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Kaina 0,78 Eur

Kraują dovanojantys rokiškėnai: 
sugaiši 10 minučių ir galbūt 
kažkam išgelbėsi gyvybę 5 p.

4 p.

7 p.

Svajūnas Šaknys: paskutinės 
sezono varžybos nenuvylė 8 p.

Ne žvakių ir gėlių kiekis yra 
svarbiausias, o malda už išėjusįjį 2 p.

Rokiškėnai be vandens neliks, 
bet mokės trečdaliu daugiau  2 p.

Darbą Turizmo ir verslo 
informacijos centre palieka 
direktorė Lina Valotkienė

Mirusiųjų prašymai – nuo telefono ir 
laikraščio iki stipraus gėrimo buteliuko
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Rokiškėnai be vandens neliks, bet mokės trečdaliu daugiau  
Kristina RAMANAUSKAITĖ

Finansinėje duobėje dėl išau-
gusių elektros kainų atsidūrusi 
įmonė „Rokiškio vandenys“ 
siūlo didinti  geriamojo van-
dens tiekimo ir nuotekų tvar-
kymo kainą 33 proc. Dabar gy-
ventojai už vandenį moka 2, 31 
Eur/ kub. m, jeigu penktadienį 
vyksiančiame Rokiškio rajono 
tarybos posėdyje bus pritarta 
kainos perskaičiavimui, nuo 
sausio 1 d. už vandenį gyven-
tojams teks mokėti 3,08 Eur už 
kub. m.

Pasak uždarosios akcinės ben-
drovės „Rokiškio vandenys“ di-
rektoriaus Leono Butėno, tarifo 
padidinimas leistų padengti kelis 
kartus išaugusias sąskaitas už 
elektrą, nes paimtos paskolos už-
tektų vos trims mėnesiams. 

„Per mėnesį mokėdavome 
už elektrą 30 tūkst. Eur,  paskui 
gavome 130 tūkst. Eur sąskaitą. 
Tikimės, kad tai bus vienintelis 
mėnuo, kai mokame tokią sumą, 
praėjusį mėnesį mokestis už 

elektrą šiek tiek sumažėjo, gavo-
me 100 tūkst. Eur sąskaitą. Esa-
me paėmę 300 tūkst. Eur paskolą, 
bet dengiant mokesčius iš pasko-
los, ta suma labai greitai ištirps“, 
– sakė bendrovės vadovas.

Neseniai spaudoje pasirodė 
pranešimai apie tai, kad gyven-
tojai dėl įmonių įsiskolinimo gali 

likti be vandens.
Pasak L. Butėno, įmonė „Ro-

kiškio vandenys“ iš tiesų gavo 
grasinimus iš elektros tiekėjų, 
kad šie atjungs elektrą, kol ne-
buvo apmokėję sąskaitų ir gautos 
paskolos.

Išnaudojus skolintas lėšas, 
sąskaitas už elektrą padėtų ap-

mokėti iš gyventojų surenkami 
mokesčiai. Panašioje situacijoje 
atsidūrė ir kitos savivaldybės, 
perskaičiuojančios geriamojo 
vandens kainas. Padidinus tarifą,  
vandens kaina pagal šalies vidur-
kį atsidurtų apie vidurį.

Pasak direktoriaus, fiksuotos 
elektros kainos nebesiūlomos ir 
perspektyvos nėra labai džiugios.

Šiuo metu  sustabdyti įmonės 
pradėti vykdyti projektai. 

„Palaikome tik gyvybiškai 
svarbiausias funkcijas. Pavyko 
užbaigti Rokiškio miesto van-
dens valymo įrenginių rekons-
trukcijos projektą, o gyventojų 
prijungimo vandens tinklų pro-
jektą teko pristabdyti. Dabar turi-
me lėšų tik apmokėti sąskaitoms, 
su investicijomis sudėtinga“, – 
sakė „Rokiškio vandenys “ vado-
vas L. Butėnas.

Pasak L. Butėno, įmonė „Rokiškio vandenys“ gavo grasinimus iš elektros tiekėjų. 
(„Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Ne žvakių ir gėlių kiekis yra svarbiausias, o malda už išėjusįjį
Aušra MALINAUSKIENĖ

Lapkričio 1-oji ir 2-oji, visų 
Šventųjų diena ir Vėlinės, labai 
svarbios ir reikšmingos krikš-
čionių gyvenimui, nes paliečia 
visą žmogaus egzistenciją, taip 
sako Panevėžio vyskupijos vys-
kupas ordinaras Genadijus Li-
nas Vodopjanovas OFM. 

– Kuo krikščionims reikš-
mingos šios dvi datos?

– Lapkričio 1-ąją švenčiama 
visų Šventųjų šventė. Visų šven-
tųjų, kurie įvardinti ir kuriuos 
mes žinome, tūkstančių šven-
tųjų, esančių Dievo artumoje ir 
reginčių jį veidas į veidą bei be-
sidžiaugiančių Dievo šlove. Šis 
šventųjų gyvenimas liečia visus 
žmones, nes per krikštą esame 
pakviesti gyventi dangaus ilge-
siu. Tai reiškia, kad kiekvienas 
pakrikštytasis yra kviečiamas 
tapti šventu. Čia nekalbame tik 
apie vienuolius ar kunigus, bet 
apie kiekvieną žmogų, kviečia-
mą gyventi šventai. Tai – kie-
kvieno žmogaus gyvenimo pro-
grama ir tikslas, trunkantys visą 
mūsų egzistenciją.

Kalbant apie lapkričio 2-ąją, 
Vėlines, tądien mes prisimename 
visus mirusiuosius, iškeliavusius 
brolius ir seseris, nes per Kris-
taus kančią, mirtį ir prisikėlimą 
atsidarė nauji vartai, atsivėrė 
amžinasis gyvenimas. Atme-
name mirusiuosius, konkrečius 
žmonės, kurie gyveno, keliavo, 
meldėsi, darė nuodėmes, todėl 
mums reikia juos prisiminti ir, 
žinoma, melstis, kad Dievas, jei-
gu padaryta klaidų, jam atleistų 
ir priimtų į savo karalystę. 

Taigi, Mirusiųjų diena nėra 

viena diena, bet yra visa oktava 
– savaitė, nuo lapkričio 1-osios 
iki 8 dienos, tai – Maldų savaitė 
už mūsų mirusiuosius. Tuomet 
bažnyčia meldžiasi už visus mi-
rusiuosius, kuriuos prisimename 
ir kurių nepažinojome. 

– Tai gal tomis dienomis už-
tenka tik pasimelsti ir nebūtina 
lankyti kapų?

– Mūsų, gyvųjų, pareiga ap-
lankyti savo mirusių artimųjų 
kapus. Jeigu jie toli ir nėra ga-
limybės nuvažiuoti, tuomet būti-
nai reikia pasimelsti, net yra ski-
riami atlaidai už mirusiuosius. 
Tą savaitę apsilankius kapinėse, 
sudalyvavusius Šv. Mišiose, pa-
simeldus Popiežiaus intencija, 
galime pelnyti atlaidus už savo 
mirusius artimuosius. 

Todėl tikrai labai brangi ši 
diena ir savaitė, nes susijungia-
me su mūsų broliais ir seseri-
mis, kurie jau yra iškeliavę, nes 
ir mes einame link jų. Žinoma, 
brangiausias dalykas, kurio no-
rėsime sulaukti yra tai, kad mus 
kažkas prisimintų maldoje, o ne 
uždegtų kuo didesnį kiekį žvakių 
ant kapo.

– Tai kiek tų žvakių reikėtų 
degti ant kapo?

– Gali būti ir viena žvakelė, 
palydima su malda, užsakomos 
Šv. Mišios, dalyvaujame jose. 
Tai yra brangiausia, nes miru-
siam visiškai vienodai kiek – 1, 
10 ar 30, žvakių degs ant jo kapo. 
Jam jau nebėra jokio skirtumo. 
Svarbiausia yra malda, kad būtų 
meldžiamasi už išėjusįjį. 

Šiais laikais tenka išgirsti, 
laidoja žmogų, o kunigą prašo 
tik ateiti į kapines, nes Šv. Mi-

šių bažnyčioje nebereikia. Taip 
iškreipiamas krikščioniško žmo-
gaus palaidojimas, nes esmių 
esmė – Šv. Mišios, dalyvavimas 
jose, kai meldžiamasi už mirusį-
jį, po to jis lydimas į kapines, kur 
atliekamos paskutinės atsisveiki-
nimo apeigos. 

Taip ir Vėlinėse ne kalnai žva-
kių yra svarbiausi, svarbiausia 
yra tai ar kas nors sukalbėjo mal-
dą už  mirusįjį, nes labai svarbus 
dvasinis palydėjimas. 

– Lietuvoje klesti kapinių 
kultas, kai kapai nuklojami 
gėlėmis, žvakėmis, statomi 
brangūs paminklai ir klojamos 
akmenų plokštės, tuo tarpu gy-
vam artimajam neretai ir gero 
žodžio buvo pagailima. Kokia 
Jūsų nuomonė tuo klausimu?  

– Kapines lanko ir kitose tau-
tose, kai prie kapo simboliškai 
nuneša gėlės žiedą. Žinoma, kai 
gyvas žmogus nelabai rūpėjo, o 

Panevėžio vyskupijos vyskupas ordinaras L. Vodopjanovas (centre) sako, kad mūsų, gyvųjų, pareiga aplankyti savo mirusių 
artimųjų kapus.  („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

mirusiam kalnai gėlių ir žvakių 
nešami, galbūt tai likusiojo sa-
virealizacija, galbūt šiek tiek sa-
vigrauža. Tokiu atveju gal geriau 
būtų užsakyti Šv. Mišias, kad ku-
nigas pasimelstų už mirusįjį, nes 
jam nereikia glėbių gėlių. 

Šiandien atrodo, kad žmonės 
jaučia pasitenkinimą, jog uždegė 
daug žvakelių ir prinešė gėlių, ir 
mano, kad dabar jau bus gerai. 
Tikiu, kad reikia melstis kiekvie-
nais metais, juk norime, kad mi-
rus kas nors mus prisimintų ne 
vieną kartą gyvenime, bet daug 
dažniau.

– Pastaruoju metu pagrei-
tį įgauna Helovyno šventimas, 
persirengėlių vakarėliai, Siau-
bo parkai ir kambariai. Kaip 
Jūs vertinate tokį reiškinį?

– Tiesiai galiu sakyti, kad 
blogai. Šitie visi dalykai yra ne 
žaisliukai. Čia vis dėlto mes lie-
čiame ir anapusinį pasaulį, kai 

šaukiamasi dvasių, ir tai nebėra 
žaidimas. Jeigu kviečiame dva-
sias, kas yra nesuderinama su 
Viešpaties dovana bei bažnyčios 
mokymu, yra blogai. Vadinasi, 
viską priskiri kažkam kitam. O 
kas tas kitas? Šiuo atveju, pikta-
sis žaidžia. 

Savo lietuviškose tradicijose 
turime gražią Užgavėnių tradici-
ją, kai yra persirengėliai, laužas, 
linksmybės. O mes dabar kopi-
juojame, perimame kitų šalių 
švenčių šventimo būdus, kurie 
nesiderina su krikščionišku tikė-
jimu. Iš to daroma gryna komer-
cija, kai žmonės moka pinigus 
už atrakcijas ir vakarėlius bei 
spiritizmo seansus. Liečiamės su 
anapusiniu pasauliu, kurio pase-
kmės gali būti labai liūdnos. Tai 
– labai rimti dalykai. Taip žaisti 
negalima, nes paliečiami mūsų 
egzistenciniai klausimai šitame 
ir kitame gyvenime. Bažnyčia 
nepalaiko šių dalykų.
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Rokiškėnai neskuba su kolumbariumo statybomis – 
urnas laidoja tradicinėse kapavietėse

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Šiais metais Kalneliškio ir se-
nosiose miesto kapinėse Lauku-
pio gatvėje atgulė 164 žmonės, 
pernai jose amžinybėn išlydėta 
pustrečio šimto žmonių. Pasak 
Rokiškio miesto seniūnijos seniū-
no Arūno Krasausko, ypač gausi 
netekčių buvo metų pradžia, kai 
per dieną būdavo išduodama ir 
po 10 leidimų laidoti.  

Vietų užtenka
Didmiesčiuose aktuali problema 

dėl laidojimo vietų trūkumo Rokiš-
kio dar nepasiekė. Kalneliškio ka-
pinėse yra laisvų plotų būsimoms 
kapavietėms, tik senosiose kapinė-
se dėl riboto laidojimo naujų vietų 
nebesuteikiama, laidoti leidžiama 
jau esamoje kapavietėje. Dvivie-
tėje kapavietėje laidojama šalia, o 
ant viršaus galima laidoti tik pasi-
baigus kapo ramybės laikotarpiui, 
kuris trunka 25-erius metus, išsky-
rus tuos atvejus, kai laidojama ne 
karste, o urnoje. Laidojimo įpročiai 
pamažu keičiasi: nors daug žmonių 
vis dar kategoriškai laikosi nuosta-
tos, kad laidoti galima tik karste, 
kremuojančių palaikus daugėja.

Klausimas atviras
Neseniai Vyriausybė pritarė 

kapinių tvarkymo taisyklių pakei-
timams, kurie turėtų pristabdyti 
kapinių teritorijų plėtrą. Nuo šio 
lapkričio 1 d. draudžiama imti mo-
kestį už nišas savivaldybės lėšomis 
įrengtuose kolumbariumuose. Iki 
šiol skirtingose savivaldybėse už 
nišas reikėdavo mokėti nuo 300 iki 
daugiau nei tūkstančio eurų.

Rokiškėnai iki šiol urnas laido-
ja į žemę tradicinėse kapavietėse. 
Kolumbariumo nėra, ir, atrodo, ar-
timiausiu metu nebus.

Pasak A. Krasausko, gyventojų 
prašymų dėl kolumbariumo staty-

bos nebuvo, tačiau šia tema disku-
tuota su rajono vadovais. 

„Klausimas kol kas paliktas 
atviras, sprendimai nepriimti, 
vyksta diskusijos, koks yra porei-
kis, nes išlaidos pastatyti kolum-
bariumą didelės ir sunku įvertinti, 
ar tos išlaidos pateisintų gyventojų 
poreikius“, – sakė seniūnas.

  
Apleisti kapai
Rokiškio miesto seniūnijos te-

ritorijoje esančiose kapinėse – ke-
liasdešimt neprižiūrimų ar mažai 
prižiūrimų kapaviečių, jų skaičius 
kinta. Pasak seniūno, kai kurios 
kapavietės apleistos labiau, kai 
kurios tiesiog rečiau prižiūrimos – 
giminaičiai aptvarko jas pavasarį ir 
prieš lapkričio šventes.

Senosiose kapinėse apleistais 
kapais pasirūpina „Carito“ savano-
rės, kapines prižiūri ir seniūnija.

Ieškant artimųjų, neprižiūrimo-
se kapavietėse įkalama informaci-
nė lentelė su seniūnijos darbuotojų 
kontaktais, kad atsiradę mirusiojo 
artimieji galėtų susisiekti ir aptarti, 
kas rūpinsis amžino poilsio vieta. 

„Buvo konkretus atvejis, kai 
kapavietėje augo labai didelės tu-

jos ir kaimynai prašė, kad jos būtų 
nupjautos, kad tujų sudžiūvusios 
šakelės teršia gretimas kapavietes. 
Kadangi kapas buvo neprižiūrėtas, 
net be antkapio ir negalėjome iden-
tifikuoti palaidotų asmenų, paliko-
me informacinę lentelę su mūsų 
kontaktiniais numeriais. Po kurio 
laiko artimieji susisiekė ir išspren-
dėme problemą“, – sakė seniūnas.  

Senosios kapinės
Jeigu kapavietė visiškai apleis-

ta, praėjus nustatytam terminui, ji 
gali būti paskelbta neprižiūrima ir 
joje laidojami kiti asmenys, tačiau, 
pašnekovo teigimu, kol kas tokių 

Rokiškio rajono kapinės nėra suskaitmenintos, tačiau artimiausiu metu tai turėtų būti padaryta. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

atvejų nepasitaikė.
„Riboto laidojimo kapinėse 

senų kapaviečių tikrai neskelbsime 
neprižiūrimomis, nes ten yra 100 
metų senumo laidojimo vietų, kur 
ant kapo išlikę tik kontūrai ir nedi-
delis kryželis su užrašu. Palaidoto 
asmens giminių beveik nebelikę, 
būna atvejų, kai mirusios dar dvi 
artimųjų kartos. Jeigu prasidėtų lai-
dojimai ant viršaus, senosios kapi-
nės taptų naujomis. Dabar tai mūsų 
istorijos dalis“, – kalbėjo pašneko-
vas.  

Kelsis į elektroninę erdvę
Šiais laikais, kai viskas persike-

lia į elektroninę erdvę, įsibėgėja ir 
kapinių skaitmeninimas. Pasak A. 
Krasausko, Rokiškio rajono kapi-
nės nėra suskaitmenintos, tačiau 
artimiausiu metu tai turėtų būti pa-
daryta. 

„Administracijoje kalbėta apie 
tai, kad skaitmeninimas reikalin-
gas. Perkėlus informaciją į elek-
troninę erdvę, turėtume kapinių 
bazę ir artimiesiems būtų lengviau 
rasti kapinių kvartalus ir konkre-
čias kapavietes. Paprasčiau būtų su 
prašymais, juos galima būtų teikti 
elektroniniu būdu“, – kalbėjo Ro-
kiškio miesto seniūnijos seniūnas 
A. Krasauskas.

Pasak A. Krasausko, gyventojų prašy-
mų dėl kolumbariumo statybos nebuvo.

Grafų atminimui sukurta „Legenda“ atnešė autoriams sėkmę
Kristina RAMANAUSKAITĖ

Trečiadienį į baigiamąjį  
posėdį susirinkusi konkurso 
,,Skulptūrinio-meninio darbo 
grafams Tyzenhauzams atmin-
ti Rokiškyje projekto idėjos su-
kūrimas ir jos įgyvendinimas“ 
vertinimo komisija apsispren-
dė dėl konkurso laimėtojų.  
Kaip jau skelbėme anksčiau, 
daugiausia balų surinko dar-
bas „Legenda“.  

Kaip sakė Rokiškio r. savival-
dybės administracijos Architek-
tūros ir paveldosaugos skyriaus 
vyriausioji specialistė Audronė 
Gavėnienė, trečiadienį šis vil-
niečio Gintaro Čaikausko ir iš 
Rokiškio kilusio Fausto Lasio  
(UAB „Architektūros linija“) 

projektas oficialiai pripažintas I 
vietos laimėtoju, autoriams bus 
įteikta 2500 Eur premija. 

Nugalėtojų darbo vertinimo 
vidurkis – 6,4 balo.

II vieta skirta „Muzikinei dė-
žutei“ bei šio kūrinio autoriui 
Rytui Jonui Belevičiui. Konkur-
so laureatas premijuotas 1500 
Eur. Antrosios vietos kūrinio 
vertinimų vidurkis – 5,1 balo.

Likusieji trys darbai nepasie-
kė 5 balų vertinimo kartelės, to-
dėl premijuojami nebus.

Kauniečio Gintario Juozo 
Česiūno kūrinys „Amžių laiko 
juosta“  surinko 3,6 balų vidur-
kį, vilniečio Mindaugo Junčio 
„Tyzenhauzų tauras“ – 3,4 balo, 
o klaipėdietis Gintautas Jonkus 
su „Stela“ – 3 balus. Kūrinys „Legenda“  atnešė sėkmę jo autoriams.

II vietos laimėtojų projektas „Muzikinė dėžutė“. 
(Rokiškio r. savivaldybės archyvo nuotr.)
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Savo jubiliejaus proga kunigas E. Želvys pasakė 
trumpiausią pamokslą

Aušra MALINAUSKIENĖ

Spalio 26-ąją Rokiškio Šv. 
apaštalo evangelisto Mato bažny-
čios vikaras kunigas Ernestas Žel-
vys šventė savo 40-metį. Ta proga 
į bažnyčią susirinko ne tik rokiš-
kėnai, bet ir buvę jo parapijiečiai 
iš Biržų, Zarasų ir kitų parapijų. 

Šventė prasidėjo Šv. Mišiomis, 
kurias aukojo pats jubiliatas, pasa-
kęs trijų sakinių pamokslą, kuris, 
ko gero, tapo vienu trumpiausių ne 
tik šios Rokiškio bažnyčios istori-
joje. Jame kun. E. Želvys padėkojo 
Dievui už savo gyvenimo dovaną ir 
nuoširdžius parapijiečius, o galiau-
siai palinkėjo visiems sveikatos. 

Po Šv. Mišių nusidriekė ilga svei-
kintojų eilė. Vieni dvasininkui skyrė 
eiles, kiti dėkojo už tarnystę, treti 
linkėjo sveikatos. 

Savo gimtadienio dieną kun. E. 
Želvys „Rokiškio Sirenai“ davė 
išskirtinį interviu, kurį skaitykite 
lapkričio 4 dienos laikraščio nume-
ryje. Pusantrų metų Rokiškyje kunigaujantį E. Želvį 40-mečio proga sveikino įvairaus amžiaus žmonės. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Darbą Turizmo ir verslo 
informacijos centre palieka 
direktorė Lina Valotkienė

Enrika PAVILONIENĖ

Rokiškio turizmo ir verslo in-
formacijos centro (TVIC) direk-
torė Lina Valotkienė, po 8 darbo 
metų įstaigoje, palieka savo uži-
mamas pareigas. Ši darbo savaitė 
jai paskutinė. 

„Parašiau prašymą, kad nuo 
spalio 31 dienos mane atleistų iš 
užimamų pareigų. Šį sprendimą 
priėmiau po to, kai laimėjau kon-
kursą į skelbtas Švietimo centro 
Karjeros specialisto pareigas. Iš 
esmės pasikeitė TVIC statusas, tuo 
pačiu ir tikslai, uždaviniai, priorite-
tai. Reikalingas didesnis verslumo 
išmanymas, kitoks darbo pobūdis. 
Mano matymas yra vienoks, galbūt 

kitas vadovas turėtų kitą - vers-
lesnį matymą. Daug dirbome su 
komanda, įgyvendinome projektų 
ir veiklų, įgyta nemažai patirties, 
bet nesakau, kad viskas ką darėme 
pasiteisino. Pasikeitus vadovui, 
galbūt pavyktų įgyvendinti tuos 
įstaigai iškeltus tikslus. Jau kuris 
laikas norėjosi permainų karjeroje, 
tad pasinaudojau susiklosčiusiomis 
aplinkybėms. Labiausiai tik gaila 
palikti draugišką ir be galo darbui 
atsidavusį kolektyvą. Trūkstant 
švietimo įstaigose pedagogų, grįž-
tu dirbti pagal specialybę. Esu lai-
mėjusi subsidiją verslo idėjai, tad 
derinsiu šias dvi veiklas. Darbo Tu-
rizmo ir verslo informacijos centre 
suderinti nebepavyks“, – apie išė-
jimo priežastis sakė L.Valotkienė.

TVIC direktorė L.Valotkienė. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Nemokamose konsultacijose 
daugiausiai gyventojų domėjosi 
paveldėjimo klausimais

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Spalio  25-ąją, minint Kons-
titucijos dieną, šalies teismuose 
buvo teikiamos nemokamos tei-
sinės konsultacijos gyventojams. 
Šia proga pasinaudojo per 300 
asmenų.  Vieni aktyviausių Pa-
nevėžio regione buvo Rokiškio 
gyventojai.

Panevėžio apylinkės teismo 
Rokiškio rūmuose konsultacijos 
suteiktos 21 rokiškėnui, juos kon-
sultavo advokatas Jonas Stanke-
vičius ir advokato padėjėja Rima 
Adomonienė.

Panevėžio apylinkės teismo 
Rokiškio rūmų teisėjo padėjėjos 
Sandros Šablevičienės teigimu, 
gyventojų susidomėjimas konsul-
tacijomis išaugo. Per pandemiją, 
kai teisiniais klausimais būdavo 
patariama telefonu, kreipdavosi 
iki 10 gyventojų.

Rokiškėnai domėjosi klausi-
mais dėl turto atidalijimo, dėl ne-
tinkamo medicinos institucijų dar-
bo ir žalos atlyginimo, dėl baudų 
mokėjimo, žemės, dėl santuokos 
nutraukimo. Daugiausiai  gyven-
tojų kreipėsi norėdami išsiaiškinti 
klausimus, susijusius su paveldė-
jimu.

Pasak S. Šablevičienės, daž-
niausiai konsultuotis ateina vyres-
nio amžiaus žmonės. Jie  kartais 
jau turi pirminę informaciją, yra 
kažką girdėję ir nori išsiaiškinti, 
kur toliau kreiptis. Kartais patei-
kia klausimų, kurie yra ne teismų 

kompetencijoje, o skirti mokesčių 
inspekcijai ar Sodrai, tačiau vis 
tiek gauna patarimą, kur toliau 
ieškoti informacijos.  

 Teismo atstovai taip pat prime-
na gyventojams, gaunantiems ne-
dideles pajamas, kad jie gali kreip-

Rokiškėnams teisiniais klausimais patarė advokatas J. Stankevičius. 
(Panevėžio apylinkės teismo Rokiškio rūmų archyvo nuotr.)

tis dėl pirminės ar antrinės teisinės 
pagalbos suteikimo. Atsižvelgiant 
į pajamas, jiems gali būti suteiktos 
nemokamos ar iš dalies mokamos 
advokato paslaugos.

 Nemokamos konsultacijos ša-
lyje organizuojamos jau 7 metus.

Gyventojus konsultavo advokato padėjėja R. Adomonienė.
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Kraują dovanojantys rokiškėnai: sugaiši 10 
minučių ir galbūt kažkam išgelbėsi gyvybę

Aušra Malinauskienė
Kristina Ramanauskaitė 

Prieš savaitę Prezidentūroje 
vykusiame renginyje kraujo do-
norų vardai suteikti 116 donorų, 
tarp kurių – keturi rokiškėnai: 
Alita Viederienė, Leontijus Pčio-
linas, Andrius Šutas ir Antanas 
Taparauskas, apie kurį, kaip do-
norą, „Rokiškio Sirena“ jau rašė. 
„Gera, kad gali padėti kitiems, 
juo labiau, kad pasidalinti nieko 
nekainuoja“, – sako dešimtis litrų 
savo kraujo dovanoję donorai. 

Daugybė įvertinimų
Prezidentūroje Alitai Viederienei 

kartu su kitais rokiškėnais taip pat 
buvo įteiktas Garbės donoro var-
das. Iš Vilniaus moteris grįžo kupina 
gerų įspūdžių. Ji pirmą kartą lankėsi 
Prezidentūroje. 

„Buvo labai malonu pabūti, pa-
žiūrėti. Smagu, kai įvertina“, – sakė 
moteris. 

Šis apdovanojimas nėra pirmasis 
jos gyvenime. Ilgametė kraujo do-
norė už tai, kad aukoja kraują, yra 
gavusi daug padėkų, smulkių do-
vanėlių, o didžiausias prizas buvo 
dviratis. 

Ji šypsosi, kad jau ir neatsimena 
tikslios datos kada tapo donore, nes 
bendras donorystės stažas siekia 
daugiau kaip 30 metų. 

„Pirmą kartą kraujo daviau, kai 
dar mokiausi mokykloje, tada man 
iki 18 metų trūko dviejų mėnesių, 
tačiau anuomet į tai niekas nekreipė 
dėmesio. Po to kraują daviau jau bū-
dama šiek tiek per 20 metų ir taip iki 
šiol“, – sakė A. Viederienė. 

Specialiai nevartoja
Šiuo metu moteris dirba pas ūki-

ninkę Antaniną Lekandrienę, kuri 

prieš daugybę metų pirmoji ir paska-
tino pašnekovę aukoti kraujo. 

„Kai buvau jaunesnė kraujo duo-
davau kas pora mėnesių, o dabar kas 
keletą mėnesių, nes sunkiau atsistato 
kraujas. Manau, kad savo normą ati-
daviau tiek, kiek galiu, tačiau ir da-
bar kai tik sveikata leidžia važiuoju 
aukoti kraujo. Po davimo nesijaučiu 
blogai, todėl kažkokių papildomų 
papildų ar maisto produktų atstatyti 
sveikatai nevartoju“, – pasakojo V. 
Viederienė. 

Įtraukė ir marčią
Pašnekovė sakė, kad nors vienin-

telis sūnus ir netapo donoru, tačiau 
donoryste ji užkrėtė marčią Sigitą, 
kuri kartas nuo karto taip pat aukoja 
kraujo. 

Į klausimą ar verta duoti kraują, 
moteris atsako, kad, jeigu yra gali-
mybė, būtina tai daryti, nes nežinia 
kada pačiam ar artimiesiems jo rei-
kės. 

„Dabar aš kažką galiu išgelbėti, 
o gal ir man kada reikės kraujo per-

pylimo. Laimei, kad man ir mano 
šeimai ar draugams iki šiol nereikėjo 
perpilti kraują,“ – sakė A. Viederie-
nė. 

Skaičiuoja kibirais
Andrius Šutas iškilmingame 

donorų pagerbimo renginyje neda-
lyvavo – buvo išvažiavęs į koman-
diruotę. Tolimųjų reisų vairuotoju 
dirbantis rokiškėnas dažnai kelyje: 
važiuoja į Olandiją, Belgiją, Angliją, 
Prancūziją. Kai po renginio kalbino-
me Andrių, jis dar buvo Vokietijoje, 
tačiau jau planavo kelionę namo. 

A. Šutas – vienas iš tų donorų, 
kurių dovanotą kraują jau galima 
būtų skaičiuoti kibirais. Per 16 metų 
kraujo aukojo 50 kartų. Vyras sakė, 
kad norėtų paaukoti ir dažniau, tik 
dėl darbo specifikos (dažnai tenka 
išvykti) ne visada suspėja. Kai grįžęs 
iš reiso prasilenkia su  Nacionalinio 
kraujo centro atstovais Rokiškyje, 
rokiškėnas važiuoja į Panevėžį ir ten 
dovanoja kraujo.  

Šeimos tradicija
„Pirmą kartą donorystę išban-

džiau trisdešimties metų – jaunesnis 
brolis užvedė ant kelio, o tėvai  dar 
senais laikais duodavo kraujo. Man 
sveikata leidžia ir pridavinėju, pa-
sidalinti nieko nekainuoja. Paima 
kraują ir tuo pačiu tyrimą padaro 
– žmonėms padedi ir pačiam gerai. 
Buvau ir Santariškėse, esu davęs 
porą kartų kaulų čiulpų. Nežinau, 
kam atitenka tas kraujas, tokie duo-
menys neviešinami, bet gera kažką 
atiduoti, pagelbėti, juk kraujas reika-
lingas po avarijų, sudėtingų gimdy-
mų“, – sakė A. Šutas.

Donoryste, kuri tapo savotiška 
šeimos tradicija, jis skatina užsiimti 
ir savo vaikus. Dukra Martyna jau 
kelis kartus aukojo kraujo, o penkio-
likmetis sūnus kol kas per jaunas.

Andrius juokėsi: nors dukrą pa-
vyko užvesti ant kelio, žmonai šis 
variantas netiko. Kartą pabandžiusi 
aukoti kraujo, vakarą praleido lo-
voje. Vyras pasakojo pats niekada 
nejautęs silpnumo ar kažkokių nei-
giamų pokyčių savo sveikatai, nors 
matydavo ir nualpusių donorų.

Dvi eilės
Andrius sakė, kad konkrečių 

skaičių ir rekordų nėra užsibrėžęs, 
tačiau kraujo aukos, kol jis bus tin-
kamas. Kad palaikytų gerą sveikatą, 
nepiktnaudžiauja alkoholiu, rūky-
mu, savaitgaliais pasportuoja – bė-
gioja.  

 Atlygį už paaukotą kraują – šo-
koladą – jis įteikia sūnui. Jau kelio-
lika metų neatlygintinai kraują au-
kojantis rokiškėnas dar prisimena, 
kai Rokiškyje į ligoninę atvažiavus 
kraujo centro specialistams, rikiuo-
davosi dvi eilės – tie, kurie duodavo 
kraujo už pinigus ir aukojantys ne-
atlygintinai. 

„Pirmoje eilėje matydavau žmo-
nių, kurie panašūs į tuos, nuo kon-
teinerių. Ateidavo „po vakarykš-
čio“, kad gautų pinigų alui, kitiems 
svaigalams. Kai kurie ilgą laiką 
nesiprausę. Jų kraujo net nepriimda-
vo“, – pasakojo pašnekovas.

Siūlo pabandyti
A. Šutas sakė, kad Lietuvoje lėtai 

kelią besiskinanti organų donorystė 
jam irgi nesvetima, jis yra pasirašęs 
organų donoro kortelę.  

Nedrįstantiems dovanoti kraujo 
siūlo pabandyti, bet jeigu tikrai bijo 
– geriau nesikankinti.  

„Tikrai verta dovanoti kraują. 
Sugaiši 10 min. ir galbūt kažkam 
padėsi išgelbėti sveikatą ar gyvy-
bę“, – sakė garbės donoro apdova-
nojimą gavęs Andrius Šutas.

Pagelbėdavo prieš operacijas
Tarp garbės donorų – ir rokiškė-

nas Leontijus Pčiolinas, kaip pats 
sakė, oficialiai donoru tapęs 2009 
metais, būdamas 39-erių, tačiau 
prieš tai ne kartą davęs kraujo ligo-
ninėse prieš operacijas. 

„Anksčiau ligonio giminės patys 
turėdavo susirasti, kas gali paauko-
ti kraujo. Pažįstami paprašydavo ir 
duodavau, kartą teko naktį važiuoti į 
Zarasus, kai reikėjo žmogų operuo-
ti“, – pasakojo Leontijus.  

Vyras prisipažino jau seniai no-

rėjęs paaukoti kraujo, bet iš pradžių 
donorystę buvo sunku suderinti su 
darbu, nuolat būdavo išvykęs. Kai 
pakeitė darbą, atvykus specialis-
tams skubėdavo duoti kraujo per pi-
etų pertrauką. Anksčiau, kai dar do-
norai rikiuodavosi į gyvą eilę, kitų 
žmonių prašydavo užleisti į priekį, 
kad spėtų sugrįžti į darbą laiku. Jei 
važiuodavo pro Panevėžį, taip pat 
nepraleisdavo progos užsukti pado-
vanoti kraujo.

Sveikiau maitinasi
Paklaustas, kas paskatino dova-

noti kraujo, L. Pčiolinas sakė, kad jį 
paveikė socialinės reklamos, skati-
nančios donorystę. 

„Donorystė sveikatai ne tik kad 
nekenkia, bet ir padeda“, –  įsitiki-
nęs  jau 58 kartus kraujo dovanojęs 
vyras. Jis prasitaria, kad žmona iš 
pradžių niurnėdavo, kad per dažnai 
duoda kraujo, bet paskui suprato, 
kad vyro neperkalbės.

Rokiškėnas net pradėjo sveikiau 
maitintis, kad palaikytų formą ir 
kraujas ilgiau būtų tinkamas do-
vanoti kitiems. Leontijus planuoja 
donoru būti iki 65-erių. Kad palai-
kytų tinkamą hemoglobino kiekį, 
vyras pusryčiams valgo grikių, avi-
žų košę, juoduosius ar ruduosius ry-
žius. Kaip vaistą naudoja graikiškus 
riešutus su spanguolėmis ir medu-
mi.  Pašnekovas patarė šiuos ingre-
dientus sutrinti ir valgyti tris kartus 
per dieną po valgomąjį šaukštą.

Nemokamai – iš principo
 L. Pčiolinas, ragindamas žmo-

nes nebijoti ir išbandyti donorystę, 
sakė, kad jam pačiam tai teikia mo-
ralinį pasitenkinimą. 

„Aš iš principo neduodu kraujo 
mokamai, esu taip nusistatęs ir mo-
rališkai jaučiuosi geriau. Tiems, kas 
bijo adatų ir kraujo, siūlau vis tiek 
nueiti ir pabandyti –  į adatas galima 
ir nežiūrėti“, – sakė pašnekovas.

Daugiau kaip 30 metų kraujo aukojanti A. Viederienė buvo pagerbta 
Prezidentūroje. (A. Viederienės asmeninio archyvo nuotr.)

A. Šutas kraujo aukojo jau 50 kartų. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

L. Pčiolinas su žmona po apdovanojimų. (L. Pčiolino asmeninio archyvo nuotr.)
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Tvarkant kapavietes grįžta prieš keliolika 
metų vyravusios tendencijos                                                         

Kristina Ramanauskaitė 

Lietuvių kapinės išsiskiria 
puošnumu, o vienu metu net 
buvo tapusios varžybų aikšte-
le, kas ištaigingiau sutvarkys 
kapavietę. Jau 17 metų kapa-
viečių tvarkymu ir priežiūra 
užsiimantis rokiškėnas Andrius 
Akinis pastebi: kurį laiką šios 
lenktynės buvo aprimusios, 
laidojimo vietas imta puošti 
kukliau, tačiau prieš 2–3 me-
tus tendencijos kardinaliai pa-
sikeitė – grįžtama prie didelių 
paminklų.

Veją keičia plokštės
„Žmonės atsisako skaldų, dau-

guma nori sutvarkyti kapavietę 
taip, kad užtektų atvažiuoti kartą 
ar du per metus, apvalyti plokštę 
ir turėti švarią, gražią, kokybišką 
kapavietę. Gal toms permainoms 
įtakos turėjo tai, kad žmonės gy-
vena užsieniuose, negali kasdien 
laistyti gėlių ir prižiūrėti artimų-
jų kapų, bet ir vietoje gyvenantys 
renkasi tokį kapavietės sutvarky-
mą“, – sako A. Akinis.

Pasak pašnekovo, jam kartu su 
kolega kapavietes tenka tvarkyti 
ne tik įvairiuose Lietuvos mies-
tuose, bet ir Latvijoje. Kaimy-
ninėje šalyje, lyginant su mūsų 
kapais, puošyba kuklesnė, mar-
muru tviskančių laidojimo vietų 
mažiau. Latviai mėgsta sakyti, 
kad labiau reikia rūpintis gyvais 
žmonėmis. Tačiau  Rygoje, kitų  
didesnių miestų kapinėse atsiran-
da panašios tendencijos, kaip ir 

A. Akinio sutvarkyta kapavietė. (A. Akinio asmeninio albumo nuotr.)

Lietuvoje.
Dar viena permaina, kurią 

pastebi kapaviečių prižiūrėtojai – 
sugrįžtantys dideli paminkai. A. 
Akinis prisimena, kad didžiuliai 
antkapiai vyravo prieš keliolika 
metų, kai jis dar tik pradėjo dirb-
ti, paskui jie vis mažėjo. Dabar 
ant artimųjų kapo užsakovai vėl 
nori matyti  didelį akmenį su įra-
šais.

Tarnaus ilgai
Kaip tvarkys savo artimųjų 

amžino atilsio vietą  priklauso ne 
tik nuo norų, bet ir nuo šeimos 
biudžeto. Pašnekovas sutinka: 
kaina labai skiriasi, ar kapavietė 
bus užsėta veja, ar dengta akme-
niu.

Akmens plokščių pasirinki-
mas didžiulis – pilkos, žalsvos, 
rausvos, melsvos, juodos spal-
vos. Ne visi išgali kapavietes 
dengti akmeniu, tada renkasi 
plyteles, skaldą, nes tai pigesnis 
variantas.

A. Akinis sako naudojantis 
švedišką, karelišką, suomišką 
akmenį, kuris skiriasi spalva ir 
kokybe. Stengiasi nedirbti su 
šiek tiek pigesniu, bet ne tokiu 
kokybišku kinišku akmeniu, ne-
bent pats žmogus pageidauja.

„Jeigu vandalai nelies, geras 
akmuo tarnaus labai ilgai, stovės 
100 ir daugiau metų. Juk ir dabar 
randame tokio senumo kapavie-
čių“, – sako pašnekovas.

Išleidžia tūkstančius
 Kiek  pasiryžę išleisti rokiš-

kėnai, kad sutvarkytų artimojo 
kapavietę? Meistras sako, kas su-
mos svyruoja nuo 700 iki 4 tūkst. 
Eur, brangiausia jo tvarkyta ka-
pavietė kainavo beveik 10 tūkst. 
Eur.

 „Ne viskas remiasi į pinigus. 
Galima pasidaryti kukliau ir la-
bai gražiai, pavyzdžiui, padengti 
plytelėmis su viena plokšte per 
vidurį. Yra begalės variantų – 
nuo tikros vejos, dirbtinės žolės,  
skaldelės ir baigiant natūraliais 
akmenimis. Galima labai gražiai 

kapavietę sutvarkyti ir už 1200 
Eur.

Stengiamės išpildyti užsakovų 
lūkesčius, bet kartais tenka pri-
stabdyti žmogų, kai matau, kad 
neadekvačiai visko daug. Būna 
atvejų, kad žmogus neturi pini-
gėlių, tada pasiūlau padovanoti 
kokį paminklėlį, užrašyti raides, 
kadangi viską gaminame patys“, 
– sako kapaviečių tvarkymu užsi-
imantis rokiškėnas. 

 
Įsiamžinti nepanoro
Meistrų pagalbos prireikia 

ir tuomet, kai norima perdary-
ti senas šeimos kapavietes. A. 
Akinis prisimena vieną atvejį, 
kuris iki šiol kelia šypseną: vie-
na nepasiturinti močiutė paprašė 
sutvarkyti seną kapavietę iš senų 
medžiagų. Meistrai surinko vi-
sas skaldeles, sutvarkė kapą, ne-
prašyti atnaujino ir šalia esančią 
kapavietę. „Močiutė buvo tokia 
patenkinta, kad paprašė, jog mes 
su kolega ant paminklo iškaltume 
savo vardus ir pavardes, kaip pa-
minklo autoriai. Labai malonus 
pasiūlymas, bet jo atsisakėme“, 
–  juokiasi tąkart ant paminklo 
įsiamžinti nepanoręs Andrius.

 Meistras prisipažįsta sulau-
kiantis ne tik pagyrų, bet ir pa-
barimų. „Būna, kad dirbdamas ir 
klaidų padarai, tačiau stengiesi 
jas ištaisyti“, – kalba pašnekovas.

Teko atkalbėti
Šokiruojantys užrašai ant ant-

kapio – dar vienas dalykas, nuo 
kurio paminklų gamintojams 
tenka  atkalbinėti artimuosius. 
Pasitaikė atvejų, kai ant antkapio 

prašyta iškaldinti žodžius apie 
mirusiojo ydas ir pan.

Prisimindamas originalesnius, 
neįprastus darbus, pašnekovas 
mini aukšto rango policijos parei-
gūnui gamintą didžiulį paminklą, 
ant kurio teko iškalti specialius 
ženklus, simbolius. Pareigūnas 
dar gyvas, tiesiog pats norėjo 
pamatyti, kaip atrodys tas pamin-
klas.

Padės močiutei
Kapinių prižiūrėtojams dar-

bo nestinga, tačiau pašnekovas 
sako: geriau jau niekas nebemir-
tų. „Man užtektų darbo ir tvar-
kant, restauruojant senas kapa-
vietes bei paminklus. Bet nuo to 
nepabėgsime. Statome laidojimo 
namus, bet nesidžiaugiame – jei-
gu ne mes, kiti statys.

Yra daug apleistų kapų. Aš 
kartais pagalvoju, kad galima 
būtų kokį seną apleistą kapą su-
tvarkyti, bet nedrįstam – gal at-
siras artimieji, pareikš pretenziją. 
Tiesa, vieną tokį visiškai apleistą 
esame sutvarkę“.

A. Akinis sako ir dabar – jeigu 
atsirastų nepasiturinti močiutė, 
sutvarkytų kapavietę visiškai ne-
mokamai. Tik, deja, dažnai būna 
taip, kad paramos prašo turtin-
gesni, o tie, kuriems jos iš tikrųjų 
reikia, kukliai tyli.

 Reikia tikėtis, kad tokia mo-
čiutė atsilieps į pagalbos siūlymą 
ir Andriaus idėja bei pažadas pa-
dėti išsipildys, o mes savo ruožtu 
pažadame skaitytojams – šią is-
toriją jūs galėsite perskaityti lai-
kraščio „Rokiškio Sirena“ pusla-
piuose.A. Akinio  sutvarkyta kapavietė
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Mirusiųjų prašymai – nuo telefono ir 
laikraščio iki stipraus gėrimo buteliuko

Aušra MALINAUSKIENĖ

Daugiau kaip keturis dešim-
tmečius laidojimo versle besisu-
kanti rokiškietė Irena Surgelienė 
sako, kad per tiek metų ji labai 
aiškiai matė kaip keitėsi laidojimo 
tradicijos – nuo šarvojimo tru-
kmės iki drabužių tendencijų, nuo 
gėlių glėbių iki vokelių su pinigais, 
nuo laidojimo į žemę iki kremavi-
mo ir kaip pilnatis veikia ritualinių 
paslaugų verslą. 

Paskyrė į Rokiškį
Uždarosios akcinės bendrovės 

„Laidojimo namai“ direktorė I. Sur-
gelienė ritualinių paslaugų versle 
dirba jau 41 metus. Devintajame 
dešimtmetyje pašnekovė baigė šian-
dien jau keistai skambančius moks-
lus, tokių specialistų jau daug  metų 
neberuošiama. Jos diplome įrašyta 
specialybė – civilinių apeigų organi-
zatorius, kurio darbinė veikla apėmė 
visą žmogaus gyvenimą – nuo gimi-
mo iki mirties. 

„Tie, kurie stojome ten mokytis, 
galvojome, kad dirbsime civilinės 
metrikacijos biuruose, kur formin-
sime krikštus, registruosime santuo-
kas, tačiau mūsų į tuos biurus niekas 
nepriėmė, nes baigiant studijas paaiš-
kėjo, jog neturėjome teisinių žinių. 
Todėl pagal tuomet galiojusią tvarką 
1981 metų pradžioje gavau paskyri-
mą į Rokiškio laidojimo namus“, – 
pasakojo I. Surgelienė. 

Kaimynai smerkdavo
Nuo to laiko, pasak pašnekovės, 

ji labai aiškiai matė kaip keitėsi lai-
dojimo tradicijos, kokios naujovės 
atėjo ir kas nugrimzdo praeitin. Jeigu 
anksčiau žmogų šarvodavo tris die-
nas, būdavo naktiniai budėjimai, kai 
artimieji prie karsto sėdėdavo nuo jo 
atvežimo į laidojimo namus iki išly-
dėjimo į kapus, tai jau geras dešim-
tmetis, kai tos mados nebeliko. Da-
bar mirusysis paprastai šarvojamas 
parai, kartais dviem ir niekas prie jo 
nebesėdi per naktį. Vyresni žmones 
mirusįjį vis dar nori šarvoti pora die-
nų, tuo tarpu jaunesni – parą. 

„Tiesa, kai pradėjau dirbti vyravo 
požiūris, jeigu žmogų pašarvodavo 
laidojimo namuose, atrodė, kad mi-
rusysis savų namų neturėjo. Lyg ne-
pagarba išėjusiam būtų, nes anuomet 

„Laidojimo namai“ direktorė I. Surgelienė sako, kad daugelis žmonių sunkiai 
suduria galą su galu, todėl viską renkasi kuo pigiau. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

buvo įprasta šarvoti namuose. Jeigu 
išveždavo į laidojimo namus, kaimy-
nai net smerkdavo artimuosius, kad 
tokiu elgesiu negerbia artimo, neran-
da jam vietos namuose, kur praleistų 
paskutines tris dienas“, – prisiminė I. 
Surgelienė. 

Ji šypteli, kad net nepastebėjo 
kaip išnyko ta tradicija ir dabar jau 
labai keista, kai mirusysis šarvoja-
mas namuose. 

Priklauso nuo kiekio
Kalbėdama apie tai, kiek šiandien 

kainuoja palaidoti žmogų, pašneko-
vė atvira, viskas priklauso nuo to, 
kiek žmogus, kuris rūpinasi laidotu-
vėmis, turi pinigų. 

„Šiuo metu daugelis žmonių sun-
kiai suduria galą su galu, todėl viską 
renkasi kuo pigiau. Dabar žmogų 
neprašmatniai galima palaidoti už 1 
000 eurų. Į šią sumą įeina viskas – 
nuo šarvojimo salės nuomos iki kau-
burėlio kapinėse supylimo“, – kalbė-
jo I. Surgelienė. 

Mirties nepriartina
Pašnekovė prisiminė, kad prieš 

valiutos keitimąsi – tiek lito, tiek 
euro, žmonės nusipirkdavo įkapes 
ateičiai, galvodami, kad pinigai nu-
vertės. 

„Galiu pasakyti tiesiai šviesiai. 
Prieš 20 metų mirė mano tėtis, o 
mano mama nusipirko bordo spal-
vos drabužius. Sakiau jai, kad taip 
nereikia daryti, bet ji atkirto, jog tėtis 
liepęs pas jį ateiti vilkinčiai vyšnine 

suknele. Mama dabar gyvena pas 
mane, o aš dėžutėje laikau tuos dra-
bužius“, – sakė I. Surgelienė. 

Moteris šypteli, kad kai kurie 
žmonės bijo įkapių, tačiau drabužiai 
juk nepriartina na mirties. 

„Tie, kurie įsigyja įkapes, nori ži-
noti ir matyti su kokiais drabužiais 
bus palaidoti“, – teigė ji. 

Gedulas šviesėja
Laidojimo namų vadovės teigi-

mu, jeigu prieš keletą dešimtmečių 
mirusįjį rengdavo tamsių spalvų 
drabužiais, tai pastarąjį dešimtmetį 
paskutinės aprangos ir avalynės spal-
vos šviesėja. 

„Ir gedulas šviesėja. Nebeliko 
šalikų ir skarelių. Jeigu anksčiau ar-
timieji prie karsto būdavo be jų, tai 
reikšdavo nepagarbą mirusiajam. 
Vyrams dažniausiai parenkami juodi 
ar pilki kostiumai, o moterims – visų 
vaivorykštės spalvų suknelės. Ma-
tau tendenciją, kad Rokiškio krašte 
populiariausios yra bordo spalvos 
suknelės“, – pastebėjo I. Surgelienė. 

Tuo tarpu kituose miestuose atsi-
randanti mada, kai mirusiajam į ran-
kas vietoje rožančiaus ar paveikslėlio 
su šventuoju, įdedama gėlių puokšte-
lė, Rokiškyje dar nepopuliari. 

„Gal didmiesčiuose tokios ten-
dencijos ir yra, bet pas mus dar ne“, 
– sakė moteris. 

Keisti prašymai
Besikalbant pašnekovė papasako-

jo dar vieną pikantišką dalyką apie 

tai, kokie daiktai dedami į karstą mi-
rusiųjų prašymu. 

„Mačiau kaip mobilieji telefonai 
su pakrovėjais sudedami į karstą, ra-
jono laikraštis, alkoholio buteliukas. 
Jau nekalbu apie nuotraukas. Kar-
tais įdedamos ir senos, sudūlėjusios 
įkapės, jeigu miręs žmogus apren-
giamas naujais. Taip paprastai daro 
vaikai, laidojantys tėvus ar senelius“, 
– kalbėjo I. Surgelienė. 

Didžiausia naujovė
Didžiausia naujovė, pasak jos, 

kurianti naujas tradicijas, yra dar 
visai neseniai atsiradęs palaikų kre-
mavimas. Pašnekovės teigimu, di-
džiausias kremavimų skaičius buvo 
Covid-19 pandemijos metu. Jos skai-
čiavimu, jeigu didesniuose mieste 
kremuojama apie 40-50 proc. palai-
kų, tai Rokiškyje ji to dar nepastebi. 

„Manau, kad kremavimas yra 
geriausia išeitis, nes kapinės užima 
didžiulius plotus, primenančius mini 
miestelius, kur mirusieji „gyvena“ 
vienas prie pat kito. Aš esu už krema-
vimą, kolumbariumus ir kuklias ka-
pavietes, o ne didžiulius kapus su 3D 
paminklais. Esu ir už naująjį įstaty-
mą, kuris nuo lapkričio 1 dienos leis 
išbarstyti pelenus tam tikrose gamto-
se vietose “, – sakė I. Surgelienė. 

Gražus dalykas
Į klausimą ar neatrodo taip, kad 

dabar šalčiau, kai rodoma mažiau 
jausmų ir išliejama mažiau ašarų, 
atsisveikinama su mirusiuoju, pašne-

kovė atsakė, kad galbūt tame yra da-
lis tiesos, ypač kai urnoje šarvojami 
kremuoti palaikai. 

„Kūno nematymas yra gražus 
dalykas, iš šono atrodantis kaip san-
tūrus šeimos susiėjimas, bet jeigu 
miršta jaunas žmogus, ypač, kai tė-
vai laidoja savo vaikus, tai būna daug 
skausmo, ašarų ir daug gedulo“, – 
pastebėjo I. Surgelienė. 

Vokelis su pinigais
Dar viena pastarųjų metų naujo-

vė – vokelis su pinigais mirusiojo 
artimiesiems. Šį reiškinį pašnekovė 
vertina teigiamai, nes geriau pinigus 
skirti gyviesiems, kurie pasidengs 
laidotuvių išlaidas, o ne pirkti kalnus 
gėlių ar žvakių. 

„Jau nebeliko tų laikų, kai būdavo 
sunešami gėlių kalnai. Manau, kad 
piniginės aukos – didelė paspirtis 
artimiesiems, nes vienkartinė laidoji-
mo pašalpa yra tik 368 eurai“, – sakė 
I. Surgelienė. 

Pilnaties įtaka
Besikalbant paaiškėja, kad dau-

giausiai darbo šiuose laidojimo na-
muose buvo Covid-19 pandemijos 
metu, kai šaldytuvuose paromis buvo 
laikomi palaikai, o kremavimo tek-
davo laukti net pora savaičių. 

„Yra ir kitas įdomus dalykas, kai 
artinasi pilnatis, sulaukiame daugiau 
mirčių. Tuomet natūraliai padaugėja 
ir laidotuvių“, – pastebėjo I. Surge-
lienė. 

Rokiškyje populiariausios bordo spalvos suknelės. Moterims – įvairi spalvų gama, vyrams – mažesnis pasirinkimas. 

Populiarėjant kremavimui, didėja urnų pasirinkimas. 
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Jaunieji sunkiaatlečiai 
demonstravo puikius rezultatus

Enrika Pavilonienė

Atvirose Anykščių iki 15 metų 
sunkiosios atletikos pirmenybėse 
dalyvavę kraštiečiai sportininkai 
pademonstravo puikius rezul-
tatus. Treneris Jonas Aleksiejus 
sako, kad auklėtiniais labai di-
džiuojasi - visi jie šiose pirmeny-
bėse pagerino savo asmeninius 
rezultatus. „Turime labai pers-
pektyvių sportininkų. Mantvydas 
sportuoja tik pusę metų, German-
tė metus, bet abu labai aktyvūs 
ir jau rodo puikius pasiekimus. 
Kitiems taip pat sekasi. Ruošia-
mės sekančioms varžyboms ir 
džiaugiamės jau pasiektais rezul-
tatais“,- sako treneris.

Dalyvių rezultatai kalba patys 
už save. Svorio kategorijoje iki 45 
kg Ugnius Mikalkevičius užėmė 
ketvirtą vietą (dvikovės rezultatas – 
51 kg), svorio kategorijoje iki 50 kg 
Dainotui Valeišiui - taip pat ketvirta  
vieta (dvikovės rezultatas – 46 kg), 
svorio kategorijoje +73 kg Emilis 
Mikalkevičius užėmė aštuntą vietą 
(dvikovės rezultatas – 87 kg), Gy-

tis Matešiūnas – septintą (dvikovės 
rezultatas – 96 kg), o Domantas Ja-
sudis – šeštą (dvikovės rezultatas – 
120 kg).

Geriausią rezultatą tarp vaikinų 
parodė Mantvydas Narbutis, kuris 
svorio kategorijoje iki 73 kg užėmė 
pirmą vietą. Dvikovės rezultatas – 
97 kg. Varžybose dalyvavo ir dvi 

sportininkės merginos. Svorio kate-
gorijoje iki 67 kg Germantė Laucytė 
užėmė antrą vietą (dvikovės rezulta-
tas – 83 kg), svorio kategorijoje iki 
50 kg Urtė Beinorytė užėmė trečią 
vietą (dvikovės rezultatas – 65 kg).

Artimiausios sunkiaatlečių var-
žybos jau šį savaitgalį vyks Pane-
vėžyje. 

Rokiškėnai sunkiaatlečiai Atvirose Anykščių iki 15 metų sunkiosios atletikos pirmenybėse.

Rokiškio KKSC dziudo kovotojai 
sėkmingai pasirodė Prienuose

Rokiškio rajono kūno kultū-
ros ir sporto centro dziudo ko-
votojai (trenerė Gita Čečienė) 
sėkmingai pasirodė savaitgalį 
vykusiame Nacionalinės dziu-
do asociacijos moksleivių čem-
pionate Prienuose.

Rokiškio KKSC dziudo kovotojai. (Rokiškio KKSC nuotr.)

Amelija Rakevičiūtė pelnė pir-
mąją vietą, Elija Ievaltaitė - antrą-
ją, Gabrielė Girvydytė, Danielius 
Guogas ir Tichomir Narviš pasi-
dabino trečiosios vietos medaliais.

Rokiškio rajono kūno kultūros 
ir sporto centro inf.

Rokiškio KKSC U17 krepšinio komanda 
pergale pradėjo naująjį sezoną

Moksleivių krepšinio lygos 
U17 čempionate rungtyniaujanti 
Rokiškio KKSC komanda perga-
le pradėjo naująjį lygos sezoną. 
Mūsiškiai Rokiškyje po atkaklios 
kovos 79:73 palaužė bendraam-
žius iš Sostinės KM IV-osios ko-
mandos.

 
Rokiškio komandą į pergalę 

vedė rezultatyvus Mato Juozapavi-
čiaus žaidimas, jis pelnė 32 taškus, 
19 surinko Salvijus Laužadis, o 12 
taškų prie pergalės pridėjo Nojus 
Naprys. 

Šią savaitę septyniolikmečiai 
vyksta į Vilnių, kur trečiadienį jė-
gas išbandys su Vilniaus KM III 
komanda.

Rokiškio rajono kūno kultūros 
ir sporto centro inf. Krepšinis. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Svajūnas Šaknys: paskutinės sezono varžybos nenuvylė
Enrika Pavilonienė

Čekijoje, Prahoje, vykusia-
me „NABBA European Cham-
pionship“ Europos kultūrizmo 
ir „fitneso“ varžybose dalyvavęs 
rokiškietis sportininkas Svajūnas 
Šaknys sako esąs  patenkintas 
pasiektu rezultatu, o pačios var-
žybos buvusios puikios. Be sporti-
ninkų iš Lietuvos, šiose varžybose 
dalyvavo atletai iš Čekijos, Pran-
cūzijos, Austrijos.

Paskutinės sezono varžybos
„Dalyvavau „Classic Body-

building 175+ cm“ kategorijoje, 
kur užėmiau 4-ąją vietą. Kaip re-
zultatą, pasiektą Europos mastu, 
vertinu tikrai gerai. Tai buvo mano 
paskutinės fitneso, kultūrizmo var-
žybos šį sezoną. Noriu save paau-
ginti, o tam reikia laiko. Pradėjau 
pasiruošimą kitų metų varžyboms. 
Dabar planuoju rinkti medalius už 
bėgimą. Greičiausiai, kitais me-
tais, kaip ir šiemet, dalyvausiu ru-
dens sezono varžybose, bet laikas 
parodys kaip bus iš tiesų. Sieksiu 
dar geresnės formos ir dar geres-
nių rezultatų“, – apie ateities pla-
nus pasakojo pašnekovas.

Dėkingas rėmėjams
„Labai didžiuojuosi, galėda-

mas garsinti savo miestą, savo 
šalį. Džiaugiuosi, kad yra žmo-
nių, kurie šiame kelyje mane la-
bai palaiko. Jų paspirtis leidžia 
judėti pirmyn ir suteikia daugybę 
motyvacijos. Už suteiktą galimy-
bę dalyvauti Europos čempionate 
esu labai dėkingas Egidijui Šnio-
kai, Daivai Gavėnienei, Laurynui 
Janušui, Martynui Kuzmai, Jonui 

Valentui, kunigui Ernestui Žel-
viui, savo draugei Evelinai Oša-
rovienei, tėvams Daivai ir Viliui 
Šakniams, Lietuvos kultūrizmo 
ir fitneso federacijos prezidentui 
Modestui Puišei ir savo nuosta-
biam treneriui Dovydui Jokimčiui 
– už pagalbą pasiruošiant varžy-
boms, varžybų metu ir dar daug 
už ką. Dėkingas esu visiems, kurie 
mane palaikė – tiek finansiškai, 
tiek morališkai. Būtinai noriu pa-
minėti, jog dėkoju ir „Rokiškio 
Sirenos“ kolektyvui, už viešinimą, 
sklaidą ir palaikymą“, – padėkos 
žodžius bėrė atletas.

Siekė kokybės
Šis sezonas sportininkui buvo iš-

ties sėkmingas. Jis puikiai pasirodė 
Rokiškyje vykusiose  Lietuvos kul-
tūrizmo ir „fitneso“ taurės varžybose, 
kur  vyrų „fitneso“ kategorijoje tapo 
nugalėtoju, o klasikinio kultūrizmo 
kategorijoje užėmė trečiąją vietą. Var-
žybose Lenkijoje vyrų klasikinio kul-
tūrizmo kategorijoje 1,77 cm+ ūgio 
klasėje S. Šaknys iškovojo trečiąją 
vietą. 

„Yra buvę, jog per metus sudaly-
vaudavau ir 17-oje varžybų. Šį sezoną 
norėjosi ne kiekybės, o kokybės“, – 
sakė S. Šaknys.

Šis sezonas S. Šakniui buvo išties sėkmingas. (S. Šaknio asmeninio archyvo nuotr.) Sportininkas dėkingas visiems, kurie jį palaikė – tiek finansiškai, tiek morališkai.
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Rokiškio rajono pradinių 
klasių mokinių viktorina

Rokiškio rajono pradinių kla-
sių mokinių viktorina „Aš labai 
myliu Lietuvą...“

Spalio 25 d. Rokiškio dvaro 
menėje aidėjo vaikų balsai. Čia 
vyko Rokiškio rajono pradinių 
klasių mokinių viktorina „Aš labai 
myliu Lietuvą...“, skirta Lietuvos 
Konstitucijos dienai paminėti. 

Į renginį atvyko penkios ke-
tvirtokų komandos: Rokiškio Se-
namiesčio progimnazijos, Rokiš-
kio Juozo Tūbelio progimnazijos, 
Obelių gimnazijos, Juodupės gim-
nazijos ir Pandėlio gimnazijos. 
Dalyvius su nuotaikinga daina ir 
eilėmis apie Lietuvą pasveikino 
Senamiesčio  progimnazijos mer-
gaičių ansamblis, vadovaujamas 
mokytojos Aušros Kežutienės. 
Viktorinos organizatorės – Ro-
kiškio Senamiesčio progimnazi-
jos mokytojos Edita Rudėnienė 
ir Rima Jakubkienė pasidžiaugė, 
viktorina vyksta jau 7 metus ir 
tapo tradiciniu renginiu, vykstan-
čiu Rokiškio krašto muziejuje. 
Šiais metais kiekviena komanda 
nuotaikingai prisistatė ir suteikė 
džiugių emocijų dalyviams. Ko-
mandos nuoširdžiai atsakinėjo į 
klausimus apie Lietuvos įžymias 

vietas ir žmones, sprendė kryžia-
žodį apie Rokiškį, naudodamiesi 
Lietuvos Konstitucija atliko už-
duotis, dėliojo dėliones, kūrė tris-
palvius kūrybinius darbelius „Do-
vana Lietuvai“, dalinosi puikia 
nuotaika. Mokytojos, palydėjusios 
mokinukus į renginį, dalyvavo 
edukaciniame Rokiškio krašto 
muziejaus užsiėmime. 

Visi dalyviai buvo apdovanoti 
renginio partnerių – Rokiškio Se-
namiesčio progimnazijos, Rokiš-
kio krašto muziejaus, Rokiškio ra-
jono savivaldybės švietimo centro, 
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir 
įvaikinimo tarnybos – dovanėlė-
mis ir padėkomis. O komandai nu-
galėtojai – Rokiškio Senamiesčio 
progimnazijos ketvirtokams – Ro-
kiškio rajono savivaldybės švieti-
mo centras įteikė pagrindinį prizą 
– knygą apie Lietuvą. Viktorinos 
komisijos pirmininkė -  Rokiškio 
lopšelio-darželio direktorė Jolita 
Žaliauskienė pasidžiaugė tradici-
niu renginiu ir pasiūlė dalyviams, 
mokytojams, organizatoriams pa-
žadėti, kad šis renginys vyks ir at-
einančiais metais...

Rokiškio senamiesčio 
progminazijos inf.

Dalyviai atliko užduotis.

Edukacinis renginys 
Plunksnočių miške

Spalio 21 d. susirinkome į 
edukacinį renginį Plunksno-
čių miške (Rokiškio km. sen.) 
partizanų žūties vietoje „Jau-
nimas pasakoja Laisvės kovų 
istoriją“, skirtą poetės partiza-
nės Dianos Glemžaitės ir Algi-
manto apygardos kunigaikščio 
Margirio rinktinės, Gedimino 
kuopos partizanų žūties 73-ųjų 
metinių paminėjimui.

 
Laisvės kovų istorijos muzie-

jus Obeliuose kartu su visuome-
ninėmis organizacijomis, švieti-
mo įstaigomis Vėlinių išvakarėse 
organizuoja tradicinę akciją jau-
nimui „Gėlių žiedai žuvusiems 
Lietuvos kariams savanoriams, 
partizanams“. Šios akcijos metu 
Rokiškio rajono mokyklų moks-
leiviai kartu su pedagogais ap-
lanko žuvusiųjų laisvės kovotojų 
kapus ir paminklines vietas, už-
dega atminimo žvakutes, sutvar-
ko kapavietes, aplinką. 

Tradiciškai pilietinė akcija ir 
šiais metais prasidėjo Plunksno-
čiuose kur gausiai suvažiavo jau-
nimo, pilietinės bendruomenės 
atstovų ne tik iš Rokiškio krašto, 
bet ir mūsų bendraminčiai par-
tneriai iš Biržų, Panevėžio.

Renginio pradžioje sugie-
dotas himnas, tylos minute pa-
gerbti žuvusieji už Lietuvos ir 
Ukrainos laisvę, nes šiandienos 
įvykių kontekste, kai mūsų bro-
liai ukrainiečiai kaunasi už savo 
laisvę, dar labiau galime supras-
ti, kokia ji brangi ir kokia ji trapi 
gali būti. Tad žinoti, prisiminti, 
pagerbti visus kritusius už lais-
vę, turi būti kiekvieno pareiga.

Šalia mūsų trispalvių, iškel-
tos Ukrainos vėliavos jaunimo 
rankose, tai - palaikymas kovo-
jančios Ukrainos. Lietuvos ka-
riuomenės Krašto apsaugos sa-
vanorių pajėgų Vyčio apygardos 
5-osios rinktinės, Rokiškio 506 

pėstininkų kuopos kariai salvė-
mis pagerbė žuvusius karius sa-
vanorius, partizanus, ir kovojan-
čią Ukrainą. 

Rokiškio Juozo Tumo – Vaiž-
ganto „Romuvos“ padalinio gim-
nazistai vedė netradicinę pamo-
ką „Jaunimas pasakoja Laisvės 
kovų istoriją“, kuriai ruošėsi at-
sakingai kartu su muziejininkais, 
mokytojais.

Moksleiviai, persirengę parti-
zanų uniformomis, pasakojimais, 
eilėmis ir armonikos garsais tarsi 
visus laiku „nukėlė“ į partiza-
ninio pasipriešinimo laikotarpį, 
priminė ir šioje vietoje žuvusių 
šešių laisvės kovotojų tragišką 
likimą.

Moksleivis „partizanas“ Ne-
das apibendrindamas vestą 
pamoką pakvietė ją pratęsti į 
renginį atvykusius žuvusių par-
tizanų Bulovų brolius Stanislovą 
ir Adolfą. Stanislovo paties kur-
tos ir mintinai deklamuojamos 
eilės, jo paties piešti piešiniai 
su gimtosios tėviškės vaizdais, 
tarsi sukaustė tylai visus susirin-
kusius iš susižavėjimo ir nuos-
tabos. Brolio Adolfo Bulovo pa-
sakojimas taipogi įtraukė jaunus 
žmones. Ta gyvoji istorija tikrai 
yra paveiki, tad širdingai dėkoja-
me Adolfui ir Stanislovui Bulo-
vams už buvimą kartu. 

Po renginio visi dalyviai bu-
vome pavaišinti gardžia karei-
viška koše ir arbata, kurią išvi-
rė Juodupės šauliai. Ačiū Jums, 
ypatingai Vladimirui Boroviko-
vui. 

Dėkojame: visiems renginio 
dalyviams, kad buvome kartu, 
Rokiškio rajono savivaldybės 
merui Ramūnui Godeliauskui už 
dovanas svečiams, kurias įteikė 
nuolatinis mūsų renginių paly-
dovas, mero patarėjas Vytautas 
Saulis ir savivaldybės administ-
racijai už paramą organizuojant 

renginį, LR seimo pirmininko 
pavaduotojo Jono Jaručio padė-
jėjui Egidijui Vilimui, buvusiam 
Sąjūdžio Rokiškio iniciatyvinės 
grupės pirmininkui Leonui Jan-
kauskui, šauliui atsargos kapi-
tonui Algiui Veikšiui, LLKS ta-
rybos nariui Sauliui Černiui už 
prasmingus žodžius pasakytus 
jauniems žmonėms, Rokiškio 
Juozo Tumo – Vaižganto „Ro-
muvos“ padalinio gimnazistams 
ir mokytojai Jolantai Dirsienei, 
Jurgio Kairio skautų draugovei 
ir vadovams Eleonorai Baršienei 
ir Norbertui, LŠS Alfonso Sme-
tonos šaulių 5-osios rinktinės 
Biržų 501-osios kuopos jaunie-
siems šauliams ir vadui Vidučiui 
Šeškui, LŠS Alfonso Smetonos 
šaulių 5-osios rinktinės Pandėlio 
513 –osios kuopos jauniesiems 
šauliams ir vadei Rimai Žekie-
nei, Pandėlio gimnazijos ateiti-
ninkams ir vadovei Eglei Glem-
žienei už jaunimo įtraukimą į 
pilietinius renginius. LK Krašto 
apsaugos savanorių pajėgų Vy-
čio apygardos 5-osios rinktinės, 
Rokiškio 506 pėstininkų kuopos 
kariams ir vadui Sergejui Afa-
nasjevui už pagarbą istorijai, at-
minimo salves. 

Išskirtinis Ačiū Rokiškio 
Juozo Tumo – Vaižganto „Ro-
muvos“ padalinio gimnazistams 
Ugnei Kuzminskaitei, Dominy-
kui Trumpai, Mantvydui Nar-
bučiui, Nedui Aduliui, Adrijui 
Idui, Agniui Kvederui, Gustui 
Marmokui už vestą netradicinę 
pamoką. Adrijus ir Agnius labai 
papuošė renginį armonikų me-
lodijomis, kurių juos moko Ro-
kiškio Rudolfo Lymano muzikos 
mokyklos mokytoja Laima Bie-
liūnienė.

Laisvės kovų muziejaus 
Obeliuose inf.

Renginio dalyviai. (Laisvės kovų istorijos muziejaus Obeliuose nuotr.)

Darbus vertino komisija. (Organizatorių nuotr.)
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Rokiškio rajono savivaldybės administracija apskaičiavo valstybi-
nės žemės nuomos mokestį už 2022 metus. Deklaracijos fizinius 
ir juridinius asmenis, nuomojančius ir naudojančius valstybinės 
žemės sklypus Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje, pasieks 
artimiausiomis dienomis. Dėl neaiškumų mokesčio deklaracijose 
ar negavus žemės nuomos mokesčio deklaracijos iki lapkričio 6 d. 
nuo lapkričio 7 d. turėtumėte kreiptis į Turto valdymo ir ūkio sky-
riaus vedėją Violetą Bieliūnaitę-Vanagienę nuotoliniu būdu: tele-

fonu Nr. 8 633 62 959 ar el. p. v.vanagiene@post.rokiskis.lt, o atvykti į savivaldybę 
tik iš anksto suderintu laiku. Negavus žemės nuomos mokesčio deklaracijos, su-
sisiekus nurodytais kontaktais ją galėsite atsiimti seniūnijose.
 Taip pat atkreipiame dėmesį, kad nuosavybės teise priklausančios žemės mo-
kesčio deklaracijas teikia Valstybinės mokesčių inspekcija (VMI). Negavus žemės 
mokesčio deklaracijos turėtumėte kreiptis tel. 1882.
 Primename, kad valstybinės žemės nuomos mokestis ir žemės mokestis turi būti 
sumokėtas iki lapkričio 15 d.

Užs. 1957

Rokiškio rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Ro-
kiškio rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo sky-
riaus vyriausiojo specialisto (koeficientas – 8,60, karjeros valstybės 
tarnautojas) pareigoms užimti. 
Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savivaldybės interneto 
svetainėje adresu http://www.rokiskis.lt

Užs. 1958
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VAIKAI IR JŲ SUPERGALIA! 
Mes padėsime sužinoti kokią 
supergalią kiekvienas turime. Kaip 
tai padarysime? Visais įmanomais 
būdais: žaisdami, kvailiodami, 
per kūrybines idėjas, sporto ir 
judesio ritme, bei per kitas įdomias 
veiklas, visų neatskleisime - juk taip 
įdomiau!! Supergalią ne būtinai turi 
turėti tik žinomi personažai, o mes 
kiekvienas turim savo supergalią 
ir net nenumanome, kad ji mums 
padeda būti tuo, kuo esame! 
LAPKRIČIO 3-4 DIENOMIS  12-
17VAL. (5 VAL.) KAINA - 45 EUR. 
(Edukacijos, veiklos ir užkandžiai). 
Rekomenduojamas amžius: 6-9 
metai. Registracija asmenine 
žinute rašyti į Švenčių ir laisvalaikio 
studija "Laimės burbulas" skaičius 
labai ribotas! Stovykla įvyks 
susirinkus grupei. Nepraleiskit 

PASLAUGOS

• Tralo paslaugos, traktorių 
transportavimas. Vežame įvairius 
krovinius iki 12 tonų. Žemės ūkio 
techniką, padargus, statybinę 
techniką. Tel. 8 650 33 383. 
Rokiškis
• Klijuoju plyteles, tinkuoju sienas, 
betonuoju grindis, montuoju gipso 
kartono plokštes, dedu laminatą.  
Tel. 8 675 03 048. Rokiškis
• Tapetavimas, špakliavimas, 
laminato klojimas, dažymas ir kiti 
smulkūs darbai. Tel. 8 622 06 773. 
Rokiškis
• Artėja rudens atostogos, o jūs 
nežinot ką pasiūlyt įdomaus savo 
vaikui? Laimės burbulo komanda 
pagalvojo už Jus. RUDENS 
PUSDIENIO STOVYKLA "AŠ 
IR MANO SUPERGALIA".
Pagrindinė stovyklos tema -  
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progos, leisti vaikams turėti smagią 
vaikystę ir įdomių akimirkų. Su 
meile Laimės burbulo komanda. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 673 79 372. 
Rokiškis
• 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

PERKA

• Perkame miškus Rokiškio ir 
aplinkiniuose rajonuose.  
Tel. 8 677 08977. Rokiškis
• Perku Jumz-6 ekskavatorių arba 
mainau į 2pts-4 priekabą su mano 
priemoka. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis
• Skubiai perkame bet kokios 
būklės automobilius. Gali būti 
apleistas, ilgai stovintis, be 
numerių, nurašytas, išregistruotas, 
nebetinkamas naudojimui, tinkamas 
tik į metalo laužą arba puikios 
būklės. Tinkamą variantą paimčiau 
iškarto su tralu. Kaina 2000 Eur.  
Tel. 8 627 16 583. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 2 kambarių butą Rokiškio mieste, 
Pandėlio g. 31-5. Antrame aukšte. 
Du rūsiai, vieta automobiliui. 
Bendras plotas 68,48 kv. m, 
gyvenamasis plotas 38,59 kv. m. 
Kaina 26000 Eur. Tel. 8 621 27 880. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Taikos g. 1A. 
Mūriniame, renovuotame name, 2 
aukšte. Bendras buto plotas 50,77 
kv. m. Langai plastikiniai, durys 
šarvuotos. Yra įstiklintas balkonas, 
rūsys. Tualetas ir vonia atskirai. 
Butui reikalingas remontas. Kaina 
37000 Eur. Tel. 8 629 26 436. 
Rokiškis
• Nedidelį tvarkingą gyvenamąjį 
namą Rokiškio mieste. Valda 
aptverta tvora, įvestas trifazis, 
kiemas išklotas trinkelėmis, 
polikarbonatinis šiltnamis ir t.t.  
Tel. 8 675 38 370. Rokiškis
• 2 kambarių butą Obeliuose, 
Dirbtuvių g. 10. Privalumai: 
plastikiniai langai, vandens 
šildytuvas. Tel. 8 652 69 847. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Ragelių km. 
Aštuonių butų name. Plastikiniai 
langai. Reikalingas remontas. 
Kaina 4500 Eur. Tel. 8 601 31 004. 
Rokiškis
• 2 butų namą. Kiekviename aukšte 
po atskirą virtuvę, atskirą tualetą, 
vonią. Puikiai tiktų dviem šeimoms. 

Kiekviename aukšte po 68 kv. m, 
įrengtas rūsys panašaus ploto ir 
palėpė panašaus ploto. Du garažai, 
uždaras kiemas apsodintas tujomis.. 
Kaina 110000 Eur.  
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties žemės 
sklypą 9,67 ha ploto Zarasų raj., 
Didėjos k. Netoli didelio ežero (kad. 
nr. 4364/0002:0064) arba keičiu 
į 2 kambarių butą Rokiškyje. Yra 
žemės nuomininkas, puikiai tiktų 
investicijai. Kaina 31000 Eur.  
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties žemės 
sklypą Rokiškio raj., Obelių sen., 
Šileikių k. 8,0872 ha ploto (kad. nr. 
7325/0001:6). Atlikti geodeziniai 
matavimai. Be tarpininkų. Išimta 
pažyma pardavimui, galima iškarto 
forminti pas notarą. Kaina 27000 
Eur. Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Vienkiemį netoli Pandėlio, 
Kirdonys. Rąstinis namas, 1 aukšto. 
Sklypo plotas 1 ha. Atstumai: iki 
Pandėlio 3,53 km,  Rokiškio 20,13 
km, Kupiškio 22,58 km, Vabalninko 
30,92 km. Kaina 40000 Eur.  
Tel. 8 659 12 691. Rokiškis
• Namą Lukštų k., Juodupės sen.  
Tel. 8 627 78 448. Rokiškis
• 1,09 ha žemės sklypą Rokiškio 
raj. Kriaunų sen. Baršėnų km. 
Kaina 12000 Eur. Tel. 8 611 43 533. 
Rokiškis
• 4 kambarių butą Taikos g. 9a. 
Butas be remonto. Pirmas aukštas, 
tinkamas komercijai. Maži 
mokesčiai. Kaina 49000 Eur.  
Tel. 8 644 04 409. Rokiškis
• 2 kambarių 50,25 kv. m butą 
Vilties g. 12. Trečias aukštas. 
Reikalingas remontas. Namas 
renovuotas. Buto langai į abi puses, 
plastikiniai, balkonas įstiklintas, 
plastikinis, buto durys šarvuotos. 
Kaina galutinė. Kaina 30000 Eur. 
Tel. 8 681 58 849. Rokiškis
• Greitu laiku sodą Saulėtekyje. 
47 kv. m mūrinis namukas. Po visu 
rūsys. Ūkinis, rūkykla, židinys. 
Privatumas. Tvenkinys kieme 
maudymuisi. 7,5 a sklypas. Kaina 
15000 Eur. Tel. 8 679 82 652. 
Rokiškis
• 78 kv. m butą 2 aukšte 
Kavoliškyje. Apšiltintas, pakeista 
el. instaliacija, kapitalinis remontas, 
integruoti baldai. Tel. 8 618 33 617. 
Rokiškis
• Keičiu tvarkingą dviejų kambarių 
butą 53 kv. m (Kavoliškyje) į namą 
Kavoliškyje ar Rokiškyje.  
Tel. 8 670 54 703. Rokiškis
• 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

NUOMA

• Išsinuomočiau žemės ūkio 
paskirties žemę. Žemė gali būti 
apleista. Nuomos kaina pagal 
susitarimą. Tel. 8 621 27 880. 
Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti žemės.  
Tel. 8 615 46 365. Rokiškis
• Išsinuomosiu kambarį arba butą 1 
žmogui. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 612 80 162. Rokiškis
• Išnuomoju garažus 100 kv. m 
Bajoruose. Aukštos durys.  
Tel. 8 606 14 217. Rokiškis
• 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

KITA

• Mažai naudotą IQOS. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 679 95 149. Rokiškis
• Sauskelnes suaugusiems. Kaina 3 
Eur. Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• Įvairius grūdus, miltus. Atvežu. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Puokštes kapams. Kkaina nuo 13 
iki 15 Eur/vnt. Tel. 8 638 92 946. 
Rokiškis
• Sausas medienos atraižas. 
Stambios. Vežu po 2,5 m. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 602 87 040. Rokiškis
• 220 l statinę. Buvo laikomas 
dyzelinas. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 609 24 316. Rokiškis
• Sausas trumpas skaldytas malkas. 
Tel. 8 612 20 251. Rokiškis
• 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

• Seifą medžiokliniam ginklui. 
Kaina 105 Eur. Tel. 8 650 33 396. 
Rokiškis
• Ultragarso vonelę. Naudota du 
kartus, puikiai išvalo detalę, talpa 3 
l. Kaina 85 Eur. Tel. 8 674 53 910. 
Kupiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškausi darbo Rokiškyje. Esu 
jauna mergina, turiu patirties prie 
kambarių tvarkymo ir restorano 
padėjėjos pagalbininkės.  
Tel. 8 693 01 051. Rokiškis
• Domintu gerai apmokamas darbas 
prie staklių (operatoriumi) ar 
panašaus pobūdžio darbas sandėlyje, 
dirbtuvėse. Darbo nebijau, tinka bet 
koks darbas kur įmanoma uždirbti. 
Turiu aukštuminio krautuvo ir B 
kategorijos pažymėjimą.  
Tel. 8 622 14 086. Rokiškis
• 35 m. vyras ieško bet kokio darbo. 
Galiu pastatyti, ar ką nugriauti. Tel. 
8 603 52 196. Rokiškis
• Galiu dirbti prie statybų. Taip pat 
su traktorių, traukti biokurą.  
Tel. 8 629 11 572. Rokiškis
• 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
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SIŪLO DARBĄ
• Įmonei reikalingi krūmų pjovėjai. 
Jaunuolynų ugdymas. Darbas su 
krūmapjovėmis. Tel. 8 622 03 372. 
Rokiškis
• UAB Ramundas GM reikalinga 
(-s) medienos staklių operatorė 
(-ius). Darbo vieta-Dirbtuvių g. 13, 
Obeliai, Rokiškio r. Iš Rokiškio 
darbuotojai vežami įmonės 
transportu. Darbo užmokestis – 
neatskaičius mokesčių nuo 1190 Eur 
iki 1290 Eur. Darbas pamaininis. 
Tel. 8 610 03 980. Rokiškis
• UAB Ramundas GM reikalingas 
pjuvenų džiovyklos operatorius. 
Turėti B kategorijos teises arba 
traktoriaus vairavimo kategoriją. 
Darbo vieta - Antanašės km., 
Rokiškio r. Darbo užmokestis – 
neatskaičius mokesčių nuo 1100 Eur 
iki 1290 Eur. Tel. 8 610 03980.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Darbas Rokiškyje, metalo laužo 
supirkimo įmonėje, kvalifikacijos 
pažymėjimas privalumas..  
Tel. 8 686 53 384. 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

• Grikius. Valyti, džiovinti, paruošti 
sėklai. Kviečius, miežius.  
Tel. 8 627 34 750. Rokiškis
• Didelius česnakus sėklai ir 
valgymui. Atvežu. Kaina 3 Eur.  
Tel. 8 686 02 301. Rokiškis
• Alijošiaus daigus.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Metalinį tvirtą naują stovą 3 
gėlėms. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 605 62 035. Rokiškis

AUGALAI

BALDAI

• Geros būklės sekciją iš 4 dalių. 
Ilgis 3,60 m. Kaina 560 Eur.  
Tel. 8 624 30 118. Rokiškis
• Tamsaus stiklo staliuką. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 675 29 778. Rokiškis
• Lovą. Gaminta pagal užsakymą, 
dvi spinteles prie lovos. 2 čiužiniai. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• 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

BUITINĖ TECHNIKA

• Naudotus: šaldytuvą Beko - 50 
Eur, televizorių Samsung - 50 Eur. 
Tel. 8 614 21 862. Rokiškis
• Ketaus radiatorius. 1 sekcija 2 Eur. 
Tel. 8 601 58 734. Rokiškis
• Automatinę skalbimo mašiną LG 5 
kg. Kaina 80 Eur. Tel. 8 674 57 019. 
Rokiškis
• Mažai naudotą automatinę 
skalbimo mašiną DEO 5 kg. Kaina 
65 Eur. Tel. 8 646 49 930. Rokiškis
• Naują neišpakuotą elektrinę 
viryklę Electrolux 300 serija 
LKR500001W. Garantija metai ir du 
mėn. Ramygala. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 622 41 175. Panevėžys
• Automatinę skalbimo mašiną AEG 
5 kg. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 646 49 930. Rokiškis
• 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

• Neatlygintinai sau ar prekybai 
išsikasti krienų. Tel. 8 679 95 305. 
Rokiškis
• Dovanojame 3 šuniukus. Augs 
maždaug iki kelių. Šuniukai užaugs 
sargūs savo šeimininkui, draugiški, 
meilūs. Gali augti ir lauke. Dabar 
jiems 3 mėn. Norint daugiau 
informacijos skambinti telefonu.  
Tel. 8 678 70 713. Rokiškis
• Dovanoju 2 mėnesių aviganio 
mišrūnų šuniukus.  
Tel. 8 682 93 054. Rokiškis
• Už kavos pakelį dovanojame naują 
striukę, 48 dydis ir puspaltį, 50 
dydis. Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Dovanoju 2 gaidžiukus.  
Tel. 8 610 27 031. Rokiškis

DOVANOJA

DRABUŽIAI/AVALYNĖ

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
• Kombinezoną mergaitei 110 cm. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 670 54 703. 
Rokiškis
• Mažai dėvėtą moto aprangą. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 611 78 562. Rokiškis
• Naują rankinuką. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 605 62 035. Rokiškis

• Dėvėtus batukus, tapkytes. 
Atiduodu už simbolinę kainą. Kai 
kurių batukų nosytės pasitrynusios, 
tačiau dar puikios būklės. Dydžiai 
nuo 18 iki 25. Kaina 20 Eur.  

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Nuo 6 mėn. amžiaus ir vyresnes 
telyčaites - mišrūnes auginimui. 
Išsamesnė informacija telefonu.  
Tel. 8 689 25 218. Rokiškis
• Dovanoju 4 savaičių kačiukus.  
Tel. 8 653 02 677. Rokiškis
• Jaunus mielus gražius šuniukus. 
Valgo ir geria patys. Daugiau 
informacijos telefonu. Lazdijai.  
Tel. 8 645 84 690. Lazdijai

• Naujos ausinės su garantija.. Kaina 
45 Eur. Tel. 8 681 58 849. Rokiškis
• Paruoštą darbui kompiuterį Lenovo 
ThinkCentre E73. Ketvirtos kartos 
Intel i7 procesorius, 8 GB Ram, 128 
GB SSD diskas. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 686 94 619. Rokiškis
• Tvarkingą žaidimų, darbo 
kompiuterį. Nekaista, tilus, 
ekonomiškas. Rokiškis-Juodupė. 
Galimybė pratestuoti. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 608 14 850. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

MAISTO PRODUKTAI
• 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
• Šilauoges. Tel. 8 648 81 102. 
Rokiškis
• Mažas bulves. Yra 8 maišai. Kaina 
6 Eur. Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• 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

MOBILIEJI TELEFONAI
• Naują išmanųjį laikrodį Galaxy 
Watch Samsung. Kaina 80 Eur. 
 Tel. 8 679 95 149. Rokiškis
• Gerai veikiantį telefoną Samsung 
ACE GT S-5830. Kaina 20 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
• Gerai veikiantį telefoną Xiaomi 
Redmi 9A. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 622 68 880. Rokiškis
• Huawei P Smart. Pilnai veikiantis. 
Ekranas nedužęs. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 675 13 781. Kupiškis

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

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Naudotą pasostę vaikui. Kaina 5 
Eur. Tel. 8 605 62 035. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

RASTA, PAMESTA

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

• Naują galingą benzopjūklą HPG. 
Kaina 85 Eur. Tel. 8 604 36 830. 
Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS

• Elipsinį treniruoklį. Maineivų km. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 626 63 315. 
Rokiškis

• Naują nedidelę tik iš gamyklos 
krosnelę (buržuiką).  
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• Lankstymo stakles dekoratyvines 
kalvystes. Reikia formas pabaigti 
prisisukti. Kaina negalutinė. Kaina 
220 Eur. Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• Knauf gipso kartono plokščių 
atsparių drėgmei likučius. Yra 12 
vnt. po puse plokštės. Pasiimti 
patiems. Rokiškio raj. Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 634 66 396. Rokiškis
• Vidaus ir lauko (spygliuočių ir 
lapuočių) medines dailylentes, 
terasines lentas, įvairaus pjovimo 
statybinę medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Įvairaus pjovimo statybinę 
medieną. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Šamotines plytas.  
Tel. 8 627 78 448. Rokiškis
• Įvairią pjautą statybinę medieną. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Skubiai ir nebrangiai statybinę 
medieną. Galimas atvežimas. 150 
Eur/kub. m. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 680 49 599. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Vienfazį benzininį elektros 
generatorių HPG. Kaina 135 Eur. 
Tel. 8 604 36 830. Rokiškis
• Plyteles sienoms arba grindims. 
Tel. 8 629 11 572. Rokiškis
• 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

• Kaip naują traktorių Balarus. 2011 
m., 4 VD, 32 AG, 27 kW. Variklis 
3 cilindrų. Tik kartu su naujais 
padargais. Nauja freza 1,60 m, 
naujas mulčeris 1,35 m, vagotuvas, 
buldozeris priekyje su hidrauliu, 
naujas plūgas 2 korpusu suktomis 
verstuvėmis. Kaina 12500 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• 3 t talpos vandens cisterną ant ratų. 
Tel. 8 628 14 267. Rokiškis
• 1998 m. MTZ-820. Su rimtu 
pirkėju kaina derinama. Kaina 
13500 Eur. Tel. 8 683 04 665. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• Televizorių TV Star. 22 colių. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 674 57 019. 
Rokiškis
• Televizorių. Įstrižainė 80 cm. 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 650 33 396. 
Rokiškis
• Televizorių LG. 32 colių.  
Tel. 8 605 80 900. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Priekabą be dokumentų. Kaina 
240 Eur. Tel. 8 650 33 396. 
Rokiškis
• Iš Vokietijos Passat B5,5. 1,8 
l, T, 110 kW. Geros būklės, su 
žieminėmis padangomis. Kaina 
1300 Eur. Tel. 8 621 27 880. 
Rokiškis
• Ekonomišką Opel Astra. Iš 
Vokietijos. 1,9 l, 110 kW, 6 
pavaros. Galiojanti vokiška 
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TA, galima iškarto registruoti. 
Žieminės padangos. Kaina 1650 
Eur.  
Tel. 8 621 27 880. Rokiškis
• Tvarkingą Peugeot 207SW. 2008 
m., 1,4 l, 70 kW, benzinas, TA 
iki 2023-05. Yra žieminių ratų 
komplektas. Kaina 2000 Eur.  
Tel. 8 610 19 607. Rokiškis
• Renault Espace visą arba dalimis. 
Be TA, važiuojanti. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 692 01 875. Rokiškis
• VW Passat B5. 2000-03, 85 
kW, 1,9 l, TDI, 6 bėgių, TA iki 
2022-10-28. Smulkūs defektai, 
važiavimui netrukdo. Daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 
minimaliai derinama. Kaina 980 
Eur.  
Tel. 8 646 29 286. Rokiškis
• Naują norvegišką elektrinį 
dviratį. Mechaniškai pažeistas 
rėmas, nėra baterijos ir valdiklio. 
Rėmo dydis M, 50 cm, aliuminis. 
Ratai 28 colių, su diskiniais 
stabdžiais, nerūdijančio plieno 
stipinai. Variklis 250 vatų, 36 
voltų. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 682 35 204. Rokiškis
• Ford Focus. 1999 m., 1,8 l, 
66 kW, TDI, TA 2023-01-29. 
Galiojantis draudimas. Kaina 300 
Eur.  
Tel. 8 622 68 880. Rokiškis
• Audi A6. 2007 m., 3 l, dyzelis, 
automatas, visi varantys ratai, 
universalas. Kaina 4000 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Vienos ašies traliuką. Vidiniai 
matmenys: ilgis 3,50 m, plotis 1,65 
m. Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 635 55 416. Rokiškis
• Audi A4 B5. Sedanas, 1,8 l, 92 
kW, benzinas, TA pasibaigusi. 
Pakeisti tepalai ir kuro pompa. 
Padangos geros būklės M+S. 
Kaina galutinė. Kaina 350 Eur. Tel. 
8 683 96 592. Rokiškis
• 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.  
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

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Reno Trafic ratlankius R16. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 686 02 301. 
Rokiškis
• Labai geros būklės dygliuotas 
padangas Goodeyar su lietais 
ratlankiais 205/65 R16. Tinka 
Audi, VW Škoda.  
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• VW Sharan žiemines dygliuotas 
padangas su ratlankiais.  
Tel. 8 610 27 380. Rokiškis
• Geros būklės M+S padangas 
su ratlankiais. Kaina už visas. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 628 98 127. 
Rokiškis
• Automobilinį kompiuterį 
filmams žiūrėti. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 679 36 488. Rokiškis
• Golf 4 dalimis.  
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis
• Lengvojo lydinio ratus R14. 4 
vnt. Dvi padangos geros M+S, dvi 
nudėvėtos. Nuo Golf. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• Geros būklės 2 žiemines 
padangas 195/65 R15. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 622 68 880. Rokiškis
• Geros būklės 2 žiemines 
padangas Michelin Alpine 5 

195/65 R15. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 622 68 880. Rokiškis
• Audi A4 B5 dalimis. 1997 m., 
1,9 l, 81 kW. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Opel Astra dalimis. 2001 m., 
2,0 l, DTI. Tel. 8 606 14 217. 
Rokiškis
• Labai geros būklės žiemines 
padangas R15 195/65 Continental 
su Opel lengvo lydinio ratlankiais. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 618 66 829. 
Rokiškis
• R18 245/40 M+S padangas. 
Protektoriaus likutis apie 5 mm. 
Kaina 60 Eur. Tel. 8 646 82 607. 
Rokiškis
• Opel Vectra skardinių ratlankių 
komplektą su žieminėmis 
padangomis už simbolinę kainą. 
Pridedu ratų gaubtus. Ratlankių 
CB 65,1 mm, PCD 5x110, ET 
35, R15. Padangos 195/65 R15. 
Komplekto kaina 45 EUR.  
Tel. 8 685 41 623. Rokiškis
• Kuro purkštukus tinkančius 
Citroen – Berlingo, C5, Jumpy, 
Jumper, Xsara, Fiat – Ducato, 
Scudo, Peugeot – 206, 306, 
307, 406, 607, Boxer, Expert, 

Partner, 2,0 l, D - 2,2 l, D. Kodas 
0445110076. Vienas restauruotas, 
kaina 60 Eur. Du tikrinti, kaina 
po 40 Eur. Tel. 8 636 00 696. 
Rokiškis
• Žiemines dygliuotas padangas 
195/65 R15 su ratlankiais Golf 4. 
4vnt. Golf 4. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 680 50 958. 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



08:00 Šaunusis Skūbis-Dū 
08:30 Tomo ir Džerio šou 
09:00 Beprotiškos melodijos 
09:30 Ričis 
11:25 Troškimų akmuo 
13:15 Nepaprasta komanda
15:05 Gražuolė ir pabaisa
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Kaukės
22:10 Ritmo grupė
00:25 Ričardas atsisveikina

Btv

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu
07:00 Lietuvos galiūnų 
čempionato finalas 
08:00 Pričiupom!
08:30 Tauro ragas
09:00 Tarptautinis galiūnų turnyras

10:00 Europos tyrų naujakuriai 
11:05 Lūšys ir aš 
12:15 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai 
13:20 Nacionaliniai darbo 
ypatumai 
14:25 Ekstrasensų mūšis 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Prienų Labas Gas - Panevėžio 
7Bet-Lietkabelis
19:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Kauno Žalgiris - Utenos Uniclub 
Casino - Juventus 
21:45 Gyvi numirėliai
22:45 Absoliutus blogis. Pabaiga
00:50 Gyvi numirėliai

Lrytas

06.59 Programa
07.00 Juvelyrų klanas
08.00 Kuriantys Lietuvą. 
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06:00 Himnas
06:02 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
06:30 Istorijos 
detektyvai
07:30 Bendrom jėgom 
08:30 Mano pasas 
meluoja
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
09:30 Žinios
12:00 Miestų paslaptys
12:50 Neprognozuojami 
orai
13:50 Jaunasis Morsas 
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 Miuziklo garsai
23:00 Atsisveikinimai
00:35 Kas benutiktų

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 Į sveikatą!

09:30 Sėkmės istorijos
10:00 Virtuvės istorijos
10:30 Gardu Gardu 
11:00 Penkių žvaigždučių būstas
11:30 Kosmosas. Erdvės ir laiko 
odisėja
12:30 16 norų 
14:1 5Karaliaus Saliamono 
kasyklos
16:10 Amžinai mano 
18:30 TV3 žinios 302
19:30galvOK 
21:30Triumfas 
23:45Jūrų pėstininkas 2

Lnk

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

08:05 Linksmosios pėdutės 2
10:00 Dogtanjanas ir trys 
Šunietininkai
11:50 Misija Pelėdos 
13:40 Pokštas arba saldainis
15:30 Kelionė į Ameriką
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Selma ir užburtas miestas
21:15 Zombių žemė. Kontrolinis 
šūvis
23:20 Būk kietas
01:25 Geras melagis

Btv

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu 
07:00 Neįtikėtini gyvūnai 
08:00 Pričiupom!
08:30 Lietuvos Hipokratas

09:00 Miško atspalviai
09:30 Gyvenu čia
10:00 Europos tyrų naujakuriai 
11:05 Lūšys ir aš 
12:15 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai 
13:20 Nacionaliniai darbo 
ypatumai 
14:20 Ekstrasensų mūšis 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Alytaus Wolves - Vilniaus Rytas
19:30 Muzikinė kaukė
22:05 Gyvybė 
00:10 Ugnies siena

Lrytas

07.00 Juvelyrų klanas
08.00 Orkestrantai
08.40 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 Įstabiausi pusiaujo 
gyvūnai

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 Sutvirtinimas
23:25 Rampos šviesos
01:40 Atsisveikinimai

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 Didžiosios katės namuose
13:10 Šelmis 
15:05 Jaunėlis 
17:20 Starkus stato
18:30 TV3 žinios 303
19:30 X Faktorius
22:00 Bornas. Galutinis tikslas

Lnk

06:25 Zigis ir Ryklys 
07:00 Žmogus-voras 
07:30 Deksterio laboratorija 

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
23:50 Įstatymas ir tvarka
00:35 Kaip atsiranda daiktai

Tv3

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

14:00 Ir turtuoliai verkia
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios 
19:30 Dėmesio centre su Edmundu 
Jakilaičiu
20:00 Karštai su tv3.lt
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 Namas gatvės gale

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 Šnipas iš U.N.C.L.E. 
00:50 Sūnus paklydėlis 

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 - Jonavos 
CBet
21:00 Snaiperis. Vaiduoklis 
23:05 Gyvi numirėliai 

Lrytas

06.15 TV parduotuvė
06.30 Reali mistika
07.30 Aiškiaregė
10.00  Pirmi kartai

10.30 Gyvenimas versle
11.00 Pėdsakas
12.00 Pusvalandis su Valatka
12.30 Kaimo akademija
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Lietuva tiesiogiai
17.00 Laisvės TV
18.00 Reporteris
18.30 Neatrasta Rusija
19.00 Pėdsakas
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Paslaptys
22.30 Reporteris
23.00 Lietuva tiesiogiai
23.30 Laisvės TV
00.30 Teisingumo agentai
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06:00 Himnas

06:02 Stilius

07:00 Beatos virtuvė

08:00 Gyvenk kaip galima 

švariau 

08:30 Gyventi kaime gera

08:55 Pagalbos šauksmas

09:45 Įstatymas ir tvarka 

10:30 Senis

11:30 Kas ir kodėl? 

12:00 Kantabrijos kalnų 

gyvūnija ir augalija

14:00 Žemė. Mūsų 

planetos prigimtis

14:55 Monet lelijos. 

Vandens ir šviesos magija

16:30 Seselė Beti

17:15 Ponių rojus

18:00 Kas ir kodėl? 

18:30 Žinios

19:00 Ir šventieji vaikščiojo žeme

19:30 (Ne)emigrantai

20:30 Panorama

21:00 Byla Nr. 345. Lietuvos 

Katalikų Bažnyčios Kronika 

22:00 Dviračio žinios

22:30 Laukinis rajonas

23:20 Įstatymas ir tvarka

00:05 Kantabrijos kalnų gyvūnija ir 

augalija 

Tv3

06:00 Mažasis princas 

08:05 Pelenė ir stebuklingojo 

akmens paslaptis 

09:50 Kelias į Eldoradą

11:35 Pabėgę monstrai

13:30 Mes nusipirkom zoologijos 

sodą

16:00 Gražuolė ir pabaisa

18:30 TV3 žinios 

19:30 Prasiveržimas

22:00 Egipto dievai

Lnk

06:05 Deksterio laboratorija 

06:35 Tomo ir Džerio šou 

07:05 Smurfai. Smurfyno legenda 

07:30 Naktis prekybos centre

09:20 Kosminis šuo ir turbo katinas 

11:10 Auksinis kompasas 

13:25 Oazė. Žaidimas prasideda

16:15 Tarzanas. Džiunglių legenda 

18:30 Žinios

19:30 Šiurpuliukai 2. Prakeiktas 

Helovinas 

21:20 Čarlio angelai

23:40 Skerdyklos taisyklės

Btv

06:15 Nacionaliniai darbo ypatumai 

07:20 Gordono Ramzio virtuvės 

košmarai 

08:30 Europos tyrų naujakuriai 

09:40 Kodėl mes kūrybingi?

11:30 Seni bambekliai 

13:40 Žmogus su geležine kauke

16:25 Medisono grafystės tiltai

19:15 Tikras vyras

21:00 Ištrūkęs Džango 

00:20 Snaiperis

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 Pėdsakas

11.00  Paslaptys

12.00 Sveikatos kodas 

13.00  Lietuviški Eduardo Fransua 

Andrė stebuklai

14.00 Teisingumo agentai

15.00 Reali mistika

16.00 Reporteris

16.30 Gyvenimas versle 

17.00 Mama

18.00 Reporteris

18.30 Neatrasta Rusija

19.00 Pėdsakas

20.00 Reporteris

20.50 Aiškiaregė

21.25 Paslaptys

22.30 Reporteris

23.00  Neatrasta Rusija

00.35 Teisingumo agentai



Nuoširdžiai užjaučiame buvusią Kamajų 
seniūnijos seniūnę Laimutę Vilimavičienę dėl 

vyro mirties.
Kamajų seniūnijos kolektyvas

Praeivį užpuola chuliganai. Tas 
jiems sako:

- Atsargiai su manim. Aš moku 
kung fu, karate, dziudo, taiči...

Chuliganai išsigąsta ir pabėga, 
o tas priduria jiems nubėgant:

- Ir dar kelis japoniškus 
žodžius.

Skrieja blondinė 240 km/h 
greičiu. Ją sustabdo kelių 
inspektorius:

- Tu ką, visai pakvaišai? Tu 
jau nevažinėji, tu skraidai! Duok 
dokumentus!

Blondinė:
- Neduosiu, jie padirbti...
- Policininkas įsiuto:
- Lipk iš automobilio!
- Nelipsiui, mano kišenės 

pilnos narkotikų. O jei juos 
išbarstysiu?

Policininkas net paraudo iš 
įsiučio:

- Atidaryk bagažinę!
- Negaliu, lavonas ten, savaitė 

kaip vežiojuos, dvoks labai...
Policininkas išsikviečia Arą. 

Blondinę išvelka iš automobilio. 
Rankos ant kapoto, apieško: 
dokumentai tvarkingi, jokių 
narkotikų, bagažinė tuščia. 
Aro būrio vadas klausia kelių 
inspektoriaus:

- Kokį šūdą čia mali? Kokie 
narkotikai, kokie lavonai?

Blondinė:
- Jūs daugiau klausykit šito 

ožio. Jis, tuoj pasakys, kad aš 240 
km/h greičiu lėkiau.

***
Motina auklėja dukrą:
- Niekada guldama su vaikinu 

nenusirenk iki galo.
Ir štai duktė ištekėjo. Praėjus 

10 metų po vestuvių, vyras 
klausia savo žmonos:

- Pas jus šeimoje su galva 
visiems tvarkoj?

- Taip, o ką? - klausia žmona.
- Kodėl tu į lovą ateini gulti su 

batais?
***
Komunalinis butas. Virtuvėje 

stovi vyras, pasidėjęs savo 
pasididžiavimą ant radiatoriaus, 
ir skaito fizikos vadovėlį. Ateina 
kaimynas, mato vaizdą ir klausia:

- Ką tu čia darai?
- Na, perskaičiau, kad šildomi 

kūnai plečiasi, o šaldomi - 
traukiasi. Vat ir nusprendėm su 
žmona išbandyti...

- Pala, o tai kur žmona?
- Kaip tai kur? Šaldytuve!

Spalio 28-oji, 
penktadienis,  

43 savaitė
Iki Naujųjų liko  62 dienos

Dangaus kūnai: 

saulė teka 8.13 val. 

leidžiasi 17.51 val. 

Dienos ilgumas 9.38 val.

Mėnulis (jaunatis)

Simajudas, Vėlių paminėklai

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Judas, Tadas, Simonas, Almantė, 

Gaudrimas, Simas

Rytoj: Ermelinda, Gelgaudas, 

Tolvydė, Violeta, Narcizas

Poryt: Liucilė, Volfgangas, Skirgaila, 

Skirvydė, Edmundas, Darata, Volfas

Šiandien Lietuvos istorijoje:
Spalio 28-oji Lietuvos istorijoje:
1793 — gimė pirmasis lietuviškai ra-

šęs istorikas, rašytojas bei švietėjas Simo-
nas Daukantas. Mirė 1864 m.

1913 — gimė dailininkė Marija Cvir-
kienė. Mirė 2004 m.

1939 — po 19 metų trukusios lenkų 
okupacijos, Vilnius ir Vilniaus kraštas ati-
teko Lietuvai.

2014 — eidamas 76-uosius metus 
mirė lietuvių rašytojas Romualdas Gra-
nauskas.

Šiandien pasaulio istorijoje:
1628 — La Rošelės mieste hugenotai 

galiausiai pasidavė Prancūzijos karaliaus 
pajėgoms, vadovaujamoms kardinolo Ri-
chelieu (Rišeljė).

1636 — Masačiūsetso valstijoje (JAV) 
įkurtas Harvardo koledžas.

1746 — žemės drebėjimo aukomis 
Peru tapo mažiausiai 18 000 gyventojų.

1818 — gimė rusų rašytojas Ivanas 
Turgenevas. Mirė 1883 m.

1886 — Niujorkas pasipuošė Prancū-
zijos dovana — Laisvės statula.

1909 — gimė britų dailininkas Fran-
cis Bacon (Frensis Beikonas). Mirė 1992 
m.

1914 — gimė JAV mikrobiologas, 
1953 metais sukūręs pirmąją vakciną 
nuo poliomelito, Jon Edward Salk (Jonas 
Edvardas Solkas).

1918 — Prahos nacionaliniam komi-
tetui perėmus dalį iširusios Austrijos ir 
Vengrijos karalystės teritorijos, paskelbta 
Čekoslovakijos valstybė.

Post scriptum:
Obuoliai nuo alksnių nekrinta.

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas 

Spalio 29 d. Naktį 11
Dieną 15

PV,
5-10 m/s

Spalio 30 d. Naktį 5
Dieną 11

ŠV,
3-8 m/s

Spalio 30 d. Naktį 5
Dieną 14

PV,
3-8 m/s

Lapkričio 1 d. Naktį 8
Dieną 14

P,
2-6 m/s

Orų prognozė spalio 29 d. - lapkričio 1 d.

Linksmieji sausainiai 
„Raganų piršteliai“

1.Kiaušinius gerai išplakti su cukrumi. Supilti ištirpintą ir atvėsintą sviestą. Dar kartą 
išplakti. Tada šaukštu maišant pamažu berti persijotus miltus. Kai masė taps labai 
tiršta, suberti likusius miltus ir užminkyti tešlą. Pusvalandžiui ją padėti į šaldytuvą.
2.Iš tešlos formuoti piršto dydžio volelius, šiek tiek juos paspausti, kad būtų plokš-
tesni. Viename volelių gale įspausti po riešutą. Ten, kur turėtų būti piršto sulenki-
mai, šiek tiek įpjauti peiliu.
3.Kepti iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 20 - 30 minučių, kol lengvai rustels. 
Iškepus leisti atvėsti, o tada ragauti.

INGREDIENTAI:
• 400 gramų miltų
• 250 gramų sviesto (tirpinto)
• 2 vienetai kiaušinių
• 5 šaukštai cukraus
• 1 sauja migdolų

ANEKDOTAI
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Nuoširdžiai užjaučiame Kamajų seniūnijos  
vyriausiąją  specialistę Loretą Barauskaitę dėl 

sesers mirties.
Kamajų seniūnijos kolektyvas


