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Kaina 0,78 Eur

Ledo arena skaičiuoja būsimas 
išlaidas ir rengiasi naujam sezonui

Ūkininkams tenka taikstytis 
su grikių kaprizais 

4 p.

4 p.

Baldus restauruojantis rokiškėnas: vieni klientai 
kreipiasi dėl taupumo, kiti ieško prabangos 5 p.

XXVIII Tarptautinis teatrų festivalis 
„Interrampa“ – šventė sielai 7 p.

Startavo Rokiškio daugiafunkcės sporto arenos 
statybos – įkasta simbolinė kapsulė 2 p.

Skatinimo programa veikia: Rokiškyje 
darbą pradėjo nauja policininkė, 
dar 5 mokosi 3 p.
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Kristina RAMANAUSKAITĖ

Po keletą metų užtrukusių 
parengiamųjų darbų prasidėjo 
Rokiškio daugiafunkcės spor-
to salės statybos. Penktadie-
nį, spalio 21-ąją, statybvietėje 
įkasta simbolinė kapsulė su 
palinkėjimais ateities kartoms, 
laišką pasirašė Švietimo, moks-
lo ir sporto viceministras Linas 
Obcarskas, Rokiškio rajono 
savivaldybės meras Ramūnas 
Godeliauskas, Seimo nariai 
Vidmantas Kanopa ir Jonas 
Jarutis bei įmonės „Infes“ ge-
neralinis direktorius Arvydas 
Markevičius.

Alternatyvi energija
Daugiau kaip 3141 kv. m ploto 

sporto arenoje planuojama įrengti 
500 vietų transformuojamas tri-
būnas, krepšinio, futbolo, treni-
ruoklių sales, rankinio aikšteles, 
čia galės vykti tinklinio, teniso, 
lengvosios bei sunkiosios atleti-
kos, imtynių užsiėmimai ir varžy-
bos, kūno kultūros pamokos.

Daugiafuncė sporto salė gale-
rija bus sujungta su šalia esančiu 
baseino pastatu, šalia planuojama 
įrengti 39 vietų automobilių sto-
vėjimo aikštelę.

Pastate bus naudojami alter-
natyvūs energijos šaltiniai – fo-
tovoltiniai saulės kolektoriai, in-
verteriai, šilumos siurbliai „oras/ 
oras“.

Įvairioms sporto šakoms
„Dar 2019 m. pasitvirtinome 

investicinį projektą, prie kurio jau 
tuomet dirbo nemažai administra-
cijos darbuotojų. Manau, koncep-
cija buvo gera, nes pavyko gauti 
Švietimo, mokslo ir sporto minis-

terijos palaiminimą. Esmė tame, 
kad sportuoti, treniruotis, reng-
ti varžybas šioje arenoje galėtų 
beveik visų sporto šakų atstovai. 
Tenka skaityti komentarus, kad 
reikia arenos su didesnėmis tribū-
nomis, kurioje galėtų vykti Lie-
tuvos krepšinio lygos varžybos, 
kad Rokiškiui reikia LKL koman-
dos ir pan. Tenka pripažinti, kad 
esame šiek tiek per maži tokiems 
užmojams ir nebūtume gavę nei 
fi nansavimo, nei pritarimo tokio 
tipo arenai. Kuo daugiau žmonių 
ir sporto šakų čia tilps, tuo mums 
visiems bus geriau – rajonas taps 
sportiškesnis, o žmonės – svei-
kesni“, – startuojant keletą metų 
puoselėto projekto statybos dar-
bams kalbėjo Rokiškio rajono sa-
vivaldybės meras R. Godeliaus-
kas.

Statys trejus metus
Švietimo, mokslo ir sporto 

Startavo Rokiškio daugiafunkcės sporto 
arenos statybos – įkasta simbolinė kapsulė

Statybų starte projekto užsakovai, vykdytojai, svečiai.

Naujasis objektas turėtų iškilti per trejus metus. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Rokiškio dekanas E. Novikas  pašventino  
naujos arenos statybas.

viceministras L. Obcarskas svei-
kindamas su dar vienu įgyven-
dinamu stambiu projektu ragino 
statybininkus neužtrukti ir grei-
čiau užbaigti statybas. 

„Malonu būti statybos pra-
džioje, dar maloniau būti pabai-
goje“, – sakė svečias.

Uždarosios akcinės bendrovės 
„Infes“ generalinis direktorius 
Arvydas Markevičius, atsižvelg-
damas į tokius lūkesčius, teigė, 
kad pastatą galima pastatyti per 
1,5–2 metus, viskas priklausys 
nuo finansavimo. 

Įmonės vadovas linkėjo savo 
komandai ir užsakovams greitų 
sprendimų priėmimo bei laukti 
ne paties pastato, o to pojūčio, 
kurį gaus žmonės jame lankyda-
miesi ir sportuodami.

 Rokiškio daugiafunkcės spor-
to salės statybas planuojama už-
baigti 2025 metais.

Rokiškio daugiafuncės sporto salės statybvietėje užkasama simbolinė kapsulė.

Čia įleista laiko kapsulė.
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Skatinimo programa veikia: Rokiškyje darbą 
pradėjo nauja policininkė, dar 5 mokosi 

Aušra MALINAUSKIENĖ

Spalio 19 dieną Rokiškio 
rajono policijos komisariate 
Reagavimo skyriuje tarnybą 
pradėjo nauja pareigūnė Jarū-
nė Kriukelė. Ji tapo pirmąją, 
baigusia mokslus ir pradėjusia 
dirbti policininke, pagal Rokiš-
kio rajono tarybos patvirtintą 
policijos pareigūnų pritrauki-
mo programą. 

Baigė mokymus
Rokiškietė J. Kriukelė, turinti 

aukštąjį socialinių mokslų diplo-
mą, baigė 6 savaičių mokymus 
Lietuvos policijos mokykloje, 
įsikūrusioje Kauno rajone, ir 
buvo paskirta vyriausiąja parei-
gūne. Ji savo profesinę karjerą 
pradėjo kaip vyriausioji patrulė, 
kurios darbas bus patruliuoti Ro-
kiškio mieste ir rajone bei rea-
guoti į įvykius. 

„Pirmąsias tris dienas dirbau 
Rokiškio rajono policijos komi-
sariate, susipažinau su kolego-
mis, dokumentacija. Kaip sakau, 
kol kas yra tik popierizmas nes, 
kai ateini į naują darbą turi su-
sitvarkyti įvairiausius dokumen-
tus, priemones“, – kalbėjo J. 
Kriukelė. 

Nusiteiki ir sieki
Pašnekovė prisipažino, kad 

Lietuvos policijos mokykloje 
mokymai buvo įtempti ir labai 
intensyvūs, reikėjo fizinės iš-
tvermės ir pasiruošimo, tačiau, 
kaip ji sako, kai esi suaugęs 

žmogus ir pats pasirinkai ko nori 
gyvenime, tiesiog nusiteiki ir 
sieki užsibrėžto tikslo. 

„Šešios savaitės yra labai 
trumpas laiko tarpas, kai gali 
daug ko išmokti. Kadangi visą 
gyvenimą sportavau, fizinis krū-
vis manęs neišgąsdino, testus 
išlaikiau sėkmingai“, – sakė J. 
Kriukelė. 

Į klausimą ar nauja pareigūnė 
jau gavo ginklą, ji šypteli, atsa-
kydama teigiamai. 

„Mus paruošė greitai ir pilnai, 
kad iš karto galėtume dirbti“, – 
teigė pašnekovė.

Duoda rezultatus
Panevėžio apskrities vyriau-

siojo policijos komisariato Ro-
kiškio rajono policijos komisari-
ato viršininkas Rimantas Čepulis 
patenkintas, kad Rokiškio rajono 
tarybos sprendimas į rajoną pri-
traukti policijos pareigūnus jau 
duoda pirmuosius rezultatus. 

„Tuo pačiu norime padėko-
ti Rokiškio savivaldybės merui 
Ramūnui Godeliauskui ir visai 
tarybai už sprendimus, kurie dar 
papildomai  remia ir motyvuoja 
jaunimą, ateinantį tarnauti į Ro-
kiškio rajono policiją“, – sakė 
pašnekovas. 

Džiaugiasi jaunimu
J. Kriukelė pasirinko policijos 

pareigūno profesiją, kurią įgijo 
baigusi įvadinius kursus, orga-
nizuojamus Lietuvos policijos 
mokykloje. Šiuo metu mokosi 
dar 5 kursantai, kurie nori dirbti 

policijos pareigūnais. Jie mūsų 
komisariate darbą turėtų pradėti 
kitą vasarą. 

„Rokiškio policijos kolekty-
vas labai džiaugiasi, kad papil-
do jauni, energingi, motyvuoti 
darbuotojai, o dirbantys savo 
daugiametę  patirtį noriai per-
duos jauniesiems kolegoms. Iš 
jaunųjų kolegų tikimės, kad į 
policiją atėjo neatsitiktinai, kad 
jų veikla, gyvenimo būdas ir dar-
bo rezultatas atspindės policijos  
mūsų šaunų skambų šūkį „Ginti, 
saugoti, padėti“ ir misiją – ginti  
žmonių teises ir laisves, saugoti 
visuomenę, padėti žmogui, šei-
mai ir bendruomenei“, – kalbėjo 
R. Čepulis. 

Įsipareigoja dirbti
Primename, kad pagal Rokiš-

kio rajono tarybos sprendimą, 
priimtą praėjusį pavasarį, būsi-
mų policininkų paieška rūpinasi 
Rokiškio rajono policijos komi-
sariatas, o išmokos jiems skiria-
mos iš rajono savivaldybės biu-
džeto. 

Vienkartinė finansinė paska-
ta pareigūnui, paskirtam dirbti 
į Rokiškio rajono policijos ko-
misariatą, siekia 5 tūkst. eurų. 
Iš šios sumos gali būti mokama 
ir 250 Eur dydžio stipendija as-
meniui, pasirinkusiam studijas 
Lietuvos policijos mokykloje, o 
likusi suma gali būti išmokama 
jau atvykus dirbti į Rokiškį. 

Abiem atvejais pareigūnas 
įsipareigoja dirbti Rokiškyje ne 
trumpiau kaip 3 metus.

Rokiškietė J. Kriukelė baigė mokymus Lietuvos policijos mokykloje. 
(J. Kriukelės asmeninio archyvo nuotr.)

Raudonu kilimu – į tradicinę Rokiškio rajono 
žemdirbių šventę 

Aušra MALINAUSKIENĖ

Šį penktadienį, spalio 28 dieną, 
13 val. į Rokiškio rajono savival-
dybės kultūros centrą, kur vyks 
tradicinė Rokiškio rajono ūkininkų 
šventė, rinksis mūsų krašto žemdir-
biai, jų šeimų nariai ir svečiai. 

Renginys žada būti įspūdingas, 
nes visi, į jį atvykstantys, žingsniuos 
raudonu kilimu, taip pat galės nusi-
fotografuoti prie specialiai šiai progai 
pastatytos foto sienelės. 

Svarbiausiu šventės akcentu taps 
konkurso „Pažangiausi metų ūkiai – 
2022“ laimėtojų apdovanojimai. Kaip 
„Rokiškio Sirenai“ sakė pagrindinis 
šventės šeimininkas, Rokiškio rajo-
no ūkininkų sąjungos pirmininkas 
Mindaugas Petkevičius, kiekvienoje 
grupėje yra išskirtos trys nominaci-
jos. Dėl jų varžysis žemdirbiai, pa-
gal ūkininkavimo veiklas suskirstyti 
į penkias grupes: jaunųjų ūkininkų; 
ūkininkų, dirbančių iki 100 hekta-

rų; dirbančių daugiau negu 100 ha 
žemės; žemdirbių, ūkininkaujančių 
ekologiškai; užsiimančių alternatyvia 
veikla.

„Apdovanosime „Draugišką aplin-
kai ūkį“ – už ūkio veiklos kryptį ir 
atsakingą požiūrį į ūkininkavimą. Už 
pasiryžimą kurtis Lietuvoje, neieškant 
laimės svetur įteiksime ,,Pasirinkę 
Lietuvą“ nominaciją. O ,,Pavyzdingas 
augalininkas“ bus įvertintas už profe-
sionaliai plėtojamą augalininkystės 
ūkį“, – sakė Rokiškio rajono ūkininkų 
sąjungos pirmininkas. 

Šventinį renginį ves Giedrius 
Viduolis. Po oficialiosios dalies Ro-
kiškio kultūros centro II aukšto fojė 
svečių lauks užkandžiai, šventinę 
nuotaiką dainomis ir šokiais palaikys 
Rokiškio folkloro ansamblis „Gastau-
ta“. 

Šventę bendromis pajėgomis orga-
nizuoja Rokiškio rajono ūkininkų są-
junga ir Rokiškio rajono savivaldybės 
administracijos žemės ūkio skyrius.
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Ūkininkams tenka taikstytis su grikių kaprizais 
Aušra MALINAUSKIENĖ

Spalio 21 dieną Jūžintų ūki-
ninkas Vytis Baškevičius savo 
laukuose nukūlė paskutinius 
grikius. Anot jo, grikis – lepi ir 
aikštinga grūdinė kultūra, kuri 
šiemet dėl ilgo pavasario, mažai 
šilumos ir drėgmės pertekliaus, 
ūkininkų nedžiugina gausiu der-
liumi. 

Nelygintini dalykai
Savo šeimos ekologiniame ūky-

je V. Baškevičius kartu su žmona 
Evelina augina arti 80 hektarų gri-
kių, taip pat – avižas, speltą, kurie 
atitinkamai dera 70 ir 90  hektarų 
plotuose. 

„Nelygintini dalykai, kuris šių 
grūdinių kultūrų derlius šiemet 
buvo geresnis. Jeigu grikių  poten-
cialas būna iki 1,5 tonos, tai speltos 
ir avižų – iki 3 tonų, kai kur speltos 
iš vieno hektaro prikuliama ir iki 4 
tonų palankiais metais“, – vardijo 
V. Baškevičius. 

Šie metai, pasak ūkininko, iš 
viso nebuvo labai dosnūs derliumi, 
nes avižų ir speltos iš vieno hektaro 
buvo prikulta tik apie dvi tonas, o 
grikių – netraukė ir vienos tonos. 

Dažnai, po truputį
Negausų grikių derlių lėmė už-

sitęsęs pavasaris ir drėgmės perte-
klius. 

„Grikiams reikia šilumos ir daug 
drėgmės, dvigubai daugiau vandens 
negu kitiems javams, kad užaugintų 
grūdus, bet čia yra tam tikrų niuan-
sų, pavyzdžiui, jeigu ką tik sudygo 
grikiai ir užėjo liūtis, o žemė sun-

kesnė, grikiai praktiškai miršta dėl 
nekvėpuojančių šaknų ir greit juos 
perauga žolė. Tačiau, jeigu grikis 
būna užaugęs apie pusmetrį, tokiu 
atveju drėgmė jam patinka. Žodžiu, 
grikiui reikia daug vandens, bet 
dažnai ir po truputį“, – apie augalo 
ypatumus aiškino V. Baškevičius. 

Augindami grikius ūkininkai 
susiduria ir su kitais šio augalo ka-
prizais. Jeigu žydėjimo metu būna 
sausringi orai, grikis neskiria nekta-
ro, tada jo nelanko bitės, o savidul-
kiai grikiai būna tušti, reiškia, užau-
gina tik tuščius kiautus, be grūdo. 

Diktuoja rinka
Kalbai pasisukus apie grūdinių 

kultūrų supirkimo kainas, paaiškė-

ja, kad šiemet, ko gero, prasčiausi 
metai speltos atžvilgiu, kaip pašne-
kovas sako, tai – nišinė prekė, kurią 
diktuoja mada. 

„Kai tik speltos supirkimo kai-
na pakyla, ūkininkai jos priaugina, 
rinka užsipildo ir tada stop – ne-
bereikia. Šiemet avižas ir speltą 
pardavėme į Latviją. Tuo tarpu kol 
kas nėra didelio susidomėjimo gri-
kių supirkimu. Ką tik baigėme juos 
kulti, žiūrėsime kas ir kur supirks“, 
– kalbėjo V. Baškevičius. 

Šaltis ir drėgmė
Šiais metais grikių sėją, prasidė-

jusią gegužės viduryje, ūkininkas 
baigė po Joninių. Grikių vegetaci-
ja, nuo sudygimo, trunka 90-100 

Pasak V. Baškevičiaus, grikis – lepi ir aikštinga grūdinė kultūra.

Praėjusią savaitę baigti kulti grikiai. (V. Baškevičiaus asmeninio archyvo nuotr.)

dienų. Tad jų kūlimas prasideda tik 
rugsėjo pabaigoje, neretai, kaip šie-
met šį procesą sutrukdo ankstyvos 
rudens pradžios šalnos, „nukandan-
čios“ dar bręstančius grūdus, ne-
spėjusius sunokti. 

„Šiemet mūsų laukuose buvo 
vietų, kur grikiai apšalo. Kitas da-
lykas, tai – jų drėgnumas. Kuo jis 
didesnis, tuo reikia daugiau sąnau-
dų juos džiovinant. Šiemet drėgno-
matis rodė apie 25-30, kai paprastai 
būna apie 17-19. Tad šiais metais 
išdžiovinti vienai tonai grūdų reikia 
apie 33 litrų dyzelino“, – sakė V. 
Baškevičius. 

Kaina beveik lygi
Šie metai ūkininkui geresni nei 

praėjusieji, nes pernai nors pasėlis 
buvo labai gražus, tačiau nebuvo 

grūdų, šiemet – atvirkščiai, derlius 
gausesnis. 

Preliminariais duomenis, šį se-
zoną ekologiškų grikių supirkimo 
kaina už vieną toną gali siekti apie 
850-900 eurų, o neekologiškų – 
800 eurų.

„Šiuo atveju praktiškai ekologija 
yra tik ant popieriaus, nes auginti 
ekologiškas kultūras yra gerokai 
sunkiau, žemė įdirbama mecha-
niniu būdu, keletą kartų reikia va-
žiuoti per dirvą, naikinti piktžoles 
ir tik tada sėti“, – kalbėjo V. Baš-
kevičius. 

Be to, esant energiniam sunkme-
čiui karo akivaizdoje ekologinių 
produktų paklausa sumenko, varto-
tojai renkasi pigesnę, kartais daug 
prastesnės kokybės, produkciją.

Ledo arena skaičiuoja būsimas išlaidas 
ir rengiasi naujam sezonui

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Nors žiemos pramogų sezonas 
dar neprasidėjo „Rokiškio Sire-
nos“ redakcija sulaukė skaity-
tojų skambučių dėl ledo arenos 
veiklos. „Elektra brangsta, visi 
taupo, užsidarinėja, ar šiais me-
tais išvis bus galima čiuožinėti 
ledo arenoje?“, – domėjosi rokiš-
kėnai.

Paruošiamieji darbai
To paties paklausėme Rokiškio 

rajono kūno kultūros ir sporto cen-
tro direktoriaus Tado Stakėno.

Pasak direktoriaus, pirminiais 
paskaičiavimais, ledo arenos eks-
ploatacijos išlaidos turėtų padvi-
gubėti, tačiau atidėti sezono kol 
kas neplanuojama. Kadangi are-
nos stoginės statybos buvo dalinai 
finansuojamos Europos Sąjungos 
lėšomis, pagal projektą veikla turi 
būti vykdoma trejus metus. Jeigu 
arena nebus eksploatuojama, gali 
tekti grąžinti pinigus.

Šio metu vyksta paruošiamieji 

darbai, iš tiekėjų laukiama tam ti-
krų dalių, kad būtų galima iki galo 
pasirengti naujam sezonui. Jeigu 
tiekėjai nevėluos, čiuožėjai ledą 
galės išbandyti  jau po kelių savai-
čių, lapkričio pabaigoje. 

Pernai ledo pramogų sezonas 
truko 6 mėn. – nuo lapkričio iki 
balandžio vidurio, sulaukta apie 3 
tūkst. lankytojų.

Pirminiai skaičiavimai
T. Stakėno teigimu, praėjusiais 

metais ledo arenos eksploatacija 
per sezoną atsiėjo apie 60 tūkst. 
eurų, dabartiniais paskaičiavimais 
dėl elektros kainų pokyčių išlaiky-
mas turėtų kainuoti dvigubai bran-
giau, tačiau šie skaičiavimai nėra 
visai tikslūs. 

„Tokios sumos imti už gryną pi-
nigą neverta, nes negalime progno-
zuoti, kaip keisis kainos biržoje. 
Išlaidas grubiai paskaičiavome pa-
gal elektros kilovatvalandės įkainį, 
tačiau yra ir kita dedamoji – oro 
temperatūra. Jeigu lauke daugiau 
nei 7 laipsniai šalčio, šaldymo ma-

šina naudoja žymiai mažiau elek-
tros. Norint pasakyti tikras išlaidas, 
tektų prognozuoti ir žiemos orus“, 
– sakė T. Stakėnas.

Pramogos brangs
Čiuožinėjimas arenoje taip pat 

kainuos šiek tiek daugiau. Rokiš-
kio rajono savivaldybės taryba dar 
pavasarį patvirtino naujus paslau-
gų įkainius. Vienkartinis bilietas 
studentams ir moksleiviams už 
1,5 val. čiuožinėjimą ledo arenoje 
kainuos 2 Eur, kitiems asmenims 
– 3 Eur. Galima išsinuomoti ir visą 
ledo areną, už pusantros valandos 
teks sumokėti 50 Eur.

Ledo arenoje treniruojasi apie 
40 sporto centro vaikų, varžosi 
suaugusiųjų ledo ritulio mėgėjų 
klubai. Rajono tarybos sprendimu, 
keturioms rajono komandoms – 
Rokiškio rajono ledo ritulio spor-
to klubui, Juodupės sporto klubui, 
Jaunųjų ledo ritulininkų sporto klu-
bui „Sparta“ ir klubui „Entuziastai“ 
sudaryta galimybė ledo arenoje 
sportuoti nemokamai.

Praėjusį sezoną ledo arenoje sulaukta kelių tūkstančių lankytojų. 
(„Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Pačiūžų nenuomoja
Norintys išsinuomoti pačiūžas 

arenoje jų neras. Pasak direkto-
riaus, buvo paklausimų iš tėvų, pa-
vienių lankytojų dėl įrangos nuo-
mos, tačiau didžioji dalis rajono 
gyventojų atsineša savo pačiūžas. 

„Patys rinkos netyrėme, kiek iš 

tikrųjų būtų klientų, norinčių išsi-
nuomoti pačiūžas, bet  dabar mes 
neturime tokių galimybių. Buvo 
keletas susidomėjusių nuomotojų, 
kurie norėtų vykdyti šitas veiklas, 
bet šis klausimas kol kas ore, nes 
to nesame suderinę“, – sakė T. Sta-
kėnas.
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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.

Baldus restauruojantis rokiškėnas: vieni klientai 
kreipiasi dėl taupumo, kiti ieško prabangos

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Kai žmonės neranda reikia-
mo dydžio ar stiliaus baldo par-
duotuvėje, kreipiasi į Kęstutį 
Rimkų.  „Kiekvieno poreikiai 
individualūs, o nestandartinį 
baldą ne visuomet gali rasti par-
duotuvėje“, – sako rokiškėnas, 
neseniai savo verslo idėją – ga-
minti bei restauruoti medinius 
ir minkštus baldus – pristatęs 
Rokiškio rajono savivaldybės 
organizuojamame smulkaus ir 
vidutinio verslo plėtros projektų 
konkurse ir laimėjęs antrą vietą 
bei 2000 Eur subsidiją.

Poreikiai ir fantazija
Prieš šimtą metų buvo svarbu, 

kad baldas būtų tvirtas ir tarnau-
tų ilgai. Sovietiniais laikais buvo 
svarbu, kad baldai išvis būtų – 
daugelyje butų stovėjo vienodos 
sekcijos su vienodais puodeliais, 
vienodos sofos ir tokie patys mie-
gamojo komplektai. Šiuo metu 
kuriantis naujame būste ar norint 
atnaujinti senąjį galima duoti va-
lią fantazijai – baldų pasirinkimas 
didžiulis: nuo funkcionalių ir „ne-
matomų“ iki masyvių, vintažinių, 
klasikinių ar mirgančių visomis 
spalvomis. 

K. Rimkus sako, kad ieškoti 
meistrų pagalbos žmonės dažniau-
siai priversti tuomet, kai neranda 
tinkamo dydžio baldų, jaučia sen-
timentus seniesiems, nori išskirti-
nio dizaino ar tiesiog sutaupyti.

Pirks stakles
„Kadangi esu stalius, ši sritis 

man nenauja. Anksčiau dirbau 
kitus darbus, tačiau pagalvojau, 
kad su žmona galime imtis savo 
verslo,“ – apie naują veiklos etapą 
kalba rokiškėnas. 

Vyras sako, kad jo sritis – me-
džio darbai, kietosios baldų dalys, 

o žmona Erika pasiuva minkštas 
dalis ir talkina, kai reikia pervilkti 
senus baldus. Vienkiemyje šalia 
Rokiškio gyvenanti šeima čia pat 
planuoja ir darbuotis plėsdama 
savo verslą.

Už skirtą subsidiją rokiškėnas 

planuoja įsigyti išilgines medžio 
pjovimo  ir reismusines obliavimo 
stakles, kad pats galėtų pasiruošti 
plokštes ir nereikėtų papildomai 
mokėti kitiems.

Prašymai ir iš užsienio
Žmonės kartais nenori išmes-

ti senų baldų dėl taupumo, todėl 
prašo juos restauruoti – perdažyti, 
perlakuoti, sutvarkyti. Kiti prie-
šingai, išmeta pabodusį, bet dar 
gerą daiktą. Kęstutis ir čia mato 
galimybę užsidirbti – tokius bal-
dus galima atnaujinti ir parduoti.

Paskutinis iš jo pagamintų nau-
jų baldų buvo daugiau nei trijų 
metrų ilgio miegamasis kampas 
su pufais. Žmonės rado pirkti tik 2 
metrų ilgio, jiems netiko ir papra-
šė pagaminti didesnį.

Paklaustas, ar jo klientai ro-
kiškėnai, K. Rimkus purto galvą: 
tokių nedaug, dažniau jį susiranda 
užsakovai iš Vilniaus, Kauno. 

„Kažkam padarai vieną baldą, 
jis pasipasakoja kitam, taip ir su-
žino daugiau žmonių. Aš pats esu 
kilęs iš Kauno, ten turiu pažįsta-
mų, draugų. Neseniai net iš už-
sienio  paprašė, kad pagamintume 
minkštą dalį ir atsiųstume jiems“, 

– apie besiplečiantį klientų ratą 
pasakoja Kęstutis.

Nori prabangos
Atnaujinti baldą kartais užten-

ka dienos, kartais prireikia ir ke-
lių. Klientai su senomis lovomis 
ar sofomis iš kitų miestų pas Kęs-
tutį į Rokiškį nevažiuoja – trans-
portuoti baldą būtų per brangu.

„Važiuojame į vietą, išmatuoja-
me, namuose pasiuvame minkštą 
dalį, o paskui nuvykę į vietą per-
velkame“, – paaiškina meistras.   

Paklaustas, ar pigiau įsigyti 
naują baldą, ar vis tik atnaujinti 
seną, K. Rimkus sako, kad antras 
variantas pigesnis, nors kaina gali 
labai skirtis ir priklauso nuo darbo 
sudėtingumo. Nesudėtingas per-
vilkimas gali kainuoti 100 Eur, o 
jei klientas pageidauja prabangaus 
stiliaus, gali tekti pakloti ir 1000 
Eur. 

„Dabar į madą ateina praban-
gus Česterfildo stilius, kai minkš-
toji dalis sutvirtinama aptraukto-
mis sagomis. Daug kas nori, kad 
baldai panašiai atrodytų“, – apie 
klientų skonį kalba K. Rimkus.

Staliaus Kęstučio Rimkaus rankose atgimsta seni baldai. 

Tarp naujų gaminių – batų dėžė.

Vienas paskutinių užsakymų – minkštas kampas su pufais. (K. Rimkaus asmeninio albumo nuotraukos)

Restauruotas lovos galvūgalis.
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50 kartų kraujo aukojusiam rokiškėnui 
A. Taparauskui – Garbės donoro vardas

Aušra MALINAUSKIENĖ

Spalio 21-ąją Pirmosios Po-
nios Dianos Nausėdienės globo-
jamame tradiciniame Garbės 
donorų apdovanojimų renginy-
je, kurį organizavo Nacionalinis 
kraujo centras (NKC), buvo pa-
gerbti 116 kraujo donorų iš vi-
sos Lietuvos. Tarp jų – pusšimtį 
kartų neatlygintinai kraujo da-
vęs rokiškėnas Antanas Tapa-
rauskas, bendrovės „Rokiškio 
autobusų parkas“ direktorius. 

Jauno amžiaus
30-metis A. Taparauskas „Ro-

kiškio Sirenai“ sakė, kad su ko-
legomis donorais smagiai aptarė 
savo jauną amžių, nes labai mažai 
jo bendraamžių rimtai domisi do-
noryste ar patys duoda kraujo. 

„Retai pasitaiko tokių atvejų 
kaip mano, pats kraują pradėjau 
duoti būdamas 18 metų“, – šypsosi 
pašnekovas. 

Nuo 18 iki 21 metų jis aukoda-
vo kraujo kas pora mėnesių, tokiu 
intervalu, kas kiek laiko donoras 
gali duoti kraujo. Vėliau, dešim-
tmetį, rokiškėnas kraujo duodavo 
pagal savo galimybes ir sveikatos 
būklę, maždaug keturis kartus per 
metus. 

„Šiemet kraujo jau daviau ketu-

ris kartus. Rugsėjį buvo 50 kartas. 
Daugiau kaip penkis kartus per 
metus donoras negali aukoti krau-
jo. Kraują duodu tada, kai Nacio-
nalinis kraujo centras donorystės 
akcijas rengia Rokiškyje“, – sakė 
A. Taparauskas.

Ne pirmas įvertinimas
Garbės donoro apdovanojimą, 

aukščiausią įvertinimą šalyje už 
kraujo donorystę, rokiškėnui įteikė 
NKC direktorius Daumantas Gu-
tauskas. Jis suteikiamas donorui, 
kuris kraujo davė ne mažiau kaip 

40 kartų ir ne mažiau kaip 10 metų 
dalyvavimo aktyvioje donorystės 
veikloje. 

„Pirmą kartą buvau tokio lygio 
renginyje Prezidentūroje. Smagu, 
kai įvertina“, – prisipažino pašne-
kovas.

Tiesa, A. Taparauskui tai – jau 
ne pirmas įvertinimas už kraujo 
donorystę. 2017 metais jam su-
teiktas Donoro žymūno vardas (20 
kartų davus kraujo), o 2019-aisiais 
– Nusipelniusio donoro apdova-
nojimas (30 kartų aukojus kraujo).  

Atiduoti duoklę
Aktyvus rokiškėnas neapsiri-

boja vien darbu ir kraujo donorys-
te, jis jau 2,5 metų yra aktyvus po-
licijos rėmėjas, taip pat dalyvauja 
gamtos stebėjimo turuose, kai ste-
bimi gyvūnai, paukščiai. 

„Tai nėra medžioklė, tik gam-
tos stebėjimas. Taip pat dalyvauju 
visuotinėse ir pilietinėse akcijose. 
Manau, kad visuomenei irgi reikia 
duoklę atiduoti“, – teigė A. Tapa-
rauskas.

Gaus pensiją
Kaip rašoma NKC pranešime, 

Garbės donorų apdovanojimų ce-
remonijos metu daugiau kaip 40 
kartų neatlygintinai kraujo paau-
kojusiems donorams buvo suteikti 

Garbės donorų vardai.
Prezidentūros Kolonų salėje 

apdovanoti tie kraujo donorai, ku-
riems Garbės donorų vardai turėjo 
būti suteikti 2021 metais, tačiau 
dėl koronaviruso (COVID-19) 
pandemijos to nepavyko padaryti. 
Po šio renginio iš viso Lietuvoje 
jau yra 875 Garbės donorai.

Sulaukę senatvės pensijos am-
žiaus, Garbės donoro vardą turin-
tys asmenys galės gauti antrojo 
laipsnio valstybinę pensiją, kuri 
bus papildoma prie įprastos sena-
tvės pensijos.

Koncertas, sveikinimai
Prezidentūroje vykusio rengi-

nio metu koncertavo Valstybinis 
Vilniaus styginių kvartetas su so-
listais Jomante Šležaite – Paukš-
te ir Pauliumi Bagdanavičiumi. 
Kraujo donorus sveikino Pirmoji 
Ponia D. Nausėdienė, sveikatos 
apsaugos viceministrė Danguolė 
Jankauskienė, NKC direktorius D. 
Gutauskas.

NKC duomenimis, nuo 2022 
m. sausio iki spalio mėn. pradžios 
atlikta daugiau nei 50 tūkst. do-
nacijų, surinkta 17,1 tūkst. litrų 
kraujo. 

2021 m. NKC įvyko daugiau 
nei 64 tūkst. donacijų, surinkta 
beveik 29 tūkst. litrų kraujo.

A.Taparauskui (kairėje) Garbės donoro apdovanojimą įteikė NKC direktorius 
D. Gutauskas. (A. Taparausko asmeninio archyvo nuotr.)

RINKIMAI 2023: Demokratų 
sąjunga „Vardan Lietuvos“ 
į Rokiškio merus kelia A. Vagonį 

Šiandien, spalio 21-ąją, Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ Vil-
niuje patvirtino 42 kandidatus į 2023 metais vyksiančių Lietuvos sa-
vivaldybių merų rinkimus. Rokiškio rajone ši sąjunga į merus kelia 
Antaną Vagonį. 
Praėjusią kadenciją A. Vagonis jau buvo Rokiškio rajono meru. 
Primename, kad apie savo dalyvavimą 2023 metais vyksiančiuo-
se Rokiškio mero rinkimuose jau yra paskelbęs dabartinis rajono 
vadovas Ramūnas Godeliauskas, kurį iškėlė socialdemokratai, ir 
Mindaugas Petkevičius, rinkimuose mero posto sieksiantis nuo Lie-
tuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos.  

„Rokiškio sirenos“ inf.

„Arbatėlė pas Tyzenhauzus“...

Spalio 21 d. vykęs istorinio 
klasikinio šokio festivalis „Ar-
batėlė pas Tyzenhauzus“ –  an-
troji Rokiškio R. Lymano mu-
zikos mokyklos choreografijos 
skyriaus, kartu su partneriais 
– Rokiškio krašto muziejumi, 
Etninės kultūros, istorijos ir 
tautinės atminties išsaugoji-
mo iniciatyvos projekto dalis. 
Festivalyje dalyvavo dalyviai: 
Zarasų Fausto Latėno meno 
mokyklos klasikinio šokio ko-
lektyvas „Plunksnelė“ (vadovės 
V. Politaitė, I. Zakarauskienė).

Mažeikių choreografijos mo-
kyklos istorinio šokio grupė (va-
dovė O. Gross) bei Mažeikių Vy-
tauto Klovos muzikos mokyklos 

fleitų ansamblis „Sidabrinė fleita“ 
(vadovė I. Šiaulytė-Buivydienė), 
Jonavos Janinos Miščiukaitės 
meno mokyklos istorinio šokio 
kolektyvas „Fioretti“(vadovė 
Ž.Antanavičienė), Marijampolės 
kolegijos istorinio šokio kolekty-
vas „Reveransas“ (vadovė  D.Mi-
siukevičienė), Rokiškio kultūros 
centro kolektyvas „Saltare la La-
vanda“ (vadovė K. Kemundrytė) 
ir šeimininkai - Rokiškio Rudolfo 
Lymano muzikos mokyklos cho-
reografijos skyriaus klasikinio šo-
kio kolektyvas „Adagio“ (vadovė 
R. Bielovienė). Kolektyvai pa-
rodė puikias programas, kuriose 
atsispindėjo 16a.-19a. dvarų kul-
tūra, džiugino nepaprasto grožio 
koncertinės aprangos ir atlikėjų 

meilė šokiui. Refleksijos metu 
išryškėjo mintis  apie  festivalio 
reikalingumą, supažindinant jau-
nimą bei visuomenę su istorinio 
klasikinio šokio tradicijomis, šo-
kio kūrėjais, ir tęstinumą vis kita-
me Lietuvos dvare.

Rokiškio R. Lymano muzikos 
mokyklos choreografijos skyriaus 
bendruomenė dėkoja projekto 
partneriams – Rokiškio savival-
dybės Juozo Keliuočio viešajai 
bibliotekai, Rokiškio krašto mu-
ziejui bei visiems iniciatyvos 
globėjams, prisidėjusiems prie 
konferencijos ir festivalio organi-
zavimo.

Rokiškio R. Lymano muzikos 
mokyklos inf.

Rokiškio R. Lymano muzikos mokyklos choreografijos skyrius. (Organizatorių nuotr.)
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XXVIII Tarptautinis teatrų festivalis 
„Interrampa“ – šventė sielai

Enrika PAVILONIENĖ

Šį sekmadienį, festivalio už-
darymo dieną teatro mylėtojams 
parodyti du paskutiniai spek-
takliai. Po Mažojoje kultūros 
centro salėje rodytos „Helverio 
nakties“, privertusios ne vieną 
žiūrovą užsisklęsti savo mintyse 
ir apmąstymuose, buvo parody-
tas pagal Kazio Binkio poemą 
pastatytas spektaklis „Kriaučius 
Motiejus“. Lietuviškumu trykš-
tantis Punsko lietuvių kultūros 
namų klojimo teatro spektaklis, 
išjuokė tarpukario Lietuvos rea-
lijas ir nestokojo humoro.

Išskirtiniam skoniui
XXVIII Tarptautinio teatrų fes-

tivalio „Interrampa“ metu, per ke-
turias dienas žiūrovams parodyta 
10 spektaklių. Ant scenos galima 
buvo išvysti teatrus ne tik iš Lietu-
vos, bet ir iš Katalonijos, Latvijos, 
Lenkijos.

Rokiškio kultūros centre spalio 

20-23 dienomis vykusi gurmaniš-
ka teatro puota taikėsi į išskirtinio 
skonio žiūrovą, o didžioji daugu-
ma teatro gerbėjų apsilankė beveik 
visuose spektakliuose. Kalbinti 
žiūrovai be galo džiaugėsi dar kar-
tą atradę Šepką (Rokiškio liaudies 
teatro spektaklis „Šepką atradau 
aš“).

Dalyviams – šepkiškos statulėlės
Kiekvienam teatrui, už jų da-

lyvavimą „Interrampoje“ įteiktos 
drožinėtos statulėlės-paukšteliai. 
Šiuos šepkiškus darbus festivaliui 
pagamino rokiškietis medžio dro-
žėjas Vidmantas Zakarka. Tokios 
pačios statulėlės įteiktos ir festi-
valyje dalyvavusiems ekspertams: 
Tbilisio Azerbaidžaniečių valsty-
binio dramos teatro vadovui Tur-
gay Velizade, vertinimo komisijo-
je kaip ekspertui dalyvavusiam jau 
antrą kartą, Lietuvos nacionalinio 
kultūros centro teatro poskyrio 
specialistei Irenai Maciulevičienei 
bei Jelgavos studentų teatro vado-

vei, improvizacijos dėstytojai As-
trai Katinai.

Spektalių medunešis
Ant scenos pakviesta Lietuvos 

mėgėjų teatro sąjungos prezidentė 
Vita Vadoklytė dėkojo už šventę 
sielai.

„Buvo daug jautrių darbų, at-
sivėrimų. Šventė įvyko, festivalis 
baigėsi. Labai gera, kad Rokiškis 
yra namai, kur randi daug artimų 
teatro ir kultūros žmonių“, – įsi-
jungusi į benuvažiuojantį traukinį 
sakė V. Vadoklytė.

Sulygindama festivalį su bičių 
šeima, kur vieni su kitais betar-
piškai bendrauja, tą medunešį, 
kur suvežami geriausi spektakliai, 
ji organizatoriams įteikė pačios 
surinktą bičių medų ir palinkėjo, 
kad šis medus dar labiau sulipdytų 
organizatorių mintis, svajones ir 
norus.

Festivalio ekspertai
Visas keturias dienas festiva-

lyje dirbo trys ekspertai. I. Ma-
ciulevičienė uždarymo renginyje 
nedalyvavo. Jai statulėlė įteikta po 
spektaklio „Helverio naktis“. Likę 
ekspertai po renginio uždarymo 
dar rinkosi į rodytų spektaklių ap-
tarimą.

„Galiu tik pakartoti I. Maciule-
vičienės žodžius, kad labai lengva 
ir malonu būti eksperte festivalyje, 
kuriame visi spektakliai yra labai 
geri. Šio festivalio metu gavau la-
bai daug stiprių ir gerų įspūdžių, 
pradedant vaikišku folkloriniu 
spektakliu ir baigiant spektakliais, 
kurie privertė susimąstyti, pa-
galvoti, kurie kurti filosofinėmis, 
rimtomis temomis, kaip ir šian-
dien matytas spektaklis. Ir aš taip 
pat atradau Šepką“, – sakė Astra 
Katina.

Baigiamąjį žodį taręs T. Veliza-
de savo kalbą pradėjo lietuviškai, 
tuo labai nudžiugindamas susirin-
kusiuosius ir pažadėjo, jog kitais 
metais, pakviestas į šį festivalį jau 
kalbės tik lietuvių kalba.

„Visiškai pritariu Astrai. Kie-
kvienais metais šis festivalis tampa 
vis geresnis ir geresnis. Su malo-
numu žiūrėjome visus spektaklius, 
gavome neįkainojamų įspūdžių“, 
–  kolegei antrino T. Velizade.

Šiame festivalyje dalyvauja 
tiek mėgėjų, tiek profesionalūs 
teatrai, tad režisierius pažadėjo 
ateityje būtinai sudalyvausiąs ir su 
savo teatru.

Tradicija bus tęsiama
Rokiškis neabejotinai yra teatro 

mylėtojų miestas, tad festivalio 
organizatoriai pažadėjo šią gražią 
tradiciją tęsti ir kitais metais. Pa-
skutiniai festivalio akordai – pa-
dėka rėmėjams, Rokiškio rajono 
savivaldybei, Lietuvos kultūros 
tarybai, visiems informaciniams 
rėmėjams.

„Labai gera jausti bendrystę, 
draugystę, pagalbą čia ir dabar, 
ačiū žiūrovams“, – sakė Rokiškio 
kultūros centro direktorė Vaiva 
Kirstukienė.

Spektaklio Kriaučius Motiejus akimirka. Medžio drožėjo V. Zakarkos drožinėti šepkiški paukšteliai įteikti teatrams ir ekspertams.

Festivalio organizatoriai ir ekspertai (iš kairės: V. Kirstuienė, T. Velizade, A. Katina, N. Danienė). („Rokiškio Sirenos“ nuotr.) Lietuvos mėgėjų teatro sąjungos prezidentė V. Vadoklytė.
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Dūmų detektoriai vis dar gąsdina vyresnius 
gyventojus – purtosi svetimkūnių savo namuose

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Atšalus orams, padaugėja 
gaisrų krosnimis šildomuose gy-
venamuosiuose namuose. Preven-
cinę veiklą vykdantys ir gyvento-
jų būstus tikrinantys ugniagesiai 
konstatuoja: dalis žmonių gyve-
na kaip ant tiksinčios bombos – 
krosnys byra, elektros instaliacija 
tragiška, o dūmų detektorių nėra 
arba jie išjungti, kad netrukdytų.

Krosnys ištrupėjusios
Pasak Rokiškio rajono savi-

valdybės priešgaisrinės gelbėjimo 
tarnybos viršininko Remigijaus 
Sunklodo, vien šiais metais buvo 
aplankyta 300 Rokiškio rajono gy-
ventojų pagal seniūnijų pateiktus 
sąrašus, buvo tikrinama, ar būstuo-
se įrengti autonominiai dūmų de-
tektoriai, taip pat įvertinta krosnių, 
elektros instaliacijos būklė. Aplan-
kyti labiausiai pažeidžiamų – vie-
nišų, senyvo amžiaus, socialinę at-
skirtį patiriančių gyventojų, taip pat 
socialiniai būstai.

„80 proc. mūsų aplankytų gy-
ventojų nekreipia dėmesio į savo 
saugumą. Krosnys apgadintos, iš-
trupėjusios, su didžiuliais įtrūki-
mais. Malkos sukrautos šalia kros-
nių, netgi ant krosnių džiovinamos. 
Kaminai ištrupėję, neaptinkuoti. 
Elektros instaliacija kaimuose labai 
baisios būklės“, – apie situaciją ap-
lankytose būstuose kalbėjo R. Sun-
klodas.

Tokie patikrinimai patiko ne vi-
siems gyventojams, kai kurie aps-
kritai atsisakė įsileisti ugniagesius 
į namus bei klausytis jų pastabų ir 
rekomendacijų.

Dūmų detektorių apskaita ir ver-
tinimai apie krosnių būklę bus pa-
teikti Savivaldybei, kuri spręs, kaip 
pagelbėti gyventojams.

Atjungia, kad netrukdytų
Ugniagesiai pastebi: dalis gy-

ventojų gyvena nesaugioje aplin-
koje ne dėl savo aplaidumo, o tie-
siog neišgalėdami tuo pasirūpinti.

R. Sunklodas pasakoja, kad pa-
sitaikė atvejų, kai būstai tikrai at-
rodė tvarkingi, bet stačiamalkiai 
sutrūkinėję, matėsi, kad žmonės 
paprasčiausiai neturi iš ko susitvar-
kyti, nes reikalingos investicijos, 
dideli remontai.

Iš tų nedaugelio būstų, kuriuose 
vis tik buvo įrengti dūmų detekto-
riai, dalis jų neveikė. Kad šis prie-
taisas nestovėtų tik „dėl grožio“, 
pašnekovas pataria, kokių klaidų 
nedaryti: „Žmonės laiku nepatikri-
na, ar neišsieikvojusi baterija. Jie 
būna garantuoti, kad jeigu turi de-
tektorių – viskas gerai, o pasirodo, 
kad jis neveikia. Tenka parodyti, 
kaip patikrinti, ar prietaisas vei-
kiantis, nes daug kas nežino. Arba 
įsirengia dūmų detektorių ne mie-
gamosiose patalpose, o virtuvėje ar 
kitoje patalpoje, kurioje kūrenama 
krosnis. Detektorius suveikia net 
nesant pavojui, kai patenka nedaug 
dūmų pradarius krosnies dureles. 
Tada žmonės išima prietaiso ele-
mentą arba išvis išjungia, nes erzi-

na garsas“.

Bijo naujovių
Lankantis seniūnijose ugniage-

sių rekomendacijos ir paaiškinimai, 
kaip suveikęs detektorius pažadina 
žmogų ir gali išgelbėti gyvybę, ne 
vieną gyventoją paskatino įsirengti 
dūmų detektorius. Tačiau kai kurie 
senyvi žmonės, visą gyvenimą pra-
gyvenę be šio prietaiso, į naujovę 
žiūri labai nepatikliai ir neketina 
įsileisti jos į savo namus. 

„Žmonės sako, kad juos ne-
ramins tas svetimkūnis namie ir 
mirksinti lemputė. Bijo ir nerimau-
ja“, – apie gyventojų reakcijas kal-
ba R. Sunklodas.

Anot pašnekovo, kai kurių gy-
ventojų padejavimai, kad prietaisui 
įsigyti neturi pinigų, neturi pagrin-
do. Dūmų detektorius nėra praban-
gos prekė, kainuoja vos kelis eurus, 
jį be problemų galima įsigyti dau-
gelyje parduotuvių.

Praneša anksčiau
Aktyviai skatinti gyventojus įsi-

rengti savo būstuose dūmų detekto-
rius pradėta prieš keletą metų.

Pasak Rokiškio rajono savival-
dybės priešgaisrinės gelbėjimo tar-
nybos viršininko, rezultatai jau ma-
tomi, gaisrai pastebimi anksčiau. 

„Pastebėjome, kad dažnai pra-
nešimus gauname labai ankstyvoje 
gaisro kilimo stadijoje. Anksčiau 
pranešdavo, kai jau degdavo atvi-
ra liepsna, o dabar – tik pastebėjus 
dūmus. Suveikus dūmų detektoriui, 
įmanoma anksčiau reaguoti, išsau-
goti daugiau turto“, – sakė R. Sun-
klodas.  

Rokiškio rajone šiemet jau kilo 
112 gaisrų, pernai per tą patį lai-
kotarpį – 116 . Šiais metais rajone 
neišvengta tragedijų  – gaisruose 
žuvo 4 žmonės. 

„Rajone labai seniai to nebuvo, 
o metai dar nesibaigė“, – liūdną 
statistiką apibendrina pašnekovas.  

Skirta ne statistikai
Pasak Panevėžio priešgaisri-

nės gelbėjimo valdybos Rokiškio 
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 
vyriausiojo specialisto Eugenijaus 
Žalio, kiek iš viso rajono gyven-
tojų savo namuose įsirengę dūmų 
detektorius statistikos nėra – tek-
tų patikrinti visus būstus. Ar buvo 
įrengtas prietaisas paaiškėja tik 
gaisro metu. Tačiau rajone yra bu-
vęs ne vienas atvejis, kai suveikęs 

detektorius pažadino žmones kilus 
gaisrui. Užfiksuoti visų atvejų ne-
įmanoma, nes kartais ugniagesių 
pagalbos neprireikia, kai patys gy-
ventojai laiku sureaguoja į pavo-
jaus signalą ir išvengia skaudesnių 
pasekmių.

„Tie žmonės, kurie adekva-
tūs, rūpinasi savo saugumu, turi 
įsirengę dūmų detektorius. O tie, 
kurie nesirūpina... Ką duos dūmų 
detektorius bute, kuriame rūkoma, 
girtaujama ir t. t.? Jiems tik truk-
dys“, – sako E. Žalys.  Kai kuriuo-
se būstuose vis dar galima pamatyti 
palėpėje ir ant spintelės numestų 
prietaisų, detektorių su tyčia išim-
tais arba neveikiančiais elementais.

Pasak specialisto, žmonės įpra-
tę, kad kažkas turi juos barti, gra-
sinti, rūpintis, tačiau šis prietaisas  
skirtas pačiam žmogui – ne gaisri-
ninkui, ne  žurnalistams ir ne statis-
tikai. Lygiai taip pat, kaip atšvaitai 
ir visos kitos saugos priemonės.

Tiems, kurie nori įsirengti dūmų 
detektorius, bet patys nesugeba 
tai padaryti, gali kreiptis pagalbos 
į seniūnijas, socialines tarnybas, 
ugniagesius savanorius. „Jeigu yra 
noro, tikrai atsiras kas padėtų, – įsi-
tikinęs pašnekovas.

R. Sunklodo teigimu, 80 proc. ugniagesių aplankytų gyventojų nekreipia dėmesio į 
savo saugumą. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Rokiškio r.  savivaldybės PGT archyvo nuotr.

Rokiškio rajone nustatė asmenis, 
gaudžiusius žuvį tinklais

Aktyviai rinkta informacija 
atsipirko: Rokiškio rajone nu-
statyti du tinklininkai. Praėjusią 
savaitę Aplinkos apsaugos de-
partamento Panevėžio gyvosios 
gamtos apsaugos inspekcijos 
pareigūnai Nemunėlio upėje Ro-
kiškio rajone nustatė asmenis, 
gaudžiusius žuvį tinklais ir pa-
gavusius jais žuvų.

„Aktyviai rinkome informaciją 
apie Nemunėlio upėje prie Kons-
tantinavos vykdomą neteisėtą 
žvejybą tinklais ir ketvirtadienio 
vakarą aptikome du asmenis, pa-
stačiusius upėje penkis statomuo-
sius tinklus. Taigi šis pavyzdys 
parodo, kad dažniausiai pažeidėjai 
prieina liepto galą“, – sako Pane-

vėžio gyvosios gamtos apsaugos 
inspekcijos viršininkas Marius 
Kazlauskas.  

Asmenys, neteisėtai buvo suga-
vę penkis karšius, už kuriuos jiems 
teks atlyginti žalą žuvų ištekliams 
– 500 eurų. Taip pat teks atsisvei-
kinti su tinklais, valtimi ir abiem 

sumokėti administracines baudas, 
siekiančias po 300 eurų.

Aplinkosaugos pareigūnai pri-
mena, kad apie pastebėtus netei-
sėtos žvejybos atvejus ar kt. aplin-
kosauginius pažeidimus galite 
pranešti telefonu 112.

LR aplinkos ministerijos inf.

„Rokiškio Sirenos“ nuotr.

KRONIKA
Šeštadienio įvykiai: moteriai 

sumušta galva ir iš rūsio 
dingo dviratis

Spalio 22-ąją, šeštadienį, Rokiškio rajono policijos komisariato pareigūnai turėjo 
darbo.
Tądien apie 22 val. Juodupėje vyras, gim. 1983 m. (neblaivus – 2.09 prom.), sukėlė 
fizinį skausmą ir sužalojo taip pat girtą (1.99 prom.) moterį, gim. 1984 m. Ji buvo 
nugabenta į Rokiškio rajono ligoninę, kur nustatytas galvos sumušimas.
Tą patį šeštadienį apie 17 val. pranešta, kad Rokiškyje iš bendro naudojimo rūsio 
patalpų pavogtas dviratis BMX. Nuostolis siekia 290 eurų.

Priešgaisrinės gelbėjimo 
tarnybos savaitgalį nesiilsėjo

Spalio 22 d. 12 val. 35 min. pranešta, kad tarp Respublikos g. ir Nepriklausomybės 
a., Rokiškio mieste, sankryžoje susidūrė du automobiliai, iš vieno rūksta dūmai. 
Atvykus Priešgaisrinės gelbėjimo tarnyboms, gaisro požymių nebuvo, vyko garavi-
mas dėl suveikusių oro pagalvių. Prispaustų ir sužeistų žmonių nebuvo, atjungtas 
automobilio akumuliatorius.
Spalio 23 d. 13 val. 59 min. gautas pranešimas, kad Juodupės miestelyje Taikos g., 
Juodupės sen., nurodytu adresu reikia atidaryti duris. Galimai viduje yra moteris ku-
riai sutrikusi sveikata. Atvykus priešgaisrinės gelbėjimo tarnyboms, laužtuvo pagalba 
atidarytos durys, įleisti medikai ir policija.
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Protmūšis LR Konstitucijos 100-mečiui 
paminėti

Spalio 20 d. Rokiškio krašto 
muziejuje vyko Rokiškio jaunimo 
organizacijų sąjungos „Apvalus 
stalas" organizuotas protmūšis 
LR Konstitucijos 100-mečiui pa-
minėti!

 
2022 metais Lietuvos Respu-

blika švenčia dvi svarbias vals-
tybingumo sukaktis – pirmosios 
demokratinės Lietuvos Valstybės 
Konstitucijos 100-metį ir šiuo metu 
veikiančios Lietuvos Respublikos 
Konstitucijos 30-metį. Minėdamas 
šias sukaktis, Lietuvos Respublikos 
Seimas 2022-uosius paskelbė Lie-
tuvos Valstybės Konstitucijos me-
tais, tad Rokiškio Jaunimo Orga-
nizacijų Sąjungos „Apvalus stalas" 
savanoriai suorganizavo protmūšį 
skirtą paminėti Lietuvos Respubli-
kos Konstitucijos 100-mečiui!  

Žaidynių pirmąją vietą iškovojo 
merginų komanda „Kvatro“. An-
trąją laimėjo – komanda „Istorikės 
3k“, o trečioji vieta atiteko vaikinų 
komandai „Zazeriai“, taip pat ko-
mandų kapitonai dalyvavo „blitz” 
turnyre, kurio metu laimėjo prizų 
už parodytas žinias ir drąsą!

Rokiškio jaunimo organizacijų 
sąjungos „Apvalus stalas“ inf.

Jaunimas atsakinėja į klausimus apie Lietuvos Konstituciją.

Rokiškio jaunimo organizacijų sąjungos „Apvalus stalas“ nuotr.

Konferencija 
choreografams prisiminti

Rokiškio R. Lymano muzikos 
mokyklos choreografijos skyrius, 
Etninės kultūros, istorijos ir tau-
tinės atminties išsaugojimo inicia-
tyvos vykdytojas pristatė pirmąjį 
renginį, konferenciją „Rokiškio 
krašto 20 a. antrosios pusės chore-
ografai, asmenybės, paveldas“.  Ji  
vyko  projekto partnerių erdvėje 
–  Rokiškio Juozo Keliuočio bibli-
otekoje.

Konferencijoje dalyvavo  šokan-
tys vaikai ir jaunimas, choreografijos 
mokytojai  bei  kiti rajono gyventojai, 
besidomintys šokio istorija Rokiškio 
krašte. Renginyje buvo aktualizuoja-
mos tam tikros sukaktys: B. Butėnie-
nė  (100 m.), A. Čepulienė (60 m.), J. 
Dainys ( 95 m.)

Paskaitas skaitė: Rokiškio savi-
valdybės Komunikacijos ir kultūros 

skyriaus vyriausioji specialistė Jani-
na Komkienė; ilgametė, buvusi Juo-
dupės miestelio kultūros darbuotoja 
Irena Kirstukienė; Rokiškio KC ra-
jono padalinio Juodupėje kultūrinės 
veiklos koordinatorė-organizatorė 
Elinga Astrauskienė bei Rokiškio 
R. Lymano muzikos mokyklos cho-
reografijos skyriaus mokytoja Rima 
Bielovienė.

Koncertinę programą, kurioje 
buvo atlikti liaudiški šokiai, parodė 
Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos 
mokyklos Choreografijos skyriaus 
tautinių šokių kolektyvas „Nemu-
nėlis“ (vadovės R. Bielovienė, S. 
Skardžiuvienė). Konferenciją vedė 
choreografijos skyriaus vedėjas A. 
Skardžius.

Rokiškio choreografijos 
mokyklos inf.

Choreografijos skyriaus tautinių šokių kolektyvas „Nemunėlis“. 
(Rokiškio choreografijos mokyklos nuotr.)

Dar nespėjo nukristi paskutiniai 
lapai, tačiau nespėsim mirktelėti, 
ir jau – Kalėdos.

Todėl Rokiškio krašto muzie-
jus skuba pranešti, kad ir šiais 
metais, jau penktąjį kartą, vai-
kus ir jaunimą kviečia dalyvau-
ti Kalėdų atviruko konkurse.

Kiekvienais metais konkurso 
temą susiejame su kažkokiu ju-
biliejumi – šventėme dvaro rūmų 
220 metų, dvaro parko 225 metus, 
na o 2023 m. švęsime Rokiškio 
krašto muziejaus 90-ąjį gimta-
dienį.  Todėl ir Kalėdų atviruko 
tema – Rokiškio krašto muziejaus 
eksponatas – kalėdinis eglutės 
žaisliukas.

Prieš kuriant atvirukus kvie-
čiame apsilankyti muziejuje – kad 
apžiūrėtumėte mūsų ekspozicijas, 
išsirinktumėte patikusį ekspona-
tą, kuris taps eglutės žaisliuku.

Muziejų aplankyti galima ir 
virtualiai https://www.muziejus-
rokiskyje.lt/virtuali_ekskursija/, 
eksponatus apžiūrėti sistemoje 
LIMIS https://bbf.lt/TsaVV

Atvirukas turi būti 10 x 15 

formato, atliktas akvarele, gua-
šu, flomasteriais, grafinės raiškos 
priemonėmis ir mišria technika. 

Labai prašome nepamiršti kie-
kvieno darbo kitoje pusėje (apa-
čioje dešinėje) priklijuoti darbo 
metriką, kurioje  nurodoma: dar-
bo autoriaus vardas, pavardė, am-
žius, klasė, darbo pavadinimas, 
atlikimo technika, atstovaujama 
ugdymo įstaiga, darbo sukūrimo 
metai, mokytojo (darbo vadovo) 
vardas, pavardė, el. p. adresas, 
tel. nr.

Darbus atsiųsti ar atnešti  iki 
lapkričio 18 d. adresu: 

Rokiškio krašto muziejus
Tyzenhauzų g. 5, Rokiškis, LT-

42115
Vaikų ir jaunimo meninės kū-

rybos darbų konkursui „Kalėdų 
atvirukas“

Konkurso nuostatus rasite: 
h t t p s : / / w w w. m u z i e j u s r o -

kiskyje.lt/muziejaus-ekspona-
tai-taps-eglutes-zaisliukais

Rokiškio krašto muziejaus inf.

Sensorinė erdvė „Pumpurėlyje“
Rokiškio lopšelis-darželis 

„Pumpurėlis“ dalyvavo Ro-
kiškio rajono savivaldybės vi-
suomenės sveikatos rėmimo 
specialiosios programos finan-
suojamame projekte. Skirtos 
lėšos suteikė galimybę atnau-
jinti ir praplėsti sensorinio 
kambario erdves.

Kambaryje vienu metu lavi-
nami visi pojūčiai – rega, klau-
sa, uoslė, jutimas. Jame esančios 
individualios nusiraminimo prie-
mones, burbulų vamzdis, šviesos 
pluoštelių užuolaidą, akvariumas 
su medūzomis, relaksacinė pala-
pinė, šviesos stalai, sensorinės 
grindų plytelės kviečia tyrinėti, 
stebėti ir atitrūkti nuo įprastos 
aplinkos. Naudojamos vizualinės 
ir taktilinės priemonės, leidžia 
vaikams jaustis ramiai, saugiai, 
žaismingai. Sensorinio kambario 
erdvė efektyviai naudojama gru-
piniams užsiėmimams, specia-
liųjų ugdymosi poreikių turinčių 
vaikų individualiems užsiėmi-
mams su specialistais, relaksaci-
nėms valandėlėms pedagogams. 
Sensorinės erdvės lankytojai  
turi galimybę patogiai, įsitaisę 
ant sėdmaišių,  dideliame ekrane 
stebėti gamtos vaizdus, pasiklau-
syti  muzikos, nusiraminti.

Džiaugiamės turėdami gali-
mybę naudotis atsinaujinusia ir 
prasiplėtusia sensorine erdve.

Rokiškio lopšelio-darželio  
„Pumpurėlis“ inf.

Mažiesiems įrengtos spalvingos ir jaukios erdvės. 
(Rokiškio lopšelio-darželio  „Pumpurėlis“nuotr.)

2018 m. „Kalėdų atviruko“ vienos iš nugalėtojų Astos Maračinskaitės atvirukas 
„Rokiškio Kalėdų rezidencija“.
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Spalio 28 d. (penktadienį) 10 val. 
šaukiamas Rokiškio rajono savival-
dybės tarybos posėdis. Posėdis vyks 
Rokiškio rajono savivaldybės I a. sa-
lėje. Tarybos posėdžio darbotvarkė 
ir sprendimų projektai skelbiami 
interneto svetainėje adresu: http://

old.rokiskis.lt/lt/e-demokratija/posedziai.html

Užs. 1943
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• Automobilių kėbulų remontas, 
paruošimas, dažymas.  
Tel. 8 622 06 975. Rokiškis
• RUF Medienos briketai ir 6 mm 
granulės iš sandėlio Rokiškyje. 
Turime ir fasuotų durpių briketų. 
Greitas pristatymas.  
Tel. 8 646 01 050. Rokiškis
• Valymo įrenginiai su pilnu 
įrengimu, visais reikalingais 
sertifikatais ir galimybe gauti 

savivaldybės paramą iki 1000 
Eur. Registruojame norinčius. 
Kreiptis telefonu arba el. paštu 
komunikacijusistemos@gmail.
com. Tel. 8 652 63 120. Rokiškis
• Ieškinių, procesinių dokumentų, 
taikos sutarčių rengimas teismui, 
įvairių prašymų, pretenzijų, 
skundų rengimas. Konsultacijos, 
dokumentų rengimas darbo 
ginčų komisijoms. Kitos teisinės 
paslaugos. Taikos g. 19, Rokiškis. 
Tel. 8 693 66 229. Rokiškis
• 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

PERKA

• Ieškome pirkti namą Juodupėje 
arba sodybą šalia Juodupės.  
Tel. 8 602 46 713. Rokiškis
• Perkame miškus Rokiškio ir 
aplinkiniuose rajonuose.  
Tel. 8 677 08977

NUOMA

• Ieškomas nebrangiai 1 kambario 
butas ilgalaikiai nuomai. 
Pageidautina su baldais ir buitine 
technika, kad būtų tvarkingas. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 646 51 495. Rokiškis
• Skubiai šeima su trimis vaikais 
ieško 3-4 kambarių buto nuomai. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 605 62 257. 
Rokiškis
• 1 kambario butą, Algirdo g. Pirmas 
aukštas.. Tel. 8 607 62 277. Rokiškis
• Trijų asmenų šeima skubiai ieško 
išsinuomoti tvarkingą 2-3 kambarių 
butą Rokiškyje. Pageidautina su 
baldais ir buitine technika. Siūlyti 
įvairius variantus. Gali būti ir 
nedidelis namas. Tel. 8 679 75 962. 
Rokiškis
• 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 
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

• Darbo pasiūlymas sandėlio 
darbuotojams eškantiems darbo 
Vokietijoje. Tel. 8 611 45 080. 
Rokiškis
• Darbo pasiūlymas trinkelių 
klojėjams ieškantiems darbo 
Danijoje . Kaina 2300 Eur.  
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Darbo pasiūlymas virėjams, 
padavėjams, asistentams, 
ieškantiems darbo Prancūzijoje.  
Tel. 8 611 45 080. Rokiškis
• Ieškau pagalbinių darbininkų, 
apdailos meistrų ir plytelių 
klijuotojų darbui Vilniuje. 
Apgyvendinsiu. Atlyginimas 
mokamas kas dvi savaites. Kaina 
2700 Eur. Tel. 8 604 74 745. 
Rokiškis
• Darbuotojo grindų paruošimui 
ir betonavimui. Tel. 8 650 97 726. 
Rokiškis
• Darbo pasiūlymas spausdinimo 
staklių operatoriams, ieškantiems 
darbo Olandijoje, Baarle Nassau 

SIŪLO DARBĄ
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mieste. Kaina 2080 Eur.  
Tel. 8 637 08 855. Rokiškis
• Trumpalaikį kontraktą su galimybe 
pratęsti 2023 metams. Knygų 
užsakymų surinkėjams Vokietijoje. 
Vokiška darbo sutartis. Anglų arba 
vokiečių  kalba. Jei nemokate 
užsienio kalbų  yra galimybė 
įterpti komando. Tel. 8 608 62 874. 
Birštonas
• Darbo pasiūlymas ventiliacijos 
montuotojams ieškantiems darbo 
Norvegijoje, Stavanger. Kaina 3400 
Eur. Tel. 8 611 45 080. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo. Esu moteris. Galiu 
dirbti bet kokį darbą.  
Tel. 8 678 26 467. Rokiškis
• Ieškau pagalbinio darbo susijusio 
su santechnikos darbais. Pabaigęs 
santechniko kursus, bet patirties 
neturiu. Tel. 8 609 92 779. Rokiškis
• Ieškau darbo biure arba namuose. 
Rašau ir kalbu angliškai ir rusiškai. 
Tel. 8 660 88 220. 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

KITA

• 30 l nerūdijančio plieno talpą. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 600 52 867. 
Rokiškis
• Skubiai Rokiškio rajone uosines 
kalades ir uosinius rąstus. Detalesnė 
informacija dėl kainos ir medienos 
pateikimo derinama individualiai 
telefonu. Tel. 8 609 05 007. Rokiškis
• Sausas malkas, atraižas. Atvežu. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Rūkyklą. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• 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

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Vieno kambario patalpas tinkamas 
kirpyklai, manikiuristei, masažui, 
komercinei veiklai. Laisvės g. 
4-17. Kaina sutartinė. Whatsap 
+447491588895. Tel. 8 606 70 084. 
Rokiškis
• Butą renovuotame mūriniame 
name. Ketvirtas aukštas. Plastikiniai 
langai, ilgas balkonas per du 
kambarius. Labai šiltas. Praeita 
žiemą šildymas 28 Eur. Visai šalia 
darželis, mokykla. Kaina 39999 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Žemės sklypą sodybos statybai 
prie Žiobiškio tvenkinio. 77 a. Yra 
atvesta elektra, paruošti popieriai 
sodybos statybai. Iki tvenkinio apie 
100 m. Kaina 8000 Eur.  
Tel. 8 623 90 689. Rokiškis
• Prie Ignotiškio ežero, Gylių 
k. 4, Juodupės sen., Rokiškio r. 
namų valdos 0,4795 ha sklypą su 
pastatais. Šalia bus parduodami 3 
ŽŪP sklypai – 1,419 ha, 0,3766 ha, 
0,198 ha. Pateikti dokumentai NŽT 
leidimams. Kaina 47000 Eur.  
Tel. 8 686 34 942. Vilnius
• 3 kambarių butą Jaunystės g. 
Bendras plotas 64,14 kv. m. Namas 
blokinis, 5 aukštas. Papildomas tel. 
pasiteiravimui 868753215. Kaina 
52000 Eur. Tel. 8 611 21 831. 
Rokiškis
• 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

• 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

• Labai tvirtą geros būklės ąžuolinę 
sekciją. Ilgis 235 cm, aukštis 200 
cm, plotis 42 cm. Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 647 79 447. Rokiškis
• 1 baro kėdę. Kaina 31 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Pufus 3 vnt. po 13 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Sofą-lovą. Lengva pernešimui, 
šonai metaliniai, nenusisuka, 
išplauta. Kaina 93 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Komodą. Ilga ir negili. Kaina 83 
Eur. Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Tvarkingą sekciją. Kaina 115 Eur. 
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Prieškambario spintą. Vienos 
stumdomos veidrodinės durys. 
Neaukšta. Kaina 78 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Dvigulę lovą. Čiužinys 160 cm pl. 
Kaina 230 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Naują nenaudotą tualetinę kėdę su 
priedais. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 612 30 367. Rokiškis
• 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

BALDAI

• Ketaus radiatorius. 4 vnt. po 9 
sekcijas. Radiatoriaus kaina 27 Eur. 
Tel. 8 687 46 047. Rokiškis
• Naudotą dujinę viryklę su dujine 
orkaite. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 611 50 338. Rokiškis
• Mikrobangų krosnelę Bosas. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Sidabrinės spalvos naudotą didelį 
šaldytuvą Ardo. Kaina sutartinė.  

BUITINĖ TECHNIKA

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

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

DOVANOJA

• Mažai dėvėtą moto aprangą. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 611 78 562. 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

DRABUŽIAI/AVALYNĖ

• 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

GYVULIAI, GYVŪNAI
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GARSO TECHNIKA

VAIZDO TECHNIKA

• Radiotehnika S-50b kolonėles ir 
Pioneer stiprintuvą. Viskas puikiai 
veikia. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 693 04 817. Rokiškis
• Yamaha namų kiną. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 693 04 817. Rokiškis

• Televizorių. Įstrižainė 80 cm. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 650 33 396. 
Rokiškis
• Televizorių LG. 32 colių.  
Tel. 8 605 80 900. Rokiškis
• Televizorių Samsung. Įstrižainė 81 
cm. Kaina 90 Eur. Tel. 8 639 95 868. 
Rokiškis

• Tvarkingą žaidimų, darbo 
kompiuterį. Nekaista, tilus, 
ekonomiškas. Rokiškis-Juodupė. 
Galimybė pratestuoti. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 608 14 850. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Šviežius vaisius, daržoves, uogas, 
riešutus, džiovintus vaisius. Geros 
kokybės. Labai platus asortimentas. 
Tiekiam visoje Lietuvoje. Greitas 
pristatymas. Tel. 8 683 37 441. 
Rokiškis
• 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

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

MOBILIEJI TELEFONAI

• Geros būklės fleitą Buffet Comfort 
Cooper Scale Paris E. Kaina 
derinama. Skambinti telefonu. Kaina 
400 Eur. Tel. 8 616 77 018. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• 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

• Rasta asmens tapatybės kortelė 
Edgaro K. gimimo 2001-04-21. 
Kreiptis į Rokiškio Sirena redakcija. 
Tel. 8 666 76 777. Rokiškis

RASTA, PAMESTA

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

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS

• Gipso plokštes sienoms. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 629 11 572. 
Rokiškis
• Nuo sienų nuardytas lenteles. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 625 23 162. 
Rokiškis
• Statybinę medieną. Kaina 280 Eur. 
Tel. 8 694 47 553. Kupiškis
• 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 

STATYBINĖ ĮRANGA

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

• 1998 m. MTZ-820. Su rimtu 
pirkėju kaina derinama. Kaina 
13500 Eur. Tel. 8 683 04 665. 
Rokiškis
• 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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Tvarkingą BMW 530. 2004 
m. pab., 3 l, 160 kW. Važiuoklė 
tvarkinga, viskas keista laiku. Visa 
informacija telefonu. Kaina 3100 
Eur. Tel. 8 656 55 112. Rokiškis
• 1997 m. VW Sharan. Ganėtinai 
tvarkingas, buvo eksploatuojamas 
kiekvieną dieną. Su turbinos 
defektu. Info tel. 8 646 45508. 
Troškūnai. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 626 98 422. Rokiškis
• Opel Astra. 2007 m., 1,9 l, 88 kW, 
dyzelis. Darbinis. Kaina 1750 Eur. 
Tel. 8 619 52 150. Rokiškis
• Nissan Primera. 2005 m., 1,9 l, 
88 kW, dyzelis. Variklio defektas. 
Kaina 800 Eur. Tel. 8 677 58 323. 
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.  
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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
• 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

• Ford orginalius ratlankius R16 
5/108. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Norvegijoje pirktas Nokian 
žiemines dygliuotas padangas. 
Likutis 8 mm. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 676 93 845. Rokiškis
• Passat B5 B5+ dalimis. 1,9 l, 81 
kW, 85 kW, 96 kW. Tel. 8 682 58 
004. Rokiškis
• Dvi Nokian ir dvi Michelin M+S 
padangas R16 225/55. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• Naujas padangas 235/70 R17. 
Kaina 160 Eur. Tel. 8 606 32 021. 
Rokiškis
• Opel Zafira dalimis. 2004 m., DTI, 
pilkos spalvos. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• Mažai naudotas žiemines padangas 
195/65 R15 su ratlankiais Ford 
Focus. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 676 43 390. Rokiškis
• Dalimis: Astra 1,7 l, dyzelis, 
universalas, Opel Zafira 2 l, dyzelis, 
VW Passat 1,9 l, TDI, 66 kW, 
Mercedes Benz A klases 17 1,6 l, 
dyzelis, VW Golf 3 1,9 l, dyzelis, 
81 kW, Ford Galaxy 1,9 l, dyzelis, 
66 kW, 1999 m., Ford Galaxy 1,9 l, 
dyzelis, 81 kW. Tel. 8 600 54 331. 
Rokiškis
• 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 
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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
• Žiemines padangas 215/60 R17. 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



14:30 Pabelsk į mano širdį 
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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 Žudantis greitis 
23:05 Susišaudymas
00:50 FTB. Ieškomiausi 

Lrytas

06.15 TV parduotuvė
06.30 Reali mistika
07.30 Gyvenimas versle 
08.00 Juvelyrų klanas
09.00 Vieno nusikaltimo istorija 
10.00  Zoologijos sodas
11.00 Pėdsakas
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas
09:45 Įstatymas ir tvarka
10:30 Senis
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Kaip atsiranda 
daiktai
13:00 (Ne)emigrantai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Seselė Beti 
17:15 Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 1 000 pasaulio 

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

Tv3

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

15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Dėmesio centre su Edmundu 
Jakilaičiu
20:00 Gero vakaro šou
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 Spąstai

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 Bus visko 
12:00 Vidurdienio žinios 
13:20 Turtuolė varguolė 

14:30 Pabelsk į mano širdį 
15:30 Lemties paslaptys 
16:35 Labas vakaras, Lietuva 
18:30 Žinios 
19:30 KK2
20:00 Šeškinės 20 
21:00 Rimti reikalai 5 
21:30 Žinios
22:30 Žudikų kodas 
00:25 Sūnus paklydėlis 
01:25 Mis Kulka

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 Susišaudymas
22:45 Gatvės kovotoja. Čun Li 
legenda
00:40 FTB. Ieškomiausi 

Lrytas

06.15 TV parduotuvė
06.30 Reali mistika
07.30  Atliekų kultūra
08.00 Juvelyrų klanas
09.00 Vieno nusikaltimo istorija 

10.00 Zoologijos sodas
11.00 Pėdsakas
12.00 Neatrasta Rusija
12.30 Mano vieta
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Mama
17.30 Lietuva tiesiogiai
18.00 Reporteris
18.30 Neatrasta Rusija
19.00 Reali mistika
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Pėdsakas
22.30 Reporteris
23.00 Lietuva tiesiogiai
23.30 Neatrasta Rusija
00.30 Teisingumo agentai
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06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas
09:45 Įstatymas ir tvarka
10:30 Senis
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Kaip atsiranda 
daiktai
13:00 1 000 pasaulio 
stebuklų
14:00 Žinios. 
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
16:30 Seselė Beti
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 Svečiuose Nomeda

20:30 Sporto galia 
21:00 Eurolyga per LRT
21:15 Eurolygos krepšinio turnyras. 
Belgrado Partizan Nis – Kauno 
Žalgiris 
23:30 Laukinis rajonas
00:20 Įstatymas ir tvarka
01:05 Svečiuose Nomeda

Tv3

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

15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios 
19:30 Dėmesio centre su Edmundu 
Jakilaičiu
20:00 Farai
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 Javos karštis

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 Šeškinės 20 
12:00 Vidurdienio žinios 
13:20 Turtuolė varguolė 

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

20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
22:45 Žmogus su auksiniu pistoletu
00:50 Didvyris

Tv3

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

16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios 
19:30 Kelias į Eldoradą
21:15 Warcraft: pradžia 
23:45 Po vandeniu

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 Bučiuoju. Rūta
12:00 Vidurdienio žinios 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Pabelsk į mano širdį 
15:30 Lemties paslaptys 

16:35 Labas vakaras, Lietuva 
18:30 Žinios 
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Geras melagis
23:15 Snaiperis. Atgimimas
01:05 Hadsono vanagas

Btv

06:00 Kalnietis 
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:25 44-as skyrius 
09:25 Šuo 
10:35 CSI. Kriminalistai 
11:35 Mentalistas 
12:30 Kalnietis 
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 44-as skyrius 
15:55 Šuo 

17:00 Info diena 
17:30 Mentalistas 
18:30 CSI. Kriminalistai 
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Ugnies siena
23:40 Žudantis greitis 
01:45 Nepamirštamas tyrimas

Lrytas

06.15 TV parduotuvė
06.30 Reali mistika
07.30 Mano vieta
08.00 Juvelyrų klanas
09.00 Vieno nusikaltimo istorija 
10.00 Zoologijos sodas
11.00 Pėdsakas
12.00 Neatrasta Rusija
12.30 Gyvenimas versle

13.00 Nauja diena

14.00 Teisingumo agentai

15.00 Reali mistika

16.00 Reporteris

16.30 Laisvės TV valanda

17.30 Sveikatos kodas

18.00 Reporteris

18.30 Grupės Išjunk šviesą 

koncertas

19.30 Pusvalandis su Valatka

20.00 Reporteris

20.50 Aiškiaregė

21.25 Pėdsakas

22.30 Reporteris

23,00 Pusvalandis su Valatka

23.30 Laisvės TV valanda

00.30 Teisingumo agentai
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- Metam nuo kitos savaitės 
rūkyt?

- O kam?
- Sutaupysim pinigų.
- Tai gal metam ir gert?
- O kuriems galams tau tiek 

daug pinigų?
***
Važiuoja suvalkietis taksi 

per kalnus. Staiga taksi nuslysta 
nuo skardžio ir lekia į prarają. 
Suvalkietis pradeda rėkti ant 
vairuotojo:

- Po velnių, nors skaitliuką 
išjunkite!

***
Brėžia studentas lentoje 

apskritimą - tokį lygų, kad net 
patikėti sunku.

- Kur jūs išmokote taip 
tobulai lyg skriestuvu nubrėžti 
apskritimą? - klausia dėstytojas.

- Aš kariuomenėje dvejus 
metus mėsmalės rankeną sukau.

***
Vieno žmogelio bute sugedo 

vandentiekis. Teko išsikviesti 
santechniką. O to žmogelio 
dukra buvo nulieta gražuolė. Ji 
santechnikui ir pakuždėjo į ausį:

- Jeigu tėvukas tave vaišintų 
importiniais gėrimais - negerk. 
Kai siūlys pinigus - neimk. 
Prašyk, kad duotų surūdijusį 

vinuką...
Santechnikas taip ir padarė: 

pašalino vandentiekio gedimą, 
gėrimų ir pinigų atsisakė, paėmė 
surūdijusį vinį ir išėjo. Buto 
šeimininkas apkabino dukrą ir 
sako:

- Šaunuole, tu, mano! Gerai 
čia mes jį apgavom!

***
Į chirurgo kabinetą įbėga vyras 

su peiliu nugaroje ir šaukia:
- Daktare, padėkite!
Abejingas viskam chirurgas 

ištraukia iš paciento nugaros 
kruviną peilį ir įsmeigia į akį:

- Mano darbo laikas nuo 
devintos iki keturių. Patarčiau eiti 
pas okulistą. Jis dirba iki šešių.

***
Eina valkata gatve ir prašo 

žmonių, kad jam duotų pavalgyti. 
Vienas žmogus sako:

– Jei išgersi 3 litrus vandens, 
tai duosiu pavalgyti.

– Ką padarysi, – pagalvojo 
valkata.

Išgėrė visą vandenį. Žmogus 
klausia:

– Na, o dabar valgyti nori?
Šis atsako, kad ne. O žmogus 

ir sako:
– Tai, vadinasi, tu gerti 

norėjai, o ne valgyti.

Spalio 25-oji, 
antradienis, 
43 savaitė

Iki Naujųjų liko  67 dienos
Dangaus kūnai: 

saulė teka 8.07 val. 
leidžiasi 17.57 val. 

Dienos ilgumas 9.50 val.
Mėnulis (jaunatis)

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 
diena

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Krizantas, Švitrigaila, Vaigedė, Darija, 
Inga, Krizas

Rytoj: Liudginas, Mingintė, Evaristas, 
Liaudginas, Vita

Poryt: Ramojus, Tautmilė, Vincentas, 
Sabina, Vincas

Šiandien Lietuvos istorijoje:
1922 — gimė kompozitorius Jurgis 

Gaižauskas.
1928 — gimė vyskupas Juozas Tu-

naitis, ilgametis Vilniaus Šv. Mikalojaus 
bažnyčios globėjas.

1942 — gimė poetė Ramutė Girkon-
taitė.

1992 — referendumu priimta Lietu-
vos Respublikos Konstitucija — šeštoji 
šalies istorijoje.

2020 — Tėvynės sąjunga–Lietuvos 
krikščionys demokratai laimėjo Seimo 
rinkimus ir pradėjo derybas dėl valdan-
čiosios koalicijos su Liberalų sąjūdžiu ir 
Laisvės partija.

Šiandien pasaulio istorijoje:
1400 — mirė anglų rašytojas Geoff-

rey Chaucer (Džefris Čoseris), kurį išgar-
sino nebaigtos „Kenterberio pasakos“.

1616 — olandas Dirk Hartog (Dirkas 
Hartogas) atrado Australiją.

1647 — Florencijoje mirė italų fizi-
kas ir matematikas Evangelista Torricelli 
(Evangelistas Toričelis), žinomas kaip ba-
rometro išradėjas. Gimė 1608 m.

1825 — gimė „valsų karalius“, austrų 
kompozitorius Johann Strauss (Johanas 
Štrausas) jaunesnysis. Mirė 1899 m.

1838 — gimė prancūzų kompozito-
rius, operos „Karmen“ autorius Georges 
Bizet (Žoržas Bizė). Mirė 1875 m.

1881 — Malagoje gimė ispanų dai-
lininkas Pablo Picasso (Pablas Pikasas), 
vienas iš kubizmo pradininkų. Mirė 1973 
m.

Post scriptum:
Būk darbštus kaip skruzdėlė, o tvarkin-

gas kaip bitė.

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas 

Spalio 26 d. Naktį 9
Dieną 13

V,
3-8 m/s

Spalio 27 d. Naktį 8
Dieną 14

V,
3-8 m/s

Spalio 28 d. Naktį 9
Dieną 14

V,
2-6 m/s

Spalio 29 d. Naktį 9
Dieną 17

PV,
5-10 m/s

Orų prognozė spalio 26-29 d.

Žemaičių blynai orkaitėje - 
taip dar skaniau!

1. Bulves nulupkite ir sumalkite mėsmale ar sutrinkite grūstuve. Išminkykite su mil-
tais, krakmolu, kiaušiniais ir druskyte.
2. Svogūną susmulkinkite ir apkepinkite su faršu. Pagardinkite druska ir pipirais 
pagal skonį.
3. Iš bulvių masė formuokite blynelius, į vidurį dėkite faršo įdaro, apspauskite bul-
vių mase ir lengvai paplokite, jog būtų plokštesnės formos.
4. Blynelius iš abiejų pusių lengvai apkepkite įkaitintoje keptuvėje, o tada sudėkite 
į kepimo skardą, lengvai pridenkite folija ir kepkite iki 180 C laipsnių įkaitintoje 
orkaitėje apie 10 minučių. Tada nuimkite foliją ir kepkite dar 10-15 minučių, iki 
gražiai apskrus.

INGREDIENTAI:
• 15 vienetų bulvių (vidutinio dydžio, virtų su 

lupenomis)
• 2 vienetai kiaušinių
• 3 šaukštai miltų
• 3 šaukštai krakmolo
• 1 šaukštelis druskos

ANEKDOTAI
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PRO MEMORIA

Kamajų seniūnija
BRONĖ BRAŽIONIENĖ  1937.05.11 – 2022.10.20
Rokiškio kaimiškoji seniūnija
JEREMIJUS PATAPOVAS 1961.04.11 – 2022.10.16

ĮDARUI:
• 400 gramų faršo
• 1 vienetas svogūnų
• šiek tiek druskos
• šiek tiek maltų juodųjų pipirų


