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Mūsų ligoninėje įsidarbinusi 
gydytoja iš Ukrainos: 
„Supratau, kad noriu čia dirbti“ 5 p.

4 p.

6-7 p.

Tradicinėje žemdirbių šventėje išrinkti    
pažangiausi Rokiškio rajono ūkiai 8-9 p.

Rajono tarybos posėdyje: apie policijos 
pareigūnų pritraukimą, naujus tarifus ir 
rangovų paieškas

2 p.

J. Tumo-Vaižganto gimnazijos 
„Romuvos“ padalinys atšventė 50-metį

3 p.

Į Lietuvą išriedėjo pirmasis autobusas 
„Rokiškis važiuoja ryškiai“

Motina pametė miške, o iš bažnyčios 
pavogtas Jėzus atvedė į kunigystę



AKTUALIJOS2 www.rokiskiosirena.lt
2022 m. lapkričio 4 d.

Leidžiamas antradieniais ir penktadieniais
Laikraščio tiražas – 3 000 egz.
Spausdina - UAB „Vakarų spaustuvė“

Prenumerata: „Rokiškio Sirena“ redakcijoje ir „Lietuvos pašto“ skyriuose.
Skelbimai priimami: www.rokiskiosirena.lt, „UAB Zirzilė“, Panevėžio g. 12-1, Rokiškis
Redakcija už skelbimų, reklamos ir užsakomųjų straipsnių turinį neatsako.
Neturint raštiško UAB „Rokiškio Sirena“ sutikimo, bet kokią laikraščio „Rokiškio Sirena“ informaciją kopijuoti ir 
platinti griežtai draudžiama.

ISSN 2351-7433
Leidėjas – UAB „Rokiškio Sirena“, 
Nepriklausomybės a. 12, 
Rokiškis, LT-42115
Darbo laikas: I-V 8-17 val. 
Pietūs 12-13 val.
Mob. 8 666 76 777
El. paštas: info@rokiskiosirena.lt
www.rokiskiosirena.lt

Vyr. redaktorė
Aušra Malinauskienė
Mob. 8 644 66 665
El. paštas: redaktorius@rokiskiosirena.lt

Reklamos vadybininkė
Gintarė Lapienė
Mob. 8 666 76 777
El. paštas: reklama@rokiskiosirena.lt

Bendradarbiai: 
Kristina Ramanauskaitė
Mob. 8 670 66 060
El. paštas: kristina@rokiskiosirena.lt

Rajono tarybos posėdyje: apie policijos pareigūnų 
pritraukimą, naujus tarifus ir rangovų paieškas

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Spalio paskutinį penktadie-
nį Rokiškio rajono savivaldybės 
tarybos posėdyje svarstyti 22 
sprendimo projektai, dalis gy-
ventojams aktualių pakeitimų 
įsigalios tik nuo kitų metų.

Patikslintas biudžetas
Dar kartą tikslintos Rokiškio 

rajono savivaldybės biudžeto pa-
jamos ir išlaidos. Biudžeto paja-
mos – į biudžetą surenkamų paja-
mų planas ir iš valstybės biudžeto 
daugiausiai socialiniams reikalams 
skiriamos tikslinės dotacijos – didi-
namos 575 tūkst. Eur.

Nuomos mokesčio už valstybinę 
žemę ir vandens telkinius pajamos, 
Tarybos pritarimu, bus didinamos 
81 tūkst. Eur. Šiemet planuojama 
surinkti 280 tūkst. Eur šio mokes-
čio, tačiau jau dabar priskaičiuota 
daugiau nei 437 tūkst. Eur suma. 
Vietinės rinkliavos planas didina-
mas 70 tūkst. Eur, už nekilnojamą-
jį turtą planuojama surinkti 76,4 
tūkst. Eur daugiau, tikimasi, kad 
didesnės bus pajamos už savival-
dybės įstaigų teikiamas paslaugas. 
Iš viso papildomai į biudžetą pla-
nuojama surinkti 270 tūkst. Eur.

Išlaidų dalis didinama 597,4 
tūkst. Eur. Dalis šių lėšų bus skirta 
švietimo ir ugdymo įstaigoms su-
simokėti išaugusius mokesčius už 
elektrą ir komunalines paslaugas.

Atnaujins darželį
 Savivaldybė planuoja imti 796 

tūkst. paskolą dar vienos ugdymo 
įstaigos – lopšelio-darželio „Var-
pelis“ pastato modernizavimui ir jo 
energetinio efektyvumo didinimui. 
Tiesa, visos paskolos sumos gali 
neprireikti, tai priklausys, už kiek 
bus nupirkti remonto darbai.

 Atnaujinus pastatą, per metus 
planuojama sutaupyti 12 tūkst. 
Eur.  Pasak Rokiškio rajono savi-
valdybės administracijos Finansų 
skyriaus vedėjos Redos Dūdienės, 
skaičiuojant su šia paskola, savi-
valdybės skolinimosi limitas dar 
siekia 2 mln. Eur. Kitais metais, di-
dėjant biudžetui, atitinkamai keis-
tųsi skolinimosi apimtys.

Skatins pareigūnus
Pritarta trūkstamų specialistų 

pritraukimo į Panevėžio apskrities 
vyriausiojo policijos komisariato 
Rokiškio rajono policijos komisa-
riatą fi nansavimo programos pro-
jektui. Rokiškio rajono savivaldy-
bė – kol kas viena iš nedaugelio 
Lietuvoje, kurioje bandoma tokiu 
būdu papildyti  praretėjusias poli-
cijos pareigūnų gretas.

Programoje numatyta vienkarti-
ne 5 tūkst. Eur išmoka skatinti į Ro-
kiškio rajono policijos komisariatą  
atvykstančius dirbti statutinius 
valstybės tarnautojus (įsipareigo-
jant čia dirbti ne trumpiau nei 3 me-
tus), taip pat atitinkamą specialybę 
pasirinkusius studentus ir Policijos 
mokyklos kursantus, skiriant jiems 

mėnesinę 250 Eur stipendiją, bet 
ne daugiau kaip 5 tūkst. per visus 
studijų metus.  Stipendininkai taip 
pat įsipareigotų 3 metus atidirbti 
Panevėžio VPK Rokiškio policijos 
komisariate.

Teiktame sprendimo projekte 
nurodoma, kad mieste bei rajone 
tampa sudėtingiau palaikyti  viešą-
ją tvarką, eismo saugumą, teikiamų 
paslaugų Rokiškio rajono gyvento-
jams prieinamumą ir kokybę, nes 
didelė dalis tarnaujančių pareigūnų 
jau yra įgiję teisę į pareigūnų ir ka-
rių valstybinę pensiją. Dėl minėtų 
priežasčių ateityje gali susidaryti 
dar kritiškesnė situacija, ypač dėl 
pirminės grandies pareigūnų, dir-
bančių Reagavimo skyriuje.

Verslininkų  nepremijuos
Tarybos narys Algis Čepulis iš-

sakė pastebėjimą, kad iniciatyva 
nustatyti policijos ar medicinos 
darbuotojų pritraukimo gaires yra 
sveikintina, tačiau turėtų apimti 
daugiau sričių,  reikėtų numatyti 
švietimo, pramonės ir kitų rajone 
trūkstamų specialistų pritraukimo 
perspektyvas.

Posėdžiui pirmininkaujantis 
Ramūnas Godeliauskas priminė, 
kad švietimo darbuotojų skatinimo 
tvarka jau numatyta ir veikia. „Kal-
bant apie pramonę, verslą – nema-
nau, kad iš biudžeto pinigų mes tu-
rėtume mokėti verslo darbuotojams 
atlyginimus, premijas ar paskatini-
mus“, – sakė meras.  

Šiais metais į policijos komisa-
riatą atėjo dirbti viena darbuotoja, 
kitais metais  planuojama pagal 
skatinimo programą remti 5 stu-
dentus.

Naujos kainos
Kaip jau skelbėme anksčiau, 

nuo 2023 m. sausio 1 d. keisis šalto 
geriamojo vandens tiekimo ir nuo-
tekų tvarkymo paslaugų kainos. 33 
proc. brangstantį tarifą išprovoka-
vo elektros energijos kainų šuolis 
ir bendrovės įsiskolinimas elektros 
tiekėjams.

Butuose gyvenantys rokiškėnai 
mokės 3,08 Eur / kub. m, gyvenan-
tys individualiuose namuose – 3,04 
Eur / kub. m, naudojantys vandenį 
buities ir komerciniams poreikiams 
ir perkantiems geriamąjį vandenį, 
skirtą karštam vandeniui ruošti – 
3,12 Eur / kub. m.

Pasak UAB „Rokiškio vande-
nys“ direktoriaus Leono Butėno, 
atpigus energetikos resursams, da-
bar bus galima operatyviau suma-
žinti vandens kainą. Prieš savaitę 
Seimas priėmė įstatymo pataisą, 
kuri leis perskaičiuoti vandens 
kainas ne kartą per metus, kaip iki 
šiol, bet atsižvelgiant į energetinių 
išteklių kainas – jeigu ši didėtų ar 
mažėtų bent 30 proc.

Gyventojų skolos
Pasak direktoriaus, įmonių ir 

gyventojų įsiskolinimas „Rokiškio 
vandenims“ šiuo metu siekia 100 
tūkst. Eur. Apie 30 proc. šios su-
mos sudaro įmonių skolos, likusios 
– gyventojų. Beviltiškos skolos sie-
kia 14 tūkst. eurų.

Posėdyje svarstant šį klausimą, 
rajono tarybos narys Irmantas Tar-
vydis pasigedo antro projekto, kad 
keliant tarifą už paslaugas, būtų 
numatytas ir kainų kompensavi-
mo gyventojams mechanizmas. 
Savivaldybės administracijos di-
rektoriaus pavaduotojas Valerijus 
Rancevas  paaiškino, kad mažas 
pajamas gaunantys gyventojai ir 
dabar turi teisę gauti kompensaci-
jas ne tik už šildymą, bet už šaltą 
geriamąjį jį vandenį.

16 tarybos narių pritarimu (3 
balsavo „prieš“, susilaikė – 5) 
sprendimas priimtas.

Premijuos sportininkus
Patvirtintas Rokiškio rajono sa-

vivaldybės geriausių metų sporti-
ninkų apdovanojimo tvarkos apra-
šas, kuriame siūloma apdovanoti 
ne tik sportininkus, bet ir trenerius, 
klubus, rėmėjus.  Numaryta, kad 
sportininkai būtų skatinami ne tik 
padėkomis, bet ir fi nansiškai, at-
sižvelgiant į pasiekimus 100–500 
Eur premijomis.

Lėšos gydymo įstaigoms
Posėdyje pritarta sprendimo 

projektui didinti Rokiškio rajono 
ligoninės dalininkų kapitalą ir in-
vestuoti savivaldybei nuosavybės 
teise priklausantį fi nansinį turtą – 
30 tūkst. Eur. Už šias lėšas ligoninė 
įsigys papildomą valdymo spintą 
prie elektros generatoriaus, kuris 
nutrūkus pastoviam elektros ener-
gijos tiekimui, elektros energija ap-
rūpina priėmimo-skubios pagalbos 
ir anestezijos-reanimacijos skyrius 

bei jame esančias operacines.
30 tūkst. Eur Savivaldybės in-

jekcija pasieks ir Rokiškio pirmi-
nės asmens sveikatos priežiūros 
centrą, šie pinigai skirti elektros 
generatoriui įsigyti. Generatorius 
reikalingas, kad dingus elektrai, 
būtų galima pakrauti medicininius 
prietaisus, medicininę įrangą grei-
tosios pagalbos automobiliuose bei 
būtų užtikrinamos kitos svarbios 
funkcijos.  

 Statybininkų  neatsirado
Svarstant  projektą dėl aukcione 

parduodamo Rokiškio rajono sa-
vivaldybės nekilnojamojo turto ir 
kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo 
papildymo, kilo diskusija dėl Vy-
tauto g. 4–4 esančio negyvenamos 
patalpos-parduotuvės pardavimo.  

Viršutiniuose pastato aukštuose 
gyvenantys žmonės baiminasi dėl 
prastos pastato būklės – įlinkusių 
grindų, nestabilių sienų  ir  neri-
mauja, kad savivaldybei pardavus 
savo dalį, visą remonto rūpesčiai 
užgrius ant jų pečių, nes naujasis 
patalpų savininkas laiku neatliks 
remonto arba visai jo nedarys. Gy-
ventojų manymu, pastatas pirmiau-
siai turėtų būti remontuojamas, o 
paskui parduodamas.

Iki šiol visi bendraturčių bandy-
mai sutvirtinti besideformuojantį 
pastatą baigėsi nesėkmingai. Nors 
patalpas perėmė be kapitalinės sie-
nos, Savivaldybė, kaip pastato ben-
drasavininkė, įsipareigojo ją atsta-
tyti savo lėšomis. Buvo skelbiami 
viešieji pirkimai dėl projektavimo 
darbų, tačiau po trijų kvietimų no-
rinčių imtis šių darbų neatsirado. 
Gyventojams taip pat nepavyko 

rasti rangovų.

Pasigedo tikslesnių terminų
Rokiškio rajono savivaldybės 

administracijos direktorius Andrius 
Burnickas aiškino, kad parduodant 
savivaldybei priklausančią dalį 
aukcione, gyventojai nebus palik-
ti vieni – rangovo paieškos būtų 
tęsiamos. Kita vertus, pardavusi 
patalpas, savivaldybė parduotų ir 
problemą –  savotiškai išlaisvintų 
bendraturčius renkantis rangovą, 
nes ieškant statybininkų per vie-
šuosius pirkimus, darbų kainos 
tampa nelogiškai aukštos. Taip pat 
buvo siūloma parduodant objektą 
nurodyti sąlygas bei informaciją 
apie statinio būklę, kad pirkėjas 
prisiimtų turtą su tais pačiais įsipa-
reigojimais, t. y. turėtų pasirūpinti 
remontu. Anot savivaldybės atsto-
vų, apžiūrėti pastatą ir paskaičiuoti 
sąmatą galimiems rangovams šiuo 
metu trukdo  parduotuvėje esan-
čios pakabinamos lubos. Kai bus 
nutraukta sutartis su parduotuve, 
specialistai galės geriau apžiūrėti 
patalpas ir pasiūlyti, kaip jį sutvir-
tinti.

Posėdyje dalyvavusi namo gy-
ventojų bendruomenės atstovė vy-
lėsi išgirsti tikslesnius terminus ir 
prašė įtraukti į sutartį, kad asmuo, 
įsigijęs turtą, įsipareigotų sutvar-
kyti jį per tam tikrą laiką, taip pat 
domėjosi, kas būtų atsakingas atsi-
tikus nelaimei.

Po ilgų diskusijų pritarta mero 
pasiūlytai alternatyvai – kol kas ne-
parduoti patalpų ir išbraukti jas iš 
aukcione parduodamo nekilnojamo 
turto sąrašo.

Spalio mėnesio rajono tarybos posėdyje.  („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Vytauto gatvėje esančio namo gyventojai (kairėje) nerimauja dėl pastato būklės.  
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J. Tumo-Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ 
padalinys atšventė 50-metį

Aušra MALINAUSKIENĖ

Spalio 29-ąją Rokiškio J. 
Tumo-Vaižganto gimnazijos 
„Romuvos“ padalinys minė-
jo apvalią sukaktį – pusšimtį 
metų nuo pastato pastatymo. Į 
šventinius, renginius vykusius 
nuo šeštadienio ryto iki vakaro, 
susirinko šios įstaigos bendruo-
menė, svečiai. 

Gyvas organizmas
50-mečio šventė prasidėjo Šv. 

Mišiomis Rokiškio Šv. apaštalo 
evangelisto Mato bažnyčioje, į 
kurią susirinko gausi gimnazi-
jos bendruomenė: administraci-
ja, pedagogai, darbuotojai, esa-
mi ir buvę mokiniai. Šv. Mišias 
aukojęs Rokiškio dekanas, šios 
bažnyčios klebonas Eimantas 
Novikas sakė, kad nors minimas 
pastato pastatymo 50-metis, ta-
čiau mokykla nėra vien statinys, 
ji – gyvas organizmas, kurį su-
daro šurmuliuojanti gimnazijos 
bendruomenė, nes pastatas be 
žmonių būtų niekas. 

Šiuo metu Rokiškio J. Tu-
mo-Vaižganto gimnazijoje ir jos 
„Romuvos“ padalinyje iš viso 
mokosi 

512 vaikų, iš jų –  331 „Ro-
muvos“ padalinyje. Čia dirba 58 
pedagogai (visoje gimnazijoje), 
iš jų 28 dirba abiejuose padali-
niuose. 

Suteikė vardus
Po Šv. Mišių renginiai persi-

kėlė į  „Romuvos“ padalinio pas-
tatą. Čia matematikos kabinetui 
ir skaityklai iškilmingai suteikti 
du buvusių vadovų vardai. Ma-
tematikos kabinetas nuo šiol va-
dinasi pirmojo mokyklos direk-
toriaus Juozo Makutėno vardu, 
o skaitykla – kito mokyklos va-
dovo Gedimino Matiekaus vardu,  
kurio penktosios mirties metinės 
sukako šiemet. 

Simbolines uždangas nuo var-
dinių lentelių nuėmė šventėje da-
lyvavę abiejų direktorių artimieji. 
Atminimo lentelę ant skaityklos, 
kurioje sukaupta vienintelė Lie-
tuvoje kolekcija su knygomis, ant 
kurių palikti autorių ar knygas 
dovanojusių žmonių autografai 
su palinkėjimais, durų atidengė 
buvusio direktoriaus G. Matie-
kaus žmona Ilona. 

Matematikos kabinetas pava-
dintas J. Makutėno vardu, var-
dinę lentelę atidengė jo anūkas  
Vaidotas Gruodys.

Dalinosi prisiminimais
Vėliau vyko šventinė kon-

ferencija „Penki dešimtmečiai: 
žmonės, veiklos, įvykiai...“, ku-
rioje savo prisiminimais apie 
savo vadovavimo laikus, kaip 
keitėsi mokykla, su kokiais sun-
kumais susidūrė ir kuo buvo ga-
lima pasidžiaugti, dalinosi buvę 
šios mokyklos direktoriai: buvęs 

direktorius (iš kairės) Eimutis 
Mališauskas, Rokiškio rajono 
švietimo ir sporto skyriaus ve-
dėjas Aurimas Laužadis, buvusi 
direktorė Diana Guzienė, buvę 
pavaduotojai ugdymui Nijolė Za-
barskienė ir Petras Grucė, buvęs 
mokinys Algis Kazulėnas. 

Įteiktos padėkos
Šventės dieną gausią moky-

klos bendruomenę sveikino buvę 
gimnazijos vadovai, Rokiškio 
rajono meras Ramūnas Gode-
liauskas, Rokiškio rajono tarybos 
narys ir Rokiškio verslo klubo 
prezidentas Irmantas Tarvydis, 
savivaldybės Švietimo ir sporto 
skyriaus vedėjas Aurimas Lauža-
dis. Vos tris savaites įstaigai va-
dovaujančiai naujajai direktorei 
Rasai Pranckūnienei linkėta kur-
ti savo asmeninę, kaip vadovės, 
istoriją nesižvalgant į buvusius 
kolegas, o gimnazijai – pagal re-
zultatus tapti viena geriausių Lie-
tuvoje. 

Po sveikinimų kalbų ir apsi-
keitimų dovanomis, daliai pe-
dagogų buvo įteiktos mero, sa-
vivaldybės administracijos bei 
Švietimo ir sporto skyriaus vedė-
jo padėkos. Jas gavo direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui Rita Mau-
ricienė, personalo specialistė Ja-
nina Bunevičienė, bibliotekinin-
kė Reda Keselytė, raštvedė Inga 
Kubickienė, informacinių tech-
nologijų ir ryšių saugumo speci-
alistas Giedrius Kublickas, anglų 
kalbos mokytoja ekspertė Irena 
Laužadienė, socialinė pedagogė 
Jurgita Adomavičienė, istorijos 
mokytojas metodininkas Erikas 
Gaigalas, muzikos mokytojas 
metodininkas Egidijus Kundro-
tas, istorijos mokytoja metodi-
ninkė Diana Meškauskienė, tech-
nologijų mokytoja metodininkė 
Loreta Rimšienė, dailės moky-
toja metodininkė Inga Vagonė, 
chemijos mokytoja metodininkė 
Rimutė Valentienė, geografijos 
mokytoja metodininkė Margarita 
Zadaražnienė. Padėka įteikta ir 
direktorei R.  Pranckūnienei, kuri 

buvo įvertinta kaip buvusi fizikos 
mokytoja metodininkė.

Šventinės konferencijos metu 
taip pat buvo pagerbti šioje mo-
kykloje dirbę ir jau užtarnauto 
poilsio išėję mokytojai. Jiems 
įteiktos atminimo dovanėlės. 

Parodė miuziklą
Po oficialiosios dalies kieme 

įvyko miuziklo „Ro-mu-va“, ku-
riame pasirodė mokiniai ir mo-
kytojai, premjera. Miuziklo sce-
narijų rašė ir finalinę dainą kūrė 
gimnazijos muzikos mokytojas 
E. Kundrotas, sceną apipavidali-
no technologijų mokytojai Loreta 
Rimšienė ir Virginijus Maurica. 
Vieną šokį statė kūno kultūros 
mokytoja Liuda Pernavienė, o 
kitą – mokinys Lukas Milaknis. 

Premjerai ruoštasi nuo rugsė-
jo, nors pati spektaklio idėja už-
gimė dar prieš du metus. 

Miuzikle dainavo buvusios 
mokinės, baigusios „Romuvos“ 
padalinį, mokytojos ir seserys 
Laima Karkaitė ir Onutė Viduo-
lienė. 

Šventinę dieną vainikavo dis-
koteka „Spektro 3“. 

Dėkoja rėmėjams
Romuvos bendruomenė nuo-

širdžiai dėkoja rėmėjams už tai, 
kad turėjo gražią šventę!

Ačiū taria „Lašų duona“ gene-
ralinei direktorei Ivetai Aukštuo-
lienei, „Bajorų žuvis“ direktoriui 
Juozui Simučiui, „Miško drau-
gui“, „Viskas automobiliui“ di-
rektoriui Egidijui Bertašiui, „Ro-
kiškio sūriui“, „Baltas ekranas“ 
direktoriui Matui Valiuliui, „Da-
rola“, „Gėlės Rokiškyje“ direkto-
riui Vigidijui Staigiui, „Dūmelis“ 
direktoriui Egidijui Šmagoriui, 
„Pipirini Pizza @ Trattoria“, 
„Laudentai“, „Snetlaužai“, „Zir-
zilei“, L. Sadauskienės IĮ, Juditos 
Pernavienės IĮ,, „Rokana“ direk-
torei Aldonai Kanopienei, Obelių 
Distillery UAB „Vilniaus degti-
nė“ filialo direktoriui Kasparui 
Falkui, ŽŪB „Audrupio paukš-
tynas“ gamybos vadovui Pauliui 
Stasiškiui, Rokiškio kultūros cen-
tro direktorei Vaivai Baltrūnaitei 
Kirstukienei, Rokiškio R. Lyma-
no muzikos mokyklos choreo-
grafijos skyriaus vadovui Arūnui 
Skardžiui, Mažeikių šiuolaikinio 
šokio studijos direktorei Jelenai 

Legenzovienei, LR Seimo nariui 
Vidmantui Kanopai, ūkininkams 
Romualdai ir Remigijui Kveda-
ravičiams, fotografei Ramunei 
Mikštienei, Mantui Kreizai, En-
rikai ir Mantui Pranckūnams, 
Eugenijui Neniškiui, Vaidui Mi-
siovič, Ligitui Keraičiui, Daivai 
Sabaliauskienei, Gvidonui Ba-
jorūnui, taip pat informaciniams 
rėmėjams: „Rokiškio sirenai“ 
ir jos vadovui Simonui Tuskai, 
„Gimtajam Rokiškiui“.

Atminimo lentelę ant skaityklos durų 
atidengė buvusio direktoriaus 
G. Matiekaus žmona Ilona. 

Matematikos kabinetas pavadintas J. Makutėno vardu, lentelę atidengė anūkas 
V. Gruodys. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Rokiškio J. Tumo-Vaižganto gimnazijos direktorė R. Pranckūnienė ir „Romuvos“ 
padalinio mokinių prezidentas K. Straigys tarė sveikinimo kalbą.

Konferencijoje dalyvavo buvęs direktorius (iš kairės) E. Mališauskas, Rokiškio rajono švietimo ir sporto skyriaus vedėjas A. 
Laužadis, buvusi direktorė D. Guzienė, buvę pavaduotojai ugdymui N. Zabarskienė ir P. Grucė, buvęs mokinys A. Kazulėnas. 
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Į Lietuvą išriedėjo pirmasis autobusas 
„Rokiškis važiuoja ryškiai“

Aušra MALINAUSKIENĖ

Sekmadienį, spalio 30 dieną, 
maršrutu „Rokiškis – Kaunas“ 
pirmą kartą išvažiavo autobusas, 
papuoštas Rokiškio logotipu ir 
šūkiu. Kol kas tai yra vienintelis 
„Rokiškio autobusų parko“ au-
tobusas, papuoštas mūsų miesto 
prekinio ženklo reklama.  

Neša žinią
Pasak Rokiškio rajono savival-

dybės Komunikacijos ir kultūros 
skyriaus vedėjos Irenos Matelienės, 
tai žinia, kad Rokiškis važiuoja ryš-
kiai! 

„Baigiantis 2021-iesiems prista-
tytas Rokiškio logotipas ir šūkis po-
puliarins Rokiškį jau ne tik interne-
tinėje erdvėje ar reprezentacinėmis 
dovanomis. „Nešti“ žinią pasirink-
tas tarpmiestinis autobusas. Tokiu 
būdu tikimasi pritraukti kitų šalies 

„Rokiškio autobusų parko“ autobusas, papuoštas mūsų miesto logotipu ir šūkiu, 
šalyje populiarins Rokiškį. (Rokiškio rajono savivaldybės nuotr.)

regionų, taip pat ir sostinės gyven-
tojų dėmesį, kuris ilgainiui duos 
pageidaujamą grįžtamąjį ryšį ne 
tik turizmo, bet ir kitose socialinio 
gyvenimo srityse. Puošti autobusus 
Rokiškyje nėra naujiena: 2018-2019 
metais Rokiškio-Lietuvos kultū-
ros sostinės simbolika išmargintas 
miesto autobusas, o 2022 metų fes-
tivalyje „Rokiškis Youth Fest“ jau-
nimas geltonu piešiniu pagyvino dar 
vieną transporto priemonę. Kitas 
transporto priemones reklamos tiks-
lais padengia įmonės. Tikimasi, kad 
papuošimas bus mylimas bei tauso-
jamas keleivių ir galės tarnauti visa 
planuojamą dvejų metų – laiką“, – 
rašoma Rokiškio rajono savivaldy-
bės socialiniame tinkle. 

Dizaino sprendimą sukūrė Rita 
Dūdėnė, jį įgyvendino bendrovės 
„Baltic Trading Company“ specia-
listai. Iš viso šiam projektui išleista 
1 779 eurai iš Rokiškio rajono savi-

valdybės biudžeto. 

Suteikė plotą
„Rokiškio Sirenai“ bendrovės 

„Rokiškio autobusų parkas“ direk-
torius Antanas Taparauskas sakė, 
kad tokiai krašto reklamai įmonė tik 
neatlygintinai suteikė reklaminį plo-
tą ant autobuso. Pačiai bendrovei tai 
nieko nekainavo, nors įprastai tokiais 
atvejais imamas mokestis. 

„Mes prisidedame prie Rokiškio 
krašto garsinimo ir prekinio ženklo 
plėtros. Toks autobusas, kol kas yra 
tik vienas, jis kursuos į didžiuosius 
Lietuvos miestus: Vilnių, Kauną, 
kartais į Panevėžį ir užsakomuosius 
reisus. Dėl kitų autobusų, sunku pa-
sakyti, viskas priklauso nuo užsako-
vų, jei juos sudomins mūsų paslauga, 
netradicinių autobusų bus ir daugiau. 
Kviečiame ir siūlome reklamos plotą 
išsinuomoti ir privačioms bendro-
vėms“, – kalbėjo A. Taparauskas.

Ilzenbergo dvare – ypatingas vakaras su svečiais 
iš Rumunijos ambasados ir atlikėjomis iš Latvijos

Aušra MALINAUSKIENĖ

Penktadienį, spalio 28 dieną, 
Ilzenbergo dvare viešėjo ypatin-
gi svečiai iš Rumunijos, o ir pats 
vakaras buvo įspūdingas – kvies-
tinei publikai klasikinės muzikos 
koncertą dovanojo atlikėjos iš 
kaimyninės Latvijos. 

Septintąjį koncertą iš ciklo „Li-
vija Majoresku-Dimšienė“ kartu su-
rengė Rumunijos ambasada, Rokiš-
kio rajono savivaldybė ir Ilzenbergo 
dvaras. Jame Rumunijos ir kitų šalių 
kompozitorių kūrinius atliko operos 
solistė Irma Pavarė ir pianistė Hele-
na Laukmanė. Publika labai šiltai 
sutiko kiekvieną jų kūrinį, palydė-
dama jį nuoširdžiais plojimais. 

Tą vakarą Ilzenbergo dvare lan-
kėsi Rumunijos nepaprastasis ir 
įgaliotasis ambasadorius Cosmin 
George Dinescu kartu su ambasa-
dos darbuotojų komanda, Rumuni-
jos garbės konsulė Latvijoje Ileana 
Adriana Rutman, Rokiškio rajono 
savivaldybės delegacija, taip pat 
kviestinė Rokiškio publika. 

Rumunijos ambasadorius Cos-
min George Dinescu sakė, kad jam 
labai malonu būti čia ir apgailesta-
vo, kad per pandemijos metus graži 
tradicija surengti koncertą buvo nu-
trūkusi porai metų. 

„Šiandien dėkoju už galimy-
bę vėl atvykti į Rokiškio rajoną. 
Kadangi tai – tradicinis renginys, 
manau, kad Lietuvos ir Rumunijos 
santykiai yra labai geri. Aš ir mano 
kolegos iš ambasados esame tikri, 
jog kultūriniai ir žmogiški ryšiai 
yra mūsų šalių bendradarbiavimo 
pagrindas. Pats faktas, kad Livija 
Majoresku-Dimšienė čia gyveno 

Degustacinę vakarienę pristatė Ilzenbergo dvaro ir ūkio direktorė D. Jokimčienė.
apie 50 metų rodo, kad mūsų šalis 
siejo glaudus ryšys. Galime sakyti, 
jog mūsų santykiai daug senesni 
nei 100 metų, nes istorijoje yra mo-
mentų, kai mes turėjome net bendrą 
sieną“, – kalbėjo Rumunijos amba-
sadorius, po įžanginės kalbos padė-
kojęs Ilzenbergo dvaro ir Rokiškio 
savivaldybėms vadovams už pagal-
bą rengiant šį koncertą. 

Susirinkusius pasveikino ir už 
šiltą, gražią draugystę Rumunijos 

ambasadai dėkojo ir vienas šio va-
karo šeimininkų – Rokiškio meras 
Ramūnas Godeliauskas.  

Šventinį vakarą svečius priėmė 
bei jais rūpinosi Ilzenbergo dvaro 
ir ūkio direktorė Diana Jokimčienė, 
renginį vedė buvęs šio dvaro vado-
vas Gintaras Bingelis. Po koncerto 
renginio dalyviai vaišinosi Ilzenber-
go virtuvės šefų gamintais valgiais. 
Taip pat norintiems buvo surengta 
ekskursija po dvaro rūmus.  

Viešnioms iš Latvijos – pianistei H. Laukmanei (kairėje) ir operos solistei I. Pavarė publika plojo atsistojusi. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Ilzenbergo dvare lankėsi Rumunijos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius 
Cosmin George Dinescu (kairėje). 
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Mūsų ligoninėje įsidarbinusi gydytoja iš 
Ukrainos: „Supratau, kad noriu čia dirbti“

Nuo spalio vidurio šeštadieniais 
VšĮ Rokiškio rajono ligoninėje 
echoskopijas atlieka gydytoja aku-
šerė-ginekologė Iryna Kondrasho-
va iš Ukrainos. Nuo pat pirmos 
dienos pas ją netrūksta pacientų. 
Pati gydytoja sako, kad Rokiškyje 
ją labai šiltai sutiko tiek ligoninės 
kolektyvas, tiek rokiškėnai. 

Lietuvoje gydytoja I. Kondrasho-
va iš Kijyvo, atsidūrė bėgdama nuo 
karo, į mūsų šalį ji su mama atvyko 
balandžio pradžioje. Iš pradžių ji įsi-
kūrė Kazlų Rūdoje pas pažįstamus ir 
suprato, kad dėl neaiškios situacijos 
jos šalyje, tikėtina, pas mus užsibus 
ilgėliau, todėl iškart ėmė ieškoti dar-
bo.

„Atsiverčiau Lietuvos žemėlapį, 
jame ieškojau ligoninių ir siuntinėjau 
savo CV. Tuo pačiu metu Užimtumo 
tarnybos puslapyje ieškojau darbo 
pagal savo specialybę. Artinantis 

Rokiškio rajono ligoninės direktorius R. Martinėlis su gydytoja I. Kondrashova. 
(Rokiškio rajono ligoninės nuotr.)

vasarai man paskambino Rokiškio 
rajono ligoninės direktorius Raimun-
das Martinėlis ir pakvietė į darbo po-
kalbį. Atvirai sakant, po pirmojo šilto 
ir nuoširdaus pašnekesio supratau, 
kad noriu čia pasilikti dirbti. Man 
buvo visai nesvarbu, kad kaskart iš 
Vilniaus į Rokiškį pirmyn ir atgal rei-
kės važiuoti daugiau 300 kilometrų“, 
– pasakojo I. Kondrashova. 

Tuo pat metu ji sulaukė pasiūly-
mo dirbti vienoje iš Vilniaus polikli-
nikų, kur dirba ir dabar, tačiau neat-
metė galimybės šeštadieniais atlikti 
echoskopijas ir Rokiškyje. Šiuo metu 
ji su mama gyvena Vilniuje, o jos du-
kra, taip pat gydytoja, neurologe dir-
ba Italijoje.  

„Po pirmųjų apsilankymų Rokiš-
kio rajono ligoninėje mane sužavėjo 
jos kolektyvas, priėmęs itin šiltai ir 
padedantis, kai kyla klausimų“, – 
sakė gydytoja iš Ukrainos.

Abu pirmuosius šeštadienius pas 

ją pacientų netrūko, per dieną ji ap-
žiūrėdavo apie 15 rokiškėnų.

Nuo spalio 15 dienos Rokiškio ra-
jono ligoninės konsultacijų skyriuje 
gydytoja akušerė-ginekologė I. Kon-
drashova dirba šeštadieniais nuo 11 
iki 17 val. Ji atlieka krūtų, ginekolo-
gijos profilio, prostatos, skydliaukės, 
kepenų, tulžies pūslės, kasos, bluž-
nies ir kt. ultragarsinės diagnostikos 
tyrimus (echoskopijas). Gydytoja 
taip pat teikia ir ginekologijos profi-
lio konsultacijas.

Primename, kad ultragarsinės 
diagnostikos tyrimas (echoskopija) 
nemokamai atliekamas turint šei-
mos gydytojo ar gydytojo specialisto 
siuntimą.

Registracija tyrimo atlikimui vyk-
doma per E. registracijos sistemą, 
darbo dienomis atvykus į Rokiškio 
rajono ligoninės registratūrą ar tele-
fonais 8 458 55096 bei 8 620 44107.

Rokiškio rajono ligoninės inf.

Kupiškio rajono vaikai gali gydytis 
Rokiškio rajono ligoninėje

Rokiškio rajono ligoninės 
direktorius Raimundas Marti-
nėlis ir pavaduotoja medicinai 
Marijana Čeponytė lankėsi 
Kupiškio rajono savivaldybėje, 
kur susitiko su meru Dainiu-
mi Bardausku, administraci-
jos direktoriaus pavaduotoja 
Ingrida Bernatavičiene, taip 
pat laikinai einančia Kupiškio 
rajono savivaldybės pirminės 
asmens sveikatos priežiūros 
centro direktoriaus pareigas 
Laura Polikevičiene, vaikų ligų 
gydytojomis Lina Uckuviene, 
Vida Pranckūniene ir Stase 
Kaluiniene.

Šio vizito tikslas buvo su ku-
piškėnais aptarti aktualius klau-
simus, susijusius su Kupiškio 
rajono vaikų konsultavimo ir 
hospitalizavimo sąlygomis bei 
galimybėmis kaimyninio rajono 
vaikus gydyti Rokiškio rajono 
ligoninėje.

„Kadangi aplinkiniuose rajo-
nuose uždaryti vaikų ligų sky-
riai, todėl mažuosius pacientus 
vaikų ir šeimos gydytojai kon-
sultacijoms bei gydymui siunčia 
į didmiesčių gydymo įstaigas. 
Mes savo ligoninėje turime vai-
kų ligų skyrių, todėl Kupiškio 
rajono vadovams ir medikams 

siūlome vadinamąjį „žalią kori-
dorių“. Tai reiškia, kad kaimyni-
nio rajono vaikus mūsų ligoninės 
gydytojai, budintys visą parą, 
skubiai pagalbai gali priimti bet 
kuriuo metu, pakonsultuoti, jei-
gu reikia paguldyti į ligoninę ar 
palikti stebėjimui, taip pat, esant 
indikacijoms tretinio lygio pas-
laugoms, siųsti į didžiąsias ligo-
nines“, – sakė R. Martinėlis. 

Tad nuo šiol Kupiškio rajono 
mažiesiems pacientams Rokiškio 
rajono ligoninėje bus suteikta 
kvalifikuota medicinos pagalba 
ir hospitalizavimo paslaugos. 

Rokiškio rajono ligoninės inf.

Rokiškio rajono ligoninės delegacija Kupiškio rajono savivaldybėje. (Kupiškio rajono savivaldybės nuotr.)
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Motina pametė miške, o iš bažnyčios    pavogtas Jėzus atvedė į kunigystę

Aušra MALINAUSKIENĖ

Spalio 26–ąją Rokiškio Šv. 
apaštalo evangelisto Mato bažny-
čios vikaras kunigas Ernestas Žel-
vys minėjo savo 40–metį. Kai su 
jubiliatu kalbėjomės gimtadienio 
rytą, netilo skambučiai, telefonas 
dūzgė nuo gausybės sveikinimo 
žinučių, ant stalo gulėjo šventiniai 
atvirukai, dovanotos knygos ir 
keletas loterijos bilietų. O į duris 
paskambinęs žmogus pranešė apie 
dar vieną dovaną kunigui – rojaus 
obuoliukų medį, kurį paliko klebo-
nijos kieme.

Išdalinti laimėjimai
– Keista ant jūsų stalo matyti lo-

terijos bilietus. Ar esate azartiškas 
žmogus? Tikitės laimėti loterijoje?

– Nėra abejonės, kad laimėsiu. Iki 
mirties vis tiek turėčiau kažką išlošti 
(juokiasi). Po truputį man vis pasise-
ka loterijose. Aną savaitę laimėjau 
apie 20 eurų. Gyvenime esu išlošęs 
1000 eurų, televizorių, ausines, ha-
maką, didesnių ar mažesnių pinigi-
nių prizų. Nors palyginus laimėtas 
ir išleistas bilietams sumas, šiandien 
man tai yra nuostolingas užsiėmi-
mas.

Vis tik, kai užeina noras, nusiper-
ku bilietų. Dažniausiai įsigyju trijų 
didžiausių Lietuvoje loterijų bilietus. 
Tų, kurių nutrinami kodai, kažkodėl 
neperku, nors patį pirmąjį laimėjimą 
savo gyvenime išlošiau būtent tokiu 
bilietu

– Gal galite papasakoti apie tai 
plačiau?

– Tada mūsų šeimai buvo labai 
sunkus metas, reikėjo pinigų. 1993 
metais Lietuvoje ką tik buvo įvestas 
litas. Buvau 11 metų vaikas. Kadangi 
mama dirbo laiškininke, padėjau jai 
po kaimą nešiodamas laikraščius, 
sugalvojau užeiti į parduotuvę, nes iš 

kaimo močiutės buvau gavęs 1 litą, 
nusipirkau bilietą. Jis buvo įplyšęs 
kaip tik toje vietoje, kur pažymėta 
„Tikrink čia“. Nutryniau ir radau tris-
kart laimingą skaičių „25“. Pamenu 
kaip pardavėja Zita skambino aiš-
kintis ar gali man išduoti tokį didelį 
laimėjimą, nes bilietas pažeistas. Iš-
mokėjo, o pinigus atidaviau tėvams, 
kurie nusipirko dujų balioną.

– Pirmąjį laimėjimą atidavėte 
tėvams. O ką dabar darote su pri-
zais?

– Jeigu suma nedidelė, vėl nusi-
perku bilietų, jeigu didesnė, išdalinu. 
Mėgstu pinigus paaukoti, pavyz-
džiui, vėžiu sergantiems vaikams, 
krikšto sūnums. Mano laimėjimai – 
nėra dažnas reikalas, bet kai taip nu-
tinka, stengiuosi juos išdalinti. Tiesą 
sakant, vis atrodo, kad laimėjimas 
yra čia pat, nes iki prizo trūksta vos 
vieno kamuoliuko ar skaičiaus. 

– Ar kunigystė ir lošimas loteri-
joje yra suderinami dalykai? 

– Yra sakoma, jeigu tikrai myli 
pinigą ne dėl jo paties naudos, bet 
dėl to, kad galėtum kitiems juo pa-
sitarnauti, pinigai ateina savaime. 
Man niekada gyvenime nėra buvę 
taip, kad jų pritrūkčiau, nors niekada 
pinigų labai ir netaupau. Kai mirsiu, 
mano laidotuvės bus pačios ubagiš-
kiausios, nes nebūsiu sukaupęs jokio 
palikimo. Nebent liks mano gėlės.

Pasidarė savo prakartėlę
– Jeigu jau prakalbote apie gė-

les, pastebėjau, kad pas jus augalų 
tikrai daug. Mėgstate gėles ir pats 
jas prižiūrite? 

– Labai mėgstu. Per savo gyveni-
mą po truputį kaupiu augalus. Kaž-
kur pamatau man patinkančią gėlę, 
parsivežu, pats sodinu ir persodinu, 
prižiūriu. Kartais tenka kokią atžalą 
ir pavogti, nes nuo seno sakoma, kad 

vogti augalai gerai auga (juokiasi).
 
– Iš kunigo lūpų keistai skamba 

atviravimas apie vagystę.
– Taip, bet neturiu ką slėpti. Abi 

mano močiutės buvo labai tikinčios. 
Viena mane vesdavosi į bažnyčią, 
su kita žiemą po grikių patalais kal-
bėdavome rožančių. Pamenu, kaip 
močiutė iš tėčio pusės kalėdiniu lai-
kotarpiu mane nusivedė į bažnyčią, 
kol ji kalbėjo rožančių, aš, būdamas 
mažas, įsilipau į prakartėlę. Ten man 
labai patiko gulintis kūdikėlis Jėzus, 
tai aš jį pavogiau. Močiutei nematant 
parsinešiau jį namo, nunešiau į tvar-
tą, kur tėvai laikė gyvulius, pasida-
riau savo ėdžias ir paguldžiau Jėzų. 
Tada pasikviečiau  močiutę, jai pasa-
kiau, kad dabar mums nebereikės eiti 
į bažnyčią. Ji persigando, sakydama, 
ką aš padariau. Prisimenu, kaip abu 
ėjom atgal į bažnyčią, nešdami kūdi-
kėlį Jėzų. Bažnyčioje močiutė liepė 
man klauptis ir prisiekti, kad užaugęs 
būsiu kunigu. Taip ir  nutiko. 

– Paminėjote močiutes. Kokioje 
šeimoje užaugote?

– Mano gyvenimas, kurį pamenu, 
prasidėjo miške, po to buvo vaikų 
namai ir tik tada tėvai. Tikroji mama 
mane ir seserį Ritą paliko miške, me-
džiotojų namelyje. Man buvo viene-
ri, sesuo metais vyresnė. Laimei, tada 
mus rado kaimo mokyklos direktorė. 
Atidavė į vaikų namus, kur augau iki 
puspenktų metukų. Aš gyvenau Klai-
pėdos kūdikių namuose, o vyresnė 
Rita Plungės vaikų namuose. 

Mano įtėviai neturėjo vaikų, todėl 
priėmė mane į savo šeimą, augino 
kaip nuosavą sūnų. Kai tėtė šven-
tė savo 40–metį, būdamas pedantu, 
nes itin mėgstu tvarką, kuopiau tėvų 
namus ir netikėtai radau gimimo liu-
dijimą, kuriame parašyta „Ernestas 
Račkauskas“. Galvoju, vardas tai 
mano, bet kas tas „Račkauskas“. Nu-

einu pas tėtį aiškintis ir tik tada tėvai 
man atskleidė, kad esu įvaikintas, o 
čia yra tikroji mano pavardė. Taip 
visiškai atsitiktinai sužinojau tiesą. 
Nuo tos akimirkos visada kirbėjo 
mintis, kad reikia sužinoti apie savo 
tikrus tėvus, kiek turiu brolių ir sese-
rų. Mano įtėviai padėjo surasti sesę 
Ritą. O, kai įstojau į Telšių semina-
riją, parašiau laišką į tuomet rodytą 
televizijos laidą „Nepriklausoma 
paieškų tarnyba“. Taip suradau savo 
biologinius tėvus, nes man visada 
rūpėjo sužinoti atsakymą į klausimą 
– kodėl jie mūsų neaugino, o mažiu-
kus paliko miške, nes turėjau žengti 
tolesnius žingsnius – pirmiausia pri-
valau atleisti sau, po to biologiniams 
tėvams. 

Mėtėsi kaltinimais
– Ar susitikote savo tikruosius 

tėvus ir kaip jie jus priėmė?
– Į susitikimą mama atvažiavo 

su savo mama, mano močiute. Abu 
tėvai vienas ant kito mėtė kaltinimus 
ir aiškino, kodėl mūsų neaugino. 
Įdomiausia pasidarė tada, kai pradėjo 
„lįsti“ pusbroliai ir pusseserės, kurių 
atsirado virš 30 ir beveik visi gyve-
na Kelmės rajone. Paaiškėjo, kad aš 
gimiau Paprūdžių kaime, Kelmės ra-
jone, tik užaugau įtėvių šeimoje Kre-
tingos rajone, Laukžemėje. Tuo metu 
mokiausi Telšių kunigų seminarijoje, 
buvo atostogos, o aš išsiruošiau į savo 

tikrąją gimtinę. Nuvažiavau į moky-
klą, kurios direktorė mudu su seseria 
rado miške. Diena buvo ypatingai 
karšta, todėl nusirengiau viršutinius 
drabužius, juos sumečiau į mašiną, o 
piniginę pasidėjau ant jos stogo. Kai 
nuvažiavau pas tetulę, nusprendžiau 
nulėkti į parduotuvę. Žiūriu, nėra pi-
niginės, stresas didžiulis, juk buvau 
seminaristas, pinigų beveik neturė-
jau, tačiau joje buvo visi svarbiausi 
mano dokumentai. Sėdint vakare su 
teta suskambėjo telefonas, paaiškė-
jo, kad vaikas, eidamas iš mokyklos 
namo, rado mano piniginę. Pagalvo-
jau, kad pirmą kartą gyvenime atva-
žiavau į gimtąjį kraštą ir nutiko toks 
įvykis, pasibaigęs laimingai.

– Tai kiek turite brolių ir seserų 
be tikrosios sesers Ritos?

– Su Rita esame vienos mamos 
ir tėčio. Iš jo pusės dar turiu brolį ir 
seserį, o iš mamos pusės turėjau du 
brolius, kurių vienas miręs, o kitas 
dingęs be žinios. Tėvo vaikus augino 
jo moterys.

– Jūsų gyvenimas primena ro-
maną. Ar nesvarstote rašyti auto-
biografinės knygos? 

– Buvau pradėjęs rašyti, bet su-
gedo kompiuteris, kuriame liko 
pirmieji knygos apmatai, užrašai, 
prisiminimai. Galvoju apie tai, nes 
bepasakojant iškyla įvairiausių atsi-

Savo gimtadienio dieną kun. E. Želvys su kolegomis – diakonu V. Valioniu (kairėje) ir kun. V. Stankevičiumi, aukojo Šv. Mišias. 

Kun. E. Želvį, kaip savo sūnų užaugino, Pranciškus ir Zina Želviai. Jų autoportretas 
kabo dvasininko kambaryje. 

Kai E. Želvys kunigavo Biržuose, jam nežinant, viena parapijietė šešerius metus 
apie jį rinko visą medžiagą laikraščiuose, o išvykstant padovanojo pora dailiai įrištų 
albumų. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)
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Motina pametė miške, o iš bažnyčios    pavogtas Jėzus atvedė į kunigystę

minimų. Manau, kad ateityje knyga 
tikrai bus. 

Ištinka dvasinė sausra
– Galbūt jūsų gyvenime nuti-

ko dalykų, dėl kurių gailitės?
– Kad išmokau melžti karvę 

(juokiasi). Labai norėjau padėti tė-
vams ūkyje, todėl būdamas 7 metų 
kartu su kaimyne Laura išmokome 
karvę melžti. Nuo tos akimirkos 
man reikėdavo tą daryti kasdien. 

Tiesą sakant, dar labai nemėgstu 
vairuoti mašinos, ypač ilgose tra-
sose. Jeigu, kur čia vietoje pavaži-
nėti, tai dar nieko, tačiau kai man 
reikia parvažiuoti į Kretingą, turiu 
stipriai morališkai nusiteikti ilgai 
kelionei. Kai laikiau praktinį vaira-
vimo egzaminą, visą laiką kalbėjau 
poterius, kad instruktorius nema-
tytų mano klaidų (šypsosi). Matyt 
padėjo, nes tąkart vienintelis iš tri-
jų mokinių iš pirmo karto išlaikiau 
egzaminą. 

– Ar nebuvo kilę pagundų 
mesti kunigystę?

– Buvo metas, kai palikau Tel-
šių kunigų seminariją dėl vidinių 
dalykų. Išėjau iš jos ir vos nesu-
situokiau, bet per krikšto sūnaus 
krikštynas supratau, kad šeimyni-
nis gyvenimas – ne man, nes tikrai 
noriu būti kunigu. Tada labai sun-
kiai grįžau atgal, pradėjau mokytis 
Kauno kunigų seminarijoje, kurią 
ir baigiau. Manau, kad tokia buvo 
Dievo valia, nes plėtėsi mano pa-
žįstamų ir draugų ratas, atsidurda-
vau ten, kur privalau būti, kad kaž-

ko išmokčiau.

– Negi niekada nesuabejojote 
Dievo buvimu? 

– Ne. Nors kartais menkutė abejo-
nė išsprūsta, kaip mes, kunigai, sako-
me, ištinka dvasinė sausra, kai nieko 
nebenori. Tik nereikia to išsigąsti, 
nes tai – laikina. Nuolatinis santykis, 
malda su Dievu, man asmeniškai 
yra labai svarbu ir reikalinga. Visada 
sakau, kad savo gyvenime turėjau 
keletą didelių stebuklų ir daug mažų 
stebukliukų. 

Pirmas didelis stebuklas tas, kad, 
logiškai mąstant, jeigu būčiau likęs 
vaikų namuose, nežinau kuo šian-
dien būčiau tapęs. Dievas padarė 
taip, kad atsidūriau tinkamoje šeimo-
je, ėjau į mokyklą, kur dirbo patys 
nuostabiausi mokytojai, suteikę man 
didelį žinių bagažą. 

Antras didelis stebuklas. Kai man 
buvo 20 metų ant veido susiformavo 
pūlinys, dėl kurio pjaudamas žolę 
nualpau. Mane paguldė į Palangos 
ligoninę ir gydė nuo geltos, sveikata 
negėrėjo ir visa laimė, kad atvažiavo 
teta gydytoja ir priprašė mane per-
vežti į Klaipėdos ligoninę, kurioje 
nustatė sepsį – kraujo užkrėtimą. 
Tąkart medikai pasakė, jog gyvenu 
paskutines savo dienas ir manęs jau 
nebeišgelbės. Toje ligoninėje kasryt į 
palatą ateidavo nuostabus gydytojas, 
kuris pirmiausiai virš kiekvieno ligo-
nio tiesdavo rankas ir lotyniškai kal-
bėdavo maldą „Tėve mūsų“. Manau, 
kad jo ir artimųjų maldos išgelbėjo 
man gyvybę.

Trečias didelis stebuklas, kad po 
sunkaus kelio ir išbandymų grįžau 
atgal į kunigystę. Buvo daug pote-
rių ir atėjo aiškus supratimas kas yra 
draugas. Dabar visi mano draugai 
yra išgryninti.

Ketvirtas stebuklas – Rokiškis ir 
Rokiškio dekanas Eimantas Novikas 
su komanda. E. Novikas  – pirmas 
kunigas, su kuriuo atėjo supratimas, 
kad man nieko daugiau nereikia, 
galėčiau su juo dirbti visą gyveni-
mą ir būti jo dešiniąją ranka. Aš čia 
jaučiuosi saugus, sveikas ir laimin-
gas. Nuo to laiko, kai prieš pusantrų 
metų atvažiavau į Rokiškį iš Zarasų, 
nevartojau nė vieno vaisto, nors po 
persirgto sepsio esu labai lepus, greit 
peršąlu, pasigaunu virusus. Prieš 40–
ąjį gimtadienį pasidariau tyrimus, 

atsakymai puikūs. Esu sveikas kaip 
ridikas, užtat, kad psichologinė būse-
na gera, lengvas bendravimas, geras 
sutarimas. Tai labai priklauso nuo 
bendruomenės vadovo. 

Dievas išsirinko
– Esate rokiškėnų mėgstamas 

kunigas, aktyviai reiškiatės socia-
liniame tinkle. Kokia populiarumo 
kaina?

– Jeigu tik dėl to būčiau populia-
rus, tai sakyčiau, kad mėšlas gaunasi. 
Ne taip turi būti gyvenime. Manau, 
kad pats esu kaip žmogus, neieškau 
naudos, tik noriu būti tarp žmonių, 
todėl išryškėja geri santykiai. Man 
reikia žmogaus, man patinka ben-
drauti. Kartais gal ir pavargstu nuo 
to, bet aš būnu laimingai pavargęs, o 
ne išsekęs nuo bendravimo. Jaučiuo-
si laimingas kažkam padėjęs, pata-
ręs, pagelbėjęs. 

Galima sakyti, kad mano gyveni-
mo kredo – motina išsižadėjo, Die-
vas išsirinko, todėl esu tam, kad bent 
vienam žmogui būtų gerai su Dievu. 

– Ką jums duoda rašymas ar 
nuotraukų kėlimas socialiniame 
tinkle?

– Jeigu man patinka mintis ar 
nuotrauka, dalinuosi, nes noriu, kad 
ir kitą tai užkabintų, priverstų susi-
mąstyti, komentuoti, dalintis ir keis-
tis nuomonėmis. 

– Ar yra dalykų, apie kuriuos 
dar niekam nesate sakęs?

– Apie langą. Man langas – kaž-
kas itin svarbaus, tai –  mano gyveni-
mo būsena, kai jaučiuosi saugiai, pa-
tikimai ir geriausios mano mintys ar 
sprendimai gimsta žiūrint per langą. 
Matyt taip yra todėl, kad, kai motina 
mane su sese paliko medžiotojų tro-
belėje, joje buvo langas. Mus atradu-
si moteris negalėjo pas mudu patekti 
pro užrakintas duris, todėl žiūrėjo per 
langą. Ji mums mojavo ir bendravo 
pro tą vienintelį langelį. Todėl nuo 
vaikystės žiūrėjimas į langą man aso-
cijuojasi su laukimu. 

– Turite baimių?
– Ne. Gal tik prieš sąlytį su van-

deniu turiu apsiprasti su ta mintimi. 
Prieš einant maudytis sau pasakau, 
kad tuoj prisiliesiu prie vandens. 
Manau, kad taip yra todėl, kad vai-

kų namuose mus suvarydavo į vieną 
patalpą, turbūt tai buvo prausykla, ir 
„šlanga“ mus perliedavo vandeniu. 
Tą jausmą ryškiai ir skaudžiai atsi-
menu. 

Kelionės tikslas – rojus 
– Kokia nuotaika pasitikote ju-

biliejų?
– Gera. Jaučiuosi kaip 25 metų 

(šypsosi). Vaikystėje labai norėjau, 
kad man sueitų 25–eri, nes galvojau, 
kad turėtų įvykti kažkas svarbaus, 
bet nieko nenutiko. Dabar man 40 
metų ir galvoju, kaip būtų gerai, jei-
gu dabar turėčiau 25–erius, galėčiau 
daug ką pakeisti (juokiasi).

– Apie ką svajoja kunigai? 
– Noriu apkeliauti kuo daugiau 

šalių, kuo daugiau pamatyti. Kasmet 
stengiuosi išvykti dukart, vieną kar-
tą į piligrimystės kelionę, kitą kartą 
išvykstu asmeninių atostogų metu. 
Norėčiau aplankyti Braziliją, Indiją 
ir Los Andželą, JAV. Nežinau tikslios 
priežasties kodėl tas šalis ir tą mies-
tą noriu aplankyti, turbūt dėl to, kad 
mačiau įdomių laidų apie juos, skai-
čiau, šiek tiek domėjausi.   

Visada prieš kelionę pasidomiu 
krikščioniškomis vietomis, kad esant 
galimybei užsukčiau į jas, yra buvę 
taip, kad musulmoniškose šalyse at-
radau nuostabių katalikiškų bažnyčių 
ar koplyčių, apie kurias viešai nebu-
vo rašyta.  

Savo 50–mečiui norėčiau parašyti 
knygą, bet ne tokią, kaip dabar mada 
– autobiografinę. Šiuo metu pasauly-
je vyksta daug įdomių dalykų, todėl 

tikrai būtų ką rašyti.
Norėjau išmokti groti gitara, ne-

išmokau. Gal tą padarysiu, kai būsiu 
pensininkas. 

Mėgstu ekstremalius dalykus, 
tokius kaip šokti pririštam guma 
žemyn galva, plaukti baidare kalnų 
upėmis. Skridau oro balionu, bet tai 
visai nebuvo ekstremalu. Tikiu, kad 
yra daugybė adrenaliną keliančių da-
lykų, kuriuos verta pabandyti.  

Tačiau galutinis mano tikslas – di-
džiausia svajonė ir pagrindinė kelio-
nė, yra rojus, kur norėčiau nuvykti, 
bet greičiausiai aš jo nepasieksiu. 
Kodėl? Kam daug duota, iš to bus 
daug ir pareikalauta. Kadangi mums 
patikėti žmonės, moralė ir bendruo-
menės vedimas, o tai labai sunkus ir 
sudėtingas darbas, nes ir mes, kuni-
gai, darome klaidų.

– Kaip švęsite savo jubiliejinį 
gimtadienį?

– Švęsiu kaip žmogus. Vieną die-
ną bus oficiali vakarienė, o šeštadienį 
pasikviečiau draugus. Susirinks ar-
timiausi draugai iš Rokiškio, Biržų, 
Pasvalio, Zarasų, kur teko kunigauti. 
Paprastai vaišes ruošdavau pats, nes 
mėgstu gaminti, kepti pyragus, bet 
šįkart jau nesiterliojau, užsakiau ka-
vinę. 

– Mėgstate gaminti?
– Taip. Ir konservuoti mėgsti, ir 

uogienes virti. Nesunku tai daryti, 
pats visko ir išmokau. Žinoma, iš 
pradžių beveik viską tekdavo išvers-
ti lauk, tiek pyragus, tiek konservus, 
bet dabar tai jau nutinka labai retai. 
Klebonijos kieme yra šiltnamis ir 
daržas, kur su Rokiškio „Carito“ va-
dove Dangira Šatiene užsiauginame 
įvairiausių daržovių, o tada jau atsi-
dedu improvizacijai virtuvėje. 

– Mums kalbantis vis išlenda 
jūsų žemaitiškas akcentas. Kaip 
kalbate sutikęs žemaitį?

– Kai žmogus ateina išpažinties 
ir išgirstu kalbant žemaičių tarme, 
pasijuntu išmuštas iš vėžių. Iškart 
automatiškai persijungiu į žemaičių 
kalbą. Lygiai taip pat, kai skambinu 
į Žemaitiją, tuoj pat pradedu kalbėti 
gimtąja tarme. Rokišky vis dar sten-
giuosi apsimetinėti kalbėdamas lietu-
vių kalba (šypsosi).

Kunigą Ernestą mėgsta jaunimas, besiruošiantis Sutvirtinimo sakramentui, kol rengėsi bendrai nuotraukai, smagiai vieni kitiems krėtė išdaigas. 

Dvasininko kambaryje – jo išpuoselėtos gėlės.Dar vienas pomėgis – konservavimas. 
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Tradicinėje žemdirbių šventėje išrinkti    pažangiausi Rokiškio rajono ūkiai

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Spaliui baigiantis, Rokiškio 
rajono ūkininkai rinkosi švęsti, 
įvertinti savo ir kolegų derlių bei 
triūsą. Spalio 25 dieną vykusioje 
tradicinėje rajono žemdirbių šven-
tėje, kurią organizavo Rokiškio 
rajono ūkininkų sąjunga bei Ro-
kiškio rajono savivaldybės admi-
nistracijos Žemės ūkio skyrius, 
paskelbti pažangiausi metų ūkiai, 
pagerbti emigracijos pagundoms 
atsispyrę ir Lietuvoje besikurian-
tys ūkininkai, taip pat jaunieji, 
ieškantys alternatyvių veiklų  bei 
ekologinę augalininkystę plėtojan-
tys ūkių savininkai, stambieji žem-
dirbiai ir kiti.

Renginyje skambėjo sveikinimai 
bei palinkėjimai  žemę dirbantiems 
darbštiems žmonėms, netrūko ir kri-
tikos strėlių valdžios atstovams.

Žingsniai į kooperaciją
Rokiškio rajono savivaldybės 

administracijos Žemės ūkio skyriaus 
vedėja Jolanta Jasiūnienė

kalbėdama apie pokyčius, įvy-
kusius per paskutinius metus, pasi-
džiaugė nuosekliu ūkių ekonominiu 
kilimu, nauju supratimu apie žem-
dirbystę, dirvožemio svarbą, atsiran-
dančiomis naujomis veiklos sritimis, 
didėjančia žemdirbių savivalda, koo-
peracijos žingsniais.

„Labiausiai pozityvius pokyčius 
pastebime lankydami ūkius, ben-
draudami su ūkininkais. Kasmetinis 
pažangiausio metų ūkio lankymas 
komisijai yra didžiausia žemdirbiš-
ka šventė. Džiaugiamės jūsų sėkmės 
istorijomis darbštumu, kūrybiškumu, 
bet labiausiai džiugina jūsų entuziaz-
mas. Nesvarbu, ar ūkis kelių šimtų, 
ar keliasdešimties hektarų, bet ūki-
ninkas, būdamas laimingas, laimin-

gais daro ir aplink esančius žmones“, 
– kalbėjo J. Jasiūnienė.

Džiaugėsi iniciatyvomis
Į šventę susirinkusius ūkininkus 

sveikino Rokiškio rajono ūkininkų 
sąjungos pirmininkas Mindaugas 
Petkevičius, Utenos, Kupiškio, Bir-
žų, Anykščių ūkininkų sąjungų atsto-
vai, Seimo nariai Vidmantas Kanopa 
ir Jonas Jarutis, Rokiškio rajono vie-
tos veiklos grupės nariai.  

Rokiškio rajono savivaldybės me-
ras Ramūnas Godeliauskas, įteikda-
mas padėkas pažangiausiems metų 
ūkininkams džiaugėsi, kad ūkininkai 
ne tik darbštūs, bet ir aktyvūs rajono 
bendruomenių nariai. 

„Nominacijų gausa tik patvirtina, 
kad šių dienų ūkininkai – išsilavinę, 
inovatyvūs, socialiai atsakingi, dau-
gelio mūsų švietimo ir kitų biudže-
tinių įstaigų socialiniai partneriai“, 
– sakė meras.  

Lietuvos žemės ūkio rūmų pirmi-
ninkas, taip pat vadovaujantis Ute-
nos ūkininkų sąjungai Arūnas Svito-
jus pabrėžė, kad ligų, karų, katastrofų 
metais, kurios pastaruoju metu purtė 
pasaulį, duonos augintojų darbas ir 
jo tęstinumas bei perdavimas kitoms 
kartoms ypač svarbus. 

A. Svitojus gyrė Aukštaitijos ūki-
ninkų iniciatyvas ir įteikė padėkas 
savivaldybės Žemės ūkio skyriaus 
vedėjai J. Jasiūnienei bei jauniems 
ūkininkams Sigitai ir Vidui Viede-
riams.

Braškes sodino ir meras
Viena iš šių metų  pagrindinio ap-

dovanojimo laimėtojų – braškių ūkį 
įkūrusi Kairelių kaimo bendruome-
nė. Atsiimdama apdovanojimą ben-
druomenės pirmininkė Danutė Vai-
čiulienė dėkojo ūkyje talkinusiems 
aplinkinių kaimų žmonėms, Obelių 
seniūnijai ir trumpai pasidalino ūki-

ninkavimo patirtimi: „Pirmiausiai 
visi kartu sodinome braškių daigus. 
Iš viso turime hektarą braškių, iš viso 
užauginome daugiau kaip 11 t braš-
kių. Pas mus skintis uogų važiavo 
žmonės. Labai dėkinga skynėjams, 
kurie išvežė daugiau nei 9 tonas braš-
kių, dar 2 tonas  uogų mes išsiskynė-
me patys“. 

Pasak D. Vaičiulienės, prižiūrint 
ūkį neapsieita ir be mero pagalbos. 
Bendruomenės pirmininkė sakė ne-
skaičiavusi, kiek daigų pasodino ra-
jono vadovas, tačiau, pusdienį pralei-
dęs braškyne, apsodino kelias vagas.

Stengiasi išgirsti
Žemės ūkio ministro patarėjo 

Daivaro Rybakovo kalboje skambė-
jo ne tik padėkos, bet ir atsiprašymo 
žodžiai. 

„Ačiū už tai, kad jūs auginate ir 
gaminate ir ačiū už tai, kad laikas 
nuo laiko mums įspiriate į gerą vietą. 

Spalio pabaigoje apdovanoti geriausi Rokiškio rajono ūkininkai. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Renginio vedėjai. 2022 m. pažangiausi Rokiškio rajono ūkininkai.
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Tradicinėje žemdirbių šventėje išrinkti    pažangiausi Rokiškio rajono ūkiai

Mes darome klaidų, bet tai žmogiš-
ka. Mes stengiamės išgirsti, bet iš-
girstame ne visados,“ – į žemdirbius 
kreipėsi ministro patarėjas.

Ministerijos padėkas jis įteikė J. 
Jasiūnienei bei Kairelių kaimo ben-
druomenei ir jos pirmininkei D. Vai-
čiulienei.

Lietuvos ūkininkų sąjungos pir-
mininkas Raimundas Juknevičius 
vylėsi, kad kitais metais valdžiai 
nereikės atsiprašinėti žemdirbių bei 
įteikė padėką Vladimirui Lekandrai 
– profesionaliam ugniagesiui gelbė-
tojui, kuris be tarnybos, ūkininkauja 
pieno ūkyje ir dar turi laiko dirbti ne-
atlygintinai visuomeninį darbą. 

 
Nemato realybės
Lietuvos ūkininkų sąjungos Ku-

piškio skyriaus pirmininkas Zigman-
tas Aleksandravičius lyriškai pradėtą 
kalbą užbaigė revoliucingai.

„Labai liūdna, bet Žemės ūkio 

ministerijoje yra tik keletas žmonių, 
su kuriais galima kalbėtis žemės 
ūkio tema. Su kitais galima kalbėti 
apie gelbėjimą, meną, sportą... Prieš 
savaitę grįžau iš Kroatijos, Europos 
ūkininkų konferencijos, kur su dar 
keliais žmonėmis atstovavome Lie-
tuvos ūkininkams.  Ten kalbėjome ir 
bandėme įtikinti valdininkus, kad yra 
absurdiškų reikalavimų, kurie mums 
nuleidžiami iš viršaus, pagimdomi 
laboratorijose. Tie žmonės, kurie 
sėdi kabinetuose, dažniausiai nema-
to tikro kaimo – mato jį per televi-
zorių, gal laikraščiuose paskaito“, – 
ragindamas ūkininkus būti aktyviais 
sprendžiant problemas kalbėjo Z. 
Aleksandravičius.

Pievos valdžiai
Anot kupiškėno, kitais metais ūki-

ninkų laukia nemalonios staigmenos, 
todėl sprendimų ieškoti reikia jau 
dabar.

„Tai, kas mums paruošta nuo kitų 
metų, nebus paprasta. Dauguma jūsų 
net neįsivaizduojate, koks numatytas 
perversmas. Mes viską įveiksime, 
jeigu dirbsime kartu. Nesu už tai, kad 
keltume revoliucijas, bet labai noriu, 
kad susitartume su valdžia <...>  Di-
džiausiais absurdas, kuris šiandien 
yra, tai protu sunkiai suvokiamas 
reikalavimas laikyti pievas, jeigu 
žmogus neturi gyvulių – drugeliams, 
sliekams, kurmiams ir valdžiai“, – 
kalbėjo jis.  

Z. Aleksandravičius sveikino ko-
legas ūkininkus, o  Rokiškio rajono 
ūkininkų sąjungos pirmininkui M. 
Petkevičiui įteikė ūkišką dovaną – 
knygą apie melioraciją.

Pažangiausi Rokiškio rajono 
2022 metų ūkiai

„Draugiškas aplinkai ūkis“ – už 
ūkio veiklos kryptį, atsakingą požiūrį 
į ūkininkavimą:

1. Arvydas ir Janina Rudinskai
2. Tomas Vaikutis
3. Rolandas ir Inga Bimbos
4. Giedrius ir Zita Stukai
5. Anicetas Bytautas
6. Eldevinas ir Oksana Gražiai
„Pasirinkę Lietuvą“ už pasiry-

žimą kurtis Lietuvoje, neieškant lai-
mės svetur:

1. Vaidas Kalnietis
2 Gintaras Prakapas
3. Sigita Viederienė
4. Justinas Markevičius
5. Marius Petrauskas
„Pavyzdingas augalininkas“ – 

už profesionaliai plėtojamą augali-
ninkystės ūkį:

1. Dalius ir Rima Galvanauskai
2. Jonas Venslovas
Pagrindiniai nominantai, pir-

mų vietų laimėtojai atskirose gru-
pėse:

Jaunųjų ūkininkų grupėje – Jonas 
Mackus, Romanas Pupelis.

Ūkininkų dirbančių iki 100 ha že-
mės grupėje – Valdas Šimanauskas, 
Robertas ir Nijolė Butėnai.

Ūkininkų dirbančių daugiau negu 
100 ha žemės grupėje – Arvydas 
Bražiūnas, Romualdas ir Marytė Pa-
giriai.

Ūkininkų ūkininkaujančių ekolo-
giškai grupėje – Justinas Bracius.

Alternatyvia veikla užsiimančių 
ūkių grupėje – Oskaras ir Angelė Ti-
čkai.

Grupėje „Ūkininkaujanti ben-
druomenė“ – Kairelių kaimo ben-
druomenė.

Respublikiniam 2022 m. kon-
kursui „Metų ūkis” bus pristatyti 
šie ūkiai:

I – oji vieta - Romualdo ir Mary-
tės Pagirių augalininkystės ūkis;

II – oji vieta - Arvydo Bražiūno 
augalininkystės ūkis;

III – oji vieta - Roberto ir Nijolės 
Butėnų augalininkystės ūkis.

Žemdirbiams skambėjo padėkos žodžiai ir sveikinimai, Tarp šventės rėmėjų – ir „Rokiškio Sirena“.

Rokiškio r. vietos veiklos grupės atstovai džiaugėsi bendradarbiavimu su ūkininkais. LŽŪR pirmininkas A. Svitojus įteikė padėką jauniesiems ūkininkams S.ir V.Viederiams.
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• Biologinių valymo įrenginių 
August ir ko pardavimas, 
montavimas, aptarnavimas. Lauko 
inžinerinių tinklų įrengimas: Lietaus 
nuotekos, drenažas, vandentiekis, 
buitinės nuotekos. Visi žemės 
kasimo, lyginimo darbai. www.
rokiskiokasyba.lt. Tel. 8 679 19 742. 
Rokiškis
• Vežame greitai ir patogiai visą 
parą. Į gydymo įstaigas, sanatorijas, 
reabilitacijos centrus, oro ir jūrų 
uostus. Jums reikalingu maršrutu  . 
Tel. 8 684 48 006. Rokiškis
• Lankstinukų, logotipų, skrajučių, 
plakatų, pakuočių, banerių, vizitinių 
kortelių maketavimas. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 675 24 726. Rokiškis
• Pjaunu malkas su benzopjūklu 
klientų namuose bei miške. Kaina 
5 Eur/erd. m. Tel. 8 675 03 048. 
Rokiškis
• Malkas. Beržas - alksnis. Galimas 
pristatymas rąsteliais arba skaldytas. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 615 83 220. 
Rokiškis
• Tralo paslaugos, traktorių 
transportavimas. Vežame įvairius 
krovinius iki 12 tonų. Žemės ūkio 
techniką, padargus, statybinę 
techniką. Tel. 8 650 33 383. 
Rokiškis

PERKA

• Perkame miškus Rokiškio ir 
aplinkiniuose rajonuose.  
Tel. 8 677 08 977. 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

NUOMA

• 26 m. dirbantis jaunuolis išsinuomotų 
1 ar 2 kambarių butą nuo 50 iki 100 
Eur. Tel. 8 646 54 960. Rokiškis
• Ieškomas išsinuomoti vieno 
kambario butas. Geriau būtų su 
baldais. Be žalingų įpročių, negeriantis, 
gyvenčiau su drauge, be gyvūnų. Kaina 
120 Eur. Tel. 8 664 04 489. Rokiškis
• Išsinuomočiau tvarkingą namą 
Rokiškio mieste. 4 ar daugiau 
kambarių. Tel. 8 686 68 326. Rokiškis
• Miesto centre Vilniaus g. 5 
komercinių patalpų nuoma. Yra 
visokių variantų, tiek 2 kabinėtai, 
parduotuvė, sandėlis, garažai, 
sandėliavimas. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 698 72 211. Rokiškis
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• Išsinuomočiau namą ar namo dalį 
už simbolinę kainą Rokiškyje ar 
Rokiškio raj. Gyventu mama su 
vaiku. Domintų gyvenamasis plotas 
už sodybos priežiūrą. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 649 62 055. Rokiškis
• Ūkininkas išsinuomotų žemę 
Čedasų, Didsodės, Juodupės, 
Degsnių apylinkėse.  
Tel. 8 602 53 232. Rokiškis
• 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

KITA

• Beržines alksnines malkas. 
Rąsteliais, kaladėmis, skaldytas. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 606 49 355. 
Rokiškis
• Naujus el. prietaisus naikinimui 
nuo žiurkių, pelių, tarakonų, blakių. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 646 04 605. 
Rokiškis
• Skirtingų dydžių aliuminio talpas 
(bitonus). Kaina priklauso nuo 
dydžio (po 20, 15, 10 Eur).  
Tel. 8 674 44 393. Rokiškis
• VW Passat B6. 2010 m., 1,6 l, 
D, TA iki 2024-10-18. Pakeistas 
pagrindinis diržas, tepalai, filtrai. Be 
defektų, kėbulas neturi nei rudelės, 
prižiūrėtas. Kaina 4000 Eur.  
Tel. 8 610 79 195. Rokiškis
• Malkas rąsteliais, skaldytas arba 
kaladėmis. Yra sausų.  
Tel. 8 680 49 599. Rokiškis
• Naujus įvairius klausos aparatus. 
Siunčiu nuo 60 Eur. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 646 04 605. Rokiškis
• Tepalus nuo nagų grybelio. 
Siunčiu. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 646 04 605. Rokiškis
• Įvairią pjautą statybinę medieną. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Sausas malkas, atraižas. Atvežu. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• 3 vnt. 40 l aliuminio indus 
(bidonus). 25 Eur/vnt.  
Tel. 8 687 80 527. Rokiškis
• Benzininį variklį pjūklui. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 620 42 124. Rokiškis
• Kokybiški be žievės ir kitų 

priemaišų medienos pjuvenų briketai 
RUF. Viename padėkle supakuota 
960 kg. Kaina 1 padėklo 470 Eur., 
tame tarpe 9% PVM. Atsiėmimas 
Miškininkų 10, Rokiškis. Už 
papildomą mokestį galime pristatyti 
iki pirkėjo sandėlio. Kaina 470 Eur. 
Tel. 8 656 20 131. 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
• Sauskelnes suaugusiems. Kaina 3 
Eur. Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• Įvairius grūdus, miltus. Atvežu. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Mergina ieško darbo Rokiškyje. 
Labiausiai domintų lauko prekyba. 
Tel. 8 625 05 409. Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Turiu patirties 
prekyboje. Tinka gamyba ir pan. 
Gali būti naktinė pamaina.  
Tel. 8 622 69 561. Rokiškis
• 49 m. moteris iš Rokiškio ieško 
valytojos ar panašaus pobūdžio 
darbo. Tel. 8 606 34 049. Rokiškis
• 25 m. moteris ieško darbo aplink 
Rokiškį. Galiu dirbti slaugytoja, 
prižiūrėti sodybą. Tel. 8 678 26 467. 
Rokiškis
• Moteris ieško pardavėjos, 
padėjėjos, valytojos darbo. Galiu 
žiūrėti vaikučius, tvarkyti namus ir 
panašiai. Tik Rokiškis. Nuo 8 iki 17-
18 val. Tel. 8 632 92 334. Rokiškis
• Ieškau darbo savaitgaliais 
Pandėlyje. Tel. 8 626 71 992. 
Rokiškis
• Ieškau nuolatinio pagalbinio 
darbininko darbo. 45 m., esu iš 
Juodupės. Turiu TR2 kategorijos 
pažymėjimą. Tel. 8 680 90 181. 
Rokiškis
• Ieškau prižiūrėtojos darbo, 
prižiūrėti garbaus amžiaus žmogų. 
Detalesnė informacija apie mane 
paskambinus. Tel. 8 631 85 559. 
Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Galiu 
prižiūrėti senyvo amžiaus žmogų. 
Padėti buityje. Tel. 8 615 92 745. 
Rokiškis
• 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

SIŪLO DARBĄ
• Reikalingas fermos darbuotojas. 
Visa informacija telefonu.  
Tel. 8 615 34 570. Rokiškis
• Ieškau žmogaus, kuris galėtų sode 
padaryti nedidelę pavėsinę.  
Tel. 8 672 83 169. Rokiškis
• UAB Ramundas GM reikalingas 
(-a) šaltkalvis (-ė). Darbo vieta - 
Panemunėlio gelež. stotis, Rokiškio 
r. Darbas nuo 6:00-15:30 val. Darbo 
užmokestis – neatskaičius mokesčių 
nuo 1100 Eur iki 1280 Eur.  
Tel. nr. 861003980.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Darbo pasiūlymas betuonuotojams, 
ieškantiems darbo Švedijoje.  
Tel. 8 637 08 855. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• Tvarkingą 2 kambarių butą 
Rokiškyje pirmame aukšte.  
Tel. 8 673 30 382. Rokiškis
• 0,1291 ha žemės sklypą su 
gyvenamuoju namu ir kitais ūkio 
pastatais Juodupėje, Kalnų g. 24. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 686 23 655. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą, 3 aukštas, 53,36 
kv., mūrinis namas, Jaunystės g. 
11. Šarvo durys, plastikiniai langai, 
butas vidurinis, didelis balkonas per 
du kambarius. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 682 96 043. Rokiškis
• Tvarkingą garažą Panevėžio g., 
Rokiškis. Kaina 7000 Eur.  
Tel. 8 630 42 180. Rokiškis
• 2 kambarių butą 2 aukšte Taikos g. 
1A. Mūriniame, renovuotame name. 
Bendras buto plotas 50,77 kv. m. 
Langai plastikiniai, durys šarvuotos. 
Yra įstiklintas balkonas, rūsys. 
Tualetas ir vonia atskirai. Butui 
reikalingas remontas. Kaina 42000 
Eur. Tel. 8 629 26 436. Rokiškis
• Sklypą mieste, Basanavičiaus g. 
Tel. 8 680 45 645. Rokiškis
• Tvarkingą dviejų aukštų penkių 
kambarių 178 kv. m gyvenamąjį 
namą Rokiškio mieste. netoli 
ligoninės. Kaina 100000 Eur.  
Tel. 8 621 27 017. Rokiškis
• Sodo namelį 40 kv. m su 10 žemės. 
Šiemet atliktas kapitalinis remontas, 

sutvarkytas vidus, apšildytas. Išorė 
apkalta medinėmis dailylentėmis. 
Įvesta elektra. Lauke naujai 
pastatytas bio tualetas. Sode auga 
daug vaiskrūmių. Įkastas batutas. 
Kaina 15000 Eur. Tel. 8 687 11 447. 
Rokiškis
• 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
• 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

AUGALAI
• Didelius žieminius česnakus. 
Kaina 3 Eur. Tel. 8 686 02 301. 
Rokiškis
• Kviečius, avižas, miltus.  
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis

• Barą. Kaip naujas, jokių įbrėžimų. 
Naudotas 1 m. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 605 01 801. Rokiškis
• Slaugos lovą su dviem čiužiniais, 
neperšlampamą paklodę, neįgaliojo 
vežimėlį, valgymo staliuką prie 
lovos, tualeto kėdę, dušo kėdutę, 
vaikštynę ir kelias pakuotes 
sauskelnių. Kaina 290 Eur.  
Tel. 8 610 10 410. Rokiškis
• Kaip naują šviestuvą. Kaina 22 
Eur. Tel. 8 675 00 301. Rokiškis
• Beveik naują svetainės stalą. 
Darytas pagal užsakymą, labai 
kokybiškas. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 629 62 772. Rokiškis
• Geros būklės staliuką. Spalva 
raudonmedis. Prasiplatina. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 665 74 409. Rokiškis
• Stalinę lempą 30 Eur., šviestuvą 15 
Eur. Tel. 8 674 54 495. Rokiškis
• Naudotą minkštą kampą. Defektas 
išlūžęs vienas porankis, susitvarkius 
galima dar puikiai naudoti, 
neišgulėtas. 1,75x1,60 m ir didelis 
pufas 0,75 m ilgio. Pasiimti patiems. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 625 28 988. 
Rokiškis
• Naudotą tachtą. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 675 41 146. Rokiškis
• Dviejų durų spintą. Durys 
stumdomos. Aukštis 2 m, plotis 1,26 
m, gylis 41 cm. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 683 12 770. Rokiškis
• 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

BALDAI
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• Gerai veikiančią skalbimo mašiną 
Beko. Tel. 8 608 07 150. Rokiškis
• 4 stalčių šaldytuvą Whirpool. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 678 35 336. Rokiškis
• Siaurą naudotą skalbimo mašiną 
Bosch WMV 1600. Talpa - 3,5 kg, 
800 aps/min. Išm.: 60x34x85 cm 
(PxGxA). Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 624 80 112. Rokiškis
• 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

BUITINĖ TECHNIKA

DOVANOJA

• Dovanojame medinius langus 
Laibgaliuose. 22 langai, aukštis 
138 cm, plotis 110,5 cm, 6 langai, 
aukštis 132,5 cm, plotis 94 cm, 4 
rūsio langai, aukštis 24 cm, plotis 
87 cm, 4 langai aukštis 75 cm, plotis 
87 cm, 2 langai aukštis 69 cm, plotis 
66 cm. Tel. 8 622 05 857. Rokiškis
• Dovanojame 2 mėn. šuniukus.  
Tel. 8 682 93 054. Rokiškis
• Dovanojame seną televizorių. 
Reikia priedėlio. Pasiimti patiems. 
Tel. 8 625 28 988. Rokiškis
• Dovanoju televizorių 50 cm 
įstrižainės ir žurnalinį staliuką.  
Tel. 8 620 54 157. Rokiškis
• Dovanojame tvarkingą sekciją 
ERA. Išsivežti patiems. Laibgalių 
km. Tel. 8 688 13 016. Rokiškis
• Neatlygintinai sau ar prekybai 
išsikasti krienų. Tel. 8 679 95 305. 
Rokiškis

DRABUŽIAI/AVALYNĖ
• Columbia batus. Dydis 37. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 672 29 449. Rokiškis
• Naują delninę-piniginę. Nėra labai 
maža. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 616 27 809. Rokiškis
• Du didelius maišus įvairių 
drabužių mergytei nuo 86 d. iki 128 
d. Reikės išskalbsiu. Kelnės, timpos, 
suknytės, megztukai. Simbolinė 
kaina 15 Eur. Pasiimti patie 
ms. Tel. 8 616 27 809. Rokiškis

• Puikiai veikiančias bei kokybiškai 
skambančias Samsung kolonėles. 
Abi iš karto  Juodupė. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 684 07 875. Rokiškis
• Radiotehnika kolonėles ir Sony 
stiprintuvą. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 693 04 817. Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Labai gerą 109 cm LG televizorių. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 624 55 670. 
Rokiškis
• Televizorių Samsung. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis
• Fotoaparatą. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 676 90 299. Rokiškis
• Televizorių TV Star. 22 colių. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 674 57 019. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Pigiai naudotus narvus triušiams. 
Tel. 8 686 87 492. Rokiškis
• Nuo 6 mėn. amžiaus ir vyresnes 
telyčaites - mišrūnes auginimui. 
Išsamesnė informacija telefonu.  
Tel. 8 689 25 218. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Hp 255 G3. RAM 8 GB/HDD 
1TB/Win 7. Kompiuteris idealios 
būklės, baterija laiko gan ilgai 3-5 
val. Švariai perrašyti windows 7. Visi 
kompiuterio parametrai nuotraukose. 
Galimas siuntimas į kitus miestus. 
Kaina 130 Eur. Tel. 8 622 14 086. 
Rokiškis
• Gerai veikiantį planšetinį 
kompiuterį DELL Inspiron 5521 
su pakrovėju. 5 procesorius, 8 GB, 
RAM, HD, Grapfics 4000+Radeon 
HD 8500m/8700m 2 GB, 128 SSD. 
Nelaiko baterija. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 602 21 055. Rokiškis
• Lenovo Legion Y530. Ekranas 
švarus, be jokių skilimų. Naudotas 
metus laiko, geros būklės. 
Procesorius - i5-8300H. Operacinė 
sistema - Windows 10. Ekranas - 
15.6" FHD (1920 x 1080). Vaizdo 
plokštė - NVIDIA GeForce GTX 
1050ti 2 GB. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 626 56 912. Rokiškis
• Gerai veikiantį planšetinį 
kompiuterį DELL Inspiron 5521 su 
pakrovėju. 5 procesorius, 8 GB, 
RAM, HD, Grapfics 4000+Radeon 
HD 8500m/8700m 2 GB, 128 SSD. 
Kaina 130 Eur. Tel. 8 605 33 586. 
Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį Acer 
Espire. Intel Core i5 (pakeistas i3 i 
i5) 2,67 GHz, 4 GB RAM, 500 GB. 
Reikia keisti bateriją. Galiu siusti per 
paštomatą. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 647 70 142. Rokiškis
• Veikiantį planšetinį kompiuterį 
Lenovo X-103F. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 622 68 880. Rokiškis
• Naujos ausinės su garantija.. Kaina 
45 Eur. Tel. 8 681 58 849. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Medų stiklainiuose po 1 kg.  
Tel. 8 686 87 492. Rokiškis
• Vasaros pabaigos medų 10 l 
kibiruose. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 687 81 637. Rokiškis
• Medų. Atvežu. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Bulves 0,8 Eur/kg, svogūnus 
0,5 Eur/kg, kopūstus 0,7 Eur/kg, 
burokėlius 0,4 Eur/kg, miežius 50 
kg/15 Eur, maltus 50 kg/17 Eur. 
Kazliškio sen. Susidarius didesniems 
kiekiams (>40 kg) Rokiškyje, 
Panevėžyje ir pakeliui pristatau.  
Tel. 8 615 46 365. Rokiškis
• Šilauoges. Tel. 8 648 81 102. 
Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Mažai naudotą senjorams skirtą 
mobilųjį telefoną DORO 1360. Kaina 
15 Eur. Tel. 8 614 98 729. Rokiškis
• iPhone 12 128 GB. Viskas puikiai 
veikia. Baterija 86 proc. Turi 
apsauginį stikliuką ir dėkliuką. Kaina 
550 Eur. Tel. 8 615 54 096. Rokiškis
• Apple 13. Atmintis 128 GB, būklė 
10/9. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 604 02 171. Rokiškis
• Vieną iš pirmųjų liečiamą veikiantį 
telefoną Samsung su pakrovėju. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 608 07 150. 
Rokiškis
• Telefoną Alcatel 5027B. Neveikia 
SIM. Wifi veikia. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 622 68 880. Rokiškis
• Gerai veikiantį telefoną Motorola 
Moto E4 Plius. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 622 68 880. Rokiškis
• Naują išmanųjį laikrodį Galaxy 
Watch Samsung. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 679 95 149. Rokiškis
• Gerai veikiantį telefoną Samsung 

MOBILIEJI TELEFONAI

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

• Elektrinį pianiną. Viskas veikia, tik 
apačia įskilusi, bet naudojimui tikrai 
netrukdo. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 675 59 748. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Prašome padovanoti šaldytuvą, 
kompiuterinį stalą. Tel. 8 605 33 586. 
Rokiškis
• Ieškau kas padovanotų mažą 
šuniuką. Tel. 8 678 26 467. Rokiškis
• Ieškau kas padovanotų seną 
sovietinį televizorių, radiją, 
magnetofoną. Šilelis, Horizont, 
Vesna, Elektronika, VEF, Leningrad 
ar kitų pavadinimų.  
Tel. 8 671 28 810. Rokiškis
• Ieškau kas padovanotų didesnį kiekį 
knygų. Tel. 8 619 20 517. Pasvalys
• Gal kažkas turite mažą šuniuką, kad 
augtų nedidelis. Tel. 8 602 07 596. 
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Vaikišką lovytę. Medinis rėmas, su 
apsauga. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 696 61 155. Rokiškis
• Naudotą bet geros būklės Merc3in1 
vežimėlį. Yra priedai, kurie priklauso 
prie vežimėlio (apsauga nuo lietaus, 
vabzdžių ir nuo vėjo arba vėsaus/
šalto oro, apklotukai, čiužinukai, 
nešioklė ir kt.). Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 672 66 375. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Rastas katinėlis. Gal kas pasigedot? 
Kreiptis telefonu 8 698 86699.  
Tel. 8 615 39 228. Rokiškis

RASTA, PAMESTA

• Pigiai keturtaktį trimerį lengvo 
svorio. Tel. 8 676 78 801. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

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

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Segmentinius kiemo vartus su 
stulpais. Ilgis 4,30 m. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 600 77 605. Rokiškis
• Medines duris Laibgaliuose. 
Vieneto kaina 5 Eur. 4 vnt. su mažu 
langu, aukštis 210 cm, plotis 83,5 cm, 
1 vnt. be lango aukštis 200 cm, plotis 
82 cm, 7 vnt. su dideliu langu, aukštis 
208 cm, plotis 81,5 cm.  
Tel. 8 622 05 857. Rokiškis
• Sausas neobliuotas grindų lentas 
4 cm/15 cm, 6,1 m ilgio, 1 kub. m, 
kaina 280 Eur. Tel. 8 610 06 145. 
Rokiškis
• Sausas nebrusuotas colines lentas. 
2,5 kub. m, brusus 15x15 cm, 6, 10 
m ilgio, 13 vnt. Tel. 8 610 06 145. 
Rokiškis
• Naują apatinio degimo katilą-pečių 
16 kW. Kaina 1200 Eur.  
Tel. 8 612 21 760. Rokiškis
• Obliavimo stakles. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 620 42 124. Rokiškis
• Kieto kuro katilą Antara. Kaina 350 
Eur. Tel. 8 621 04 666. Rokiškis
• Naują nedidelę tik iš gamyklos 

STATYBINĖ ĮRANGA

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

• Seną trašų barstytuvą. Daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 694 74 955. Rokiškis
• Trijų metrų pločio kultivatorių 
su volais. Daugiau informacijos 
telefonu. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 694 74 955. Rokiškis
• Trijų korpusų plūgą. Daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 694 74 955. Rokiškis
• Dviejų korpusų plūgą. Daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 694 74 955. 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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• VW Passat B5. Universalas, 1,9 l, 
81 kW, TA iki 2024. Kaina 900 Eur. 
Tel. 8 612 89 032. Rokiškis
• Mercedes Benz A klasės 17 modelis 
dalimis. 1997 m., 1,6 l, CDI, dyzelis. 
Tel. 8 600 54 331. Rokiškis
• Nissan Almera Tino. 2001 m., nauja 
TA 2 m., kablys. Lengvojo lydinio 
ratlankiai. Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 673 06 263. Panevėžys
• Peugeot 206. HDI, 2002 m., 4 
durys, nauja TA 2 m., 5l/100 km. 
Kaina 650 Eur. Tel. 8 673 06 263. 
Panevėžys
• Tvarkingą Citroen Xsara Picasso. 
2000 m., 1,8 l, 85 kw, benzinas-dujos, 
TA iki 2024-08. Kėbulas be rūdžių. 
Dujų balionas atsarginio rato vietoje. 
Daugiau informacijos telefonu, į sms 
neatsakinėju. Kaina 950 Eur.  
Tel. 8 605 03 189. Rokiškis
• Opel Astra. 2006 m. iš Vokietijos 
su vokiška galiojančia TA. Žieminės 
padangos, trys užvedimo rakteliai. 
Kaina 1550 Eur. Tel. 8 621 27 880. 
Rokiškis
• 2pts-4 priekabą su dokumentais. 
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis
• Volkswagen Golf. 2009 m., 2 
l, dyzelis, TA iki 2024 m. Geros 
būklės, be rūdžių. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Priekabos namelio dišlius. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 620 42 124. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Puikų beveik naują hibridinį dviratį 
Decathlon Riverside 900. Tinka ir 
lengvam greitesniam važiavimui 
asfaltu ir miško takais. Dviratis tinka 
ilgom kelionėm, žygiams ir lengvam 
pasivažinėjimui po parkus ir miškus. 
Kaina 290 Eur. Tel. 8 647 70 142. 
Rokiškis
• Audi A3. 2005 m., hečbekas, 
330000 km, TA iki 2023-05, 
mechaninė, 2/3 durys, dyzelis. 
Pakeistos žieminės padangos. Yra 
vasarinių padangų komplektas. 
Važiuotas 1 sezoną, pakeisti 
priekiniai guoliai, stabdžių diskai ir 
kaladėlės. Kaina 2200 Eur.  
Tel. 8 627 91 571. Rokiškis
• Audi A6 C5 quatro. 1998 m., TA iki 
2024-10. Tel. 8 618 05 923. Rokiškis
• Ekonomišką talpią Audi A6. 2,0 l, 
TDI, priekiniai varomi, mechanine 
dėžė. Automobilio kėbulas turi 
trūkumų, salone reiktų pasidaryti 
cheminį valymą. Kaina 3000 Eur. 
Tel. 8 625 56 632. Rokiškis
• 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 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

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Opel originalius ratlankis R17 
5/110. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Ratlankius R15 4/114. Kaina 150 
Eur. Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Mercedes originalius ratlankius 
R16, R15. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Audi R16, 17 ratlankius.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
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Rokiškio rajono savivaldybės admi-
nistracija skelbia konkursą į Rokiškio 
rajono savivaldybės administracijos 
Statybų ir infrastruktūros plėtros 
skyriaus vyriausiojo specialisto (ko-
eficientas – 8,60, karjeros valstybės 
tarnautojas) pareigoms užimti. Iš-

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

Užs. 1964

2022.11.10 Rokiškis, Sodininkų g.4 ir Sodinin-
kų g.6 bus ženklinamos (kad. Nr.7375/0006:61 ir 
7375/0006:62) žemės sklypų ribos. Kviečiame da-
lyvauti matavimuose SB "Sakališkis" sodo pirmi-
ninką.
Tomo Jankausko individuali veikla
Tel. Pasiteiravimui: 8-674 22216

Užs. 1960

Rajono savivaldybės administra-
cijos direktorius spalio 27 d. pa-
sirašė įsakymą Nr. AV-1118 ,,Dėl 
apvaliosios medienos gabenimo 
ir eismo ribojimo“. Sprendimas 
skelbiamas savivaldybės interneto 
puslapyje http://old.rokiskis.lt/ (žr. 

http://old.rokiskis.lt/lt/teisine-pagalba/teises-ak-
tai_4684/e-teisekura/9524/p0.html).

Užs. 1962

• Mercedes Benz ratlankius R15, 
R16 5/112. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• VW Golf 4 R15 lengvojo 
lydinio ratlankius su žieminėmis 
padangomis. Kaina sutartinė. Tel. 8 
616 37 038. Rokiškis
• Audi A4 B5 dalimis. 1997 m., 
1,9 l, 81 kW. Tel. 8 682 58 004. 
Rokiškis
• Opel Meriva dalimis. 2004 m., 1,7 
l, CDTI, 74 kW. Tel. 8 619 11 054. 
Rokiškis
• Lengvojo lydinio ratus R17. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 675 16 894. Rokiškis
• Audi lengvojo lydinio ratlankius 
su žieminėmis padangomis 215/55 
R16. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 698 16 564. 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
• Lengvojo lydinio Renault 15 
ratlankius. Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 682 11 635. Rokiškis
• Skardinius R16 ratlankius su 
žieminėmis Hankook padangomis 
nuo Toyota Avensis. Padangos apie 

6 mm. Yra originalūs ratų gaubtai ir 
veržlės ratų prisukimui. Kaina 160 
Eur. Tel. 8 673 00 274. Rokiškis
• Geros būklės mažai važinėtas 4 
žiemines padangas 205/55 R16. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 687 27 396. 
Rokiškis
• Padangas 205/55 R16 M+S (4-5 
mm) Continental. 4 vnt. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 620 24 459. Rokiškis
• 2006-2010 m. VW Passat B6 duris 
(yra sidabrinės ir pilkos spalvos), 
2006 m. Golf V sidabrinės spalvos 4 
duris ir galinį dangtį (gera būklė).  
Tel. 8 623 03 533. Rokiškis
• Naudotus R16 ratlankius su 
žieminėmis padangomis nuo Škoda. 
5 skylių, 112 mm tarp skylių, 
centrinė skylė 57,1. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• Volvo lengvojo lydinio ratlankius 
su žieminėmis padangomis 205/60 
R16. 4 vnt., 2020 m. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 623 03 533. Rokiškis
• Seat ratlankius R16 5/112. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• 4 vnt. Toyota ratlankių. 100 tarp 
skylių su žieminėmis padangomis. 
Padangos naudotos vieną sezoną 
(205/60 R16). Daugiau informacijos 
telefonu. Tel. 8 615 44 831. Rokiškis
• Passat B5 B5+ dalimis. 1,9 l, 81 
kW, 85 kW, 96 kW. Tel. 8 682 58 
004. Rokiškis

• Lengvojo lydinio ratlankius R14 
su padangomis M+S Golf. Kaina už 
visus 4 vnt. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• 4 žieminės padangas R14 su 
ratlankiais. Tel. 8 615 69 182. 
Rokiškis
• Padangas 225/55 R16 M+S 
Hankook 2020 m. Likutis 6 mm. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Opel Astra dalimis. 2002 m., 
universalas. Yra kablys.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Padangas 215/65 R16. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 620 42 124. Rokiškis
• Ratlankius Opel R15 4/100 R17 
5/110, Mercedes R16, Toyota 
skardinius 5/100 R16, Volkswagen, 
Audi ratlankius, Opel R17 5/115, 
Ford R16, Volkswagen Taureg R17 
5/130. Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• 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
• Geros būklės 2 žiemines padangas 
195/65 R15. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 622 68 880. 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
• VW Golf dalimis. 2001 m., 1,9 l, 
TDI. Tel. 8 629 45 390. Rokiškis

Matininkas Juozas Dūdėnas 2022-11-24 10.00 val. 
atliks kadastrinius matavimus sklypo projektinis 
Nr. 7335/2:proj.635, esančio Krylių k., Kamajų sen., 
Rokiškio r. sav. Kviečiame dalyvauti ribų ženklini-
me gretimo žemės sklypo kadastro Nr. 7335/2:209 
paveldėtojus. Kontaktinė informacija: Tel. 8 606 
42947 matininkas.dudenas@gmail.com Adresas: 
Maironio g. 4, Utena 

Užs. 1965



07:55 Šaunusis Skūbis-Dū 
08:25 Tomo ir Džerio šou 
08:55 Ogis ir tarakonai 
09:05 Džiunglių būrys 
11:05 Mano draugas delfinas
13:15 Turi mylėti šunis
15:25 Policininkų šou
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Kaukės
22:10 Parkeris 
00:35 Šalta naktis 

Btv

06:25 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu 
07:00 Tarptautinis galiūnų 
turnyras
08:00 Varom!
08:30 Tauro ragas

09:00 Europos galiūnų komandinė 
taurė 2022 
10:00 Lego meistrai 
11:00 Europos tyrų naujakuriai 
12:10 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai. Revizija 
13:20 Nacionaliniai darbo 
ypatumai 
14:25 Ekstrasensų mūšis 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Vilniaus Rytas - Kauno Žalgiris
19:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Šiaulių Šiauliai - Jonavos CBet
21:45 Gyvi numirėliai 
22:55 Ko nori vyrai 
01:15 Gyvi numirėliai

Lrytas

07.00 Juvelyrų klanas
08.00 Kuriantys Lietuvą
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06:00 Himnas
06:02 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
06:30 Nuomonę ant 
stalo!
07:30 Bendrom jėgom 
08:30 Mano pasas 
meluoja
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
09:30 Žinios
12:00 Miestų paslaptys 
12:50 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 Mari Fransin
00:35 Nuo Lietuvos nepabėgsi

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
10:0 0Virtuvės istorijos
10:30 Gardu Gardu 
11:00 Penkių žvaigždučių būstas
11:3 0Kosmosas. Erdvės ir laiko 
odisėja
12:35 Mozlis
14:35 Laukiniai gyvūnai. Didysis 
dramblio nuotykis 
16:30 Armijoje 
18:30 TV3 žinios 
19:30 galvOK 
21:30 Kuždesių sala

Lnk

06:30 Zigis ir Ryklys 
07:05 Žmogus-voras 
07:35 Deksterio laboratorija 
08:05 Šaunusis Skūbis-Dū 
08:35 Tomo ir Džerio šou 

09:05 Ogis ir tarakonai 
09:15 Didžioji kriaušė ir magiška 
jos kelionė 
10:55 Kaip tapti Kalėdų Seneliu? 
12:50 Sugrįžęs iš praeities 
15:10 Prestižas
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Namo su laikrodžiais 
paslaptis 
21:40 Papuolei! 
23:45 Savaitė be žmonų 
01:50 22-oji mylia

Btv

06:25 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu 
07:00 Lūšys ir aš 
08:00 Pričiupom!
08:30 Varom!

09:00 Miško atspalviai
09:30 Gyvenu čia
10:00 Lego meistrai 
11:00 Europos tyrų naujakuriai 
12:10 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai 
13:20 Nacionaliniai darbo 
ypatumai 
14:25 Ekstrasensų mūšis 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Klaipėdos Neptūnas - Alytaus 
Wolves
19:30 Muzikinė kaukė
22:05 Pabėgimas
23:55 Pelninga žemė
01:40 Amerikietiškos imtynės

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
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 Gimę džiaugtis
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 Mano ne mano namai 
22:35 Karalius Niujorke

Tv3

06:00 Triukšmingi namai (kart.)
07:00 Transformeriai. Kibernetinė 
Visata

07:30 Keista šeimynėlė
08:00 Slibinų dresuotojai. 
Pašėlusios gaudynės (kart.)
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 Mano augintinis dinozauras 
15:00 Greitis 
17:20 Starkus stato
18:30 TV3 žinios 
19:30 X Faktorius
22:00 Bornas. Palikimas

Lnk

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

08.30 Kaimo akademija
09.00 Aiškiaregė
10.00 Krepšinio pasaulyje
10.30 Gyvenimas versle
11.00 Atliekų kultūra
11.30 Sveikatos kodas
12.00 Vieno nusikaltimo istorija 
14.00 Teisingumo agentai
16.00 Žinios
16.30 24/7
17.30 Pusvalandis su Valatka
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 
01.00 Teisingumo agentai
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, 
Lietuva
08:55 Pagalbos šauksmas 
09:45 Įstatymas ir tvarka
10:30 Paskutinis pėdsakas
11:15 Euromaxx
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 Tredstounas
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 Taksi 3

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 Mirtina nuoma
00:20 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 CSI. Kriminalistai 
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Bėgte visą naktį
23:20 Gyvi numirėliai 
00:25 Ko nori vyrai

Lrytas

06.15 TV parduotuvė
06.30 Reali mistika
07.30 Aiškiaregė
10.00  Pirmi kartai. 60+

10.30 Gyvenimas versle
11.00 „Paslaptys
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

15TV PROGRAMA www.rokiskiosirena.lt
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
06:30 Žinios
06:37 Labas rytas, 
Lietuva
08:55 Pagalbos šauksmas 
09:45 Įstatymas ir tvarka
10:30 Paskutinis pėdsakas
11:15 Euromaxx
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Kaip atsiranda 
daiktai 
13:00 Gyvenk kaip 
galima švariau
13:30 Gamtininko užrašai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva

16:30 Seselė Beti
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Istorijos perimetrai
22:30 Dviračio žinios
23:00 Tredstounas
23:50 Įstatymas ir tvarka
00:35 Kaip atsiranda daiktai

Tv3

06:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga
06:35 Triukšmingi namai
07:10 Slibinų dresuotojai. 
Pašėlusios gaudynės
07:45 Karštai su tv3.lt
08:55 Meilės sūkuryje

10:00 Mažoji našlė
11:00 Bjaurusis ančiukas
12:00 Nuodėminga žemė
14:00 Ir turtuoliai verkia
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios 
19:30 Dėmesio centre su Edmundu 
Jakilaičiu
20:00 Prieš srovę
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 Šanchajaus darbelis

Lnk

06:00 Deksterio laboratorija 
06:30 Tomo ir Džerio šou 
07:00 Turtuolė varguolė 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 

10:00 Monikai reikia meilės 
11:00 Nuo... Iki... 
12:00 Vidurdienio žinios 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Pabelsk į mano širdį 
15:30 Lemties paslaptys 
16:35 Labas vakaras, Lietuva 
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 5 
21:30 Žinios
22:30 Ant ribos

Btv

06:00 Kalnietis 
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:25 44-as skyrius 
09:25 Šuo 
10:35 CSI. Kriminalistai 

11:35 MentalistasR 
12:30 Kalnietis 
13:30 Mano virtuvė geriausia
14:50 44-as skyrius 
15:55 Šuo 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 CSI. Kriminalistai 
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas
20:30 Pričiupom! 
21:00 Karo kiaulės
22:45 Bėgte visą naktį 
01:05 Nepamirštamas tyrimas

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  Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Lietuva tiesiogiai
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  Lietuva tiesiogiai
23.30 Neatrasta Rusija
00.35 Teisingumo agentai



- Girdėjau, vakar su žmona 
susimušei?

- Taip, bet ji paskui ant 
kelių atsiklaupusi manęs 
atsiprašinėjo.

- Ir ką ji sakė?
- Lįsk iš po lovos, kvaily!
***
- Šiandien aš noriu 

suderinti darbą su malonumu 
- jūs atleidžiamas, - ištarė 
darbuotojui viršininkas.

***
- Panele, ar kitą šokį jūs 

laisva?
- Taip!
- Tada prašau pasaugoti 

mano limonadą.
***
Trys didžiausios tragedijos 

vyro gyvenime:
1. Nėra moters
2. Nėra darbo
3. Įbrėžimas ant 

automobilio
***
- Kas tu?
- Geroji Fėja.
- O kodėl su kirviu?
- Nuotaika bloga!
***
Šnekasi du draugeliai:
- Tu žinai, Antanai, aš esu 

žiauriai darbštus vyras. Viską 
darau pats. Pats automobilį 
susiremontuoju, pats bute 
remontą padarau, pats valgyt 
sau išsiverdu, pats išsiskalbiu, 
pats kambarius tvarkau, 
kilimus dulkinu. Žodžiu, viską 
darau pats.

- Tai tu auksas, o ne vyras. 
Kodėl tu iki šiol žmonos 

neturi?
- Aš gi tau aiškinu: aš viską 

darau pats.
***
Filosofijos paskaita. 

Dėstytojas aiškina:
- Taigi, remdamiesi 

žymiausiais filosofais, galime 
teigti, kad žmogus patiria 
laimę ne įgijęs norimus 
dalykus, o jų siekdamas. 
Būtent tų dalykų siekimo 
procese...

Staiga pasigirsta kažkokio 
studento balsas:

- Ponas profesoriau, o ar 
jūs kada nors bandėte viduryje 
žiemos, tamsią naktį bėgti prie 
paskutinio autobuso, kuris jau 
ruošiasi išvažiuoti iš stotelės?

***
Vyras išgirsta skambutį į 

duris, atidaro, o ten uošvienė. 
Ji ir skundžiasi žentui:

- Mane vyras išvarė, 
ar galiu keletą dienų čia 
pagyventi?

- Žinoma, įsikurkite 
ten, prie laiptų, kad 
netrukdytumėte kaimynui 
durų atsidaryti.

***
- Tėti, o kodėl mamai 

nuolat skauda galvą?
- Todėl, kad aš namo 

parnešu mažai pinigų.
- O kodėl tu namo parneši 

mažai pinigų?
- Nes dalis tų pinigų lieka 

pas tetas, kurioms nieko 
neskauda.

Lapkričio 4-oji, 
penktadienis,  

44 savaitė
Iki Naujųjų liko  57 dienos

Dangaus kūnai: saulė teka 7.27 val. 
leidžiasi 16.36 val. 

Dienos ilgumas 9.38 val.
Mėnulis (priešpilnis)

Simajudas, Vėlių paminėklai

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Agrikola, Karolis, Modesta, Vitalis, 
Eibartas, Vaidmina, Vitalijus, Vitalius

Rytoj: Elžbieta, Zacharijas, Audangas, 
Gedvydė, Florijonas, Elzė

Poryt: Leonardas, Melanijus, 
Ašmantas, Vygaudė, Armantas

Šiandien Lietuvos istorijoje:
1930 — gimė Vytautas Andziulis — 

Lietuvos pasipriešinimo sovietų okupaci-
niam režimui veikėjas. Salių kaime (prie 
Kauno) po savo gyvenamu namu 1978—
1981 m. įrengė nelegalią spaustuvę-lei-
dyklą „ab“. 1998 m. apdovanotas Gedi-
mino 3 laipsnio ordinu. Mirė 2018 m.

1946 — gimė Bronius Bušma, pa-
augliams išleidęs apysakas „Strazdanota 
vasara“ ir „Markizas — angelų karalius“ 
(1991).

1946 — gimė kompozitorius Anato-
lijus Lapinskas.

1985 — Vilniuje mirė lietuvių liaudies 
skulptorius Lionginas Šepka. Gimė 1907 
m.

2010 — Vilniuje prie šv. Rapolo baž-
nyčios buvo atidengtas paminklas mon-
sinjorui Kazimierui Vasiliauskui. K.Va-
siliauskas buvo apdovanotas Lietuvos 
kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio 
ordinu, Lietuvos nepriklausomybės me-
daliu, Santarvės fondo premija. Monsin-
joras mirė 2001 m.

Šiandien pasaulio istorijoje:
1307 — Šveicarijos konfederacija pa-

skelbė atsiskirianti nuo Austrijos.
1520 — Danijos karalius Kristianas II 

karūnuotas ir Švedijos karaliumi.
1650 — Hagoje gimė Anglijos kara-

lius Viljamas III.
1847 — Leipcige mirė vokiečių kom-

pozitorius ir pianistas Felix Mendelssohn 
(Feliksas Mendelsonas).

1890 — Londone oficialiai pradėjo 
veikti pirmoji elektrinio metropoliteno 
sistema.

1922 — britų archeologas Howard 
Carter (Hovardas Karteris) Egipte rado 
pirmuosius faraono Tutanchamono kapo 
pėdsakus.

1946 — įkurta JTO švietimo, mokslo 
ir kultūros organizacija UNESCO.

1952 — JAV prezidentu tapo Dwigh-
tas D. Eisenhoweris (Dvaitas D. Eizenhau-
eris).

1966 — trečdalį Italijos apsėmė di-
džiausias per šios šalies istoriją potvy-
nis. Nuo išorinio pasaulio buvo atkirsta 
Florencija, kur nukentėjo daugelis šio 
istorine ir kultūrine praeitimi garsaus 
miesto lobių. Venecija atsidūrė 1,94 m po 
vandeniu.

Post scriptum:
Ir velnias turi viršininką.

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas 

Lapkričio 5 d. Naktį 3
Dieną 9

PR,
5-10 m/s

Lapkričio 6 d. Naktį 6
Dieną 9

P,
3-8 m/s

Lapkričio 7 d. Naktį 5
Dieną 10

P,
3-8 m/s

Lapkričio 8 d. Naktį 6
Dieną 10

PV,
2-6 m/s

Orų prognozė lapkričio 5 d. - lapkričio 8 d.

Greiti suktinukai su dešrelėmis

1. Duonos riekeles iškočioti iki maždaug 3 mm storio.
2. Dešreles perpjauti per pusę jas taip sutrumpinant, dėti po vieną ant duonos 
riekelės ir susukti į suktinuką.
3. Į dubenėlį įmušti kiaušinius, į kitą indelį suberti džiūvėsėlius.
4. Paruoštus suktinukus apvolioti kiaušinių plakinyje, tuomet džiūvėsėliuose.
5. Į keptuvę įpilti aliejaus, įkaitinti ant vidutinės kaitros, sudėti suktinukus ir kepti iki 
auksinės spalvos, tuomet apversti ir vėl pakepti, taip apkepti iš visų pusių.
6. Lėkštę padengti popieriniu rankšluosčiu, sudėti iškepusius suktinukus, kad susi-
gertų aliejaus perteklius.

INGREDIENTAI:
• 8 vienetai šviesios forminės duonos
• 2 vienetai kiaušinių
• 4 vienetai dešrelių (žr. patarimus, galima naudoti ir mėgstamą kumpį, saliamio 

dešrytę)
• 150 gramų džiūvėsėlių
• pagal poreikį aliejaus

ANEKDOTAI
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