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Kaina 0,78 Eur

Jūžintuose žinomą solistę J. Leitaitę sužavėjo 
choristai ir nustebino klebono vaišės

7 p.

Įsibėgėja skiepijimo sezonas: 
medikai ragina nelaukti

Pagerbtas pirmosios Lietuvos 
moters teisėjos atminimas

4 p.

3 p.

Vilniečių medikų komanda kviečia rokiškėnus 
mokytis gyventi sveikai 5 p.

Dviračių sportas padėjo atrasti 
laisvą verslo nišą 6 p.

Kompensacijų už šildymą jau kreipėsi 
dvigubai daugiau rokiškėnų nei pernai

2 p.
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Kristina RAMANAUSKAITĖ

Prasidėjus prašymų dėl kom-
pensacijų už būsto šildymą pri-
ėmimui, vos per porą savaičių 
į Rokiškio rajono savivaldybės 
administracijos Socialinės pa-
ramos ir sveikatos skyrių bei se-
niūnijas kreipėsi 4000 rokiškėnų 
– beveik du kartus daugiau nei 
praėjusiais metais. Manoma, 
kad paramos gavėjų skaičius 
bus žymiai didesnis, kompensa-
cijų prašys dar keli tūkstančiai 
Rokiškio rajono gyventojų.

Bijo pavėluoti
Į Savivaldybę plūstelėję gyven-

tojai nerimauja, kad gali nespėti 
pateikti prašymų ir taip praras ga-
limybę gauti paramą. Rokiškio ra-
jono savivaldybės administracijos 
Socialinės paramos ir sveikatos 
skyriaus vedėjo pavaduotoja Zita 
Čaplikienė primena, kad nebūti-
na skubėti, nes kompensacija bus 
grąžinta už visą šildymo sezoną, 
nesvarbu, asmuo kreipėsi spalio ar 
gruodžio mėnesį. Sprendimas bus 
priimtas ne vėliau kaip per mėnesį 
nuo prašymo pateikimo su visais 
reikiamais dokumentais nuo gavi-
mo dienos.

Slepia duomenis
Ne visi iš kelių tūkstančių pa-

teikusiųjų prašymus gaus kom-
pensacijas. Pasak Z. Čaplikienės, 
nors jau ne kartą skelbta būsto šil-
dymo išlaidų kompensacijų skyri-
mo tvarka, dalis besikreipiančiųjų 

nesupranta, kodėl jiems nepriklau-
so parama arba nepateikia visų 
reikiamų dokumentų, slepia kai 
kuriuos duomenis. Sulaukiama 
įvairių skambučių su paklausi-
mais: vyresni žmonės kartais nesu-
pranta, ar jų gaunama pensija skai-
čiuojama kaip pajamos. Kai kurie 
pretendentai į paramą „pamiršta“ 
tame pačiame būste gyvenamąją 
vietą deklaravusius giminaičius, 
užsienyje gyvenančius vaikus ir 
pan., kuriems parama nepriklauso.

Paramos dydis
Kokios dydžio kompensaciją 

gaus asmuo ar šeima, priklauso 
nuo pajamų, būsto ploto ir gali 
siekti nuo 20 Eur iki daugiau nei 
100 Eur už mėnesį. Pernai už vie-

no būsto šildymą Rokiškio rajone 
vidutiniškai buvo kompensuojama 
80 Eur.

Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija pateikia pavyzdžių, 
kaip apskaičiuojamas paramos dy-
dis.

Jeigu vienišo pensinio amžiaus 
asmens pajamos – 489 Eur, būsto 
šildymo  išlaidų kompensuojamoji 
dalis skaičiuojama taip: (489 Eur 
– 387 Eur (3 VRP)) x 10 proc. = 
10,20 Eur.

Tai reiškia, kad asmuo už būsto 
šildymą pagal savo pajamas turi 
mokėti ne daugiau kaip 10,20 Eur, 
šią sumą viršijančios būsto šildy-
mo išlaidos už normatyvinį būsto 
plotą (50  kv.m ) kompensuoja-
mos. Tad, jeigu vieno gyvenančio 

asmens sąskaita už būsto šildymą 
sudaro, pavyzdžiui, 50 Eur, jam 
būtų kompensuojama 39,80 Eur. 

Kitas pavyzdys: 4 asmenų šei-
mos (2 suaugusieji ir 2 vaikai) mė-
nesio pajamos – 1066 Eur. Būsto 
šildymo išlaidų kompensuojamo-
sios dalies skaičiavimas: (1066 
Eur – 25 proc. (neįskaitytina dar-
binių pajamų dalis) – 1032 Eur (2 
VRP x 4 šeimos nariai)) x 10 proc. 
=  0 Eur

Tai reiškia, kad šeimai už nor-
matyvinį būsto plotą (70 kv. m) 
būsto šildymo išlaidos būtų kom-
pensuojamos 100 proc.

Priklauso ne visiems
Pasak Z. Čaplikienės, bandy-

dami sau apsiskaičiuoti priklau-
sančią kompensaciją, gyventojai 
dažnai suklysta, nes neatsižvelgia 
į normatyvinį būsto plotą, pajamas 
ir kt. Šiuo metu skiriant piniginę 
socialinę paramą nevertinamas 
nuosavybės teise turimas turtas, 
tačiau dalis gyventojų neatkrei-
pia dėmesio, kad apskaičiuojant 
savo pajamas, reikia įtraukti ne 
tik  atlyginimą ar pensiją, bet ir už 
kilnojamą bei nekilnojamą turtą 
gaunamas pajamas, pvz. išnuomo-
jus ar pardavus žemę, būstą, auto-
mobilį.  

„Kompensacija už būsto šildy-
mo išlaidų kompensacija priklau-
so vadovaujantis Piniginės soci-
alinės paramos nepasiturintiems 
gyventojams įstatymu. Galime 
paminėti kai kuriuos atvejus, ku-
riais atvejais parama nepriklau-

so: jei asmuo yra neregistruotas 
Užimtumo tarnyboje; jei asmuo 
(šeima) nėra deklaravęs  gyvena-
mosios vietos ir neturi nuomos 
sutarties, kuri yra  Registrų centre. 
Taip pat savarankiškai dirbantys 
asmenys, neregistruoti Užimtumo 
tarnyboje ir uždirbantys mažiau, 
negu minimali mėnesinė alga; jei-
gu asmenys deklaruoti viename 
gyvenamajame pastate, yra neati-
dalintos  gyvenamosios patalpos ir 
neįregistruotos Registrų centre“, 
– paramos skyrimo tvarką priminė 
Z. Čaplikienė.  

Mieste ir kaime
Šildymo išlaidos gąsdina ir 

miesto, ir kaimo gyventojus. Šiais 
metais dėl paramos kreipėsi jau 
1800 daugiabučiuose su centrali-
zuotu šildymu, taip pat individua-
liuose namuose mieste gyvenantys 
rokiškėnai. 

Aktyvesni šiemet ir kaimo gy-
ventojai, savo būstus daugiausia 
apšildantys kietuoju kuru, sulaukta 
jau 1200 prašymų. Socialinės pa-
ramos ir sveikatos skyriaus vedėjo 
pavaduotoja Z. Čaplikienė neat-
meta, kad prašymų srautas greitu 
metu nenuslūgs, dėl kompensacijų 
už šildymą kreipsis dar apie 2000–
3000 Rokiškio rajono gyventojų, 
o bendra paramos suma gali siekti 
daugiau nei milijoną eurų.

Lyginant su praėjusiais metais, 
bendras prašymų skaičius gali iš-
augti trigubai. Pernai būsto šildy-
mo kompensacijos buvo išmokė-
tos 2238 asmenims.

Kompensacijų už šildymą jau kreipėsi 
dvigubai daugiau rokiškėnų nei pernai

Pasak Z. Čaplikienės, bandydami apsiskaičiuoti priklausančią kompensaciją, gyventojai 
dažnai suklysta. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Vyriausioji rinkimų komisija 
(VRK), bendradarbiaudama su 
Vilniaus universiteto Geogra-
fi jos ir kraštotvarkos katedra, 
praėjus dvejiems metams po 
Seimo rinkimų atliko kasmetinę 
vienmandačių rinkimų apygar-
dų rinkėjų pokyčio analizę. 

Analizuojant 2022 m. ir 2020 
m. rinkėjų skaičiaus skirtumus, di-
džiausias teigiamas pokytis buvo 
pajūryje esančioje Mėguvos apy-
gardoje, kuri apima Palangą, dalį 
Klaipėdos bei Kretingos rajonų 
savivaldybių. Per dvejus metus čia 
atsirado 3907-iais rinkėjais dau-
giau nei 2020 metais. Nemažas 
rinkėjų skaičiaus augimas fi ksuo-
jamas ir Nemenčinės, aprėpiančios 
dalį Vilniaus rajono savivaldybės, 
apygardoje. VRK duomenimis, čia 
rinkėjų skaičius per dvejus metus 
pasipildė 2670 balsavimo teisę tu-
rinčių asmenų. Kauno rajono savi-

RINKIMAI 2023: Rokiškyje sumažėjo rinkėjų
ir kiek parašų turės surinkti kandidatas

valdybės pietinėje dalyje esančio-
je Garliavos apygardoje rinkėjų 
skaičius pasipildė 2430 rinkėjų. 
Teigiamas rinkėjų pokytis mato-
mas ir kitose didžiųjų Lietuvos 
miestų apygardose. 

VRK taip pat fi ksuoja ir apy-
gardas, kuriose matomas rinkėjų 
skaičiaus mažėjimas. VRK duo-
menimis, labiausiai sumenko Sė-
los rytinė apygarda, kuri apima 
Rokiškio rajoną ir dalį Kupiškio 
bei Zarasų rajonų. Per dvejus me-
tus ši apygarda neteko 1356 rinkė-
jų. 

Žemiau nustatytos 10 proc. rin-
kėjų nuokrypio ribos atsidūrė Sė-
los rytinė apygarda – 88,66 proc., 
Sėlos vakarinė – 89,31 proc. ir 
kitos šalies vienmandatės rinkimų 
apygardos. 

VRK rinkėjų sąrašą sudaro ir 
atnaujina remdamasi elektroni-
niais Gyventojų registro duome-
nimis.

Spalio 7 d. prasidėjusi politi-
nės kampanijos dalyvių registra-
cija įgauna pagreitį. 

VRK informuoja, kad per ne-
pilnas dvi savaites jau yra užregis-
travusi 14 savarankiškų politinės 
kampanijos dalyvių. 

Registruotų politinės kampani-
jos dalyvių pareiškiniai dokumen-
tai bus priimami nuo gruodžio 12 d. 

Rinkimų kodeksas numato, kad 
rinkėjų parašų konkrečioje savival-
dybėje rinkti neturės tos politinės 
partijos, kurios toje savivaldybėje 
kelia kandidatą į merus ir kandida-
tų į tarybos narius sąrašą 2023 m. 
savivaldybių tarybų rinkimuose ir 
kėlė juos praėjusiuose – 2019 m. 
vykusiuose savivaldybių tarybų 
rinkimuose. 

Likusieji politinės kampanijos 
dalyviai turės surinkti konkrečioje 
savivaldybėje, kurioje kelia kandi-
datus ar kandidatų sąrašus, gyve-
nančių rinkėjų parašus.

VRK inf. 

Rokiškio rajono savivaldybėje kandidatas turės surinkti 220 parašų.
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Kristina RAMANAUSKAITĖ

Panemunėlio geležinkelio 
stoties gyvenvietėje, Rokiškio 
rajone, kuri šiais metais pa-
skelbta mažąja Lietuvos kul-
tūros sostine, tęsiasi visuome-
niniai ir kultūriniai renginiai. 
Spalio 17 dieną vietos bendruo-
menė, seniūnijos, kultūros dar-
buotojai pagerbė Elenos Jac-
kevičaitės – pirmosios moters 
teisėjos Lietuvoje, visuomeni-
ninkės atminimą. Buvusio Ma-
žeikiškio palivarko kapinaitėse 
žymiajai kraštietei atidengta 
atminimo lenta.

Renka medžiagą
Šetekšnos seniūnaitė Joana Tu-

naitienė pasakojo, kad žinomos 
moters atminimą įamžinti norėta 
toje vietoje, kur stovėjo E. Jacke-
vičaitės šeimai priklausęs dvaras, 
tačiau dabar ten iškastas tvenki-
nys.

Renginio dieną kaip tik suka-
ko 45 metai nuo pirmosios šalyje 
moters teisėjos mirties, tačiau per 
šiuos metus jos atminimas Pane-
munėlio krašte nebuvo užmirštas. 
J. Tunaitienė, pati surinkusi ne-
mažai medžiagos apie šio krašto 
istoriją, pasakojo, kad duomenis 

Pagerbtas pirmosios Lietuvos 
moters teisėjos atminimas

apie Elenos gyvenimą rinko ir kiti  
panemunėliečiai: Rima Naciūnai-
tė, Indrė Užukukytė, Audronė Ša-
kalienė, Jūratė Morkūnienė.

Sukauptą medžiagą ypač pra-
turtino kruopštūs ir atkaklūs is-
torikės Violetos Aleknienės ty-
rinėjimai,  nuvedę į Kauną, jos 
surastų E. Jackevičaitės giminai-
čių Vienažindžių pasakojimai.

Lemtingas  atsitiktinumas
Istorikė V. Aleknienė renginyje 

dalijosi savo surinktomis žinio-
mis apie žymiąją kraštietę.

 E. Jackevičaitė gimė 1895 m. 
dvarininkų šeimoje, planavo stu-
dijuoti agronomiją ir net nesvajo-
jo apie juridinius mokslus. Tačiau 
planai pasisuko kitaip. Tuometi-
nėje spaudoje skelbtuose interviu, 

Iš kairės: istorikė V. Aleknienė, Šetekšnos seniūnaitė J. Tunaitienė, kultūrinės veiklos organizatorė A. Šakalienė.

Atminimo lenta E. Jackevičaitei.

Paaiškėjo geriausiai įvertintas darbas, 
skirtas grafams Tyzenhauzams atminti

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Antradienį vykusiame vertini-
mo komisijos posėdyje paaiškėjo 
daugiausiai balų surinkęs dar-
bas, skirtas grafų Tyzenhauzų 
atminimo įamžinimui Rokiškio 
mieste. Ryškiai pranokęs kitus 
darbus, daugiausiai palankumo 
sulaukė vilniečio architekto Gin-
taro Čaikausko projektas „Le-
genda“. Priminsime, kad kon-
kursui ,,Skulptūrinio-meninio 
darbo grafams Tyzenhauzams 
atminti Rokiškyje projekto idė-
jos sukūrimas ir jos įgyvendi-
nimas“ buvo pateikti 5 autorių 
darbai.

Laimėtojas dar nepaskelbtas
Kaip informavo Rokiškio rajono 

savivaldybės administracijos direk-
torius, konkurso vertinimo komisi-
jos pirmininkas Andrius Burnickas, 
posėdyje paviešinti vertinimai ir 
atplėšti vokai su paraiškų doku-
mentacija, tačiau konkurso laimė-
tojas oficialiai dar nepaskelbtas. 
Tai padaryti planuojama po poros 

savaičių, kai bus gauti papildomi 
dokumentai.

Konkurso dalyvių autorius 
vertino 17 komisijos narių – savi-
valdybės atstovai, profesionalūs 
Rokiškio ir didžiųjų šalies miestų 
menininkai. Balai buvo skiriami už 
meniškumą, idėjos atskleidimą ir 
pagal kitus kriterijus.  

Susumavus balus, paaiškėjo, kad 
daugiausiai jų skirta G. Čaikausko 
skulptūrai „Legenda“ – šviečian-
čiam trikampiui, kuris būtų įmon-
tuotas į grindinį  Rokiškio centre, 
Nepriklausomybės aikštėje.

Išsiskyrė modernumu
A. Burnickas sako, kad šiam 

darbui taip pat davė daugiausiai 
balų, nors pripažįsta, kad nebuvo 
nei vieno idealaus projekto, kuriam 
iškart galėtų skirti aukščiausius 
vertinimus.

„Šis darbas modernus, kito-
kio stiliaus, negu likusieji darbai. 
Galbūt tarp kitų panašaus stiliaus 
projektų jis būtų ištirpęs, bet dabar 
atrodė išskirtinis“, – sakė A. Bur-
nickas.  

Antroje vietoje pagal komisijos 
vertinimus liko projektas „Muziki-
nė dėžutė“ – 4 skulptūros ant be-
sisukančio mechanizmo, kitų trijų 
autorių darbai nesurinko minima-
laus praeinamojo balo, kad būtų 
premijuojami.

„Dar anksti sakyti, kad šis pro-
jektas bus tikrai statomas. Kol kas 
tai daugiausiai balų surinkęs dar-
bas. Turime patikslinti dokumen-
tus, patikrinti tiekėjus, pasirašyti 
sutartį – laukia daug žingsnių, kol 
darbai pradės vykti“, – apie palan-
kiausiai įvertintą „Legendą“ sakė 
konkurso vertinimo komisijos pir-
mininkas.  

Primename, kad konkurso
biudžetas siekia 100 tūkst
eurų.
Rinkosi iš silpnų
Po vertinimo komisijos posė-

džio kalbintas Visuomeninės orga-
nizacijos „Tyzenhauzų paveldas“ 
pirmininkas, vienas iš vertinimo 
komisijos narių Raimondas Sirgė-
das neslėpė, kad konkursui pateikti 
darbai jam pasirodė silpnoki.   

„Tikėjausi, kad bus daugiau sti-
presnių darbų ir konkurse turėsi-
me didesnį pasirinkimą. Rinkome 
stipriausią darbą iš silpnų, o ne 
atvirkščiai.

Vertindamas išskyriau vieną 
darbą, kuris vertas dėmesio, o kiti 
projektai, mano požiūriu, turėjo 

labai didelių trūkumų, dėl kurių 
jiems nerašiau gerų balų“, – sakė 
pašnekovas.

Jau minėtam projektui „Legen-
da“ R. Sirgėdas skyrė aukštesnius 
balus nei kiti komisijos nariai ir yra 
įsitikinęs, kad kūrinys vertas stovė-
ti Rokiškyje.

E. Jackevičiūtė savo sprendimą 
pasinerti į teisinius mokslus va-
dina atsitiktinumu, tačiau prisipa-
žįsta vėliau supratusi, kad  nesu-
klydo taip pasirinkdama.

Sėkmingai įstojusi į Petrapilio 
Bestuževo Moterų Aukštuosius 
kursus, Elena mokėsi matemati-

kos, tačiau šis mokslas jai nepa-
tiko ir jau po pusantro mėnesio 
E. Jackevičaitė perėjo studijuoti į 
juridinį fakultetą. 1913–1914 m. 
ji praleido besimokydama Petra-
pilyje, o po karo prasidėjo moters 
juridinė karjera – nuo teismo raš-
tininkės iki Kauno miesto Taikos 

Teisėjos. Šias pareigas E. Jacke-
vičaitė pradėjo eiti 1923 m.

E. Jackevičaitė  pasižymėjo 
kaip moterų teisių šeimoje gynė-
ja, dalyvavo Lietuvos abolicionis-
tų draugijos, siekusios uždrausti 
prostituciją, veikloje, buvo aktyvi 
visuomenininkė.

Konkursui buvo pateikti 5 autorių darbai („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)
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Rokiškio pirminės asmens 
sveikatos priežiūros centre (PA-
SPC) pagreitį įgauna skiepijimo 
sezonas. Nors vakcina nuo gripo 
itin populiari, tačiau norinčiųjų 
skiepytis adaptuota Covid-19 
vakcina nėra itin daug. Nepai-
sant to, prieš šaltąjį sezoną me-
dikai kviečia rokiškėnus skiepy-
tis aktyviau trimis vakcinomis: 
gripo, adaptuota Covid-19 ir 
pneumokokinės infekcijos.

Ištisus metus
Rokiškio PASPC vyr. slaugyto-

ja-slaugos administratorė Vida Ka-
valiauskienė sako, kad aktyviau-
siai visų trijų rūšių vakcinomis: 
gripo, Covid-19 ir pneumokokinės 
infekcijos, skiepijasi vyresni šios 
įstaigos pacientai. 

„Vakcina nuo pneumokoki-
nės  infekcijos skiepijame išti-
sus metus. Nuo spalio 5 dienos 
pradėjome skiepyti nuo gripo, o 
adaptuota Covid-19 vakcina – nuo 
rugsėjo 9-osios“, – vardijo V. Ka-
valiauskienė. 

Jaunų mažiau
Rokiškio PASPC per dieną nuo 

gripo vidutiniškai paskiepijama 
apie 24 šios gydymo įstaigos pa-
cientus, daugiausiai vyresnio am-
žiaus rokiškėnus, patenkančius į 

amžiaus grupę 65+metų, kai skie-
pijama nemokamai. 

Medikės teigimu, taip pat tokia 
galimybe skiepą gauti nemokamai 
pasinaudoja ir vienas kitas jau-
nesnis žmogus, sergantis lėtinė-
mis širdies-kraujagyslių, plaučių, 
metabolinėmis ir inkstų ligomis, 
kuriems yra nustatyta imunodefi-
citinė būklė. 

Situacija panaši
„Panaši situacija ir su adaptuo-

ta Covid-19 vakcina, kai sustipri-
nančiąja doze skiepijasi daugiau-
siai vyresnio amžiaus gyventojai. 
Tiesa, šios vakcinos populiarumas 
gerokai mažesnis, nei gripo, nes 
per savaitę pasiskiepija tik 18-20 
asmenų. Vos vienas kitas jaunesnis 
rokiškėnas pageidauja šio skiepo“, 
– pastebėjo V. Kavaliauskienė. 

Rokiškio PASPC per mėnesį vi-
dutiniškai 7-8 pacientai pageidau-
ja vakcinos nuo pneumokokinės 
infekcijos. Medikės nestebina toks 
nedidelis skaičius besiskiepijančių 
pacientų, nes ši vakcina mokama, 
jos kaina – apie 55 eurus (su dū-
riu). 

Tik įstaigos pacientai
V. Kavaliauskienės teigimu, 

įstaiga visam sezonui gavo gana 
nedaug – 1 300, gripo vakcinos Rokiškio PASPC aktyviausiai skiepijamasi gripo vakcina. (Rokiškio PASPC nuotr.)

Įsibėgėja skiepijimo sezonas: 
medikai ragina nelaukti

dozių, per savaitę ja paskiepijama 
apie 100 asmenų. Šia vakcina taip 
pat skiepijami rajono asmens svei-
katos priežiūros įstaigų ir globos 
namų darbuotojai, globos institu-
cijų bei slaugos ir palaikomojo gy-
dymo ligoninės skyrių pacientai. 
Iki gruodžio 20 dienos tikimasi 
užbaigti skiepijimą nuo gripo. 

„Kadangi gripo vakcinos turi-
me gana nedaug, todėl nereikėtų 
delsti, jeigu jau asmuo ketina skie-
pytis nuo šios ligos“, – pabrėžė V. 
Kavaliauskienė. 

Rokiškio PASPC gripo vakcina 
skiepija tik prie jos prisirašiusius 
pacientus ir neteikia mokamos 
paslaugos. Mokamai nuo gripo 
galima pasiskiepyti vaistinėse. 

Reikia registruotis
Medikė primena, kad asme-

nys, norintys pasiskiepyti gripo ar 
pneumokokinės infekcijos vakci-
nomis, privalo kreiptis į gydymo 
įstaigos registratūrą  tel. (8 458) 
32383, (8 45)8 52912, (8 614) 
61235 ir užsiregistruoti skiepo 
procedūrai. 

Adaptuotai Covid-19 vakcinos 
procedūrai galima registruotis ir 
per internetą išankstinę pacientų 
registracijos sistemą koronastop.
lt.

Užs. Nr. 1938

Restauruojami XVI a. odos krepšiai netrukus 
pasieks Rokiškio krašto muziejų

Kai Klaipėdos universitetas 
2020 m. vykdė archeologinius 
tyrimus Rokiškio Šv. Apaštalo 
Evangelisto Mato bažnyčios šven-
toriuje, tarp 28 kapų buvo rasti 
du 30–50 m. vyrai, palaidoti su 
išskirtinėmis įkapėmis – XVI a. 
pradžios odiniais diržo krepšiais.

Esama nuomonė, kad jie galimai 
susiję su pranciškonų vienuolių mi-
sionierių veikla po Lietuvos krikšto. 
Šie radiniai dėl savo retumo tyri-
mų eigoje buvo iškelti, Klaipėdos 
universiteto iniciatyva pradėtas jų 
konservavimo ir  restauravimo pro-
cesas, gautas Lietuvos kultūros tary-
bos dalinis finansavimas.

Projektui vadovauja radinių 
radėja, archeologė dr. Raimonda 
Nabažaitė, restauravimo darbus at-
lieka aukščiausios kvalifikacinės 
kategorijos archeologinių radinių 
restauratorius dr. Arūnas Puškorius, 
I kvalifikacinės kategorijos archeo-
loginių radinių restauratorė Aldona 
Skučienė.  

Radinių reikšmė
Panašūs odos krepšiai rasti ne 

pirmą kartą, tačiau vienas iš Ro-
kiškyje rastųjų  diržo krepšių yra 
unikalus visoje Lietuvoje. Jis iš-
likęs kartu su tiesiogiai jam pri-
klaususiu spurgeliais dekoruotu 
diržu, net gi pritvirtintas prie jo.

Tokio pilno ir taip gerai išliku-
sio komplekto iki šiol dar nebuvo 
surasta per visą Lietuvos archeo-
loginių tyrinėjimų laikotarpį.

Kitas diržo krepšys išlikęs 
prasčiau, bet yra daug reikšmingų 
odinių dirbinio detalių fragmentų 
autentiškose vietose.

Tai labai svarbu šių retai pasi-
taikančių dirbinių konstrukcijos 
pažinimui. Atliktos radinių rent-
geno nuotraukos atskleidė, kad 
krepšių viduje yra išlikę nemažai 
monetų. Tikėtina, kad restaura-
toriai ras  ir kitų, rentgeno nuo-
traukose neužfiksuojamų orga-
ninės kilmės dirbinių. Procesas 
dar vyksta. Svarbu paminėti, kad 
kartu su diržo krepšiais aptiktas 
ir peiliukas medinėmis kriauno-
mis. Jis įmautas į odinę makštį. 
Taip gerai išlikusios odinės peilių 
kriaunos ir odinių makštų lieka-
nos Lietuvos kapinynų medžiago-

je aptiktos pirmą kartą. 

Vizija Rokiškio krašto muziejui
Klaipėdos universitetui parale-

liai bendraujant su Rokiškio kraš-
to muziejumi, kuriam vėliau bus 
perduotos įkapės, jau yra aptarta 
įkapių eksponavimo muziejuje 
būtinybė, kartu išplečiant ekspo-
ziciją, skirtą Rokiškio bažnyčių 
istorijai.

Restauruoti odiniai diržo krep-
šiai galėtų tapti centriniais ekspo-
natais, pasakojančiais apie XVI–
XVII a. palaidojimo kultūrą, kartu 
apjungiant Klaipėdos universiteto 
2019–2020 m. bažnyčios aplinko-
je iškastą ir muziejui jau perduotą 
medžiagą. 

Kokių tikslų siekia 
restauratoriai?
Restauruojant XVI a. pradžios 

odinius diržo krepšius su metali-
niais apkalais pirmiausia svarbu 
užkonservuoti archeologinius 
radinius, kad vizualiai matoma 
oda, medis, spalvotasis ir juoda-
sis metalas mažiau prarastų savo 

pirminę išvaizdą. Kitas svarbus 
etapas  – susipažinti su radinio  
vidaus turiniu ir jį kruopščiai iš-
tirti. Tikimasi, kad bus surinkta 
papildomų duomenų apie krepšių 
tekstilę, naudotus siūlus, įvairius 
kitus augalinės kilmės artefaktus. 

Projekto komanda jau nekan-
trauja baigti restauruoti radinius 
suteikiant ekspozicinį vaizdą ir 
perduoti radinius Rokiškio krašto 
muziejui nuolatiniam saugojimui 
ir eksponavimui.

Klaipėdos universiteto inf.

Rokiškio Šv. Apaštalo Evangelisto Mato bažnyčia. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)
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Jūžintuose gimusi ir augusi 
Gabija Pajedaitė pasirinko šei-
mos medicinos rezidentūros stu-
dijas, kurių dalį sugrįžo atlikti į 
gimtinę, Rokiškio pirminės as-
mens sveikatos priežiūros centrą 
(PASPC). 

Perspektyvi sritis
„Baigusi gimnaziją pasirinkau 

medicinos mokslus, įstojau į Lie-
tuvos sveikatos mokslų universi-
tetą Kaune. Šią vasarą baigiau šias 
studijas, pasirinkau šeimos medi-
cinos rezidentūrą, nes vertinu ho-
listinį požiūrį į žmogaus sveikatą 
bei domiuosi ligų prevencija. Man 
patinka bendrauti su žmonėmis, 

dalyvauti tęstiniame gydymo pro-
cese. Manau, kad šeimos medicina 
– labai perspektyvi sritis, o šeimos 
gydytojo darbas išlieka panašus ne-
priklausomai nuo to ar dirbi mieste, 
ar periferijoje. Dėl to esame laisvi 
rinktis, kur norime kurti savo atei-
tį“, – apie savo pasirinkimą sakė 
gydytoja rezidentė. 

Paskatino sugrįžti
Pašnekovės teigimu, reziden-

tūros metu šalia praktinio darbo 
taip pat gilinamasi į šeimos gy-
dytojui aktualiausias temas. Nuo 
spalio mėnesio Rokiškio PASPC 
G. Pajedaitė dirba kartu su šeimos 
gydytoja Inga Jasiūniene. Rajono 
gydymo įstaigose rezidentų darbo 
principai išlieka tokie patys, kaip 

G. Pajedaitė šeimos gydytoja norėtų dirbti Rokiškyje. 
(G. Pajedaitės asmeninio archyvo nuotr.)

Rokiškio PASPC medikų komandą 
papildė kraštietė rezidentė

ir dirbant pagrindinėje rezidentū-
ros bazėje – rezidentas jau daug ką 
gali daryti savarankiškai, o, kilus 
neaiškumams, jam padeda vyresni 
kolegos.  

„Dalį rezidentūros atliekame 
įvairiose rezidentūros bazėse visoje 
Lietuvoje, o aš pasirinkau Rokiškio 
PASPC. Įvairių praktikų ir studi-
jų metu ugdoma meilė ir pagarba 
žmogui paskatino atsisukti ir į savo 
gimtąjį kraštą. Džiaugiuosi šiltu 
kolektyvo priėmimu bei pacientų 
supratingumu, prisidedant prie mo-
kymo proceso. Baigusi rezidentūrą 
norėčiau grįžti dirbti čia, todėl gera 
stebėti kaip kuriasi ir gražėja mūsų 
miestas“, – kalbėjo G. Pajedaitė.

Mūsų kraštietė Rokiškio PASPC 
dirbs iki sausio 1 dienos. 

Aušra MALINAUSKIENĖ

Visą mėnesį – nuo lapkričio 
9-osios iki gruodžio 7 dienos, vi-
dutinio amžiaus Rokiškio mies-
to ir rajono gyventojai, turintys 
riziką susirgti širdies ir krauja-
gyslių ligomis, kviečiami daugiau 
dėmesio skirti savo sveikatai. 
Kaip užkirsti kelią sunkioms li-
goms, jiems patars profesionalių 
medikų komanda iš Vilniaus. 
Nesu tikra ar jie visi medikai, gal 
įvardinti kaip lektoriai

Didelė tikimybė
Pasak Laimutės Narbutienės, 

Rokiškio rajono savivaldybės vi-
suomenės sveikatos biuro visuo-
menės sveikatos stiprinimo speci-
alistės, jų įstaiga nuo 2014 metų 
organizuoja mokymus, skirtus 
širdies ir kraujagyslių ligų rizi-
kos grupės asmenis. Juose įprastai 
kviečiami dalyvauti 40-55 metų 
vyrai ir 50-65 metų moterys. Ri-
ziką susirgti širdies ir kraujagyslių 
ligomis nustato šeimos gydytojas.

„Šie mokymai pritaikyti būtent 
toms asmenų amžiaus grupėms, į 
kurias paprastai patenka turintieji 
padidintą cholesterolio ir cukraus 
kiekius kraujyje, padidėjusį kraujo 
spaudimą ir antsvorį. Tokie rizikos 
veiksniai rodo, kad jei šiuo metu 
žmogus ir neserga, tačiau ateityje, 
nepakeitus savo gyvenimo būdo ar 
mitybos įpročių bei nesusirūpinus 
savimi, jam kyla didelė tikimybė 
susirgti širdies ir kraujagyslių ligo-
mis“, – aiškino L. Narbutienė.

Kokia programa?
Sveikos gyvensenos mokymai, 

kaip išsaugoti ir pagerinti sveikatą, 

truks visą mėnesį. Paskaitas rokiš-
kėnams skaitys, praktiniais patari-
mais dalinsis ir jų klausimus atsa-
kys Lietuvos antsvorio ir nutukimo 
prevencijos asociacijos „Lobesity“ 
prezidentė, doc. Rūta Petereit su 
komanda. 

„Susitikimai, kuriuose bus kal-
bama apie motyvaciją keisti gy-
venimo būdą, kaip didinti fizinį 
aktyvumą, kokia jo reikšmė krau-
jagyslių ir širdies ligų bei cukrinio 
diabeto profilaktikai, kokios ligos 
kyla dėl netinkamos mitybos ir 
kokia streso įtaka šių ligų atsira-
dimui, vyks vieną kartą per savai-
tę vakarais, po darbo valandų, ir 
truks nuo 1,5 iki 3 valandų. Ketu-
rios  (penkios paskaitos) paskaitos 
vyks gyvai, o paskutinė nuotoliniu 
būdu“, – sakė L. Narbutienė.

Stebuklingos piliulės nėra
Į šiuos mokymus savo pacien-

tus turi nukreipti šeimos gydyto-
jai, tačiau specialistė pastebi, kad 
tokiu būdu atėjusių mokymų lan-
kytojų būna vienetai. 

„Manau, kad dalį žmonių nuo 
mokymų atbaido kelios priežas-
tys. Viena jų, kad jie yra tęstiniai, 
trunka visą mėnesį (nebūtinai mė-
nesį, gali būti išdėstyta kitai, tai 
parašykite kad tęstiniai tik). Be 
to, reikia įdėti pastangų dirbant su 
savimi, keisti gyvenimo būdą, nes 
nėra stebuklingos piliulės, kurią 
išgėrus nieko nebereikės daryti. 
Kita priežastis, kad tokio amžiaus 
žmonės dirba, o po darbo turi savų 
reikalų, Trečia priežastis, moky-
mai vyksta mieste, todėl miestelių 
ir kaimų gyventojai turi specialiai 
išsiruošti į Rokiškį vakare, kai na-
muose turi savo ruošos“, – kalbėjo 
L. Narbutienė.

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė L. Narbutienė kviečia rokiškėnus rūpintis 
savo sveikata. (L. Narbutienės asmeninio archyvo nuotr.)

Vilniečių medikų komanda kviečia 
rokiškėnus mokytis gyventi sveikai

Turi galimybę
Kaip alternatyvą rajono gy-

ventojams susipažinti su sveika 
gyvensena, būtų galima rengti to-
kius mokymus ir miestelių ambu-
latorijose,(gal geriau rašyti kaimo 
bendruomenėse, vakarais ambula-
torijos tikrai nedirba) tačiau tokia 
praktika irgi nepasiteisino. Klau-
sytojų grupei suformuoti reikia 
10 asmenų, jeigu tiek ir atsiranda, 
tačiau po vienos kitos paskaitos 
didžioji dalis jų išsilaksto. Gal ne-
baigia viso mokymų kurso

„Gydytojai informuoja žmones 
apie tokių mokymų galimybes, ta-
čiau čia jau pats asmuo turi būti  
motyvuotas lankyti visą kursą. 
Pastebėjau, kad dažniausiai, kol 
nesusergama, tol nekreipiama dė-
mesio. Kai užklumpa liga, žmo-
gus pasižada viską keisti ir gyven-
ti sveikai, tačiau vos pasveiksta, 
greit pažadus pamiršta“, – sakė L. 
Narbutienė. 

Reikia registruotis
Vis tik tuos rokiškėnus, kurie 

nori gyventi sveikiau ir ilgiau, 
specialistė kviečia dalyvauti ne-
mokamuose mokymuose. 

Į juos galima registruotis Ro-
kiškio rajono savivaldybės vi-
suomenės sveikatos biuro tel. (8 
458) 52055. Užsiėmimai vyks Ro-
kiškio rajono savivaldybės admi-
nistracijos pastate, I aukšte (tary-
bos posėdžių salėje, Respublikos 
g. 94, Rokiškis). 

Lapkričio 9 d. 17.30–19.00 
val. Širdies ir kraujagyslių ligų bei 
cukrinio diabeto rizikos veiksniai 
ir jų profilaktika, sveikatos rodi-
klių supratimas – gyvenimo būdo 
pokyčius motyvuojančią paskaitą 
skaitys R. Petereit ir A. Šabajevas.

Lapkričio 9 d. 19.00–20.30 
val. Mitybos reikšmė lėtinių nein-
fekcinių ligų atsiradimui bei pro-
filaktikai (lektoriai – R. Petereit ir 
A. Šabajevas).

Lapkričio 22 d. 15.00–18.00 
val. Sveikatinamojo fizinio akty-
vumo reikšmė širdies ir krauja-
gyslių ligų ir cukrinio diabeto pro-
filaktikai. (Lektorė G. Baronaitė)

Lapkričio 24 d. 17.30–20.30 
val. Mitybos reikšmė lėtinių nein-
fekcinių ligų atsiradimui bei pro-

filaktikai (lektoriai – R. Petereit ir 
A. Šabajevas).

Gruodžio 1 d. 17.30–19.00 
val. Streso reikšmė širdies ir 
kraujagyslių ligų ir cukrinio dia-
beto atsiradimui. Streso valdymas 
(lektoriai – R. Petereit ir A. Šaba-
jevas).

Gruodžio 7 d. (nuotolinės pas-
kaitos laikas derinamas) Sveikatai 
palankaus maisto gamybos prin-
cipai (lektoriai – R. Petereit ir A. 
Šabajevas).
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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.

Dviračių sportas padėjo atrasti 
laisvą verslo nišą

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Tęsiame straipsnių ciklą apie 
verslo idėjų konkurso nugalėto-
jus. Šįkart pristatome dar vieną 
pirmosios vietos laimėtoją – Ro-
bertą Šnioką ir jo idėją – teik-
ti platesnio spektro dviračių ir 
elektrinių paspirtukų remonto 
paslaugas.

Priverstas mokytis
Juodupėje gyvenantis ir ten re-

montuoti dviračius planuojantis 
Robertas Šnioka juokauja: išmokti 
šio amato privertė gyvenimas. Jau 
6-erius metus dviračių sportu užsii-
mantis vyras pats susidūrė su bėda, 
kad prireikus rimtesnio remonto, 
meistrų tekdavo ieškoti Panevėžyje 
ar Anykščiuose. „Rokiškyje kaž-
kas remontuoja dviračius, bet nėra, 
kas rimčiau tuo užsiimtų – atliktų 
rato stipinavimą, priekinių šakių 
remontą, valymą. Buvau priverstas 
mokytis. Kadangi užsiimu dviračių 
sportu, tenka remontuoti ir savo, ir 
draugų dviračius. Žmonės vieni per 
kitus sužino – darbo yra sočiai“, – 
sakė R. Šnioka.

Už paramos pinigus, skirtus 
verslo pradžiai, jis planuoja įsigyti 
įrankius guolių išėmimui, įdėjimui, 
stipinavimui ir kitiems remonto 
darbams.

Dviratininkų daugėja
Nors Rokiškio mieste ir rajone 

dviračių infrastruktūra nelepina 
šio sporto mėgėjų, Robertas sakė, 
kad dviratininkų pastaruoju metu 
gerokai padaugėjo – tiek mėgėjų, 
tiek rimčiau sportuojančių. Šeimos 
išsiruošia su dviračiais į gamtą, yra 
sporto mėgėjų grupės, kurios su-

sirenka prasiminti pačių įrengtose 
trasose, keliauja į varžybas. Šiose 
grupėse – ir 4–6 metų vaikai, ir 
dviratį vis dar minantys 80-mečiai.

„Yra dviračių trasa Miliūnuose, 
gal ne kiekvienam įveikiama, nes 
kai kuriuose ruožuose  reikia dvi-
ratį užsistumti. Nenorintys minti, 
ten gali pasivaikščioti aplink ežerą. 
Trasą patys prižiūrime, pavasarį, 
kai joje atsiranda nugriuvusių me-
džių, išvalome, kad būtų saugu pra-
važiuoti.

Yra Kišūnų trasa, kur organi-
zuojamos dviračių ir motociklų 
varžybos. O takai? Specialių dvi-
račių takų, keliukų beveik nėra. 
Nuo Rokiškio veda dviračių takas, 

bet jis labai prastos būklės, reikia 
atnaujinti, ten medžių šaknys jau 
iškilusios, sugadinta danga. Kaž-
kada norėjo remontuoti, bet taip ir 
nutolo viskas“, – sakė R. Šnioka.  

Mina maratonuose
Juodupiškis pastebėjo, kad žmo-

nės vis dažniau renkasi šią trans-
porto priemonę ne tik sveikatos, 
bet ir taupumo sumetimais, nes 
brangstant kurui, kelionės tampa 
brangesnės. Jeigu būna graži diena, 
Robertas ir pats važiuoja į darbą su 
dviračiu. Iš Juodupės iki Rokiškio 
– 18 km, kita tiek – atgal, bet kaip 
sportininkui tai vienas juokas.

Koks krūvis būtų didelis? Paš-

nekovas aiškino: lėtai minant ga-
lima važiuoti ilgai, o jeigu minsi 
intensyviau, užtenka ir 30 min. 
Skaičiuojant kilometrais, per dieną 
gali nuvažiuoti ir 60, ir 200 km.

Robertas savo ištvermę dažnai 
pasitikrina įvairiose varžybose. Pa-
skutinis toks išbandymas buvo ne-
seniai vykęs Vilniaus MTB marato-
nas, kur teko varžytis su lietuviais, 
latviais, estais. Per stiprų lietų įvei-
kęs daugiau nei 60 km savo grupėje 
(V 40 ) R. Šnioka buvo devintas. 

„Sunkus buvo maratonas. Svar-
biausia buvo pravažiuoti trasą be 
lūžių, griuvimų, bet buvo labai ge-
rai“, – džiaugėsi sportininkas.  

Nauda ir žala
Paklaustas, kokia nauda iš dvi-

račio, pašnekovas sakė, kad  nau-
dos galima tikėtis tik tuomet, jei 
dviratis sureguliuotas ir važiuo-
jančiojo sėdėsena taisyklinga, kitu 
atveju galima kalbėti tik apie žalą.

„Aš jau daug metų sportuoju, 
matau, kad sėdėsena lemia tiek 
raumenų vystymąsi, tiek viso kūno 
stiprumą, sąnarių būklę. Jeigu yra 
nuokrypis, žmogus mina nepa-
siekdamas iki galo pedalų, tuomet 
irgi blogai, traumuoja save. Iškart 
pastebiu, jeigu žmogus ant dviračio 
sėdi netaisyklingai, patariu, sutei-
kiu informacijos ir parodau, kaip 
turėtų būti“, – apie dviratininkų da-
romas klaidas kalbėjo pašnekovas.  

Pasak Roberto, prasiminti su 
dviračiu gryname ore visada bus 
naudingiau negu sėdėti prie stalo. 
Minant dirba visas organizmas, 
beveik visi raumenys. Ir dar vienas 
privalumas – kad dviračių sportas 
universalus, tinkantis jauniems ir 
vyresniems.

Dažniausi gedimai
Anot R. Šniokos, dažniausi dvi-

račių gedimai – nuo sugadintos 
grandinės ir dviračio stebulės iš-
dilimo iki išsiklaipiusių stipinų ir 
ratlankių.

Tai, kad dviračiai neretai kai-
nuoja kaip nenaujas automobilis, 
nebūtinai pagerina detalių kokybę. 
„Grandinės labai nekokybiškos. 
Dviračiai brangūs, bet prekė ne 
visada neatitinka tą kainą, iš patir-
ties žinau, kad detalių kokybė kuo 
toliau, tuo labiau prastėja“, – savo 
pastebėjimais dalijosi pašnekovas.

Prie dviračio gedimų prisideda 
ir aplaidumas. Robertas griežtas: 
jeigu dviračio šeimininkas nepri-
žiūri savo turto, atsileidus varž-
teliui nekreipia į tai dėmesio, tai 
daiktas ilgai netarnaus. „Galima  
kreiptis į meistrą,  kad profilaktiš-

kai patikrintų dviratį, ypač sezono 
pradžioje arba pabaigoje. Jeigu 
planuojate žiemą nevažinėti, reikia 
sutepti dviračio guolius, grandinę. 
Jeigu pastatėte dviratį šaltoje vie-
toje, tai ten ir palikite, nes jeigu iš 
šilumos išnešite į lauką, detalės ok-
siduosis. Keičiantis temperatūrai, 
atsiranda drėgmė, greičiau  pagau-
na korozija, genda detalės“, – kaip 
prižiūrėti dviratį patarė R. Šnioka.  

Aplink rajoną
Nuo to laiko, kai susidomėjo 

dviračių sportu, Robertas išbandė 
ne vieną šios rūšies transporto prie-
monę. Ir dabar jo namuose stovi 
keli skirtingi dviračiai, skirti va-
žiuoti asfaltu, žvyrkeliams, miško 
keliukams ir pan.

„Dviračių sportas užkabino tuo, 
kad čia traumų mažiau, dirba visas 
kūnas – smagu“, – sakė Robertas, 
anksčiau daugiau laiko skyręs itin 
ekstremaliam sportui – Tailando 
boksui.

Viena įdomesnių kelionių dvi-
račiu, į kurią buvo išsiruošęs su 
keliais draugais – aplink Rokiškio 
rajoną. Išvažiavę ryte, „patikrino“ 
rajono ribas ir iki vakaro įveikė 220 
km atstumą.

Į keliones užsienyje dviračiu 
Robertas kol kas nemynė, kaip pats 
juokavo: žmona neleidžia. Tačiau  
neatmeta, kad tokių kelionių bus 
– svarbiausiai joms gerai pasiruoš-
ti, skirti laiko ir įvykdyti numatytą 
misiją.

Robertas Šnioka savo ištvermę dažnai pasitikrina įvairiose varžybose.

Dviračių sporto entuziastų kasmet daugėja. (R. Šniokos asmeninio albumo nuotr.)

Su apdovanojimu.
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Praėjęs sekmadienis, spalio 
16-oji, Jūžintų Šv. arkangelo 
Mykolo bažnyčioje buvo ypa-
tingas – čia su Rokiškio kultūros 
centro rajono padalinio Jūžintų 
sakralinės muzikos kolektyvu 
giedojo Judita Leitaitė – viena 
ryškiausių Lietuvos kameri-
nės muzikos atlikėjų, atvykusi 
su dukra smuikininke Paulina 
Daukšyte. Viešnios buvo nuste-
bintos choristų balsų, jų vado-
vės Vilmos Likienės energijos, 
vietinių svetingumo ir parapijos 
administratoriaus, kun. Jono 
Bučelio valgomos dovanos. 

„Ji – tarsi ugnikalnis“
„Rokiškio Sirenai“ J. Leitai-

tė pasakojo, kad viskas prasidė-
jo nuo krikščioniškos sakralinės 
muzikos konkurso „Garbė Visa-
galiui“, kurį atlikėja antrą kartą 
kartu su Šv. Pranciškaus ir Šv. 
Bernardino vienuolynu, rengė 
praėjusį pavasarį. Jame galėjo da-
lyvauti ir septynmečiai, ir šimta-
mečiai atlikėjai, ir chorai, žodžiu, 
buvo laukiami visi, kurie nori ir 
gali giedoti. 

„Staiga Jūžintų sakralinės 
muzikos choras man atsiunčia 
videoįrašą, kuris mums labai pa-
tiko, nes choristai ypatingai nuo-
širdžiai giedojo. Šis choras tapo 
konkurso laureatais. Vilniuje Ber-
nardinų bažnyčioje buvo koncer-
tas, Jūžintų choras atvažiavo gra-
žiai apsirengęs. Taip nuostabiai 
jie giedojo, taip džiaugėsi ta baž-
nyčia. Ypač mane nustebino choro 
vadovė Vilma, ji tarsi ugnikalnis, 
žmogus – vulkanas“, – pasakojo 
J. Leitaitė. 

Nežinojo kur yra 
Kiekvieną sekmadienį solis-

tė važinėja į Lietuvos bažnyčias, 
kuriose gieda. Iš viso jų aplankė 
apie 270, tačiau Jūžintuose iki 
praėjusio sekmadienio niekada 
nėra buvusi. Data, tinkama abiem 
pusėms, spalio 16-oji, buvo su-
derinta ir Jūžintuose imta ruoštis 
ypatingoms Šv. Mišioms. Tądien 

į mūsų rajoną J. Leitaitė išsiruošė 
su dukra smuikininke P. Daukšy-
te. 

„Tiesą sakant, net nežinojau 
kur ji yra“, – šypsojosi pašneko-
vė, pirmąkart giedojusi Jūžintuo-
se. 

Ji prisipažino, kad dėl kelio 
remonto, tądien vėlavo apie 15 
minučių. 

„Labai nemėgstu vėluoti, ta-
čiau Vilma mane ramino, kad kle-
bonas keletą minučių pavėlins Šv. 
Mišias. Jie nepadarė problemos iš 
to, tik pasakė, kol mūsų lauks, pa-
giedos susirinkusiems. Atvažiuo-
jame ir dar lauke išgirdome, kaip 
choras nuostabiai gieda, ir pati 
bažnyčia nustebino savo grožiu. 
Tądien nutiko dar daugiau įdomy-
bių“, – kalbėjo J. Leitaitė. 

Giedojo be repeticijos
Pasak operos solistės, Jūžintų 

choras – nepaprastai aukšto lygio, 
puikiai gieda keliais balsais. Iš 
anksto buvo sutarta, kad viešnia 
prisijungs ir kartu giedos su cho-
ristais. 

„Mano balsas prapuolė toje 
balsų gausybėje, nes visi labai 
geri balsai, puikiai išmokyti. Vil-
ma daug padirbėjo, reikia įdėti 
nemažai pastangų, kad kažkas 
gautųsi. Čia vien žodžiais ir entu-
ziazmu gyvas nebūsi. Ir, beje, per 
Šv. Komuniją dviese su Vilma be 
repeticijos pagiedojome giesmę 
„Panis angelicus“. Po to prasidėjo 
dar įdomiau“, – savo pasakojimu 
intrigavo J. Leitaitė.

Viešnia šypsosi, kad tądien 
dar vienas ją nustebinusių dalykų 
buvo tas, kad po palaiminimo Jū-
žintų klebonas J. Bučelis paėmė į 
rankas į gitarą, ėmė groti ir solo 
giedoti „Dona Nobis Pacem“. 

„Dar šito tai nemačiau“, – pri-
sipažino solistė. 

Apipylė dovanomis
Prieš koncertą, po Šv. Mišių, 

viešnia nusileido į apačią, prie al-
toriaus, nes, kaip ji sako, mėgsta 

Jūžintų sakralinės muzikos kolektyvas su soliste J. Leitaite. (V. Likienės asmeninio archyvo nuotr.)

Jūžintuose žinomą solistę J. Leitaitę sužavėjo 
choristai ir nustebino klebono vaišės

matyti žmones. J. Leitaitė su du-
kra smuikininke P. Daukšyte su-
sirinkusiems dovanojo muzikinių 
kūrinių, po kurių jos buvo pilte 
apipiltos dovanomis: kalvio ran-
kų darbo rožėmis, kurias pagami-
no choristas Gintautas Indrašius, 
vertingas knygas įteikė choristas, 
Kunigo J. Katelės fondo įkūrėjas 
ir valdytojas Leonardas Šablins-
kas, krepšelių su vietos gėrybėmis 
parūpino dar  vienas choristas, ra-
jono meras Ramūnas Godeliaus-
kas. Viešnias sveikino ir Jūžintų 
seniūnas Vytautas Strakys bei Jū-
žintų bendruomenės pirmininkas 
Jonas Rubikis. 

Norėtų sugrįžti 
„Buvome nustebintos žmonių 

dosnumo, svetingumo ir ypatin-
gai šiltos atmosferos. Itin pri-
bloškė klebono dovana – jo paties 
pagamintas karpis, kuris buvo ne-
regėtai skanus, dar tokio nebuvau 
ragavusi. Ir tokioje bažnyčioje 
dar nesu buvusi. Jeigu jau Rokiš-
kio meras čia važiuoja giedoti, o 
Vilma važinėja iš Pandėlio, matyt, 
ta Jūžintų bažnyčia turi ypatingai 
pritraukiančią galią. Vadinasi yra 
žmonių, kuriuos gali nusiųsti į ne-
gyvenamą salą ir jie vis tiek ten 
padarys tvarką. Kažkokia neįtikė-
tina energija. Labai daug gerano-
riškumo, gerumo. Esu laiminga, 
kad susipažinau su Vilma ir cho-
ristais, pabuvau Jūžintuose“, – 
kalbėjo J. Leitaitė. 

Atsisveikinant ji prisipažino, 
kad čia norėtų sugrįžti tada, kai 
bus šilta ir atlikti bendrą rimtą kū-
rinį su Jūžintų sakralinės muzikos 
kolektyvu. 

Sukėlė šoką
Šio choro vadovė V. Likienė 

taip pat smagiai prisimena praė-
jusį sekmadienį. Ji laiminga, kad 
mūsų rajone su jų bažnytiniu ko-
lektyvu giedojo ir pas juos sve-
čiavosi viena ryškiausių Lietuvos 
atlikėjų, mecosopranas J. Leitaitė. 

„Mus labai nudžiugino žinia, 

kad ji išreiškė norą giedoti su 
mumis. Tiesą sakant, jaudinausi, 
kaip choristai priims šią žinią, bet 
viskas praėjo puikiai. Šv. Mišios 
buvo įspūdingos, žmonės suva-
žiavo iš įvairių Rokiškio rajono 
vietų ir, kiek žinau, net Vilniaus. 
Toks susitikimas ir bendra veikla 
su J. Leitaite yra didžiulė pagarba 
ir įvertinimas mūsų kolektyvui, 
nors iš pradžių mūsų choristams 
ši žinia, tiesą sakant, sukėlė šiokį 
tokį šoką“, – sakė V. Likienė.

Neįprastas kvietimas
Beje, į ano sekmadienio Šv. 

Mišias choro vadovė savo sociali-
nio tinklo paskyroje išplatino ne-
įprastą kvietimą, parašytą rokiš-
kietiška tarme ir tądien į Jūžintus 
sutraukusį krašto ir net tik gyven-
tojus: „Pakucenat Kamajuos ir va-
žiuokit Jūžintuos. Spalią mėnesią 
šešioliktaj denoj, atvažiuosta ir 

tvarkoj! Tryliktų valandų su pusi 
lėkit grait unt mūsų pūsį. Jonas 
mišių paaukos, choras dą gražiai 
gedos. Draug su choru bus Judi-
ta, toj viešnia da nematyta. Jin iš 
Vilniaus atvažiuos, gražių giesmį 
ir viena gedos. Kai išgirstat josios 
balsų dą narėsta kitų kartų. Bus dą  
smuikas, irgi gros – pasijaustat de-
besuos. Saką mėras atvažias, sava 
balsų tūravas. Negirdėjat gal takią 
dalyką, ir valdžia giedas kartu, už 
dyka. Švintę bus tik Južintuos, ne-
pralaiskit gi pragos. Atvažiuokit – 
nesgailėsta, dūšių sava papenėsta. 
Ą pą viską vėl namą, nuotaikėlą 
bus kita.             Gal gi žinat kas 
jum kviečia? Aš gi – žmona pan-
deliečią.“

Matyt, neįprastas Šv. Mišių 
formatas, žinomos viešnios ir 
smagus kvietimas suveikė, Jūžin-
tų bažnyčia buvo sausakimša.  

Po viešnagės J. Leitaitė paliko šiltą 
atsiliepimą. 

Viešnios apsilankymui Jūžintų klebonas, kun. J. Bučelis specialiai paruošė karpį. 
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Pakriaunių kaime surengta 
literatūrinė-muzikinė popietė, 
kurios metu įvyko mūsų kraš-
tietės Gražinos Degutytės-Pitrė-
nienės išleistų trijų knygų, ku-
rių viena – rokiškietiška tarme, 
pristatymas. 

Popietėje eiles skaitė Anta-
našės, Bajorų, Gediškių, Obelių 
bibliotekininkės Rita Gernienė, 
Virginija Krasauskienė, Sigutė Ši-
manauskienė, Gražina Deksnienė 
ir Aurelija Tavoraitė bei Pakriau-
nių kaimo gyventoja Ona Marko-
vienė. 

Popietėje muzikinius kūri-
nius atliko Virginijus Venciulis. 
Skambėjo dainos, sukurtos pagal 
J. Degutytės-Pitrėnienės eiles. 
Susirinkę svečiai mėgavosi poezi-
ja ir muzika. Nebuvo pamiršta ir 
Ukraina. Ukrainiečių kalba eiles 
skaitė  Pakriaunių kaimo bibliote-
kininkė Onytė Krivilevičienė.  

Renginio metu pristatyta Vir-

Pakriauniuose skambėjo eilės ir dainos 
bei kvepėjo jazminų arbata

ginijos Krasauskienės, kuri dirba 
Bajorų bibliotekoje, nuotraukų 
paroda „Debesų laisvė“. Tai – tre-
čius metus iš eilės organizuojamo 
parodų ciklo „Ką veikia bibliote-
kininkės laisvalaikiu?“ dalis. 

Žinoma, neapsieita ir be apdo-
vanojimų. Vasara vyko projektas 
„Vasara su knyga“, kuriame da-
lyvavo aštuoni Pakriaunių kaimo 
bibliotekos skaitytojai. Tarp jų 
buvo ir vaikų ir suaugusiųjų. Va-
saros pradžioje jie užsiregistravo 
internetu ir sėkmingai atliko nu-
rodytas užduotis. Perskaitė po 5 
nurodyto turinio knygas. Iš daly-
vių buvo atrinkti trys prizininkai 
– Asta Paukštienė, Ija Nikitina ir 
Simas Kareniauskas. Beje, pasta-
rasis laisvai skaito knygas ir an-
glų kalba ir netgi dažnai vyksta 
į Rokiškio rajono savivaldybės 
Juozo Keliuočio viešąją bibliote-
ką pasiimti angliškų knygų. 

Pasibaigus gražiai popietei, 
poetė G. Degutytė-Pitrėnienė vi-
sus dalyvius sukvietė prie stalo 
vaišintis jazminų arbata. Pakriaunuose skambėjo poezijos posmai. (Organizatorių nuotr.)

NUOMONĖ: Rajono parama nuotekų įrenginiams: 
ar tikrai viskas taip gražu, kaip atrodė?

Norėčiau pasidalinti mintimis 
apie man šiomis dienomis aktu-
alią temą - buitinių nuotekų va-
lymo įrenginius.

Kadangi esu kaimo gyventojas, 
apie centralizuotą nuotekų valy-
mą galiu tik pasvajoti ir pavydėti 
miestelėnams. Vis plačiau girdimi 
gamtosaugininkų ir valdžios at-
stovų raginimai gyventi švariau, 
valyti buitines nuotekas ir nustoti 
teršti gimtąją žemę, kitaip esą Da-
moklo kardas jau kabo virš mūsų 
galvų ir būsime apdovanoti baudų 
atminimo kvitais.

Atsikrausčiau į kaimą iš mies-
to ieškodamas erdvės, gamtos ir 
švaresnio gyvenimo. Teko keisti 
vandens paėmimo iš šulinio, kana-
lizacijos, šildymo ir kitų sistemų 
vamzdynus, atnaujinti pasenusius 
kietojo kuro katilus į šiuolaikiš-
kesnius ir efektyvesnius, kas be ko 
ir pasistatyti buitinių nuotekų va-
lymo įrenginius. Net nekilo min-
čių, viską tvarkėmės tinkamai, kad 
sąlygos būtų artimos miesto gyve-
nimui, kad mūsų gyvenimas ma-
žiau terštų aplinką ir ta pati švari 
aplinka ir grynas oras džiugintų 
mus pačius, juolab, kad daugelis 
programų remia tiek atsinaujinan-
čią energijos gavybą, tiek valymo 
įrenginių įsigijimą ir pan.

Susigundėme parama buitinių 
nuotekų valymo įrenginiams. Juk 
valstybė tiesia pagalbos ranką, 
kaip nepasinaudosi - tik kvailys 
galėtų praleisti tokią progą. Tad 
plačiau apie ją.

Kaip suprantu, šia parama eili-
nis pilietis yra kviečiamas ne tik 
kad, švariai tvarkytis nuotekas, 
bet suteikiama valstybės parama 
motyvuoja įsigyti, susimontuoti ir 
valyti buitines nuotekas atsakin-
gai. Valio, viskas per daug puiku, 
kad tai būtų tiesa. Verta pabandyti.

Apytiksliai iki šių metų gegužės 
1 d., įteisinimui, mano žiniomis, 
reikėjo projekto (200 Eur), sta-
tybos leidimo (50 Eur) ir statinio 
kadastrinių matavimų (200 Eur), 
registracija registrų centre (?Eur), 
kurie turėjo atsieiti apie 500 Eur 
bendroje sumoje. Taip mes bu-
vome informuoti ir sutikome su 
sąlygomis. Įvykdžius šias sąlygas 
galėsime kreiptis į savivaldybę ir, 
pristatę dar kelis papildomus do-
kumentus, pateikti prašymą para-
mai gauti. Paramos tekstas skam-
bėjo taip: „Individualaus namo 
savininkas galės pretenduoti iki 50 
proc. patirtų išlaidų kompensaciją 
( ne daugiau nei 1 tūkst. Eur. kom-
pensacija“ ).

Pradėjome dokumentų tvarky-
mo etapą, viskas vyko pavasarį, 
bet dar iki lemtingos gegužės 1 d., 
net nekvepėjo. Padarėme projektą, 
išėmėme statybos leidimą, susi-
siekėme su statinio kadastrinius 
matavimus atliksiančiais matinin-
kais ir ėmėmės įteisinimo darbų, 
kurie turėjo nuvesti link saldžio-
sios paramos. Laikas ėjo, atėjo ir 
gegužės mėnuo. Susiskambinus su 
matininkais paaiškėjo naujos de-
talės dėl buitinių nuotekų valymo 
įrenginių įteisinimo. Pasirodo, vė-

lesne data nei iki gegužės 1 dienos 
registruojamiems buitinių nuotekų 
valymo įrenginiams įsiteisėjo nau-
ja tvarka ir nauji reikalavimai.

Projektas (200 Eur);
Statybos leidimas (50 Eur);
Inventorinė statinio byla / sta-

tinio kadastriniai matavimai (200 
Eur);

Statinio kontrolinė nuotrauka 
(50 Eur);

Ekspertas statybai (400 Eur);
Statybos vadovas (100 Eur);
Eksperto duomenų sukėlimas 

(50Eur).
Bendroje sumoje jau turime 

1050 Eur, net nešneku apie regis-
trų centro įregistravimo paslaugas, 
ten turbūt dar irgi paims pinigėlių. 
Viskas daroma iš asmeninių lėšų 
ir kiekvienas euras yra skaičiuo-
jamas, nes prie kaime nupirkto 
senos statybos namo darbo visa-
da užtenka. Gerai, kad tik užtektų 
darbo, visur reikalingos lėšos.

Galutinis rezultatas toks: už 
buitinius nuotekų valymo įrengi-
nius ir jų įrengimą sumokėjome 
apie 3000 Eur, kas 50 proc. pa-
tirtų išlaidų būtų 1500 Eur. Deja, 
žadamas tik 1000 Eur, ir tai tik su 
išlygomis, kas bus eilėje pirmeny-
biniai ir parama pasieks tik įvyk-
džiusius reikalaujamų dokumentų 
pluoštą. Tad tvarkydamasis šiuos 
įrenginius jau susidūriau su keliais 
dilemą sau keliančiais klausimais. 
Ar vargas įteisinant ir investuo-
jant asmenines lėšas naudingas 
man pačiam? Kodėl kaimynas turi 
naujai įrengtus buitinių nuotekų 

valymo įrenginius ir net neketi-
na kreiptis dėl įteisinimo, o aš, 
matai, mažas tvarkingas pilietis 
pasiryžau pasistumdyti biurokrati-
niuose koridoriuose ir dar su padi-
dinta kaina nei tai buvo žadėta iš 
pradžių. Man 1000 Eur už įrengi-
nio įteisinimą yra per dideli pini-
gai. Kitas dalykas, gaila, kad jau 
esu pusiaukelėje ir dalis pinigų jau 
pasiekė adresatus, o trauktis nėra 
kur.

Mano retorika tokia, kad kam 
įteisinti, jei gali gyventi neįteisi-
nęs? Kam parama, jei viena ranka 
duodama, o kita ranka atimama. 
Skamba taip, kad lyg ir turėčiau 
būti dėkingas, juk gausiu 1000 
Eur kompensaciją ir dokumentų 
tvarkymas atsipirks...išlaidos bus 
sugrąžintos, bet iš kitos pusės, jau 

viso šito biurokratinio aparato sū-
kuryje pradedu abejoti ar sutilpsiu 
į tuos 1000 Eur ir ar nepraneš ma-
tininkai ir ekspertai dar daugiau 
„džiugių“, finansiškai man nenau-
dingų žinių.

Aišku, visko jau nepaleisi ir 
nenumesi, bet mano perspėjimas 
visiems rajono gyventojams AR 
VERTA???

Tai yra originalus autoriaus tekstas.
„Rokiškio Sirena“ redakcijos nuo-

monė nebūtinai sutampa su išsakyta 
nuomone. 

Skiltyje „tribūna“ galite pasisakyti 
visi. Savo tekstą siųskite 

el. paštu reklama@rokiskiosirena.lt 
arba paprastu paštu 

Nepriklausomybės aikštė 12, Rokiškis.

Apleistas šulinys. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)
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ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE 
PRIKLAUSANČIO TURTO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

I BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vadovaujantis Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. TS-205 „Dėl leidimo Rokiškio rajono savivaldybės turtą išnuomoti viešo konkurso būdu” ir Rokiškio 

rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. 
sprendimu Nr. TS-113 „Dėl Rokiškio rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, BĮ Rokiškio rajono 
savivaldybės administracija išnuomoja Rokiškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą, 3 kv. m ant kitų inžinerinių statinių – vandens bokšto stogo, unikalus Nr. 7396-2008-5014, 
Bajorų k., Rokiškio kaimiškoji sen., Rokiškio r. sav.

2. Konkursą vykdo BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta turto nuomos viešų konkursų komisija.
3. Konkursas vykdomas tiesiogiai.
4. Konkurse gali dalyvauti visi suinteresuoti fiziniai ir juridiniai asmenys.
5. Dokumentai konkursui pateikiami lietuvių kalba.

II IŠNUOMOJAMO TURTO APRAŠYMAS IR NUOMOS SĄLYGOS
6. Informacija apie nuomojamą turtą: 3 kv. m ant kitų inžinerinių statinių – vandens bokšto stogo, unikalus Nr. 7396-2008-5014, Bajorų k., Rokiškio kaimiškoji sen., Rokiškio r. sav. (toliau-Turtas).
7. Turto naudojimo paskirtis, turto naudojimo ypatumai – elektroninio ryšio antenų bei įrangos montavimui ir elektroninių ryšių paslaugų teikimui.
8. Skelbiamas pradinis Turto nuomos mokesčio dydis 23,49 Eur per mėnesį. 
9. Nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį moka visus mokesčius, susijusius su išsinuomotu turtu bei atsiskaito už juos pagal paslaugų teikėjų pateiktas sąskaitas, už paslaugas apmoka per 5 

darbo dienas nuo sąskaitų gavimo arba pagal atskirą susitarimą su paslaugų teikėjais.
10. Nuompinigių mokėjimo tvarka. Nuomininkas mokės nuomos mokestį, pasiūlytą konkurso metu. Nuomininkas mokės nuompinigius kas mėnesį, prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau kaip 

iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos (jeigu tai ne darbo diena – iki kitos po jos einančios darbo dienos) pagal nuomotojo pateiktą sąskaitą. Nuomininkas, be nuompinigių, kas mėnesį mokės 
visus Mokesčius, susijusius su išsinuomotu Turtu.

11. Informacija apie delspinigius. Nuomininkas, per Sutartyje nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių ir (ar) kitų mokesčių ir įmokų, privalo mokėti nuomotojui 0,05 procento dydžio delspi-
nigius nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.

12. Turto nuomos terminas: Turtas išnuomojamas 5 metams su galimybe pratęsti sutartį ne ilgiau kaip 5 metų laikotarpiui.
13. Su nekilnojamojo turto nuomos sutarties projektu galima susipažinti https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ccbb38e043ef11edbc04912defe897d1.

III KONKURSO DALYVIŲ REGISTRAVIMAS, PARAIŠKŲ DALYVAUTI KONKURSE PATEIKIMAS IR TURTO APŽIŪRA
14. Konkurso dalyvių registravimo vieta: Rokiškio rajono savivaldybės administracija, Respublikos g. 94, Rokiškis, įmesti į pašto dėžutę, esančią šalia klientų aptarnavimo įėjimo, atvykus įteikti 

paraišką – papildomai informuoti Turto valdymo ir ūkio skyriaus vyriausiąją specialistę Gailutę Vaikutienę, tel. (8 656) 34924, g.vaikutiene@post.rokiskis.lt.
15. Paraiškų dalyvauti konkurse pateikimo terminas nuo 2022 m. spalio 21 d. 8:00 val. iki 2022 m. lapkričio 8 d. 17:00 val. Vokai priimami darbo dienomis, I ir III 8.00 –17.00 val., II ir IV 8.00 – 

18.00 val. pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val., V 8.00- 13.00 val.
16. Turto apžiūros sąlygos: Dėl turto apžiūros kreiptis į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir ūkio skyriaus vyriausiąją specialistę Gailutę Vaikutienę, tel. Nr. (8 458) 52 

272, (8 656) 34924, g.vaikutiene@post.rokiskis.lt.
17. Konkurso dalyvis prieš atvykstant registruotis privalo sumokėti į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos a.s. Nr. LT95 7300 0100 0257 7091, „Swedbank“, AB, banko kodas 73000 pra-

dinį įnašą, kuris lygus 3 mėnesių pradinio nuompinigių dydžio sumai ir sudaro 70,47 Eur.
18. Kita informacija. Paraiškos pateikimo vieta: Rokiškio rajono savivaldybės administracija, Respublikos g. 94, Rokiškis, įmesti į pašto dėžutę, esančią šalia klientų aptarnavimo įėjimo, atvykus 

įteikti paraišką – papildomai informuoti Turto valdymo ir ūkio skyriaus vyriausiąją specialistę Gailutę Vaikutienę, tel. (8 656) 34924, g.vaikutiene@post.rokiskis.lt. Užklijuotame voke, ant kurio 
nurodomas konkurso dalyvio pavadinimas, adresas, elektroninis paštas (jeigu konkurso dalyvis jį turi), turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos 
konkursui“, turi būti pateikti šie dokumentai:

; laisvos formos arba Savivaldybės nustatytos formos paraiška, kurioje nurodoma konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi 
fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas, steigimo dokumentų ar kitų steigimo faktą patvirtinančių dokumentų kopijos (šie reikalavimai taikomi juri-
diniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas; 

; teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo; 
; pasiūlymas, kuriame nurodytas konkretus turto nuompinigių dydis;
; paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą;
; finansų įstaigos išduoto dokumento, patvirtinančio, kad pradinis įnašas sumokėtas, kopija;
; konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai;
; dokumentai, kuriais patvirtinama, kad konkurso dalyvio veikla atitinka viešojo turto nuomos konkurso sąlygose nustatyto pobūdžio veiklą.
19. Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami BĮ Rokiškio rajono savivaldybės administracijoje, 2022 m. lapkričio 10 d. 10:00 val. 8 aukšto salėje.

Užs. 1937

Rokiškyje nugriuvo „Gerkonių elevatoriaus“ 
grūdų talpykla

Sugriuvo viena iš šešių „Gerkonių elevatoriaus“ grūdų talpyklų, esanti Pramonės g. 9A, Rokiškyje. Talpykla buvo pilna grūdų, kuriuos bando gelbėti įmonės darbuotojai.
Šiuo metu elevatorių eksploatuoja įmonė „Galinta“, kuri skelbiasi, jog superka glifosatu neapdorotus grikius ir avižas.

„Rokiškio Sirena“ inf.

Nugriuvusi „Gerkonių elevatoriaus“ grūdų talpykla. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)
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Visus rajono ūkininkus, juos 
aptarnaujančių įstaigų ir žemės ūkio 

įmonių atstovus kviečiame į:
TRADICINĘ RAJONO ŽEMDIRBIŲ ŠVENTĘ

2022 m. spalio 28 d. 13 val.
Rokiškio rajono savivaldybės kultūros centre

Respublikos g. 96, Rokiškis

Konkurso „Pažangiausi metų ūkiai – 2022“ laimėtojų apdovano-
jimas, muzikinės grupės „Nešpėtni bernai“ koncertas,

vakaronė prie vaišių stalo.

Nuoširdžiai kviečiame šventinę nuotaiką kurti kartu! 

Šventės organizatoriai – Rokiškio rajono ūkininkų sąjunga, 
Rokiškio rajono savivaldybės administracijos žemės ūkio skyrius 

VALSTYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO 
VIEŠOJO NUOMOS KONKURSO SĄLYGOS

Rokiškio profesinio mokymo centras, juridinio asmens kodas 190804895, 
adresas Melioratorių g. 1A Kavoliškio kaimas, Rokiškio kaimiškoji seniūni-
ja, Rokiškio rajono savivaldybė, skelbia konkursą.

Išnuomojamas Valstybei nuosavybės teise priklausantis ir šiuo metu Ro-
kiškio profesinio mokymo centro patikėjimo teise valdomas nekilnojamasis 
turtas – sporto salės patalpos centro pastate, adresu Melioratorių g. 1 A, Ka-
voliškio k., Rokiškio kaimiškoji seniūnija, Rokiškio r. sav. (pastatas pažy-
mėtas plane – 1C2p, unikalus numeris – 7399-0004-2017, bendras pastato 
plotas – 3961,08 kv. m., nuomojamų patalpų indeksai: 1-4 621,73 kv. m, 1-8 
27,74 kv. m. , 1-9 1,09 kv. m., 1-10 1,25 kv. m., 1-11 1,36 kv. m., 1-12 1,46 
kv. m., 1-13 3,75 kv. m., 1-23 16,72 kv. m., 1-24 1,53 kv. m., 1-25 1,28 kv. 
m.) bendras nuomojamas plotas – 677,91 kv. m. laisvu nuo užsiėmimų metu 
sporto treniruotėms ir sportiniams renginiams organizuoti (sportinei kultū-
rinei veiklai vykdyti). Pradinis nuompinigių dydis – 6,00 eurai už vieną 
valandą. Turto nuomos sutarties terminas iki 2023 m. birželio 30d. imtinai.

Nuompinigiai nuomotojui turi būti mokami kas mėnesį, prieš praside-
dant mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 d. pagal nuomo-
tojo pateiktą sąskaitą.

Delspinigiai už nuomininko praleistą nuomos mokesčio mokėjimo ter-
miną – 0,05 procento nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą 
dieną.

Konkurso dalyviai registruojami nuo 2022 m. spalio 26 d. 8.00 val. iki 
2022 m. spalio 28 d. 14.00 val. mokyklos buhalterijoje. Įgaliotas asmuo 
Vida Bugailiškienė, tel. 8458 26922.

Konkurso dalyviai paskelbtose konkurso sąlygose nurodytu laiku patei-
kia komisijos nariui užklijuotą voką ant kurio turi būti užrašyta: konkurso 
dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio konkursas buvo skelbtas, pava-
dinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Voke turi būti pa-
teikta paraiška, kurioje nurodyta: konkurso dalyvio pavadinimas, arba var-
das ir pavardė, įmonės arba asmens kodas, adresas, tel. numeris, el. paštas, 
pageidaujamo išsinuomoti turto pavadinimas, paaiškinimas, kokiam tikslui 
konkurso dalyvis naudos turtą, siūlomas nuompinigių dydis, bankiniai re-
kvizitai, atsiskaitomosios sąskaitos numeris ir asmens tapatybę patvirtinan-
čio dokumento arba įmonės steigimo pažymėjimo kopija.

Kartu su voku pateikiami  dokumentai, patvirtinantys, kad sumokėtas 
pradinis įnašas. Konkurso dalyvio pradinis įnašas lygus vieno mėnesio pra-
diniam nuompinigių dydžiui sumokamas prieš atvykstant registruotis kon-
kurso dalyviu į RPMC atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT724010041500030075. 
Dalyvis, pasiūlęs didžiausią kainą, turės pirmumo teisę pasirenkant užsiė-
mimų laiką.

Turto apžiūra vyks nuo 2022 m. spalio 21 d. 8,00 val. iki 2022 m. spalio 
25 d. 15,00 val.  Atsakingas asmuo – Audrius Dilys, mob. tel. 8698 86941

Komisijos posėdis įvyks 2022 m. spalio 28 d. 15.00 val. Melioratorių 
g.1A, Kavoliškio k., Rokiškio r. 102 kab. 

Užs. 1937
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• Atliekame suvirinimo darbus. 
Atvykstame į objektą.  
Tel. 8 607 03 608. Rokiškis
• Mobiliu juostiniu gateriu 
pjauname medieną.  
Tel. 8 699 53 750. Rokiškis
• Gaminu lauko kubilus su 
išoriniais ir vidiniais pečiais. 
Pristatau į vietą.  
Tel. 8 604 13 441. Rokiškis
• Kokybiškai ir greitai 
remontuojame daugiabučių 
laiptines. Taip pat atliekame visus 
kitus vidaus apdailos darbus. 
Stogų dengimas prilydoma danga. 
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• Buitinių nuotekų 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
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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

NUOMA

• Išsinuomočiau žemės sklypą 
Rokiškio raj. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 687 54 745. Rokiškis
• Išnuomoju garažą prie skaičiavimo 
centro Gruodžio g-tvė. Pirmas 
korpusas nuo gaisrinės.  
Tel. 8 687 42 957. Rokiškis
• Nuo lapkričio 1 d., 
išnuomojamas&nbsp;2-jų kambarių 
būtas. Namas renovuotas, pirmas 
aukštas.. Tel. 8 615 28 891. Rokiškis
• Išsinuomočiau žemės ūkio 
paskirties žemę. Žemė gali būti 
apleista. Tel. 8 621 27 880. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti vieno kambario 
butą. Privalumas, kad bute galėtų 
gyventi ir katinas (tvarkingas, 
ramus). Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 672 01 325. Rokiškis
• Dviejų kambarių butą Panevėžio g. 
Pirmas aukštas, namas renovuotas. 
Tel. 8 610 68 239. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti žemės.  
Tel. 8 615 46 365. Rokiškis
• Ūkininkas ieško išsinuomoti 
žemės Rokiškio r..  
Tel. 8 600 76 603. Rokiškis
• 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

NEKILNOJAMASIS TURTAS
• Ežerų krašte, Jūžintų miestelyje, 
netoli ežero mūrinį 125 kv. m namą. 
4 kambariai. Iš vidaus apšiltintas. Po 
namu sausas rūsys, garažas. Ūkiniai 
pastatai (klėtis, rūkykla, du rūsiai). 
Namas kraštinis 25 arai (papildomai 
yra 36 arai). Kaina 58000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Tvarkingą vieno kambario butą, 
Juodupėje. Bute yra tamsusis 
kambarys, balkonas. Ramūs 
kaimynai. Butas parduodamas 
su baldais ir buitine technika.. 
Kaina 5500 Eur. Tel. 8 650 76 775. 
Rokiškis
• Tvarkingą namą Rokiškio r., 
Juodupės miestelyje. Name pakeisti 
visi radiatoriai, šiltintas antras 
aukštas, naujai išvedžiota elektra, 
plastikiniai langai. Lieka dalis baldų. 
Kiemas išklotas trinkelėmis. Yra 

erdvus ūkinis pastatas - du garažai, 
pagalbinės patalpos, rūsys. 10,5 arų 
sklypas. Kaina 46000 Eur.  
Tel. 8 618 36 120. 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. Kaina 38000 Eur. 
Tel. 8 647 79 447. Rokiškis
• 3 kambarių butą Jaunystės g. 
21. Penktas aukštas. Reikalingas 
remontas. Skambinti tel. po 12 val. 
Tel. 8 603 10 473. Rokiškis
• Tvarkingą 3 kambarių butą 

Rokiškyje, Jaunystės g. Mūrinis 
namas. Svetainė sujungta su virtuve. 
Įstiklintas balkonas. Vonioje 
elektrinės šildomos grindys. Lieka 
visi baldai. Tvarkinga laiptinė. Butui 
priklauso rūsys. Kaina 59000 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 2 kambarių butą P. Širvio g. 13. 
4 aukštas iš 5. Ne kampinis, 50 
kv. m ir erdvus rūsys. Daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 32000 
Eur. Tel. 8 609 38 203. Rokiškis
• 2 kambarių butą Pandėlio g. 31-5, 
Rokiškis. Antrame aukšte. Šildymas 
kieto kuro katilu. Du rūsiai, vieta 
automobiliui, plastikiniai langai. 
Bendras plotas 60,48 kv. m, 
gyvenamasis plotas 38,59 kv. m. 
Kaina 26000 Eur. Tel. 8 621 27 880. 
Rokiškis
• Gamybos sandėliavimo pastatą 
Taikos g. 19 B, Rokiškis. Pastatas 
110 kv. m ir antras aukštas 31 kv. m. 
Apsaugos signalizacija, priešgaisrinė 
signalizacija, apsaugos kameros, 
internetas. Kaina 60000 Eur.  
Tel. 8 626 49 347. Rokiškis
• 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
• 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

• Ieškau bet kokio darbo.  
Tel. 8 678 26 467. Rokiškis
• Moteris dirbanti socialinį darbą 
ir turinti darbo patirties ieško 
papildomo darbo po darbo valandų 
ir šeštadieniais. Galiu atvežti maisto. 
Vairuoju automobilį. Galiu dirbti 
nuo 18 val. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 8 616 93 765. Rokiškis
• Vyras ieško  bet kokio darbo.  
Tel. 8 694 18 278. Rokiškis
• 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 
darbininko darbo. Man 45 m., vyras, 
iš Juodupės. Tel. 8 680 90 181. 
Rokiškis
• Ieškau darbo savaitgaliais. Esu 
vairuojantis. Tel. 8 615 91 429. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

SIŪLO DARBĄ

• Darbo pasiūlymas spausdinimo 
staklių operatoriams, ieškantiems 
darbo Olandijoje, Baarle Nassau 
mieste. Kaina 2080 Eur.  
Tel. 8 637 08 855. Rokiškis
• Trumpalaikį kontraktą su galimybe 
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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

KITA

• Naują skėčių laikiklį. Telpa daug 
skėčių. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 605 62 035. Rokiškis
• Sauskelnes suaugusiems Sena XL 
30. Kaina 15 Eur. Tel. 8 652 92 396. 
Rokiškis
• Repelentus medelių apsaugai nuo 
kanopinių žvėrių Cervacol Extra. 5 
kg. Tel. 8 684 21 243. Rokiškis
• Sausas malkas. Vežame maišais. 
Maiše yra 1,5 m. Tel. 8 680 49 599. 
Rokiškis
• Skaldytas malkas mažais kiekiais. 
Atvežu. Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Sausas malkas 5 m. Obeliai. Kaina 
200 Eur. Tel. 8 620 66 284. 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) 
5 sekcijų Solidmax. Kaina sutartinė. 
Tel. 861602269. Tel. 8 616 02 268. 
Rokiškis

• Česnakus sėklai ir valgymui. Kaina 
3 Eur. Tel. 8 686 02 301. Rokiškis
• Metalinį tvirtą naują stovą 3 
gėlėms. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 605 62 035. Rokiškis

AUGALAI

BALDAI
• Puikios kokybės ištiesiamą kampą. 
Teirautis telefonu. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 621 97 838. Rokiškis
• Naudotą viskozinį čiužinį. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 616 80 106. Vilnius
• Sofą-lovą. Išsiskleidžia. Kaina 125 
Eur. Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Prieškambario komplektą. Kaina 
160 Eur. Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Virtuvinį komplektą. Staliukas 
stiklinis stabilus tvirtas. Lengvai 
prasiilgina iš šonų, Prailginto 
matmenys 132x80 cm, neprailginto 
80x80 cm. 6 vienodos kėdes 

(mokėta 240 Eur). Oda turi defektų. 
Galiu atvežti. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 696 65 249. Anykščiai
• Geros būklės salono kampą su 
miegama funkcija. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 624 30 118. 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

• Sidabrinės spalvos naudotą didelį 
šaldytuvą Ardo. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 616 80 106. Vilnius
• Seną gerai veikiančią skalbimo 
mašiną Beko. Tel. 8 608 07 150. 
Rokiškis
• Veikiantį automatinį Bosch Vera 
100 kavos aparatą. Kaina 160 Eur. 
Tel. 8 650 72 350. Rokiškis
• Vieną iš dviejų kavos aparatų. 
Kavos aparatai pilnai automatizuoti 
ir veikiantys. Matomos dėvėjimo 
žymės. Vieno kavos aparato kaina 
250 Eur. Atsiimti galima nuo spalio 
30 iki lapkričio 5 d.  
Tel. 8 672 66 375. Rokiškis
• Ketaus radiatorius. 4 vnt. po 9 
sekcijas. Radiatoriaus kaina 27 Eur. 
Tel. 8 687 46 047. Rokiškis
• Lauko viryklę. Tel. 8 606 87 558. 
Biržai

BUITINĖ TECHNIKA

• Ieškomi geri ir mylintys 
šeimininkai šiems trims 
gražuoliams. Tel. 8 696 00 924. 
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

DOVANOJA

• Atiduodu geros būklės šaldytuvą. 
Tel. 8 687 13 726. Rokiškis

• Naują rankinuką. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 605 62 035. 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

DRABUŽIAI/AVALYNĖ

• Yamaha namų kiną. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 693 04 817. Rokiškis
• 2din multimediją. Nesubraižyta, 
tvarkinga. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 647 48 020. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

VAIZDO TECHNIKA
• Televizorių Samsung. Įstrižainė 81 
cm. Kaina 90 Eur. Tel. 8 639 95 868. 
Rokiškis

• Labai gražų Hailendų buliuką. 
Gimęs 2021 m. blandžio mėn. Kaina 
600 Eur. Tel. 8 682 42 137. Rokiškis
• Jaunas avytes ir avinukus. Gimę 
2022 pavasarį. Tėvas kilmingas Ile 
de france avinas. Motinos mišrūnės. 
Kaina nuo 150 Eur.  
Tel. 8 682 42 137. Rokiškis
• Kaimiškai augintas kiaules. 3 Eur/
kg. Tel. 8 620 31 985. Rokiškis
• Š. m. liepos 8 d. mūsų veislyne 

GYVULIAI, GYVŪNAI

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

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

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Medų kibirais po 30 kg. Kibiro 
kaina 100 Eur. Tel. 8 685 14 688. 
Rokiškis
• Mažas bulves pašarui. 6 maišus, 
kaina 0,10 Eur/kg. Pandėio 
seniūnija. Tel. 8 646 81 861. 
Rokiškis
• Bulves Karalienė Ana.  
Tel. 8 614 32 843. Rokiškis
• Medų 4 Eur/kg, bičių duonelę už 
dėžutę 10 eurų (300 g).  
Tel. 8 683 52 087. 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

MAISTO PRODUKTAI

Ekranas nedužęs. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• Naudotą telefoną Samsung Galaxy 
S7. Baterija laiko gerai. Yra dėžutė, 
kroviklis. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 610 24 126. Rokiškis
• Vieną iš pirmųjų liečiamą telefoną 
Samsung. Geras akumuliatorius, 
yra kroviklis. Tel. 8 608 07 150. 
Rokiškis
• Gerai veikiantį telefoną Xiaomi 
redmi 9A. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 622 68 880. Rokiškis
• Gerai veikiantį telefoną NOUS 
5006. Naujas krovimo lizdas, nauja 
baterija. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 622 68 880. Rokiškis
• Naują nenaudotą telefoną Samsung 
A53 5 G 128 GB. Juodos splavos. 
Kaina 330 Eur. Tel. 8 672 09 395. 
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

MOBILIEJI TELEFONAI

• Gerai veikiantį telefoną Samsung 
ACE GT 5830. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 622 68 880. Rokiškis
• Huawei P Smart. Pilnai veikiantis. 

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

PRAŠO PADOVANOTI

• Naudotą pasostę vaikui. Kaina 5 
Eur. Tel. 8 605 62 035. Rokiškis
• Geros būklės vaikišką lovą su 
čiužiniu. Tinka nuo 2 iki 9 m. vaikui. 
Galėčiau atvežti. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 607 56 198. Rokiškis
• 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

PREKĖS VAIKAMS
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Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 
7380/0001:95), esančio Papartynės k., Rokiškio r., 
savininkę E.K., kad  UAB „Geo optimus“ matinin-
kas Ramūnas Varnas (kvalifikacijos pažymėjimo 
Nr.2M-M-59) 2022-11-03 13 val. vykdys žemės 
sklypo (kadastro Nr. 7380/0001:54), esančio Čipy-
rių k.10, Rokiškio r., ribų ženklinimo darbus.       
Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreip-
tis į UAB „Geo optimus“ matininką R.Varną adresu 
Perkūno g.5A, Rokiškis, el. paštu ramunas7@gmail.
com arba telefonu 8 685 77037

Užs. 1935

• Rasta asmens tapatybės kortelė 
Edgaro K. gimimo 2001-04-21. 
Kreiptis į Rokiškio Sirena redakcija. 
Tel. 8 666 76 777. Rokiškis
• Rasti raktai su pakabuku Nijolė. 
Tel. 8 624 28 986. Rokiškis

RASTA, PAMESTA

• Mažai naudotą pilvo preso 
treniruoklį. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 622 11 600. Rokiškis

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS

• Naudotą šakinį keltuvą paletėms 
vežti. Tel. 8 695 63 060. Rokiškis
• Labai pigiai keramikines plyteles 
sienoms žalsvos spalvos. 17x17, 
apie 14 kv. m. Tel. 8 650 97 026. 
Rokiškis
• Įvairią pjautą statybinę medieną. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Trifazes pjovimo obliavimo stakles 
eglutės tipo. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 606 87 558. Biržai
• Tvarkingą praktiškai nenaudotą 
tiesinį pjūklą Stanley su 
dokumentais. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 675 43 603. Rokiškis
• Sriegiapjovę vamzdžiams. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Putų polistireno plokštes ESP 100. 
Matmenys: 100x100x5 cm. Kiekis: 
6 pak. po 12 plokščių. Pako kaina 40 
Eur. Tel. 8 687 46 047. Rokiškis
• Šalto lankstymo stakles. Įvairių 
gaminiu lankstymui. Staklės 
savadarbės, nukopijuotos nuo K3. 
Kaina derinama. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Elektrinį diskinį pjūklą ir T-150 
traktoriaus padangą su ratlankiu.  
Tel. 8 658 88 388. 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

STATYBINĖ ĮRANGA

• Senovini dviejų korpusų plūgą 
Ventzki Graudenz. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 606 87 558. Biržai
• 2pts-4 priekabą (didžioji). Be 
dokumentų. Kaina 1250 Eur.  
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis
• MTZ-80. Kaina 2500 Eur.  
Tel. 8 600 72 049. Rokiškis
• Skutiką. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 600 72 049. Rokiškis
• Kultivatorių 1000 Eur, plūgą 
1050 Eur. Su rimtu pirkėju kaina 
derinama. Tel. 8 683 04 665. 
Rokiškis
• 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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• 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
• Mercedes Benz A klasės 17 
modelis dalimis. 1997 m., 1,6 l, 
CDI, dyzelis. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• Audi ratus. Lieti ratlankiai, 
padangos mažai naudotos M+S 
215/50 R17. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 601 91 785. Rokiškis
• Dvi Nokian R18 M+S padangas 
245/40. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• Padangas 225/50 R17 
Continental. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Ratlankius R16 su M+S 
padangomis. Tinka Volvo, Ford. 
5x108 tarp skylių, centrinė 63. 
Komplekto kaina 70 Eur.  
Tel. 8 626 96 006. Rokiškis
• Originalius Škoda lietus 
ratlankius su labai geromis 
žieminėmis padangomis Good Year 
205/65 R16 dygliuotos.  
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• Kolonėlę. Daugiau informacijos 
telefonu. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 622 29 819. Rokiškis
• Bagažinės kilimėlį Toyota 
Avensis sedanas nuo 2008 m. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 687 30 638. 
Rokiškis
• R16 ratus. Audi, VW. Dvi geros 
žieminės, dvi blogos. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• 2010 m. Škoda Fabija žiemines 
padangas 5-6 mm 165/70 R14 su 
ratlankiais. Komplekto kaina 80 
Eur. Tel. 8 612 81 356. Rokiškis
• Audi A3 ratlankius R15 su 
žieminėmis padangomis. Kaina 
140 Eur. Tel. 8 698 55 357. 
Rokiškis
• Audi A4 dalimis. 1,9 l, 81 kW. 
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Padangas 175/65 R14 M+S. 
Kaina už abi 20 Eur.  
Tel. 8 606 14 217. Rokiškis
• Padangas 225/45 R17 M+S. 
Likutis 6 mm. Už abi 45 Eur. Tel. 
8 606 14 217. Rokiškis
• Stogo bagažinę Kamei. 
Rakinama, yra 2 raktai. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 650 72 350. Rokiškis
• Naudotas geros būklės 
universalias padangas pritaikytas 
žiemai (su snaigėmis) 195/65 R15. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 686 26 668. 
Rokiškis
• Passat B5 B5+ dalimis. 1,9 l, 81 
kW, 85 kW, 96 kW.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Žiemines padangas 215/60 R17. 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

4 vnt. Vasarą neeksplotuotos. 
Padangų likutis 5/6 mm. Kaina 
20 Eur/vnt. Tel. 8 650 72 350. 
Rokiškis
• Goodyear padangas 205/55 R16, 
4 vnt. 40 Eur., 215/65 R16, 2 vnt. 
20 Eur. 215/65 R16, 2 vnt. 20 Eur. 
Tel. 8 603 03 336. Rokiškis
• 1999 m. VW Sharan dalimis. 
Yra radiatoriai, durelės, dangčiai, 
bamperiai, žibintai, stopai.  
Tel. 8 607 56 198. Rokiškis
• Kormoran Snow žiemines 
padangas 195/65 R15. Pagamintos 
2020 m. 4 vnt. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 686 20 474. Rokiškis
• Lengvojo lydinio ratlankius su 
padangomis 215/55 R16. Kaina 
250 Eur. Tel. 8 698 16 564. 
Rokiškis
• Žieminės padangas Yokohama 
215/60 R17. Protektorius apie 4 
mm. 4 vnt. už 40 Eur.  
Tel. 8 676 62 702. Rokiškis
• Naudotas padangas. Išmatavimai 
- 215 ,55 ,16. Kaina nurodyta už 
visas 4.. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 620 42 124. Rokiškis
• Opel Astra dalimis. 2002 m., 1,7 
l, 55 kW. Sankabą, starterį.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• 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
• 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
• 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

• Iš Vokietijos tvarkingą automobilį 
Seat Ibiza. Pilna serviso istorija. 
Benzinas, 1,2 l. Kaina 1150 Eur.  
Tel. 8 627 00 706. Rokiškis
• VW Transporter. 1993 m., TA iki 
2023-12, 2,4 l, dyzelis.  
Tel. 8 617 42 594. Rokiškis
• El. paspirtuką. Tel. 8 611 01 421. 
Rokiškis
• Škoda Octavia. 2007 m., 1,9 l, 
dyzelis, automatas, universalas. Kaina 
2750 Eur. Tel. 8 687 16 357. Rokiškis
• Žiemines padangas 205/50 R17. 
Labai mažai važiuotos, likutis 8 mm. 
Kaina 210 Eur. Tel. 8 652 31 959. 
Rokiškis
• Krosinį 250cc. Pakeistas naujas 
stūmoklis su žiedais ir vožtuvais. Kaina 
650 Eur. Tel. 8 607 68 436. Rokiškis
• Geros būklės elektrinį dviratį Momas 
Jason Ebike 2022. S-M (16) dydžio 
rėmas. 27,5 colių ratai. Microshift 
galinis permetėjąs 1x8. Hidrauliniai 
diskiniai stabdžiai. Bewo variklis 
250W 50 nm. Samsung baterija 36 V 
14 AH 504 WH R. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 627 26 002. Rokiškis
• Ford Focus. 1999 m., 1,8 l, TDI, 66 
kW, TA iki 2023-01-29. Universalas, 
kablys, centrinis užraktas. Kaina 300 
Eur. Tel. 8 622 68 880. Rokiškis
• Nissan Terrano visą arba dalimis. 
2000 m., 2,7 l, TDI. Lūžęs rėmas, 
važiuojantis. Kaina 1250 Eur.  
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Tvarkingą VW Passat. 1,8 l, 110 
kW, benzinas/dujos. Odinis salonas, 
sutvarkyta važiuoklė, pakeisti stabdžių 
diskai, kaladėlės. Žieminių padangų 
komplektas. Važiuoja puikiai. Kaina 
derinama. Kaina 1500 Eur. Tel. 8 619 
50 036. Rokiškis
• Geros būklės Renault Espase. 2005 
m, 2,2 l, dyzelis. Automobilis iš 
Vokietijos. TA iki 24 m. Papildoma 
informacija telefonu. Kaina 1700 Eur. 
Tel. 8 626 98 422. Rokiškis
• Volkswagen Sharan. 2003 m., 1,9 
l, 96 kW, 7 vietų. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Seat Alhambra. 2 l, dyzelis, 7 vietų. 
Yra kablys. Tel. 8 685 75 884. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS
• Volkswagen Golf. 2009 m., 2 l, 
dyzelis, mechaninė.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Subaru Forester. 2006 m., 2 l, 
benzinas, 4x4 varomi. Kaina 2700 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Iš Vokietijos Passat B5,5. Benzinas, 
1,8 l, Turbo, 110 kW, universalas. Su 
žieminėmis padangomis. Kaina 1300 
Eur.  
Tel. 8 621 27 880. Rokiškis
• Tik iš Vokietijos Opel Astra. 2006 m., 
1,9 l, dyzelinas, 74 kW, universalas. Su 
galiojančia vokišką TA. Galima iš karto 
registruoti Lietuvoje. Kaina 1650 Eur. 
Tel. 8 621 27 880. Rokiškis
• Audi A6. 2001 m., 2,5 l, dyzelis, 110 
kW (čipuotas), 6 bėgių, universalas, 
TA iki 2024-05. Kuriasi be problemų. 
Nauja važiuoklė. Kėbulas 8/10. Turi 
keletą rūdžių. Kaina galutinė. Daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 1200 Eur. 
Tel. 8 622 33 390. Rokiškis
• Mercedes Benz E220. 2002 m., 
dyzelis, automotas. Kaina 1050 Eur. 
Tel. 8 629 45 390. Rokiškis
• Automobilinę priekabą MMZ. Ilgis 
1,70 m, plotis 1,60 m. Su dokumentais, 
yra TA, draudimas. Kaina 450 Eur. Tel. 
8 614 87 836. Rokiškis
• 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
• 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



08:55 Beprotiškos melodijos 
09:25 Ogis ir tarakonai 
09:55 Katės ir šunys. Kačių 
kerštas 
11:35 Svečiai palėpėje
13:20 Bukas ir bukesnis. Kai Haris 
sutiko Loidą 
15:05 Didžioji kova
17:20 Teleloto
18:30 Žinios 
19:30 Kaukės
22:10 Ledo kelias 
00:25 Kandidatas 

Btv

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu 
07:00 Baltijos galiūnų 
čempionatas 
08:00 Pričiupom! 
08:30 Tauro ragas
09:00 Lietuvos galiūnų 

čempionato finalas 
10:00 Europos tyrų naujakuriai 
11:00 Neįtikėtini gyvūnai 
12:00 Nacionaliniai darbo 
ypatumai 
13:00 Vilnius Open by kevin 
15:00 Herbas ar skaičius. Pasaulio 
stebuklai 
16:05 Iškvietimas 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Pasvalio Pieno žvaigždės - Prienų 
Labas Gas
19:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Kauno Žalgiris - Kėdainių 
Nevėžis–Optibet
21:45 Juodasis sąrašas 
22:50 Merginų kovos
00:55 Gyvi numirėliai 

Lrytas

07.00 Juvelyrų klanas
08.00 Kuriantys Lietuvą. 
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06:00 Himnas
06:02 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
06:30 Nuomonę ant stalo!
07:30 Bendrom jėgom
08:30 Mano pasas meluoja
09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios
12:00 Miestų paslaptys 
12:50 Potvynių ir 
atoslūgių karalystė
13:50 Jaunasis Morsas
15:20 Gimę džiaugtis
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Beatos virtuvė

18:30 Žinios
19:00 Langas į valdžią
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Svajonių duetai
22:40 Pilis Italijoje
00:20 Aš išėjau

Tv3

06:00 Triukšmingi namai (kart.)
06:30 Slibinų dresuotojai. 
Pašėlusios gaudynės
07:00 Transformeriai. Kibernetinė 
Visata
07:30 Keista šeimynėlė
08:00 Slibinų dresuotojai. 
Pašėlusios gaudynės
08:30 Simpsonai 
09:00 Į sveikatą!

09:30 Sėkmės istorijos
10:00 Virtuvės istorijos
10:30 Gardu Gardu 
11:00 Penkių žvaigždučių būstas
11:30 Kosmosas. Erdvės ir laiko 
odisėja
14:25Karaliaus Saliamono kasyklos
16:10 Klik! Arba gyvenimas 
pagreitintai 
18:30 TV3 žinios 
19:30 galvOK 
21:30 Šiukšlės 
23:50 Miegalius

Lnk

06:25 Zigis ir Ryklys 
07:00 Žmogus-voras 
07:30 Deksterio laboratorija 
08:00 Šaunusis Skūbis-Dū 

08:30 Tomo ir Džerio šou 
09:00 Beprotiškos melodijos 
09:30 Ogis ir tarakonai 
09:50 Manu. Gimęs skraidyti 
11:40 Prezidento duktė
13:50 Nelydimi nepilnamečiai
15:40 Šokis hip-hopo ritmu. Viskas 
arba nieko
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios 
19:30 Detektyvas Pikaču
21:35 Šerlokas Holmsas ir daktaras 
Vatsonas
23:25 Pasižadėjęs kitai 
01:40 Gvantanamo dienoraštis

Btv

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu

07:00 Neįtikėtini gyvūnai 
08:00 Pričiupom! 
09:00 Miško atspalviai
09:30 Gyvenu čia
10:00 Europos tyrų naujakuriai 
11:00 Vilnius Open by kevin
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Panevėžio 7Bet-Lietkabelis - 
Vilniaus Rytas
19:30 Muzikinė kaukė
22:00 Raudonas dangus 
00:10 Pavojingasis Bankokas

Lrytas

07.00 Juvelyrų klanas
08.00 Orkestrantai
08.40 Televitrina Sveikatos kodas
09.00 Aiškiaregė
10.00 Pirmi kartai

10.30 Mano vieta
11.00 Švarūs miestai – švari 
Lietuva
11.30 Būsto anatomija 
12.00 Vieno nusikaltimo istorija 
14.00 Teisingumo agentai
16.00 Žinios
16.30 Lietuvos mokyklos
17.00 Kuriantys Lietuvą. 
Pameistrystė
17.30 Vantos lapas
18.00 Žinios
18.30 Bušido ringas
19.00  Aiškiaregė
20.00 Žinios
20.30 Mama
22.30 Žinios
23.00 Vieno nusikaltimo istorija 
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06:00 Himnas
06:02 Teatro biografijos
07:00 Veranda
07:30 Šventadienio 
mintys
08:00 Išpažinimai
08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite
09:00 Gyventi kaime gera
09:30 Gamtininko užrašai
10:00 Gustavo 
enciklopedija 
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mano geriausias 
draugas
12:00 Nuo aušros iki 
sutemų
12:50 Laukinis Amerikos 
pasienis 
13:45 Agata Kristi. 

Mįslingos žmogžudystės
15:20 Nepamirštas Vilnius
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:45 Duokim garo!
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės
18:30 Žinios
19:00 Savaitė su Dviračio žiniomis
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Jaunieji slaugytojai
21:45 Mažoji Italija
23:25 Ponas Verdu
01:30 Pilis Italijoje

Tv3

06:00 Triukšmingi namai
06:30 Slibinų dresuotojai. 
Pašėlusios gaudynės
07:00 Transformeriai. Kibernetinė 
Visata
07:30 Keista šeimynėlė

08:00 Slibinų dresuotojai. 
Pašėlusios gaudynės
08:30 Simpsonai 
09:00 Svajonių ūkis 
09:30 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal moteris
11:00 Svajonių sodai 
12:00 Lemūrų salos gaujos
13:10 Polis 
15:15 Kaip pavogti nuotaką 
17:20 Starkus stato
18:30 TV3 žinios 296
19:30 X Faktorius
22:00 Bornas. Absoliutus 
pranašumas

Lnk

06:20 Zigis ir Ryklys 
06:55 Žmogus-voras 
07:25 Deksterio laboratorija 
07:55 Šaunusis Skūbis-Dū 
08:25 Tomo ir Džerio šou 

Pameistrystė.
08.30 Kaimo akademija
09.00 Aiškiaregė
10.00 Krepšinio pasaulyje
10.30 Gyvenimas versle
11.00 Atliekų kultūra
11.30 Sveikatos kodas
12.00 Vieno nusikaltimo istorija 
14.00 Teisingumo agentai
16.00 Žinios
16.30 24/7
17.30 Pusvalandis su Valatka
18.00 Žinios
18.30 Krepšinio pasaulyje
19.00 Aiškiaregė
20.00 Žinios
20.30 Lietuvos mokyklos
21.00 Klausimėlis
21.30 24/7
22.30 Žinios
23.00 Vieno nusikaltimo istorija 
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas
09:45 Įstatymas ir tvarka
10:30 Senis
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Kaip atsiranda 
daiktai
13:00 Bendrom jėgom 
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Seselė Beti
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 Daiktų istorijos

20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Laukinis rajonas 
23:55 Įstatymas ir tvarka
00:40 Kaip atsiranda daiktai

Tv3

06:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga
06:35 Triukšmingi namai
07:10 Slibinų dresuotojai. 
Pašėlusios gaudynės
07:45 Svajonių sodai 
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
11:00 Bjaurusis ančiukas
12:00 Nuodėminga žemė
14:00 Ir turtuoliai verkia

15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Dėmesio centre su Edmundu 
Jakilaičiu
20:00 Karštai su tv3.lt
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 Kova už garbę

Lnk

06:00 Deksterio laboratorija 
06:30 Tomo ir Džerio šou 
07:00 Turtuolė varguolė 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
10:00 Monikai reikia meilės 
10:30 KK2 penktadienis
12:00 Vidurdienio žinios 

13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Pabelsk į mano širdį 
15:30 Lemties paslaptys 
16:35 Labas vakaras, Lietuva 
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki.... 
21:00 Rimti reikalai 5 
21:30 Žinios 
22:30 Teisingumo angelas. 
Pipirmėtė
00:35 Sūnus paklydėlis 
01:35 Ledo kelias

Btv

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

10:35 Nacionaliniai darbo ypatumai 
11:35 Mentalistas 
12:30 Kalnietis 
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 44-as skyrius
15:55 Šuo 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Klaipėdos Neptūnas - Gargždų 
Gargždai
21:00 Invazija
23:05 Juodasis sąrašas 
00:05 Gyvi numirėliai 

Lrytas

06.15 TV parduotuvė
06.30 Reali mistika
07.30 Aiškiaregė

10.00 Misija: laukinė gamta
11.00 Pėdsakas
12.00 Pirmi kartai
12.30 Kaimo akademija
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Laisvės TV. Laikykitės ten
17.30 Lietuva tiesiogiai
18.00 Reporteris
18.30 Neatrasta Rusija
19.00 Reali mistika
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Pėdsakas
22.30 Reporteris
23.00 Lietuva tiesiogiai
23.30 Laisvės TV. Laikykitės ten
00.30 Teisingumo agentai

15TV PROGRAMA www.rokiskiosirena.lt
2022 m. spalio 21 d.

A
N

TR
A

D
IE

N
IS

 1
0.

25

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 Gyvenk kaip 
galima švariau 
13:30 Gamtininko užrašai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Seselė Beti
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 (Ne)emigrantai

20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Istorijos perimetrai
22:30 Dviračio žinios
23:00 Laukinis rajonas
23:50 Įstatymas ir tvarka
00:35 Kaip atsiranda daiktai

Tv3

06:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga
06:35 Triukšmingi namai
07:10 Slibinų dresuotojai. 
Pašėlusios gaudynės
07:45 Karštai su tv3.lt
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
11:00 Bjaurusis ančiukas
12:00 Nuodėminga žemė
14:00 Ir turtuoliai verkia
15:00 Simpsonai 

16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios 
19:30 Dėmesio centre su Edmundu 
Jakilaičiu
20:00 Prieš srovę
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 Greitojo reagavimo būrys

Lnk

06:00 Deksterio laboratorija 
06:30 Tomo ir Džerio šou 
07:00 Turtuolė varguolė 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
10:00 Monikai reikia meilės 
11:00 Nuo... Iki...
12:00 Vidurdienio žinios 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Pabelsk į mano širdį 

15:30 Lemties paslaptys 
16:35 Labas vakaras, Lietuva 
18:30 Žinios 
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 5 
21:30 Žinios 
22:30 Mis Kulka
00:40 Sūnus paklydėlis

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 Gatvės kovotoja. Čun Li 
legenda 
22:55 Invazija 
00:55 FTB. Ieškomiausi 

Lrytas

06.15 TV parduotuvė
06.30 Reali mistika
07.30 Švarūs miestai – švari 
Lietuva
08.00 Juvelyrų klanas
09.00 Vieno nusikaltimo istorija 
10.00 Misija: laukinė gamta

11.00  Pėdsakas
12.00 Sveikatos kodas
12.30 Sveikatos kodas. 
Televitrina
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
00.35 Teisingumo agentai



Sutuoktiniai keliauja po 
kalnus.

- Kaip nuostabu, brangusis, 
- šaukia ji, - pažvelk į slėnį ten, 
apačioje!

- Nesuprantu tavęs, - dūsauja 
jis. - Tai kam tempei mane į 
viršų?
***
Pacientas gydytojui:
- Būkite sąžiningas, daktare. 

Ar mano padėtis labai bloga?
Gydytojas:
- Ką reiškia bloga? Sakykime 

taip: jei aš jus pagydysiu, 
išgarsėsiu visame pasaulyje!
***
- Petrai, kaip tu pradėtum 

pokalbį su moterimi, kuri yra 
miela, puikiai gamina valgyti, 
mėgsta tvarkytis, skalbia, lygina 
ir t.t.?

- Hm... Labas, mama?
***
- Kodėl Kalėdų Senelis ištisus 

metus laimingas?
- Todėl, kad žino kur gyvena 

blogos mergaitės.
***
Mergina skundžiasi savo 

vaikinui:
- Šiandien aš jaučiuosi nekaip.
Vaikinas:
- Kaip blogai. O aš norėjau 

tave nusivesti į drabužių 
parduotuvę apsipirkti.

Mergina:
- Aš pajuokavau.
Vaikinas:
- Aš irgi.
***
Žmona skundžiasi vyrui:
- Tau tik seksas terūpi, o man 

reikia dėmesio...
Vyras sako:
- Dėmesio! Dabar bus seksas.
***
Skambina Petras į kelionių 

agentūrą ir klausia:
- Pas jus vyksta kelionės į 

Japoniją?
- Taip.
- O į kokius miestus?
- Į Tokiją, Osaką, Kobę, 

Fukuoką...
- O! Fukuoka tinka!
- Smagu, kad norite keliauti.
- Koks dar keliauti, - nusistebi 

Petras, - mes kryžiažodį 
sprendžiam!
***
Žmona, stovėdama ant 

palangės, rėkia vyrui:
- Viskas, aš šoku! Man 

nusibodo tavo neištikimybė! 
Nusibodo tvarkyti, gaminti! Ir 
nestumdyk manęs!
***
Kaimo žmogelis sako 

kaimynui:
- Žinai, Jonai, vakar pirmą 

kartą buvau teatre!
- Patiko?
- Labai, ypač pabaigoje, kai 

dalino paltus. Paėmiau po tris sau 
ir žmonai.
***
Mozė perskyrė jūrą, o Chuckas 

Norrisas perskyrė Mozę.

Spalio 21-oji, 
penktadienis, 

43 savaitė
Iki Naujųjų liko  71 dienos

Dangaus kūnai: 
saulė teka 8.00 val. 
leidžiasi 18.06 val. 

Dienos ilgumas 10.06 val.
Mėnulis (delčia)

Fotonikos diena
Pasaulinė orumo diena

Tarptautinė kredito unijų diena
Atšvaitų diena

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Uršulė, Raitvilas, Gilanda, Hiliaras, 
Vilma

Rytoj: Donatas, Malvina, Severinas, 
Viltaras, Mingedė, Aliodija, Severas
Poryt: Sanginas, Ramvydė, Odilija

Šiandien Lietuvos istorijoje:
1850 — Žiūriuose-Gudeliuose gimė 

rašytojas Vincas Pietaris. Mirė 1902 m.
1856 — gimė visuomenės veikėjas, gy-

dytojas Antanas Vileišis. Mirė 1919 m.
1906 — gimė skulptorius Petras Alek-

sandravičius. Mirė 1997 m.
1910 — gimė prozininkas Jonas Norei-

ka. Mirė 1947 m.
1946 — gimė lietuvių poetas, drama-

turgas Eugenijus Remigijus Baltrušaitis.
1988 — spalio 21-23 dienomis Vilniuje 

įvyko Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio Stei-
giamasis suvažiavimas.

1992 — buvusiose KGB patalpose Vil-
niuje atidarytas Genocido aukų muziejus.

2006 — nukritus nedideliam lėktuvui 
“Diamond Twin Star” žuvo kelių komercinių 
radijo stočių savininkas Hubertas Grušnys.

Šiandien pasaulio istorijoje:
1652 — numalšinus sukilimą, į Paryžių 

sugrįžo Prancūzijos karalius Liudvikas XIV.
1833 — gimė Švedijos pramonininkas 

ir dinamito išradėjas Alfredas Nobelis, vė-
liau įsteigęs savo vardo medicinos, taikos, 
chemijos, fizikos ir literatūros premijas.

1861 — Paragvajuje pradėtas eksplo-
atuoti pirmasis geležinkelis Lotynų Ame-
rikoje.

1879 — amerikietis Thomas Alva Edi-
son (Tomas Alva Edisonas) išrado elektros 
lemputę.

1915 — JAV bendrovė AT&T organi-
zavo pirmą transatlantinį pokalbį telefonu 
tarp Arlingtono (Virdžinijos valstija) ir Par-
yžiaus.

Post scriptum:
Akys - dvi, kelių - šimtai.

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas 

Spalio 22 d. Naktį 5
Dieną 10

P,
3-8 m/s

Spalio 23 d. Naktį 5
Dieną 12

V,
3-8 m/s

Spalio 24 d. Naktį 8
Dieną 12

PR,
1-5 m/s

Spalio 25 d. Naktį 7
Dieną 12

P,
2-6 m/s

Orų prognozė spalio 22-25 d.

Agurkų užkandėlė su 
rūkyta vištiena, morkomis ir 
kreminiu sūreliu

1. Agurkus perpjauti pusiau, išskobti šiek tiek viduriuko, paliekant kelių milimetrų 
agurkų sieneles.
2. Morką sutarkuoti smulkia tarka, krapus susmulkinti, vištieną susmulkinti smul-
kiais gabaliukais.
3. Į dubenį dėto kreminį sūrelį, berti krapus, dėti vištieną, įspausti česnako ir iš-
maišyti.
4. Į agurkų paruoštas agurkų puseles dėti paruoštos masės ir tiekti.

INGREDIENTAI:
• 3 vienetai agurkų (trumpavaisių)
• 100 gramų rūkytos vištienos
• 50 gramų kreminio sūrio
• 1 vienetas morkų
• 1 pundelis krapų
• 1 skiltelė česnako

ANEKDOTAI
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