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Rokiškio apetitas auga: turėsime 
tarptautinį paplūdimio tinklinio turnyrą? 8 p.

Atnaujinta Rokiškio viešoji 
pirtis laukia lankytojų
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Rokiškio autobusų stoteles dekoruojančius 
darbuotojus ir klausinėjo, ir vaišino

3 p.

Teatralų kelionė į Sakartvelą: kultūriniai 
kontrastai, režisierė 7 metrų aukštyje 
ir sulaužyti tabu

Obeliuose sušvito paskutinė tamsi gatvė, 
o iki metų galo tikimasi sulaukti ir naujo turgaus
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Atnaujinta Rokiškio viešoji pirtis laukia lankytojų
Aušra MALINAUSKIENĖ

Lapkričio 11 dieną, penkta-
dienį, po keletą mėnesių tru-
kusio remonto darbą pradeda 
Rokiškio viešoji pirtis. Iki nau-
jų metų pirties paslaugų kainos 
nesikeis, tačiau kitąmet, tikėti-
na, kad dėl augančių vandens ir 
elektros kainų, didės ir mokestis 
už pirties paslaugas.

Eis į tarybą
Akcinės bendrovės „Rokiš-

kio komunalininkas“ direktorius 
Vladas Janulis, aprodydamas bai-
giamas tvarkyti pirties patalpas, 
teigė, kad remontas užtruko ilgiau 
nei planuota, nes atsirado proble-
mų su tiekėjais dėl tinkamai pa-
ruoštos medienos. 

„Pagaliau po ilgesnės pertrau-
kos penktadienį pirtis pradeda dar-
bą. Darbo laikas ir kainos kol kas 

Visiškai atnaujintos garinės patalpos. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

nesikeis. Nuo naujų metų neaišku 
kiek galėtų kisti paslaugų įkainiai, 
nes didėja šalto vandens kaina, ei-
sime į rajono tarybą su sprendimu 
dėl paslaugų kainos tikslinimo“, – 
sakė V. Janulis.  

Kiek kainavo pirties remontas, 

įmonės vadovas dar negalėjo pasa-
kyti tiksliai. Jis įvardino medžiagų 
kainą – apie 1 000 eurų, o suskai-
čiavus atliktus darbus, tikėtina, 
kad ji gali svyruoti tarp 2 000-3 
000 eurų. Atnaujinimo išlaidas 
padengs pats „Rokiškio komuna-

lininkas“.
Rokiškio miesto pirtis yra „Ro-

kiškio komunalininko“ nuosa-
vybė, kurios apie 93 proc. akcijų  
portfelį valdo Rokiškio rajono sa-
vivaldybė. Kol kas planuose pas-
tato išorės renovacija nenumatyta.

Laikas neskaičiuojamas
Po remonto pirtis rokiškėnus pa-

sitiks atsinaujinusi. Pirties mėgėjų 
patogumui visiškai renovuota gari-
nė, joje įrengti naujutėliai mediniai 
gultai, apšiltintos sienos, įdėtos sti-
klinės durys. 

Sezono metu Rokiškio pirtis 
veiks, kaip ir anksčiau, penktadie-
niais ir šeštadieniais. Penktadieniais 
nuo 16 iki 21 val. – moterų diena, 
šeštadieniais nuo 14 iki 21 val. – 
vyrų diena. Praėjusį sezoną pirtyje 
moterų vidutiniškai apsilankydavo 
iki 20, vyrų iki 40. 

Kiekvienas atėjusysis čia gali 
būti tiek kiek panorėjęs, nes buvimo 
laikas neskaičiuojamas. 

Rokiškio rajono savivaldybės ta-
ryba yra patvirtinusi įkainius, pagal 
kuriuos ukrainiečiai pirtį gali lankyti 
nemokamai, kaina be nuolaidos yra 
8,41 Eur, socialiai pažeidžiamoms 
grupėms taikoma 50 proc. nuolaida. 

Kol kas kainos nesikeis.

Lašų kaimo bendruomenės iniciatyva gražėja 
gyvenvietės aplinka 

Enrika PAVILONIENĖ

Lašų kaimo bendruomenė 
šiais metais ne tik minėjo gra-
žius jubiliejus, bet ir užsimojo 
sutvarkyti gyvenvietės centre 
esantį tvenkinį, jį išvalyti, paša-
linti šalia esančius menkaverčius 
krūmynus ir šią vietą padaryti 
patrauklia gyventojams. Tam 
prireikė nemažai fi nansų, tech-
nikos bei žmogiškųjų išteklių. 

Buvo pelkė
Anksčiau šioje vietoje, apie 40 

metų buvusi pelkė, bendruomenės 
narių pastangomis po truputį virsta 
vieta, kur kaimo gyventojai galės 
rinktis bendriems renginiams, su-
siėjimams.  

Lašų kaimo bendruomenės pir-
mininkė Aldona Vingelienė sako, 
jog pradėti dar pavasarį, numatyti 
tvenkinio valymo darbai, dėl ran-
govų užimtumo nusikėlė į rudenį. 
Visiems darbams atlikti reikalin-
gos lėšos, todėl dalis darbų atlikta 
iš bendruomenės pinigų. Nuo metų 
pradžios augo kuro ir darbų atliki-
mo kainos, tad į pagalbą bendruo-
menei atskubėjo ir vietos verslas 
bei  ūkininkai.

„Pagrindiniai darbai jau atlikti 
– gruntas ir dugne buvęs dumblas, 
pagal galimybes išvalytas. Dar jo 
likę vienoje pusėje, tačiau dėl tam 
tikrų aplinkybių technika ten pa-
siekti negalėjo. Suprantu, jog vis-
kas greit nepadaroma, tačiau dar 
liko sutvarkyti sunkiosios techni-
kos sudarkytą keliuką, kuris truk-
do gyventojams pravažiuoti. Tam 
mums į pagalbą ateina seniūnija, 
kuri padės nužvyruoti kelią. Or-
ganizuosime talką ir viską sutvar-

kysime. Džiugu, kad bendromis 
jėgomis, susitelkę, tiek daug gali-
me padaryti. Aplinka gražėja ir tuo 
visi ateityje galės tik džiaugtis“, – 
kalbėjo A. Vingelienė.

Naudotos projekto lėšos
Lašų kaimo bendruomenė vie-

nija 44 narius. Vien tik iš surenka-
mų narystės lėšų tokio masto dar-
bų atlikti nebūtų galimybės, todėl 
bendruomenė ryžosi parengti pro-
jektą ir darbams gavo  5581 eurą. 
Projektas „Tvarka pasiekiama vie-
nybėje“ įgyvendintas pagal 2022 
metų nacionalinės paramos kaimo 
bendruomenių veiklai taisykles. 
Lėšas projektui skyrė Lietuvos 
Respublikos žemės ūkio ministe-
rija. 

Šis bendruomenės parengtas 
projektas yra ilgalaikis ir turi tęsti-
numą. Išvalytas tvenkinys ir paša-
linti menkaverčiai augalai, ateityje 
leis vietos gyventojams įgyvendin-
ti naujas idėjas, susikuriant poilsio 
zoną, kurioje bus galima organi-

zuoti kultūrinius, sportinius rengi-
nius.

Gelbėjo verslas, ūkininkai
„Prie darbų atlikimo daug pri-

sidėjo gyventojai, vietinis verslas, 
ūkininkai. Paskelbus viešoje er-
dvėje informaciją, apie tvarkomą 
teritoriją, susirinkę gyventojai 
savo jėgomis išpjovė menkaver-
čius krūmynus, „Kriaunų malūnas“ 
vadovas Ričardas Pagirys, pagel-
bėjo susmulkinant išpjautas šakas, 
„Lašų žemės ūkio bendrovė“ skyrė 
transportą, ūkininkas Vytautas Zi-
zas davė ne tik savo sklypo žemės, 
bet ir negailėjo technikos ir jėgų, 
tad numatyti darbai baigti laiku. 
Daug darbų atliko Arūnas Ka-
ruža“, – prisidėjusius prie projekto 
įgyvendinimo vardino bendruome-
nės pirmininkė A. Vingelienė.

Sutvarkyta erdvė bus naudoja-
ma gyvenvietės poreikiams, įreng-
ta ir priešgaisrinė zona.  Pavasarį 
planuojama užvežti žemių  ir teri-
toriją apsodinti žole.

Anksčiau šioje vietoje buvo pelkė. (Lašų kaimo bendruomenės nuotr.)

Prie darbų atlikimo daug prisidėjo gyventojai, vietinis verslas, ūkininkai.
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Ukrainiečiai prašo humanitarinės pagalbos – 
gyventojai gali paaukoti daiktų kariams ir civiliams

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Prieš keletą dienų į Rokiškio 
rajono savivaldybę su pagal-
bos prašymu kreipėsi Dubno 
miesto, su kuriuo Rokiškis ben-
dradarbiauja nuo 2021 metų, 
meras Vasil Antoniuk. Jau ke-
letą mėnesių karo niokojamoje 
Ukrainoje būtiniausių daiktų, 
maisto produktų, tvarsliavos 
trūksta ir kariams, ir civiliams 
gyventojams.

Gyventojai gali prisidėti
Dubno miesto mero atsiųsta-

me laiške rašoma, kad daugelis 
Ukrainos miestų ir kaimų yra ant 
humanitarinės nelaimės slenks-
čio. Rivnės regionas taip pat ken-
čia nuo agresoriaus antskrydžių, 
dėl kurių jo gyventojai priversti 
slėptis rūsiuose ir kitose prieglau-
dose. 

„Agresorius sudavė niokojan-
čius smūgius taikiems miestų, 
miestelių ir kaimų kvartalams. 
Mūsų kariai ir teritorinė gynyba 
stovi iki paskutinio, bet, deja, 
yra daug problemų, su kuriomis 
negalime susidoroti patys. Mums 
reikia labdaros pagalbos mūsų 
kariams ir ypač civiliams gyven-
tojams“, – pranešama laiške.

Rokiškėnai gali prisidėti ren-
kant paramą – papildydami hu-
manitarinės pagalbos siuntinį 
savo atneštais daiktais. Kaip sakė 
Rokiškio rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus pa-
vaduotojas Valerijus Rancevas, 

daiktai bus renkami porą savai-
čių, trūkstamus daiktus planuoja-
ma nupirkti savivaldybės biudže-
to lėšomis. 

Rokiškėnai daiktus gali atnešti 
į Savivaldybės priimamąjį, o dėl 
didesnių daiktų reikėtų susisiekti 
su ūkio specialistais tel. +370 656 
62984.

Vežė keliais reisais
Pagalbos prašyme išvardintų 

daiktų sąraše: elektriniai virduliai, 
mikrobangų krosnelės, elektros 
generatoriai, dozimetrai, termo-
vizoriai, žieminiai miegmaišiai, 
čiužiniai, žieminiai batai kariš-
kiams, vyriškos, moteriškos, ko-
jinės, termo rūbai kariškiams, 
kuprinės kariškiams, asmeninės 
higienos priemonės (skutimosi 
priemonės, šampūnai, dušo želė, 
rankų kremas), maisto produk-

tai, skirti ilgalaikiam saugojimui 
(miltai, cukrus, įvairūs dribsniai, 
makaronai, aliejus), mėsos, žu-
vies, daržovių konservai, vaistai: 
(raminamieji, priešuždegiminiai, 
analgetikai, karščiavimą maži-
nantys preparatai) ir kiti daiktai. 

„Manau, kad po geros savaitės 
pamatysime rezultatą, bendruo-
menės, kolektyvai gal dar nori 
tarpusavy pasikalbėti, pasitarti. 
Per trumpas laikas spręsti“, – apie 
būsimą pagalbą ir jos kiekį kalbė-
jo V. Rancevas.

Anot pašnekovo, iniciatyvų 
surinkti daiktų yra ir tarp savival-
dybės darbuotojų – susimetus pi-
nigų  nupirkti termo rūbus ar kitą 
daiktą.

Panaši humanitarinė pagalba 
Dubno miestui buvo organizuo-
jama pavasarį, tuomet rokiškėnai 
itin aktyviai prisidėjo renkant 

paramą. Paaukoti daiktai: rūbai, 
miegmaišiai, palapinės, tvarslia-
va, kilimėliai, prožektoriai, ge-
neratoriai, patalynės buvo išvežti 
keliais reisais. Į karo niokojamą 
šalį iš Rokiškio taip pat iškeliavo 
vienas greitosios medicininės pa-
galbos automobilis bei du gaisri-
niai automobiliai.

Atvykstančių nepadaugėjo
Šiuo metu Rokiškyje gyvena 

apie 200–220 ukrainiečių, iš jų 
60 vaikų, kurie lanko rajono švie-
timo įstaigas.

Pasak Rokiškio rajono savi-
valdybės administracijos direk-
toriaus pavaduotojo V. Rancevo, 
mieste gyvenančių ukrainiečių 
skaičius keičiasi, dalis jų išvyksta 
gyventi į didmiesčius ar kitas ša-
lis. Dėl intensyvių karo veiksmų 
į miestą atvykstančių ukrainiečių 

kol kas nepadaugėjo. Karo pabė-
gėliams, kurie patys negali išsi-
nuomoti būsto, savivaldybė skyrė 
apgyvendinimo patalpas buvu-
siuose Obelių buvę vaikų globos 
namuose (dabar – socialinių pas-
laugų namai) ir nebeveikiančioje 
Panemunėlio mokykloje. Šiuo 
metu Obeliuose gyvena 38 ukrai-
niečiai, Panemunėlyje yra 30 ap-
gyvendinimo vietų, dabar užimta 
12.

Rokiškio rajono savivaldybė 
jau anksčiau yra priėmusi spren-
dimą atvykusiems ukrainiečiams, 
kol jie forminasi dokumentus dėl 
pabėgėlių statuso ir leidimo gy-
venti Lietuvoje, ir negali gauti 
valstybės pašalpos, skirti vien-
kartines išmokas 200 Eur, o jeigu 
atvyksta šeima, kurioje daugiau 
nei vienas žmogus visiems ki-
tiems asmenims – po  50 Eur.

Pasak V. Rancevo, daiktai bus renkami porą savaičių. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Rokiškio autobusų stoteles dekoruojančius 
darbuotojus ir klausinėjo, ir vaišino

Aušra MALINAUSKIENĖ

Šią savaitę – nuo pirmadienio 
iki trečiadienio, visos dvylika 
Rokiškio mieste esančių auto-
busų stotelių nušvito ryškiomis 
mūsų miesto prekinio ženklo 
spalvomis. Jų dekoravimo dar-
bus atliekantys vilniečiai sakė, 
kad Rokiškis – vienas iš nedau-
gelio taip besipuošiančių miestų, 
o rokiškėnai – smalsūs ir vaišin-
gi žmonės. 

Turi planą
Pasak Irenos Matelienės, Ro-

kiškio rajono savivaldybės Ko-
munikacijos ir kultūros skyriaus 
vedėjos, Rokiškio logotipu ir spal-
vomis papuoštos absoliučiai visos 
viešojo transporto stotelės. 

„Nuo spalio pabaigos po Lie-
tuvą tarpmiestiniais maršrutais 
jau važiuoja „Rokiškio autobusų 
parko“ autobusas, dekoruotas Ro-
kiškio stilistika. Šią savaitę bus 
baigtos puošti ir miesto autobusų 
stotelės. Rengiamas dar vienas 
projektas – stilizuota sienelė mūsų 

savivaldybės pirmo aukšto salėje, 
kuri tarnautų tiek kaip kilnojama 
siena patalpos erdvei dalinti, tiek 
kaip foto siena. Jei pavyktų šį pro-
jektą įgyvendinti, šis transformuo-
jamas stendas turės platų pritai-
kymą: jo dalį bus galima naudoti 
pristatant Rokiškį parodose, taip 

pat savivaldos informaciniuose 
renginiuose. Ne mažiau svarbus 
ir estetinis aspektas. Pirmo aukšto 
salėje vyksta vieši posėdžiai, susi-
tikimai, ten renkasi miesto žmonės 
ir svečiai. Norisi, kad aplinka būtų 
jaukesnė, vyrautų daugiau spal-
vų“, – kalbėjo I. Matelienė. 

Kiek kainavo
Vienos miesto stotelės atnaujini-

mas savivaldybės biudžetui atsiėjo 
486 eurų, į šią sumą įskaičiuotos di-
zaino, plėvelės, klijavimo ir garan-
tinio aptarnavimo paslaugos, kitos 
medžiagos, taip pat, pasibaigus de-
koratyvios plėvelės eksploatacijos 
laikui, jos nuklijavimas. 

„Tikimės, kad naujas papuoši-
mas tarnaus nuo vienerių iki poros 
metų, nors iš patirties matome, kad 
Rokiškio – Lietuvos kultūros sos-
tinės reklama, atlaikė net ketverius 
metus“, – sakė I. Matelienė. 

Kiti šių metai projektai susiję su 
smulkia atributika ir reprezentaci-
nėmis dovanomis, o dėl kitų metų – 
neaišku, viskas priklausys nuo savi-
valdybės biudžeto, skirto leidybos 
ir komunikacijos priemonėms. Kaip 
pajuokavo pašnekovė, idėjos nekai-
nuoja, kainuoja jų įgyvendinimas.

Gyventojams smagiau
Kaip „Rokiškio Sirenai“ sakė 

stotelių dekoravimo darbus atlie-
kančios Vilniaus įmonės „Sparti 
reklama“ darbuotojai Antanas ir 

Ramūnas, Rokiškis vienas – iš retų 
Lietuvos miestų, kurie viešąsias 
erdves puošia savo prekiniu žen-
klu. Tai jie vertina teigiamai, nes 
miestas tampa gyvesnis, stotelės 
įdomesnės, todėl ir gyventojams 
smagiau. 

„Antradienis – antroji mūsų dar-
bo diena Rokiškyje. Šiandien tiki-
mės užbaigti klijuoti visas likusias 
autobusų stoteles. Jūsų mieste dar 
esame dirbę Rokiškio ralyje“, – 
sakė Ramūnas. 

Pasak Antano, spalvingos stotelės 
gerokai pagražino miesto veidą, o tai 
pastebi ir miestelėnai. 

„Vakar prie mūsų priėjo kelios 
močiutės, kurios ir džiaugėsi, jog bus 
gražu, ir pergyveno, kad jaunimas 
nenuplėštų. Tiesą sakant, turime ne-
mažai darbo, nes reikia paruošti sti-
klus plėvelės klijavimui, todėl teko 
ir purškiamus dažus nugramdyti, ir 
grifičius nuvalyti“, – teigė Antanas. 

Kol vilniečiai dirbo, jiems ro-
kiškėnų dėmesio netrūko, nes vieni 
smalsavo ir klausinėjo kas čia bus, o 
močiutės juos ir dar spurgomis vai-
šino. 

Per dvi dienas neatpažįstamai pasikeitė Rokiškio miesto autobusų stotelės. 
(„Rokiškio Sirenos“ nuotr.)
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Ryškėja artėjančių švenčių akcentai – Kalėdų 
senelis atvažiuos vilkiku, laukia kitos staigmenos

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Iki didžiųjų metų švenčių 
likus mažiau nei dviem mėne-
siams, ryškėja būsimų šventinių 
renginių Rokiškyje ir seniūnijo-
se akcentai. Nors organizatoriai 
dar neskuba atskleisti visų pa-
slapčių, žada  ne vieną staigme-
ną.

Sužibs gruodžio pradžioje
Rokiškio mieste, Nepriklauso-

mybės aikštėje Kalėdų eglę pla-
nuojama įžiebti gruodžio 2 dieną, 
17.30 val. Rokiškio kultūros cen-
tro kultūrinės veiklos koordina-
torė-organizatorė Monika Gorov-
niova pasakojo, kad per šventes 
rokiškėnus tradiciškai aplankys 
Lietuvos vyriausiasis Kalėdų Se-
nelis Kalėda (Arvydas Bagdonas), 
skambės muzikinė programa šei-
mai, visą savaitgalį – gruodžio 
2–3–4 dienomis – aikštėje vyks 
mugė. Prie šventinių renginių pri-
sijungs ir kitos kultūros įstaigos,  
galima bus dalyvauti edukacijose 
muziejuje ir kitose vietose.  

„Bendri bruožai jau ryškėja, 
bet visų detalių ir naujovių dar 
nenorėčiau atskleisti. Palikime 
intrigą, nes šventėje planuojama 
daug šventinių akcentų“, – sakė 
M. Gorovniova. Anot pašnekovės, 
gyventojų idėjų, kaip papildyti 
šventę, kultūros centras nesulau-
kė, tačiau jeigu tokių pasiūlymų 
būtų, jie mielai laukiami. Tiks-
lesnę šventinę kalėdinę programą 

planuojama pateikti lapkričio vi-
dury.

Nebus išmani
Rokiškio miesto seniūnijos se-

niūno pavaduotojas Egidijus Ža-
liauskas sakė, kad eglę miestui 
papuošti rinksis iš dviejų varian-
tų – viena žaliaskarė auga mieste, 
kita Bajoruose. Mieste augančią 
sidabrinę eglę seniūnijai siūlė dar 
pernai, tačiau buvo pasirinkta kita, 
o ši liko kaip atsarginis variantas. 
Eglę planuojama atvežti likus po-
rai savaičių iki papuošimo. Anot 
E. Žaliausko, žaliaskarė šiemet 
nebus nei modernistinė, nei išmani 
– natūralią eglę planuojama puošti 
klasikiniais žaisliukais ir girlian-
domis.

Eglės nebekerta
Šventiniai rūpesčiai, gerokai 

Rokiškio pagrindinėje aikštėje šventiniu laikotarpiu pavirs kalėdiniu mieteliu. 
(„Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

vėliau nei didmiesčiuose, pamažu 
atkeliauja ir į miestelius.  Jūžin-
tiškiai nesuka galvos, iš kur gauti 
eglę miesteliui papuošti. Jūžintų 
seniūnas Vytautas Stakys  sako, 
kad jau trečius metus puošia kie-
me augančią aukštą įspūdingą ža-
liaskarę. Buvęs parapijos klebonas 
Leonas Dinda eglę net pašventino. 

„Anksčiau kirstą naudodavo-
me, bet paskui miestelio centre 
augančioje alėjoje pastebėjome 
gražiai nuaugusią sidabrinę eglę, 
išskyrėme ją iš kitų, dabar ji labai 
džiugina miestelį“, – sakė seniū-
nas.

Jūžintiškių ir miestelio svečių 
šventiniu laikotarpiu laukia kultū-
riniai renginiai, numatytas moks-
leivių pasirodymas-koncertas, 
ekspozicija „Po angelo sparnu“, 
kurioje bus eksponuojami moky-
klų ir kitų įstaigų bendruomenių, 

gyventojų sukurti angelai.
Puošdami eglę, jūžintiškiai 

stengiasi, kad ši kasmet atrodytų 
vis kitaip, tačiau, pasak seniūno, 
svarbiausias dalykas lieka – daug 
spalvų, šviesų ir mirgėjimo.

Didžiausia atrakcija
Didžiausia atrakcija vaikams – 

Kalėdų senelio atvykimas ir jo ne-
įprastas transportas. Palikęs elnius 
pakeliui, vienais metais į Jūžintus 
Kalėdų Senis atkeliavo motociklu, 
kitais metais – su vilkiku, kuriame 
telpa daug dovanų.  Kaip juokavo 
seniūnas – geriems vaikams tenka 
labai didelės dovanos, geriems – 
didelės. Šiemet svečias irgi atvyks 
su labai didele mašina, tikėtina, 
kad ir dovanų visiems užteks. Jū-
žintų miestelyje eglutę planuo-
jama įžiebti gruodžio 9 d. 15. 30 
val., dar viena žaliaskarė sužibės 
Laibgaliuose.

Paklaustas, ar taupys, pašneko-
vas patikino, kad elektros kainos 
eglutės grožiui įtakos nedarys. 
„Šventes sutiksime su labai daug 
lempučių turinčia ir žibančia eglu-
te. Šioje vietoje netaupysime – 
šventė yra šventė. Manau, po kelių 
mėnesių turėtų viskas stabilizuo-
tis“, – sakė V. Stakys.

Nebus Kauno auksinė
Obelių seniūnija pagrindinės 

Kalėdų puošmenos miesteliui ieš-
ko jau nuo spalio pabaigos. Seniū-
nės pavaduotoja Aldona Žėkienė 
sako, kad pasiūlymų dėl eglės yra, 

o lapkričio vidury seniūnijos dar-
buotojai važiuos apžiūrėti ir išsi-
rinkti pačios gražiausios. Ypatingų 
reikalavimų žaliaskarei nėra, svar-
bu, kad būtų apie 6 metrų aukščio, 
vizualiai graži, proporcinga. 

Pašnekovės teigimu, papuo-
šimus eglei padarydavo patys 
gyventojai, tačiau miestelis per 
mažas, rankų darbo žaisliukų ne-
užteko, todėl tenka naudotis par-
duotuvėse ir internetu įsigytais pa-
puošimais. „Mūsų eglė nebus kaip 
Kauno auksinė, bet bus gerai. Visų 
idėjų nesakysiu, mes mėgstame 
paslaptis, tegul žmonės atvažiuoja 
ir pamato“, – juokiasi pašnekovė.

Dėkos geradariams
Eglutės įžiebimo šventė Obe-

liuose planuojama gruodžio 9 d. 
Elektros taupymą obeliečiai taip 
pat įtraukė į šventinę programą. 
Pasak  A. Žėkienės, eglė žibės šiek 
tiek mažiau, ne taip ryškiai bus  
apšviestos šalia esančios kompo-
zicijos. Tačiau taip, kaip miestelio 
gatvėse, kur dega kas antras žibin-
tas, ant eglutės nebus.

Miestelis turi savo tradiciją – 
eglutės įžiebimo šventėje surengti 
padėkų vakarą, skirtą seniūnijos 
bendruomenėms. Renginio metu 
pagerbiami žmonės kurie tais 
metais daugiausiai prisidėjo prie 
Obelių gražinimo ir gyvenimo 
gerinimo. Šis renginys seniūnijos 
bendruomenes suburs ir šiais me-
tais.  

Užs. 1

Komunikacijos ir kultūros skyrius jau turi pavaduotoją
Aušra MALINAUSKIENĖ

Šią savaitę įvyko konkursas 
Rokiškio rajono savivaldybės 
Komunikacijos ir kultūros 
skyriaus vedėjos pavaduotojos 
vietai užimti. Jį laimėjo Giedrė 
Kublickienė, dirbanti anglų 
kalbos mokytoja metodininke 
Rokiškio Juozo Tumo-Vaižgan-
to gimnazijoje. 

Komunikacijos ir kultūros 
skyriaus vedėjos pareigas ji pra-
dės eiti tada, kai bus gautos Spe-
cialiųjų tyrimų tarnybų pažymos. 
Tai užtrunka maždaug iki poros 
savaičių. 

Komunikacijos ir kultūros 
skyriaus veikla labai plati, nes 
koordinuojama ne tik kultūros 
ir komunikacijos veikla, bet ir 
savivaldybės administracijos 
informacinių technologijų ūkis 
bei informacinės sistemos. Šiam 
skyriui taip pat priskirtos turiz-
mo ir tarptautinių ryšių koordi-
navimo  funkcijos. 

Skyriaus vedėjo pavaduotojas 
bendra tvarka yra atsakingas už 
savivaldybės kultūros, turizmo ir 
komunikacijos politikos planavi-
mą, įgyvendinimą. Konkreti jo 
veiklos sritis – savivaldybės vi-
dinė ir išorinė komunikacija bei 
informacinės visuomenės plėtra. Savivaldybės administracijoje – permainos. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)
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GMP pertvarka įsibėgėja: Rokiškyje 
ruošiamasi turto perdavimui

Aušra MALINAUSKIENĖ

Praėjusią savaitę su Sveika-
tos apsaugos ministerijos atsto-
vais  (SAM) surengtas pasita-
rimas dėl Greitosios medicinos 
pagalbos (GMP) reformos. Pa-
sak Rokiškio pirminės asmens 
sveikatos priežiūros centro 
(PASPC) direktorės Danguolės 
Kondratenkienės, ministerijos 
specialistai patvirtino, kad per-
tvarka juda į priekį, o jau gruo-
dį turėtų susikurti VšĮ – viešoji 
įstaiga, perimsianti visos šalies 
GMP komandas. 

Eis į rajono tarybą
„Laukiame šios įstaigos įstei-

gimo, tuomet eisime į rajono 
tarybą su klausimu apie Rokiš-
kio PASPC struktūros keitimą, 
išimant GMP padalinį. Perduoti 
GMP veiklą turime iki 2023 metų 
liepos 1 dienos. Taigi, šiuo metu 
veiksmai derinami dėl turto per-
davimo. Buvome patikinti, kad 

visi GMP darbuotojai bus perkelti 
į naujai sukurtą VšĮ, nepablogi-
nant jų darbo sąlygų“, – sakė D. 
Kondratenkienė. 

Pasak įstaigos vadovės, Rokiš-
kio PASPC jau daug metų neturi 
dispečerinės. Šiuo metu dispeče-
rinė priklauso Panevėžio miesto 
greitosios medicinos pagalbos 
stočiai, iš kurios rokiškėnai ir 
gauna nurodymus vykti į įvykio 
vietą. 

Kviesti trumpuoju numeriu
Primename, kad nuo kitų metų 

liepos 1 d. greitosios medicinos 
paslaugos bus teikiamos tik cen-
tralizuotai. Pagal šiuo metu vyks-
tančios GMP reformos etapus iki 
to laiko visos savivaldybių GMP 
struktūros susijungs į vieną GMP 
tarnybą. 

SAM gyventojams primena: 
tiek vykstant GMP reformai, tiek 
sukūrus naują tarnybą, greitąją 
medicinos pagalbą visada galima 
išsikviesti trumpuoju skubiosios Rokiškio GMP laukia permainos. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

pagalbos numeriu  112.

Pasiektų greičiau
GMP reforma siekiama iki kitų 

metų liepos mėnesio sukurti vi-
soje šalyje veikiančią greitosios 
medicinos pagalbos tarnybą su 5 
padaliniais. Pertvarka siekiama, 
kad greitosios pagalbos medikai 
gyventoją mieste pasiektų per 15, 
o užmiestyje – per 25 minutes.

Iki šiol Lietuvoje GMP pas-
laugas teikė 49 įstaigos, esan-
čios skirtingame pavaldume: 30 
priklauso viešosios asmens svei-
katos priežiūros įstaigoms, kaip 
Rokiškyje, 17 – savivaldybėms, 
2 privačios įmonės. 2021-aisiais 
iš viso šalyje dirbo 231 GMP bri-
gada.

Todėl šia pertvarka siekiama, 
kad visoje šalyje GMP pagalbą 
teiktų vienoda tvarka, o GMP bri-
gadų skaičių tikimasi padidinti 
iki 241 (nuo 231), taip pat turėtų 
išaugti ir budėjimo vietų skaičius 
– nuo 94 iki 123. 

Rokiškio psichiatrijos ligoninės 
vadovas: pacientai suodini 
nevaikšto

Kristina RAMANAUSKAITĖ

„Rokiškio Sirenos“ redakciją 
pasiekė dar vienas pagalbos pra-
šymas: šįkart vyras skundėsi, kad 
Rokiškio psichiatrijos ligoninėje 
žmones nebegali išsiskalbti dra-
bužių su skalbimo mašina, nes 
taupoma elektra, ir turi skalbti 
juos rankomis. „Gal ir vadovai 
patys namuose rankomis plauna 
rūbus?“, – dėstė nepatenkintas 
vyras.

Nors misija išsiskalbti drabužius 
rankomis neatrodo neįmanoma, vis 
tik pasiteiravome VšĮ Rokiškio psi-
chiatrijos ligoninės direktoriaus Al-
gimanto Liausėdos, kaip ten iš tiesų 
yra.

„Žinoma, kada nori negali išsi-

skalbti – po vienerias kelnes mes 
neskalbiame, nes kainuoja ir elektra, 
ir skalbimo milteliai. Kai sudedame 
pilną mašiną, tada skalbiame, ir taip 
buvo visada, ne tik dabar, kai taupo-
ma elektra. O ligoniai nori skalbtis 
kada panorėję. Jeigu jam neleido, 
jisai skambina į ministeriją ar į Sei-
mą, arba jums. Patikėkite, nei vienas 
suodinas nevaikšto“, – paaiškino 
direktorius. Anot įstaigos vadovo, li-
goniai turi slaugytojas koordinatores, 
kurios prižiūri ligonius, rūpinasi ir jų 
apranga, todėl nei vienas purvinais 
drabužiais nevaikšto.

 Kiekviename skyriuje yra skalbi-
mo mašina. Drabužius pacientai gali 
sudėti į maišelį ir atiduoti į bendrą 
skalbyklą arba, susikaupus daugiau 
nešvarių skalbinių, paprašyti skalbi-
mo miltelių ir skalbtis juos patys. 

Kiekviename ligoninės skyriuje yra skalbimo mašina. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Šeimos gydytoją rezidentę į 
Rokiškį atviliojo geri atsiliepimai

Aušra MALINAUSKIENĖ

Nuo spalio pradžios iki 
gruodžio pabaigos Rokiškio 
pirminės asmens sveikatos 
priežiūros centre (PASPC) dir-
ba šeimos medicinos gydytoja 
rezidentė Jūratė Kazlauskaitė.

„Esu kilusi iš Žemaitijos, 
Akmenės rajono. Į Rokiškį rezi-
dentūros ciklui atvykau, nes gir-
dėjau gerus atsiliepimus iš prieš 
tai čia ciklą turėjusios reziden-
tės. Rokiškio PASPC su šeimos 
gydytoja Diana Patapova dirbsiu 
iki šių metų galo. Ji mane moko 
šeimos gydytojo darbo specifi-
kos, padeda konsultuoti pacien-
tus, spręsti dėl reikalingų tyrimų 
ir gydymo taktikos, taip pat atsa-
ko į visus man iškilusius klausi-
mus ir neaiškumus“, – kalbėjo J. 
Kazlauskaitė. 

Nors šiuo metu pagrindinis 
jaunos gydytojos rezidentės dar-
bas yra Rokiškyje, tačiau tuo pat 
metu ji yra ir Lietuvos sveikatos 
mokslo universiteto studentė, 
nes rezidentūra – dar viena stu-
dijų pakopa, reikalinga gauti gy-
dytojo specialisto licenciją.

„Universitete turime tam ti-
krus teorinius atsiskaitymus ir 
testus, kuriuos privalome pada-
ryti savarankiškai pagal tuo metu 
dėstomą temą“, – teigė pašneko-
vė.

Paklausta kodėl pasuko į me-
diciną, J. Kazlauskaitė patikino, 
jog šią specialybę rinkosi, nes 
tai –viena iš nedaugelio profesi-
jų, kurioje kasdien susiduriama 

su skirtingo amžiaus pacientais, 
įvairiomis jų sveikatos proble-
momis, taip pat reikia išmanyti 
ir daugelį siauresnių medicinos 
žinių.

„Žinoma, svarbu buvo ir prak-
tinė pusė – trūkstant šeimos gy-
dytojų, paprasčiau susirasti dar-
bą tiek didžiuosiuose miestuose, 
tiek provincijoje“, – atviravo 
pašnekovė. 

Rokiškyje ji jaučiasi gerai, 
kaip pati sako, apsiprato, o Ro-
kiškio PASPC kolektyvas drau-
giškai priėmė ir leido įsilieti į 

kolektyvą. 
„Rokiškio PASPC pasiūlė ti-

krai geras sąlygas – apgyvendi-
nimą, papildomą užmokestį, o tai 
dažniausiai nėra siūloma kitose 
rezidentūros bazėse. Šie aspektai 
buvo svarbūs ir iš dalies turėjo 
įtakos tam, jog atvykčiau čia“, 
– tvirtino J. Kazlauskaitė, šiuo 
metu gyvenanti Rokiškyje.

Kartu su ja šioje įstaigoje šei-
mos gydytoja rezidente dirba ir 
Jūžintuose gimus bei augusi Ga-
bija Pajedaitė, apie kurią „Rokiš-
kio Sirena“ jau rašė. 

Šeimos gydytoja rezidentė J. Kazlauskaitė sakė, kad mūsų mieste jau apsiprato. 
(J. Kazlauskaitės asmeninio archyvo nuotr.)
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Teatralų kelionė į Sakartvelą: kultūriniai kontrastai, 
režisierė 7 metrų aukštyje ir sulaužyti tabu

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Neseniai Rokiškio liaudies 
teatro trupė grįžo iš Sakartve-
lo, kuriame kartu su kolegomis 
iš Bolnisio teatro statė bendrą 
spektaklį „Svetima žemė“. Apie 
kūrybinius įspūdžius ir kultūri-
nius šalies kontrastus kalbėjo-
mės su Rokiškio liaudies teatro 
režisiere Neringa Daniene.

– Spektaklį kūrė dviejų skir-
tingų teatrų ir šalių aktoriai. 
Kaip sekėsi kūrybinis bendra-
darbiavimas?

– Dviprasmiškai. Su kaukazie-
čiais, pietiečiais visada labai sma-
gu ir gera draugauti, bet dirbti nėra 
taip lengva. Mums, pripratusiems 
prie tvarkos, jų atsipalaidavimas 
kartais būdavo sunkiai įkanda-
mas, bet reikėjo tą darbą padaryti 
ir padaryti labai greitai – per kele-
tą dienų. Kažkaip įveikėme visas 
kliūtis ir svarbiausia, kad galutinis 
rezultatas buvo geras ir kokybe, ir 
visomis prasmėmis.

– Kas jus stebino, kalbant 
apie kolegų požiūrį į darbą?

– Tikėjomės, kad jie bus labiau 
pasiruošę, bus atlikta daugiau dar-
bų iki mūsų atvykimo, bet daug 
kas vyko čia ir dabar. Buvo labai 
ribotos techninės galimybės, kaip 
pas mus prieš 30 metų, silpnesnė 
infrastruktūra, nes šalis nėra tokia 
turtinga. Teko spręsti tas proble-
mas, nes mūsų spektaklis tech-
niškai sudėtingas, reikėjo pasukti 
galvą, ieškoti galimybių, skolintis 
reikalauti, kad atvežtų tam tikrus 
daiktus.

Kalbant apie kūrybinę pusę – 
tai nuostabūs aktoriai, su įdirbiu, 
talentingi. Tai, ką jie padarė per 4 
dienas – kiek įdėjo pastangų, dirbo 
negailėdami savęs – kėlė nuostabą 

Po premjeros Rokiškio liaudies teatro ir Bolnisio aktoriai. (Rokiškio liaudies teatro archyvo nuotr.)

ir mes nuolat juos gyrėme, palai-
kėme. Vien klausytis, kaip jie dai-
nuoja „Suliko“, kuri yra jų krau-
jyje, matyti, kaip jie šoka scenoje 
– mums tai kažkas nepaprasta, aš 
net prašydavau to aktoriaus, kuris 
šoka, kad kuo ilgiau tęstųsi ta sce-
na.

– Bendrą darbą pristatėte 
dviejuose miestuose – Bolnisyje 
ir Tbilisyje. Kaip spektaklį suti-
ko žiūrovai?

– Puikiai, su ovacijomis. Po 
premjeros daugybė žmonių plūste-
lėjo į sceną, jie labai emocingi.

 Labai džiugu, kad Tbilisyje 
buvo Lietuvos ambasadorius Sa-
kartvele su šeima ir po spektaklio 
mes ilgai kalbėjomės. Jiems irgi 
paliko didelį įspūdį – ir kokybė, 
kurios jie nesitikėjo iš mėgėjų te-
atro, ir  tema, kuri Sakartvele išvis 
nėra keliama. Ambasadorius ir jo 
žmona buvo nustebę, kad mes tą 
temą vaidiname su gruzinais. Jie 
patys tos temos neliečia, nors gru-
zinų tautą Stalinas pradėjo tremti 
pačią pirmą 1937-aisiais. Dar yra 
ta žmonių kategorija, kuri didžiuo-
jasi Stalinu, todėl ten išvis vengia-
ma tremties temos, ji vis dar yra 
tabu.  

Bolnisis, dydžiu panašus į Ro-
kiškį, yra teatrinis miestelis, ten la-
bai myli teatrą. Per mūsų spektaklį 
buvo likę keletas tuščių vietų, tai 
kolegos net atsiprašinėjo dėl to – 
buvo  vynuogių derliaus nuėmimo 
metas, todėl dalis žmonių negalė-
jo ateiti. Pasak aktorių, pas juos 
įprasta, kad salės visada pilnos.

Spektaklį du kartus parodėme 
Sakartvele, o po metų planuojame 
parodyti Lietuvoje. Norime jį pri-
statyti festivalyje, kad spektaklį 
pamatytų kuo daugiau žmonių. Šis 
projektas vertas to, nes jis absoliu-
čiai naujas ir unikalus. Tiek metų 

dirbdama Lietuvos mėgėjų teatre 
negirdėjau apie tokį projektą, kai 
du teatrai iš skirtingų valstybių 
būtų pastatę bendrą spektaklį. Šią 
vasarą teko daug bendrauti su la-
tvių teatralais, ten irgi niekas nėra 
girdėję apie tokį dalyką ir jie visi 
nori pamatyti rezultatą.

Šis tarptautinis projektas tęsiasi 
jau dvejus metus. Pjesė apie gruzi-
nus ir lietuvius, susitikusius Sibi-
re, nėra išmoktas kūrinys, o mūsų 
bendras darbas. Spektaklis vyksta 
trimis kalbomis, bet yra pakanka-
mai suprantamas bet kurios šalies 
žiūrovams.

– Iš nuotraukose užfiksuotų 
kelionės akimirkų matyti, kad 
aktyvus gyvenimas virė ne tik 
scenoje. Kaip pavyko atlaikyti 
legendinį gruzinų svetingumą ir 
vaišingumą?

– Tikrai nebadavome... Lankan-
tis šioje šalyje sunku net įsivaiz-
duoti, kad badu mirtum, nes aps-
kritai ta tauta yra be galo vaišinga. 
Maistas jiems yra svarbus ir jis iš 
tikrųjų yra labai skanus. Jų virtu-
vė labai skiriasi nuo mūsų. Nuėję į 
restoraną visada stengėmės rinktis 
jų nacionalinius patiekalus, kas-
kart paragauti naujų, bet vis tiek 
neišragavome visko. Ne visada ir 
suprasdavome, kas slepiasi po  pa-
tiekalų pavadinimais. Vienintelis 
dalykas, su kuriuo nepasisekė, tai 
avienos šašlykai, kurie buvo kieti.

Kulinarinė kelionė – atskira is-
torija ir tema, kaip ir šalies kultū-
ros pažinimas. Kai nesi apribotas 
festivalio formato, kuomet būni 
labai apkrautas ir neturi galimybių 
pamatyti daugiau, o gyveni ilgesnį 
laiką toje šalyje, mažame miestely-
je, tarp tų žmonių, vaikštai gatvė-
mis ir kvėpuoji jų kasdienybe – tai 
didžiulė kultūrinė patirtis ir priva-
lumas. Galėjome pažinti tikrą Sa-

kartvelą, tikrų žmonių gyvenimą, 
pabūti su jais, svečiuotis jų namuo-
se. Kartvelų svetingumas beprotiš-
kas. Nueini į svečius, o mama per 
naktį verda, kepa ir nepaleidžia, po 
to ateina draugai, groja gitaromis...  
Jų supratimu, svečias yra šventė 
ir didžiulė garbė namams, todėl 
niekas neskaičiuoja nei laiko, nei 
resursų.

Bolnisis – nedidelis mieste-
lis, jame dėmesio nestokojome, 
Tbilysyje kitaip, nes tai turistinis 
miestas, paskęsti minioje. Bolnisio 
gatvėje skyrėmės iš kitų, gal dėl 
to į klausimą, ar ateisite pažiūrėti 
spektaklio, visi atsakydavo „Tai 
aišku!“, o užėjęs trečią kartą į tą 
pačią parduotuvę jau esi geras pa-
žįstamas, kuriam ir čerkutę iš po 
stalo pila.

 Lietuvius jie myli, mūsų tautų 
ryšys dar labai stiprus. Kai pasa-
kai, kad esi iš Lietuvos visos durys 
atviros, visi stengiasi kažką papa-
sakoti, parodyti, pavaišinti.

– Kokie kultūriniai skirtumai 
labiausiai krito į akis, galbūt šo-
kiravo?

– Kadangi Sakartvele lankiausi 
jau daug kartų, manęs nebestebino 
daugelis dalykų, gal didesnėmis 
akimis į tai žiūrėjo tie trupės na-
riai, kurie lankėsi pirmą kartą.

 Mums dar neįprastas kartvelų 
atsipalaidavimas, kai vyrai tiesiog 
stovi gatvėje ir kalbasi. Jie lyg ir 
nieko neveikia, niekur neskuba, 
jiems netrukdo daugybė dalykų, 
kurie pirmomis dienomis mus trik-
do. Sakykim, šiukšlės ant šaliga-
tvio, kurias, atrodytų, būtų galima 
sušluoti. Jiems svarbus bendravi-
mas, o ne kažkur numesta šiukšlė.

Jie gurkšnoja savo vyną, čačą 
ir visur rūko – tai labai šokiruoja. 
Rūko autobuse, mašinoje, scenoje, 
viešbutyje. Visa teatro salė pridė-

liota skardinių su nuorūkomis, kas 
mums neįmanomi dalykai.

Ką iš tiesų moka kartvelai, tai 
švęsti –  jų vakarėliai, kuriuose 
daug maisto, dainavimo ir šokimo,  
nepamirštami. Jiems įdėtas tas kul-
tūros genas – jeigu dainuoja, tai 
atsistoja ir dainuoja visi. Arba šoka 
taip, kad… Bet mes irgi atlikome 
savo darbą, pamokėme lietuviškų 
šokių ir netgi nuvarėme kolegas 
nuo kojų. Po to jie sakė, kad ne to-
kie jau šalti tie lietuviai.

– Jūsų darbo vieta premje-
ros Tbilisyje metu buvo 7 metrų 
aukštyje. Kaip tai atsitiko?

– Tai įsimintiniausias, baisiau-
sias, labiausiai stresą sukėlęs daly-
kas kelionėje. Iki šiol mano kūnas 
reaguoja ir tirpsta rankos, prisimi-
nus, kad turėjau ten atsirasti.

Vaidinome Tbilisyje judesio 
teatre. Jis turi cirko pakraipą, ten 
yra angaras, speciali technika.  Ap-
švietėjas, kuris yra alpinistas, sau 
įsirengė sau darbo vietą 7 metrų 
aukštyje. Jam patinka dirbti viršuje, 
o mane apėmė siaubas, kaip reikės 
ten patekti, o paskui nulipti, nors 
esu žmogus, kuris neturi aukščio 
baimės. Apie saugumo standartus, 
kurie mums įprasti, saugos diržus, 
ten niekas nėra girdėjęs.  Aparatū-
ros, kuri ten kabėjo, buvo neįma-
noma nukelti ir padėti apačioje, 
taigi, jeigu ten nesėdėsi, spektaklis 
vyks baltoje šviesoje. Kadangi aš 
darau spektaklio apšvietimą, teko 
užlipti ten ir  prasėdėti pusantros 
valandos – nekvėpuoti ir žiūrėti, 
kad niekas nenukristų žiūrovams 
ant galvų. Jau nuo pusės spektaklio 
nejaučiau viso kūno ir  stresavau, 
kad užtirpusiomis kojomis turė-
siu nulipti ir dar nueiti nusilenkti 
žiūrovams. Bet grįžau nesulaužytu 
stuburu ir su atsiminimais visam 
gyvenimui.
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Janytė, kuriai gėlės 
yra visas gyvenimas

Aušra MALINAUSKIENĖ

Dešimtmetį Obelių seniūni-
joje darbuojasi Janina Šablins-
kienė, vietinių švelniai Janyte 
vadinama. Jos pagrindinis rū-
pestis – visi gražieji Obelių gė-
lynai prie seniūnijos pastato, 
miesto aikštės, klebonijos, par-
kelio, stoties, poliklinikos, ben-
druomenės centro. 

„Einu ir noriu“
Pasak seniūnijos darbuotojų, 

Janytė daro viską, kad tik Obe-
liuose būtų gražiau, todėl neskai-
čiuoja darbo laiko valandų, ne-
žiūri ir poilsio ar šventinių dienų. 

Pati seniūnijos darbininkė J. 
Šablinskienė šypsosi, kad jai dar-
bas, kaip vaikui vaikų darželis

„Kaskart einu ir noriu“, – juo-
kėsi moteris.

Iki darbo seniūnijoje pašneko-
vė darbavosi pašte, bendrovėje, 
po to atliko viešuosius darbus se-
niūnijoje. Čia buvo pastebėta jos 
meilė augalams, todėl darbščiai 
moteriai buvo pasiūlyta įsidarbin-
ti seniūnijoje ir būti atsakingai už 
Obelių miesto gėlynus. 

Negražių nėra
„Negaliu pasakyti iš kur ta 

meilė gėlėms. Dirbu ir tiek. Man 
visos gėlės gražios. Svarbu viską 
daryti su meile, pasodini, prižiūri, 
laistai, tręši, kad jos nenumirtų. 
Numestas šiukšles gali rytoj su-
rinkti, o čia augalas, jam reikia 
kasdienės priežiūros, kitaip jis 
nebujos. Per karščius su vyru Al-
giu anksti ryte ir vėlai vakare lais-
tydavome gėles, kad tik jos prigy-
tų, kad tik augtų. Juk kai kaitra, 
gėlėms nepasakysi, kad mums sa-
vaitgalis. Šią vasarą buvo dienų, 
kai abu kas dvi valandas lėkėme 
laistyti augalų ir labai džiaugia-
mės, kai jie prigijo ir žydėjo“, – 
pasakojo J. Šablinskienė. 

Tenka ir pasiginčyti
Paklausta kodėl tai stengiasi, 

moteris kukliai šypteli, kad nori, 
jog seniūnijoje būtų gražu. 

„Mūsų seniūnė Jūratė Šinkū-
nienė labai stengiasi ir vis sako, 
kad reikia kuo daugiau, kuo įvai-
resnių, kuo gražesnių gėlių. Sodi-

name augalus ir auginame patys. 
Aišku, talkininkauja ir kitos mo-
terys, genime, laistome, ravime, 
kai reikia daugiau jėgos, padeda 
vyrai. Mums Ingrida Trumpaitė 
iš savivaldybės (Rokiškio rajo-
no savivaldybės Architektūros ir 
paveldosaugos skyriaus vedėjo 
pavaduotoja – autorės past.) daug 
padeda, pataria. Visai neseniai 
pasodinome papildomai 1600 tul-
pių ir narcizų svogūnėlių, tiek pat 
buvome jų pasodinę ir pernai“, – 
pasakojo moteris. 

Į klausimą ar visada sutinka su 
I. Trumpaitės nuomone, pašneko-
vė šypteli, kad visaip būna, tenka 
ir pasiginčyti, ir savo nuomonę 
pasakyti. 

„Bet galiausiai sutariame“, – 
nusijuokė J. Šablinskienė. 

Prisirenka sėklų
Kasmet ji iš Obelių gėlynų pati 

prirenka sėklų, o po to iš jų augina 
daigelius, todėl seniūnijai jų ma-
žiau reikia įsigyti. Iškart po naujų 
metų seniūnijos salėje į daigyklas ji 
prisėja vasarinių gėlių, sustato ant 
palangių, stalų, nes čia šilta ir taip 
augina iki pavasario, kai jau bus 
galima sodinti lauke.

Pastaruosius dvejus metus Ja-
nina pati priaugino žioveinių, o po 
naujųjų metų sės patagoninę verbe-
ną, nes taip jai patarė I. Trumpaitė, 

„Vasarinėms gėlėms seniūnija 
gal ir sutaupo pinigų“, – šypteli J. 
Šablinskienė.  

Prikelia gyvenimui
Janytei gėlės – visas gyvenimas. 

Jas moteris sodina, persodina, ste-
bi kokiomis sąlygomis augalai ge-
riau veši, kas jiems nepatinka ir ką 
mėgsta. Todėl labiausiai moteriai 
širdį skauda, kai jaunimas išlaužo, 
išrauna ir išmėto jos puoselėtas 
gėles. Laimei, kad šiemet įrengtos 
vaizdo kameros padeda sudraus-
minti chuliganus. 

Janytė pati sodina gėles, pikuo-
ja, daugina, prižiūri, laisto. Nors 
pas ją namuose pilna oranžerija 
gėlių, tačiau ji nešasi namo, atrodo, 
senus, suniokotus ir mirštančius 
augalus, juos persodina, rūpinasi ir 
džiaugiasi, kai „nurašyta: gėlė pri-
sikelia naujam gyvenimui. 

Obeliuose sušvito paskutinė tamsi gatvė, 
o iki metų galo tikimasi sulaukti ir 
naujo turgaus

Aušra MALINAUSKIENĖ

Obeliuose – geros žinios: ap-
šviesta paskutinė tamsoje sken-
dėjusi Mokyklos gatvė, beveik 
metus vandens semiama Santarų 
gatvė po melioracijos – sausa, iki 
metų pabaigos tikimasi įsirengti 
naują turgų ir ką tik į žemę su-
gulė pirmųjų pavasarinių gėlių 
svogūnėliai. Dabar obeliečiai 
ruošiasi ramesniam Adventui ir 
šventiniam kalėdiniam laikotar-
piui.

Saugesnis kelias
Pokalbį su Obelių seniūno pava-

duotoja Aldona Žėkiene, laikinai į 
nėštumo atostogas išleidusią seniū-
nę Jūratę Šinkūnienė, pradėjome 
nuo ką tik baigto darbo – įrengto 
paskutinės tamsios Obelių miesto 
gatvės apšvietimo. 

„Mokyklos gatvė buvo vienin-
telė gatvė, kurioje nebuvo sutvar-
kytas elektros tiekimas. Per pora 
savaičių darbai buvo atlikti, todėl 
dabar vaikai ir darbuotojai saugiai 
gali žingsniuoti į Obelių gimnazi-
ją“, – sakė A. Žėkienė. 

Reguliuojama automatiškai
Obelių seniūnijos komunalinio 

ūkio specialisto Aurimo Kiečio 
teigimu, Mokyklos gatvėje buvo 
pastatyti devyni modernūs apšvie-
timo stulpai, įrengta nauja elektros 
linija.

„Čia iš viso nebuvo elektros tie-
kimo linijos. Prieš gerą savaitę ga-
tvės apšvietimo darbai buvo pilnai 

užbaigti – pastatyti nauji šveistuvai 
su LED lempomis. Apšvietimas re-
guliuojamas astronominėmis laiko 
relėmis, tai reiškia, elektra įsijun-
gia ir išsijungia priklausomai nuo 
tamsaus ir šviesaus paros meto“, – 
aiškino A. Kietis. 

Bus naujas turgus
Iki šių metų pabaigos Obeliuo-

se turėtų atsirasti ir naujas turgelis, 
kuriam per bendruomenių projek-
tus laimėtas 15 tūkst. eurų finansa-
vimas iš Rokiškio rajono savival-
dybės biudžeto. 

„Mūsų naujame turguje bus 
pastatytas paviljonas. Čia bus 
prekiaujama vietine produkcija, 
gėlėmis, drabužiais. Jau esame su-
tvarkę turgavietės teritoriją, dabar 
laukiame kol jį pastatys“, – kalbėjo 
A. Žėkienė.

A.Kietis pasakojo, kad rugsėjo 
pabaigoje, atlikus melioracijos dar-
bus, Santarų gatvė buvo nusausinta, 
o dabar, nors ir gausiau palyja, joje 
nebesikaupia vanduo. Jos meliora-
cijos darbai atsiėjo apie 10 tūkst. 
eurų, kuriuos Rokiškio savivaldybė 
skyrė iš savo biudžeto. Lėšos buvo 
perverstos Obelių seniūnijai, pirku-
siai melioracijos darbus.  

„Tokie mūsų didieji darbai – ap-
šviesta gatvė, sutvarkyta melioraci-
ja. Ką tik pasodinome pavasarinių 
gėlių svogūnėlius. Dabar bus ra-
mesnis periodas“, – sakė A. Kietis. 

Realios svajonės
Nors Obeliai, rodos, blizginte 

išblizginti, tačiau iki visiškos lai-
mės vietiniams gyventojams dar 
trūksta, kad būtų sutvarkyti pavo-
jingi Kamajų gatvės kelkraščiai ir 
užbaigtas J. Jablonskio gatvės šali-
gatvio įrengimas. 

„Tai – realios mūsų svajonės, 
nes darbai pradėti, bet įstrigę, todėl 
norėtume, kad jie būtų greičiau pa-
baigti“, – vylėsi seniūno pavaduo-
toja. 

„Suklijuotas“ kolektyvas
Obelių mieste gyvena apie 800 

žmonių, seniūnijoje – iki 3 000 gy-
ventojų. Vietiniai žmonės dirba čia 
veikiančiose spirito ir aliejaus ga-
myklose, žemės ūkio bendrovėje, 
biudžetinėse įstaigose.  

„Tie, kas turi darbą, saugo jį, o 
kas visą gyvenimą nedirbo, tai ir 
toliau nedirbs. Mūsų seniūnijoje 
irgi pastovus, puikus ilgametis še-
šių darbuotojų kolektyvas. Seniūnė 
mus taip „suklijavo“, kad puikiai 
sutariame. Esame susigyvenę“, – 
kalbėjo A. Žėkienė. 

Ji jau 32 metus dirba Obelių 
seniūnijoje. Jaunas specialistas A. 
Kietis – ketverius metus. 

Sutvarkė melioraciją
Beveik visus metus vandens 

semtoje Santarų gatvėje taip pat 
nebeliko problemos, kai dėl sutri-
kusios melioracijos vanduo plūdo į 
sodybas, o šalia jų atsirado vandens 
telkiniai, kuriuose apsigyveno van-
dens paukščiai. 

J. Šablinskienei patikėti visi Obelių gėlynai. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

A. Žėkienė tikisi, kad artimiausiu metu 
bus pabaigta dar pora darbų. 

Mokyklos gatvė buvo vienintelė, kurioje nebuvo sutvarkytas elektros apšvietimas. 

A. Kietis sakė, kad net smarkiai lyjant 
Santarų gatvėje nebesikaupia vanduo. 

Laukiama kol bus pabaigti J. Jablonskio 
gatvės šaligatvio tvarkymo darbai.

Obeliečiai norėtų, kad būtų sutvarkyti pavojingi Kamajų gatvės kelkraščiai.
(„Rokiškio Sirenos“ nuotr.)
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Rokiškio apetitas auga: turėsime 
tarptautinį paplūdimio tinklinio turnyrą?

Aušra MALINAUSKIENĖ

Lapkričio 9-ąją, trečiadienį, 
Rokiškio rajono savivaldybėje 
lankėsi Lietuvos tinklinio federa-
cijos (LTF) atstovai – preziden-
tas Darius Čerka ir generalinė 
sekretorė Alisa Česnulevičiūtė. 
Vizito tikslas – aptarti galimybes 
2023 metais Rokiškyje surengti 
vieną tarptautinio tinklinio tur-
nyro „Volleyball World Beach 
Pro Tour Futures“ (Pasaulio pa-
plūdimio tinklinio pro turo) eta-
pų. 

Iš 20 pasaulio šalių
Svečius priėmė Rokiškio rajono 

meras Ramūnas Godeliauskas, taip 
pat dalyvavo „Velykalnio“ ben-
druomenės vadovas Stasys Mekšė-
nas – šios idėjos iniciatorius. 

LTF prezidentas D. Čerka sakė, 
kad pagrindinis iššūkis yra tai, 

kad Rokiškiui reikėtų priimti daug 
žmonių iš viso pasaulio, ne tik Eu-
ropos, bet ir Pietų bei Šiaurės Ame-
rikos, Naujosios Zelandijos. Šiame 

turnyre paprastai dalyvauja apie 60 
profesionalių paplūdimio tinklinio 
moterų ir vyrų komandų iš 20 pa-
saulio šalių. 

„Vien komandų su aptarnaujan-
čiu personalu būtų daugiau kaip 
200 žmonių. Varžybos vyktų ke-
turias dienas: vieną – atrankinis, 
tris – pagrindinis turnyrai. Būtų 
žaidžiama pogrupiais, iš jų išeina-
ma į vieno minuso turnyrą, o po to 
į finalą“, – sakė D. Čerka. 

Svečio teigimu, tokiems turny-
rams yra keliami aukšti reikalavi-
mai ir organizatorius turi juos vyk-
dyti, nes procesą seka tarptautinės 
organizacijos paskirtas atstovas, 
koordinuojantis visą darbą. 

Rodo iniciatyvą
„Kodėl pasirinkome Rokiškį? 

Todėl, kad jūsų miestas rodo ini-
ciatyvą, turi patirtį, o, kaip meras 
minėjo, Rokiškio apetitas auga. Be 
to, čia vyko Lietuvos ir Rytų Euro-
pos zoninės asociacijos čempiona-
tai. Atvirai pasakius, labai natūralu, 
jog čia norisi daug didesnių iššū-

kių“, – kalbėjo D. Čerka. 
Jeigu su šiais čempionatais ga-

lėjo tvarkytis vien tik „Velykalnio“ 
bendruomenė, tai su tarptautinio 
tinklinio turnyro „Volleyball World 
Beach Pro Tour Futures“ etapu rei-
kėtų daugiau pajėgumų, nes suinte-
resuotų šalių būtų gerokai daugiau, 
todėl reikėtų suvienyti pajėgas, kad 
toks renginys vyktų Rokiškyje. 

„Tai buvo pirmasis vizitas, po 
kurio bus peržiūrėtos galimybės, 
ko trūksta, reikia atlikti namų dar-
bus ir tada teikti paraišką Tarptauti-
nei tinklinio federacijai. Jai patvir-
tinus, būtų numatomos čempionato 
datos“, – sakė svečias. 

Tokio lygio turnyras Rokiškiui 
būtų dvigubas iššūkis: organizaci-
nis ir finansinis, tačiau tai prisidėtų 
prie miesto vardo garsinimo pa-
saulyje, pritrauktų turistų, taip pat 
vietos verslui atneštų ir finansinės 
naudos. 

Po susitikimo – D. Čerka (iš kairės), R. Godeliauskas, A. Česnulevičiūtė, 
S. Mekšėnas. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Iš Estijoje vykusio turnyro – 
naujos sunkiaatlečių pergalės

Enrika PAVILONIENĖ

Savaitgalį Tartu mieste, Esti-
joje vykęs Tarptautinės sunkio-
sios atletikos XXXV Jubiliejinis 
turnyras mūsų sunkiaatlečių 
sportininkų kolekcijas papildė 
naujais medaliais.

Moterų grupėje, svorio katego-
rijoje iki 49 kg dalyvavusi Urtė 
Beinorytė iškovojo trečią vietą. 
Jos rezultatai – rovimas 31 kg, 
stūmimas 37 kg (dvikovė 68 kg).

Vyrų grupėje iki 73 kg labai 
įtemptoje kovoje nugalėtoju tapo 
ir pirmąją vietą iškovojo Airingas 
Jasaitis. Jis varžovą įveikė vos 
vieno kilogramo svorio skirtumu. 
A.Jasaitis išrovė 81 kg, išstūmė 
100 kg. Jo varžovas iš Estijos 
dvikovėje iškėlė 180 kg, Airingo 

rezultatas – 181 kg.
Svorio kategorijoje iki 81 kg 

Aivaras Žukauskas iškovojo tre-
čią vietą. Jo rezultatas – rovimas 
95 kg, stūmimas 116 kg ( dvikovė 
211 kg).

Svorio kategorijoje iki 96 kg 
Domantas Jasudis, rezultatais 
rovimas 58 kg, stūmimas 71 kg 
(dvikovė 129 kg) užėmė devintą 
vietą.

Sunkiosios atletikos sportinin-
kus varžyboms ruošia treneris Jo-
nas Aleksiejus.

Šiame turnyre Tartu dalyvavo 
sportininkai iš Estijos, Latvijos, 
Lietuvos ir Vokietijos komandų.

Artimiausi sportininkų planai 
– šį savaitgalį Vilniuje vyksiantis 
Lietuvos sunkiosios atletikos ats-
kirų veiksmų suaugusiųjų čempi-
onatas.

Urtė Beinorytė iškovojo 3 vietą. (Asmeninio archyvo nuotr.)

Vaikų krepšinio turnyras „Rudens 
taurė 2022“ U10 ir U12 turnyrai

Lapkričio 4 d. Rokiškio kūno 
kultūros ir sporto centro salėje 
toliau tęsėsi vaikų krepšinio tur-
nyras „Rudens taurė 2022“, kur 
varžėsi jaunieji U10 ir U12 am-
žiaus grupių krepšininkai, treni-
ruojami Arno Juškevičiaus.

 
Patys jauniausi U10 atstovai 

62:25 įveikė Biržus, bei 52:22 nepa-
gailėjo Širvintų sporto centro atsto-
vų, bei turnyre užėmė pirmąją vie-
tą. Rungtynėse su Biržais Rokiškio 
gretose 20 taškų pelnė A. Keperša, 
po 9 pridėjo I. Karaliūnas ir D. Nar-
butas, o su širvintiškiais A. Keperša 
surinko 23 taškus, D. Narbutas - 18. 

Vyresnieji U12 grupės atstovai, 
kurie šiais metais pradės ir savo 
kelią Moksleivių krepšinio lygo-
je rezultatu 52:49 palaužė Širvintų 
krepšininkus, tačiau 31:53 nusilei-
do Švenčionių atstovams. Visoms 

komandoms pasidalinus po pergalę 
tarpusavyje rokiškėnams atiteko 
trečioji vieta turnyre. Rungtynė-
se su Širvintomis rezultatyviausiai 
žaidė 28 taškus surinkęs A.Dagys, 
7 pridėjo L.Braželis. Su Švenčio-
nių sporto centru po 9 taškus pelnė 

V.Jurkevičius, A.Dimitrijevas ir V.
Bagdonavičius. 

U12 Moksleivių krepšinio lygos 
čempionatas prasideda jau po dviejų 
savaičių.

Rokiškio rajono kūno kultūros ir 
sporto centro inf.

Rokiškyje varžėsi jaunieji krepšininkai. (Rokiškio KKSC nuotr.)

Rokiškio ekipa – All-Time Cup turnyro finale
Lapkričio 6-ąją Rokiškio kūno 

kultūros ir sporto centre vyko 
„Umaras-JKL“ All-Time Cup 
turnyro pusfinalis tarp buvusių 
„Juventus“ krepšinio lygos žaidė-
jų ekipų: Utenos Dauniškio gim-
nazijos ir Rokiškio J.Tumo-Vaiž-
ganto gimnazijos.

Mačą po atkaklios kovos rezul-
tatu 79:71 (18:16, 20:13, 22:20, 
19:22) laimėjo ir į finalą pateko Ro-
kiškio J. Tumo-Vaižganto gimnazi-
jos buvę žaidėjai.

Rokiškio ekipa jau kitą sekma-
dienį, lapkričio 13 d., Utenos are-
noje finale susikaus su Ukmergės 
J.Basanavičiaus gimnazijos buvusių 
žaidėjų komanda.

„Juventus“ krepšinio lygos inf. Rokiškio ekipa. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)
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Bauda iš Nyderlandų pasiekė Lietuvoje
Aušra MALINAUSKIENĖ

Šimto eurų bauda už kelių eis-
mo taisyklių pažeidimą – greičio 
viršijimą, Nyderlanduose, atsivijo 
į Lietuvą. Tiesa, nors ji sąlyginai 
nedidelė – siekia 100 eurų, tačiau 
pažeidėjui ją vis tiek teks sumokė-
ti.

Viršijo greitį
Šių metų vasario 7 d., 17.21 val., 

R. V., vairuodamas automobilį, gy-
venvietėje greitį viršijo 11 km/h. Nu-
rodoma, kad tokiais veiksmais R. V. 
padarė administracinį nusižengimą 
pagal Nyderlandų Kelių eismo taisy-
klių įstatymą, todėl jam buvo paskir-
ta bauda. 

Lietuvis teismo posėdyje nedaly-
vavo, nes šaukimas su informacija 
apie teismo posėdžio vietą ir laiką, 
pagal nurodytą deklaruotą gyvena-

mąją vietą, buvo grąžintas kaip neį-
teiktas. Susisiekus su R. V. telefonu 
jis buvo informuotas apie teismo 
posėdžio datą, tačiau pareiškė, kad 
nepageidauja dalyvauti teismo posė-
dyje.  

Todėl Panevėžio apylinkės teis-
mo Rokiškio rūmuose buvo gautas 
Nyderlandų Teisingumo ir saugumo 
ministerijos Centrinės baudų išieško-
jimo agentūros prašymas dėl baudos, 
paskirtos Lietuvos Respublikos pilie-
čiui, sumokėjimo.

Keturi automobiliai
Pagal Lietuvos Respublikos bau-

džiamojo proceso kodeksą, Europos 
Sąjungos valstybės narės institucijos 
paskirtą piniginę sankciją, pripažįsta 
finansiškai nubausto asmens gyve-
namosios vietos apylinkės teismas, 
šiuo atveju, Rokiškio. 

Patikrinus valstybės įmonės 
Rokiškio teisme nagrinėta byla dėl eismo taisyklių pažeidimo užsienyje. 
(„Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

„Registrų centras“ duomenų bazę 
nustatyta, kad R. V. Lietuvoje turi 
registruotino nekilnojamojo turto – 
žemės sklypą su statiniais. Šis tur-
tas neareštuotas, neįkeistas. Be to, 
Kelių transporto priemonių registro 
duomenimis, R. V. vardu registruoti 
4 automobiliai: „Opelis“, „Fordas“, 
„Landroveris“ ir „Chrysleris“. 

Išieškos priverstinai
Atsižvelgiant į tai, kad R. V. Ro-

kiškio rajone turi turto, prašymas dėl 
tarptautinės sankcijos pripažinimo ir 
vykdymo paskirtas Panevėžio apy-
linkės teismo Rokiškio rūmams.

R. V. paskirta 100 Eur bauda. 
Sprendimas priimtas šį spalį, asmuo 
baudą turi sumokėti per du mėnesius. 
Jeigu to nepadarys, piniginė sankci-
ja, kurios senaties terminas – 2027 
m. kovo 31 diena, bus išieškoma pri-
verstinai. 

KRONIKA

Išsilieję tepalai

Lapkričio 8 d. 8 val. 44 min. gautas pranešimas, kad Meliorato-
rių g., Kavoliškyje, Rokiškio kaimiškoje seniūnijoje, iš automobilio 
bėga tepalai. Atvykus Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigū-
nams iš automobilio „Skoda Octavia“ apie 4m² plote buvo išsilieję 
tepalai. Panaudojus 10kg sorbento ir apie 1l dispergatoriaus terša-
lai surinkti ir išskaidyti.

Pastaruoju metu suaktyvė-
ju sukčiai, nuo kurių nukentėjo 
mūsų rajono gyventojai. 

Keletas paskutinių dienų pra-
nešimų policijai:

2022-10-12 pranešta, kad pirkė-
jas portale skelbiu.lt norėjo nusi-
pirkti du mob. ryšio telefonus sam-
sung galaxy S21 Ultra ir S22 ultra  
už 700 eurų. Į nurodytą sąskaitą per-
vedė pinigus, tačiau prekių negavo. 
Susisiekti su pardavėju nepavyko, 
telefono numeris.

2022-10-27 pranešta, kad pirkė-
jas internetinėje parduotuvėje norė-
jo nusipirkti kompiuterinių prekių, 
atliko 200 eurų pavedimą į nurodytą 
banko sąskaitą, tačiau prekių negavo.                                                                                                                                          
   2022-10-31 pranešta, kad pirkėjas 
facebook.com už bilietus į renginį  
pervedė asmeniui  72 eurus. Vėliau 
bilietų taip ir nesulaukė, užklausęs 
dar karta apie bilietus buvo užblo-
kuotas.

2022-11-08 pranešta, kad pirkė-

jas už perkamą traktorių į Vokietijos 
įmonės „GM Baumashinen“ sąskai-
tą pervedė 23 000 eurų. Sutartu lai-
ku traktoriaus negavo, pinigų įmonė 
negražino, telefonu neatsiliepia, el. 
paštu neatsakinėja, Įmonės interne-
tinis puslapis nebeveikia.

Nukentėjusiaisiais dėl sukčiavi-
mų galite tapti ir JŪS. Todėl sau-
gokite save, imkitės visų įmanomų 
atsargumo priemonių:

Jeigu susiradote arba norite par-
duoti tam tikrą prekę internetu, 
visada tikrinkite, ar pinigų perve-
dimui nurodyti duomenys sutampa 
su tariamojo pirkėjo ar pardavėjo 
duomenimis (vardas, pavardė), taip 
pat paskaitykite atsiliepimus apie 
pardavėją ar pirkėją, pažiūrėkite, ar 
paskyra yra sukurta seniai (jeigu pa-
skyra nauja, paskyros duomenys ne-
sutampa su sąskaitos duomenimis, 
tai gali sukelti įtarimų, kad galite 
būti apgauti).

Jokiu būdu neperveskite už per-
kamus daiktus avanso, jeigu par-

duodamo daikto nematėte gyvai. 
Atkreipkite dėmesį, jeigu pardavė-
jas Jus skubina, ragina greičiau įsi-
gyti prekę, nes jis gali bandyti Jus 
apgauti.

Jeigu norite daiktą įsigyti inter-
netu, atkreipkite dėmesį į daikto kai-
ną – jeigu ji yra mažesnė už rinkos 
kainą, tai gali būti apgaulė.

Įsidėmėkite, kad bankas niekuo-
met telefonu ar el. paštu neprašys 
konfidencialios informacijos, pvz., 
Jūsų interneto paskyros prisijungi-
mo duomenų, nesiųs Jums nuorodų 
ar informacinių pranešimų pinigų 
pervedimui patvirtinti, taip pat ne-
prašys įvesti pinigų likučio sąskai-
toje sumos.

Būkite atsargūs, saugokite savo 
asmeninę informaciją. Jeigu turite 
įtarimų, kad sukčiai Jus apgavo ar 
bando apgauti, apie tai informuokite 
policijos pareigūnus, o jeigu tai su-
siję su banko duomenimis – banko 
atstovus.

Pastaruoju metu 
suaktyvėjo sukčiai

Policija perspėja nepakliūti ant sukčių pinklių. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Policija prašo 
visuomenės pagalbos

Nukentėjo Rokiškio rajono gyventojai – lapkričio 4 d. iš rakinamo 
garažo, pavogta geltonos spalvos traktoriukas-žoliapjovė „Cub Ca-
det LT1 NS96“. Padaryta 1500 eurų žala. 
Turint bet kokios informacijos, galinčios turėti reikšmės nusikalsta-
mai veikai atskleisti, prašome informuoti ikiteisminį tyrimą atliekantį 
Rokiškio rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus vyriausiąjį ty-
rėją Tomą Kuolą, tel. nr. +370 682 21235, 
el. p. tomas.kuolas@policija.lt

Užklimpo šiukšliavežė
Lapkričio 7 d. 18 val. 05 min. gautas pranešimas, kad Beržų g., 
Jūžintų miestelyje užklimpo šiukšliavežė. Atvykus priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos pareigūnams, šiukšliavežė ištraukta.
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Informuojame žemės sklypo Nr.7340/0002:150 
esančio Pagojų k., Kazliškio sen., Rokiškio r., sa-
vininką, kad R.Barono žemėtvarkos darbų įmo-
nės matininkas Eugenijus Mikulėnas (kvalifikacijos 
pažymėjimo Nr.2M-M-328) 2022-11-29 d. 11 val. 
vykdys žemės sklypo Nr.7340/0002:35 esančio Pa-
gojų k., Kazliškio sen., Rokiškio r., ribų ženklinimo 
darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašom 
kreiptis į R.Barono žemėtvarkos įmonės E.Mikulėną 
adresu Taikos g.5, Rokiškis el. paštu kavolzeme@
parok.lt. arba telefonu 861295721; 861295720

Užs. 1967

Informuojame žemės sklypo Nr.7347/0004:49 esan-
čio Rokiškėlių k., Jūžintų sen., Rokiškio r., savininką, 
kad R.Barono žemėtvarkos darbų įmonės matinin-
kas Eugenijus Mikulėnas (kvalifikacijos pažymėjimo 
Nr.2M-M-328) 2022-12-01 d. 9.30 val. vykdys žemės 
sklypų Nr.7347/0004:110 ir Nr.7347/0004:112 esančių 
Rokiškėlių k., Jūžintų sen., Rokiškio r., ribų ženklinimo 
darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašom 
kreiptis į R.Barono žemėtvarkos įmonės E.Mikulėną 
adresu Taikos g.5, Rokiškis el. paštu kavolzeme@pa-
rok.lt. arba telefonu 861295721; 861295720

Užs. 1969

Rokiškio rajono savivaldybės administracija skel-
bia atranką Rokiškio rajono savivaldybės adminis-
tracijos Juodupės seniūnijos vyriausiojo specia-
listo pareigoms užimti (darbuotojas pagal darbo 
sutartį (1 pareigybė, A2 lygis)), pastoviosios dalies 
koeficientas nuo 6 iki 6,89 (pareiginės algos ba-

ziniais dydžiais, priklausomai nuo profesinio darbo patirties 
(metais)). Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savivaldybės 
interneto svetainėje adresu: http://www.rokiskis.lt

Užs. 1968
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• Skaidrius tentus terasoms ir 
pavėsinėms nuo kritulių ir vėjo. 
Greitas objektų išmatavimas 
Rokiškyje. Išmatuojame, 
pagaminame, sumontuojame. Kaina 
nuo 25 Eur/kv. m. Dirbame visoje 
Lietuvoje. Teirautis telefonu arba 
asmenine žinute. Filialai Rokiškyje 
ir Vilniuje. Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 628 84 162. Rokiškis
• Kokybiškai ir greitai 
remontuojame daugiabučių laiptines. 
Taip pat atliekame visus kitus vidaus 
apdailos darbus. Stogų dengimas 
prilydoma danga. Tel. 8 605 03 052. 
Rokiškis
• Atliekame profilio-gipso 
montavimo darbus. Glaistymo, 
dažymo darbus,laminato-plytelių 
klojimą ir kitus vidaus apdailos 
darbus. Kaina sutartinė. Kaina 123 
Eur. Tel. 8 625 22 911. Rokiškis
• Žemės arimo paslauga. Padargų 
nuoma. Tel. 8 650 33 383. Rokiškis
• Valome kaminus, krosnių angis. 
Atliekame smulkius remonto, 
santechnikos darbus. Mini 
ekskavatoriaus kasimo paslaugos. 
Tel. 8 644 41 260. Rokiškis
• Karpome, formuojame, žeminame 
aukštas gyvatvores, genime šakas. 
Pjauname pavojingai augančius 
medžius. Tel. 8 644 41 260. Rokiškis
• Tvarkome vidaus ir lauko apdailą, 
montuojame tvoras, keičiame 
stogus, santechnika. Elektros 
instaliacijos darbai.  
Tel. 8 656 44 449. Rokiškis

PERKA

• Perkamae miškus Rokiškio ir 
aplinkiniuose rajonuose.  
Tel. 8 677 08 977. Rokiškis
• Įvairius sendaikčius: ženkliukus, 
knygas, laikraščius, atvirutes, 
nuotraukas, monetas, banknotus, 
medalius, statulėles, smulkius 
baldus, kalendorius, laikrodžius, 
žvakides, samovarus ir kitką.  
Tel. 8 625 32 533. Pasvalys

NUOMA

• Išnuomojamas 4 kambarių butas 
mikrorajone. Arti daug patogiam 
gyvenimui reikalingų įstaigų. 
Mokyklos, darželiai, parduotuvės, 
poliklinika. Didelis balkonas ir 
rūsys. Tel. 8 655 04 628. Rokiškis
• Šeima su 4 vaikais mažiausiam 
5 m. išsinuomotų namą ar 3-4 
kambarių butą. Zarasų mieste ar 
rajone. Tinka Anykščių, Utenos 
raj. Ilgam laikui. Tel. 8 603 03 310. 
Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 4 kambarių 80 kv. m butą 
mikrorajone. Arti daug patogiam 
gyvenimui reikalingų įstaigų: 
mokyklos, darželiai, parduotuvės, 
poliklinika. Didelis balkonas ir 
rūsys. 5/5 a. Tel. 8 655 04 628. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Obeliuose. 2 
aukšte, aštuonių butų name. Daliniai 
patogumai. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 603 44 828. Rokiškis
• Labai geroje vietoje Panemunėlio 
gelež. st. namą su ūkiniais pastatais. 
Yra pirtis, medinis garažas, 0,28 arai 
žemės, trifazis. Namas kraštinis, tai 
labai geras privažiavimas.  
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Gauta nauja siunta naudotų baldų 
parduotuvėje Vytauto g. 5, Rokiškis. 
Pristatome. www.rokbaldai.
Tel. 868520550. Tel. 8 606 32 095. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Taikos g. 3 
aukštas. Gyveno senyvo amžiaus 
žmogus. Renovacija išmokėta, 
kambariai irgi renovuoti, žiemą šilta 
ir maži mokesčiai. Kaina 38000 Eur. 
Tel. 8 625 32 576. Rokiškis
• 3 kambarių butą Rokiškio 
mieste. Renovuotas namas 
(renovacija išmokėta), pakeisti 
radiatoriai, nedidelės šildymo 
išlaidos. Erdvus, net 65 kv. m ploto 
butas. Įstiklintas balkonas. Su 
virtuviniais baldais. Kaina 51000 
Eur. Tel. 8 621 68 494. Rokiškis

• Rokiškio miesto centre 2 kambarių 
31 kv. m butą Respublikos g. 13-1. 
Apšildomas kietu kuru, pajungti 
radiatoriai. Šalia namo pamato yra 
komunikacijos. Tel. 8 688 41 425. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Ragelių km. 
Plastikiniai langai. Reikalingas 
remontas. Kaina 4500 Eur.  
Tel. 8 601 31 004. Rokiškis
• Namą Rokiškyje. Kaina 85000 Eur. 
Tel. 8 621 27 017. Rokiškis
• 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

SIŪLO DARBĄ

• Ieškau kas galėtų sumontuoti sistemą 
oras - oras. Naudojuosi APVA parama. 
Tel. 8 698 72 865. Rokiškis
• Reikalingas darbininkas prie 
trinkelių klojimo. Būtinas B 
kategorijos vairuotojo pažymėjimas. 
Tel. 8 620 31 722. Rokiškis
• 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

• Darbo pasiūlymas santechnikui, 
ieškantiems darbo Žemaitijos regione. 
Tel. 8 655 17 365. Rokiškis
• Skubiai reikalingi maisto gamybos 
darbuotojai darbui vištienos fabrike 
Norvegijoje, Trondheim mieste. Kaina 
2900 Eur. Tel. 8 629 97 089. Rokiškis

• Ieškau nuolatinio pagalbinio 
darbininko darbo. 45 m., iš 
Juodupės. Nevairuojantis. 
Tel. 8 680 90 181. Rokiškis
• Ieškau darbo. Dirbu įvairius ūkio 
darbus. Tel. 8 662 40 983. Rokiškis
• Skubiai reikalingas darbas. 
Nevairuojantis. Siūlyti įvairius 
variantus. Rokiškio raj.  
Tel. 8 692 07 403. Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Galiu gerbti 
lapus, prižiūrėti senelius. Įgūdžių 
turiu. Tel. 8 678 26 467. Rokiškis
• Ieškau įdomios ir mobilios veiklos 
- aktyvūs pardavimai, eksportas. 
Laisvai kalbu anglų, norvegų, rusų 
kalbomis. Daugelio metų patirtis, 
daug verslo ir asmeninių kontaktų. 
Galimos įvairios bendradarbiavimo 
sąlygos ir variantai.  
Tel. 8 653 72 522. Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu dirbti bet kokį 
darbą. Tel. 8 609 92 779. Rokiškis
• Moteris turinti aukštąjį 
universitetinį išsilavinimą ieško 
darbo. Tel. 8 615 92 745. Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Galiu 
prižiūrėti vaikus, seneliu. Turiu 
patirties. Tel. 8 615 92 745. 
Rokiškis
• Rokiškyje gyvenanti ukrainietė 
ieško darbo. Tel. 8 613 37 309. 
Rokiškis

IEŠKO DARBO

• Ieškau darbo. Pagalbiniam 
darbuotojui prie statybų, miške, 
Rokiškio raj. Tel. 8 693 82 170. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu skaldyti 
malkas ir dirbti pagalbinius darbus. 
Tel. 8 626 71 992. Rokiškis
• Moteris iesko darbo.  
Tel. 8 648 81 102. Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Turiu 
patirties prekyboje. Tinka gamyba 
ir pan. Gali būti naktinė pamaina. 
Nevairuoju. Tel. 8 622 69 561. 
Rokiškis

• Apie pusę tonos grikių.  
Tel. 8 620 31 551. Rokiškis

AUGALAI

BALDAI

• Dvigulę lovą. Čiužinys 160x200 
cm, su dėže patalynei. Kaina 220 Eur. 
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Gražias kėdes. 30 Eur/vnt. Yra ir 
stalas. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Sofą-lovą su dėže. 205 cm ilgis. 
Kaina 158 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Sofą-lovą. 190 cm ilgio, 120 cm 
pločio, švari. Kaina 125 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Išskleidžiamą švarų kampą 
140x235 cm su dėže patalynei. Kaina 
250 Eur. Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Mažai naudotą lovą su patalynės 
dėže. Tamsios spalvos. Galiu 
pristatyti. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 655 29 934. Rokiškis
• Lovą su čiužiniu. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 685 18 977. Rokiškis
• Naujas labai gražias užuolaidos. 
Netiko spalva. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 672 29 449. Rokiškis
• Geros būklės stiklinį svetainės 
staliuką. Išsivežti patiems. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 698 02 601. Rokiškis
• Staliuką su ratukais. Matmenys 
100x60 cm. aukštis 55 cm. Galiu 
atvežti. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 696 65 249. Rokiškis
• Didelį tvirtą geros būklės svetainės 
stalą. Matmenys 120/80 cm, aukštis 
53 cm. Galiu atvežti. Kaina 110 Eur. 
Tel. 8 696 65 249. Rokiškis
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• Medinę pakabinamą lentyną su 
stalčiumi. Tel. 8 610 49 507. Rokiškis

• Naudotą baltos spalvos gartraukį 
Electrolux. Plotis 50 cm. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 652 31 959. Rokiškis
• Automatinę skalbimo mašiną AEG. 
8 kg, veikia tvarkingai. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 667 94 906. Rokiškis
• Geros būklės radiatorius Delongi 
su laikikliais ir reguliatoriais. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 612 81 651. Rokiškis
• Naują ledų gaminimo aparatą. 
Kaina 14 Eur. Tel. 8 622 11 109. 
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

DOVANOJA

• Dovanoju jurginų ir kanų gėlių 
gumbus. Tel. 8 654 89 873. Rokiškis
• Dovanoju stiklainius 3 l, 2 l ir 
mažesnius nei 0,5 l.  
Tel. 8 618 36 936. Rokiškis
• Dovanoju dvi viengules lovas. 
Apačioje galima sudėti patalynę, 
ilgis 195 cm, plotis 83 cm. Ir sekciją 
trijų dalių su antresolėmis.  
Tel. 8 629 15 101. Rokiškis
• Dovanoju katės drąskyklę.  
Tel. 8 678 26 467. Rokiškis
• Dovanoju didelius vaismedžius. 
Pasiimti ir išsipjauti patiems.  
Tel. 8 600 52 867. 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

DRABUŽIAI/AVALYNĖ
• Nedaug nešiotus Nike sportinius 
marškinėlius. 158 - 164 cm, tinka 
futbolui, kūno kultūros pamokoms. 
Kaina derinama. Turiu ir termo 
aprangos tokiam ūgiui, juodos 
spalvos. Tel. 8 648 70 025. Rokiškis
• Juodos spalvos 3/4 Nike termo 
tampres. 146-158 cm ūgiui, bet 
tiks ir 164. Moteriškus šviesius 
sportinius batus, 38, bet atitinka 37 
dydį. Kaina 8 Eur. Tel. 8 648 70 025. 
Rokiškis
• Išaugtą beveik nedėvėtą juodą 
žieminę striukę 164 cm ūgiui ir 
šiltus patogius batukus, 37, bet 
atitiktų 36 dydį. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 648 70 025. Rokiškis
• Sportinius batus. Made in Usa. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 682 31 964. 
Rokiškis
• Žieminius batus. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis
• Geros būklės avalynę. 38 dydis. 
Nike 5 Eur, kiti 8 Eur.  
Tel. 8 632 92 334. Rokiškis
• Nemažai dėvėtus, bet dar tinkami 
rūbus tiek po namus tiek į darželį. 
Termo maikutės pasiburbuliavusios 
rankoves. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 632 92 334. Rokiškis
• Šilta minkštą chalatą. Tapkutes 26-
27 dydžio. Kaina 3 Eur.  
Tel. 8 632 92 334. Rokiškis
• Striukę. Reikėtų pakeisti 
užtrauktuką. Kišenės buvo siūtos, 
galima gražiau pataisyti. Į darželį, 
lauką ar kiemą gera. Kepurytės 
geros būklės, šviesiai pilka kiek 
didesnė, labiau 4-5 metų vaikui. 
Atiduodam už šokoladinį Kindėrį. 
Tel. 8 632 92 334. Rokiškis
• Pašiltintus neperšlampančius 
kombinezonus. Turi dėvėjimo 
požymių. Vieno dydis 98-104 (10 
Eur), kitas 86-92 dydžio (6 Eur). 
Tel. 8 632 92 334. Rokiškis
• Moterišką rudos spalvos striukę su 

gaubtuvu. Dydis 46. Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Vyrišką pukinę naują striukę. 
Melsvos spalvos, dydis 52. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 657 44 181. 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

• Labai gerą naują Bluetooth 
kolonėlę. Kaina 18 Eur.  
Tel. 8 679 72 890. Rokiškis
• Naujus daiktus. Už viską 20 Eur. 
Į sms neatsakau. Tel. 8 637 10 664. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

VAIZDO TECHNIKA
• 140 cm įstrižainės LG televizorių. 
4k raiška, išmanusis, Wifi. Būklė 
kaip naujo, jokių defektų. Kaina 320 
Eur. Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Televizorių Samsung. 80 cm 
įstrižainė. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 674 57 019. Rokiškis

• Kaime augintas vištas. 5 Eur/kg. 
Tel. 8 618 22 848. Rokiškis
• Pirmaveršės karvės 6 mėn. Angus 
veislės jautuką. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 686 27 547. Rokiškis
• Naujų namų ieško naminės 
kuoduotos, Indijos bėgikų, muskusų, 
Kajugų antys poromis. Šiųmetės, 
labai gražios. Kaina už porą nuo 18 
iki 35 Eur. Rokiškio raj.  
Tel. 8 630 04 633. Rokiškis
• Mėsinius kalakutus. Svoris nuo 10 
iki 15 kg. Užauginti natūraliai.  
Tel. 8 698 86 130. Rokiškis
• Katės tualetą. Kaina simbolinė. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 678 26 467. 
Rokiškis
• Kaimiškai augintas kiaules. 3 Eur/
kg. Kaina 3 Eur. Tel. 8 620 31 985. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Sauskelnes Seni Active Plus. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 675 41 146. Rokiškis
• Funkcine mechanine lovą. 
Norvegiška Jotul krosnelę.  
Tel. 8 671 53 712. Rokiškis
• Kokybiškus be žievės ir kitų 
priemaišų medienos pjuvenų 
briketus RUF. Viename padėkle 
supakuota 960 kg. Kaina 1 padėklo 
415 Eur., tame tarpe 9% PVM. 
Atsiėmimas Miškininkų 10, 
Rokiškis. Už papildomą mokestį 
galime pristatyti iki pirkėjo sandėlio. 
Kaina 415 Eur. Tel. 8 656 20 131. 
Rokiškis
• Naujas girliandas. 22 m, 300 
led. Yra 3 vnt. Spalva parodyta 
nuotraukoje. 22 Eur/vnt.  
Tel. 8 679 72 890. Rokiškis
• Rūkyklą su krosnele. Domina 
keitimas į panašios vertės daiktą. 
Kaina 320 Eur. Tel. 8 638 92 946. 
Rokiškis
• Metalinius lovius. Didelis 10 Eur, 
mažas 5Eur. Tel. 8 620 21 782. 
Rokiškis
• Medienos atraižas atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Persirengimo spinteles. 3 vnt. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 623 38 045. 
Rokiškis
• Naują gelėtą flanelinę medžiagą. 5 
m. Kaina 14 Eur. Tel. 8 657 44 181. 
Rokiškis
• Naują džinsinę medžiagą. Ilgis 
1,30 m, plotis 1,60 m. Kaina 12 Eur. 
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis

KITA
• Beveik naują monitorių Huawei. 
24 colių, IPS, Hdmi, Vga, 75 Hz. 
Dėžė, dokumentai, visi laidai. Kaina 
galutinė. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 691 39 536. Rokiškis
• Xbox One S 500 GB. Vienas 
pultelis, 5 žaidimai. Kaina 130 Eur. 
Tel. 8 664 06 939. Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį. 
Duomenys nuotraukoje. Kaina 200 
Eur. Tel. 8 618 33 846. Rokiškis
• Gerai veikiantį planšetinį 
kompiuterį Lenovo X-103F. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 622 68 880. Rokiškis

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Ekologiškai augintus kalakutus. 
Svoris 15-20 kg. 8 Eur/kg. Teirautis 
telefonu. Tel. 8 687 52 549. Rokiškis
• Mažytes bulves. Yra 8 maišai. 
Kaina 6 Eur. Tel. 8 614 19 157. 
Rokiškis
• Bulves Karalienė Ana.  
Tel. 8 614 32 843. Rokiškis
• Pašarines bulves. Galiu atvežti. 
Tel. 8 684 14 283. Rokiškis
• Medų. 5 Eur/kg. Tel. 8 622 11 109. 
Rokiškis
• Vaisius daržoves į namus. 
Internetinė prekyba, šviežių vaisių 
tiekimas. Uogos, riešutai,  džiovinti 
vaisiai. Daržovės valytos. Geros 
kokybės. Labai platus asortimentas. 
Tiekiam visoje Lietuvoje. Greitas 
pristatymas. Kaina 2 Eur.  
Tel. 8 863 37 441. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Samsung A21S. Pilnas komplektas, 
kaip naujas, su odiniu dėkliuku. 
Kaina 105 Eur. Tel. 8 605 33 586. 
Rokiškis
• Du laidinius telefonus. Vienas iš jų 
nešiojamas. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 614 21 862. Rokiškis
• Gerai veikiantį iPhone 11 128 GB. 
Juodos spalvos su dėžute. Kaina 420 
Eur. Tel. 8 624 90 501. Rokiškis
• Gerai veikiantį telefoną Motorola 
Moto E4 Plius. Kaina 50 Eur. 
 Tel. 8 622 68 880. Rokiškis
• 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

MOBILIEJI TELEFONAI

• Naudotą geros būklės pianiną 
Lirika. Defektai matomi paskutinėse 
dviejose nuotraukose, grojimui tai 
visiškai neturi įtakos. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 675 16 948. Rokiškis
• Pianiną Ryga. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 600 38 897. Rokiškis

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Gal kas galėtų padovanoti virtuvinį 
stalą ir kelias kėdes. Būklė nesvarbi, 
svarbu kad atliktų paskirties 
funkciją. Tel. 8 626 61 598. Rokiškis
• Ieškau kas padovanotų seną 
sovietinį televizorių, radiją, 
magnetofoną. Šilelis‚ Horizont, 
Vesna‚ Elektronika, VEF, Leningrad 

PRAŠO PADOVANOTI

ar kitų pavadinimų.  
Tel. 8 671 28 810. Pasvalys
• Ieškau didesnio kiekio knygų.  
Tel. 8 619 20 517. Pasvalys

• Naudotą Bugaboo Cameleon 
vežimėlį. Komplektas 3in1 su lopšiu 
ir sportine dalimi. Komplekte Maxi 
Cosi 0-13 kg automobilinė kėdutė su 
Isofix baze. Pridedamas apsauginis 
tinklelis, apsauga nuo lietaus, 
laikiklis gertuvei, veidrodėlis. Kaina 
250 Eur. Tel. 8 624 19 556. Rokiškis
• Vaiko kambario baldų komplektą: 
spintą, stalą, komodą, 2 lentynas. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 685 18 977. 
Rokiškis
• 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

PREKĖS VAIKAMS

• Romuvos stadione rasti raktai. Gal 
kas pasigedote?. Tel. 8 608 33 486. 
Rokiškis
• Rasti raktai Šatrijos g. prie garažų. 
Tel. 8 632 92 334. Rokiškis
• Netoli senukų rastas raktų ryšulys. 
Tel. 8 693 73 625. Rokiškis

RASTA, PAMESTA

• Pjūklą. Ilgai stovėjęs, nesukuria, 
kompresija gera. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 627 31 058. Rokiškis
• Trimačio Stihl varyklį. Kompresija 
gera. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 627 31 058. Rokiškis
• Veikiantį trimačio Partner starterį. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 627 31 058. 
Rokiškis
• Pjūklą Eho. Variklis sukasi, 
kompresija gera. Reikia 
paremontuoti. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 627 31 058. Rokiškis
• Veikiantį pjūklą Erman. Reikia 
reguliuoti karbiuratorių. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 627 31 058. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Pigiai išaugtus Nike Mercurial 
lauko futbolo batelius. Minkšti, 
patogus, 43 dydis, 27,5 cm. Kaina 9 
Eur. Tel. 8 648 70 025. Rokiškis
• Mažai naudotą žaidimų vairą 
Speedlink. Pasiimti patiems. Kaina 
25 Eur. Tel. 8 605 35 922. Rokiškis
• Mažai naudotą geros 
būklės Virospro Sport minimo 
dviratį. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 605 35 922. Rokiškis

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS
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• Naudotas kambario duris. Staktos 
aukštis 206 cm, plotis 86 cm. Jau 
išmontuotos. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 629 15 101. Rokiškis
• Puikiai veikiančią smėliasrovę 19 l 
su priedais. Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Dvigubo pjovimo lentas. Yra apie 
15 kub. m. Matmenys 12x3x4. 
Viengubo pjovimo lentas, apie 10 
kub. m. Kaina 280 Eur.  
Tel. 8 610 65 174. Rokiškis
• Naują kampinį šlifuoklį. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Naują smūginį suktuvą. Kaina 99 
Eur. Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Šamotines plytas.  
Tel. 8 698 16 495. Rokiškis
• Naudotus langus. Plotis, aukštis 
: 85x117 cm, 2 vnt., 128x117 cm, 
128x140 cm). Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 620 56 706. Rokiškis
• Šilputos putų polistirolą EPS 70. 
Nefrezuotas, 25 cm storio, 1 m ilgio 
ir 50 cm pločio. Pasiimti patiems. 
Likutis 3 kub. (12 pak.). Kaina 150 
Eur. Tel. 8 609 80 108. Rokiškis
• Naują Ledlenser. Į sms ne atsakau. 
Kokybiškas. Baterijos. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 637 10 664. Rokiškis
• Metalinę talpą 2,4 kub. 900 kg, 
sienelės storis 1 cm. Kaina 500 Eur. 
Tel. 8 623 38 045. Rokiškis
• Silikatines plytas. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 623 38 045. Rokiškis
• Trišakį, matuoklį. Daiktai nauji. Į 
sms neatsakau. Kaina 11 Eur.  
Tel. 8 637 10 664. Rokiškis
• Akmens šlifavimo stakles. Kaina 
500 Eur. Tel. 8 623 38 045. Rokiškis
• Perdangos atraižas. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 623 38 045. 
Rokiškis
• Kieto kuro katilą. Kaina 700 Eur. 
Tel. 8 623 38 045. Rokiškis
• Lauko akmenys. Įvairių dydžių. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 623 38 045. 
Rokiškis
• Statybinę radiją Makita. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 623 38 045. Rokiškis
• Pramoninis siurblį. Gali siurbti ir 
vandenį. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 623 38 045. Rokiškis
• Granito trinkeles 10x10x5 cm. 
Kaina 0,30 Eur/vnt.  
Tel. 8 623 38 045. Rokiškis
• Lapuočių dailylentes, medieną 
pirties gultams. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Įvairaus pjovimo statybinę 
medieną, lauko medines dailylentes. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Trišakį Novi Pro 40 Eur, volelį 25 
Eur. Daiktai nauji, kokybiški.  
Tel. 8 637 10 664. Rokiškis
• Statybinės medžiagas, plytas, 
perdengimo blokus, kolonas, 
vamzdžius. Naudotus baldus, 
spintas, kanapas, medinės senovines 
lovas, bufetai, televizoriai 
2 vnt., geros būklės įvairius 
dėvėtus&nbsp;rūbus. Taip pat 
naudotus gėros būklės medinius 
langus 18 vnt. Tel. 8 656 93 948. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Puikiai veikiantis starterį. Buvo 
uždėtas ant traktoriaus T-25. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Sėjamąją Norsted 3,1 m su volu 
kaina 750 Eur. Šieno grėblį 3 m 
kaina 700 Eur. Diskinį skutiką 2,7 
m kaina 900 Eur. Tel. 8 614 27 321. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

UAB „Kriaunų malūnas“ 
reikalingas juridinis 
ar fizinis asmuo būti 
atsakingu už elektros 
ūkį žemosios įtampos 
elektros įrenginiuose. 

Darbo užmokestis pagal 
susitarimą. Reikalingas ne 
žemesnis elektrotechninis 

išsilavinimas. Būtinas 
vairuotojo pažymėjimas. 

Tel. (8-699) 16659

• Tvarkingą prižiūrėtą Toyota Corolla 
Verso. 2002 m., TA iki 2023-09, rida 
280000. Viskas veikia. Uždėtos geros 
žieminės padangos. Sumontuota 
kokybiška dujų įranga, todėl labai 
ekonomiškas. Atliktas antikorozinis 
padengimas. Kaina 2100 Eur.  
Tel. 8 695 35 180. Rokiškis
• Tvarkingą VW Golf. 1999 m., 1,9 
l, 66 kW. Juodos spalvos. Kaina 950 
Eur. Tel. 8 615 64 948. Rokiškis
• Audi A6 quatro, universalas. 2007 
m. 2,7 l. Dyzelinas.  
Tel. 8 671 53 712. Rokiškis
• Audi A6 C6. Salonas labai geros 
būklės. Kėbulas tvarkingas, bet turi 
kelis smulkius defektus. Važiuoklė 
be pašalinių garsų. Originalūs 
katalizatoriai vietoje. Xenon žibintai. 
Elektra valdomos sėdynės. Kaina 
3700 Eur. Tel. 8 620 25 812. Rokiškis
• Subaru Forester. 2001 m., 2,0 l, 
benzinas, automatas, rida 233380 
km., sidabrinės spalvos. Be dujų, 
nėra kablio. Signalizacija, nikeliuoti 
slenksčiai, pr. lankas, stoglangis ir dar 
daug privalumų. Kaina 2150 Eur.  
Tel. 8 612 91 771. Rokiškis
• Citroen Jumper. Nėra TA, parūdijęs, 
yra Vebasta, 5 sėdimos vietos. Kaina 
700 Eur.  
Tel. 8 621 72 973. Rokiškis
• Volkswagen Sharan. 1998 m., 1,9 
l, 81 kW, dyzelinas. Kuriasi, dirba 
gražiai. Ūžia išminamas guolis. 
Daugiau informacijos telefonu. Kaina 
derinama. Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 625 12 405. Rokiškis
• BMW. 1999 m., benzinas/dujos. 
Daugiau informacijos telefonu. Kaina 
600 Eur. Tel. 8 622 29 819. Rokiškis
• Audi A4 B5. 2000 m., 1,9 l, TDI, 85 
kW, TA pasibaigus. Kėbulas prastos 
būklės. Kaina 330 Eur.  
Tel. 8 614 85 961. Rokiškis
• Gerą investicijų nereikalaujančia 
Audi B4. 1994 m., 1,9 l, TD, 
universalas, TA beveik pusei metų, 
draudimas. Yra, kablys, katalizatorius. 
Nėra taršos mokesčio. Kaina derinama 
vietoje. Kaina 680 Eur. Tel. 8 622 26 
125. Anykščiai
• Žiemines padangas 205/50 R17. 
Likutis 8 mm 4 vnt. ir 4 vnt. vasarines. 
likutis 6 ir 4 mm.  
Tel. 8 652 31 959. Rokiškis
• Geros būklės. Audi A4. 2003 m., 
universalas, 1,9 l, TDI, 96 kW, TA 
2 m. Yra kablys, padangos naujos. 
Kaina 2200 Eur. Tel. 8 679 82 335. 
Rokiškis
• Mercedes Benz E220. 2002 m., 
dyzelis. Domina keitimas. Kaina 1050 
Eur. Tel. 8 612 67 305. Rokiškis
• Tvarkingą Volvo S80. 1999 m., 2,4 l, 
103 kW, dyzelinas, TA 2024 m. Kaina 
derinama. Tel. 8 620 53 630. Rokiškis
• Opel Zafira. Kaina 1400 Eur.  
Tel. 8 629 61 591. Rokiškis
• VW Passat B5. 2000 m., 1,9 l, TDI 
85 kW, 6 bėgių, TA ką tik pasibaigusi. 
Kaina galutinė. Daugiau informacijos 
telefonu. Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 646 29 286. Rokiškis
• Seat Leon. 2007 m., 1,9 l, TDI, TA 
2 m. Lengvojo lydinio ratlankiai. 
Rekaro FR salonas. Kebulo defektai. 
Kaina 1850 Eur. Tel. 8 673 06 263. 
Panevėžys
• BMW3 serijos žiemines padangas 
Kormoran su lengvojo lydinio 
ratlankiais. Viena sezoną važinėtos. 
Kaina derinama. Kaina 280 Eur.  
Tel. 8 621 11 047. Rokiškis
• Opel Meriva. 2007 m., 1,8 l, 92 kW, 
yra kablys, TA iki 2024-04. Šildomos 
sėdynės, parkai. Kaina 2400 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• VW Passat. 2001 m., 1,9 l, 66 kW, 
dyzelis, sedanas, yra kablys. Kaina 
2000 Eur. Tel. 8 685 75 884. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS
• Tvarkingą Audi A4 B6. 2003 m., 1,9 
l, 96 kW, 6 bėgiai, dyzelis, TA ilgam. 
Kaina 1950 Eur.  
Tel. 8 609 94 872. Rokiškis
• Audi A4 B7. 2006 m., 2 l, 103 kW, 
TA iki 2023-03, universalas. Kaina 
3600 Eur. Tel. 8 672 09 985. Rokiškis
• El.dviratį. Reikia pajungti el. Naujas 
akumuliatorius su pakrovėju. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 627 31 058. Rokiškis
• Seat Ibiza 2003 m., 1,2 l, benzinas. 
Tvarkingas, pilna serviso istorija. Iš 
Vokietijos. Kaina 1150 Eur.  
Tel. 8 627 00 706. Rokiškis
• Tvarkingą VW Touran. 2004 m., 1,6 
l, 85 kW, TA praėjusį 09-01. 5 sėdimos 
vietos, vienatūris. Kompiuteris. 
250000 km. Eksploatuota tik asfaltu. 
2 šeimininkų. Žieminės padangos. 
Kaina derinama. Obeliai. Kaina 2700 
Eur. Tel. 8 656 93 948. 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

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Ratlankius su padangomis R15 
195/65. Penkių skylių (tarp skylių 
108). Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 612 06 269. Rokiškis
• R19 ratlankius su vasarinėmis 
padangomis. Dvi geros, dvi išmetimui. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 675 13 781. 
Kupiškis
• Gerus gražius ratlankius su geromis 
žieminėmis padangomis R16. Tinka 
Audi, VW. Kaina derinama. Kaina 
190 Eur. Tel. 8 607 37 618. Rokiškis
• Audi A4 dalimis. 1,9 l, 81 kW.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Žiemines padangas Continental R16 
215/60 M+S. Protektorius 6-6,5 mm. 
Buvo uždėtos ant Tiguan. Kaina 110 
Eur. Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Audi originalius lengvojo lydinio 
ratus R15 su žieminėmis padangomis 
M+S 205/55. Protektorius 5,5-6 mm, 
centras 67,1. Kaina 130 Eur. Tel. 8 
674 53 910. Kupiškis
• 4 originalius lengvojo 
lydinio ratlankius su žieminėmis 
padangomis 205/55 R16. 5 skylių 112 
mm, centrinė skylė 57,1. 66 Eur/vnt. 
Tel. 8 652 80 328. Rokiškis
• BMW F30, F31, E90, E91 R16 
ratlankius su žieminėmis padangomis. 
Nuotraukose prasčiausios būklės 
padanga, kitos geresnės. Daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 180 Eur. 
Tel. 8 696 38 718. Rokiškis
• Originalius tvarkingus Mercedes 
ratlankius R16 5x112 su žieminėmis 
padangomis (protektoriaus dar 
yra nemažai, tik tiek, kad senos 
padangos). Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 623 57 275. Rokiškis
• Ratų komplektą nuo Citroen 
Berlingo 195/65 R15. Centras - 65 
mm, tarp skylių - 75 mm, 2 vnt. - 6 
mm, 2 vnt. - 4 mm. Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 686 27 547. Rokiškis
• Naujas R16 padangas. 2 vnt. Kaina 
36 Eur. Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
• R15 padangas. 4 vnt. Važiuotą vieną 
žiemą. Kaina 20 Eur. Tel. 8 628 47 
947. Kupiškis
• R15 padangas su dygliais. 2 vnt. 
Važiuotą vieną žiemą. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 628 47 947. Kupiškis
• Honda Crv 2010 m. naudotą 
kardaninį veleną ir naują šildymo 
radiatorių. Tel. 8 652 31 959. Rokiškis
• Audi R17 5/112 su padangomis 
M+S 2019 m., 7 mm visos 225/50 
R17. Kaina 210 Eur. Tel. 8 685 75 
884. Rokiškis

• Originalius Opel R15 ratlankius. 
Galima uždėti žiemines padangas.  
Tel. 8 682 41 823. Rokiškis
• R17 Audi A3, VW Golf 4 ratlankius 
5x100. Tel. 8 682 41 823. Rokiškis
• Ratus su GoodYear padangomis 
205/55 R16 4 vnt. Buvo ant Audi 
A4. Kaina 99 Eur. Tel. 8 666 80 007. 
Vilnius
• Žiemines padangas R15 195/65, R16 
205/55, 225/55, 215/60, R17 215/55, 
225,45, R19 245/45. Yra ir kitokių 
išmatavimų. Yra Ir skardinių, bei 
lengvojo lydinio ratlankių.  
Tel. 8 682 41 823. Rokiškis
• Tentą su karkasu. Ilgis 410 cm, plotis 
210 cm. Buvo ant Ford Transit. Kaina 
500 Eur. Tel. 8 623 38 045. Rokiškis
• Banner akumuliatorius. Nėra 
tik rankenėlės, veikiantis gerai. 
Skambinti. Kaina 31 Eur.  
Tel. 8 637 10 664. Rokiškis
• Naudotas žieminės padangas 
Yokohama 215/60 R17. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 676 62 702. Rokiškis
• 4 vnt. ratų 185 R14C Volkswagen 
LT35. Kaina 120 Eur. Tel. 8 600 72 
049. Rokiškis
• Ratlankius su vasarinėmis 
padangomis 205/65 R15. 4 vnt. nuo 
Renault. Kaina 40 Eur.  

Tel. 8 603 77 107. Rokiškis
• Žiemines padangas Nokian 225/55 
R18, dygliuotos. 8 mm likutis.  
Tel. 8 676 93 845. 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



07:25 Peliukas Stiuartas Litlis 
07:55 Šaunusis Skūbis-Dū 
08:25 Tomo ir Džerio šou 
08:55 Kapitonas Kardadantis ir 
stebuklingas deimantas 
10:35 Pelės medžioklė 
12:30 Spidas Reiseris 
15:15 Ne anyta, o monstras 
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Kaukės
22:10 Kolonija 
00:20 Pasaulių karas

Btv

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu 
07:00 Europos galiūnų komandinė 
taurė 2022 
08:00 Pričiupom! 

08:30 Tauro ragas
09:00 Lietuvos galiūnų 
čempionato I-asis etapas 
10:00 Lego meistrai 
11:00 Kosta Rika. Gamtos 
prabudimas 
12:15 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai 
13:25 Nacionaliniai darbo 
ypatumai 
14:30 Ekstrasensų mūšis 
17:20 Herbas ar skaičius. 
Merginos 
18:30 Iškvietimas 
19:30 Nuotykiai su Diku ir Džeine 
21:20 Gyvi numirėliai 
22:20 Liūdna istorija

Lrytas

07.00 Juvelyrų klanas
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06:00 Himnas
06:02 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
06:30 Istorijos detektyvai
07:30 Bendrom jėgom 
08:30 Mano pasas 
meluoja
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
09:30 Žinios
12:00 Miestų paslaptys
12:50 Neprognozuojami 
orai
13:50 Jaunasis Morsas
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Beatos virtuvė

18:30 Žinios
19:00 Langas į valdžią
19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Miuziklo garsai
23:00 Nieko ypatingo
00:35 Tėvai vieni namuose. Ponia 
Bušė

Tv3

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

09:30 Sėkmės istorijos
10:00 Virtuvės istorijos
10:30 Gardu Gardu 
11:00 Penkių žvaigždučių būstas
11:30 Kosmosas. Erdvės ir laiko 
odisėja
12:40 Foksteris ir Maksas  
14:35 Matilda 
16:35 Lietinga diena Niujorke
18:30 TV3 žinios 
19:30 galvOK 
21:30 1917 
23:50 Prezidento lėktuvo 
sudužimas

Lnk

06:25 Zigis ir Ryklys 
07:00 Žmogus-voras 
07:30 Peliukas Stiuartas Litlis 
08:00 Šaunusis Skūbis-Dū 

08:30 Tomo ir Džerio šou 
09:00 Ogis ir tarakonai 
09:10 Lukas Skruzdėliukas 
10:55 Penas. Nuotykiai Niekados 
šalyje 
13:10 Šviesos apakintas
15:35 Skola tėtušiui
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Katės ir Šunys 3 
21:15 Odė džiaugsmui 
23:20 Nevykėliai po priedanga 2 
01:35 Oušeno 8

Btv

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu 
07:00 Europos tyrų naujakuriai 
08:00 Pričiupom! 
09:00 Miško atspalviai

09:30 Gyvenu čia
10:00 Lego meistrai 
11:00 Kosta Rika. Gamtos 
prabudimas 
12:15 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai. Revizija 
13:25 Nacionaliniai darbo 
ypatumai 
14:30 Ekstrasensų mūšis 
17:20 Herbas ar skaičius. Pasaulio 
stebuklai 
18:30 Iškvietimas 
19:30 Muzikinė kaukė. 
Geriausieji
22:00 Teisingumo ieškotojas 
00:10 Oušeno vienuoliktukas

Lrytas

07.00 Juvelyrų klanas
08.00 Orkestrantai

08.40 Sveikatos kodas
09.00 Aiškiaregė
10.00 Pirmi kartai
10.30 Mano vieta
11.00 Švarūs miestai – švari 
Lietuva
11.30 Būsto anatomija 
12.00 Vieno nusikaltimo istorija 
14.00 Teisingumo agentai
16.00 Žinios
16.30 Lietuvos mokyklos
17.00 Kuriantys Lietuvą. 
Pameistrystė
17.30 Vantos lapas
18.00 Žinios
18.30 Bušido ringas
19.00  Aiškiaregė
20.00 Žinios
20.30 Likimo vingiai 
22.30 Žinios
23.00 Vieno nusikaltimo istorija 
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13 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 
22:40 Tuščia karūna

Tv3

06:00 Triukšmingi namai 
06:30 Slibinų dresuotojai. 
Pašėlusios gaudynės
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga

07:30 Keista šeimynėlė
08:00 Slibinų dresuotojai. 
Pašėlusios gaudynės 
08:30 Simpsonai 
09:00 Svajonių ūkis 
09:30 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal moteris
11:00 Svajonių sodai 
12:00 Didžiosios katės namuose
13:10 Juros periodo augintinio 
nuotykiai 
14:55 Greitis 2: laivo užgrobimas 
17:20 Starkus stato
18:30 TV3 žinios 
19:30 X Faktorius
22:00 Džeisonas Bornas

Lnk

06:20 Zigis ir Ryklys
06:55 Žmogus-voras 

08.00 Kuriantys Lietuvą. 
Pameistrystė
08.30 Kaimo akademija
09.00 Aiškiaregė
10.00 Krepšinio pasaulyje
10.30 Gyvenimas versle
11.00 Atliekų kultūra
11.30 Sveikatos kodas
12.00 Vieno nusikaltimo istorija 
14.00 Teisingumo agentai
16.00 Žinios
16.30 24/7
17.30 Pusvalandis su Valatka
18.30 Krepšinio pasaulyje
19.00 Aiškiaregė
20.30 Lietuvos mokyklos
21.00 Klausimėlis
21.30 24/7
22.30 Žinios
23.00 Vieno nusikaltimo istorija 
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14 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 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

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
11:00Bjaurusis 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 Sportas: Pasaulio vyrų 
krepšinio čempionato atrankos 
rungtynės Juodkalnija – Lietuva
22:00 TV3 vakaro žinios 
23:00 Tryliktas rajonas. 
Ultimatumas

Lnk

06:00 Linksmųjų Neklaužadų 
Kinas. 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 Būk mano saulė 
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 Melo pinklės 
01:00 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 
15:50 Šuo 
17:00 Info diena 
17:30 Mentalistas 
18:30 CSI. Kriminalistai 
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Kruvinas deimantas
23:55 Gyvi numirėliai 

Lrytas

06.15 TV parduotuvė
06.30 Reali mistika
07.30 Aiškiaregė

10.00  Pirmi kartai
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. Laikykitės ten
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. Laikykitės ten
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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 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

Tv3

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

12:00 Nuodėminga žemė
14:00 Meilė ir pinigai
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 Tvistas

Lnk

06:00 Linksmųjų Neklaužadų 
Kinas. 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 Būk mano saulė 
15:30 Lemties paslaptys 
16:35 Labas vakaras, Lietuva 
18:30 Žinios
19:30 Nacionaliniai technikos 
apdovanojimai Techtop 2022 
21:30 Žinios 
22:30 Amerikos korikas

Btv

06:00 Kalnietis 
07:05 Mano virtuvė geriausia 
08:25 44-as skyrius 
09:20 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 Kerštas 
23:15 Kruvinas deimantas

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 Likimo vingiai 
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



Sūnus klausia tėvo:
- Tėveli, o kas yra 

masažistas?
- Na, sūnau, kaip čia tau 

paaiškinus... Hmm... Tai yra 
toks žmogus, kuris iš moterų 
gauna pinigus už tai, už ką kiti 
gauna į snukį.

- Aaa, aišku. O kas, tėveli, 
yra alkoholikas?

- Na, sūnau, kaip čia tau 
geriau paaiškinus... Hmmm... 
Na va, einam prie lango. 
Va, matai ant kalno auga 2 
berželiai? Tai va, žmogus, 
kuris mato 4 berželius ir yra 
alkoholikas.

- Tėveli, bet ant kalno auga 
tik 1 berželis.
***
Ateina bičiukas į tūliką. 

Nusimauna kelnes, pritupia... 
Staiga girdi:

- Labas!
Bičiukas:
- Nu labas!
- Kaip sekasi?
- Gerai viskas.
- Ką darai?
- Šiku!
Paskui girdi:
- Tu man atleisk, aš tau 

perskambinsiu, nes kažkoks 
durnelis iš kitos kabinos į 
mano klausimus atsakinėja.
***
- Esu priverstas jus šiek 

tiek nuliūdinti. Vakar jūsų 
dukra naktiniame klube 
siaubingai prisigėrė.

- Melas! Ji sakė, kad nieko 
į burną nepaėmė!

- Hmm... Panašu, jog teks 

nuliūdinti jus ir antrą kartą.
***
Du teatro režisieriai 

kalbasi:
- Žinai, vakar buvau tavo 

premjeroje... Paskui visą naktį 
užmigti negalėjau!

- Tikrai? Taip patiko?
- Ne, tiesiog teatre 

išsimiegojau.
***
Ant tvoros sėdi katė ir 

katinas. Katinas pasitrina ir 
murkteli:

- Brrrrrangioji, aš galėčiau 
už tave numirti!

Ji koketiškai nuleido 
blakstienas ir paklausė:

- O kiek kartų?
***
Ant tvoros sėdi katė ir 

katinas. Katinas pasitrina ir 
murkteli:

- Brrrrrangioji, aš galėčiau 
už tave numirti!

Ji koketiškai nuleido 
blakstienas ir paklausė:

- O kiek kartų?
***
Vyras su žmona atėjo į 

kinų restoraną. Prie jų priėjo 
padavėjas ir kinišku akcentu 
sako:

- Sveiki! Ko užsisakysite? 
Beje, man labai patinka 
tatuiruotė ant jūsų rankos.

Žmona įsikišo:
- Tai mano vardas, 

užrašytas kiniškais simboliais.
Padavėjas:
- Aha, aišku. Na, tai ar 

galiu priimti jūsų užsakymą, 
Stora Karve?

Lapkričio 11-oji, 
penktadienis,  

45 savaitė
Iki Naujųjų liko  50 dienų

Dangaus kūnai: 
saulė teka 7.41 val. 
leidžiasi 16.23 val. 

Dienos ilgumas 8.42 val.
Mėnulis (pilnatis)

Verslo diena

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Anastazija, Martynas, Menas, 

Milvydė, Vygintas
Rytoj: Juozapotas, Teodoras, 

Ašmantas, Alvilė, Kristina, Renata, 
Kristinas

Poryt: Norvydas, Eirimė, Arkadijus

Šiandien Lietuvos istorijoje:
1885 — gimė Stasys Šilingas, spau-

dos darbuotojas, kritikas, Lietuvos valsty-
bės veikėjas. Mirė 1962 m.

1864 — gimė prancūzų rašytojas, 
detektyvų ir nuotykių romanų autorius 
Maurice Leblanc (Morisas Leblanas). 
Mirė 1941 m.

1866 — gimė prancūzų kalbininkas 
Antuanas Mejė (Meillet). Jis tyrinėjo in-
doeuropiečių kalbas. Kelis kartus lankė-
si Lietuvoje ir palaikė ryšius su K. Būga. 
Mirė 1936 m.

Šiandien pasaulio istorijoje:
1880 — Melburno (Australija) kalėji-

me mirties bausmė įvykdyta plačiai pa-
garsėjusiam bastūnui-žudikui Ned Kelly 
(Nedui Keliui).

1889 — Vašingtonas tapo 42-ąja JAV 
valstija.

1918 — baigėsi I pasaulinis karas, 
kurio metu žuvo daugiau nei 10 milijonų 
žmonių.

Post scriptum:
Ne tau vienam saulė šviečia.

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas 

Lapkričio 12 d. Naktį 11
Dieną 14

V,
5-10 m/s

Lapkričio 13 d. Naktį 7
Dieną 12

V,
1-5 m/s

Lapkričio 14 d. Naktį 4
Dieną 9

R,
1-5 m/s

Lapkričio 15 d. Naktį 1
Dieną 6

R,
3-8 m/s

Orų prognozė lapkričio 12 - 15 d.

Bulviniai blynai su sūriu

1. Išverdame bulves ir iš jų padarome bulvių košę. Palaukiame, kol visiškai atauš.
2. Pjaustome svogūnų laiškus, sutarkuojame sūrį. Viską beriame į košę, pagardina-
me druska ir prieskoniais. Beriame miltus. Reikia berti tiek, kad tešla nebūtų skysta, 
maišome.
3. Tešlą daliname į lygias dalis ir formuojame blynus. Neišsigąskite, tešla lips prie 
rankų.
4. Kiekvieną blyną voliojame miltuose ir dedame į aliejuje įkaitintą keptuvę. Kepa-
me iki aukso spalvos plutelės.
5. Iškeptus blynus labai skanu pagardinti sūdyta lašiša bei tepamu varškės sūreliu.

INGREDIENTAI:
• 800 gramų bulvių
• 200 gramų kvietinių miltų (naudojau Kauno Grūdų aukščiausios rūšies 550 C) 

(apytikriai)
• 50 gramų čederio sūrio (arba kietojo sūrio)
• 1 žiupsnelis druskos
• 1 žiupsnelis maltų juodųjų pipirų
• pagal skonį svogūnų laiškų
PATIEKIANT:
• pagal poreikį sūdytos lašišos
• pagal poreikį tepamo varškės sūrelio

ANEKDOTAI

LAISVALAIKIS16 www.rokiskiosirena.lt
2022 m. lapkričio 11 d.


