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Gyventojus gąsdina palaidi šunys, 
seniūnija neturi kur 
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Pandėlio parko kalnas pasipuošė 
moliūgais – žibintais 8 p.

Darbdaviams – netinkama kvalifikacija, 
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Jauni menininkai bandė pažadinti Obelius – 
savaitgalį viliojo šviesos instaliacijomis

6 p.

Operos solistės I. Jasiūnaitės 
daiktai sugrįžo į Rokiškį

Liongino Šepkos premija nesusigundė 
nei vienas rokiškėnas 
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Darbdaviams – netinkama kvalifikacija,      bedarbiams – savos priežastys nedirbti
Aušra MALINAUSKIENĖ

Po keturių mėnesių pertrau-
kos Užimtumo tarnybos Rokiš-
kio skyriaus darbuotojos kartu 
su vietos savivaldos atstovais bei 
darbdaviais atnaujino susitiki-
mus su bedarbiais rajono seniū-
nijose. Šįkart toks darbinis vi-
zitas surengtas Jūžintuose, kur 
apie įsidarbinimo perspektyvas 
ir bedarbiams siūlomas paslau-
gas pasiklausyti atėjo 13 vietos 
gyventojų, kai registruotų be-
darbių čia iš viso yra 71. 

Rodiklis nedidelis
Panevėžio apskrityje Rokiškis 

išsiskiria aukščiausiu nedarbo ly-
giu, todėl baigiantis spalio mėne-
siui Užimtumo tarnybos Rokiškio 
skyriaus vedėja Dalia Starkuvienė 
ir paslaugų darbdaviams specialis-
tė Algirda Žemaitienė vėl išsiruo-
šė į rajono seniūnijas, kur susitin-
ka su vietos bedarbiais ir aiškinasi 
jų galimybes bei poreikius dėl įsi-
darbinimo. 

Pirmąjį šių metų pusmetį buvo 
aplankytos keturios didesnės se-
niūnijos: Juodupė, Kamajai, Obe-
liai ir Pandėlys. Jose darbdaviai, 
savivaldos ir Užimtumo tarnybos 
atstovai, bandė su ilgalaikiais be-
darbiais ieškoti priežasčių, kodėl 
žmonės nedirba ir kaip jiems pa-
dėti. Po to nuo birželio iki spalio 
pabaigos buvo padaryta pertrauka. 

„Vėl pradedame apsilankymus 
seniūnijose. Skaičiuojant procen-
tais tiek, kiek Jūžintų seniūnijoje 
yra neturinčių darbo, į susitikimą 
atėjo nedaug žmonių. Bendrai ne-
darbas šioje seniūnijoje siekia 8,9 
proc. lyginant su kitomis Rokiškio 
rajono seniūnijomis, šis rodiklis 
nėra didelis. Jūžintų seniūnijos 
gyventojai dirba mieste, pas vietos 

D. Starkuvienė: „Užsidirbti pačiam yra daug svarbiau ir oriau, negu gauti 
pašalpas“. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

ūkininkus, čia esančiose įmonės ir 
įstaigose“, – „Rokiškio Sirenai“ 
sakė D. Starkuvienė.

Tikslas – padėti sugrįžti
Pagrindinis susitikimų seniū-

nijose tikslas – padėti sugrįžti į 
darbo rinką arba padidinti vietos 
gyventojų užimtumą. 

„Iš jūsų norime grįžtamojo ry-
šio, siekiame išsiaiškinti proble-
mas, trukdančias sugrįžti į darbą, 
ir pasikalbėti su kokiais sunku-
mais susiduriate. Taip pat norime 
aptarti kaip bendromis jėgomis 
būtų galima spręsti jūsų išvardin-
tas bėdas“, – į susirinkusius bedar-
bius kreipėsi D. Starkuvienė. 

Atskyrė priežastis
Pirmiausia atėjusieji buvo su-

pažindinti su nauju užimtumo 
įstatymu, įsigaliojusiu nuo liepos 
1 dienos, kuris labai aiškiai siekia 
atskirti galinčius dirbti ir norinčius 
dirbti, paliekant jiems bedarbio 
statusą. 

„Naujas įstatymas bando at-

skirti objektyvias priežastis, dėl 
kurių žmogus dirbti negali, tai yra 
namuose slaugomas ar prižiūrimas 
šeimos narys, kurio negalima pa-
likti, priklausomybės nuo alkoho-
lio, narkotikų ar azartinių lošimų, 
didžiuliai fi nansiniai įsipareigoji-
mai: skolos, antstoliai, tai suma-
žina motyvaciją dirbti, nes labai 
daug lėšų nuskaičiuojama iš darbo 
užmokesčio, taip pat susisiekimo 
problemos, socialinių įgūdžių ir 
motyvacijos dirbti trūkumas“, – 
vardijo D. Starkuvienė. 

Visa specialistų komanda
Kaip aiškino ji, kiekvienas be-

darbis kartu su Užimtumo tarny-
bos konsultantu turi išsigryninti 
savo problemas, tada jam atsiran-
da galimybė gauti ne bedarbio, o 
besirengiančio darbo rinkai statu-
są. Tai reiškia, kad su tokiais as-
menimis bus dirbama dar inten-
syviau, siekiant pašalinti esamas 
kliūtis ir padėti asmenims sugrįžti 
į darbinę rinką.  

„Tam tikslui Užimtumo tar-

nybos Rokiškio skyriuje įsteigta 
atvejo vadybininko pareigybė. 
Šis darbuotojas dirba su besiren-
giančiais darbo rinkai asmenimis. 
Tokiems asmenims bus teikiama 
kompleksinė pagalba: psichologo, 
teisininko, socialinio darbuotojo 
konsultacijos, vyks motyvaciją di-
dinantys užsiėmimai. Jų metu bus 
bandoma pašalinti nustatytas kliū-
tis. Tikimės, kad dalis šių asmenų 
sugebės įveikti savo problemas ir 
sugrįžti į darbą“, – jūžintiškiams 
aiškino D. Starkuvienė. 

Mokytis ne vėlu
Ji pabrėžė, kad tuo pačiu didi-

namas ir netoleravimas nelega-
liam darbui, todėl pasiūlė atvirai 
kalbėtis su darbdaviais dėl lega-
laus įdarbinimo bei pagalvoti apie 
galimybes persikvalifi kuoti ar 
mokytis naujų specialybių. Juolab 
kad Užimtumo tarnyba tam sudaro 
visas galimybes: apmoka mokymo 
programą, moka stipendiją, pa-
dengia apgyvendinimo ir kelionės 
išlaidas.  

„Mūsų tarnybos specialistai 
gali pakonsultuoti kokių specialy-
bių darbuotojų trūksta konkrečioje 
seniūnijoje, ko ieško darbdaviai. 
Naudokitės visomis galimybėmis, 
nes posakis, kad mokytis niekada 
nė vėlu dabar yra labai aktualus. 
Manau, kad užsidirbti pačiam yra 
daug svarbiau ir oriau, negu gauti 
pašalpas“, – kalbėjo D. Starkuvie-
nė. 

Galimybių tikrai yra
Užimtumo tarnybos paslaugų 

darbdaviams specialistė A. Že-
maitienė sakė, kad dabar Jūžintų 
seniūnijoje yra labai mažai laisvų 
darbo vietų. Šiuo metu Rokiškio 
socialinės paramos centro Jūžintų 
padalinys, kuriame slaugomi se-
neliai, ieško bendrosios praktikos 
slaugytojos, tačiau čia vietoje nėra 
tokių darbuotojų.

„Šiuo metu mūsų skyriuje netu-
rime registruotų bendrosios prak-
tikos slaugytojų. Žmones reikia 
skatinti mokytis“, – teigė paslaugų 
darbdaviams specialistė A. Žemai-

RINKIMAI 2023:
Lapkričio 12 d. vyks diskusija „Mero pažadai“
Lapkričio 12 d., šeštadienį, 17 val. Rokiškio rajono savivaldybės gyventojai ir svečiai maloniai kviečiami į Rokiškio rajono mero kadencijos darbų bei bendros rajono 
situacijos aptarimui skirtą diskusiją, kuri vyks akcinės bendrovės „Rokiškio sūris“ konferencijų salėje (Pramonės g. 3, Rokiškis).
Diskusijoje dalyvaus Rokiškio rajono meras Ramūnas Godeliauskas, Tėvynės sajungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) Rokiškio skyriaus vadovė Audronė 
Kaupienė, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ kandidatas į merus Antanas Vagonis, koalicijos „Už laisvę augtis“ vadovas Irmantas Tarvydis. 
Jei diskusijoje negalėsite dalyvauti gyvai, bus galimybė stebėti tiesiogines transliacijas „Rokiškio Sirena“ ir „Žinau, ką renku“ facebook puslapiuose.

„Žinau, ką renku“ inf. 

Jūžintų seniūnas V. Stakys pasidalino savo patirtimi apie darbuotojų kvalifikaciją.
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Darbdaviams – netinkama kvalifikacija,      bedarbiams – savos priežastys nedirbti

Pasak A. Žemaitienės, Jūžintų seniūnijoje yra labai mažai laisvų darbo vietų.

tienė 
Jos duomenimis, jūžintiškus 

galėtų įdarbinti čia veikiančios už-
darosios akcinės bendrovės „Tria-
sas“, kurios vadovas Jonas Rubi-
kis dalyvavo susitikime, ir įmonės 
„Miško draugas“ padalinys, kurią 
atstovavo Leonas Adomonis. Pir-
moji veikia Jūžintuose, antroji – 
Laibgaliuose, todėl jose tikrai būtų 
patogu dirbti vietos gyventojams. 

„UAB „Miško draugas“ Laib-
galiuose yra įsidarbinusi praktiš-
kai visus, neturinčius darbo, todėl 
jau ieško ir iš aplinkinių gyven-
viečių. Taip pat darbuotojų reikia 
ir žemės ūkio bendrovei „Audru-
pio paukštynas“. Viena didžiausių 
bėdų, jeigu žmogus nevairuoja, o 
autobusas važiuoja kitomis valan-
domis nei darbo laikas, ypač, jeigu 
asmuo dirba didžiuosiuose preky-
bos centruose ar gamybinėse įmo-
nėse  Rokiškyje. Tai anksti ryte ir 

vėlai vakare nėra kaip visuomeni-
niu transportu nei nuvažiuoti iki 
miesto, nei grįžti namo“, – paste-
bėjo paslaugų darbdaviams speci-
alistė A. Žemaitienė. 

Vadovų pageidavimai
Šiame susitikime dalyvavęs 

bendrovės „Triasas“ direktorius J. 
Rubikis pabrėžė, kad darbdaviai 
visada laukia kokybės, paprastai 
prasidedančios nuo darbuotojo 
kvalifikacijos. 

„Pas mus daugiausiai darbuo-
tojų – vairuotojai. Kai jie ieško 
darbo, jų kvalifikaciją atspindi 
pažymėjimas, bet, deja, dokumen-
te nesimato realybės, kaip yra iš 
tikrųjų. Po kurio laiko paaiškėja, 
kad dalis iš atėjusių dirbti pažįsta 
tik vairą ir du pedalus, o nežino 
kam skirtas trečias pedalas. Kaip 
nekeista, tai  tik neseniai pradėju-
sių dirbti problema. Čia – akmuo 

į ruošiančiųjų specialistus daržą, 
nes, tikėtina, kad mokymo įstai-
gos suinteresuotos į pajamas, o 
rezultatas – dokumentas išduotas, 
o žmogus darbui neparuoštas. Kai 
kuriems iš viso be reikalo būna iš-
duodamas pažymėjimas“, – savo 
pastebėjimais dalinosi J. Rubikis.  

Verslininkas pateikė ir siūly-
mų ieškantiems darbo, kad reikia 
patiems labiau rodyti iniciatyvą ir 
stengtis kuo daugiau informacijos 
pateikti apie save, atskleidžiant 
savo gerąsias individualias savy-
bes, tuomet darbo pradžia bus len-
gvesnė ir sklandesnė. 

1 000 eurų „į rankas“
Kitas darbdavio bendrovės 

„Miško draugas“, užsiimančios 
malkų eksportu, atstovas L. Ado-
monis sakė, kad pas juos dirba 13 
žmonių iš Jūžintų seniūnijos gy-
venviečių: Laibgalių, Ragelių ir 
pačių Jūžintų. 

„Pas mus darbuojasi tik šios se-
niūnijos žmonės. Darbas nėra sun-
kus, tai – malkų pakavimas ir fasa-
vimas, kurių greit išmokstama. Tik 
reikia turėti noro dirbti. Pastebė-
jau, kai ateina žmogus, jis, rodos, 
viską moka, o po kelių dienų jam 
pasidaro per sunku, blogai, nebe-
lieka motyvacijos. Mūsų įmonėje 
„į rankas“ uždirbama 1 000 eurų. 
Pagrindinis reikalavimas yra laiku 
atvykti į darbą, be to, esant reika-
lui, galima pasiimti laisvą dieną, 
kas nori užsidirbti, gali darbuotis 
viršvalandžius. Šiandien dar gali-
me priimti 3-4 žmones“, – kalbėjo 
L. Adomonis. 

Neparodo kvalifikacijos
Kadangi Rokiškio rajono savi-

valdybė yra Užimtumo tarnybos 
Rokiškio skyriaus socialinis par-
tneris, tai savo žodį tarė ir meras 
Ramūnas Godeliauskas bei Jūžin-
tų seniūnas Vytautas Stakys. Pasak 
mero, dar šių metų pradžioje imta 
važinėti į seniūnijas ir aiškintis, 

kaip savivalda gali prisidėti maži-
nant nedarbą rajone. Kaip vieną iš 
privalumų, jis įvardino nuo spalio 
1-os atsiradusią galimybę visame 
rajone nemokamai važiuoti „Ro-
kiškio autobusų parko“ autobu-
sais, nes tai leidžia žmonėms len-
gviau pasiekti kitas rajono vietas. 

Jūžintų seniūnas V. Stakys taip 
pat pasidalino savo patirtimi apie 
darbuotojų kvalifikaciją, kai do-
kumentas – pažymėjimas, tikrai 
neparodo atėjusio dirbti profesi-
nio pasirengimo. Seniūnas pateikė 
pavyzdį, kai įsidarbino plytelių 
klojėjas, o paaiškėjo, kad to darbo 
jis nemoka, geriausiai ką sugeba – 
skaldyti malkas. 

Blogas susiekimas
Kol didžioji dalis Jūžintų se-

niūnijos bedarbių tyliai sėdėjo ir 
klausėsi svečių, drąsiausieji aiš-
kino kodėl negali dirbti arba dės-
tė kliūtis, kurios kiša koją ieškant 
darbo. Priežasčių buvo visokiau-
sių: nuo prastos fizinės ir psichinės 
sveikatos, artimųjų slaugymo iki 

per ilgo atstumo ar netinkamo iš-
silavinimo. Besikalbant paaiškėjo, 
kad vienos didžiausių problemų, 
jog bedarbiai neturi vairuotojo pa-
žymėjimų arba nėra kitų galimy-
bių, kaip pasiekti darbo vietą. 

„Protinio darbo dirbti negaliu, 
nes neturiu proto, o fizinio, nes ne-
turiu sveikatos. Silpnas regėjimas, 
nepraeinu komisijos. Galiu eiti į 
savivaldybę, esu tinkamas admi-
nistraciniam darbui, mero patarėju 
komunikacijai galiu būti“, – kal-
bėjo vienas iš neturinčiųjų darbo, 
po šio pasisakymo sukėlęs juoko 
bangą. 

Tiesą sakant, tarp dalyvavu-
siųjų atsirado pora realiai darbo 
paieškomis susidomėjusių moterų. 
Viena, grįžusi iš emigracijos, sė-
kmingai baigė užimtumo tarnybos 
pasiūlytus mokymus ir artimiausiu 
metu planuoja įsidarbinti. Kita aiš-
kinosi mokymosi sąlygas Utenoje, 
kur baigusi mokslus galėtų įsidar-
binti Rokiškyje. 

J. Rubikis:  „Kai kuriems iš viso be reikalo būna išduodamas pažymėjimas“.

L. Adomonis: „Tik reikia turėti noro dirbti.“Į susitikimą atėjo 13 vietos gyventojų, kai registruotų bedarbių čia iš viso yra 71. 
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Gyventojus gąsdina palaidi šunys, seniūnija 
neturi kur priglausti visų beglobių gyvūnų

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Į „Rokiškio Sirenos“ redak-
ciją kreipėsi palaidų šunų pul-
dinėjimo neapsikentusi rokiš-
kietė. Pasak moters, Rokiškio 
pakrašty lakstantys keturkojai 
praeivius gąsdina jau ne pirmus 
metus.

Vaikšto ir vaikai
„Pėsčiųjų taku Rokiškis–Kavo-

liškis einančius praeivius nuolat 
puldinėja palaidi šunys. Infor-
muokite, gal šeimininkai atkreips 
dėmesį ir susitvarkys. O gal šunys 
niekieno, tai kažkas turi juos už-
daryti“, – sakė moteris, atsiuntusi 
ir filmuotą medžiagą, kaip trys ke-
turkojai „pasveikina“ praeivius.

 Pakalbinta rokiškėnė sakė šiuo 
taku praeinanti bent tris kartus per 
savaitę, apskritai šunų nebijanti, 
tačiau jaučiasi ne visai saugiai, 
kai trys svetimi keturkojai pasto-
ja kelią. „Tuo pačiu pėsčiųjų taku 
vaikšto vaikai, profesinės moky-
klos mokiniai, kiti žmonės, kurie 
bijo šunų, kaip jiems praeiti?

 Man nebuvo įkandę, bet neži-
nau, kas ten jiems pasirodys. Visus 
aploja, kas praeina, pravažiuoja 
dviračiu. Ir pernai, užpernai, kai 
per pandemiją vaikščiodavome, 
jie čia buvo. Mes pasišnekame su 
pažįstamais, kieno tie šunys, Ka-
voliškio žmonės jau žino tą vietą“, 

– pasakojo moteris.
Rokiškėnei kantrybė trūko, kai 

praėjusią savaitę einant taku į Ka-
voliškį, trys keturkojai vėl pastojo 
jai kelią, o grįžtant atgal situacija 
nepasikeitė.

Įspėjo šeimininkus
Rokiškio kaimiškosios seniū-

nijos seniūno pavaduotojas Vil-
mantas Raupys nenustebo išgirdęs 
apie šalia pėsčiųjų tako į Kavoliš-
kį laisvai bėgiojančius keturkojus 
ir sakė jau apsilankęs sodyboje, iš 
kurios atbėga minėti šunys.

„Aš pats mačiau, kad tie šunys 
bėgioja, ir žmonės skambino, se-
niūnija sprendžia šią problemą.  

Kalbėjomės su gyventojais, kurie 
laiko šunį. Kiti du šunys pas juos 
atbėga iš kito namo. Žmonės pa-
žadėjo padaryti voljerą, kad šuo 
nelakstytų. Šunys nepiktybiniai, 
bet įspėjome šeimininkus, kad 
jeigu į jų kiemą atbėga kiti šunys, 
turi pasitvarkyti. Jie neagresyvūs, 
nekanda, ant takelio neišbėga, bet 
turi būti pririšti“, – sakė seniūno 
pavaduotojas.

Kaip paaiškėjo, šunys saugo 
gyvulius, todėl laksto palaidi, prie 
trijų keturkojų komandos kartais 
prisijungia ketvirtas šlubas šuo. 

 
Praneša kiekvieną savaitę
Palaidi šunys kaimuose ne 

naujiena ir neretam laiškininkui, 
dviratininkui ar tiesiog praeiviui   
turbūt ne kartą teko spėlioti, ar pa-
vyks išnešti sveiką kailį.

V. Raupys sako, kad seniūnija 
didelė, todėl kiekvieną savaitę su-
laukia bent dviejų skambučių, kai 
išsigandę gyventojai praneša apie 
Skemuose, Kavoliškyje, Čeda-
suose ar kitose vietose lakstančius 
palaidus šunis. Vieni keturkojai 
tiesiog pasiklysta, tačiau padedant 
socialiniams tinklams, surandami 
jų šeimininkai. Kiti šunys pabėga 
iš namų, kai šeimininkai užgeria 
kelias dienas, ir augintinis pats turi 
prasimanyti maisto ir pan.

Dažnas sudraustų šeimininkų 
pasiteisinimas dėl be priežiūros 
paliktų ir po kaimus klaidžiojan-
čių augintinių: kas čia tokio, šuo 
nepiktas...

Sprendžia išradingai
Anot seniūno pavaduotojo, ne-

prižiūrimų šunų problemą tenka 
spręsti išradingai, nes seniūnija 
negali jų priglausti savo patalpose.

„Rokiškyje turime problemą – 
jeigu šuo neturi šeimininko, sudė-
tinga jį pagauti ar kažkur uždaryti, 
o šunų prieglaudos mes neturime. 
Kai šuo turi savininką, lengviau 
kažką padaryti. Kiekvieną savaitę 
dedame nuotraukas į socialinius 
tinklus, ieškome savininkų. Tie, 
kurie prižiūri šunis, labai greitai 

atsiima paklydusius augintinius. 
Tačiau būna, kad šuo savaitę dvi 
lanksto ir mes nežinome, kur jį 
priglausti. Žmonės paskambina į 
seniūniją – pagaukit. Bet kur mes 
jį laikysim? Skambiname į Utenos 
gyvūnų prieglaudą, kad pasiimtų 
gyvūną arba patys vežame. Mūsų 
vienintelė pagalba Utenos ir Ro-
kiškio savanoriai , kurie padeda ir 
prižiūrėti, ir pagauti bešeiminin-
kius gyvūnus“, – pasakojo seniūno 
pavaduotojas.

Prieglaudos nėra
Paklaustas apie sužalotus žmo-

nes, pašnekovas sako neatsime-
nantis, kad būtų pasitaikę tokių 
atvejų per pastaruosius keletą 
metų arba tokie atvejai pasiekia ne 
seniūniją, o policiją. Dažniau pa-
sitaiko, kai iš skirtingų namų su-
sibėgę šunys susipeša tarpusavyje.  

Pasak V. Raupio, problemų kyla 
ne tik dėl neprižiūrimų šunų, bet ir 
kačių. „Racionaliausias sprendi-
mas, kad būtų prieglauda ir žmo-
nės, kurie su tuo dirbtų. Mes turbūt 
vieninteliai neturime prieglaudos, 
nes niekas nenori turėti tokio pas-
tato kaimynystėje: įsivaizduokite, 
visą laiką tektų girdėti 50 šunų ir 
tiek pat kačių, tačiau jeigu būtų 
tokia tarnyba, labai palengvėtų 
problemų sprendimas“, – sakė 
Rokiškio kaimiškosios seniūnijos 
seniūno pavaduotojas V. Raupys.  

Kelią žmonėms pastoja palaidi šunys. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Savaitgalio atgarsiai: 
kas smurtavo, kas vogė

Lapkričio 4 d. 8 val., Rokiškio rajone, išlaužus garažo lango rėmą ir atkabinus durų 
kablį iš jo pavogtas traktoriukas – žoliapjovė. Nuostolis – 1 500 eurų.
Taip pat, tą pačią dieną 11 val. 47 min., Rokiškio rajone, neblaivi (2, 77 prom. 
girtumas) moteris (gim. 1967 m.) smurtavo prieš neblaivų (2,52 prom. girtumas) 
vyrą (gim. 1960 m.).

Vairavo neblaivi

Lapkričio 5 d. 2 val.46 min., Rokiškio rajone, kelyje Biržai-Pandėlys-Rokiškis 7,500 
km neblaivi (3,06 prom. girtumas), moteris (gim. 1997 m.), vairavo automobilį 
„Audi“.

Dosnus ruduo Obelių 
krašto bendruomenei

Obelių krašto bendruomenei, 
garsėjančiai gražiomis iniciaty-
vomis tvarkant viešąsias savo 
krašto erdves, poilsio zonas bei 
turgelio teritoriją, šių metų ru-
duo ypač dosnus edukacinių, 
kultūrinių renginių įvairove.

Obelių bendruomenės val-
dybos nariai spalio – lapkričio 
mėn. vykdo projektą „Bendrystės 
jėga-2022“, kurio veiklos yra fi-
nansuojamos Rokiškio rajono sa-
vivaldybės visuomenės sveikatos 
rėmimo specialiosios programos 
ir rėmėjų lėšomis.

Visi norintys obeliečiai ir ak-
tyvūs žmonės iš kitų kaimo ben-
druomenių dalyvauja projekto už-
siėmimuose, skirtuose psichikos 
sveikatos stiprinimui.

Kiekvieną savaitės antradienį 
ir ketvirtadienį, po dienos darbų, 
Obelių bendruomenės namuose 
projekto dalyviams skaitomos 
paskaitos psichikos sveikatai ir 
emocinei savijautai gerinti, veda-
mos kalanetikos treniruotės, ku-
rios padeda valdyti stresą, geriau 
susikaupti, didiną darbingumą ir 

palaiko gerą nuotaiką.
Lapkričio 15 d. 19.30 val. 

projekto dalyvių laukia staigme-
na – gongų vakaras. Tai magiškų 
garsų, gilaus poilsio ir kelionės į 
save veiklos.

Projekto organizatoriai džiau-
giasi matydami, kad žmonės po 
užsiėmimų tampa geresnės nuo-
taikos, žvalesni, spinduliuojantys 
gera energija ir pozityvumu.

Obelių bendruomenės inf.

Kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį vyksta treniruotės, kurias veda Olegas Lomako. 
(Obelių bendruomenės nuotr.)
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Operos solistės I. Jasiūnaitės 
daiktai sugrįžo į Rokiškį

Aušra MALINAUSKIENĖ

Lapkričio 18 dieną, penkta-
dienį, 16 val. minint operos so-
listės Irenos Jasiūnaitės mirties 
metines, ruošiamasi atidaryti jos 
atminimui skirtą parodą. Šiuo 
metu vienoje iš Rokiškio krašto 
muziejaus patalpų įrenginėjama 
ekspozicija, kurioje bus demons-
truojami Rokiškio krašto garbės 
pilietės asmeniniai daiktai, sceni-
niai drabužiai ir baldai. 

Kaip „Rokiškio Sirenai“ sakė, 
Rokiškio krašto muziejaus direk-
torė Nijolė Šniokienė, parodos 
„rėmai“ jau yra, o mūsų kraštietės 
drabužiai atiduoti į valyklą, todėl 
laukiama jų sugrįžtant. Muzieji-
ninkai Justinas Malcius, Jurgita 
Sadauskienė ir Simona Strumskytė 
intensyviai pluša dėliodami būsimą 
ekspoziciją: kabina afišas, nuotrau-
kas, atrenka ir dėlioja daiktus.

„Ekspozicijoje rodysime tai, ką 
Rokiškio rajono savivaldybė mums 
perdavė: drabužius, fotografijas, 
paveikslus, keletą baldelių. Norime 
pristatyti ir operos primadonos I. 
Jasiūnaitės gyvenamąją, ir koncer-
tinę aplinkas. Lapkričio 18 dieną 
ekspozicijos pristatyme tikimės 
sulaukti svečių iš mūsų savivaldy-
bės, taip pat rokiškėnų klubo „Pra-
giedruliai“ atstovų“, – kalbėjo N. 
Šniokienė. 

Vienas Rokiškio krašto muzie-
jaus kambarys bus padalintas tarsi 
į dvi puses: vienoje – įrengta asme-
ninė I. Jasiūnaitės erdvė, kitoje bus 
atspindima meninė mūsų kraštie-

tės, Rokiškio krašto garbės pilietės 
veikla. 

Tarp Rokiškio krašto muziejui 
atiduotų daiktų yra dainininkės 
nuotraukų albumai, dienoraščiai, 
knygos, apdovanojimai, asmens 
dokumentai, paveikslai, afišos, 
garso įrašai, laiškai tėvams ir jų as-
mens dokumentai, sceniniai drabu-
žiai, suvenyrai, indai, dalis baldų ir 
kiti daiktai. 

Rokiškio krašto garbės pilietė 
I. Jasiūnaitė gimė 1925 metų spa-
lio 29-ąją Rokiškyje, Amžinybėn 
išėjo 2021-ųjų lapkričio 15 dieną. 
Operos primadona amžinojo poil-
sio atgulė Antakalnio kapinių Me-
nininkų kalnelyje, Vilniuje.

Rokiškio krašto muziejaus direktorė N. Šniokienė (iš kairės) ir muziejininkai S. 
Strumskytė, J. Sadauskienė ir J. Malcius ruošia I. Jasiūnaitės atminimui skirtą 
ekspoziciją. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Šių metų birželio pradžioje Vil-
niuje Rokiškio rajono savivaldy-
bei buvo perduoti žinomos operos 
solistės, mecosoprano, rokiškietės 
I. Jasiūnaitės buto Antakalnio ga-
tvėje, Vilniuje, raktai. Kraštietė 
testamentu savo butą paliko mūsų 
savivaldybei su sąlyga, jog juo 
naudosis ir Vilniuje veikiantis ro-
kiškėnų klubas „Pragiedruliai“. 
Kol kas šio buto ateitis neaiški, 
Rokiškio rajono savivaldybės biu-
džete bus bandoma ieškoti lėšų jo 
remontui. Kai jis bus atnaujintas, 
pagal pirminę savivaldybės idėją, 
jame turėtų įsikurti pora studentų, 
kilusių iš Rokiškio, o vienas kam-
barys atiteks „Pragiedrulių“ klubui.   Iš Vilniaus į Rokiškio krašto muziejų atvežti operos primadonos daiktai.

Rokiškėnai nelieka be ledo – treniruotis važinės į Latviją
Kristina RAMANAUSKAITĖ

Dvi Rokiškio rajono kūno 
kultūros ir sporto centro ledo ri-
tulininkų komandos jau pradė-
jo treniruočių ant ledo sezoną. 
Kol sulauks lietuviškos žiemos 
Rokiškyje, jaunieji sportininkai 
treniruosis Latvijoje.

Treniruosis ilgiau
Praėjusią savaitę Rokiškio ra-

jono savivaldybės mero pavaduo-
tojas Tadas Barauskas ir Rokiškio 
rajono kūno kultūros ir sporto 
centro direktorius Tadas Stakė-
nas lankėsi Jakabpilyje, prieš 
metus pastatytame sporto centre, 
domėjosi latvių patirtimi, sutarė 
dėl galimybės ilgiau treniruotis 
Rokiškio vaikų ledo ritulio ko-
mandoms.

Pasak vicemero, naujasis latvių 
sporto centras panašus į dabar 
statomą ir 2025 m. planuojamą 
užbaigti Rokiškio sporto areną, o 
latvių patirtis rodo, kad objektas 
yra reikalingas. Jakabpilio sporto 

centro užimtumas didelis, latvių 
teigimu, po arenos atidarymo pa-
kilo sportininkų meistriškumas,  
apskritai susidomėjimas sportu.  

„Kadangi turime ledo aikštelę, 
o iki gruodžio ledo nelabai yra, 
nors sportininkams jau prasidėjęs 
sezonas, buvome nuvažiavę pa-
sišnekėti, kad priimtų mūsų vai-
kus. Jie rado laiko ir vaikai galės 
važinėti treniruotis iki pusantros 
valandos už tą pačią kainą, kurią 
mokykla mokėjo už valandą“, – 
sakė T. Barauskas.

Panevėžys atkrito
Pasak Rokiškio rajono kūno 

kultūros ir sporto centro direkto-
riaus Tado Stakėno,  į už 60 km 
esančią ledo areną Latvijoje  vai-
kų komandos važinėja kartą per 
savaitę. Tokio krūvio neužtenka. 
Paprastai ant ledo treniruotės 
vyksta tris kartus per savaitę, ta-
čiau dažniau važinėti nėra finan-
sinių galimybių. „Tik palaikome 
fizinę formą, nes vaikai dalyvauja 
Lietuvos ledo ritulio čempionate, 

važiuoti į varžybas nesitreniravus 
ant ledo būtų nelogiškas sprendi-
mas“, – sakė T. Stakėnas.

 Jakabpilyje esanti sporto are-
na kol kas optimaliausias vari-

Jakabplio sporto centre. (Rokiškio r. savivaldybės nuotr.)

antas pagal atstumą ir kainą tre-
niruotėms. Pasak sporto centro 
direktoriaus, iš pradžių planuota 
važinėti į Panevėžį, tačiau pane-
vėžiečiai šiemet nežada eksplo-

atuoti arenos. Šiaulių, Vilniaus 
ledo arenos per toli, dar vienas iš 
variantų buvo Daugpilis, tačiau 
ten užimtumas labai didelis, todėl 
būtų sudėtinga patekti.



KULTŪRA6 www.rokiskiosirena.lt
2022 m. lapkričio 8 d.

Jauni menininkai bandė pažadinti Obelius – 
savaitgalį viliojo šviesos instaliacijomis

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Praėjusį savaitgalį ne vienas 
Obelių miestelio gyventojas jau 
sutemus traukė iš namų pasi-
žvalgyti po gatves – juos išvilio-
jo jaunų menininkų skirtingose 
miestelio erdvėse sukurtos šviesos 
instaliacijos, savotiška šiuolaiki-
nio meno galerija po atviru dan-
gumi.

Naujos erdvės
Penktadienį ir šeštadienį iki vėly-

vo vakaro miesto parke, aikštėje, ša-
lia tilto per Kriauną, buvusioje gele-
žinkelio stotyje švietė penkių kūrėjų 
sukurtos instaliacijos – nuo vaiduo-
klį primenančios balerinos upėje iki 
šalia vykstančio karo simbolių. Vie-
niems obeliečiams renginys suteikė 
daug teigiamų emocijų, kiti neslėpė, 
kad buvo šiek tiek nusivylę.

Idėjos, kuri suvienijo Obelių 
bendruomenę bei Rokiškio ir Pane-
vėžio menininkus, autorius Simonas 
Spaičys pasakojo, kad prieš dvejus 
metus, norėdami realizuoti save, 
jauni kūrėjai šviesų instaliacijas pri-
statė Panevėžio rajono Daukniūnų 
miestelio gyventojams. Pamatę, kad 
galerija po atviru dangumi, kurioje 
susijungia šviesos, menas ir garsas 
į lauką išviliojo ne tik miestelio gy-
ventojus, bet ir paskatino atvažiuo-
ti smalsuolius iš Panevėžio, ėmė 
ieškoti naujų erdvių savo kūrybai 
pristatyti. Parašę projektą, atsidūrė 
Rokiškio rajone. Vasaros pabaigoje 
mieste vyko renginys, pasak Simo-
no, tai buvo tarsi įžanga ir pirmieji 
žingsniai į šviesos festivalį Obeliuo-
se.

Proga išeiti
„Labai sunku įvardyti šiuos kū-

rinius, kai kur tai skulptūros ele-
mentai, kai kur instaliacijos, kurio-
se miestelį galima pamatyti senose 
nuotraukose kitaip. Palietus vieną 
instaliaciją galima išgirsti skirtingus 
garsus ir pabūti kompozitoriais. Vi-
sos skirtingos, – paprašytas apibū-
dinti kūrybą pasakojo S. Spaičys.

Anot pašnekovo, šios idėjos įgy-
vendintojams kūryba nėra pagrindi-
nė veikla, o hobis ir noras suteikti 
nedideliems miesteliams daugiau 
šviesos, o žmonėms – progą išeiti 
iš namų, kažką pamatyti, o vėliau 
galbūt patiems prisijungti. „Norime 
paskatinti ir kitus kurti. Jauniems 

žmonėms realizuoti save mažes-
niuose miesteliuose, kurie dar nėra 
perkrauti renginiais, yra lengviau. 
Tai didžiulė terpė suteikti kažką sa-
vito miestelio kultūrai ir žmonėms“, 
– sakė renginio sumanytojas.   

Pirmas bandymas
Kelias naktis iki galerijos prista-

tymo pašnekovas sako užbaiginėjęs 
paskutinius savo kūrinius. Viena iš 
instaliacijų – galvos skulptūra, pa-
daryta gerokai anksčiau ir buvo pir-
masis jo kūrybinis bandymas. „Kai 
prieš dvejus metus man pasiūlė su-
dalyvauti šviesų festivalyje, su put-
plasčiu dariau įvairias žmonių veidų 
formas, bandžiau išgauti propor-
cijas. Galva buvo balta, paskui pa-
galvojau, kad ją galima įprasminti, 
pakeičiau spalvas. Prasidėjus karui 
ji stovėjo Vilniuje, vienoje iš apgy-
vendinimo ir kultūros įstaigų, kur 
atvyksta daug užsieniečių ir buvo 
kaip paramos Ukrainai simbolis. Ir 
šiame festivalyje skulptūra simboli-
zuoja paramą Ukrainai.

Vienas iš objektų, savaitgalį nu-
švitęs kitomis spalvomis – Obelių 
geležinkelio stoties pastatas. Pasak 
Simono, šiandien jis uždarytas, ta-
čiau daug kam iki šiol simbolizuoja 
gerus jausmus ir emociją, sukelia 
prisiminus, kaip keliaudavo, todėl 
norėjosi nors trumpam į jį įnešti gy-
vasties.

Du vakarai
„Tai vienija ne tik mus, kaip kū-

rėjus, bet ir bendruomenę, seniūni-
ją, aplinkinių miestelių menininkus. 
Galbūt po šio projekto atsiras ben-
draminčių, kurie norės prisijungti, 
nes, manau, daugelis turi idėjų, bet 
jiems pritrūksta postūmio“, – ne-
abejoja projekto sumanytojas S. 
Spaičys.

Šviesų meno galeriją po atviru 
dangumi obeliečiai galėjo pamatyti 
tik su vakarus, nes menininkai patys 
turi prižiūrėti savo kūrinius, o ilgiau 
užsibūti neleidžia darbai kituose 
miestuose. Kūrėjai  juokauja – ne-
reikia pamiršti ir elektros kainų...

Paskui skulptūros iškeliaus į Pa-
nevėžio rajoną ir vėl nušvies Dau-
kniūnų miestelį – tą patį, kuriame 
viskas ir prasidėjo.

„Rokiškio Sirenos“ nuotr.
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Liongino Šepkos premija nesusigundė 
nei vienas rokiškėnas 

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Paaiškėjo 21 kartą organi-
zuojamo konkurso  Liongino 
Šepkos premijai laimėti laurea-
tas. Šeštadienį Rokiškio krašto 
muziejuje vykusios respubliki-
nės medžio drožėjų konkursi-
nės parodos uždaryme laureato 
diplomas įteiktas tautodailinin-
kui, medžio drožėjui iš Kalvari-
jos Antanui Lastauskui. 

Šeštas kartas 
Šeštą kartą konkurse dalyvau-

jantis tautodailininkas parodai 
pristatė „Pietą ir  visą būrį šven-
tųjų skulptūrų:, „Šv. Jurgį“, „Šv. 
Joną Nepomuką“, „Šv. Antaną“, 
„Šv. Roką“. A. Lastauskas neliko 
nepastebėtas ir ankstesnėse par-
odose Liongino Šepkos premijai 
laimėti – buvo skatintas už de-
biutą, pelnė žiūrovų prizą ir kitus 
įvertinimus. Daugiau nei du de-
šimtmečius su medžiu draugau-
jančio liaudies meistro sukurtų 
darbų kolekcijoje – mitoliginės 
būtybės, senuosius buities dar-
bus dirbantys žmonės, Užgavėnių 
kaukės ir kt. Antanas Lastauskas 
yra respublikinių parodų dalyvis, 
kūrybinių ieškojimais dalinosi 
medžio drožėjų pleneruose užsie-
nyje.  

Vietiniai nedalyvavo   
Šiemet premijos dydis siekia 

1840 Eur. Deja, paroda neišsisky-
rė dalyvių gausumu, o tarp kūrė-
jų nebuvo nei vieno rokiškėno. 
Konkurse dalyvavo 23 autoriai 
ir 11 rajonų. Savo darbus atvežė 
Steponas Kaminas iš Telšių, Alius 
Aleksandras Tarabilda ir Pranas 
Petronis iš Anykščių rajono, pa-
nevėžiečiai Eduardas Titas ir Al-
bertas Valikonis, Alfonsas Bendi-
kas iš Mažeikių, Vytautas Šemelis 
iš Utenos rajono, būrys jaunųjų 

Parodos akimirka. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

kūrėjų iš Plungės – Viktoro Rai-
bužio mokiniai ir kiti daugiau bei 
mažiau patyrę medžio meistrai. 

Paieškos tęsiasi 
Nuo 1994 m. Rokiškyje orga-

nizuojamas konkursas vieno ta-
lentingiausių šiame krašte kūru-
sių XX a. Lietuvos drožėjų – L. 
Šepkos atminimui, privertė pasi-
tempti šio amato žinovus, į dienos 
šviesą ištraukė ne vieną talentin-
gą kūrėją. Prisimindami konkurso 
užuomazgas, organizatoriai prasi-
tarė, kad konkurso tikslas buvo iš-
ugdyti dar vieną L. Šepką, tačiau 
tuo pačiu džiaugėsi, kad toks dar 
neužaugo ir talentų paieškos tę-
siasi. Rokiškio krašto muziejaus 
direktorė Nijolė Šniokienė sakė, 
kad prieš daugybę metų prasidė-

jęs konkursas neišblėsta ir joje 
pristatoma nuolat auganti ir besi-
keičianti, tačiau liaudies tradiciją 
išlaikanti Lietuvos drožyba.

Dvasios blizgesys
Konkurso vertinimo komisijos 

vadovas ir Lietuvos tautodailinin-
kų sąjungos pirmininkas Jonas 
Rudzinskas atkreipė dėmesį, kad 
Rokiškis jau tapo skulptūros sos-
tine, o šių metų paroda išsiskiria 
ypatingu autorių susikaupimu ir 
atsakomybe pateikiant darbus. 
Anot komisijos pirmininko, nebū-
tinai autorių skaičius atspindi ko-
kybę, svarbu, kad kūrėjai laikytų 
iškeltą vėliavą ir neštų į tą kalną, 
į kurį kopia. Kai kurie meistrai 
komisiją nustebino pažanga ir 
sukūrė tikrus stebuklus.  „Gali-

ma daug kalbėti apie skaitmeną, 
informacijos sklaidą, spalvotą 
blizgesių žavesį, o čia yra minčių, 
dvasios blizgesys“, – apie  tradi-
ciją, dar neištirpusią dabartinėje 
postmodernizmo jūroje, kalbėjo 
J. Rudzinskas.

Pradžia kukli
Buvusi ilgametė Rokiškio 

muziejaus darbuotoja Marijo-
na Mieliauskienė, prisimindama 
konkursines parodas, kurias teko 
organizuoti, sakė, kad pokyčiai 
akivaizdūs, konkursai subrandino 
ne vieną medžio drožėją, jų kūri-
nių lygis pakilo – pirmosiose par-
odose matytus kuklius darbelius 
metams bėgant keitė vis labiau 
įgudusių rankų sukurtos medžio 
skulptūros. 

„Labai gerai atsimenu pirmąją 
parodą. Buvo 1994-ieji, ruduo, 
atidarymą darėme lauke, prie ofi-
cinos būrėsi labai didelis būrys 
žmonių. Komisijoje vyko didžiu-
lės diskusijos, kiekvienas narys 
įrodinėjome savo tiesą ir nega-
lėjome prieiti prie vieno rezulta-
to, todėl premiją teko skirti į dvi 
dalis. Buvo du tolygūs laureatai 
– vienas labai tradicinis, o kitas 
labai modernus. Tuomet pagalvo-
jome, kaip pasikeis mūsų tauto-
dailė, kuriuo keliu pasuks? Dabar 
matome, kur esame pasukę. Tie, 
kurie stebėjo parodas nuo pat 
pradžių, jaučia, kad tradicija yra 
išlaikoma, gal truputėlį nutolusi, 
kitokia negu senųjų darbų, bet pa-
grindas, vidinė jėga liko stiprūs“, 
– kalbėjo M. Mieliauskienė. 

Žvelgdama į perspektyvą, me-
džio meistrams bei konkurso or-
ganizatoriams ji išsakė ir klausi-
mą, ir tuo pačiu palinkėjimą: „XX 
a. turėjo L. Šepką, IXX a. – V. 
Svirskį, o ką mes turėsime XXI 
amžiuje?“.

Respublikinio medžio drožėjų konkurso Liongino Šepkos premijai laimėti dalyviai, organizatoriai, svečiai.

Prestižinėje parodoje – geriausių šalies 
medžio meistrų kūriniai.

2022 m. Liongino Šepkos premijos laureatas medžio drožėjas A.Lastauskas.

A. Lastausko „Šv. Jonas Nepomukas“.

S. Kamino „Geto muzikantas“.
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Pandėlio parko kalnas pasipuošė 
moliūgais – žibintais

Enrika PAVILONIENĖ

Pandėliečiai spalio 29-osios 
vakarą jau trečią kartą rinkosi į 
parką, kad apšviestų pilį pačių 
pagamintais išskaptuotais, deko-
ruotais moliūgais-žibintais. Pan-
dėlio seniūnas Algirdas Kulys 
sakė, jog visų laukia graži šventė, 
o jis pats nekantraujantis, kada 
bus įžiebti moliūgai. Bendruome-
nės pirmininkas Vladimiras To-
karevas pasidžiaugė, kad žmonės, 
nepagailėję savo laiko taip gausiai 
susirinko.

O kokia gi šventė be žaidimų. 
Aktyvi bendruomenės narė Renata 
Kiburienė, atlikusi ponios Moliūgi-
enės vaidmenį, pakvietė susirinku-
siuosius įsitraukti į judrius žaidimus 
ir estafetes, bei organizavo gražiau-
sio moliūgo pjaustymo konkursą, 
prie kurio prisijungė tiek vyrai, 
tiek moterys. Moliūgo pjaustymo, 
skaptavimo, dekoravimo konkurse 
galėjo dalyvauti puikiai stalo įran-
kius valdantys dalyviai ir jų darbo 
rezultatas susirinkusių nenuvylė. 
Kompetentinga komisija, niekaip 
negalėjusi išrinkti gražiausio iš-
pjaustyto moliūgo, nes visi pasirodė 
verti dėmesio, į pagalbą pasitelkė 

žiūrovus ir plojimų pagalba išrin-
ko gražiausią – „bedantį“ moliūgą. 
Nuo pirmos vietos nedaug atsiliko 
„ausėnas“, o simpatiškiausio titulą 
pelnė „meilės“ moliūgas su širdelės 
formos akimis. Konkurso nugalėto-
jai apdovanoti vertingais prizais, o 
visi dalyviai - saldainiais.

Pradėjus temti, buvo uždegtos 
moliūgų viduje esančios žvakelės 
ir kalną papuošė daugybė švieselių. 
R.Kiburienė paragino susirinku-
sius, kurie atvyks čia apsilankyti ir 
vėliau, uždegti vėjo užgesintas žva-
kutes, kad ant kalno dar ilgai būtų 
matoma šviesa. Padėkota ūkininkui, 
kuris šventei padovanojo moliūgus, 
bei Pandėlio gimnazijos Ig ir IIIg 
klasių mokiniams, kurie paskatin-
ti Technologijų mokytojos Vaivos 
Kubilienės, prisidėjo juos skap-
tuodami. Taip pat dėkota Pandėlio 
bendruomenės ir Pandėlio miestelio 
žmonėms, kurie ketvirtadienio ir 
penktadienio vakarus paskyrė mo-
liūgų pjaustymui ir dekoravimui. 
Šie moliūgai taip pat papuošė parką.

Po renginio visi susirinkusieji 
buvo vaišinami gardžia moliūgiene, 
kepta duona ir pyragais. Kas skana-
vo, gyrė moliūgienę ir net šeiminin-
kių klausinėjo recepto.

Palaikymo komanda. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Moliūgų skaptavimo konkurse dalyvavo ir moterys ir vyrai. Mažuosius džiugino šviečiantys moliūgai. Tuoj sužibs moliūgai.

Šventės vedėja Moliūgienė (R. Kiburienė) kalbino pandėlio seniūną A. Kulį ir 
bendruomenės pirmininką V. Tokarevą (antras ir trečias iš dešinės). Šventės dalyvės. Uždegamos molūguose įstatytos žvakės.
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Naujos sunkiaatlečių pergalės 
iš Panevėžyje vykusių varžybų

Enrika PAVILONIENĖ

Savaitgalį vykusiame Lietuvos 
atskirų pratimų regiono čempiona-
to ir P. Hatkevičiaus atminimo tur-
nyre puikiai pasirodė sunkiaatle-
čiai iš Rokiškio. Šiame čempionate 
dalyvavo šeši jaunieji sportininkai 
rokiškėnai.

Svorio kategorijoje iki 61 kg Ne-
das Beinoris: rovimas 43 kg, stūmi-
mas 50 kg (dvikovės rezultatas 93 
kg), užėmė 6 vietą.

Svorio kategorijoje iki 67 kg Titas 
Tubelis: rovimas 32 kg, stūmimas 43 
kg (dvikovės rezultatas 75 kg) buvo 
septintas.

Toje pačioje svorio kategorijoje 
pasirodęs Airingas Jasaitis: rovimas 
75 kg, stūmimas 93 kg (dvikovės re-
zultatas 168 kg) užėmė pirmą vietą ir 
tapo nugalėtoju.

Svorio kategorijoje iki 96 kg antrą 
vietą užėmė Domantas Jasudis. Jo re-
zultatas: rovimas 57 kg, stūmimas 70 
kg ( dvikovės rezultatas 127 kg).

Mergaičių grupėje svorio katego-
rijoje iki 54 kg nugalėtoja tapo Urtė 
Beinorytė. Jos rezultatas: rovimas 30 
kg, stūmimas 35 kg (dvikovės rezul-
tatas 65 kg).

Čempionato metu neišvengta trau-

mų. Germantė Laucytė, kovodama 
dėl antrosios vietos, stūmimo rungtyje 
(48 kg) gavo traumą ir nebegalėjo to-
liau tęsti varžybų. Svorio kategorijoje  
iki 64 kg su rezultatais: rovimas 35 
kg, stūmimas 44 kg (dvikovės rezul-
tatas 79 kg) ji užėmė trečią vietą.

Pasak trenerio Jono Aleksiejaus, 
labai perspektyvi jaunoji sportininkė 
traumą patyrė antru bandymu kelda-
ma štangą, kai kovojo dėl aukštesnės 
pozicijos. 

„Džiaugiamės, jog be sumušimo 
pavyko išvengti sunkesnių pasekmių, 
lūžių. Sportininkė sveiksta po patirtos 
traumos, tad šiuo metu jai linkime tik 
sveikatos ir stiprybės“, – sakė treneris.

Šiame čempionate dalyvavo pa-
jėgiausi sunkiaatlečiai iš Anykščių, 
Rokiškio, Gargždų, Telšių, Vilniaus, 
Marijampolės ir dvi komandos iš Pa-
nevėžio. 

„Atvyko apie 80 dalyvių iš sti-
priausių komandų, tad konkurencija 
buvo tikrai didelė. Didžiuojuosi au-
klėtinių pasiekimais. Po nedidelės 
pertraukos į sportą sugrįžo absoliutus 
praeitų metų nugalėtojas Airingas 
Jasaitis, o šiose varžybose jau pade-
monstravo puikius rezultatus. Dabar 
ruošiamės varžyboms, kuris vyks Es-
tijoje, Tartu“, – apie planus pasakojo 
J. Aleksiejus.

Urtė Beinorytė iškovojo antrą vietą. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Airingas Jasaitis užėmė pirmą vietą.

Domantas Jasudis iškovojo antrą vietą.A. Jasaitis.

U. Beinorytė.
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• Tvarkome vidaus ir lauko apdailą, 
montuojame tvoras, keičiame stogus, 
santechnika. Elektros instaliacijos 
darbai. Tel. 8 656 44 449. Rokiškis
• 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 

PERKA

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

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

KITA

• Šiaudus rulonais.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• 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

PAŽINTYS

• Apie pusę tonos grikių.  
Tel. 8 620 31 551. Rokiškis
• Didelius žieminius česnakus. 
Kaina 3 Eur. Tel. 8 686 02 301. 
Rokiškis
• Kviečius, avižas, miltus.  
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis

AUGALAI

• Kaimiškai augintas kiaules. 3 Eur/
kg. Kaina 3 Eur. Tel. 8 620 31 985. 
Rokiškis
• Kačių tualetus. Kaina simbolinė. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 678 26 467. 
Rokiškis
• 2022-05-06 gimęs rusų toiterjerų 
patinėlis. Tel. 8 620 52 625. Rokiškis
• Pigiai naudotus narvus triušiams. 
Tel. 8 686 87 492. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• 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
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• 2 kambarių 50,25 kv. m butą 
Vilties g. 12. Renovuotame name.  
Privalumai: kokybiškai įstiklintas 
plastikinis balkonas, plastikiniai 
langai, šarvo durys, trečias aukštas, 
ramūs kaimynai, tvarkinga laiptinė, 
maži mokesčiai, butas šiltas. Kaina 
30000 Eur. Tel. 8 681 58 849. 
Rokiškis
• Mišką su žeme 0,43 ha. 
Kadastrinis Nr. 7310/0004:236. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 623 82 706. 
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
• Namą Obelių centre. Neįrengtas, 
miesto vandenį galima pajungti, 
elektra yra, 4 arų žemės sklypas su 
geodeziniai matavimais.  
Tel. 8 670 06 481. Rokiškis
• 2 kambarių 34 kv. m butą Vilties 
g. 10. Kaina 34000 Eur.  
Tel. 8 610 79 937. Rokiškis
• Laisvės g. 1 aukšte 2 kambarių 
41,88 kv. m butą su 3,92 kv. m 
rūsiu. Koridorius 3,4 kv. m. Vonia 
su tualetu 2,36 kv. m. Virtuvė 
5,04 kv. m. Kambariai 17,94 kv. m 
ir 13,14 kv. m. Langai plastikiniai, 
šarvuotos buto durys. Namas šiuo 
metu renovuojamas. Kaina 34000 
Eur. Tel. 8 647 79 447. Rokiškis
• Tvarkingą jaukų ir šiltą butą 
su patogumais centre keistume į 
namą ar sodybą Rokiškyje, ar šalia 
Rokiškio. Butui priklauso 2,2 a 
žemės, keli sandėliukai ir pirtis. 
Tel. 8 605 22 152. Rokiškis
• Tvarkingą 2 kambarių butą 
pirmame aukšte Panevėžio g. Tik 
po remonto, nauji vamzdynai, el. 
instaliacija, balkonas įstiklintas 
plastikinis, erdvi 9,3 kv. m virtuvė. 
Trūksta tik naujų durų. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Juodupėje Liepų g. Rokiškio raj. 
2 kambarių butą. Mūrinis namas, 
plastikiniai langai, kambariai į 
skirtingas puses. Penktas aukštas. 
Dokumentai tvarkingi. Skolų nėra. 
Kaina 7900 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Tvarkingą 2 kambarių butą 
Rokiškyje pirmame aukšte.  
Tel. 8 673 30 382. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS
• 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

SIŪLO DARBĄ

• Siūlome darbą sunkvežimio 
vairuotojui grūdams vežti. 
Privalomas 95 kodas, D, E 
kategorijos, tachografo kortelė. 
Darbo vieta - Pandėlys. Atsakingas, 
prižiūrintis techniką. Skambinti 
telefonu. Tel. 8 686 24 612. Rokiškis
• UAB Ramundas GM reikalinga 
(-s) vilkiko vairuotoja (-s). Darbo 
vieta - Dirbtuvių g. 13, Obeliai, 
Rokiškio r. Darbas pamaininis. Darbo 
užmokestis – neatskaičius mokesčių 
nuo 1100 Eur iki 1310 Eur.  
Tel. nr. 861003980.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Reikalingas pagalbinis darbuotojas 
statybose. Visa informacija dėl 
atlyginimo ir darbo sąlygų telefonu. 
Tik skambučiai. Tel. 8 608 09 520. 
Rokiškis
• 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

IEŠKO DARBO
• Moteris ieško darbo. Turiu 
patirties prekyboje. Tinka gamyba 
ir pan. Gali būti naktinė pamaina. 
Nevairuoju. Tel. 8 622 69 561. 
Rokiškis
• 20 m. mergina ieško darbo. Esu 
darbšti, galiu dirbti iš namų. Darbo 
nebijau. Daugiau informacijos 
žinute. Tel. 8 609 78 958. Rokiškis
• Mergina 22 m. ieško darbo. 
Turiu B kategorijos vairuotojo 
pažymėjimą. Tel. 8 637 15 114. 
Rokiškis
• 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

• 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

BALDAI

• Tvarkingą senovinę veikiančią 
siuvimo mašiną su originalia savo 
dėže. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• Naudotą tvarkingą dujinę viryklę, 
mikrobangų krosnelę, klozetą.  
Tel. 8 672 33 370. Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• 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

• Dovanoju klojimą (8x20m) 
nusigriauti. Daug medienos, stogas 
šiferio. Geros būklės. Pandėlio sen. 
Tel. 8 615 53 912. Rokiškis
• Dovanojame šuniuką. Augs 
nedidelis. Kamajai.  
Tel. 8 608 03 661. Rokiškis
• 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

DOVANOJA
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• 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

• Violetinės tamsesnės spalvos paltą. 
48 dydžio. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Basutes ant pilno aukštesnio pado. 
Nenešiotos. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Ilgus juodus batus. 41 dydis. 
Nedaug nešioti. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Ortopedines basutes berniukui su 
sutvirtintu aukštesniu užkulniu ir 
spinatoriumi. Aukštos basutės su 
lipdukais ir sagtele tinka berniukui 
turinčiam pėdutės problemų. Dydis - 
28. Kaina 20 Eur. Tel. 8 615 16 534. 
Rokiškis
• Daugiau dėvėtus rudeninius 
aulinukus (nosytės kiek 
apibrozdintos). Visi kiti batukai 
labai geros būklės. Dydis 26 cm, 
žieminiai 27 dydis. (Minkštučiai, 
lengvučiai, plačiai pėdutei, be 
užsegimų). Basutės 6 Eur., žieminiai 
8 Eur. Aulinukus ir tapkutes 
atiduosim už Kinderį.  
Tel. 8 632 92 334. Rokiškis
• 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 patiems.  
Tel. 8 616 27 809. Rokiškis

DRABUŽIAI/AVALYNĖ

• Gerai veikiantį planšetinį kompiuterį 
Lenovo X-103F. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 622 68 880. Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį ASUS 
U32U AMD E-450 Radeon HD 
GRAPHICS 1,65 GHZ, 4 GB RAM, 
300 GB HDD. Kaina 55 Eur.  
Tel. 8 647 70 142. Rokiškis
• 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

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Naminių kalakutų skerdieną. Kaina 
6 Eur/kg. Kalakuto svoris apie 4 
kg. Taip pat kalakutus auginimui. 
Kalakutė po 20 Eur, kalakutas 25 
Eur. Tel. 8 620 91 625. Rokiškis
• 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

MAISTO PRODUKTAI

• Gerai veikiantį telefoną NOUS 
5006. Nauja baterija, naujas krovimo 
lizdas. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 622 68 880. Rokiškis
• Gerai veikiantį telefoną Samsung 
ACE GT 5830. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 622 68 880. Rokiškis
• Gerai veikiantį telefoną Xiaomi 
Redmi 9A. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 622 68 880. Rokiškis
• Telefoną Alcatel 5027B. Neveikia 
SIM. WI FI  veikia. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 622 68 880. Rokiškis
• 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

MOBILIEJI TELEFONAI

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

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Išnuomojų garažą Šatrijos g., už 
buvusio DNB banko, ilgesniam 
laikui. Tel. 8 654 09 009. Rokiškis
• Tvarkinga ir dirbanti pora su 
vaiku išsinuomotų 2-3 kambarių 
butą Rokiškyje arba Kavoliškyje. 
Nuomos kaina nuo 100-250 Eur. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 692 65 078. 
Rokiškis
• Medikės šeima išsinuomotų butą. 
Tel. 8 613 07 927. Rokiškis
• 26 m. dirbantis jaunuolis 
išsinuomotų 1 ar 2 kambarių butą 
nuo 50 iki 100 Eur.  
Tel. 8 646 54 960. Rokiškis
• Ieškomas išsinuomoti vieno 

NUOMA

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
• 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 šsinuomotų žemę 
Čedasų, Didsodės, Juodupės, 
Degsnių apylinkėse.  
Tel. 8 602 53 232. Rokiškis

• 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

• Įvairių žaislų rinkinius berniukui. 
Mašinytės, virtuvėlės indukai, 
daktaro rinkinys, dėlionė, vaisiai, 
šautuvai, telefonas, traktorius su 
kaladėlėmis, žaidimas - gyvūnų ūkis 
ir dar smulkių žaisliukų kurių nėra 
nuotraukose. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 615 16 534. Rokiškis
• 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

• Netoli senukų rastas raktų ryšulys. 
Tel. 8 693 73 625. Rokiškis
• 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

• Kūginę malkų skaldyklę 7,5 
kv/340 Eur. Tel. 8 621 41 962. 
Rokiškis
• Granulių bunkerį Defro Duo 
Pelet su granuliu padavimo 
transporteriu. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 620 31 722. Rokiškis
• 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

STATYBINĖ ĮRANGA

• Televizorių Samsung. 80 cm 
įstrižainė. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 674 57 019. Rokiškis
• 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

VAIZDO TECHNIKA

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• 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

• Tvarkingą dviratį Decathlon 
Riverside 900. M dydžio, tinka 
ilgom kelionėm. Daug priedų. 
Kaina 290 Eur. Tel. 8 647 70 142. 
Rokiškis
• 2000 m. automobilinę priekabą. 
Išmatavimai 1,01 m plotis, ilgis 
1,65 m. Kaina 550 Eur. Tel. 8 612 
81 356. Rokiškis
• Golf plius. 2005 m., 1,9 l, 77 
kW, TA 2024-05-02. Kaina 1700 
Eur. Tel. 8 670 37 379. Rokiškis
• Priekabą-namelį 4 vietų. 
1989 m., TA iki 2023-07. 
Tvarkingas, sausas su lietuviškais 
dokumentais. Šaldytuvas, 
šildytuvas, dujinė viryklė, dušas, 
kriauklė. Dvi atskiros dvigulės 
lovos. Kaina 1500 Eur. Tel. 8 673 
06 263. Panevėžys
• 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 

TRANSPORTO PRIEMONĖS
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884. Rokiškis
• Priekabos namelio dišlius. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 620 42 124. 
Rokiškis
• 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

• Dygliuotas padangas 2/175/70 
R13. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 685 56 882. Rokiškis
• Dygliuotas padangas 175/65 
R14 2 št. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 685 56 882. Rokiškis
• Dygliuotas padangas 175/65 
R14 2 št. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 685 56 882. Rokiškis
• Dygliuotas naujas 
padangas 175/65 R14. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 685 56 882. Rokiškis
• 2 žiemines padangas 195/65 
R15. Už abi 20 Eur.  
Tel. 8 622 68 880. Rokiškis
• 4 vnt. vasarines padangas Pirelli 
Pilot Sport R18 235/60. Kaina 
sutartinė. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 628 93 099. Rokiškis
• Padangas 205/55 R16. Gylis 7 
mm. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 685 56 882. Rokiškis
• Sharan lengvojo lydinio ratus 
195/65 R15. Gylis 6 mm. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 685 56 882. 
Rokiškis
• Padangas 185/65 R14. Gylis 7 
mm. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 685 56 882. Rokiškis
• Labai geros būklės dygliuotas 
padangas Goodeyar 205/65 R16 
su lengvojo lydinio ratlankiais. 
Tinka Audi, VW Škoda.  
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• Žiemines dygliuotas padangas 
su ratlankiais 185/65 R14. Už 4 
vnt. 40 Eur. Tel. 8 610 79 195. 
Rokiškis
• Veikiantį akumuliatorių Banner 
12W 69Ah 520A. Nėra tik 
rankenėlės. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 637 10 664. Rokiškis
• Nissan X-trail originalius 
medžiaginius kilimėlius, 
bagažinės dangtį ir priekines 
groteles. Tel. 8 618 88 502. 
Rokiškis
• Ford Galaxy R15 65/195 4 vnt. 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

ratlankių su padangomis. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 629 58 012. 
Rokiškis
• VW Golf 4 R15 ratlankius su 
žieminėmis padangomis. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 616 37 038. 
Rokiškis
• Bridgestone žiemines padangas 
185/60 R15 (6,5-7 mm) 4 vnt. 
Kaina 90 Eur. Tel. 8 615 53 916. 
Rokiškis
• VW Golf dalimis. 2001 m., 1,9 l, 
TDI. Tel. 8 629 45 390. Rokiškis
• 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
• Mercedes Benz ratlankius R15, 
R16 5/112. Tel. 8 685 75 884. 
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



10:00 Monikai reikia meilės 
11:00 Šeškinės 20 
12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Būk mano saulė 
15:30 Lemties paslaptys 
16:35 Labas vakaras, Lietuva 
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 5" 
21:30 Žinios
22:30 Stebuklas virš Hadsono

Btv

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

11:35 Mentalistas 
12:30 Kalnietis 
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 44-as skyrius 
15:55 Šuo 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:30 CSI. Kriminalistai 
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Pavojingas sandėris
23:10 Auksas

Lrytas

06.15 TV parduotuvė
06.30 Reali mistika
07.30 Gyvenimas versle 
08.00 Juvelyrų klanas
09.00 Vieno nusikaltimo istorija 
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos 
šauksmas
09:45 Įstatymas ir tvarka
10:30 Paskutinis 
pėdsakas
11:15 Euromaxx
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Kaip atsiranda 
daiktai 
13:00 (Ne)emigrantai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Seselė Beti

17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 1 000 pasaulio stebuklų
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Lietuva kalba
22:30 Dviračio žinios
23:00 Tredstounas
23:50 Įstatymas ir tvarka

Tv3

06:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga
06:35 Triukšmingi namai
07:10 Slibinų dresuotojai. 
Pašėlusios gaudynės
07:45 Prieš srovę 
08:55 Meilės sūkuryje
10:3 0Mažoji našlė
11:00 Bjaurusis ančiukas

12:00 Nuodėminga žemė
14:00 Ir turtuoliai verkia
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios 
19:30 Dėmesio centre su 
Edmundu Jakilaičiu
20:00 Gero vakaro šou
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 Išgyventi virš horizonto

Lnk

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

11:00 Bus visko
12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Pabelsk į mano širdį 
15:30 Lemties paslaptys 
16:35 Labas vakaras, Lietuva 
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Šeškinės 20 
21:00 Rimti reikalai 5 
21:30 Žinios
22:30 Covid-23
00:15 Sūnus paklydėlis

Btv

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

11:35 Mentalistas 
12:30 Kalnietis 
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 44-as skyrius 
15:55 Šuo 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 CSI. Kriminalistai 
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas 
20:30 Pričiupom!
21:00 Auksas 
23:25 Karo kiaulės 

Lrytas

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

10.00 Pėdsakas
11.00 Paslaptys
12.00 Neatrasta Rusija
12.30 Mano vieta 
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 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
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10 06:00 Himnas

06:02 Labas rytas, 
Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos 
šauksmas
09:45 Įstatymas ir tvarka
10:30 Paskutinis 
pėdsakas
11:15 Mokslo ekspresas
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Kaip atsiranda 
daiktai
13:00 1 000 pasaulio 
stebuklų
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Seselė Beti

17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Svečiuose Nomeda
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Eurolyga per LRT
21:45 Eurolygos krepšinio 
turnyras. Vilerbano LDLC 
ASVEL– Kauno Žalgiris 
24:00 Tredstounas

Tv3

06:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga
06:35 Triukšmingi namai
07:10 Slibinų dresuotojai. 
Pašėlusios gaudynės
07:45 Gero vakaro šou 
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė

11:00 Bjaurusis ančiukas
12:00 Nuodėminga žemė
14:00 Ir turtuoliai verkia
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Dėmesio centre su 
Edmundu Jakilaičiu
20:00 Farai
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 Išlikimas

Lnk

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

10.00  Pėdsakas
11.00  Paslaptys
12.00 Neatrasta Rusija
12.30 Švarūs miestai - švari 
Lietuva
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Oponentai
17.30 Pirmi kartai
18.00 Reporteris
18.30 Būsto anatomija
19.00 Pėdsakas
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Paslaptys
22.30 Reporteris
23.00 Būsto anatomija
23.30 Oponentai
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11 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas 
09:45 Įstatymas ir tvarka
10:30 Paskutinis pėdsakas
11:15 Mokslo ekspresas
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Matau tave
12:30 Kaip atsiranda 
daiktai
13:00 Istorijos perimetrai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Seselė Beti
17:15 Ponių rojus 

18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Bendrom jėgom 
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
22:45 Munreikeris

Tv3

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

14:00 Ir turtuoliai verkia
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios 
19:30 Sportas: Pasaulio vyrų 
krepšinio čempionato atrankos 
rungtynės Lietuva – Prancūzija
21:30 Ugnies žiedas. Sukilimas 
23:45 Už įstatymo ribų

Lnk

06:00 Deksterio laboratorija 
06:30 Tomo ir Džerio šou 
07:00 Turtuolė varguolė 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
10:00 Monikai reikia meilės 
11:00 Bučiuoju. Rūta

12:00 Vidurdienio žinios 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Būk mano saulė 
15:30 Lemties paslaptys 
16:35 Labas vakaras, Lietuva 
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Oušeno 8 
23:15 Viską prisiminti

Btv

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

13:25 Mano virtuvė geriausia 
14:55 44-as skyrius 
15:55 Šuo 
17:00 Info diena 
17:30 Mentalistas 
18:30 CSI. Kriminalistai 
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Oušeno vienuoliktukas  
23:55 Pavojingas sandėris

Lrytas

06.15 TV parduotuvė
06.30 Reali mistika
07.30 Mano vieta
08.00 Juvelyrų klanas
09.00 Vieno nusikaltimo istorija 
10.00  Pėdsakas
11.00 Paslaptys

12.00 Neatrasta Rusija

12.30 Gyvenimas versle

13.00 Nauja diena

14.00 Teisingumo agentai

15.00 Reali mistika

16.00 Reporteris

16.30 Laisvės TV valanda

17.30 Sveikatos kodas

18.00 Reporteris

18.30 Kaip naciai pralaimėjo karą

19.30 Pusvalandis su Valatka

20.00 Reporteris

20.50 Aiškiaregė

21.25 Paslaptys

22.30 Reporteris

23,00 Pusvalandis su Valatka

23.30 Laisvės TV valanda

15TV PROGRAMA www.rokiskiosirena.lt
2022 m. lapkričio 8 d.

Ką veikti Rokiškyje lapkritį?
Lapkričio 8 d.
• 11.00 val. Spektaklis 

ŠUNYČIAI GELBĖTOJAI 
– NUOTYKIŲ TAKELIU. 
(Rokiškio kultūros centras)

• 18.00 val. Siaubo filmas 
RŪPINTOJĖLIS (N-16). 
(Rokiškio kultūros centras)

Lapkričio 10 d.
• 9.45 val. Socialinio 

verslo plėtra: dabartis ir 
perspektyvos

• 17.00 val. Poezijos va-
karai. Danio Kairio poezijos 
takais (Panemunėlio mieste-
lio biblioteka) 

• 18.00 val. Koncertas 
LABAI ASMENIŠKOS 
DAINOS. (Rokiškio kultū-
ros centras)

Lapkričio 15 d.
• 18.00 val. Filmas PIK-

TŲJŲ KARTA. (Rokiškio 
kultūros centras)

Lapkričio 16 d.
• 9.00 val. Atvirų durų 

diena Rokiškio BC „Spie-
čius‟

Lapkričio 17 d.
• 17.00 val. Poezijos va-

karai. Liudvikos Didžiulie-
nės – Žmonos gyvenimo in-

tencijos (Panemunėlio gelž. 
st. biblioteka)

Lapkričio 18 d.
• 18.00 val. KLOUNŲ 

ŠOU | Odesos komedijos 
teatras MASKI. (Rokiškio 
kultūros centras)

Lapkričio 19 d.
• 16.00 val. Grupės 

FOLK TRIO koncertas. 
(Rokiškio kultūros centras)

Lapkričio 22 d.
• 18.00 val. Kino filmas 

SKYRYBOS. (Rokiškio 
kultūros centras)

Lapkričio 24 d.

• 17.00 val. Poezijos va-
karai. Panemunėlio kraštie-
čių poezijos skaitymai (Pa-
nemunėlio UDC salėje)

• 18.00 val. PAULIAUS 
STALIONIO koncertas. 
(Rokiškio kultūros centras)

Lapkričio 25 d.
• 9.00 val. Virtualios rea-

lybės filmą “Angelų takais” 
M. K. Čiurlionio kūrinių 
motyvais (Rokiškio profesi-
nio mokymo centras)

• 20.00 val. Sūrio šventė 
(Kazliškio kultūros namų 
salė)



Pamatė čiukčia skrendantį 
lėktuvą ir pradėjo šaudyti. 
Pataikė. Lakūnas su parašiutu 
iššoko, o čiukčia sako:

– Ui, koks stiprus geležinis 
paukštis, penkis kartus šoviau, 
kol žmogų paleido.
***
Petriukas klausia tėčio:
- Tėti, kodėl man aplink 

viskas sukasi?
Tėtis:
- Nu ką, ir vėl mano 

paskutinį alų išgėrei.
***
Perėjoje automobilis 

partrenkia pėsčiąjį. 
Vairuotojas, iššokęs iš 
automobilio, pasilenkia prie 
nukentėjusio:

- Jums pasisekė - aš 
gydytojas.

Partrenktasis pakelia galvą 
ir sako:

- O jums nelabai - aš 
advokatas.
***
Skambina į policiją 

susijaudinęs vyriškis:
- Alio! Aš autostradoj palei 

Elektrėnus ką tik pervažiavau 

du pacukus! Ką daryti!?
- Pacukus? Nieko 

nedarykit. Numeskit juos į 
pakelę.

- Fu... Gerai! O kur jų 
motorolerį dėti?
***
- Tėti, o ko tu norėjai - 

mergaitės ar berniuko?
- Sūneli, aš tik norėjau 

maloniai praleisti laiką.
***
Eina Knysliukas su 

Pūkuotuku per mišką. 
Staiga Pūkuotukas kad 
duos Knysliukui į snukį. 
Knysliukas:

- Už ką, Pūkuotuk?
- Būtų už ką - visai 

užmuščiau.
***
Svečiai būna dviejų tipų: 

vieni stengiasi kuo greičiau 
eiti namo, o kiti norėtų 
pasilikti kiek galima ilgiau. 
Keisčiausia, kad abu svečių 
tipai paprastai yra tarpusavyje 
susituokę.

Lapkričio 8-oji, 
antradienis,  
45 savaitė

Iki Naujųjų liko 53 dienos
Dangaus kūnai: 

saulė teka 7.35 val. 
leidžiasi 16.29 val. 

Dienos ilgumas 8.54 val.
Mėnulis (pilnatis)

Europos sveikos mitybos diena
Pasaulinė miestų planuotojų diena

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Severijonas, Viktorinas, Svirbutas, 
Domantė, Gotfridas, Severinas

Rytoj: Aurelijus, Paulina, Dargintas, 
Skirtautė, Teodoras, Estela

Poryt: Andriejus, Leonas, Vaišviltas, 
Gelvydė, Andrius, Evelina

Šiandien Lietuvos istorijoje:
1778 — Karaliaučiuje gimė žymus 

spaustuvininkas, Klaipėdos spaudos 
pradininkas, pirmojo lietuviško laikraš-
čio „Lietuvininkų prietelis“ steigėjas bei 
leidėjas Frydrichas Vilhelmas Horchas. 
Mirė 1855 m.

1784 — gimė istorikas romantikas, 
„Lietuvių tautos istorijos“ autorius Teo-
doras Narbutas. Mirė 1864 m.

1858 — gimė visuomenės ir kultūros 
veikėjas, advokatas Tadas Vrublevskis. 
Mirė 1925 m.

1936 — gimė poetas Alfredas Šim-
kus.

1937 — gimė vertėjas Virgilijus Juo-
zas Čepaitis.

1962 — Raseiniuose gimė žurnalis-
tas, poetas ir prozininkas Arūnas Sprau-
nius.

1991 — Taline įkurta Baltijos Asam-
blėja.

Šiandien pasaulio istorijoje:
1086 — gimė Henrikas V, Vokietijos 

karalius bei Romos imperatorius.
1519 — ispanų užkariautojas Her-

nando Cortez (Ernandas Kortesas) išsilai-
pino Meksikos mieste.

1576 — visos septyniolika Olandijos 
provincijų susivienijo kare prieš Ispaniją.

1656 — gimė britų astronomas 
Edmund Hallay (Edmundas Heilis), pir-
masis apskaičiavęs kometos orbitą.

1674 — mirė anglų poetas John Mil-
ton (Džonas Miltonas).

1793 — Paryžiuje atidarytas Luvro 
muziejus.

1889 — Montana tapo 41-ąja JAV 
valstija.

1895 — vokietis Wilhelm Roentgen 
(Vilhelmas Rentgenas) atrado vėliau jo 
vardu pavadintus elektromagnetinius 
spindulius.

1900 — gimė kultinio romano „Vėjo 
nublokšti“ autorė amerikietė Margaret 
Mitchel (Margaret Mitčel).

1917 — Rusijoje suformuota nauja 
vyriausybė: Liaudies komisarų tarybos 
pirmininku tapo Vladimiras Leninas, UR 
ministru — Levas Trockis, tautybių reika-
lų komisaru — Josifas Stalinas.

Post scriptum:
Gimimas ar mirimas - tas pats pinigų 

išleidimas.

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas 

Lapkričio 9 d. Naktį 8
Dieną 11

P,
4-9 m/s

Lapkričio 10 d. Naktį 8
Dieną 11

PV,
2-6 m/s

Lapkričio 11 d. Naktį 7
Dieną 10

V,
2-6 m/s

Lapkričio 12 d. Naktį 6
Dieną 12

PV,
4-9 m/s

Orų prognozė lapkričio 9 d. - lapkričio 12 d.

Pusryčių sumuštiniai su vištienos salotomis

1.Vištieną smulkiai supjaustyti, pievagrybius, svogūnų laiškus susmulkinti. Sūrį su-
tarkuoti. Sudėti į dubenį, įspausti česnako, įberti pipirų, įdėti majonezo ir išmaišyti.
2.Ant duonos riekelės dėti salotos lapą, tuomet paruoštų salotų, uždengti kita 
duonos riekele arba tiekti uždėjus salotų ant kiekvienos riekelės.

INGREDIENTAI:
• 8 riekelės šviesios duonos (arba tamsios)
• 200 gramų rūkytos vištienos file (arba virtos)
• 100 gramų marinuotų pievagrybių
• 60 gramų fermentinio sūrio (arba mocarelos ar kito mėgstamo)
• 1 pundelis salotų
• 1 pundelis svogūnų laiškų
• 2 skiltelės česnako (arba pagal skonį)
• pagal skonį maltų juodųjų pipirų
• pagal poreikį majonezo
• 8 riekelės šviesios duonos (arba tamsios)
• 200 gramų rūkytos vištienos file (arba virtos)
• 100 gramų marinuotų pievagrybių

ANEKDOTAI

LAISVALAIKIS16 www.rokiskiosirena.lt
2022 m. lapkričio 8 d.

PRO MEMORIA

Kamajų seniūnija
JANINA MACKUVIENĖ 1937.06.10 – 2022.10.27
STEFA KIRLIENĖ 1925.09.26 – 2022.11.03
Rokiškio kaimiškoji seniūnija
AUGUSTINAS VLADISLOVAS  VALEČKA 1943.05.28 –  2022.10.28
ANTANAS BIELIŪNAS 1952.09.28 – 2022.10.30
ROMUALDAS ŽIGELIS 1968.02.10 – 2022.10.31
Kriaunų seniūnija
LUCIJA VIDA PILKAUSKIENĖ 1937.04.20 – 2022.11.01


