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Kaina 0,78 Eur

Uždaryta parapijos labdaros valgykla –
virti sriubą tapo prabanga

3 p.

Savitarnos prekyvietę pasiūliusi rokiškėnė: 
„Nebuvo net minčių, kad pirkėjai gali 
būti nesąžiningi“

„Maisto banko“ akcija Rokiškyje: rezultatai 
džiugina, bet reikia daugiau informacijos 

5 p.

4 p.

Lėlės kvietė jaunuosius rokiškėnus pažinti negalią 
ir priimti kitokius 6-7 p.

Spalio 25-ąją – nemokamos teisinės 
konsultacijos teismuose 9 p.
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Dalis kolektyvinės apsaugos statinių –
tik ant popieriaus

2 p.
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Kristina RAMANAUSKAITĖ

Rokiškio rajone pagal patvir-
tintą sąrašą yra 17 kolektyvinės 
apsaugos statinių, skirtų laiki-
nam gyventojų prieglobsčiui 
esant ekstremaliai situacijai. 
Kai kurių jų būklė vargiai ati-
tinka numatytus reikalavimus, 
dalis patalpų neparengtos pri-
imti didesnį žmonių skaičių.

Tikrina būklę
Rokiškio rajono savivaldybės 

administracijos direktorius An-
drius Burnickas sako, kad

kolektyvinės apsaugos statinių 
sąrašas buvo patvirtintas dar 2017 
metais. Jame kaip laikinos prie-
dangos numatytos miesto ir kaimo 
mokyklų, ligoninės, kultūros cen-
tro ir kitos patalpos.

„Turime formaliai patvirtintą 
sąrašą, bet apžiūrėję patalpas su-
pratome, kad tie 17 pastatų labiau 
ant popieriaus, nes jų būklė labai 
skirtinga. Dabar mes su seniūnais 
tikriname realią pastatų būklę“,– 
sakė administracijos direktorius.

Pagal reikalavimus kolektyvi-
nės apsaugos statiniuose žmonės 
gali būti iki 3 parų, todėl patalpose 
turi būti veikianti ventiliacija, sa-
nitariniai mazgai. Nustatyta, kad 
vienam gyventojui patalpose turi 

būti skiriama 1,8 kv. m plotas, 
tačiau, pasak A. Burnicko, gali 
būti, kad šis reikalavimas keisis, 
nes vienam gyventojui toks plotas 
trims paroms – nelabai realus da-
lykas.

Ieškos privačių objektų
„Mūsų tikslas išplėsti statinių 

sąrašą pasitelkiant ir privačius 
objektus. Kalbėsime su didesnių 
pastatų savininkais, kad reikalui 
esant būtų galima naudoti jų val-
domus objektus“, – kalbėjo admi-
nistracijos direktorius.

Taip pat bus ieškoma daugiau 
tinkamų statinių kolektyvinei ap-
saugai kaimiškose vietovėse.

Paklaustas, ką būtų galima pa-
pildomai panaudoti gyventojų 
saugumui iš Savivaldybei priklau-
sančių pastatų, A. Burnickas minė-
jo, kad kaip priedanga galėtų būti 

Rokiškio baseinas, bet ten sąlygos 
netiktų ilgesniam buvimui, nes 
nėra sanitarinių mazgų. Apsaugai 
būtų galima panaudoti ir dar tik 
statomą daugiafunkcę sporto salę. 

„Pastatai, kuriuos turime – mo-
kyklos, socialinės, gydymo įstai-
gos turi būti maksimaliai pareng-
tos. Jeigu per 24– 48 val. kažkas 
vyktų ir reikėtų priimti didesnį 
skaičių žmonių, ne visos įstaigos 
galėtų tai padaryti – ne visos tos 
patalpos parengtos“, – sakė savi-
valdybės administracijos vadovas.

Visi netilps
Šiuo metu numatytų kolektyvi-

nės apsaugos statinių, skaičiuojant 
pagal plotą, užtektų maždaug 4 
tūkst. rokiškėnų. Pasak A. Bur-
nicko, kilus grėsmėms, kiekvienas 
gyventojas turi įvertinti savo ga-
limybes ir išnaudoti turimas prie-
dangas.

„Šios priedangos naudoja-
mos gyventojų evakuacijai esant 
ekstremaliai situacijai, vykstant 
kariniams veiksmams – antskry-
džiams, bombardavimams. Tai ne 
bunkeriai, kurie apsaugo nuo radi-
acijos ar branduolinio sprogimo. 
Tokie įvykiai neatsitinka iš giedro 
dangaus ir kiekvienas gyventojas 
turi įvertinti savo padėtį. Nebus 
saugiau kažkur mokyklos rūsyje, 

negu individualaus namo rūsyje. 
Statiniai skirti tiems, kurie neturi 
galimybių, kur prisiglausti. Realy-
bėje, visi rajono gyventojai nega-
lės sutilpti vienoje vietoje“, – sakė 
A. Burnickas.

Pasinaudoti neteko
Kolektyvinės apsaugos sta-

tiniai gali būti naudojami ne tik 
prasidėjus karo veiksmams, bet ir 
esant kitai ekstremaliai situacijai, 
kai gyvenamoji vieta tampa nebe-
naudotina dėl tam tikrų veiksmų ir 
reikia laikinai priglausti žmones, 
kol bus rastas ilgalaikis sprendi-
mas. Pvz. jeigu miesto centre kiltų 
gaisras ir tam tikra teritorija taptų 

laikinai negyvenama. Kol kas nei 
vienas iš sąraše esančių pastatų 
pagal tokią paskirtį nebuvo panau-
dotas.

„Paskutinis įvykis buvo, kai 
prieš keletą metų Rokiškio rajo-
ne kilo didžiulis gaisras, tačiau 
ekstremalių situacijų, kai reikėtų 
galvoti apie žmonių pervežimą ir 
evakuaciją, nebuvo.

 Bet patalpas turime pasiruošti 
– geriau jomis netektų pasinaudo-
ti, bet jausimės saugiau. Negalime 
nesiruošti vien dėl to, kad grei-
čiausiai neprireiks“, – kalbėjo Ro-
kiškio rajono savivaldybės admi-
nistracijos direktorius Andrius 
Burnickas.

A. Burnickas: „Realybėje, visi rajono gy-
ventojai negalės sutilpti vienoje vietoje“. 

Dalis kolektyvinės apsaugos statinių – 
tik ant popieriaus

Susisiekimo ministerija ieško 
būdų, kaip išlaikyti šiuo metu 
esamus traukinių maršrutus re-
gionuose. Kartu su Rokiškio, 
Radviliškio, Šiaulių, Akmenės, 
Mažeikių ir Panevėžio savivaldy-
bėmis Susisiekimo ministerijos 
vadovai nuotoliniu būdu aptarė 
vietinio susisiekimo geležinkeliais 
organizavimo klausimus.

Susitikime buvo konstatuota 
kad UAB „LTG Link“ neužtikrino 
pakankamo bendradarbiavimo su 
savivaldybėmis, o kiekvienoje savi-
valdybėje susiklosčiusi padėtis dėl 
jos maršrutų tinklo turėtų būti verti-
nama individualiai, bendrų pokalbių 
su specialistais metu. „LTG Link“ 
atstovai patikino, kad imsis aktyvių 
veiksmų, siekdami susitikti su viso-
mis savivaldybėmis, diskusijoje ap-
tarti šiuos klausimus ir rasti galimus 
sprendimus.

„Atsakingai vertiname visus šiuo 
metu esamus traukinių maršrutus, 
taip pat galimybę keisti juos naujais, 
valstybės biudžetui mažiau nuos-
tolingais maršrutais. Tačiau ypač 
svarbu atsižvelgti į kiekvieno regio-
no ypatumus ir aptarti visus galimus 
variantus su savivaldybėmis, kad 

Susisiekimo ministerija: galimybė keliauti rajonuose žmonėms liks,
su savivaldybėmis tariamasi dėl traukinių maršrutų ir tvarkaraščių

gyventojams būtų užtikrintos kuo 
patogesnės ir kokybiškesnės susi-
siekimo paslaugos. Žmonėms gali-
mybė keliauti išliks, atsižvelgiant į 
turimą biudžetą, todėl dabar svarbu 
suderinti lūkesčius ir fi nansus“, – 
susitikime kalbėjo susisiekimo vi-
ceministras Mindaugas Tarnauskas.

Pasak viceministro, tikslas – kuo 
labiau populiarinti geležinkelius 
kaip „žalią“, saugų ir patogų vie-
šąjį transportą. Tam reikia ir savi-
valdybių pastangų bei suderinimo 
su vietinio susisiekimo maršrutais. 
Taip pat svarbus ir fi nansinis indė-
lis, nes Lietuvoje, kaip ir kitose ES 
šalyse, keleivių vežimas viešuoju 
transportu yra subsidijuojamas, taip 
paskatinant gyventojus rinktis ma-
žiau taršų viešąjį transportą. Pasta-
raisiais metais Lietuvoje valstybės 
kompensacija maršrutų nuostoliams 
padengti priartėjo prie 40 mln. eurų 
per metus.

Galimybė savivaldybėms prisi-
dėti prie viešojo susisiekimo fi nan-
savimo yra numatyta Geležinkelių 
transporto kodekse. 

Savivaldybėms nusprendus ne-
prisidėti prie nuostolių kompensavi-
mo, vietoj šiuo metu egzistuojančių 
kelių besidubliuojančių maršrutų 

siūloma, kad keleiviai galėtų būti 
vežami vienu nauju maršrutu Ma-
žeikiai–Panevėžys. Šis maršrutas 
padengtų didžiąją dalį kelionių ge-
ležinkelių transportu šiaurės Lietu-
voje poreikio, tačiau diskutuojant 
apie tai neturėtų būti užmiršti ir sa-
vivaldybių gyventojų lūkesčiai bei 
paslaugų poreikis jas gauti laiku.

Be to, ir toliau išliktų dabartiniai 
traukinių maršrutai Vilnius–Šiauliai, 
Vilnius–Klaipėda, Kaunas–Šiauliai, 
kuriais kursuodami traukiniai kelis 
kartus per dieną stoja Šiauliuose ir 
Radviliškyje. Bus išsaugotas marš-
rutas Klaipėda–Šilutė, kadangi tai 
yra nauja ir besiformuojanti kryptis.

Taip pat labai svarbu su geležin-
kelių maršrutais suderinti ir viešąjį 
transportą.

Susisiekimo ministerijos atstovai 
susitikime pakvietė savivaldybes 
kartu su „LTG Link“ bendradar-
biauti ir ieškoti galimybių atliepti 
savivaldybių poreikius bei galimų 
priemonių, skatinančių keleivius 
rinktis keliones traukiniais, taip sie-
kiant išlaikyti, o gal netgi didinti ke-
leivinių traukinių maršrutų skaičių 
ateityje.

LR susisiekimo ministerijos inf.

Rokiškio geležinkelio stotis. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Rokiškio rajono savivaldybės pastatas numatytas, kaip viena iš priedangų galimos nelai-
mės atveju. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)
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Į Rokiškio labdaros valgyklą 
užsukdavę nepasiturintys ro-
kiškėnai gaudavo lėkštę karštos 
sriubos ir riekę duonos. Dabar 
tokios galimybės nebus – labda-
ringą veiklą nutraukė aukštyn šo-
vusios elektros energijos kainos. 
Rokiškio Šv. Apaštalo evangelisto 
Mato parapijos klebonas kun. Ei-
mantas Novikas sako pradėtiems 
darbams durų galutinai neužtren-
kiantis – dėl tolimesnės veiklos 
apsispręs, kai išanalizuos, kokie 
yra resursai ir poreikiai.

Kolektyvas pasiligojo
Pasak klebono, maistui ruošti 

buvo naudojama elektra, o išlaidos 
už elektros energiją išaugo daugiau 
kaip tris kartus – nuo 200 Eur iki 
700 Eur per mėnesį.  

Prie visų bėdų prisidėjo ir tai, kad 
pasiligojo kolektyvas, nebeliko kam 
gaminti.  

E. Novikas pasakoja, kad parapi-
jos valgykla veikė daugiau kaip 20 
metų. Ji buvo įsteigta, kad vaikai, 
kurie gyveno nepasiturinčiose šei-
mose, čia galėtų pavalgyti. Po re-
organizacijos, prasidėjo bendradar-
biavimas su maltiečiais, valgykloje 
buvo verdama sriuba, kurią savano-
riai išveždavo seneliams į namus. 
Vėliau buvo suteikiama pagalba 
žmonėms, ateinantiems iš šalies. 

„Siųsdavome į valgyklą tuos, 
kurie ateidavo ir prašydavo duonos. 
Jie gaudavo pavalgyti, mes nereika-
laudavome jokių pažymų. Iš miesto 

ateidavo dešimtys remtinų žmonių“, 
– kalbėjo klebonas.

Pelno neturėjo
Dalis pajamų, kurias gaudavo 

virdami sriubą, būdavo skiriama 
labdarai, dalis – personalo atlygini-
mams, dalis – atsiskaityti už komu-
nalinius mokesčius. 

„Niekas nenukrisdavo iš dan-
gaus, reikėdavo ir maistą paruošti, 
ir darbuotojus išlaikyti, ir žmonėms 
padėti. Paskutinius 10 metų parapi-
ja neturėjo nei 1 cento pelno iš to. 
Bet čia jau istorija“, – apie labdaros 
valgyklos veiklą kalba kun. E. No-
vikas. 

Jokių siūlymų paremti labdarin-
gą veiklą klebonas sakė nesulaukęs 
– valstybė esą tolstanti nuo bažny-

čios, o laikai, kai sulaukdavo dau-
giau paramos iš „Carito“ ar užsienio 
organizacijų, seniai baigėsi.  

Labdaros valgykloje paskutinį 
kartą sriuba išvirta rugsėjo 14 d., 
dabar patalpos nuomojamos.

„Kol kas parapijos įsteigtos 
viešosios įstaigos „Šalpa labdara“ 
neuždarysime, žiūrėsime, kaip su-
siklostys situacija. Apsispręsime, 
kai pamatysime, kokie yra resursai, 
poreikiai ir kokia bendra nuotaika. 
Jeigu savanorystės pagrindu atsiras 
kažkokių dalykų, mes tuos dalykus 
puoselėsime“, – sakė Rokiškio Šv. 
Apaštalo evangelisto Mato parapi-
jos klebonas E. Novikas.

Pagalba nenutrūko
Nors stacionarios valgyklos 

nebeliko ir dalis čia besilankiusių 
žmonių nebeturi galimybės nemo-
kamai gauti karšto maisto, Rokiš-
kio maltiečių vadovas Alvydas 
Savičius patikino, kad savanorių 
globojami 25 vyresnio amžiaus 
rokiškėnai, kaip ir anksčiau, su-
laukia pagalbos. Seneliams ir to-
liau tris kartus per savaitę į namus 
nuvežama po litrą sriubos.  

„Kai valgykla nustojo dirbti, 
teko pasiieškoti kitų žmonių, kurie 
mums virtų sriubą. Tai nėra labai 
paprasta, nes mūsų įkainiai maži, 
reikia pridėti dar ir savo pinigėlį ar 
produktą. Porcijos sriubos įkainis 
buvo 0,75 Eur, paskui pakilo iki 
0,85 Eur, paskui buvo 1 Eur, bet į 
šį eurą įeina viskas – ir maistas, ir 
atlyginimas darbuotojams. Mums 
labai pasisekė, nes visą šį reika-
lą perėmė gastrobaras „Šaukštas 
ir šakutė“. Ačiū jiems, kad ėmėsi 
virti sriubą ir mūsų darbas nesu-
stojo“, – apie permainas ir tęstinu-
mą kalbėjo A. Savičius.

Globotinių daugėja
Pasak savanorio, ruošiant 

maistą labai praverčia papildomi 
produktai, kuriuos padovanoja 
gyventojai. Maltiečių vykdomas 
socialinis projektas „Maistas ant 
ratų“ iš suaukotų lėšų padeda įsi-
gyti birių produktų, aliejaus, kon-
servų, anksčiau apmokėdavo 5 kg 
faršo kiekvienai savaitei.

„Pagal šį projektą mes galime 
maitinti 20 žmonių, bet jau virši-
jome šį skaičių, dabar sriubą ve-
žame 25 seneliams. Priimu, kiek 

galiu. Tris mėnesius turiu savanorį 
vyruką, jis labai reikalingas, nes 
vienas nesusitvarkyčiau. Jį jau pa-
žįsta visos močiutės ir nebijo įsi-
leisti, laukia. Vežame po dvigubą 
porciją sriubos, kad užtektų dviem 
dienoms, ir duonos“, – pasakoja 
Rokiškio maltiečių vadovas.  

Kaimuose nepasiekiami
Beveik visi savanorių lanko-

mi senukai gyvena mieste, šilto 
maisto į namus sulaukia tik vie-
na Bajoruose gyvenanti močiutė. 
Anksčiau maltiečiai lankė senyvą 
moterį Kavoliškyje, bet ji jau išėjo 
amžino atilsio. A. Savičius tvirti-
na, kad tokios pagalbos stokojan-
čių yra kelis kartus daugiau, nei 
jos sulaukiančių. Tačiau savanorių 
ištekliai irgi riboti – tenka naudo-
ti savo laiką, kurą, transportą ir 
kt. Norint  nuolat lankyti vienišus 
žmones seniūnijose reikėtų dar 
daugiau  resursų.

„Jeigu turėtume nors pusę etato 
darbuotoją ir mums apmokėtų už 
kuro sąnaudas, maltiečiai galėtų 
virti sriubą papildomai 20 žmo-
nių“, – apie galimybes kalba A. 
Savičius.

Maltiečių vadovas pasidžiaugė, 
kad vietiniai ūkininkai, verslinin-
kai atliepia, prireikus pagalbos.  
Senyvo amžiaus seneliams maistą 
vežantys maltiečiai sako, kad da-
bar labiausiai trūksta daržovių ir 
kviečia atsiliepti pasidalinti galin-
čius rokiškėnus.

Labdaros valgykloje paskutinį kartą sriuba išvirta rugsėjo viduryje. 
(„Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Uždaryta parapijos labdaros valgykla – 
virti sriubą tapo prabanga

Lietuvos ypatingojo archyvo 
saugykloje gulinti 47 200 – oji bau-
džiamoji byla Sovietų Sąjungoje iš-
kelta už laisvą Lietuvą kovojusiems 
paskutiniesiems partizanams, bro-
liams Juozui ir Izidoriui Streikams, 
mena vieną skaudžiausių pokario 
Lietuvos laikotarpių – ginkluoto 
pasipriešinimo kovas. Ši byla par-
tizanui Juozui, Lokio rinktinės 
Vyties kuopos vadui, slapyvardžiu 
Stumbras, buvo lemtinga mirties 
akivaizdoje. Šiemet rugpjūtį su-
kako 60 metų, kai 1962 – aisiais 
Lukiškių kalėjime KGB budeliai 
įvykdė mirties nuosprendį ilgiausiai 
bunkeriuose išsislapsčiusiam Aukš-
taitijos partizanui Juozui Streikui, 
kurio gimimo 100 – metį minėsime 
jau kitąmet. 

Apie paprastos, tarpukaryje gy-
venusios šeimos nepaprastą drasą ir 
patriotiškumą, išugdytą tėvų meilės, 
tęsiant senąsias tradicijas Smetonos 
laikų Lietuvoje, gebėjimą priešintis 
sovietiniam terorui netgi tada, kai jau 
tapo aišku, kad atkovoti laisvę be-
veik nebebuvo vilties – pasakosime 
istorinės dokumentikos laidų cikle 

Premjera – Nepavergti –  laidų cikle „Priešaušrio Lietuva“, filmas skirtas 
Lokio rinktinės partizano J. Streikaus- Stumbro 100-osioms gimimo metinėms

„Priešaušrio Lietuva“ per INFO TV. 
Dokumentinės apybraižos J. Streikus 
– Stumbras „Nepavergti“ premjera 
jau spalio 23 d., sekmadienį, 14.50 
val. Filmo autorė ir režisierė žurnalis-
tė Danguolė Bunikienė. 

Daugiau kaip prieš pusę amžiaus 
buvusiems įvykiams, žmogaus atmin-
tyje išsaugotiems, tai daug, ar mažai 
–  retorinis klausimas, žinant, kad dau-
gelis tikrųjų miško brolių, kurie sulau-
kė Nepriklausomybės, jau iškeliavę 
anapilin. Tačiau mūsų kūrybinė grupė 
dar turėjo progą užfiksuoti autentiš-

kus prisiminimus. Televizijos žiūro-
vai išgirs ne tik senjorės Veronikos, 
pažinojusios Streikus, bet ir brolių 
sesers, buvusios ryšininkės ir partiza-
nės šviesios atminties Valerijos Strei-
kutės- Piemenaitės jautrų pasakojimą, 
istorikų įrašytą dar prieš dešimtmetį. 

„Amerikos balso“ klausėmės ir 
tikėjomės, kad ateis ta laisvė“, – apie 
bunkeriuose praleistas jaunystės die-
nas Obelių muziejaus istorikui Valiui 
Kazlauskui prisipažins tuomet tik 
viltimi gyvenusi partizanė Valeri-
ja. Miško gilumoje, bunkeryje, tarp 

jaunų vyrų slėpėsi graži, jauna mer-
gina. Kodėl jinai yra laisvės kovo-
toja, aukojanti savo jaunystę? Tokie 
matyti vaizdai, partizanų rėmėjams 
ir ryšininkams įstrigdavo sąmonėje 
ilgam, – apybraižoje pasakos Valius 
Kazlauskas, prisiminęs bendravimą 
su Juozo ryšininku, šviesios atmin-
ties Algimantu Lapeliu. Tai pokario 
Lietuvoje dažnai regėti vaizdai, kurie 
aprašomi knygose. Remiantis šiais 
pasakojimais buvo kuriamos eilės ir 
partizaninės kovos dainos. 

Renkant medžiagą šiai dokumen-
tinei apybraižai mūsų kūrybinė grupė 
turėjo galimybę pakeliauti į tas miško 
brolių vietoves, kaimus ir apylinkes, 
kuriose prieš pusę amžiaus vyko įnir-
tingi mūšiai su istrebiteliais. Kokią 
istorijos dalį pasakoja Antazavės Šilo 
mūšis, kuriame išlikę net apkasų fra-
gmentai? Dervinių kaime ar Raudos 
valsčiuje (pietryčių Latvijoje) vykę 
partizanų mūšiai? Kokią įtaką jie darė 
Lietuvos miško broliams? 

Partizanų Streikų šeimos istoriją 
tyrinėjantis istorikas Laimonas Aba-
rius, pagrindinis laidos rengėjų kon-
sultantas, patarėjas ir vedlys, atskleis 

visos Streikų šeimos prigimtinį cha-
rakterio bruožą – santūrumą, kuris įsi-
kūnijęs keliose giminės kartose. Kaip 
ši charakterio savybė padėjo rezisten-
cijos kovotojams nepalūžti ir išlikti 
oriems ir visų gerbiamiems?

Svarbiausiu šios apybraižos ak-
centu tapo autentiški bažnyčios do-
kumentai, kuriuos surado Obelių pa-
rapijos kunigas Laimonas Nedveckas. 
Kaip tie dokumentai, kuriuos galėjo-
me pavartyti ir nufilmuoti, susiję su 
Streikų šeima? Kokie įvykiai užfik-
suoti juose? 

Apie visa tai ir dar daugiau, pasi-
telkę į pagalbą rekonstruktorių klu-
bo dalyvius, įkūnijusius partizanus, 
atskleisime dokumentikos laidoje 
„Priešaušrio Lietuva“ jau spalio 23 
d., sekmadienį, 14.50 val. per INFO 
TV. Po transliacijos,  video apybraižą 
J.  Streikus – Stumbras „Nepavergti“ 
galėsite peržiūrėti jums patogiu metu 
LNK.LT mediatekoje. 

Filmo sukūrimą dalinai rėmė Ro-
kiškio ir Zarasų rajonų savivaldybės, 
Rokiškio krašto  muziejus,  Rokiškio 
ir kitų Lietuvos regionų įmonės. 

„Rokiškio sirena“ inf.

Stop kadras partizaną J. Streikų-Stumbrą vaidinantis partizanų klubo aktorius L. Skvireckas.
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Enrika PAVILONIENĖ

Pasaulinės maisto dienos išva-
karėse bei minint Tarptautinę ko-
vos su skurdu dieną vyko „Maisto 
banko“ organizuota maisto rinki-
mo akcija. Prie tradicinės rudeni-
nės, jau 33-ąjį kartą vykstančios 
„Maisto banko“ akcijos jungėsi 
ir Rokiškis. Spalio 14-15 dienomis 
sunkiau besiverčiantiems gyven-
tojams paaukoti maisto produk-
tų galima buvo trijuose Rokiškio 
prekybos centruose – didžiosiose 
„Maxima“ ir „Iki“ bei „Lidl“.

Savanoriavo darbuotojai
Obelių socialinių paslaugų namų, 

po savo stogu jungiančių keletą or-
ganizacijų, darbuotojai savanoriavo 
ir maisto produktus rinko „Lidl“ 
prekybos centre. Jų surinkta parama 
taip pat bus skirta ir šiuose namuose 
apgyvendintiems ukrainiečiams.

 Anot Krizių centro socialinės 
darbuotojos Danguolės Kubilienės, 
„Maisto banko“ akcijoje dvi dienas 
savanoriavo įstaigos darbuotojai. 
Žmonės, užsukę, į prekybos centrą 
noriai aukojo, o daugiausia buvo nu-
pirkta makaronų ir kruopų.

Obelių socialinių paslaugų namų 
direktorė Elona Adomavičienė sakė, 
jog šios akcijos metu 270 aukotojų 
dovanojo 906 vnt. maisto produktų, 
o paramą rinko 21 savanoris. 

„Mūsų įstaiga teikia paramą 160 
šeimų, jose gyvena 354 vaikai. Tu-
rime 52 globėjus, kurių šeimose 
auga 72 vaikai, iš jų 25 lanko dienos 
centrą. Ne visi įstaigoje gyvenantys 
ukrainiečiai turi darbo, tad paramos 
dalis bus skirta ir jiems. Tokiose ak-
cijose savanoriaujame jau ne pirmus 
metus, tad parama yra labai ženkli ir 
reikalinga“, – apie paramos gavėjus 
pasakojo E. Adomavičienė.

Surinktas panašus kiekis
Rokiškio dekanato „Carito“ vedė-

ja Dangira Šatienė, „Maisto banko“ 
akcijose savanoriaujanti jau šeštus 
metus sako, jog dažniausiai teko 
paramą rinkti „Maximos“ preky-

„Maisto banko“ akcija Rokiškyje: rezultatai džiugina, 
bet reikia daugiau informacijos 

bos centre. Šiųmetės akcijos metu 
surinktas panašus kiekis produktų, 
kaip ir ankstesnių akcijų metu. Šįkart 
pirkėjai paaukojo 1 286 vnt. maisto 
produktų.

„Džiaugiamės rezultatais ir au-
kotojų geranoriškumu. Maisto pro-
duktai bus dalinami nepasiturintiems 
rajono gyventojams Rokiškio rajono 
seniūnijose. Kam konkrečiai skirsi-
me paramą, dar spręsime“, – sakė D. 
Šatienė.

Šiame prekybos centre per dvi 
akcijos dienas dalyvavo 26 „Carito“ 
savanoriai. Tarp jų – ir Rokiškio de-
kanas Eimantas Novikas bei vikaras 
Ernestas Želvys, taip pat daug jaunų-
jų šios organizacijos savanorių. 

Pirmoji patirtis
„Maxima“ prekybos tinkle sutik-

ta savanorė Austėja Zolbaitė teigė, 
kad tokioje akcijoje dalyvauja pirmą 
kartą. 

„Prie savanorių komandos prisi-

jungiau visai neseniai, mane pakvietė 
klasės draugė. Tad ir tokioje savano-
rystės akcijoje dar nesu dalyvavusi. 
Pirmas įspūdis gan geras. Puikiai 
jaučiuosi, kad savo laiką galiu skirti 
tokiems gražiems darbams“, – kalbė-
jo „Carito“ savanorė Austėja.

Paklausta, ar žmonės geranoriškai 
aukoja, sakė, kad kaip ir visur – vieni 
aukoja noriai, o kiti tiesiog praeina 
pro šalį. Jos pamainos metu žmonės 
daugiausiai aukojo aliejaus, cukraus.

Mažai kalbama 
„Iki“ prekybos centre (Jaunystės 

g.1) paramą rinkusios „Katalėjos“ 
šeimynos mama Jekaterina Sulejeva 
sakė, kad „Maisto banko“ akcijose 
dalyvauja nuo 2014 metų ir neslepia 
nusivylimo, jog apie tokias akcijas 
vis dar labai mažai kalbama. 

„Reiktų daugiau skleisti žinią ir 
rašyti prieš  įvykstant tokioms akci-
joms, kad žmonės turėtų daugiau in-
formacijos – žinotų kas, kur vyks ir 

kam tie suaukoti produktai bus skirti, 
o ne tuomet, kai jos įvyksta. Dabar 
sulaukiame labai mažai paramos ir 
susidomėjimo“, – sakė  J. Sulejeva. 

Akcijos metu „Iki“ prekybos tin-
klo parduotuvėje paaukoti 382 vnt. 
maisto produktų. Paramą „Katalė-
jos“ šeimynai padėjo rinkti Gausių 
šeimų asociacijos savanoriai.

Prašo aukoti indų
Artėjant šaltajam metų laikotar-

piui Lietuva ruošiasi Ukrainos karo 
pabėgėlių srauto padidėjimui. Šiuo 
metu ruošiamos keturios ukrainie-
čių masinio apgyvendinimo vietos, 
kurių virtuvėse reikalingi būtiniausi 
indai.  

„Maisto bankas“ kviečia prisidėti 
dovanojant: šaukštų, peilių ir šaku-
čių, puodelių, keptuvių, puodų (3-5 
l), arbatinukų, samčių.

Daugiausiai – didmiesčiuose
Kaip rašoma „Maisto banko“ 

socialinėje paskyroje, šios akcijos 
metu paaukota 281 655 vnt. mais-
to produktų, kurių preliminari vertė 
389 158 Eur. Tradiciškai daugiausia 
aukota makaronų, toliau rikiuojasi 
kruopos ir aliejus. 

Akcija vyko 376 šalies parduotu-
vėse, 73 Lietuvos vietovėse, akcijoje 
dalyvavo 335 organizacijos ir 6489 
savanoriai. Aukota 89 364 kartus, o 
vidutinė preliminari vieno aukojamo 
krepšelio vertė 4,34 Eur.

Brangiausi krepšeliai aukoti 
Riešėje, Domeikavoje, Palangoje, 
Nemenčinėje, Molėtuose, pigiausi 
– Švenčionėliuose, Vilkijoje, Vabal-
ninke, Biržuose ir Garliavoje.

Daugiausiai maisto produktų au-
kota didžiuosiuose Lietuvos mies-
tuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, 
Šiauliuose, Panevėžyje. Toliau de-
šimtuke rikiuojasi Alytus, Kėdainiai, 
Utena, Marijampolė, Jonava. Ma-
žiausiai aukojimų šiais metais sulau-
kė Švenčionėlių organizacijos.

A. Zolbaitė (stovi centre) savanoriavo pirmą kartą. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.) Tarp „Carito“ savanorių – ir kunigas E. Želvys.

Obelių socialinių paslaugų namų darbuotojai „Lidl“ prekybos centre. Rokiškio dekanato „Carito“ savanoriai paramą rinko „Maximoje“.
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Kristina RAMANAUSKAITĖ

Vismantės Griškevičienės 
idėja pastatyti medinę savitar-
nos prekyvietę Laibgaliuose 
(Jūžintų sen.) buvo įvertinta 
kaip viena geriausių šių metų 
konkurse. Nedidelio ūkio savi-
ninkė sako, kad patirties šioje 
srityje jau turi – dar vasarą ša-
lia kelio į Jūžintus pastatytos sa-
vitarnos palapinės nenunešė nei 
vėjas, nei nesąžiningi pirkėjai, 
taigi atėjo metas plėsti prekybą 
ir ieškoti didesnių galimybių.

Prekiavo palapinėje
Domicelės daržovių ūkyje na-

tūraliai auginamų daržovių yra ra-
gavęs ne vienas rokiškėnas.

Laibgaliuose su šeima gyve-
nanti Vismantė Griškevičienė 
sako, kad šeimos ūkelis atsirado 
prieš ketverius metus. Šeima na-
tūraliai, be trąšų augina bulves, 
česnakus, moliūgus. Daržoves pa-
gal užsakymus veždavo klientams 
į namus, bet praėjusią vasarą kilo 
mintis, kad galima sutaupyti laiko 
ir kuro prekiaujant visai šalia savo 
sodybos. Prie kelio atsirado pala-
pinė, kurioje buvo parduodamos 
daržovės. Tiesa, pardavėjo pala-
pinėje nebuvo, tik produktai, kai-
nos ir dėžutė pinigams. Vismantė 
sako, kad prekyba ėjosi gerai, ta-
čiau palapinė buvo nepritaikyta 
oro sąlygoms: saulė, vėjas, lietus 

gadino produkciją, tad po 2 savai-
čių prekyvietę teko uždaryti.

Klientų netrūko
„Idėja buvo gera, bet reikėjo 

rimtesnio statinio, norint išsaugo-
ti produkciją“, – sako laibgališkė.   

Už verslo idėją skirtus 3 tūkst. 
eurų moteris ketina investuoti į 
medinę savitarnos prekyvietę. 

Tai bus uždaras, maždaug 6 kv. 
m namelis su vėdinimo sistema, 
o esant poreikiui – šildomas, kad 
pirkėjai galėtų užeiti ir patogiai 
apžiūrėti prekes.

Vismantė sako, kad kelyje, ša-
lia kurio planuojama statyti pre-
kyvietę, eismas intensyvus, daug 
pravažiuojančių žmonių į Jūžin-
tus, Lašus, Kriaunas, taigi klientų 

turėtų nepritrūkti. Kai kurie  pir-
kėjai į savitarnos palapinę atva-
žiuodavo specialiai iš Rokiškio.

„Vasarą viską, ką palapinėje 
buvome padėję, tą ir pardavėme, 
klientų užteko. Kaip bus gėlėmis 
– nežinau, bet jeigu nebandysi, 
nesužinosi“, – naujam veiklos eta-
pui pasirengusi pašnekovė.

Pasiūlys gėlių
Šiais metais šalia daržovių at-

sirado ir gėlių laukas. Ūkio šei-
mininkai mąsto pragmatiškai: gal 
bus sezonas, kai bulvės neužde-
rės, bet pasiseks su gėlėmis, tai 
kompensuos nuostolius. Vismantė 
sako norinti prekiauti skintomis 
gėlėmis, svogūnėliais, o vyrui 
teks daugiau darbų daržovių ūky-
je.

„Iš pradžių planavau vežioti 
gėles į miestą, o užsakymus su-
rinkti internete. Bet pagalvojau, 
kad būtų labai puiku prekiauti 
savitarnos prekyvietėje. Planuo-
jame pardavinėti tulpes, turėsi-
me ir rudeninių gėlių – jurginų, 
paskui auginsime daugiau rūšių. 
Prekyvietėje taip pat bus galima 
įsigyti ūkininkų produkcijos, nes 
savo produkcijos mes turime ne-
daug. Kad būtų didesnis pasirin-
kimas, bandysime bendradarbiau-
ti su vietos ūkininkais ir verslais, 
ieškosime partnerių, kurie norėtų 
mūsų prekyvietėje pardavinėti 
savo produkciją“, – apie planuo-

jamus darbus kalba V. Griškevi-
čienė.

Klientais pasitiki
Naujoje savitarnos prekyvietė-

je gėles ir daržoves planuojama 
pardavinėti nuo balandžio iki spa-
lio mėnesio, nes žieminei preky-
bai reikėtų dar kitokių patalpų.

V. Griškevičienė įsitikinusi, 
kad kiekviena prekė randa savo 
klientą –  vieniems gal prireiks 
gėlių, nes nebedirbs miesto gėlių 
parduotuvės, kitam rūpės įsigyti 
vietoje užaugintos produkcijos. 
Savitarnos prekyvietė Laibgaliuo-
se bus atrakinta iki vėlaus vakaro, 
planuojamas darbo laikas nuo 7 
iki 22 val. vakaro.

Prekyvietė, kurioje yra tik išdė-
liotos prekės su kainomis, dėžutė 
pinigams ir  nei vieno pardavėjo 
– dar ne toks dažnas reiškinys, ta-
čiau prakalbus apie nesąžiningus 
klientus, Vismantė Griškevičie-
nė iškart patikina, kad nuostolių 
nebijo: „Mes iškart pasitikėjome 
klientais, mums net nebuvo tokių 
minčių, kad žmonės bus nesąži-
ningi, neturėjome tokios baimės, 
kad apgaus. Niekada netrūko pi-
nigėlių. Manau, klientui dar sma-
giau apsipirkti, kai žino, kad juo 
pasitikima, kad jis gali laisvai pa-
kilnoti, išsirinkti, kokia prekė jam 
labiausiai patinka“.   

Vismantė Griškevičienė pasirengusi naujam veiklos etapui.

Savitarnos prekyvietę pasiūliusi rokiškėnė: 
„Nebuvo net minčių, kad pirkėjai gali būti nesąžiningi“

Prieš metus Vismantė nusprendė auginti gėles. (V. Griškevičienės asmeninio albumo nuotr.)Domicelės daržovių ūkio gėrybės.

Neseniai paskelbti Rokiškio rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros programos subsidijos verslo idėjai įgyvendinti projektų 
konkurso nugalėtojai, kuriems verslo pradžiai skirta 1000–3000 Eur parama. Verslūs rokiškėnai teikė konkursui įvairias idėjas – nuo tatuiruo-
čių salono atidarymo iki dviračių ir paspirtukų remonto. „Rokiškio Sirenos“ skaitytojams pristatome straipsnių ciklą apie kelis pradedančiuo-
sius verslininkus – galbūt jų pavyzdys ir idėjos paskatins pradėti savo veiklą tuos, kurie apie tai svajoja, bet vis dar nedrįsta.
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Aušra MALINAUSKIENĖ

Rokiškyje įgyvendintas uni-
kalus projektas, turbūt vienin-
telis toks šalyje, kurio metu dvi 
savaites keturios lėlės, turinčios 
negalios požymių, mokėsi kartu 
su jaunaisiais rokiškėnais. Meno 
projektas atskleidė, kad vaikai 
yra empatiški ir draugiški tiems, 
kurie yra kitokie: turi negalią, 
kitą odos spalvą, netekę namų 
ar nemoka lietuvių kalbos. 

 
Socialinio meno projektą vai-

kams „Mielas naujokas“ įgyven-
dino Irena Matelienė, su kuria šį-
kart kalbamės ne kaip su Rokiškio 
rajono savivaldybės Kultūros ir 
komunikacijos skyriaus vedėja, 
bet kaip su lėlių teatro laboratori-
jos, skirtos diskutuoti apie nega-
lios reiškinį pradinės mokyklos 
bendruomenėje, sumanytoja. 

Atėjo iš JAV
– Kaip gimė šis projektas?
– Pradžia buvo 2021-ųjų ru-

duo, kai laimėjau stažuotę JAV, 
tačiau dėl Covid-19 pandemijos ji 
vyko nuotoliniu būdu, nors buvo 
galimybė visą mėnesį tos šalies 
kultūrinį grožį pamatyti ir su juo 
susipažinti gyvai. Tiesą sakant, 
dėl tokios permainos nusivilti ne-
teko, nes amerikiečiai labai pui-
kiai mums surengė stažuotę per 
atstumą ir sugebėjo pristatyti savo 
įstaigas, jų veiklas. Nuotoliniu 
būdu keliavome per Ameriką. 

Stažuotė  „Socialinių pokyčių 
skatinimas per meną“ atskleidė  
kaip menas ir kultūra gali prista-
tyti jautrias socialines temas, grei-
čiau rasti atgarsį visuomenėje nei 
tiesiog kalbėjimas tomis temomis. 

JAV nėra valstybinio kultūros 
finansavimo atitikmens, kaip pas 
mus. Ten tikras nevyriausybinių 
organizacijų ir laisvųjų meninin-
kų knibždėlynas ir jiems išgy-
venti nėra lengva. Lėšas „gauna“  
idėjos,  o kai kurios kultūros or-
ganizacijos išsilaiko iš privačių 
rėmėjų ar organizacijų-donorių, 
su kuriomis ilgus metus bendra-
darbiauja. 

– Kodėl savo projektą pasi-
rinkote, kaip lėlių teatro labora-
toriją?

– Nuotoliniu būdu lankėmės 
Floridoje pas lėlininkus, kurie pa-
sakojo apie savo spektaklius. Juos 
užsako įvairios organizacijos, kad 
lėlės neštų konkrečią žinią. Vienas 
iš tokių spektaklių, skirtų paau-
gliams, buvo apie priekabiavimą. 
Per lėlių teatrą ši problema, kartu 
dirbant ir psichologams, buvo pri-
statoma mokyklose.

Matėme ir kitą labai gražų pa-
vyzdį, kai amerikiečiai lėlininkai 
spektaklyje rodė ežero dugną, su 
jame esančiomis didžiulėmis žuvi-
mis. Vaidinimas skirtas ekologijai, 
šiukšlinimui, jame demonstruo-
jama, kaip gamta ir žuvys kenčia 
dėl mūsų taršos. Tokie vaizdai vai-
kams padaro daug didesnį povei-
kį, negu įprastas paaiškinimas apie 
tam tikrą problemą.

Tada pamačiau vieną nuotrau-
ką, o joje lėlę, sėdinčią neįgaliojo 
vežimėlyje. Teatro vadovei už-
daviau klausimą, kaip į tokią lėlę 
reagavo vaikai. Pasirodo, reakcija 
buvo išskirtinė:  vaikai šią lėlę kal-
bino daugiau nei kitas, klausinėjo 

jos apie savijautą, siūlė pagalbą.  
Po šių nuotolinių mokymų ga-

vome pasiūlymus pretenduoti į 
stipendiją kūrybinei idėjai įgy-
vendinti. Teikiau dvi idėjas, lai-
mėjo ši. Projektą vykdau kartu su 
tarptautinės globalios lyderystės 
centru „Meridian International 
Center“ bei JAV valstybės depar-
tamento švietimo ir kultūros reika-
lų biuru Vašingtone.

Prieš atiduodama paraišką, kal-
binau Rokiškio lopšelio-darželio 
„Pumpurėlis“ direktorę Skirman-
tę Krasauskaitę, „ČIZ“ lėlinin-
kes, Švietimo ir sporto skyriaus 
kolegas. Buvo truputį neramu, ar 
Rokiškyje toks bandymas pavyks, 
ar mus apskritai įsileis į pamo-
kas. Tada sužinojau apie artėjantį 
įtraukųjį ugdymą, kai 2024-aisiais 
neliks specialiųjų mokyklų neįga-
liems vaikučiams ir pagalvojau – 
jei klasėje dar niekada nesimokė 
neįgalus vaikas, tegul ten pirmiau 
nueina lėlė. Juk ji gali priimti bet 
kokią reakciją, jai nebus skaudu. 

 
Scenarijaus nebuvo
– Ko tikėjotės pasiekti šiuo 

projektu?

– Tiesą sakant, mano tikslas 
nebuvo nei parodyti kažką stebu-
klingai naujo, nei kažką vertinti. 
Man tik rūpėjo, kad žmonės pasi-
kalbėtų apie negalią. Juk vaikas, 
grįžęs iš mokyklos, užsimins apie 
keistą lėlę vežimėlyje ar uždengta 
akimi, ar su keistu prietaisu prie 
ausies. Truputį vyliausi, kad ir 
mokytojai šitaip atnaujins žinias. 
Juos iš anksto perspėjau, kad lėlė 
ne šiaip sėdės – ji irgi mokysis, 
tik jos gebėjimai atlikti mokytojo 
užduotis bus riboti dėl klausos, 
regėjimo, judėjimo ar elgesio. Ne-
buvome įkyrūs ir mokytojai galėjo 
vesti įprastas pamokas, bet taip 
gera buvo matyti, kad dauguma 
kruopščiai ruošėsi, kūrė užduotis, 
net papildomai skaitė. 

– Kas gamino lėles ir kaip pa-
vyko rasti aktores? 

– Bajorų lėlių teatro „ČIZ“ ak-
torės sutiko nežinodamos, kur ve-
liasi (šypsosi). Kol Rimantas Ja-
cunskas iš Birštono gamino lėles, 
mes tardavomės, kaip dirbsime. 
Kartą manęs paklausė: „Irena, ar 
tu parašysi scenarijų?“. Teko pri-
sipažinti, kad nebus jokio scena-

rijaus, bus „gyva“ improvizacija 
pamokose. Iki pat pirmo pasirody-
mo jaudinomės visos ir patyrusios 
lėlininkės ne mažiau už mane, nie-
kada to nedariusią. 

Turėjome išstudijuoti ne tik 
kiekvienai negaliai būdingą elge-
sį, bet ir kartu dirbančio mokyto-
jo padėjėjo veiklą. Juk ruošėmės 
atlikti du vaidmenis: neįgalaus 
mokinuko ir jį lydinčio žmogaus. 
Čia itin naudingi buvo susitikimai 
su Rokiškio rajono savivaldybės 
pedagoginės-psichologinės grupės 
specialistėmis Gitana Soltaniene ir 
Janina Večorskiene. Šios moterys 
davė patarimų, kurių neperskaitysi 
niekur. 

– Papasakokite apie lėles. 
– Specialiai šiam projektui 

buvo pagamintos 120-130 cm dy-
džio lėlės su keturiais dažnai pasi-
taikančiais negalios tipais: silpna-
regyste, klausos sutrikimu, kūno 
dalies paralyžiumi ir autizmu. 
Taip pat įvedėme kitą rasę, tautybę 
ir kalbą. Viena lėlė yra Pabėgėlių 
šeimos iš Sirijos, Damasko mies-
to vaikas, tamsios odos spalvos, 
menkai suprantantis lietuvių kal-
bą. Šią charakteristiką savo lėlei 
Hasanui parinkau ne šiaip sau. 
Tuo noriu pasakyti, kad visi karo 
pabėgėliai yra verti vienodo mūsų 
dėmesio ir šilumos.   

Lėlės – du berniukai ir dvi mer-
gaitės –  dalyvavo įprastose pa-
mokose, lyg būtų trumpam į klasę 
užsukę naujokai, kuriems tėveliai 
ieško naujos mokyklos. 

Lėles prižiūrėjo ir jų padėjėjų 
vaidmenis atliko Rokiškio kul-
tūros centro Bajorų lėlių teatro 
„ČIZ“ aktorės Nijolė Čirūnienė, 
Dalia Ziemelienė, Rokiškio rajono 
savivaldybės Juozo Keliuočio vie-
šosios bibliotekos bibliotekininkė 
Nadiežda Ivanova ir aš pati. 

Draugystė ir noras padėti
– Ar mokiniai žinodavo, kad 

tądien sulauks tokių ypatingų 
svečių?

– Ne. Apie tai žinodavo tik mo-
kyklos administracija ir mokyto-
jai, kurių klasėse lankydavomės. 

I. Matelienė su Hasan (iš kairės), N. Čirūnienė su Benu, N. Ivanova su Smilte, D. Ziemelienė su Mėja.

Lėlės kvietė jaunuosius rokiškėnus    pažinti negalią ir priimti kitokius

Rokiškio Senamiesčio progimnazijoje.Su Pandėlio gimnazijos mokiniais.
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Lėlės kvietė jaunuosius rokiškėnus    pažinti negalią ir priimti kitokius

Prieš atvykstant į klasę, perduo-
davome mokytojui naujoko gyve-
nimo aprašymą, iš kurio pedago-
gai susipažindavo su negalios tipu 
ir turėdavo galimybę pritaikyti už-
duotis. Apie negalią neužsiminda-
vome sąmoningai, laukdami vaikų 
reakcijos į matomus požymius. 

– Kaip vaikai priėmė jūsų 
globotinius?

– Labai gerai, vaikai buvo drau-
giški, nuoširdūs ir atviri, greitai 
užsimezgė emocinis ryšys. Smagu 
buvo stebėti, kaip vaikai įsitrau-
kia: ima angliškai kalbinti sirų kil-
mės neprigirdintį Hasaną, aiškiai 
ir garsiai tardami žodžius; kaip 
silpnaregei Smiltei patraukia iš 
kelio baldus arba dainuoja tyliau, 
kad autizmo sutrikimą turinti Mėja 
nesijaudintų. Viena jautriausių 
akimirkų buvo per tikybos pamo-
ką, kai vaikai palikėjo, kad paraly-
žiuoto Beno niekas nenuskriaustų 
ir jis pasveiktų. 

– Ar mokiniai jūsų lėlėms, o 
galbūt ir jums uždavė tiesmukų 
klausimų apie negalią? 

– Tokių nebuvo, nes vaikai 
lėles ir jų negalias priėmė labai 
natūraliai. Viena mokytoja pasa-
kė, kad nėra mačiusi tokių gerų 
ir nuoširdžių savo auklėtinių, jie 
parodė geriausias savo savybes 
tikėdamiesi, jog naujokas pasiliks.  
Kai kuriose klasėse gavome atmi-
nimo atvirukų. Juose – linkėjimai 
pasveikti. Iš to darau išvadą, kad 

vaikai negalią tikrai pastebi, tačiau 
ją priima kaip savaime suprantamą 
draugo savybę ir tai anaiptol ne-
trukdo draugystei. 

Toliau gyvens Bajoruose
– Kiek rajono mokyklų aplan-

kėte? Kaip viskas jose vykdavo?
– Lankėmės pradinėse klasėse 

šešiose Rokiškio rajono ugdymo 
įstaigose: Rokiškio Senamiesčio 
ir Juozo Tūbelio progimnazijose, 
mokykloje-darželyje „Ąžuoliu-
kas“, taip pat Kamajų A. Strazdo, 
Obelių ir Pandėlio gimnazijose. 
Dalyvaudavome dviejose pamo-
kose, taip pat susitikdavome su 
mokiniais per pertrauką. 

– Koks tolimesnis šių lėlių li-
kimas?

– Visos keturios lėlės pasili-
ko Rokiškyje, tiksliau, jų „tėve-
liai“ pasirinko Bajorų gyvenvietę. 
Smiltei, Mėjai, Benui ir Hasa-
nui paskirtas namų mokymas čia 
esančiuose Lėlių namuose. Pas 
lėles važinės mokytojai ir mokys 
jas ten, o vaikai galės atvykti į sve-
čius. 

– Ar įvyko tai, ko tikėjotės iš 
projekto? 

– Taip. Daugiau, nei tikėjausi. 
Mačiau susimąsčiusius mokytojus 
ir mokyklos administraciją, ypač, 
kai Beno vežimėlis neturėdavo 
galimybės pravažiuoti ar kilti laip-
tais. Tūkstantąjį kartą susižavėjau 
didelėmis vaikų širdelėmis. Jų 

tolerancija – begalinė. Atrodo, į 
savo klasę jie priimtų bet ką – lėlę, 
robotą, šuniuką. Daug svarbiau, ar 
naujokas draugiškai elgiasi. Anks-
tyvasis mokyklinis amžius yra 
geriausia dirva ugdyti toleranciją. 
Esu įsitikinusi, kad pradinių klasių 
mokytojo vaidmuo ateities visuo-
menės gerovei yra lemiamas, todėl 
kultūra ir menas privalo būti jam 
uolūs pagalbininkai, įsiklausyti ir, 
nebijau to žodžio – pasitarnauti. 
Dauguma autorių intuityviai ren-
kasi tokius pat tikslus, kaip ir mo-
kytojai, bet vis dar pasitaiko ma-
tyti scenoje „kvailiojimo vardan 
kvailiojimo“ spektaklius. Deja, 
niekur jie nedings, gal tik sumažės 
tokių.

Norėjo, kad pasiliktų
Projekte dalyvavo ir savo atsi-

liepimais po lėlių viešnagės suti-
ko pasidalinti Obelių gimnazijos 
mokytojos Rūta Daumantienė, Ina 
Bieliūnienė, Neringa Baranauskie-
nė ir Gita Kolosovienė.

Pirmos klasės mokytoja R. 
Daumantienė pasakojo: „Pirmokų 
klasėje svečiavosi naujokė Mėja. 
Lietuvių kalbos pamokoje Mėja 
kartu su klasės draugais mokėsi 
tarti ir rašyti raidę Ė ir ė, atliko žo-
džių garsinės analizės užduotėles. 
Pertraukos metu pirmokai žaidė 
,,Klausimų – atsakymų“ žaidimą. 
Vaikams buvo smagu sužinoti, 
kiek daug bendrų dalykų ir pomė-
gių juos sieja su nauja klasės drau-
ge. Dailės ir technologijų pamoko-

je pirmokai kartu su Mėja daug ir 
stropiai dirbo, vieni kitiems padė-
jo. Jie piešė, kirpo, lankstė, klijavo 
ir kūrė musmirytės aplikaciją. Bai-
gę darbą vaikai surengė parodėlę. 
Visi džiaugėsi savo spalvingais 
kūrybiniais darbeliais. Pirmokams 
patiko nauja klasės draugė. Vai-
kai norėjo, kad Mėja pasiliktų jų 
klasėje ilgesniam laikui. Šiltai ir 
nuoširdžiai su ja bendravo, kvietė 
apsilankyti ir kitą kartą.“

Antrokų mokytoja I. Bieliūnie-
nė sakė: „Spalio 4 dieną, prasidė-
jus antrai pamokai, į klasę pasibel-
dė ir įžengė mokyklos direktorė 
Neringa Ragelienė, kuri pristatė 
naujokę Smiltę ir jos padėjėją 
Nadieždą Ivanovą. Smiltė atvyko 
iš Biržų miesto. Mergaitė prastai 
mato, jos abi akytės žvairuoja. 
Nešioja akinius. Pamokų metu 

naudojo paaukštinimą vadovėliui 
ir padidinamą stiklą. Mokytoja pa-
ruošė užduotis, kurios buvo padi-
dintos. Kai kurie mokiniai pagei-
davo tokių pat padidintų užduočių. 
Pertraukos metu mokiniai apsupo 
Smiltę ir uždavė klausimų. Pasi-
baigus trims pamokoms mokinė 
atsisveikino ir išvyko“.

Trečiokų mokytoja N. Bara-
nauskienė kalbėjo: „Trečiokus 
aplankė naujokas-lėlė, Benas ir 
padėjėja Nijolė. Jis paralyžiuotas, 
visai negali valdyti kojų, silpnai 
valdo kairiąją ranką. Mokiniai su 
naujoku noriai dalijosi vadovė-
liais, dauguma pageidavo kartu 
sėdėti. Per pertrauką vaikai Beno 
padėjėjos klausinėjo apie berniu-
ko pomėgius, jo negalią. Nors tai 
buvo tik lėlė, mokiniai priėmė 
žaidimo taisykles ir elgėsi labai 
gražiai.“

4 klasė mokytoja G. Kolosovie-
nė pasakojo: „Į ketvirtą klasę at-
vyko sirų kilmės berniukas Hasan 
ir jo padėjėja Irena. Apie naujoką 
ketvirtokai nieko nežinojo, todėl 
labai nustebo, kai į klasę įėjo Ha-
san. Nors jis savo išvaizda labai 
skyrėsi nuo bendraklasių, vaikai 
jį mielai priėmė. Per pertrauką jie 
stengėsi su juo bendrauti anglų 
kalba, nes naujasis draugas dar tik 
truputį moka kalbėti lietuviškai. 
Vienas mokinys pasisiūlė per pa-
moką sėdėti su Hasan ir net susi-
tarė toliau bendrauti elektroniniais 
laiškais.“

Tekste panaudotos I. Matelie-
nės asmeninio archyvo ir Obelių 
gimnazijos nuotraukos.

Po pamokos su Obelių gimnazijos pradinukais. Hasanas mokėsi kartu su naujais draugais. 

Konsultacija prieš pamokas. 

Rokiškio J. Tūbelio progimnazijose.Atsisveikinant su pandėliškiais. 
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Nors vėjuotą, bet saulėtą popi-
etę, praleidome mindami dviračių 
pedalus. Puiki nuotaika ir drau-
giška kompanija lydėjo viso žygio 
metu.

Susirinkus Panemunio bendruo-
menės namų kiemelyje trumpai ap-
žvelgėme saugaus eismo taisykles, 
kelio ženklus, kokių taisyklių turi lai-
kytis dviratininkai ir pėstieji, užsidė-
jome naujas, šviesą atspindinčias lie-
menes, kurias dovanojo VĮ Lietuvos 
automobilių kelių direkcija pagal pro-
jektą „Eismo saugumas bendruome-
nėse“ ir pasileidome ieškoti įspūdžių.

Važiavome maršrutu Panemunis – 
Naujasodė – Viršilai – Panemunis.

Stabtelėdami aplankėme Pane-
munio skulptūrą „Angelas“, Viršilų 
miškelį, Signataro Vlado Mirono tė-
viškę, prisiminėme istorinius įvykius. 
Dalijomės prisiminimais ir įspūdžiais. 
Sugrįžus į bendruomenės namus visi 
žygio dalyviai susėdome prie bendro 
užkandžių stalo, aptarėme eismo sau-
gumą Panemunyje, aktualias proble-
mas ir galimus sprendimus.

Sulaukėme dar siurprizų ir prizų. 
Už juos nuoširdžiai dėkojame projek-
to „Eismo saugumas bendruomenė-
se“ organizatoriams.

Šis dviračių žygis tik dar kartą įro-
dė, kaip smagu būti kartu, bendrauti, 
užsiimti bendra veikla...

Panemunio kaimo bendruomenės inf.

Dviračių žygis „Panemunis – Naujasodė – Viršilai – Panemunis“

Panemuniečiai dviračių žygyje.

Kartu su geriausiu draugu

Pirmą spalio penktadie-
nį Rokiškio Liongino Šepkos 
parke vyko renginys, skirtas 
paminėti visame pasaulyje 
švenčiamą Pasaulinę gyvūnijos 
dieną. Susirinko vaikai, tėvai, 
seneliai, lydimi savo geriausių 
draugų augintinių. 

Juozo Keliuočio viešosios bi-
bliotekos Vaikų ir jaunimo sky-
riaus darbuotojos jau ketvirtus 
metus iš eilės organizuoja skai-
tymo valandėles augintiniams, 
taip skatindamos visuomenę 
susimąstyti, kokią svarbą mūsų 
gyvenime turi gyvūnai, atkreip-
ti dėmesį į gyvūnų apsaugą bei 
elgesį su jais, teises ir priežiūrą. 
Kvietė pasidžiaugti augintinių 
dovanojamomis geromis emo-
cijomis. Renginio metu vyravo 
šilta ir jauki atmosfera. Šeimos 
atsivedė pačių įvairiausių veislių 

šunis. Ir vaikus, ir suaugusiuo-
sius pradžiugino vilnietės, kino-
logės Sondros Joncevos ir šune-
lio Margio pasirodymas. Šunelis 
ne tik įveikinėjo kliūtis, bet ir 
grojo gitara, skambino varpeliu. 
Daug plojimų Margis sulaukė, 
kai į krepšį mėtė kamuoliukus. 
Atvykusiųjų laukė įvairios pra-
mogos. Vieni, patogiai įsitaisę 
ant sėdmaišių, skaitė knygeles 
savo augintiniams, kiti piešė ge-
riausio draugo portretą. Dar kiti 
dalyvavo smagioje kūrybinėje 
edukacijoje – iš įvairių popie-
riaus juostelių galėjo pasidaryti 
spalvingą augintinio paveikslą. 
Mažiausieji dalyviai smagiai lei-
do didelius muilo burbulus, juos 
vaikėsi po pievą. Kiekvienas au-
gintinis gavo po skanią dovanėlę!

Rokiškio rajono savivaldybės 
Juozo Keliuočio viešosios 

bibliotekos inf.

Kartu su geriausiu draugu. (Organizatorių nuotr.)

Lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ auklėtinė – 
vaikų piešinių konkurso laureatė

tracijų kūrimo konkurso laureatė.

3-6 amžiaus grupėje tapo III-čios 
vietos laimėtoja. 

Konkursui Milaną paruošė moky-
toja Austra Marmokienė. 

Seime Milana su mokytoja Austra 

Marmokienė buvo apdovanotos glo-
bėjos Seimo Pirmininkės Viktorijos 
Čmilytės-Nielsen vardinėmis padė-
komis ir atminimo dovanomis.

Rokiškio lopšelio-darželio 
„Pumpurėlis“ inf.

Konkursui Milaną paruošė mokytoja A. Marmokienė.

Rokiškio lopšelio-darželio 
„Pumpurėlis“ „Šiaudinukų“ gru-
pės auklėtinė Milana Ališauskai-
tė, Vilniuje, LVJC organizuota-
me vaikų ir jaunuolių iliustracijų 
piešinių konkurse, skirto Europos 
kalbų dienai paminėti, tapo ilius-
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Panevėžio apygardos proku-
ratūra perdavė į teismą bau-
džiamąją bylą, kurioje rokiškė-
nas R. D. kaltinamas neteisėtai 
įgijęs, laikęs ir pardavinėjęs 
kontrabandines cigaretes, įver-
tintas beveik 50 tūkst. eurų. 
Už panašią veiklą jau teistas 
vyras bandė išradingai slėpti 
rūkalus, bet tyrimą atliekančių 
Panevėžio policijos pareigūnų 
nepergudravo.

Ikiteisminį tyrimą šioje byloje 
atliko Panevėžio apskrities vy-
riausiojo policijos komisariato 
Kriminalinės policijos ekonomi-
nių nusikaltimų tyrimo valdybos 
pareigūnai, kovojantys su šešėli-
nės ekonomikos plitimu. Tyrimui 
vadovavo Panevėžio apygardos 
prokuratūros Baudžiamojo per-
sekiojimo skyriaus prokuroras 
Kęstutis Greiciūnas.

Tyrimo metu nustatyta, kad 
kaltinamasis lietuviškomis ban-
derolėmis nepažymėtas cigaretes 
sandėliavo skirtingose vietose, 

Rokiškėnas bus teisiamas dėl disponavimo 
dideliu kiekiu kontrabandinių cigarečių

taip bandydamas išvengti bau-
džiamosios atsakomybės, jei vie-
noje vietoje būtų rastas didesnis 
jų kiekis. Tačiau suklaidinti tyri-
mą atliekančių Panevėžio AVPK 
pareigūnų R. D. nepavyko.

Šių metų vasarį atliktų kratų 
metu pareigūnai cigarečių aptiko 
įvairiose kaltinamojo slėptuvėse 
– daugiabučio namo, kur gyve-
na jo motina, rūsyje, įvairiuo-
se garažuose, automobiliuose. 
Neteisėtai laikomi rūkalai buvo 
surasti netgi vieno daugiabučio 
namo rūsio bendrojo naudojimo 
patalpose. Surastų cigarečių ver-
tė – 49 tūkstančiai 844 eurai.

Pareigūnams nustačius, kad 
kaltinamasis kontrabandines 
cigaretes platino vadinamiems 
„taškams“, papildomai buvo at-
likta daugiau nei 20 kratų Rokiš-
kio mieste ir rajone. Jų metu pas 
įvairius asmenis aptikta kontra-
bandinių cigarečių, kurių vertė 
viršija 10 000 Eur, taip pat dau-
giau nei 85 litrai stiprių naminių 
alkoholinių gėrimų. Iš viso Pa-

nevėžio AVPK pareigūnų atlik-
to tyrimo metu rastų neteisėtai 
laikomų akcizais apmokestina-
mų prekių vertė viršija 59 tūkst. 
eurų.

Dėl kratų metu rastų neteisė-
tai laikomų akcizinių prekių pra-
dėtos 8 administracinės teisenos 
ir vienas ikiteisminis tyrimas 
dėl neteisėto stiprių alkoholinių 
gėrimų laikymo (pagal Baudžia-
mojo kodekso 201 str. 3 d.). Pas-
taroji byla jau išnagrinėta teis-
me. Panevėžio apylinkės teismo 
Rokiškio rūmai spalio 7 dieną 
Rokiškio rajone gyvenantį A. M. 
pripažino kaltu dėl baudžiamojo 
nusižengimo ir skyrė jam galu-
tinę 4 tūkst. eurų (80 MGL) dy-
džio baudą.

Dėl neteisėto disponavimo ak-
cizais apmokestinamomis prekė-
mis, kurių vertė viršija 250 MGL 
sumą, Baudžiamasis kodeksas 
numato baudą arba laisvės atė-
mimą iki 8 metų. Byla perduota 
Panevėžio apygardos teismui.

Darbingas Rokiškio ugniagesių savaitgalis: 
gesino gaisrus, gelbėjo žmones
Penktadienį–sekmadienį į Rokiškio rajoną buvo įsisukusi ugnis. Degė ir sofa, ir 
pirtis, o ugniagesių pagalbos dar prireikė ir gelbėjant žmogų.
Spalio 14 d., penktadienį, 13.23 val. gautas pranešimas, kad Centro g., Ulja-
navos kaime, Rokiškio kaimiškojoje seniūnijoje, prie šiukšlių konteinerių dega 
sofa. 
Spalio 15 d., šeštadienį, 01.27 val. pranešta, jog Rokiškio g., Pandėlyje dūm-
traukyje dega suodžiai.
Tos pačio šeštadienio pavakare, 17.29 val., gautas pranešimas, kad Putinų 
skg., Rokiškyje, reikalinga pagalba atidaryti duris, galimai gyventojai sutrikusi 
sveikata. Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ugniagesiai, nuvykę nuro-
dytu adresu, atidarė langą ir pateko į vidų. Patalpose buvusi moteris perduota 
medikų apžiūrai.
Spalio 16 d., sekmadienį, 01.34 val. gautas pranešimas, kad Litviniškio g., Sė-
lynės kaime, Rokiškio kaimiškoje seniūnijoje, dega pirtis. Gaisro metu sudegė 
pastatas bei apdegė ūkinis pastatas ir šiltnamis. Nuostolis nustatinėjamas. 
Įtariamas padegimas.

Vienas nusprendė pasivažinėti svetimu 
automobiliu, kitas smurtavo prieš pažįstamą
Spalio 14 d. 8 val. 27 min. pranešta, kad Rokiškio rajone, Jūžintų miestelyje, 
pavogtas automobilis „Mercedes Benz“ 1997 metų. Nuostolis tikslinamas.
Spalio 15 d. apie 22 val. Rokiškio rajone, Onuškio kaime, namuose, pažįsta-
mas smurtavo prieš vyrą (g. 1972 m.), kuris perduotas medikams.

Pasinaudojo banko kortele
Spalio 3 dieną,  Rokiškio rajone, neteisėtai, pasinaudojus moters banko kortele, buvo 
išgryninti pinigai. Patirtas nuostolis – 350 eurų.

KRONIKA

Spalio 25-ąją – nemokamos 
teisinės konsultacijos teismuose

Spalio 25 d. 10-15 val. visos Lie-
tuvos teismuose bus galima užduo-
ti Jums aktualių teisinių klausimų 
ir gauti atsakymų iš teisininkų 
profesionalų – advokatų, teisėjų 
padėjėjų. Teisinės konsultacijos 
vyks ir Panevėžio apylinkės teismo 
Panevėžio, Biržų, Kupiškio, Pas-
valio, Rokiškio teismo rūmuose. Į 
teismo rūmus atvykę žmonės bus 
aptarnaujami gyvos eilės principu.

Kasmet Konstitucijos ir Europos 
teisės dienos proga organizuoja-
mas renginys „Jūs klausiate – mes 
atsakome!“ sulaukia šimtų žmonių 
klausimų apie paveldėjimą, turto 
nuosavybę, padalijimą, santuokos 
nutraukimą, išlaikymo nepilname-
čiams vaikams priteisimą, žalos atly-
ginimą, teismo sprendimo vykdymo 
užtikrinimą, kompensacijas už ko-
munalines paslaugas, žemės nuomą, 
vartotojų teises ir kt.

Visuose Panevėžio apylinkės teis-
mo rūmuose nuo 10 iki 15 val. kon-
sultuos teisėjų padėjėjai ir nurodytu 
laiku advokatai:

Panevėžio rūmuose (Laisvės a. 
17)

– nuo 10 val. advokatas Darius 
Staškevičius,

– nuo 13 val. advokatė Silvija 
Streikutė,

Biržų rūmuose (Maironio g. 4, 
Biržai)

– nuo 10 val. advokatas Laimutis 
Zaukevičius,

Kupiškio rūmuose (L.Stuo-
kos-Gucevičiaus g. 10, Kupiškis)

– 13-15 val. advokato padėjėjas 
Olegas Juška,

Pasvalio rūmuose (P. Avižonio 
g. 25/9, Pasvalys)

– 10-15 val. advokato padėjėja 
Aušra Levinienė,

– nuo 11 val. advokatas Manvy-
das Šivickas,

Rokiškio rūmuose (Respublikos 
g. 82, Rokiškis)

– nuo 11 val. advokatas Mindau-
gas Beinaravičius,

– nuo 13 val. advokatas Jonas 
Stankevičius, 

– 13-15 val. advokato padėjėja 
Rima Adomonienė.

Gauti atsakymus į rūpimus teisi-
nius klausimus bus paprasta – gyven-
tojams pakaks ateiti į bet kurį teismą 
jiems patogiu metu, be išankstinės 
registracijos. Iki 30 min. truksiančios 
konsultacijos bus teikiamos gyvos 
eilės principu.

„Rokiškio Sirenos“ nuotr.

Panevėžyje duris atvėrė VPSP būdu 
pastatytas komisariato pastatas su areštine

Šį projektą Policijos depar-
tamentas prie Vidaus reikalų 
ministerijos įgyvendina kartu 
su privačiu partneriu bendro-
ve „Salvinta“ ir jos dukterine 
įmone „PPP projektas 1“. Tai 
jau ne pirmas Policijos depar-
tamento bendradarbiavimo su 
verslu, pasitelkiant viešąją ir 
privačią partnerystę, projek-
tas.

Už infrastruktūros sukūrimą, 
jos priežiūrą ir paslaugų teikimą 
per visą sutarties laikotarpį pri-
vačiam partneriui bus sumokėta 
apie 28,7 mln. eurų realia verte 
(be PVM). Bendrovė „PPP pro-
jektas 1“ įsipareigoja infrastruk-
tūrą prižiūrėti 12 metų.

Energiją tausojantis pastatas
Beržų gatvėje iškilęs moder-

nus trijų aukštų administracinis 
pastatas ir areštinė atitinka A++ 
energetinę efektyvumo klasę. 
Pastatui reikalinga energija gau-
nama iš atsinaujinančių energeti-
nių šaltinių – ją gamina geoter-
miniai šilumos siurbliai, o esant 
poreikiui šiluma pastatui bus tie-
kiama iš Panevėžio šilumos tin-
klų. Artimiausiu metu ant pasta-
to stogo planuojama sumontuoti 
saulės jėgainę.

Šalia komisariato ir arešti-
nės įrengtos daugiau nei 300 
automobilių talpinančios auto-
mobilių parkavimo aikštelės. 
Tarnybiniam transportui skir-
tose parkavimo aikštelėse yra 
įrengtos elektromobilių krovimo 
stotelės, sudarytos galimybės 
elektromobilių krovimo stotelių 
plėtrai. Šalia pastatyta ir saugo-
mų (konfiskuotų) automobilių 
aikštelė, kurioje įrengtos 69 vie-

tos.
Naujame komisariato pastate 

įsikurs Panevėžio apskrities vy-
riausiojo policijos komisariato 
darbuotojai, dirbantys Panevė-
žyje. Į naujas patalpas kraustysis 
17 minėto komisariato padalinių, 
Policijos departamento padali-
niuose dirbantys darbuotojai, 
kurių nuotolinės darbo vietos 
Panevėžyje ir Migracijos de-
partamento Panevėžio skyriaus 
darbuotojai. Iš viso pastate dirbs 
apie 500 darbuotojų. 

Policijos pareigūnai į naujas 
patalpas planuoja pilnai persi-
kraustyti iki šių metų gruodžio 
mėnesio.

Šiuo metu Policijos departa-
mentas yra pasirašęs tris valdžios 
ir privačių subjektų partnerystės 
sutartis dėl Vilniaus, Kauno ir 
Panevėžio policijos komisariatų 
statybos. Visuose naujai pasta-

tytuose komisariatuose yra pra-
sidėjęs eksploatacijos etapas. 
Finansinę, teisinę bei techninę 
pagalbą ne tik viešųjų pirkimų 
procedūrų metu atrenkant par-
tnerius, bet ir įgyvendinant su-
tartis, teikė Centrinės projektų 
valdymo agentūros (CPVA) eks-
pertai.

Policijos departamentas įga-
liojo CPVA atlikti ir ketvirtąjį 
projektą – Šiaulių komisariato 
statybos ir paslaugų teikimo pir-
kimo procedūras, atrenkant pri-
vatų partnerį.

Policijos departamentas nuo-
sekliai ir nustatytais terminais 
įgyvendina viešos ir privačios 
partnerystės projektus, o tai di-
dina privačių partnerių pasitikė-
jimą viešuoju sektoriumi ir kartu 
su juo įgyvendinamais projek-
tais. 

Lietuvos policijos inf.

Naujame komisariato pastate įsikurs Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisari-
ato darbuotojai
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Išplitus COVID-19, gripui ar 
peršalimo ligoms ugdymo įstai-
goje, nedarbingumo pažymėji-
mus vaikų tėvams nuo lapkričio 
išduos nebe medikai, o „Sodra“.

Kaip penktadienį informavo 
Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterija (SADM), tvarka galios, 
kai dėl šių ligų plitimo šalyje nėra 
įvesta ekstremali situacija ar ka-
rantinas, tačiau pati įstaiga arba jos 
steigėjas, pavyzdžiui, savivaldybės 
administracija, paskelbia infekcijų 
plitimą ribojantį režimą (IPRR).

„IPRP pati ugdymo įstaiga gali 
skelbti gripo ar COVID-19 epi-
demijos laikotarpiu. Iki šiol dėl 
tokio režimo atsiradus būtinybei 
prižiūrėti vaikus, kai jie turi likti 
namuose, nedarbingumo pažymė-
jimus tėvams išduodavo gydytojai. 
Pasikeitus tvarkai, nedarbingumo 
pažymėjimą dabar išduos „Sodros“ 
teritoriniai skyriai“, – teigiama mi-

Išplitus COVID-19 ar gripui ugdymo įstaigoje, 
nedarbingumo pažymėjimus išduos „Sodra“

nisterijos pranešime.
Nedarbingumo pažymėjimas to-

kiu atveju bus išduodamas prašyme 
nurodytu infekcijų plitimą ribojan-
čio režimo laikotarpiu, bet ne ilgiau 
kaip dviem savaitėms.

Tam reikės pateikti prašymą 
„Sodrai“ – tai galima padaryti in-
ternetu ar „Sodros“ skyriuje, apie 
nedarbingumą privaloma infor-
muoti ir darbdavį.

Pažymėjimas bus išduodamas 
per dvi dienas nuo reikiamų doku-
mentų gavimo „Sodros“ teritori-
niame skyriuje dienos, išmoka bus 
mokama tik už IPRR laikotarpį, net 
jei pats nedarbingumo pažymėji-
mas bus išduotas ilgesniam laikui.

Nedarbingumo pažymėjimas 
šiais atvejais bus išduodamas ir 
bedarbio statusą turintiems asme-
nims.

Nuo lapkričio 1-osios taip pat 
išplečiamas asmenų, kurie galės 
prižiūrėti vaiką ir gauti ligos išmo-

kas, ratas. Jas gauti galės ir vaiko 
seneliai, o asmens su negalia atve-
ju – ir jį laikinai prižiūrintis asmuo. 
Iki šiol tokiu atveju išmokas galėjo 
gauti vaiko mama, tėvas bei įtėviai, 
globėjai bei vaiką laikinai prižiū-
rintys asmenys, kai tai laikiną prie-
žiūrą skiria institucijos.

„Rokiškio Sirenos“ nuotr.
Taip pat patikslintas ir vaikų, 

kuriuos prižiūrint namuose esant 
minėtam režimui ugdymo įstaigoje 
galima gauti išmokas.

Dabar ligos išmoką bus galima 
gauti prižiūrint vaiką iki 4 klasės 
imtinai ar žmogų su negalia, kol 
jis mokosi pagal bendrojo ugdymo 

programą ar jo specialiesiems ug-
dymosi poreikiams pritaikytą ben-
drojo ugdymo programą.

Iki šiol ligos išmoka buvo mo-
kama prižiūrint pagal ikimokykli-
nio, priešmokyklinio ar pradinio 
ugdymo programą ugdomą vaiką.

BNS inf.

Rokiškio rajono savivaldybės administracija skel-
bia atranką į Rokiškio rajono savivaldybės admi-
nistracijos Turto valdymo ir ūkio skyriaus pakaiti-
nio vyriausiojo specialisto (nuolatinio darbuotojo 
vaiko priežiūros atostogų laikotarpiui, koeficien-
tas – 8,50, pakaitinis karjeros valstybės tarnauto-
jas) pareigoms užimti. 

Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savivaldybės interneto 
svetainėje adresu http://www.rokiskis.lt

Užs. 1933

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 7337/0002:272), esan-
čio Rudžių k., Rokiškio r., savininko S.O. paveldėtojus, kad  UAB 
„Geo optimus“ matininkas Ramūnas Varnas (kvalifikacijos pažy-
mėjimo Nr.2M-M-59) 2022-10-27 15val. vykdys žemės sklypo 
(kadastro Nr. 7337/0002:79), esančio Rudžių k., Rokiškio r., ribų 
ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašome 
kreiptis į UAB „Geo optimus“ matininką R.Varną adresu Perkūno 
g.5A, Rokiškis, el. paštu ramunas7@gmail.com arba telefonu 8 
685 77037

Užs. 1931
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• Buitinių valymo įrengimai 
Feliksnavis. Atvykstame į vietą, 
konsultuojame, padedame išsirinkti. 
Tel. 8 692 12 692. Rokiškis
• Atliekame vidaus apdailos ir 
remonto darbus. Pilnai įrengiame 
namus, butus, ofisus ir kitas 
patalpas. Tel. 8 697 41 092. Rokiškis
• Brandintas uosio malkas. Kaina 
derinama. Tel. 8 683 61 369. Vilnius
• Stogų dengimas, jų remontas, 
kaminų mūrijimas. Skardinimo 
darbai. Karkasinių pastatų statyba. 
Visi lauko apdailos darbai.  
Tel. 8 695 99 901. Rokiškis
• Atliekame visus kasimo darbus, 
polių gręžimas, grunto lyginimas. 
Valymo įrenginių pardavimas bei 
montavimas. Tel. 8 692 12 692. 
Rokiškis
• Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, 
atsijas, durpes, juodžemį. Statybinio 
laužo, grunto išvežimas. Vežame 
mažais ir dideliais kiekiais, 
padidinto pravažumo transportu. 
Automobilių, krovinių, žemės ūkio 
technikos transportavimas.  
Tel. 8 604 86 441. Rokiškis
• 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. Rokiškis
• Ieškome pirkti namą Juodupėje 
arba sodybą šalia Juodupės.  
Tel. 8 602 46 713. Rokiškis
• Ieškau motobloko variklio DM-1 
dalių. Tel. 8 639 90 087. Rokiškis
• Garažą Rokiškyje. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 698 13 122. 
Rokiškis

NUOMA

• Nuomojama naujai atidaryta 
trumpalaikio apgyvendinimo vieta 
svečiams „Mykolo tėčio gandrų 
pirtis“ tiks šeimai ar kitiems 
svečiams, kurių bus 1-5. Vieta netoli 
nuo Rokiškio. Pas mus yra: Wi-
Fi, miegojimo vietos, WC, dušas, 
mini virtuvytė,  šaldytuviukas,  
parkavimo vieta, 2 terasos, pievutė 
ir dar daug ko. Pas mus nėra TV, 
skalbyklės, indaplovės. Prašom 
kainų klausti Mykolo tėčio.  
Tel. 8 619 57 433. Rokiškis
• 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
• 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

• Ieškau išsinuomoti žemės.  
Tel. 8 615 46 365. Rokiškis
• Ūkininkas ieško išsinuomoti 
žemės Rokiškio r.. 
Tel. 8 600 76 603. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Trumpalaikį kontraktą su 
galimybe pratęsti 2023 metams. 
Knygų užsakymų surinkėjams 
Vokietijoje. Vokiška darbo 
sutartis. Anglų arba vokiečių  
kalba. Jei nemokate užsienio 
kalbų  yra galimybė įterpti 
komando. Tel. 8 608 62 874. 
Birštonas
• Darbo pasiūlymas ventiliacijos 
montuotojams ieškantiems darbo 
Norvegijoje, Stavanger. Kaina 
3400 Eur. Tel. 8 611 45 080. 
Rokiškis
• Reikalingi darbuotojai 
dirbti miške. Tiek pagalbiniai 
darbuotojai, tiek pjūklininkai.  
Tel. 8 629 07 800. Rokiškis
• Patalpų glaistymas ir dažymas. 
Darbas Rokiškio raj.. Kaina 1232 
Eur. Tel. 8 603 64 685. Rokiškis
• Reikalingas apdailininkas. 
Atlyginimas pagal susitarimą.  
Tel. 8 646 04 035. Rokiškis
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• 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
• 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

darbininko darbo. Man 45 m., vyras, 
iš Juodupės. Tel. 8 680 90 181. 
Rokiškis
• Ieškau ilgalaikio darbo.  
Tel. 8 678 26 467. Rokiškis
• Ieškau darbo savaitgaliais. Esu 
vairuojantis. Tel. 8 615 91 429. 
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 
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

IEŠKO DARBO

• Vyras 35 m. ieško darbo. Galiu 
dirbti su apdaila. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 603 52 196. 
Rokiškis
• Ieško darbo didelę patirtį turinti 
mokytoja. Padeda mokytis lietuvių 
kalbos, gali prižiūrėti vaikus.  
Tel. 8 616 50 887. Rokiškis
• Ieškau nuolatinio pagalbinio 

KITA

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

• Skaldytas malkas mažais kiekiais. 
Atvežu. Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Sausas lapuočių malkas. Rąstais 
arba kaladėmis. Tel. 8 680 49 599. 
Rokiškis
• Sausas malkas, medienos atraižas. 
Atvežu. Tel. 8 609 95 180. Rokiškis
• 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).  
Tel. 8 687 89 378. Rokiškis
• Naudotą kieto kuro katilą (špižinis) 

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 6,81 ha žemės ūkio paskirties 
sklypą Užvertinės vs., Turmanto sen., 
Zarasų r. Žemės naudmenų našumo 
balas yra 43,2. Kaina 17500 Eur. 
Tel. 8 677 06 886. Rokiškis
• 10,80 ha žemės ūkio paskirties 
sklypą Užvertinės vs., Turmanto sen., 
Zarasų r. Žemės naudmenų našumo 
balas yra 38,2. Kaina 27500 Eur.  
Tel. 8 601 17 824. Rokiškis
• 4,6296 ha žemės ūkio paskirties 
sklypą Bajorų k., Kriaunų sen., 
Rokiškio r. Žemės naudmenų našumo 
balas yra 35,5. Šis žemės sklypas 
suformuotas atliekant preliminarius 
matavimus. Žemė dirbama. Kaina 
18000 Eur. Tel. 8 645 63 622. 
Rokiškis
• Jaukų ir tvarkingą namą Juodupėje, 
Ramybės g. Pastatytas 1961 m., 
rąstinis, vieno aukšto su mansarda. 
Bendras namo plotas 74,09 kv. m. 
Yra trys gyvenamieji kambariai, 
virtuvė, prieškambaris ir vonios – 
tualeto patalpa. Kaina 29500 Eur.  
Tel. 8 645 80 734. Rokiškis
• Gyvenamąjį namą su pastatais 
Sriubiškių k, Rokiškio r. Namas 
mūrinis, vieno aukšto su mansarda. 
Paskirtis – gyvenamoji. Bendras 
namo plotas 78,24 kv. m. Pastatytas 
1985 m. Pirmame aukšte yra virtuvės 
patalpa, trys kambariai, veranda. 
Kaina 21000 Eur. Tel. 8 601 04 958. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Rokiškyje 
pirmame aukšte. Tel. 8 673 30 382. 
Rokiškis
• Butą Obeliuose. Detalesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 670 06 481. Rokiškis
• 79,9 kv. m namą Rokiškio 

mieste. 6,8 a žemes. Pakeistas 
stogas, plastikiniai langai, namo 
sienos apšiltintos iš vidaus ir 
lauko. Šildymas kietu kuru (mažos 
sąnaudos). Kieme trinkelės, pavėsinė 
su židiniu. Vartai, garažas. Kaina 
79000 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
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 
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po atskirą virtuvę, atskirą tualetą, 
vonią. Puikiai tiktų dviem šeimoms. 
Kiekviename aukšte po 68 kv. m, 
įrengtas rūsys panašaus ploto ir 
palėpė panašaus ploto. Du garažai, 
uždaras kiemas apsodintas tujomis, 
ūkinis pastatas. Kaina 110000 Eur. 
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• 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

• Kavos staliuką. Kojos nuo siuvimo 
mašinos Singer. Tel. 8 606 87 558. 
Biržai
• 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

BALDAI

BUITINĖ TECHNIKA

• Lauko viryklę. Tel. 8 606 87 558. 
Biržai
• 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

• Dovanojame jaunus šuniukus. Būtų 
gerai, kad kuo skubiau galėtumėte 
priglausti. Mūsų naujagime alergiška 
šunims, tai tenka atsisveikinti su 
naujais draugais. Tel. 8 607 24 432. 
Jonava
• Atiduodu geros būklės šaldytuvą. 
Tel. 8 687 13 726. Rokiškis
• Dovanojame labai gerą meilų 
linksmą juodą 3 mėn. kačiuką. 
Patinėlis. Gal kas ieško sau naujo 
draugo ar žaidimų draugo vaikams. 

DOVANOJA

Kačiukas Pandėlyje.  
Tel. 8 605 98 819. 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

• Naujas vienaragio tapkytes. 
Vidpadis apie 16 cm. Šone 
užsiklijuoja. Kaina 4 Eur. 
Tel. 8 600 62 665. Rokiškis
• Dėvėtą vienos mergytės šiltą 
kombinezoną. Defektų nėra. Dydis 
6-9 mėn., 74 cm. Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 600 62 665. Rokiškis
• Vieną sezoną dėvėtą striukę. Be 
defektų. Kaina 8 Eur.  
Tel. 8 600 62 665. Rokiškis
• Dėvėtus drabužius iš Skandinavijos. 
Maišyti. Maišais, svoris nuo 120 kg. 
Galime atvežti. Tel. +37060969958. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 610 06 806. 
Rokiškis
• Naujus ilgaaulius guminius batus. 
Batų dydis 47. (Rusiški). Į SMS 
neatsakinėju. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 615 75 475. Rokiškis
• Labai geros būklės striukes 
berniukui. 164 cm ūgiui. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 699 57 436. Rokiškis
• Naujus pašiltintus batus. 33 ir 34 
dydis. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 647 18 412. Rokiškis

DRABUŽIAI/AVALYNĖ

• 2din multimediją. Nesubraižyta, 
tvarkinga. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 647 48 020. Rokiškis
• 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

• Kaimiškai augintas kiaules. 3 Eur/
kg. Tel. 8 620 31 985. Rokiškis
• Š. m. liepos 8 d. mūsų veislyne 
gimė labai laukta veimaranerių 
vada, sulaukėme 3 - jų patelių ir 
3 - jų patinėlių. Veimaraneris - 
geriausias šeimos narys ir universalus 
medžioklės kompanionas. Labai 
protingas ir patikimas, savarankiškas. 
Kaina 1100 Eur. Tel. 8 684 74 101. 
Panevėžys
• Pavalkus arkliui su priedais. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

Ram DDR4, 120 GB SSD naujas, 
Windows 10. Dovanų monitorius. 
Kaina 115 Eur. Tel. 8 675 00 301. 
Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį Asus 
5x555l. 10 Vind. Tel. 8 605 80 900. 
Rokiškis
• Geros būklės planšetinį kompiuterį. 
Kaina 65 Eur. Tel. 8 624 54 217. 
Rokiškis
• 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

• Stalinį kompiuterį su monitoriumi 
Intel Pentium G4400. Lga 1151, 
Msi h110m pro-vd plus, 4 GB 

MAISTO PRODUKTAI
• Medų 4 Eur/kg, bičių duonelę už 
dėžutę 10 eurų (300 g).  
Tel. 8 683 52 087. Rokiškis
• Česnakus (mėlynieji) galvutėmis 
ir aižytus (sėklai). Rokiškyje atvežu. 
Kaina 3 Eur. Tel. 8 686 02 301. 
Rokiškis
• Bulves 0,8 Eur/kg, svogūnus 
0,5 Eur/kg, kopūstus 0,7 Eur/kg, 
burokėlius 0,4 Eur/kg, miežius 50 
kg/15 Eur, maltus 50 kg/17 Eur. 
Kazliškio sen. Susidarius didesniems 
kiekiams (>40 kg) Rokiškyje, 
Panevėžyje ir pakeliui pristatau.  
Tel. 8 615 46 365. Rokiškis
• 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

• Geros būklės Alcatel 1V. Kroviklis, 
odinis dėklas. Ekranas 5,5 LTE 4 
G, 8 branduolių, 1 RAM, Android 
9. Kaina 30 Eur. Tel. 8 693 82 442. 
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

MOBILIEJI TELEFONAI

• 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

• Gal kas dovanoja geros būklės lovą. 
Siūlykite visus variantus.  
Tel. 8 646 74 476. Rokiškis
• 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

PRAŠO PADOVANOTI

• Naują Play tive. 60x80x30 cm. 
Kaina 18 Eur. Tel. 8 609 14 404. 
Rokiškis
• Prijuostę maitinimui. Vieną kartą 
naudota, kaip nauja. Rankovės ilgis 
nuo pažasties 28 cm. Kaina 3 Eur. 
Tel. 8 600 62 665. Rokiškis
• Mėnesių kilimėlį. Kaip naujas, tik 
reikia išsilyginti, buvo supakuotas. 
Apvadėlio nėra. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 600 62 665. Rokiškis
• 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

PREKĖS VAIKAMS
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• Rasti raktai su pakabuku Nijolė. 
Tel. 8 624 28 986. Rokiškis

RASTA, PAMESTA

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

SODO, DARŽO TECHNIKA

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS

• Riedučius. 38 -39 dydis. Kaina 6 
Eur. Tel. 8 610 49 507. Rokiškis

• Elektrinį diskinį pjūklą ir T-150 
traktoriaus padangą su ratlankiu.  
Tel. 8 658 88 388. Rokiškis
• Nuardytas lenteles nuo sienų. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 625 23 162. Rokiškis
• Mėlynos spalvos K2 šalto 
lenkimo dekoratyvinio lankstymo 
stakles, 450 Eur. Raudonos spalvos 
lankstymo stakles, 280 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Gegnes. 4 vnt. Ilgis po 9,50 m, 
aukštis po 0,30 m. Tel. 8 614 21 827. 
Rokiškis
• 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
• Ketaus šulinio žiedą. Skersmuo 62 
cm. Kaina 11 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
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

STATYBINĖ ĮRANGA

• Nedidelį kultivatoriuką prie 
savadarbio traktoriuko.  
Tel. 8 614 21 831. Rokiškis
• Antikvarinį dviejų korpusų plūgą 
Ventzki Graudenz. Tel. 8 606 87 558. 
Biržai
• 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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Volvo V40. 2003 m., 1,9 l, D, TA 
iki 2024. Kaina 1200 Eur.  
Tel. 8 614 70 368. Rokiškis
• Volvo S60. 2002 m., 2,4 l, D, TA iki 
2023-11. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 606 68 316. Rokiškis
• Opel Vectra. 1,9 l, TDI, 110 kW, TA 
metams. Informacija telefonu. Kaina 
900 Eur. Tel. 8 620 73 008. Rokiškis
• BMW. Daugiau informacijos 
telefonu. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 622 29 819. Rokiškis
• Tvarkingą Audi 80. Benzinas, TA 
metams. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 619 20 056. Rokiškis
• Opel Astra. CDTI, 1,9 l, 110 kW, 
154 AG, dyzelis, 5 durys, 6 pavaros, 
universalas, TA iki 2024-05-23, 
pilkos spalvos. Rida 263700 km. 
Yra daug privalumų. Pavarų dėžė 
mechaninė. Taikos g. 18. Kaina 1890 
Eur. Tel. 8 610 06 145. Rokiškis
• Nissan X-Trail. 04 m. Kuriasi, 
variklio defektas. Kaina 1200 Eur. 
Tel. 8 626 98 422. Rokiškis
• 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
• 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

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Kuro purkštuką tinkantį Fiat - Doblo, 
Idea, Palio, Panda, Punto, 1,3 l, D, 51 
kW, Lancia - Musa, Ypsilon 1,3 l, D, 
51 kW, Opel - Agila, Combo, Corsa, 
Meriva, Tigra, 1,3 l, D, 51 kW, Suzuki 
- Ignis, Swift, WagonR, 1,3 l, D, 51 
kW. Kodas 0445110083. Restauruotas. 
Analogai: 0986435078.. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Opel ratlankius su žieminėmis 
padangomis 195/65 R15. Protektorius 
5-4 mm. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 610 49 889. Rokiškis
• Pigiai 80 kub. keturtaktį keturių bėgių 
mechanine greičių dėže motorolerio 
variklį pilnos komplektacijos. 
Tel. 8 676 78 801. 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 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



14:30 Pabelsk į mano širdį 
15:30 Lemties paslaptys 
16:35 Labas vakaras, Lietuva 
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 5 
21:30 Žinios
22:30 Netobula žmogžudystė
00:00 Sūnus paklydėlis 
01:00 Išlikusieji

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 Žudikai 
23:45 Šūvis pro šalį
01:35 FTB. Ieškomiausi

Lrytas

06.15 TV parduotuvė
06.30 Reali mistika
07.30 Gyvenimas versle 
08.00 Juvelyrų klanas
09.00 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 (Ne)emigrantai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Seselė Beti 
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 1000 pasaulio 
stebuklų

20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Lietuva kalba
22:30 Dviračio žinios
23:00 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 Prieš srovę
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 Gero vakaro šou
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios
22:20 TV3 sportas
22:27 TV3 orai
22:30 Kietas faras

Lnk

06:00 Lemties paslaptys 
07:00 Turtuolė varguolė 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
10:00 Monikai reikia meilės 
11:00 Keičiu žmoną 
12:00 Vidurdienio žinios.
13:20 Turtuolė varguolė 

14:30 Pabelsk į mano širdį 
15:30 Lemties paslaptys 
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Šeškinės 20 
21:00 Rimti reikalai 5 
21:30 Žinios
22:30 Išlikusieji
00:35 Sūnus paklydėlis 
01:35 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 Šūvis pro šalį 
22:50 Drakono gimimas
00:45 FTB. Ieškomiausi 
01:45 Privatus detektyvas 
Magnumas

Lrytas

06.15 TV parduotuvė
06.30 Reali mistika
07.30  Atliekų kultūra
08.00 Juvelyrų klanas

09.00 Vieno nusikaltimo istorija 
10.00 Misija: laukinė gamta
11.00 Pėdsakas
12.00 Neatrasta Rusija
12.30 Mano vieta
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 Lietuva tiesiogiai
23.30 Neatrasta Rusija
00.30 Teisingumo agentai
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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 1000 pasaulio 
stebuklų
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Seselė Beti
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda

19:30 Eurolyga per LRT
19:45 Eurolygos krepšinio 
turnyras. Kauno Žalgiris – 
Barcelona
22:00 Nuomonę ant stalo! 
23:00 Dviračio žinios
23:30 Laukinis rajonas 
00:15 Įstatymas ir tvarka
01:00 LRT radijo žinios

Tv3

06:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga
06:35 Triukšmingi namai
07:10 Slibinų dresuotojai. 
Pašėlusios gaudynės
07:45 Gero vakaro šou
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
11:00 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 Farai
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 Ištroškę greičio

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 

10.00 Misija: laukinė gamta
11.00 Pėdsakas
12.00 Neatrasta Rusija
12.30 Švarūs miestai - švari 
Lietuva
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Oponentai
17.30 Pirmi kartai
18.00 Reporteris
18.30 Būsto anatomija
19.00 Reali mistika
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Pėdsakas
22.30 Reporteris
23.00 Būsto anatomija
23.30 Oponentai
00.30 Teisingumo agentai
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21 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? 
13:00 Istorijos detektyvai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Seselė Beti
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Bendrom jėgom 

20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
22:45 Gyvenk ir leisk mirti 
00:45 Skotas Pilgrimas prieš 
pasaulį

Tv3

06:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga
06:35 Triukšmingi namai
07:10 Slibinų dresuotojai. 
Pašėlusios gaudynės
07:45 Farai 
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
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 Ponas Kūdikis 
21:20 9-asis rajonas 
23:40 Vyras už pinigus 2. Žigolo 
Europoje

Lnk

06:00 Lemties paslaptys 
07:00 Turtuolė varguolė 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
10:00 Monikai reikia meilės 
11:00 Keičiu žmoną 
12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Pabelsk į mano širdį 

15:30 Lemties paslaptys 
16:35 Labas vakaras, Lietuva 
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Gvantanamo dienoraštis 
23:45 Pinigų monstras
01:40 Netobula žmogžudystė

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 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Pavojingasis Bankokas
23:35 Žudikai
02:15 FTB. Ieškomiausi 

Lrytas

06.15 TV parduotuvė.
06.30 Reali mistika
07.30 Mano vieta
08.00 Juvelyrų klanas
09.00 Vieno nusikaltimo istorija 
10.00 Misija: laukinė gamta
11.10 Pėdsakas
12.00 Neatrasta Rusija

12.30 Gyvenimas versle
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Laisvės TV valanda
17.30 Sveikatos kodas
18.00 Reporteris
18.30 Lauros Remeikienės 
koncertas
19.30 Pusvalandis su Valatka
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Pėdsakas
22.30 Reporteris
23,00 Pusvalandis su Valatka
23.30 Laisvės TV valanda
00.30 Teisingumo agentai
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Pasimatymas. Sėdi mergina 
ir vaikinas. Staiga mergina 
"pabezda" ir sako:

- Norėčiau, kad tai liktų tik 
tarp mūsų...

- O aš norėčiau, kad 
išsisklaidytų, - atsako vaikinas.

***
Vyriškis klausia bičiulio:
- Kur buvai?
- Uošvę išlydėjau!
- O kodėl marmūzė purvina?
- Traukinį bučiavau!
***
Grįžta vyras namo po darbo, 

kaip visada girtas kaip kokia 
užjurio tapkė ir tik užėjus namo 
jį pasitinka žmona. Aišku, tik 
pamačius tą vaizdelį vyrą iškart 
pradeda pykinti, o po jo kojom - 
persiškas kilimas. Žmona ristele 
bėga į virtuvę maišelio, grįžta - 
vyras kaip niekur nieko stovi prie 
durų. Žmona:

- Tu ką, nebevemsi?
Vyras:
- Pozicija pasikeitė, aš 

apsikakojau.
***
Mažoji Onutė per pietus 

klausinėja mamos:
- Mama, kodėl tėvelis neturi 

plaukų?
- Todėl, kad tėvelis labai daug 

galvoja!
- Mama, o kodėl tu turi tiek 

daug plaukų?
- Valgyk ir nešnekėk!\
***
- Kodėl išsiskyrei su savo 

žmona?
- Na, ar tau patiktų, jeigu kas 

nors kiekvieną savaitę būtų tau 
neištikimas?

- Žinoma, kad ne.
- Na, jai irgi nepatiko.
***
Pareina žmona sušlapusi 

naujus batus ir sugalvoja 
padžiovinti orkaitėje. Aišku 
užmiršta - batai sudega... Galvoja 
kaip čia vyrui dabar pasakyti, kad 
nebūtų vėjo?! Prieš vyrui grįžtant 
namo, apsivelka trumpą sijonėlį, 
o iš po jo viską šalin. Vos išgirdus 
žingsnius reikiama puse atsisuka, 
pasilenkia ir plauna grindis. Vyrui 
akys didelės, čiumpa brangiąją ir 
... Moteriškė ginasi:

- Palauk, batai orkaitėje 
sudegs...

Vyras:
- Bus tų batų!

Spalio 18-oji, 
antradienis,  
42 savaitė

Iki Naujųjų liko  74 dienos
Dangaus kūnai: 

saulė teka 7.53 val. leidžiasi 18.13 val. 
Dienos ilgumas 10.20 val.

Mėnulis (delčia)

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Lukas, Liubartas, Kęsmina, Vaiva
Rytoj: Akvilinas, Izaokas, Paulius, 

Geisvilas, Kantrimė, Kleopatra, Laura, 
Povilas

Poryt: Irena, Gedas, Deimina, Adelina, 
Adelė, Adelija

Šiandien Lietuvos istorijoje:
1529 — Vilniaus Seimas be lenkų 

žinios paskelbė dvylikametį Žygimantą 
Augustą Lietuvos Didžiuoju Kunigaikščiu, 
o 1530 m. buvo karūnuotas Lenkijos ka-
raliumi.

1876 — gimė literatas, publicistas Pra-
nas Turauskas. Mirė 1919 m.

1893 — gimė Adomas Galdikas, ta-
pytojas, grafikas, scenografas. Mirė 1969 
metais Niujorke.

1896 — Bazelyje (Šveicarija) gimė li-
teratūros tyrinėtojas, Kauno universiteto 
dėstytojas Juozas Eretas. Mirė 1984 m.

1906 — gimė režisierius ir aktorius Ro-
mualdas Juknevičius. Mirė 1963 m.

1911 — gimė Vilniaus arkivyskupas 
Julijonas Steponavičius. Mirė 1991 metais, 
palaidotas Vilniaus Arkikatedroje.

Šiandien pasaulio istorijoje:
1685 — karalius Liudvikas XIV Pran-

cūzijoje panaikino visas hugenotų protes-
tantų religines bei pilietines laisves, kurios 
jiems buvo suteiktos beveik prieš šimtmetį.

1697 — gimė italų dailininkas Cana-
letto (Kanaletas), kurio tikrasis vardas Gio-
vannis Antonio Canalis (Džiovanis Antoni-
jas Kanalis).

1856 — gimė prancūzų filosofas ir 
Nobelio premijos laureatas Henri Bergson 
(Anri Bergsonas).

1867 — JAV iš Rusijos formaliai perė-
mė nusipirktą Aliaską.

1873 — Niujorke sukurtos amerikietiš-
kojo futbolo taisyklės.

1892 — Čikagą ir Niujorką (JAV) sujun-
gė telefono ryšys.

1893 — mirė prancūzų kompozitorius 
Charles Gounod (Šarlis Guno). Gimė 1818 
m.

1898 — ispanams atsisakius savo ju-
risdikcijos Puerto Rike, iškelta JAV vėliava.

Post scriptum:
Kaip pasiklosi, taip ir išmiegosi.

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas 

Spalio 19 d. Naktį 6
Dieną 8

Š,
5-10 m/s

Spalio 20 d. Naktį 0
Dieną 10

V,
2-6 m/s

Spalio 21 d. Naktį 3
Dieną 10

PV,
2-6 m/s

Spalio 22 d. Naktį 2
Dieną 10

PR,
4-9 m/s

Orų prognozė spalio 19-22 d.

Burokėlių ir raugintų 
kopūstų sriuba

1.Bulves ir morkas nuskusti ir supjaustyti kubeliais, sudėti į puodą, užpilti vandeniu, 
kad apsemtų, pagardinti žiupsneliu druskos ir virti apie 15 minučių iki kol daržovės 
suminkštės.
2.Į dubenį dėti grybus ir užpilti verdančiu vandeniu, palikti 10 minučių pabrinkti.
3.Svogūną supjaustyti smulkiais kubeliais. Grybus išimti iš vandens ir pasmulkinti 
mažesniais gabalėliais.
4.Į puodą, kuriame gaminsite sriubą, įpilti aliejaus, įkaitinti, suberti grybus ir svogū-
nus ir kelias minutes pakepti. Kai svogūnai suminkštės užpilti sultiniu, sudėti lauro 
lapelius, raugintus kopūstus ir virti apie 15 minučių.
5.Išvirtas bulves ir morkas nusunkti, sudėti į paruoštą sriubą. Burokėlius sutarkuoti 
ir sudėti į puodą, berti druską, pipirus, petražoles, išmaišyti, pavirti dar dvi - tris 
minutes.

INGREDIENTAI:
• 2 litrai sultinio
• 3 vienetai bulvių
• 500 gramų raugintų kopūstų
• 2 vienetai morkų
• 2 vienetai burokėlių (virtų)
• 1 saujelė džiovintų baravykų (saulėje)
• 1 vienetas svogūnų
• 2 šaukštai aliejaus
• 2 vienetai lauro lapų
• pagal skonį druskos
• pagal skonį maltų juodųjų pipirų
• pagal skonį petražolių (džiovintų arba 

šviežių)

ANEKDOTAI
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PRO MEMORIA

Kamajų seniūnija
GENOVAITĖ GRAŽINA ŽUKAUSKIENĖ 1943.08.03 - 2022.10.07
JADVYGA KVEDARIENĖ 1935.07.13 - 2022.10.09
RIMANTAS BARONAS 1952.01.23 - 2022.10.10
Rokiškio kaimiškoji seniūnija
GINTAUTAS ŽINDULIS 1953.07.11 - 2022.10.09


