neįgalumą 
turinčiais žmonėmis. Turiu 
išsilavinimą ir patirties.  
Tel. 8 676 90 299. Rokiškis
• Vyras ieško darbo automobilių 

• Sekciją. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 698 04 622. Rokiškis
• Idealios būklės Ikea Malm linijos 
miegamojo baldus su čiužiniu. 
Komplekte dvi spintelės prie lovos 
ir tualetinis staliukas.   Naujo 
komplekto kaina 613 Eur. Kaina 350 
Eur. Tel. 8 615 15 141. Rokiškis
• Pigiai naudotus du čiužinius 
80x190 cm ir tachtą.  
Tel. 8 650 97 026. Rokiškis
• Veidrodį 70x50 cm. Kaina 33 Eur. 
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• 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

BALDAI

BUITINĖ TECHNIKA

• Skardinius radiatorius: 3 vnt. 
90x55; 2 vnt. 120x55; 1 vnt. 60x55. 
Dujų balioną. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 686 98 391. Rokiškis
• Šaldytuvą Atlant 1,90x0,6 m. 
Viskas veikia. Galimas atvežimas. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 608 33 486. 
Rokiškis
• Naudotą veikiančią dujinę viryklę. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 624 80 112. 
Rokiškis
• 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

• Dovanoju sekciją.  
Tel. 8 652 82 907. Rokiškis
• Dovanojame apie 2 mėn. patinėlį ir 
patelę. Vokiečių aviganio mišrūnai. 
Norėtųsi, kad į naujus namus 
iškeliautų kartu. Augs dideli, šiuo 
metu ėda savarankiškai.  
Tel. 8 634 10 899. Rokiškis
• Dovanoju statybines atliekas. 
Išsivešti patiems. Tel. 8 624 14 830. 
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

DOVANOJA

• Labai geros būklės striukes 
berniukui. 164 cm ūgiui. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 699 57 436. Rokiškis
• Dėvėtus drabužius iš 
Skandinavijos. Maišyti. 
Maišais, svoris nuo 120 kg. Tel. 
+37060969958. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 610 06 806. Kaunas
• 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

DRABUŽIAI/AVALYNĖ

• Radijo imtuvą VEF-214. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Automobilinį radijo imtuvą 
Bylina-207. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

VAIZDO TECHNIKA

• Kineskopinį spalvotą televizorių 
Samsung. Įstrižainė 35 cm. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Sony DVD grotuvą. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Juostinį fotoaparatą Zorkii-4. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Kilnojamą foto didintuvą UPA-5M 
ir du bakelius foto juostų ryškinimui. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Palydovinę anteną. 1,65 m 
diametro. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Už simbolinę kainą televizorių 
Samsung. Tel. 8 651 91 516. 
Rokiškis

• Pavalkus arkliui su priedais. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Jūrų kiaulytes. 2 patelės ir 1 
patinas. Gimę rugsėjo 6 d. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 626 68 573. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Stacionarų kompiuterį Intel (R) 
Core (TM) i5 CPU 750@, 2,67 
GHz, 4 GB RAM, 1TB HDD. Kaina 
90 Eur. Tel. 8 629 15 101. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Žieminius česnakus.  
Tel. 8 627 08 628. Rokiškis
• Pašarines bulves. 0,15 Eur/kg. Yra 
1 t. Tel. 8 610 17 653. Rokiškis
• Morkas. Didelės - 0,5 Eur. 
Nestandartinės (netaisyklingos) - 0,3 
Eur. Tel. 8 645 71 282. Rokiškis
• 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. 
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

• Gerai veikiantį telefoną Nous 
5006. Naujas krovimo lizdas, nauja 
baterija. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 622 68 880. Rokiškis
• Gerai veikiantį telefoną Xiaomi 
Redmi 9A. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 622 68 880. Rokiškis
• Idealios būklės telefoną Huawei P 
Smart. Dėžutė, kroviklis. Kaina 70 
Eur. Tel. 8 622 68 880. Rokiškis
• Samsung Galaxy S20. Idealios 
išvaizdos, nes visą laiką buvo 
naudotas su silikoniniu dėklu ir 
apsauginiu stikliuku. Nedaužtas ir 
neremontuotas. Viskas veikia kaip 
priklauso. Yra dėžutė, įkroviklis. 
Pridėsiu naują juodą silikoninį dėklą. 
Kaina 260 Eur.  
Tel. 8 697 41 092. Rokiškis
• Labai geros būklės Alcatel 1V 
Display 5.5 Network 4G. LTE.CPU-
Octa Core, Memory 16GB Rom, 
1 GB Ram. Yra visas komplektas, 
kroviklis, naujas odinis dėklas. 
Kaina 65 Eur. Tel. 8 693 82 442. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• 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

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

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Gal kas dovanojate statybinę 
medieną tinkama kūrenimui.  
Tel. 8 699 28 563. Rokiškis
• 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

PRAŠO PADOVANOTI

PREKĖS VAIKAMS

• Dvi poras batukų 21 dydžio. Viena 
pora su nedideliais nudėvėjimais, o 
kiti beveik nedėvėti. Ir vieni ir kiti 
po 5 Eur. Bus galima atsiimti vietoje 
tik nuo spalio 30 d. iki lapkričio 5 d. 
Tel. 8 672 66 375. Rokiškis

RASTA, PAMESTA

• Rasti raktai su pakabuku Nijolė. 
Tel. 8 624 28 986. Rokiškis
• Parduotuvėje Fifi rastas 
papuošalas. Tel. 8 616 73 830. 
Rokiškis

• Arklinį griebtuvą. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 610 49 889. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Riedučius. 38 -39 dydis. Kaina 6 
Eur. Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Naują dviračių laikiklį. Skirtas 
vežti tris dviračius. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 629 62 772. Rokiškis

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS

STATYBINĖ ĮRANGA
• Medienos atraižas. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Polistirolo smeiges 8x215 su 
neoporo kaiščiais. 100 vnt. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 605 22 105. Rokiškis
• Nuardytas lenteles nuo sienų. 
Išsivežti patiems. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 628 28 989. Rokiškis
• Betono maišyklę 0,25 kub. m. 
Variklis 1,1 kW, šiuo metu nuimtas, 
kad nesudrėktų. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 686 94 619. Rokiškis
• Ketaus šulinio žiedą. Skersmuo 62 
cm. Kaina 11 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
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Rokiškis
• Sausą statybinę medieną 15x5 
cm, 10x5 cm. Tel. 8 679 14 253. 
Rokiškis
• Stiklą 6 mm storio 91x25 cm 6 vnt. 
ir 4 mm 157x35 cm 2 vnt.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Naują elektrinį smūginį ratų 
suktuvą. Naudotas 5 min. Yra 3 
galvutės ir lagaminas. Galiu siusti 
paštomatu. Nuotrauka iš interneto. 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 675 88 304. 
Kupiškis
• 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

• 2 korpusų plūgą. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 622 37 810. Rokiškis
• Traktorių T-25. Važiuojantis, 
neregistruotas. Grėblį- vartytuvą 
dobilas-3. Traktorius gali būti 
ardomas dalimis. Tel. 8 607 48 852. 
Rokiškis
• Plūgą prie T-25. Kaina 260 Eur. 
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Mini traktoriaus plūgus. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 621 55 274. Rokiškis
• Gerą kultivatorių. Buvo 
naudojamas prie T-40, plotis 2,60 m. 
Pridėsiu 8 naujas spyruokles. Kaina 
250 Eur. Tel. 8 686 94 619. Rokiškis
• Naudotus skriemulius 12, 13, 20, 
22 cm diametro. Tel. 8 682 30 962. 
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
• Plūgą Fiskar suktoms verstuvėms. 
Aria labai gražiai. Tinka T25 T40. 
Kaina 400 Eur. Tel. 8 675 88 304. 
Kupiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• VW Fox. 2006-11, 1,2 l, benzinas/
dujos, TA iki 2023-03. Daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 1350 
Eur. Tel. 8 620 70 069. Rokiškis
• Audi A6. 1999 m., 2,5 l, TDI, 110 
kW, TA iki 2024-09, sidabrinės 
spalvos. Pagal metus būklė labai 
gera. Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• Iš Norvegijos dviratį. 26 ratai. M 
dydis. Lengvas aliuminis rėmas. 
Shimano deore perjungėjas. Rst 
priekinė šakė. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 625 77 872. Rokiškis
• VW Passat. 1,9 l, TDI, 81 kW, 
universalas, TA iki 2024-05-10. 
Daugiau informacijos telefonu.  

Tel. 8 624 65 221. Rokiškis
• Tvarkingą Peugeot 207SW. 2008 
m., 1,4 l, 70 kW, benzinas, TA 
iki 2023-05. Yra žieminiai ratai. 
Panoraminis stogas. Kaina 2000 Eur. 
Tel. 8 610 19 607. Rokiškis
• VW Golf 4. 2000 m, 1,9 l, 66 kW, 
TA IKI 2023-08. Praeita savaite 
sutvarkyta važiuoklė, pakeisti 
tepalai. Truputi palankstytas stogas. 
Pravesti ir paslėpti laidai aparatūrai. 
Aparatūra atiduodu, išskyrus 
stiprintuvą  . Kaina 870 Eur.  
Tel. 8 656 43 786. Rokiškis
• 2pts-4 priekabą su dokumentais. 
Kaina 1750 Eur. Tel. 8 622 69 546. 
Rokiškis
• BMW 530. 2001 m., 142 kW, 3 
l, TDI, TA iki 2023-12. Antifrizę 
randasi šiek tiek tepalo. Kaina 
galutinė. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 608 33 486. Rokiškis
• Volvo V70. 2003 m., 1,9 l, D, TA 
iki 2024-07-25. Kaina 1200 Eur.  
Tel. 8 614 70 368. Rokiškis
• Geros būklės Audi 80. TA 1 m., 
benzinas. Važiuoja gerai. Kaina 500 
Eur. Tel. 8 657 63 386. Rokiškis
• VW Passat B5. 2000-03. TA iki 
2022-10-28. Smulkūs defektai, 
važiavimui netrukdo. Daugiau 
info telefonu. Minimaliai kaina 
derinama. Kaina 980 Eur.  
Tel. 8 646 29 286. 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

• Dalimis: Astra 1,7 l, dyzelis, 
universalas, Opel Zafira 2 l, 
dyzelis, VW Passat 1,9 l, TDI, 66 
kW, Mercedes Benz A klases 17 
1,6 l, dyzelis, VW Golf 3 1,9 l, 
dyzelis, 81 kW, Ford Galaxy 1,9 
l, dyzelis, 66 kW, 1999 m., Ford 
Galaxy 1,9 l, dyzelis, 81 kW.  
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• 130 Ah gilaus iškrovimo 
akumuliatorių Minnkota (Trojan) 
su jam skirtu Minnkota 10 A 
pakrovėju. Viskas pirkta nauja. 
Naudota max 10 krovimų. Kaina 
220 Eur. Tel. 8 610 24 126. 
Rokiškis
• Naują degalų slėgio vožtuvą. 
Opel Astra h 1,7 l, CDTI. Kaina 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

30 Eur. Tel. 8 693 82 442. 
Rokiškis
• Bagažinės kilimėlį Toyota 
Avensis nuo 2015 m. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 687 30 638. Rokiškis
• Audi Q5 bagažinės tinklą 
šunims. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 687 30 638. Rokiškis
• Golf 4 dalimis. Yra ir daugiau 
dalių. Tel. 8 604 61 511. Rokiškis
• VW passat 1,9 TDI 66kw 
1999m. dalimis. 
 Tel. 8 607 48 852. Rokiškis
• Žiemines padangas Good/year 
235/70 R16. Tel. 8 650 86 836. 
Rokiškis
• Veikiančią automagnetolą 
Pioneer MVH-S105UI. Yra USB 
ir AUX jungtis. Radijas veikia. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 625 63 445. 
Rokiškis
• Naudotą originalią Audi 
automagnetolą. Kaina 28 Eur.  
Tel. 8 682 26 469. Rokiškis
• Kuro purkštukus tinkančius 
Citroen – C5, C8, Fiat – Ulysse, 
Lancia – Phedra, Peugeot – 
406, 607, 807. 2,2 l. D. Kodas 
0445110036. Yra 2 vienetai. 
Vienas restauruotas, kaina 70 
Eur. Kitas tikrintas, atitinka 
visus parametrus, kaina 40 Eur. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 636 00 696. 
Rokiškis
• Nissan XTrail R16 ratus. Kaina 
170 Eur. Tel. 8 629 45 390. 
Rokiškis
• Žiemines padangas 255/55 R16. 
Teirautis SMS. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 641 32 166. Rokiškis
• Geras M+S R19 245/45 
padangas. Minkšto mišinio.  
Tel. 8 682 41 823. Rokiškis
• Audi A4 B5 dalimis. 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
• 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
• 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



08:00 Šaunusis Skūbis-Dū 
08:30 Tomo ir Džerio šou
08:50 Meškiukas Jogis
10:25 Denis - grėsmė visuomenei. 
Nuotykiai tęsiasi
12:00 Džekis Čanas. Pirmasis 
smūgis
13:45 Stepfordo moterys
15:35 Policijos akademija 7. Misija 
Maskvoje
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Kaukės
22:10 Rocketman

Btv

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu
07:00 Sportas: Lietuvos galiūnų 
čempionato II-asis etapas
08:00 Pričiupom! 

08:30 Tauro ragas
09:00 Sportas: Baltijos galiūnų 
čempionatas
10:00 Užmirštieji Malaizijos miškai
11:10 Neįtikėtini gyvūnai 
12:20 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai 
13:25 Nacionaliniai darbo ypatumai 
14:25 Ekstrasensų mūšis 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Kauno Žalgiris - Gargždų Gargždai
19:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Alytaus Wolves - Pasvalio Pieno 
žvaigždės
21:45 Juodasis sąrašas 
22:45 Mirtinas ginklas 4

Lrytas

07.00 Juvelyrų klanas
08.00 Kuriantys Lietuvą. 
Pameistrystė
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06:00 Himnas
06:02 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
06:30 Nuomonę ant stalo! 
07:30 Bendrom jėgom
08:30 Mano pasas meluoja
09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios
12:00 Miestų paslaptys 
12:50 Šešėlių žemė 
13:50 Jaunasis Morsas
15:20 Gimę džiaugtis
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 Neliečiamieji
00:30 Po merginų sijonais

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
12:30 Napoleonas
14:05 Dykumos daktarė 
16:05 Skuba tik kvailiai
18:30 TV3 žinios
19:30 galvOK
21:30 Volstryto Vilkas

Lnk

06:35 Kikumba. Kovos dėl karūnos 
07:05 Žmogus-voras 
07:35 Deksterio laboratorija 
08:05 Šaunusis Skūbis-Dū 

08:35 Tomo ir Džerio šou 
09:05 Princesė Gulbė muzikos 
šalyje
10:45 Ciucikas
12:30 Kosminis krepšinis
14:10 Piko valanda 3
16:00 Vagis policininkas
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Ežiukas Sonic
21:25 Žaidimų vakaras
23:30 Zūlanderis 2

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 Neįtikėtini gyvūnai 
12:10 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai. Revizija 
13:20 Nacionaliniai darbo ypatumai
14:25 Ekstrasensų mūšis 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Vilniaus Rytas - Jonavos CBet
19:30 Muzikinė kaukė
22:00 Nusikaltėlių šalis

Lrytas

07.00 Juvelyrų klanas
08.00 Pasislėpusi Palanga
08.40 Televitrina Sveikatos kodas
09.00 Aiškiaregė

10.00 Pirmi kartai. 60+
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. 
Pameistrystė
17.30 Vantos lapas
18.00 Žinios
18.30 Bušido ringas
19.00  Aiškiaregė
20.00 Žinios
20.30 Mama
22.30 Žinios
23.00 Vieno nusikaltimo istorija 
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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
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 Nerti į gyvenimą 
23:15 Didysis diktatorius

Tv3

06:00 Triukšmingi namai (kart.)
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 Šaunus tėtukas
15:10 Namo su laikrodžiais 
paslaptis
17:20 Starkus stato
18:30 TV3 žinios 
19:30 X Faktorius
22:00 Bornas. Sunaikinta tapatybė

Lnk

06:30 Kikumba. Kovos dėl karūnos
06:50 Zigis ir Ryklys 
07:00 Žmogus-voras 
07:30 Deksterio laboratorija

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. 
Laidos ved.: R. Valatka
18.00 Žinios
18.30 Krepšinio pasaulyje
19.00 Aiškiaregė
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
09:45 Įstatymas ir tvarka
10:30 Senis
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Kaip atsiranda 
daiktai
13:00 Bendrom jėgom
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:30 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 Laukinis rajonas
23:50 Įstatymas ir tvarka
00:35 Kaip atsiranda daiktai

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 Bjaurusis ančiukas

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 Saugus prieglobstis

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 Bastūnas, Siuvėjas, 
Kareivis, Šnipas
 
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 
12:30 Kalnietis 
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 44-as skyrius 
15:55 Šuo 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Kėdainių Nevėžis–Optibet - 
Šiaulių Šiauliai
21:00 Baltųjų rūmų šturmas
23:45 Juodasis sąrašas 

Lrytas

06.15 TV parduotuvė
06.30 Reali mistika
07.30 Aiškiaregė
10.00 Misija: laukinė gamta

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
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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 Eurolyga per LRT
19:45 Eurolygos krepšinio turnyras. 
Kauno Žalgiris – Bolonijos Virtus 
Segafredo 
22:15 Kelionių atvirukai 
22:30 Dviračio žinios
23:00 Laukinis rajonas
23:50 Įstatymas ir tvarka
00:35 Kaip atsiranda daiktai

Tv3

06:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga
06:35 Triukšmingi namai
07:10 Slibinų dresuotojai. Pašėlusios 
gaudynės
07:45 Karštai su tv3.lt (kart.)
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
11:00 Bjaurusis ančiukas

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 Suvilioti nepažįstamąjį

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 Artimi priešai

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 Drakono gimimas
22:55 Baltųjų rūmų šturmas

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
13.00  Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Mama
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 Pirmininko diplomatija
00.05  Lietuva tiesiogiai
00.35 Teisingumo agentai



Kaimas. Mergina, atvažiavusi 
pailsėti, eina prie upės maudytis. 
Ją sulaiko senutė:

- Graži, tu mergaite...
- Tikrai? Ačiū...
- Ir jauna...
- Mmm...
- Vaikinai paskui tave, matyt, 

tik ir telaksto?
- Na, taip...
- Ir nei vienam neatsiduodi, ar 

ne?
- Neatsiduodu.
- Oi, kaip vėliau pasigailėsi.
***
Sekmadienio popietė. Turtingo 

Anglijos lordo dvaras. Seras sėdi 
fotelyje, skaito laikraštį. Įeina 
tarnas.

- Sere, gal būtų galima įsipilti 
stiklinę vandens iš grafino?

Lordas, nepakeldamas akių nuo 
laikraščio:

- Žinoma, Džonai, prašom.
Tarnas įsipila ir išeina su 

stikline. Po kiek laiko grįžta:
- Sere, gal būtų galima įsipilti 

dar vieną stiklinę vandens?
- Žinoma, gali įsipilti.
Tarnas vėl įsipila ir išeina. Po 

kiek laiko vėl grįžta:
- Sere, gal būtų galima įsipilti 

dar vieną stiklinę vandens?
- Prašau. Tik Džonai, kam tau 

tiek vandens?
- Gaisras, sere.
***
Sumanė mokslininkai 

prakalbinti beždžiones. Pakvietė 
geriausius dresuotojus iš 
Amerikos, Vokietijos ir Lietuvos. 
Davė daug maisto, bananų, visko 
ko tik jie paprašė.

Po mėnesio atėjo pažiūrėti 
kaip sekėsi. Nuėjo pirma pas 
amerikietį.

- Aš ją šėriau, pasakas 
skaičiau, niekaip neprakalbinau, - 
skundžiasi amerikietis.

- Ir man nesisekė, - sako 
vokietis, - šėriau kas dvi valandas, 
teliką rodžiau,

nekalba niekaip.
Nu nuėjo pas lietuvį. O tas sėdi 

bananus valgo, teliką žiūri:
- Čia juk beždžionės maistas, - 

rėkia komisija.
- Ta beždžionė jau peršerta, 

nebegali nei pažiūrėt į bananus.
- Meluoja tas durnius viską!!! 

Aš nei vieno banano iš jo 
negavau! - neišlaikiusi ima rėkti 
beždžionė.

***
Žmona priekaištauja vyrui:
- Mes juk niekur nevaikštome 

kartu...
- Gerai, rytoj, kai nešiu 

šiukšles, galėsi eiti ir tu!
***
Čiukčia kraunasi lagaminus – 

ruošiasi važiuoti į Afriką. Ateina 
kaimynas ir klausia:

– Kur čia išsiruošei?
– Važiuosiu į Afriką, – atsako 

čiukčia.
O kaimynas ir sako:
– Tu, čiukčia, kvailas. Juk 

Afrikoje pavėsyje 40 laipsnių 
karščio!

O čiukčia atšauna:
– Čiukčia nekvailas, čiukčia 

pavėsyje nestovės.

Spalio 14-oji, 
penktadienis, 

41 savaitė
Iki Naujųjų liko  78 dienos

Dangaus kūnai: 
saulė teka 7.45 val.
leidžiasi 18.23 val. 

Dienos ilgumas 10.38 val.
Mėnulis (pilnatis)

Karaliaus Mindaugo vardo diena
Pasaulinė standartizacijos diena

Pasaulinė regėjimo diena

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Kalikstas, Vincentas, Mindaugas, 
Rimvydė, Fortunata

Rytoj: Teresė, Galimintas, Domantė, 
Leonardas

Poryt: Aurelija, Galius, Jadvyga, 
Margarita, Gutautas, Dovaldė, 

Ambraziejus, Dovaidas, Dovaidė 
Greta, Gretė

Šiandien Lietuvos istorijoje:
1773 — įsteigta Lenkijos ir Lietuvos 

Valstybės Edukacinė komisija — pirmoji 
švietimo ministerija Europoje.

1922 — gimė baleto artistė Tamara 
Sventickaitė. Mirė 2010 m.

1922 — gimė poetas Stasys Daunys. 
Mirė 2011 m.

2001 — Vilniuje mirė nusipelnęs krep-
šinio treneris, teisėjas Vytautas Bimba. 
Gimė 1927 m.

2001 — Vilniuje mirė monsinjoras, 
Vilniaus arkikatedros klebonas Kazimieras 
Vasiliauskas. Gimė 1922 m.

Šiandien pasaulio istorijoje:
1322 — pralaimėjusi Jorko mūšį ško-

tams, Anglija buvo priversta pripažinti Ško-
tijos nepriklausomybę.

1705 — Anglijos laivynas užgrobė Bar-
seloną Ispanijoje.

1784 — gimė Ispanijos karalius (1808 
ir 1814—1833) Ferdinandas VII, kurio val-
dymo metais Ispanija prarado visas savo 
kolonijas Amerikos žemyne.

1890 — gimė 34-tasis JAV prezidentas 
(1953—1961) Dwight David Eisenhower 
(Dvaitas Deividas Eizenhaueris).

1912 — Milvokyje šauta į JAV pre-
zidentą Theodore Roosevelt (Teodorą 
Ruzveltą), kurį išgelbėjo storas paltas bei 
vidinėje kišenėje buvę kalbos rankraščiai.

1913 — sprogimo aukomis Velso an-
glies šachtoje tapo 439 angliakasiai.

1930 — Suomijoje sužlugdytas mėgi-
nimas organizuoti fašistinį perversmą.

1944 — nusinuodijo vienas Vokietijos 
karo vadų Erwin Rommel (Ervinas Romelis).

Post scriptum:
Širdis ne avelė - šieno nepaduosi.

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas 

Spalio 15 d. Naktį 7
Dieną 14

PV,
5-10 m/s

Spalio 16 d. Naktį 11
Dieną 16

PV,
5-10 m/s

Spalio 17 d. Naktį 9
Dieną 16

V,
5-10 m/s

Spalio 18 d. Naktį 9
Dieną 14

V,
4-9 m/s

Orų prognozė spalio 15-18 d.

Tobulas varškės apkepas

1.Įkaitinkite orkaitę iki 180 °C temperatūros. Kepimo popieriumi išklokite 32 cm 
skersmens kepimo indą.
2.Manų kruopas suberkite į dubenėlį ir užpilkite pienu. Atidėkite į šalį, kol kruopos 
išbrinks.
3.Kiaušinių trynius atskirkite nuo baltymų.
4.Elektriniu plaktuvu išplakite kiaušinių trynius, cukrų bei vanilinį cukrų iki purios 
baltos masės. Suberkite varškę, supilkite išbrinkusias manų kruopas su likusiu pie-
nu, jei kruopos nesugėrė jo viso, ir trinkite maisto smulkintuvu iki visiškai vientisos 
masės, kol neliks jokių varškės gumulėlių.
5.Atskirame dubenyje elektriniu plaktuvu išplakite kiaušinių baltymus iki labai 
standžių putų. Išplaktos putos turi nekristi nuo plakimo šluotelės, o apvertus du-
benį, tvirtai laikytis jame.
6.Išplaktus baltymus sudėkite į dubenį su varške ir lengvais judesiais išmaišykite. 
Nepermaišykite. Turite gauti labai purią bei skystoką varškės masę.
7.Supilkite paruoštą masę į kepimo indą. Kepkite įkaitintoje orkaitėje 45-60 minu-
čių, kol apkepas sutvirtės, o jo paviršius nusidažys gražia auksine spalva. Jei ma-
tote, kad kepdamas viršus per greitai ruduoja, uždenkite jį kepimo folija ir kepkite 
toliau.
8.Iškepusį apkepą maždaug 10 minučių palaikykite išjungtoje orkaitėje, leiskite 
jam šiek tiek sutvirtėti. Tuomet pjaustykite gabalėliais ir patiekite su graikišku jo-
gurtu, uogomis, šviežiu medumi ar kitais mėgstamais priedais.

INGREDIENTAI:
• 1 kilogramas liesos varškės
• 6 vienetai kiaušinių (didelių)
• 375 mililitrai pieno
• 135 gramai manų kruopų
• 100 gramų cukraus
• 1 šaukštelis vanilinio cukraus
PATIEKIANT:
• šiek tiek graikiško jogurto
• šiek tiek šilauogių (ar kitų uogų)
• šiek tiek medaus

ANEKDOTAI

LAISVALAIKIS16 www.rokiskiosirena.lt
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