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Diskusijoje apie mero pažadus buvo    ir politikavimo, ir argumentų
Kristina RAMANAUSKAITĖ

Lapkričio 12-ąją Rokiškio 
rajono savivaldybės gyventojai 
galėjo stebėti nešališko politi-
kos stebėsenos tinklo „Žinau, 
ką renku“ inicijuotą tiesioginę 
diskusiją „Mero pažadai“, skir-
tą Rokiškio rajono mero kaden-
cijos darbų bei bendros rajono 
situacijos aptarimui.

Įsivertino avansu
Debatuose dalyvavo Rokiškio 

rajono meras Ramūnas Godeliaus-
kas, Demokratų sąjungos „Vardan 
Lietuvos“ atstovas Antanas Vago-
nis, koalicijos už „Laisvę augti“ 
vadovas Irmantas Tarvydis. Ren-
ginyje taip pat turėjo diskutuoti 
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikš-
čionių demokratų Rokiškio sky-
riaus vadovė Audronė Kaupienė, 
tačiau paskutinę minutę politikė 
pranešė nedalyvausianti, todėl į 
renginį pakviestas socialdemokra-
tas, mero patarėjas Vytautas Sau-
lis.

Paprašytas įvertinti, kaip pa-
sikeitė padėtis savivaldybėje per 
beveik ketverius jo vadovavimo 
metu, meras R. Godeliauskas sakė 
esąs įsitikinęs, kad Rokiškis ir vi-
sas rajonas eina į priekį – keičiasi 
ne tik miesto išvaizda, bet ir inf-
rastruktūra, užbaigti vieni stambūs 
projektai, kiti pradėti. Iš miesto 
skaudulių meras minėjo prastą 
gatvių būklę, ypač tų, kurios pri-
klauso Lietuvos automobilių kelių 
direkcijai.

Paklaustas, kokį balą sau rašytų 
iš 10-ties už darbą savivaldybėje, 
R. Godeliauskas paskatindamas 
save avansu įsivertino 8.

Pažėrė kritikos
Opozicijos atstovas I. Tarvydis 

sakė negalintis duoti tokio aukšto 
įvertinimo ir pažėrė skaičių bei 
kritikos dėl situacijos rajone: gy-
ventojų prastai vertinamos sveika-
tos apsaugos sistemos (5,3 balo), 
Panevėžio apskrityje didžiausios 
bedarbystės, kuri Rokiškio rajone 
siekia 17 proc., mažo darbo užmo-
kesčio, dėl investicijų pritraukimo 
iš užsienio – šis rodiklis Rokiškio 
rajone 5,9 karto mažesnis nei ša-
lies vidurkis. I. Tarvydis pasigedo 

valdžios ir verslo dialogo, turėjo 
priekaištų merui ir dėl senstančio 
rajono – didelė dalis gyventojų vy-
resni nei 50 metų.

Trūksta abipusių žingsnių
Mero patarėjas V. Saulis ne-

sutiko su pastaba apie sveikatos 
apsaugos lygį, jo teigimu, Rokiš-
kio ligoninė laikoma pavyzdžiu ir 
tapo Panevėžio atramine ligonine. 
Dėl savivaldybės ir  dalies verslo 
nesusikalbėjimo, mero patarėjas 
sakė, kad žingsniai turėtų būti da-
romi į abiejų pusių, verslo atstovai 
irgi neparodė iniciatyvos susitikti 
ir kalbėti. Kalbėdamas apie inves-
ticijas, V. Saulis sakė, kad nėra 
taip lengva jas pritraukti į nutolusį 
rajoną, nes dauguma investuotojų 
domisi verslo aplinka: ar yra mies-
te viešbučių, restoranų, koks susi-
siekimas, tačiau kalbos su poten-
cialiais investuotojais dažniausiai 
baigiasi niekuo.   

Buvęs Rokiškio meras A. Vago-
nis savo įpėdinio darbą sakė ver-
tinantis neblogai ir pabrėžė, kad 
svarbus darbų tęstinumas, tačiau 
įžvelgė daug trūkumų sveikatos 
sistemoje, akcentavo prastą ligo-
nių aptarnavimo kokybę, taip pat 
antrino I. Tarvydžio išsakytai po-
zicijai, kad valdžia susipykusi su 
verslu.

 R. Godeliauskas, atsakydamas 

į priekaištus, tvirtino, kad verslo 
klube daugiau politikuojama, nei 
vyksta realūs darbai, o susitikimai 
su verslininkais vyksta individu-
aliai, taip pat rajone antrus metus 
rengiamas verslo apdovanojimų 
vakaras.

Pažadai ir vertinimai
Renginyje diskutuota apie tris 

mero pažadus: ramų ir stabilų dar-
bą savivaldoje, skaidrius ir nepo-
litizuotus konkursus bei nuoširdų 
darbą su žmonėmis. Meras tvirti-
no, kad stabilumo pažadas atsira-
do po ankstesnių rietenų ir chaoso, 
keičiantis valdančiosioms daugu-
moms, ir tą pažadą pavyko įvyk-
dyti 100 proc.

 I. Tarvydis priekaištavo, kad 
meras niekada nebuvo susitikęs 
su opozicija pasikalbėti. Taip pat 
tvirtino, kad šioje kadencijoje ne-
beliko spaudos laisvės, nes dabar-
tinė valdžia kritikuojama mažiau, 
nei ankstesnioji.

V. Saulis kalbėdamas apie val-
dančiosios daugumos ir opozicijos 
santykį, kvietė opoziciją ateiti su 
pasiūlymais.

Ironizavo dėl skaidrumo
Pažadas apie skaidriai organi-

zuojamus konkursus neįtikino A. 
Vagonio. Oponentas ironizavo, 
kad viskas daroma skaidriai, o 

Diskusijoje dalyvavo (iš dešinės) V. Saulis, R. Godeliauskas, I. Tarvydis, A. Vagonis. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

„Kai buvo paskelbta apie diskusiją „Mero pažadai“ daug kam kilo 
klausimų apie mūsų kartu su „Žinau, ką renku“ organizuojamą disku-
siją. Kodėl nekviečiame visų politinių jėgų? „Žinau, ką renku“ nacio-
naliniu mastu regionuose išbando naujus formatus, politinę stebėseną 
bei diskusijas apie merų pažadus ir darbus (plačiau www.zinauka-
renku.lt). Sutarta kviesti po du atstovus iš opozicijos ir valdančiosios 
daugumos taryboje. Rokiškyje nusprendėme kviesti daugiausiai man-
datų turinčius arba ofi cialiai kaip opozicija veikiančius/-usius politi-
nius junginius, jie delegavo savo atstovus.

Apie ką ir kodėl diskusija? Diskusija apie mero kadencijos darbus. 
Kas padaryta? Kaip padaryta? Kas nepadaryta, kodėl? Kokia situacija 
savivaldybėje? Visas fokusas į merą bei jo veiklos rezultatus. Disku-
sija tarp valdančiosios daugumos ir opozicijos yra prasminga tuo, jog 
šių jėgų susidūrimas turėtų leisti rinkėjui susidaryti objektyvų vaizdi-
nį apie situaciją savivaldybėje. 

Kodėl kviečiame Antaną Vagonį (tiksliau, palyginus trumpai gyva-
vusią, Demokratų frakciją)? Dėl to, nes jį deleguoja kolegos, su ku-
riais jis kartu dalyvavo rinkimuose. Nors jis ir atsisakė tarybos nario 
mandato, bet politinę atsakomybę, kaip tos jėgos praėjusių rinkimų 
sąrašo lyderis vis dar neša. Frakcija buvo ofi cialiai pasiskelbusi opo-
zicija, todėl esame įsitikinę, jog tai praturtins diskusiją.

Kodėl nekviečiame Mindaugo Petkevičiaus (tiksliau, Lietuvos 
valstiečių žaliųjų sąjunga (LVŽS))? 

Nes LVŽS mūsų savivaldybės taryboje turi du mandatus bei ofi ci-
aliai opozicinėje veikloje nedalyvavo. Akcentuojame, jog pakviesti 
opozicijos atstovai reprezentuoja tik savo politines jėgas. Būtų smagu 
išgirsti ką mano ir kitos jėgos, bet šį kartą formatas toks. O susipažinti 
su visais kandidatais į merus, kaip visada, kviesime vasario mėnesį 
prieš rinkimus!

Kodėl nekviečiame Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) at-
stovo? Kvietėme, bet prasidėjus rinkimų kampanijai kartu priėjome 
sprendimą, jog juos diskusijoje atstovaus Ramūnas Godeliauskas sie-
kiant konstruktyvesnio dialogo ir nustatyto opozicijos bei valdančio-
sios daugumos atstovų santykio.  

Kodėl diskusija vyksta jau įsibėgėjant rinkimų kampanijai? Nes 
tik dabar pavyko sukviesti ir surasti patogų laiką visiems dalyviams“, 
– diskusijos išvakarėse tokį pranešimą savo faceboko paskyroje išpla-
tino Jonas Trumpa, vienas iš šios diskusijos organizatorių. 

Rajono valdžiai kritiką dėl mažiau palankių ūkininkavimui teritorijų žėrė ūkininkas Jonas Venslovas.
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daugeliui įmonių – autobusų par-
kui, komunaliniam ir butų ūkiams, 
poliklinikai vadovauja socialde-
mokratai.

R. Godeliauskas teigė, kad dau-
guma uždarųjų akcinių bendrovių, 
esančių Rokiškio savivaldybės 
žinioje, turi valdybas, kuriose yra 
ne mažiau kaip pusė nepriklauso-
mų narių. Valdybos pačios daro 
įmonių vadovų atrankas. Daly-
vaujančių konkursuose į švietimo 
įstaigas kandidatų  kompetencijos 
tikrinamos ministerijoje. Apskritai 
specialistų trūksta, konkursuose 
sulaukiama vos 1–2 kandidatų.

Nepamatuojamas nuoširdumas
Komentuodamas mero pažadą 

apie nuoširdų darbą žmonėms, I. 

Tarvydis aiškino, kad gyventojai  
negali patekti į administracinį sa-
vivaldybės pastatą.

Atsakydamas į kritiką, meras 
sakė, kad savivaldybė, kaip ir kai 
kurios kitos institucijos, dirba 
vieno langelio principu ir gyven-
tojams nebereikia vaikščioti po 9 
pastato aukštus ieškant reikiamo 
specialisto. 

A. Vagonis sakė, kad pažadą 
apie nuoširdų darbą sunkiausia 
įvertinti, nes nuoširdumas nėra pa-
matuojamas.

Spėjo ne viską
Debatuose aptarti ir kiti mero 

R. Godeliausko pažadėti pokyčiai 
savivaldybėje – nuo šiltų maldos 
namų ir naujų automobilių stovė-
jimo aikštelių iki inovatyvios sa-
vivaldybės.

Kalbėdamas apie įgyvendintus 
darbus, meras minėjo naujas au-
tomobilių stovėjimo aikšteles prie 
psichikos sveikatos centro, pro-
jektuojamas aikšteles prie bažny-
čios, prie ežero Ąžuolų gatvėje ir 
kt. Nors buvo planuota, nepadau-
gėjo automobilių stovėjimo vietų 
prie daugiabučių, nes paaiškėjo, 
kad aplink namus nesuformuoti 
sklypai. Šiuo metu tai yra daroma, 
kad ateityje būtų galimybė plėsti 
aikšteles.

Gerinant padėtį neįgaliesiems, 
keliose įstaigose įrengti liftai, 
gatvėje – garsinis šviesoforas, 

įrengtos šaligatvių nuovažos. Ta-
čiau neįgalieji su vežimėliais vis 
dar sunkiai gali patekti į Rokiškio 
dvarą, nes po trijų skelbtų konkur-
sų, neatsirado darbininkų, kurie 
įrengtų pakylėjimą. Meras vardijo 
kitus darbus: sutvarkytą paplūdi-
mį, parką aplink ežerą, projektuo-
jamus takus, savivaldybės pagal-
bą bažnyčioje įrengiant šildomas 
grindis ir stačiatikių bažnyčiai nu-
pirktus šildytuvus.  

I. Tarvydis atkreipė dėmesį, kad 
neįgaliesiems su vežimėliais vis 
dar sunkiai įveikiamas kelių šimtų 
metrų atstumas nuo poliklinikos 
iki ligoninės, kur kelią pastoja 
aukšti borteliai.

Socialinis taksi
Mero teigimu, idėjos apie ap-

mokamos keliones sveikatos ir 
švietimo įstaigų darbuotojams į 
darbą teko atsisakyti dėl galimų 
milžiniškų išlaidų. Tačiau šiuo 
metu viešuoju transportu nemoka-
mai važinėja visi.

I. Tarvydis kritikavo šią paslau-
gą dėl gyventojams nepatogių 
ir retų maršrutų, kai žmogus iš 
kaimo  nuvažiavęs į bažnyčią ar  
parduotuvę, negali tą pačią dieną 
grįžti namo, nes autobusas va-
žiuoja tik po kelių dienų. R. Go-
deliauskas aiškino, kad autobusų 
parko maršrutai netapo retesni, 
padarius juos nemokamais. Tačiau 
jeigu per bandomuosius 2 mėne-
sius sulaukiama 5–6 keleivių, to-
kių maršrutų neorganizuojama.

Renginyje dalyvavęs „Rokiš-
kio autobusų parko“  direktorius 
Antanas Taparauskas sakė, kad 
nuo lapkričio 7 dienos visi marš-
rutai pritaikyti prie dirbančiųjų, 
į miestelius važiuoja prieš ir po 
darbo, o ateičiai yra idėja  įkurti 
socialinį taksi.

Realiausia – nedidelės įmonės
Grįžus prie klausimo apie in-

vesticijas, atsakydamas į išsakytą 
kritiką dėl nepatrauklios aplinkos 
potencialiems investuotojams, V. 
Saulis kalbėjo apie darbuotojų 
trūkumą. Su ta pačia problema 
susiduriantis ir Panevėžys, šiuo 
metu ten važinėja dirbti dalis ro-
kiškėnų. Anot V. Saulio, jeigu 
stambus investuotojas Rokiškyje 

norėtų įdarbinti 100-200 žmonių, 
pritrūktų darbuotojų, realiausia 
mieste būtų sulaukti keliasdešimt 
naujų darbo vietų kuriančių įmo-
nių. Kai kurie Rokiškio verslinin-
kai ir dabar galėtų plėsti gamy-
bą, bet neranda 30-40 papildomų 
darbuotojų. Paskutinė didelė 5–6 
mln. eurų investicija Rokiškyje – 
statomas naujas prekybos centras 
Vilties gatvėje.

Rengiama infrastruktūra
I.  Tarvydis kalbėjo, kad spragą 

dėl darbuotojų trūkumo gali užpil-
dyti bendradarbiavimas rengiant 
specialistus su švietimo įstaigo-
mis, verslininkų įkurta inžinerinė 
klasė, kurioje mokosi šios pakrai-
pos mokslams gabūs mokiniai.

Meras priminė, kad prie inži-

nierinės klasės veiklos pradžios 
prisidėjo ir savivaldybė, skyrusi 
3 tūkst. eurų paramą. Pasak R. 
Godeliausko, šiuo metu regione 
kuriamos funkcinės zonos. Viena 
iš funkcinių zonų kuriama inves-
ticijų skatinimui ir palankių sąly-
gų sudarymui ateinančiam vers-
lui.  Prie laisvų žemės sklypų bus 
įrengta infrastruktūra: privažiavi-
mai, komunikacijos.

A. Vagonis siūlė pirmiausia 
pagalvoti apie energetinius iš-
teklius, galimybę turėti dar vie-
ną malūnų parką. Rokiškis esąs 
pramonės miestas ir negali sekti 
poilsinį turizmą propaguojančių 
Anykščių ar Zarasų kryptimi, o 
sudaryti galimybę ateiti naujoms 
ar plėstis jau esančioms pramonės 
įmonėms. 

Diskusiją vedė portalo „15min.lt“ žurnalistė Roberta Tracevičiūtė. R. Godeliauskas paskatindamas save avansu įsivertino 8. I. Tarvydis pasigedo valdžios ir verslo dialogo.

Pasak A. Taparausko, ateičiai yra idėja įkurti socialinį taksi.

Pažadas apie skaidriai organizuojamus konkursus neįtikino A. Vagonio.

V. Saulis kvietė opoziciją ateiti su pasiūlymais.

Tarybos narys S. Mekšėnas taip pat išsakė 
savo nuomonę apie situaciją rajone.
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Verslo aitvarai nutūpė      Rokiškio krašto įmonėse 
Aušra MALINAUSKIENĖ

Verslo dienos išvakarėse, kuri 
minima antrąjį lapkričio penk-
tadienį, įvyko Rokiškio verslo 
apdovanojimų vakaras „Ro-
kiškio verslo aitvarai“. Šventės 
metu statulėlės įteiktos dešimčiai 
krašto verslo įmonių. 

Tampa tradicija
Lygiai prieš metus surengtas 

pirmasis „Rokiškio verslo aitva-
rai“ renginys, kurio pagrindinė 
idėja – padėkoti  mūsų rajono 
verslo atstovams už jų indėlį mūsų 
kraštui – sukurtomis darbo vieto-
mis, užimtumo didinimu, investi-
cijų pritraukimu, pagalba kultūros, 
sporto, socialinėse srityse. 

Lygiai prieš metus Rokiškio 
rajono meras Ramūnas Godeliaus-
kas sakė, jog tikisi, kad Rokiškio 
verslo apdovanojimų vakaras taps 
tradiciniu krašto renginiu. Anot 
šventinio renginio vedėjos Loretos 
Sungailienės, tam, kad jis taptų tra-
diciniu reikia mažiausiai trijų kar-
tų, to ir buvo linkėta rokiškėnams.

„Jeigu pernai dėkojome mūsų 
stambiesiems verslams, sukūru-
siems daugiausiai darbo vietų ir 
kuriantiems pridėtinę vertę pinigi-
ne prasme, tai šiemet norime padė-
koti už bendrystę ir pagerbti tuos 
verslus, kurie nėra dideli, bet kie-
kvienas iš jų yra svarbus ir padaręs 
nemažą indėlį į Rokiškio krašto 
gyvenimą“, – kalbėjo meras. 

Skirtingi kriterijai
Priminsime, kad praėjusiais 

metais pirmosios „Rokiškio verslo 
aitvarų“ statulėlės įteiktos 10-čiai 
Rokiškio rajono įmonių, pagal vie-
ną kriterijų ¬ daugiausiai 2020 me-
tais į Rokiškio rajono savivaldybės 
biudžetą sumokėto gyventojų paja-
mų mokesčio. 

Šiais metais apdovanojimai 
įteikti dešimčiai įmonių skirtin-
gose nominacijose, kurių veiklos 
rezultatai lemia ne tik pačių ben-
drovių sėkmę, bet ir prisideda prie 
rokiškėnų gyvenimo kokybės bei 
miesto vystymosi.

Šįkart verslininkų apdovanoji-
mai prasidėjo VšĮ „Inovacijų agen-
tūros“ Investicijų valdymo depar-
tamento direktorės pavaduotojos 
Gintarės Kuncaitytės pranešimu 
apie Europos Sąjungos investici-
jas.

Mėgstama jaunimo
Nominacija „Už socialines ini-

ciatyvas Rokiškio jaunimu“ ap-
dovanota uždarosios akcinės ben-
drovės (UAB) „Vilauna“ direktorė 
Laura Viduolytė-Pupelienė. 

Rokiškio rajono savivaldybė 
vykdo ,,Jaunimo vasaros užim-
tumo ir integracijos į darbo rinką 
programą“, kurios metu 14-19 
metų jaunuolius skatina vasaros 
atostogų metu išbandyti savo jėgas 
dirbant Rokiškio įmonėse, o darb-
davius kviečia atverti savo orga-
nizacijų duris moksleiviams. Visų 
mylima kavinė „Pupelė“ yra ta vie-

ta, kurioje vasaros atostogų metų 
dirbti nori gausus būrys jaunuolių, 
nes čia, anot jų, vyrauja nuostabi 
darbinė aplinka, kuri motyvuoja, 
moko ir augina. Šią vasarą „Vi-
launa“ įdarbino, daugiausiai, net 5 
jaunuolius. 

Įdarbina su negalia
Bendrovė „Rokiškio aina“ pri-

pažinta draugiškiausia negalią 
turintiems žmonėms įmone, ku-
riai skirtą apdovanojimą atsiėmė 
direktorius Virginijus Gudonis. Ši 
bendrovė yra vienintelė Socialinės 
įmonės statusą turinti organizacija 
Rokiškio krašte, kurioje dirba 22 
darbuotojai, apie pusę jų turintys 
negalią. Įmonė stengiasi tokį ba-
lansą išlaikyti visą laiką, o visoje 
Lietuvoje tokių yra vos apie 100 ir 
dauguma jų veikia Vilniuje.

„Ačiū už pagerbimą, stengia-
mės, bet nuo naujų metų nebedirb-
sime“, – sakė V. Gudonis, atsiim-
damas apdovanojimą, tačiau taip 
viešai ir neatskleidęs priežasties, 
dėl kurios įmonė nutrauks veiklą.

Tarp lyderių šalyje
„Rokiškio verslo aitvaras“ įteik-

tas UAB „Rokvesta“ direktoriui 
Algirdui Kazinavičiui už žaliojo 
kurso krypties Rokiškio rajone 
vystymą. Bendrovė įvertinta už 
aplinkosaugos vertybių puoselė-
jimą. Atsakingų ir profesionalių 
darbuotojų pastangomis, modernių 
aplinkosaugos technologijų lydere 
tapusi įmonė demonstruoja puikų 
pavyzdį, kaip surenkamos maisto 
atliekos ir perdirbamos į kompostą 
bei biomasę. Bendrovės partneriai 
– didžiausios šalies įmonės. 2021 
metais „Rokvesta“ pripažinta TOP 
įmone. Šis vardas suteikiamas pel-
ningai verslo įmonei, kuriančiai il-
galaikę vertę ir prisidedančiai prie 
šalies ekonomikos. Tokių Lietuvo-
je yra tik apie 6 proc. 

„Netikėta gauti šį apdovanoji-
mą, nes dirbame savo darbą ir tiek. 
Ačiū, kad pastebėjote, tai mus ska-
tins dirbti dar geriau“, – teigė A. 
Kazinavičius. 

Duoklė ledo rituliui
Įmonė „Rokauta“ vadovas Ri-

mantas Sakaitis įvertintas už para-
mą Rokiškio krašto sportui. Kaip 
sakė šventinio vakaro vedėja L. 
Sungailienė, ledo ritulys yra pono 
Rimanto viso gyvenimo aistra, ku-

riai negailima laiko, pinigų ir dar-
bo. „Rokautos“ nuolatinė finansinė 
ir moralinė parama vaikų bei su-
augusiųjų ledo ritulio komandoms 
sudaro puikias sąlygas ir prisideda 
prie šios sporto šakos populiarini-
mo mūsų krašte.

„Nežinau ar nusipelniau tokio 
pagerbimo, nes labiau esu įpra-
tęs pats sportuoti ir duoti kitiems, 
negu gauti. Ačiū už pripažinimą. 
Manau, kad kiekvienam įmonės 
vadovui yra natūralus procesas 
remti sportą, muziką ar meną. Jei-
gu visų požiūris bus pozityvus, tai 
visiems bus smagiau gyventi“, – 
sakė R. Sakaitis.

Kultūros paveldas pritaikytas lan-
kymui: atlikti daliniai remonto dar-
bai, sukurta jauki aplinka, įrengta 
amatininkų dirbinių bei suvenyrų 
parduotuvė, veikia restoranas, tei-
kiamos nakvynės paslaugos. Dabar 
čia nuolat vyksta parodos, koncer-
tai, edukacijos vaikams ir suaugu-
siems, vaikų vasaros ir žiemos sto-
vyklos, gyvuoja Salų dvaro teatras. 
Atgijo ir parkas, kuriame pastaty-
tos sūpynės, naujas tiltas, įrengta 
plaukiojanti sala, labirintas, alpakų 
bei stručių aptvaras, yra galimybė 
pajodinėti žirgais ar poniu. Taip 
pat sukurtos naujos darbo vietos. 

mo bei mentorystės programomis, 
nemokamomis konsultacijomis.

„Nesitikėjau gauti apdovanoji-
mą, todėl nesu pasiruošęs kalbos“, 
– su šypsena tarstelėjo E. Šmago-
ris, atsiimdamas apdovanojimą.

Linkėjo išlikti vaikais
Už sėkmingą verslo startą ap-

dovanota „Mokslo klubo“ įkūrėja 
Loreta Sagaitienė. Rokiškio rajono 
savivaldybės smulkaus ir vidutinio 
verslo plėtros programos subsidijos 
verslo idėjai įgyvendinti projektų 
konkurso nugalėtoja L. Sagaitienė 
Rokiškyje įkūrė vaikų popamoki-
nės veiklos erdvę – „Mokslo klu-
bą“. Jame organizuojama turininga 
popamokinė veikla, kuri orientuo-
ta ne tik į technologinių įgūdžių 
lavinimą, bet ir į socialinį-emocinį 
vaiko augimą. Čia pusšimtis vaikų 
lavina kūrybiškumą ir technologinį 
smalsumą per integruotus gamtos 
mokslų, technologijų, inžinerijos, 
skaitymo, anglų kalbos ir matema-
tikos užsiėmimus. 

„Žinau, kad vaikai klube apsi-
džiaugs šiuo aitvaru, nes, jeigu ne-
būtų jų, nebūtų ir „Mokslo klubo“. 
Visiems čia esantiems, ir visiems 
Rokiškio žmonėms linkiu visada 
išlikti vaikais, tokiais, kokie ateina 
pas mus – smalsiais, žingeidžiais ir 
kasdien norinčiais išmokti kažką 
naujo. O mes mažais žingsneliais 
augsime ir keliausime toliau“, – 
kalbėjo L. Sagaitienė. 

Pažėrė ir kritikos
Už verslo ir mokslo bendrystę 

buvo įvertintas Rokiškio verslo 
klubo prezidentas Irmantas Tarvy-
dis.  

Rokiškio verslo klubas kartu su 
partneriais Vytauto Didžiojo uni-
versiteto Žemės ūkio akademija 
ir Rokiškio profesinio mokymo 
centru, siekiant rajono gimnazijų 
moksleivius sudominti inžineri-
jos studijomis, įkūrė inžinerijos 
eksperimentinę klasę. Kiekvieną 
mėnesį Verslo klubas finansuoja 
moksleivių keliones į Akademiją, 
kur vyksta užsiėmimai. Taip pat 
jiems organizuojami vizitai į Ro-
kiškio krašto verslo įmones, čia 
mokiniai iš vidaus supažindinami 
su jų veikla ir gamybos procesais. 
Šiuo projektu tikimasi, kad dalis 
jaunuolių susidomės ir pasirinks 
inžinerinės krypties studijas, taip 

Meras R. Godeliauskas apdovanojo „Rokiškio aina“ direktorių V. Gudonį. „Rokiškio verslo aitvaras“ įteiktas 
„Rokvestos“ vadovui A. Kazinavičiui.

„Rokauta“, vadovaujama R. Sakaičio, 
įvertinta už paramą Rokiškio sportui.

Padėka kolektyvui
UAB „Duguva“ direktorius Ri-

mantas Bernackas atsiėmė statulė-
lę už nuolatinę verslo plėtrą. Trečią 
veiklos dešimtmetį skaičiuojanti 
unikali virvių ir elektrinių tvorų 
įmonė yra įsiveržusi į pasauli-
nę rinką. Šios bendrovės aukštos 
kokybės gaminiai gerai žinomi ir 
vertinami ne tik Lietuvoje, bet ir 
užsienyje, o produkcija sėkmingai 
eksportuojama į 18 pasaulio šalių. 

„Ačiū už įvertinimą. Noriu pa-
dėkoti savo kolektyvui, nes be jo 
nebūtų ir įmonės“, – pabrėžė R. 
Bernackas.

Susiję tarpusavyje
Rokiškio tautodailininkų asoci-

acijos pirmininkė Birutė Dapkienė 
atsiėmė „Rokiškio verslo aitvarą“ 
už Salų dvaro įveiklinimą. Ilgai 
uždaryti Salų dvaro rūmai visai 
neseniai atvėrė duris visuomenei. 

Šiuo metu čia dirba 13 žmonių. 
„Nuoširdžiausias ačiū kolekty-

vui, nes be jo nebūtų rezultatų. Be 
tų įmonių, kurios šiandien yra čia, 
nebūtų mūsų, nes visi esame tar-
pusavyje susiję ir padedame vieni 
kitiems išgyventi“, – sakė B. Dap-
kienė. 

Gavo po metų
„Rokiškio verslo aitvaras“ už 

kūrybiškumą, ieškojimus ir atra-
dimus įteiktas mažosios bendrijos 
(MB) „Egidijaus baldai“ direkto-
riaus Egidijui Šmagoriui. Pirmą 
kartą apie šią bendriją išgirsta pra-
ėjusį rudenį, o šiemet jos vadovas 
jau atsiėmė apdovanojimą. „Egidi-
jaus baldai“ – vieno žmogaus ini-
ciatyva įkurta, sėkmingai veikianti 
įmonė. Jos įkūrėjas E. Šmagoris 
yra aktyvus bendradarbystės cen-
tro „Spiečius“ narys, kuris naudo-
jasi visomis centro teikiamomis 
galimybėmis – verslo akseleravi-

Dvi Loretos – vakaro vedėja L. Sungailienė ir L. Sagaitienė, „Mokslo klubo“ įkūrėja.
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„Duguva“ direktorius R. Bernackas 
atsiėmė statulėlę už verslo plėtrą.

B. Dapkienei padėkota už Salų dvaro 
įveiklinimą. 

Prieš metus įkurtas verslas atnešė 
apdovanojimą E. Šmagoriui. „Ilzenbergo ūkis“ direktorę D. Jokimčienę (kairėje) pasveikino mero patarėja V. Mykolaitienė.

pat Rokiškio įmonėse atliks profe-
sines praktikas, rengs diplominius 
darbus, o vėliau pasiliks ir nuolati-
niam darbui.

„Kai valdžia nedirba savo dar-
bo, tenka verslui pačiam spręsti 
problemas. Kadangi trūksta spe-
cialistų, todėl verslo klubo įmonės 
prisidėjo prie šio projekto, kuris 
nors nėra pigus, tačiau tęsiasi jau 
antrus metus. Kai pernai baiginėjo-
si projektas, sulaukėme skambučių 
iš kitų savivaldybių, todėl šiemet 
jau prisijungė ir jungiasi Biržų, 
Joniškio, Kupiškio, Kaišiadorių, 
Pasvalio savivaldybės bei verslo 
klubai. Jos mato prasmę šiame pro-
jekte. Kitą savaitę kviečiasi Seimo 
Švietimo ir mokslo komitetas, tad, 
jeigu iš apačios kažką darai, gal ir 
valdžia susimąstys ką daryti“, – 
kalbėjo I. Tarvydis. 

Pritraukti kuo daugiau
UAB „Ilzenbergo ūkis“ direk-

torė Diana Jokimčienė atsiėmė ap-
dovanojimą už turizmo paslaugų 
patrauklumo didinimą. 500 metų 
istoriją skaičiuojantis Ilzenbergo 
dvaras yra viena seniausių ir gra-
žiausių dvarviečių, besiorientuo-
janti į kokybišką poilsį. Ilzenbergo 
dvaras stengiasi darniai su gamta 
vystyti veiklą, taip pat siūlo naujas 
paslaugas ir prekes. Viena svar-
biausių šio sezono naujienų – pa-
siplaukiojimas E-katamaranu Ilgio 
ežere. Dvaras lankytojus kviečia į 
koncertus, ekskursijas, rengia savo 
ūkio produkcijos degustacijas.

„Dėkojame už įvertinimą, o mes 
stengsimės pritraukti kuo daugiau 
lankytojų į mūsų rajoną ne tik iš 
Lietuvos, bet ir kitų užsienio vals-
tybių, kad svečiai aplankytų ne tik 
mūsų dvarą, tačiau ir kitas lanky-
tinas rajono vietas“, – sakė D. Jo-
kimčienė.

Įteikė savo dovanas
Susirinkusius sveikino Seimo 

nario Vidmanto Kanopos padėjėja 
Aldona Minkevičienė, Rokiškio 
verslo klubo prezidentas I. Tarvy-
dis. A. Minkevičienė Seimo nario 
dovaną perdavė jaunam verslinin-
kui – MB „Egidijaus baldai“ vado-
vui E. Šmagoriui. 

Rokiškio profesinio mokymo 
centro direktorei Dianai Giedrikie-
nei I. Tarvydis nuo Rokiškio verslo 
klubo padovanojo simbolinę žem-

dirbio statulėlę. Savo ruožtu D. 
Giedrikienė ji padėkojo I. Tarvy-
džio vadovaujam Rokiškio verslo 
klubui už gebėjimą dalintis idėjo-
mis, žiniomis ir pagalbą įgyvendi-
nant naujas idėjas.  

Renginyje dalyvavusi Rokiškio 
užimtumo tarnybos vadovės Dalia 
Starkuvienė džiaugėsi verslininkų 
pasiekimais, taip pat išreikšdama 
viltį, kad ši šventė taps tradicine. 
Už bendrystę, sukurtas tvarias 
darbo vietas ir socialinį atsakingu-
mą ji padėkas įteikė bendrovėms 
„Pandmeta“, „Duguva“ ir „Ra-
mundas GM“.

Pastebėti ir naujokai
Rokiškio rajone veikia kelios 

dešimtys bendruomenių, kurios 
savo iniciatyvomis ne tik kuria ir 
įgyvendina kultūrinius projektus, 
gerina ir gražina aplinką, bendra-

darbiaudamos su verslininkais, 
įsitraukiančiais į bendruomenių 
idėjų įgyvendinimą, todėl už nuo-
latinę paramą ir pagalbą Antanašės 
bendruomenės pirmininkė Ritė 
Gernienė su Gražina Pitrėnienė at-
vyko padėkoti bendrovės „Darola“ 
direktoriui Pranui Blažiui. 

Kurti verslą Rokiškyje padeda 
Bendradarbystės centras „Spie-
čius“, kurio paslaugomis kasmet 
pasinaudoja vis naujas būrys jau-
nųjų verslininkų. Šiemet į „Spie-
čiaus“ gyvenimą įsiliejo 8 nau-
jokai. Keli iš jų atvyko į renginį. 
Tai – Laimutė Garuolienė, Inga 
Belovienė, Paulius Tūska ir Asta 
Keraitienė, atstovaujanti Eleono-
ros Gutaravičienės Individualią 
įmonę. Jiems buvo įteiktos simbo-
linės savivaldybės dovanos, kaip 
paskatinimas neprarasti entuziaz-
mo dirbti toliau. 

Už verslo ir mokslo bendrystę buvo įvertintas I. Tarvydis (kairėje).

I. Tarvydis D. Giedrikienei padovanojo simbolinę žemdirbio statulėlę. 

Antanašės bendruomenės pirmininkė R. Gernienė (kairėje) su G. Pitrėniene 
dėkojo verslininkui P. Blažiui. 

Rokiškio užimtumo tarnybos vadovė D. Starkuvienė įteikė padėkas verslininkams.

L. Viduolytė-Pupelienė atsiėmė apdovanojimą.
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Dėl galimybės rengti varžybas kartu 
su Lenkija keisis Rokiškio ralio data? 

Aušra MALINAUSKIENĖ

Praėjusią savaitę Rokiškyje 
lankėsi „Cbet Rally Rokiškis“ 
organizatorius Audrius Gim-
žauskas, Svečias pristatė šių 
metų rugpjūtį vykusio tarptau-
tinio renginio statistinius duo-
menys, taip pat puse lūpų pasi-
dalino kitų metų planais, ar jie 
išsipildys paaiškės jau artimiau-
siu metu. 

Nemato trukdžių
Rokiškio rajono savivaldybėje 

A. Gimžauskas susitiko su Rokiš-
kio rajono meru Ramūnu Gode-
liausku, savivaldybės Švietimo ir 
sporto skyriaus specialistais bei 
rajono žiniasklaidos atstovais. 

„Norisi pasidžiaugti, kad stebė-
tojai, Lietuvos automobilių sporto 
federacija ir sportininkai mūsų ralį 
įvertino, kaip vieną geriausių ralio 
disciplinos renginių. Gal dėl ke-
lių struktūros esame pralošę prieš 
Utenos ralį, nes jie sportininkams 
turi įdomesnių greičio ruožų. Tai 
– vienintelis niuansas, o šiaip ir 
Rokiškio infrastruktūra, ir pati 
renginio koncepcija yra labai geri. 
Nematome jokių trukdžių, kad 
ateityje reikėtų kažką kardinaliai 
keisti“, – kalbėjo A. Gimžauskas, 
įsitikinęs, kad ralio varžybos gali 
gyvuoti esama linkme, toliau ke-
liant aukštyn renginio lygį.

Keisis data?
Jis pasidžiaugė ir realia galimy-

be kitąmet šio ralio etapus rengti 

kartu su Lenkija. Tai leistų dar 
aukščiau pakelti kartelę, sulau-
kiant daugiau renginio dalyvių ir 
didesnio susidomėjimo automobi-
lių varžybomis. 

„Tokiu atveju galėtų keistis 
data, nes pagal lenkų norus, var-
žybas reikėtų organizuoti birželį. 
Kad tai paaiškėtų tiksliai, reikia 
luktelėti dar gerą savaitę“, – teigė 
svečias. 

Taigi, 2023-ųjų metų Rokiškio 
ralio data paaiškės jau šiomis sa-
vaitėmis, po to, kai jau bus aiškus 
lenkų sprendimas dėl galimo ben-
dradarbiavimo.

Nupirko mažiausiai
Šių metų „Cbet Rally Rokiškis“ 

ralyje dalyvavo 160 sportininkų, 
plius aptarnaujantis personalas – 
kiekvieną ekipažą aptarnavo 4 as-
menys. Vienu metu ralio dieną su 
varžybų organizatoriais dirbo 500 
darbuotojų: apsaugos ir aptarnau-
jantis personalas, teisėjai.  

„Per visą mano 13 metų, kaip 
organizatoriaus karjerą, šiemet 
bilietų buvo parduota mažiausiai – 
iki 2 000 vienetų. Rokiškio įmonės 
savo darbuotojams nupirko nema-
žai bilietų, tačiau patys rokiškėnai 
jų įsigijo labai mažai“, – pastebėjo 
ralio organizatorius. 

Gulėjo prie jūros
Svečio teigimu, galbūt klaidin-

gai buvo pasirinkta ralio, vykusio 
rugpjūčio 12-14 dienomis, data, 
nes neįvertinti kiti tuo pat metu 
šalyje organizuoti renginiai, taip 

pat ilgasis savaitgalis ir puikus va-
saros oras.

„Per Žolinę prie Baltijos jūros 
26 kilometruose gulėjo milijonas 
lietuvių, Karklės festivalyje šoko 
dar 40 tūkst., o Kupiškyje birbė 
„Formulė“. Apie tai tikrai nepa-
galvojome, todėl pas mus ir buvo 
mažiau žmonių“, – sakė A. Gim-
žauskas.

Jokių problemų nekilo
Nors kasmet atsiranda nepaten-

kintų šių varžybų keliamais ne-
patogumais: uždarytomis Rokiš-
kio miesto gatvėmis, suniokotais 
žvyrkeliais ar ūkininkų laukais, 

tačiau, anot A. Gimžausko, be-
siskundžiančių sulig kiekvienais 
metais mažėja. 

„Didelių incidentų nebuvo. 
Per daug metų matau, kaip kinta 
ir žiūrovų kultūra. Labai padėjo 
priešlaikinė komunikacija su ūki-
ninkais, važiavome ir kalbėjome 
su jais, kaip viskas vyks, kaip rei-
kėtų nupjauti, pašienauti, kad ralio 
metu nebūtų suniokoti pasėliai. 
Buvau sužavėtas, nes ūkininkai ir 
krūmus nupjovė, ir pravažiavimus 
padarė. Jokių problemų nekilo“, –  
pastebėjo A. Gimžauskas. 

O ir ralio metu automobilių iš-
važinėti mūsų krašto žvyrkeliai 

buvo bematant sutvarkyti. 

Sužavėjo geranoriškumas
Miesto kavinės taip pat prisi-

taikė prie ralio ypatumų, nes dirbo 
visas tris renginio dienas, buvo pra-
ilgintas darbo laikas, papildomai 
įdarbinta žmonių. 

„Kaimų parduotuvėlės ruošėsi iš 
anksto, prisipirko prekių, degalinės 
apsirūpino dideliais kiekiais dega-
lų, kad nieko nepritrūktų, kaip yra 
nutikę ankstesniais metais. Ir mes, 
organizatoriai, ir lenktynininkai 
džiaugėmės geranoriškais rajono 
gyventojai, kurie kaskart siūlydavo 
pagalbą ir padėdavo“, – pabrėžė A. 
Gimžauskas.

Geriausias rajone
Šis ralis buvo įvardintas kaip 

neabejotinai geriausias sporto ren-
ginys mūsų rajone. Pasak ralio 
organizatoriaus, Rokiškio vardas 
buvo stipriai reklamuojamas inter-
neto kanaluose.

„Mūsų ralio pavadinimas be žo-
džio „Rokiškis“ praktiškai niekur 
neskambėjo“, – teigė A. Gimžaus-
kas. 

Pasak savivaldybės atstovų, 
miesto pavadinimas tarptautinio 
renginio prekiniame ženkle yra 
pats geriausias būdas garsinti Ro-
kiškio vardą. 

Apie tai, kiek finansinės naudos 
Rokiškio krašto verslui ir turizmui 
atneša šis ralis, susitikimo dalyviai 
negalėjo atsakyti, nes paprasčiau-
siai tokia statistika rajone neveda-
ma.

Ralio organizatorius A. Gimžauskas pristatė ralio rezultatus. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Praėjusią savaitę, po nakties iš 
trečiadienio į ketvirtadienį, Ro-
kiškio rajono Panemunėlio uni-
versalaus daugiafunkcio centro 
darbuotojai kieme rado nekokį 
vaizdą –  Lietuvos mažąją kul-
tūros sostinę reprezentuojantis 
tentas buvo neatpažįstamai su-
niokotas.

Kaip paaiškėjo, vandalai pasi-
darbavo aštriu daiktų, tikėtina, pei-
liu. Centro vadovai kreipėsi į poli-
ciją, o socialiniame tinkle paskelbė, 
kad tentą subjauroję asmenys gali 
prisipažinti ir susitarti gražiuoju.

Pirmadienio rytą kalbinta  Ro-
kiškio rajono Panemunėlio uni-
versalaus daugiafunkcio centro di-
rektorė  Inga Belovienė sakė, kad 
jokių žinių nei iš policijos, nei iš 
naktį pasidarbavusių asmenų nesu-

laukusi, tačiau spėja, kad tai – vie-
tinio jaunimo darbas.  

„Įtariame, kas tai galėtų būti, 
bet nepagautas ne vagis. Kaip tik tą 
vakarą jaunimas šventė, matome to 
pasekmes. Išgeria, tada prasideda 
nuotykiai, o nukenčia visai nekalti 
dalykai, kai išsiblaivo, gal kitomis 
akimis pasižiūri ir supranta, kad 
padarė nesąmonę, bet nėra kaip pri-
sipažįsta“, – sakė direktorė.

Tikėtina, kad vandalams ir šį-

Vandalams užkliuvo Lietuvos mažąją 
kultūros sostinę reprezentuojantis gaidys

kart užkliuvo ant tento nupieštas 
gaidys, Lietuvos mažosios kultūros 
sostinės simbolis. Rugpjūčio mė-
nesį gaidys buvo užpurkštas dažais, 
tačiau mokyklos darbuotojai nuva-
lė tentą benzinu.

„Kiekvienas  pagal savo su-
gedimo laipsnį interpretuoja tuos 
simbolius. Vieniems gaidys yra 
žadintojas, kitiems siejasi su kitais 
dalykais“, – sakė I. Belovienė.

Tentas sugadintas nepataisomai, 
tačiau kito įsigyti miestelio ben-
druomenė neplanuoja. Iki mažo-
sios  kultūros sostinės paskutinio 
renginio Panemunėlio geležinke-
lio stotyje liko mažiau nei mėnuo, 
gruodžio 10 dieną planuojamas už-
darymas, o tentą pakeis vėliava-bu-
rė su renginio simbolika.   

„Dabar gaidys iškeliaus iš Ro-
kiškio rajono, gal nebetrukdys 
kažkam gyventi“, – juokavo I. Be-
lovienė. 

Po nakties rastas sudraskytas Mažąją Lietuvos kultūros sostinę reprezentuojantis tentas.
(I. Belovienės nuotr.)
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Salų dvaro rezidencijoje pagaminti pirmieji 
kalėdiniai namukai Prezidentūros eglei

Enrika PAVILONIENĖ

Salų dvaro kultūros ir laisva-
laikio rezidencijoje jau prasidė-
jo šventinis laukimas. Kalėdinę 
nuotaiką čia kuria galerijoje 
prasidedanti Kalėdinė mugė, o 
į dirbtuvėles kviečiami visi, no-
rintys susikurti jaukumą savo 
namuose ir širdyse.

Registravosi vangiai
Salų dvaras bene pirmasis su-

reagavo į Pirmosios ponios Dia-
nos Nausėdienės paskelbtą akci-
ją ir jau lapkričio 13 dieną visi 
norintys rinkosi į čia vykstančią 
edukacinę popietę „Jaukūs na-
mai“, kad išpildytų kvietimą – 
pagaminti jaukių, šiltų, vilnonių 
namelių, kurie papuoš Preziden-
tūros eglę.

Registraciją vykdžiusi ir edu-
kaciją vedusi tautodailininkė 
Rasa Janušauskienė sakė, jog 
žmonės registruojasi vangiai, 
tačiau bet kokiu atveju namukų 
gamybos dirbtuvėlės vyks, nes 
prie akcijos jungiasi ne tik gyven-
tojai, bet ir tautodailininkai. Šiai 
veiklai bus skirta visa savaitė, o 
į Prezidentūrą iškeliaus atrink-
ti gražiausi rokiškėnų pagaminti 
namukai.

Kalėdinė nuotaika
Sekmadienį į edukaciją susi-

rinkusieji nusiteikė puikiam dar-
bui, o rezultatai kalba patys už 
save. Po gerų dviejų valandų dar-
bo, ant stalo vienas po kito pradė-
jo puikuotis jau pagaminti namu-
kai. Nors jų pagrindas turi dydžio 
ir spalvos reikalavimus, kitoms 
detalėms įgyvendinti buvo palik-
ta galimybė pasireikšti kiekvie-
no fantazijai. Kalėdinę nuotaiką 
padėjo sustiprinti ne tik bendras 

darbas ir nusiteikimas, bet ir vie-
no iš dalyvių telefone skambėjusi 
kalėdinė muzika. Namelius pavy-
ko pasigaminti visiems: mažiems 
ir dideliems, moterims ir vyrams. 
Sunku bus išrinkti gražiausius. 
Salų dvaro rezidencija įsiparei-
gojo pagaminti 10 namukų. Tiek 
pagaminta jau pirmojo susitikimo 
metu.

Tikisi įsitraukimo
Rokiškio rajono savivaldybės 

administracijos Komunikacijos 
ir kultūros skyriaus vedėja Irena 
Matelienė sako tikinti, jog Rokiš-
kio rajono gyventojai pagamins 
bent 25 namelius. Kad šis įsipa-
reigojimas būtų įgyvendintas, 10 
namelių pagamins Rokiškio tau-
todailininkų sąjunga.

Ši Kalėdinė akcija rajone vyks 
iki lapkričio 21 dienos. Visus, at-
neštus namelius, pasiryžę surinkti 
ir į Vilnių nuvežti Rokiškio rajo-
no savivaldybės darbuotojai. 

„Po šios datos  jau tiksliai su-
žinosime, kiek namukų pavyko 

pagaminti mūsų rajono gyvento-
jams ir kiek jų iškeliaus į Prezi-
dentūrą. Namelis taip pat yra ir 
tolerancijos dienos simbolis“, – 
sakė I. Matelienė.

Pirmosios ponios kvietimas
Šiais metais D. Nausėdienė 

kviečia visus bendrystei. Kartu 
kurti stebuklingą šv. Kalėdų  nuo-
taiką Lietuvos sostinėje Vilniuje, 
sukuriant jaukių, šiltų ir taikių 
namų viziją. Lietuvos bendruo-
menės kviečiamos savo rankomis 
siūtais namukais papuošti Prezi-
dentūros eglę, kuri spinduliuotų 
visų šalies žmonių vienybės jėgą. 
Pernai Lietuvos gyventojai gami-
no ir į prezidentūrą siuntė savo 
rankomis gamintus paukštelius.

Namelio gaminimo instrukciją 
galima rasti internete. Jei ir jūsų 
organizacijoje yra veiklių ir kūry-
bingų žmonių, būtinai prisijunkit. 
Patirkite kalėdinio laukimo džiu-
gesį kartu. Vieną kalėdinį namelį 
pagamino ir „Rokiškio Sirenos“ 
komanda.

Dalyviai ruošiasi darbui. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Dalyviams pavyko pagaminti 10 namukų.

Namukus pavyko pasigaminti visiems. Ir visų jie labai skirtingi.

Kai norisi viską apžiūrėti ir edukacijoje sudalyvauti, dirba ir atsistoję.

Kad būtų gražu, reikia suderinti visas spalvas ir detales.
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Kristina RAMANAUSKAITĖ

Rokiškio rajono pakrašty, vos už 
kelių kilometrų nuo Latvijos sienos 
esančio Pakriaunių kaimo gyven-
tojai rečiau beužsuka pas užsienio 
kaimynus parsivežti latviškų „Kar-
vučių“ ar Rygos balzamo, nes ir ten 
viskas pabrango. Tačiau dejuoti dėl 
permainų, kurios neaplenkia ir jų 
kaimelio, pakriauniškiai sako netu-
rintys kada – reikia darbus dirbti.

Nusikaltimų beveik nėra
Pakriaunių kaimo bendruomenės 

„Pakriauna“ pirmininkė, taip pat ir 
seniūnaitė bei kultūros darbuotoja Ala 
Nikitina, sako, kad kaimas jaunėja. 
Pakriaunių ir aplinkiniuose kaime-
liuose, sodybose apsigyvena užsie-
nyje uždarbiavę ir čia namus įsigiję 
naujakuriai, beveik visas atokesnes 
sodybas išpirko vilniečiai, kauniečiai. 
Kaime likę keli tušti namai ir tai tik 
todėl, kad neparduodami.  

„Atvyksta daug jaunų šeimų, 
perkasi namus, renovuojasi, o dirba 
Rokiškyje ar į Obelius važinėja. Kai 
kurie vyrai vėl išvažiuoja į užsienį 
uždarbiauti, čia gyvena jų žmonos, 
vaikai. Pakriaunių kaime nėra nei vie-
nos asocialios šeimos. Kaimelis labai 
gražus, visur sutvarkyta, žmonės pri-
sižiūri savo kiemus, o tie, kurie už iš-
mokas atidirbinėja viešuosius darbus, 
sąžiningai tvarko viešąsias erdves: 
šienauja pakeles, tvarko kapines. Ir 
nusikaltimų jokių nėra. Buvo polici-
ninkai atvažiavę, stebėjosi, kaip čia 
ramu, bet kaip tik po tų žodžių kažkas 
kurą nupylė“, – beveik idilišką kaimo 
vaizdelį pristato bendruomenės pirmi-
ninkė.

Raktas duryse
Žodžiais apie beveik neegzistuo-

jantį nusikalstamumą neleidžia sua-
bejoti prie pokalbio prisijungusi guvi 
kaimo gėlininkė ir bendruomenės 
renginių talkininkė, į 90-tą dešimtį jau 
kopianti Marytė Kavčinskė. Moteris 
pasakoja kartą išvažiavusi į Rokiškį 
su reikalais, o grįžusi namo rado raktą 
duryse. Netyčia paliko, bet neprašytų 
svečių tąkart nesulaukė. Vis tik ne-
seniai apsilankę policijos pareigūnai 
gyventojus įspėjo rakinti duris, nes po 
kaimus važinėja įvairūs žmonės, vieni 
renka metalus, kiti kažką pardavinėja, 
po to gyventojai pasigenda daiktų.

Vaistų ir strimelių
Dar neįsukus į Pakriaunių kaimą, 

telefone kaimyninės šalies ryšio ope-
ratorius jau sveikina atvykus į Latvi-
ją. Iki artimiausio Latvijos kaimelio 
Subatės – vos 5 kilometrai, tačiau 
pakriauniškiai retai ten važiuoja ap-
sipirkti. Dažniau suka į Obelius, kur 
atstumas tas pats, o kainos žemesnės. 
Rimčiau apsipirkti per mėnesį kartą ar 
du važiuoja į Rokiškį. 

„Latvijoje maistas brangesnis, 
anksčiau dar važiuodavome šunų ėda-
lo nusipirkti, vaisių ir daržovių, dabar 
nebeapsimoka. Gal tik dovanoms ko-
kių taurių, buitinių prekių galima rasti 
pigiau. O vasarą į Subatę važiuojame 
maudytis, ten ežeras didesnis“, – pa-
sakoja bendruomenės pirmininkė.

Subatės kaimelis mažas, todėl kai 
kurie pakriauniškiai traukia tiesiai į 
Daugpilį, užsuka į turgelį nusipirkti 

Pakriaunių kaimo bendruomenė – apie kaimynystę 
su latviais, vienijančias veiklas ir kalno „įdarbinimą“

baltarusiškų vaistų, tepalų, kurių Lie-
tuvoje nėra. Turguje tarp lietuvių pa-
klausą turi rūkytos strimelės, ragavu-
sieji tikina, kad ten jos kitokio skonio, 
mūsiškiai taip neišrūko žuvies. Tau-
tiečiai jaučia nostalgiją ir latviškiems 
saldainiams, taigi dažnai negrįžta be 
pieniškų „Karvučių“.

Be šventės nelieka
Pašnekovė neslepia – vis tik di-

džiausi pirkėjų srautai į Latviją būna 
sekmadienio popietę, kai Lietuvoje po 
15 val. nebegalima įsigyti alkoholio. 
Stipresnių gėrimų važiuoja pirkti ne 
tik pakriauniškiai, be šventės nelieka 
ir Obelių bei kitų pasienio kaimų gy-
ventojai. Tuo tarpu latviai atvažiuoja 
nusipirkti pigesnių maisto produktų. 

„Pakriaunių parduotuvėje latvių 
nesu mačiusi, bet Obeliuose dažnai 
būna, važiuoja ir į Rokiško parduo-
tuves, kur pasirinkimas didesnis“, 
– apie tarptautinius mainus kalba A. 
Nikitina.

Uždarė parduotuvę
Praėjusią savaitę ramų Pakriaunių 

kaimo gyvenimą sudrumstė nemalo-
nus įvykis – buvo uždaryta vienintelė 
čia esanti  parduotuvė. Sakė, kad re-
montui, tačiau pakriauniškiai nepati-
kliai kraipo galvas: kažin, ar ne visam 
laikui.

Nors maisto prekės kaimo par-
duotuvėje buvo su antkainiu, tačiau 
geriau negu nieko. „Nemažai žmonių 
ir anksčiau važinėdavo apsipirkti į 
miestą ar Obelius, bet tiems, kurie ne-
gali nuvažiuoti, tai  bus bėda“, – sako 
pašnekovė. 

Dabar pritrūkę duonos iki arti-
miausios parduotuvės pakriauniškiai 
turi važiuoti  5 kilometrus, iš atokes-
nių sodybų – dar toliau.

Į seniūnaitiją užsukanti autopar-
duotuvė išsigelbėjimas vyresnio 
amžiaus gyventojams, neįgaliems 
žmonėms. Prekės čia irgi gerokai 
brangesnės, tačiau žmonėms patogu, 
kad autoparduotuvė atvažiuoja tiesiai 
į kiemą.

Vaikų dienos centras
Neseniai bendruomenė įkūrė vai-

kų dienos centrą, kuriame popietes 
praleidžia 10 vaikų. Tai pirmas dienos 
centras Rokiškio rajone, kurį įkūrė 
kaimo bendruomenė. Dienos centras 
nėra skirtas socialiai pažeidžiamoms 
šeimoms. Čia susirenka 1–7 klasių 
vaikai, kad praleistų kelias valandas 

po pamokų, kol jų tėvai dirba. Ala 
pasakoja: stropiausi spėja ir namų 
darbus paruošti, bet dažniausiai vai-
kai  žaidžia, žiūri filmus, dainuoja, 
gaminasi sumuštinius ar kepa picas, 
važiuoja į ekskursijas, lankosi baseine 
ir užsiima kitomis veiklomis. Lanky-
masis vaikų dienos centre šeimai ne-
kainuoja, pagal projektą savivaldybė 
skyrė lėšų veikloms, maitinimui ir 
transportui.  

„Anksčiau bijodavau tokių di-
desnių dalykų, bet pati esu baigusi 
pedagogines studijas, esu darželio 
auklėtoja, todėl darbas su vaikais man 
ne naujiena. Kai nusprendėme kurti 
vaikų dienos centrą,  pasitvarkėme 
patalpas, įsirengėme virtuvėlę, tuale-
tą, įsigijome baldus. Pagal sutartį turi-
me išlaikyti dienos centrą 5 metus, bet 
vaikai gimsta, šeimose auga net po 3 
atžalas ir ateityje darbo bus“, – neabe-
joja  bendruomenės pirmininkė.

Pasiilgę bendravimo
Saviveiklos kolektyvų Pakriau-

niuose nėra, tačiau tai nereiškia, kad 
kaimo moterys  nedainuoja. Ben-
druomenės patalpos, kuriose įsikūręs 
vaikų dienos centras, rytais tampa 
neoficialiu suaugusiųjų dienos centru. 
Pasibaigus rudens darbams, kasdien 
čia ateina kelios pensinio amžiaus 
moterys, bendrauja, gamina maistą, 
dainuoja. Kulinarinius šedevrus net 
užpatentuoja, neseniai gamino patie-
kalą iš cukinijų, kurį pavadino „Pa-
kriaunių sala“.

 A. Nikitina sako, kad po karantino 
suvaržymų, žmonės labai išsiilgę ben-
dravimo, o diskutuojant, bendraujant, 
gimsta idėjos būsimoms veikloms.  

Padiktavo bitės
Pasak A. Nikitinos, Pakriaunių 

seniūnaitijoje gyvena apie 200 žmo-
nių, tačiau šiame krašte nėra didesnių 
verslų, stambesnių ūkių, todėl kai rei-
kia paremti renginius, nėra ko prašyti 
pagalbos.

Kad nepritrūktų veiklos, bendruo-
menės pirmininkė rašo projektus. Ge-
gužės mėnesį  bendruomenės moterys 
sėmėsi sveikatos ir nuo buities rūpes-
čių atitrūko dviejų dienų stovykloje: 
rinko žolynus, rišo vantas, keliavo į 
žygį pėsčiomis. Tradicinė bendruo-
menės šventė „Medunešis“ vyksta 
rugpjūčio mėnesį. Nors ji susijusi su 
medumi, degustacija, tai nėra vien bi-
tininkų šventė. Pašnekovė prisimena, 
kad šventės pavadinimas atsirado tuo-

met, kai remontuojant bendruomenės 
patalpas ir plėšiant grindis, po jomis 
rado bičių lizdą ir gal kibirą prinešto 
medaus.

Pas mus paprasčiau
Brangstantys maisto produktai, 

paslaugos – tema, apie kurią anksčiau 
ar vėliau pakrypsta pokalbis susitikus 
pažįstamiems ar kaimynams. Pašne-
kovė sako, kad kaime niūrių nuotaikų 
nesijaučia, daugiau gąsdinimų ir neri-
mo girdisi per televizorių.

„Kaime paprasčiau. Kūrename 
malkomis, kai kas turi nuosavo miš-
ko, todėl mediena nekainuoja, vande-
nį semiame iš šulinio. Lieka elektra, 
bet žvakių atsargų nekaupiame, dar 
nėra tokios baisios krizės. Tie, ku-
rie šildo namus elektra, gal daugiau 
moka, jie labiau pajuto. Mes kaime 
pragyvensim, o jeigu mieste vaikams 
blogai, sakome, tegul važiuoja į kai-
mą, priimsim“, – kalba pakriauniškė.   

Ano pašnekovės, kad kaime kai 
kuriems dalykams galima sutaupyti, 
tačiau darbo daug – reikia malkas par-
sivežti, susiskaldyti, krosnį pakūrenti. 
Žmonės patys augina daržoves, mari-
nuoja, ruošia atsargas.

Ūkiai pasikeitė
Moterys tikina, kad  kaime tinginių 

nebeliko. Tik gyventojų ūkiai jau nebe 
tokie, kokie buvo prieš 15 metų ir kie-
kviena šeimyna laikydavo po 2–3 kar-
ves. Kai kuras pasidarė brangesnis už 
superkamą pieną, karvių beveik nebe-
liko. O kai uždraudė auginti kiaules, iš 
šeimos ūkių dingo ir šios gyventojos.

Dabar šalia namų pakriauniškiai 
sodina bulves, augina agurkus, po-
midorus. Bendruomenės pirmininkei 

antrina ir jo pavaduotoja Tania Ko-
losova: „Problemų yra, jaučiame ir 
mes tas kainas – kuras brangus, viskas 
brangsta, bet kaime nėra kada verk-
ti, reikia sodinti, ravėti. Dejuoti len-
gviausia, bet priklauso nuo požiūrio, 
kaip priimsi įvairius dalykus“.

  
Kalitos kalno nebus 
A. Nikitina sako, kad kaime būtų 

galima dar daugiau nuveikti, jeigu 
atsirastų papildomų rankų: „Eu kū-
rybiškas žmogus, turiu daug idėjų, 
bet mums trūksta darbo rankų. Mes 
galėtume daug ką pasidaryti patys, be 
jokių projektų. Pvz., pastatyti sūpy-
nes, sutvarkyti paplūdimį prie ežero 
– pasidaryti tiltelį, suoliukus. Visai ki-
tokie pinigai išleidžiami, kai tokiems 
darbams samdomas darbų rangovas 
ir pan.“

Vienas iš bendruomenės planų 
ateičiai – pasiūlyti daugiau veiklų šiek 
tiek nuošaly likusiam jaunimui, įreng-
ti treniruoklius. Bendruomenei pagal 
panaudos sutartį priklausanti žemė 
irgi prašosi „įdarbinama“. 

„Turime hektarą žemės, o ten di-
džiulis kalnas, vis galvojome, ką su 
juo daryti. Norisi pritraukti į mūsų 
kraštą daugiau žmonių, norime pa-
naudoti tą kalną žiemos pramogoms, 
įrengti rogučių trasas ir pan. Tokių  
dalykų nėra daug. Antro Kalitos kal-
no nebus, mūsiškis ne toks aukštas, 
bet galėtų atvažiuoti šeimos praleisti 
laiką, pramogauti. Tuo kalnu leidome 
naudotis keturračiams, kad pasidarytų 
trasą, o ne keliu važinėtų, kada nors 
gal rungtynes surengsime“, – apie  
planus ateičiai kalba kaimo bendruo-
menės „Pakriauna“ pirmininkė A. 
Nikitina.

Kaimo bendruomenės „Pakriauna“ pirmininkė A. Nikitina (iš kairės), bendruomenės 
narė M. Kavčinskė ir pirmininkės pavaduotoja T. Kolosova nestokoja idėjų. 
(„Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Pakriaunių moterys gamina velykines dekoracijas.

Vaikų dienos centre galima ir pasimankštinti. („Pakriauna“ nuotr.)
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Aušra MALINAUSKIENĖ 

Girto pensininko kelionė nusi-
pirkti alaus, duonos ir cigarečių 
baigėsi teisme, kuris nelaimėliui 
skyrė solidžią baudą.

 
Išvažiavo į parduotuvę
2022 m. rugsėjo 22 d., apie 

19.05 val.,  Rokiškio rajone, vie-
noje iš Kavoliškio kaimo gatvių, 
K. D. girtas vairavo savo automo-
bilį „VW Golf“.

Policijos pareigūnų sučiuptas 
kaltinamasis K. D. per apklausą 
visiškai prisipažino kaltu, gailėjosi 
dėl savo elgesio ir paaiškino, kad 
tądien, apie 19.00 val. „Golfu“ va-
žiavo iš namų į parduotuvę, esančią 
Melioratorių gatvėje, Kavoliškyje. 
Jis patvirtino, jog važiavo išgėręs 
alaus, kurį išgurkšnojo dirbdamas 
prie namų darže. Parduotuvėje vy-
ras nusipirko dar 4 „bambalius“ 
– plastikinius litro talpos butelius 
alaus, taip pat cigarečių, duonos. 

Apsipirkęs K. D. vienas išva-
žiavo namo. Įvažiavęs į kiemą, 
automobilį pastatė priešais ūkinius 

Keturių alaus „bambalių“ kaina: 
2000 eurų bauda ir konfiskuotas „Golfas“ 

pastatus, o jam einant nuo automo-
bilio link namo, į kiemą atvažiavo 
policijos automobilis. 

Pranešė liudytoja
Tą pačią rugsėjo 22 d., apie 

18.50 val., liudytoja E. S. eidama 
į parduotuvę, pastebėjo, kad prie 
parduotuvės į automobilių stovėji-
mo aikštelę atvažiavo „VW Golf“. 
Kai buvo prie kasos, moteris pa-

matė į parduotuvę įeinantį akivaiz-
džiai neblaivų pagyvenusį vyriškį. 
Jis į maišelį įsidėjo kelis alaus 
butelius. Tad išėjusi iš parduotu-
vės E. S. paskambino bendruoju 
pagalbos numeriu ir pranešė apie 
neblaivų vairuotoją. 

Kai vyriškis įsėdo į automobi-
lį, ji važiavo paskui jo vairuojamą 
„Golfą“. Kai prasižengėlio auto-
mobilis įvažiavo į namo kiemą, 
ji sustojo netoli įvažiavimo. Tuo 
metu vyriškis dar sėdėjo automo-
bilyje. 

Tikrino dukart
2022 m. rugsėjo 22 d., apie 

19.05 val., Rokiškio policijos pa-
reigūnai iš Panevėžio apskrities 
vyriausiojo policijos komisariato 
budėtojo gavo pranešimą, kad prie 
parduotuvės Kavoliškyje atvažia-
vo automobilis, kurio vairuotojas 
galimai neblaivus. Kai dvi parei-
gūnės atvyko nurodytu adresu, 
automobilis „VW Golf“ jau buvo 
sustojęs prie ūkinių pastatų. Įva-
žiuojant tarnybiniu automobiliu 
į kiemą, jos matė, kad K. D. nuo 

automobilio eina link namo. Ka-
dangi vyriškis buvo maždaug 3 
metrų atstumu nuo automobilio, 
todėl policininkės greitai pribėgo 
prie jo. 

Nuo vyro sklido stiprus alkoho-
lio kvapas, judesiai buvo nekoor-
dinuoti, akivaizdžiai matėsi, kad 
jis neblaivus. 

Pirmu tikrinimu (19.14 val.) 
jam nustatytas 2,74 promilių, o an-
tru – 2,50 promilių girtumas. K. D. 
sutiko, kad yra neblaivus ir aiški-
no, kad alkoholį vartojo visą dieną, 
taip pat pripažino, kad neblaivus 
vairavo savo automobilį. 

Butelis ir saldainiai
Apžiūrint automobilį, pastebė-

ta, kad jo variklio dangtis šiltas, 
o ant galinės sėdynės buvo me-
džiaginis maišelis, kuriame – trys 
nepradaryti plastikiniai buteliai su 
užrašu „Širvenos“. Eidamas nuo 
automobilio, K. D. rankoje turėjo 
neatidarytą alaus butelį ir saldainių 
dėžutę, šiuos daiktus jis padėjo ant 
namo laiptų.  

Po šio nutikimo automobilis 

buvo išvežtas į saugojimo aikštelę. 

Nuoširdžiai gailisi
Spalio mėnesį Rokiškio teismo 

rūmai priėmė sprendimą dėl K. D. 
Prasižengėlio atsakomybę lengvi-
nančia aplinkybe prisipažinta tai, 
kad jis nuoširdžiai gailisi, o jo at-
sakomybę sunkinančių aplinkybių 
nenustatyta. 

Pensinio amžiaus K. D. padarė 
vieną nesunkų nusikaltimą, jis ne-
teistas, nebaustas administracine 
tvarka, taip pat nėra gydytas nuo 
priklausomybės ligų ar jam būtų 
taikytas psichiatrinis gydymas. 
Vyrui skirta 60 MGL, t. y. 3000 
Eur, dydžio bauda. Kadangi vy-
riškis kaltę pripažįsta, todėl jam 
skirtina bausmė sumažintina vienu 
trečdaliu – iki 2000 Eur. 

Atsižvelgiant į skirtinos baudos 
dydį ir į tai, kad vyras yra pensi-
nio amžiaus, savanoriško baudos 
sumokėjimo terminas nustatytinas 
12 mėnesių laikotarpiui nuo teis-
mo baudžiamojo įsakymo įsiteisė-
jimo dienos. Taip pat konfiskuotas 
jo automobilis.

„Rokiškio Sirenos“ nuotr. 

Po pasivažinėjimo išgėrus – 
ne tik atėmė „Mersedesą“

Kristina RAMANAUSKAITĖ

2022 m. rugsėjo 25 d., apie. 
13.52 val. Rokiškyje, Sakališkio 
gatvėje, šalia namo Nr. 2 ne-
blaiviam automobilį „Mercedes 
Benz“ vairavusiam vyrui pasiva-
žinėjimas baigėsi baudžiamąja 
byla, kuri neseniai išnagrinėta 
Panevėžio apylinkės teismo Ro-
kiškio rūmuose.

Nesijautė apsvaigęs
Kaltinamojo A. R. parodymais, 

2022 m. rugsėjo 25 d. jis buvo 
sode, Rokiškio rajone. Per pietus 
vyras išgėrė 2 skardines alaus, 
o  13.30 val. nusprendė važiuoti 
iš sodo į namus. A. R. paaiškino, 
kad nesijautė apsvaigęs. Iš sodo 
išvažiavo su jam priklausančiu au-
tomobiliu „Mercedes Benz". Va-
žiuojant link Rokiškio, prie miškų 
urėdijos pastatų, Sakališkio g., jį 
pasitiko patruliuojantys policijos 
pareigūnai. Davus ženklą sustoti, 
vairuotojas sustojo dešinėje kelio 
pusėje. Priėjusi policijos pareigūnė 
padavė vyrui bekontaktį alkoholio 
matavimo prietaisą. Jau iš pirmo 
karto „įpūtus promilių“, pareigūnė 
pasakė, kad reikės dar kartą tikrin-
tis blaivumą. A. R. prisipažino, 
kad maždaug prieš 20 minučių, 
būdamas sode, išgėrė 2 skardines 
alaus. Tikrinant blaivumą, tikrinta 
ir vyro koordinacija, jam liepta eiti 
tiesia linija pėda už pėdos, užsi-
merkusiam paliesti nosies galą, A. 
R. atrodė, kad šiuos veiksmus jam 

pavyko padaryti. Vairuotojas nu-
rodė, kad labai nuoširdžiai gailisi, 
jog automobilį vairavo būdamas 
neblaivus. Tačiau vairavimo išgė-
rus pasekmių nepavyko išvengti 
– atvykus į  policijos komisariatą, 
jam įteiktas šaukimas apklausai, o 
automobilis išvežtas.

Apskaičiavo paklaidą
Kartu su minėta pareigūne vie-

name ekipaže  patruliavusio poli-
cininko parodymais, tą dieną buvo 
atliekama tarnybinė užduotis ir 
priemonė „Alkotesteris", kurios 
metu tikrinamas vairuotojų blaivu-
mas. Po pietų jų ekipažas stovėjo 
Rokiškyje, jau minėtoje Sakališkio 
g. Apie 13.50 val. patruliai pamatė 
nuo kaime esančių sodų atvažiuo-
jantį automobilį „Mercedes Benz“. 
Kolegė, stovėdama prie tarnybinio 

automobilio, davė ženklą minėto 
automobilio vairuotojui sustoti. 
Sustabdytas vyras elgėsi norma-
liai, ramiai. Jam du kartus buvo 
tikrinamas blaivumas. Pirmą kar-
tą į alkotesterį vyras įpūtė 1,60 
promilių, po keliolikos minučių, 
matuojant pakartotinai, promilių 
skaičius jau siekė 1,71. Apskaičia-
vus alkoholio matuoklio ,,Alcotest 
6810" patikros sertifikate nurodytą 
paklaidą, galutinis A. R. neblaivu-
mas – 1,573 promilės.

Be teisių ir automobilio
Teismas atsižvelgdamas  į tai, 

kad  A. R. kaltę pripažino kaltę, su-
mažino bausmę vienu trečdaliu ir 
skyrė  jam 40 MGL, t. y. 2000 Eur 
(dviejų tūkstančių eurų) dydžio 
baudą. Šią baudą nuteistasis galės 
susimokėti per 18 mėnesių.

Automobilis „Mercedes Benz", 
kurio vertė 1860 eurų, teismo 
sprendimu konfiskuotas ir  nuvež-
tas į automobilių saugojimo aikšte-
lę Biržų rajone, Rinkuškių kaime.

Už vairo neblaiviam sėdusiam 
vyrui teismas taip pat uždraudė 
vairuoti bet kokią transporto prie-
monę 1 metus ir 6 mėnesius.

Parenkant A. R. skirtinos baus-
mės dydį, teismas atsižvelgė į tai, 
kad A. R. padarė vieną tyčinį ne-
sunkų nusikaltimą, jo atžvilgiu yra 
viena baudžiamąją atsakomybę 
lengvinanti aplinkybė, sunkinan-
čių aplinkybių nėra, jis neteistas 
(teistumas išnykęs), administraci-
ne tvarka nebaustas), dirbantis.

„Rokiškio Sirenos“ nuotr. 

KRONIKA
Kai žodžiai nebepadeda, 

reikia sviesti kėdę?

Lapkričio 12 d., šeštadienį, apie 19 val. 42 min. Rokiškyje, Respubli-
kos g. konflikto metu neblaivus (2,62 prom.) vyras (gim. 1996 m.) metė 
kėdę į neblaivią (1,81 prom.) moterį (gim. 1967 m.), taip sukeldamas jai 
fizinį skausmą. Vyras sulaikytas.

Degė ūkinis pastatas
Lapkričio 13 d. 22 val. 49 min. gautas pranešimas, kad Žiobiškio ga-

tvėje, Degsnių kaime, Rokiškio kaimiškoje seniūnijoje, dega ūkinis pas-
tatas

Užklimpo greitosios medicinos 
pagalbos automobilis

Lapkričio 11 d. 19 val. 47 min. gautas Greitosios medicinos pagalbos 
pranešimas, kad Zalvės gatvėje, Bradesių kaime, Kriaunų seniūnijoje, 
reikia pagalbos ištraukiant užklimpusį greitosios medicinos pagalbos 
automobilį. Atvykus priešgaisrinės gelbėjimo tarnyboms ir panaudojus 
buksiravimo lyną greitosios automobilis ištrauktas. 
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BUTŲ PIRKIMO SKELBIMAS
Perkančioji organizacija: Rokiškio rajono savivaldybės administracija (kodas 188772248, Respublikos g. 94, 42136 Rokiškis).
Pirkimo objektas: Rokiškio mieste perkami 1 vieno kambario ir 1 dviejų kambarių butai; Obelių mieste – 1 vieno kambario butas; Juodupės miestelyje – 1 vieno 
kambario butas su visais komunaliniais patogumais. Butai su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), mediniuose ar karkasiniuose namuose bei butai, kurių 
nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 proc., nebus perkami.
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigi-
jimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo 
arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Paraiškos vertinimo kriterijai: kaina, buto techninė būklė ir energinio naudingumo klasė.
Pirkimo dokumentus galima gauti gali gauti savivaldybės administracijoje, Respublikos g. 94, Rokiškyje, prieš tai pasiskambinę Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduo-
tojai Ernestai Jančienei, mob. +370 660 49 589 arba rasti internete adresu www.rokiskis.lt naujienų skiltyje.

Informacija teikiama mob. +370 660 49 589, el. paštu e.janciene@post.rokiskis.lt.
Paraiškos pateikimo vieta: Respublikos g. 94, Rokiškyje (atvykus pasiskambinti Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojai Ernestai Jančienei, tel. Nr. +370 660 49 589).
Paraiškos pateikimo terminas: iki 2022 m. lapkričio 29 d. 18.00 val. Kalba, kuria turi būti parengta paraiška: lietuvių.
Paraiška pateikiama užklijuotame voke, ant kurio nurodomas parduodamo buto adresas, kontaktinio asmens vardas, pavardė ir telefono nr.
Pateikiami šie dokumentai:
1. Užpildyta paraiška;
2. Nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
3. Kadastro duomenų bylos kopija;
4. Buto energetinio efektyvumo sertifikato kopija;
5. Notaro patvirtintas įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui teikti paraišką ir derėtis dėl buto pardavimo (jei paraišką teikia ne pats savininkas arba kai butas nuosavybės teise priklauso keliems as-
menims).
Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 2022 m. lapkričio 30 d. 10.30 val. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 8 aukšto salėje, Respublikos g. 94, Rokiškyje.

Užs. 1971

APIE GRIOVIŲ REMONTĄ IR REKONSTRUKCIJĄ
ATNAUJINTŲ STATINIŲ IŠSAUGOJIMAS

Paskutiniais metais per įvairias finansines paramos priemones visose Ro-
kiškio rajono seniūnijose intensyviai vyko melioracijos griovių rekonstrukci-
jos/remonto darbai. Per 2021 m. Rokiškio rajone buvo atnaujinta virš 100 km 
griovių, iki 2022 m. pabaigos planuojama atnaujinti dar tiek pat. Iš viso inves-
tuota apie 3 mln. eurų. Griovių tvarkymo darbus trikdė ir tebetrikdo nuolatinė 
bebrų veikla griovių vagose ir aplink jas. Tikrinant šiemet ir pernai priduotus 
į eksploataciją melioracijos statinius, vėl pastebimos naujos bebrų užtvankos. 
Rokiškio rajono savivaldybės administracija šiuo klausimu kreipėsi į rajono 
medžiotojų organizacijas. Žemdirbius, kitus kaimo gyventojus, pastebėjusius 
bebrų veiklos požymius grioviuose, taip pat prašome apie tai informuoti tos 
teritorijos medžiotojų būrelio vadovus. Primename, kad neperspektyvias (li-
kviduotinas, t. y. kai dėl bebrų veiklos kyla grėsmė atsirasti žalai melioracijos 
statiniams, žemės ūkio pasėliams, miškui) bebravietes ištisus metus rankinė-
mis ir mechaninėmis priemonėmis leidžiama ardyti ir žemių naudotojams. 
Siekdami išsaugoti ir apsaugoti nuo žalos atnaujintą visiems tarnaujančią inf-
rastruktūrą - melioracijos statinius, prašome visų suinteresuotų šalių atsako-
mybės ir geranoriškumo. 

Griovių schemas galima rasti Rokiškio rajono savivaldybės svetainėje 
adresu: https://rokiskis.lt/administracine-informacija/veikla/veiklos-sritys/ze-
mes-ukio-skyrius/ arba kreiptis į Žemės ūkio skyrių tel. Nr. (8 458) 51686 , 
mob. 8 610 09586, el. paštu: v.sirvydis@post.rokiskis.lt

REMONTAS 2023 M.
Einamųjų metų pabaigoje Rokiškio rajono savivaldybės taryba kasmet 

turi patvirtinti prioritetinį ir rezervinį griovių remonto sąrašus ateinantiems 
metams. Atsižvelgiant į numatomą gauti finansavimą ir griovių būklę, įvyk-
dytų griovių remonto /rekonstrukcijos darbų tęstinumą bei gautus pareiškėjų 
prašymus parengti prioritetinio ir rezervinio griovių remonto sąrašų 2023 me-
tams  projektai (žr. žemiau). Pastabas dėl projektų galima teikti Žemės ūkio 
skyriui  tel. Nr. (8 458) 51686, mob. 8 610 09586, el. paštu: v.sirvydis@post.
rokiskis.lt iki 2022-11-18.

Griovių schemos: https://rokiskis.lt/naujienos/apie-grioviu-remonta-ir-re-
konstrukcija/#

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 M. PRIORITETINIO 
MELIORACIJOS GRIOVIŲ REMONTO SĄRAŠO PROJEKTAS

1. Rokiškio rajono Rokiškio kaimiškosios seniūnijos Bajorų kadastrinės 
vietovės dalies griovių remonto darbai:

2. Rokiškio rajono Obelių seniūnijos Kairelių ir Gindvilių kadastrinių 
vietovių dalies griovių remonto darbai:

ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2023 M. REZERVINIO 
MELIORACIJOS GRIOVIŲ REMONTO SĄRAŠO PROJEKTAS

1. Rokiškio rajono Jūžintų ir Rokiškio kaimiškosios seniūnijų Laib-
galių kadastrinės vietovės dalies griovių remonto darbai:

2. Rokiškio rajono Obelių seniūnijos Kairelių kadastrinės vietovės 
dalies griovių remonto darbai:

3. Rokiškio rajono Kazliškio seniūnijos Konstantinavos kadastrinės 
vietovės dalies griovių remonto darbai: 

Užs. 1970
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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

PERKA

• Perkame mišus 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

SIŪLO DARBĄ

• 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 16 659. Rokiškis
• UAB Daivida reikalingas C 
kategorijos vairuotojas. Kaina 1300 
Eur. Tel. 8 615 20 327. Rokiškis
• Reikalingas pagalbinis darbuotojas. 
Statybos apdailos renovacijos 
darbuose. Geriausia būtų pastoviam 
laikui. Atlyginimas pagal susitarimą. 
Tel. 8 609 17 105. Rokiškis
• MB Duonos riekė siūlo darbą 
formuotojui - kepėjui: tešlų 
minkymas, gaminių formavimas, 
duonos, batonų, bandelių, keksų 
kepimas. Būtina darbo patirtis. 
Darbo vieta - Pandėlys. Kreiptis: 
el.p. mbduonosrieke@gmail.com  . 
Tel. 8 697 59 320. 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

KITA
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• Beržinės malkas. Rąsteliais po 3 
m. ir kaladėlėmis galime supjauti. 
Pagal pirkėjo užsakymą.  
Tel. 8 621 04 666. Rokiškis
• Mišrias malkas kaladėmis. 1 m - 
60 Eur. Minimalus užsakymas su 
atvežimu 5 m. Pristatome į vietą. 
Rokiškis, Rokiškio raj.  
Tel. 8 625 93 062. Rokiškis
• Įvairią pjautą statybinę medieną. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Rąstais kaladėmis malkas. Eglė 
sausa, beržas, pušys. Vežu po 
4 m. Tik Rokiškio raj., Obeliai, 
Juodupė. Rašyti žinute, po darbų 
atskambinsiu. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 632 16 048. Rokiškis
• Sauskelnes Seni Active Plus. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 675 41 146. 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

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 1 kambario butą Vilties g. 5 
aukštas. Butas labai šiltas, maži 
komunaliniai mokesčiai. Kaina 
23000 Eur. Tel. 8 601 55 290. 
Rokiškis
• Apeikiškio k. (prie Obelių), šalia 
tvenkinio jaukią moderniai įrengtą 
sodybą. Galima poilsiauti ir žiemą. 
Iki Sartų ežero tik 6,7 km. Žemės 
sklypo plotas - 1,3662 ha. Sklype 
yra namas ir klėtis (neįrengta). 
Kaina 165000 Eur.  
Tel. 8 687 41 112. Rokiškis
• Rokiškio raj., Steponių k. 12 a 
sodo sklypą. Ribojasi su upeliu ir 
mišku. Sklypas apaugęs medžiais. 
Elektra - už 100 m. Adresas: 
Žilvyčio 2-ojo g. 9, Steponių k., 
Rokiškio raj. Kaina 1500 Eur.  
Tel. 8 687 41 112. Rokiškis
• Panemunėlio GS, prie Šetekšnos 
upės didelę sodybą su 2 ha žemės 
sklypu. Pastatai: gyvenamasis namas 
(152 kv. m reikalingas kapitalinis 
remontas) ir ūkinis pastatas. Sklypo 
plotas - 2,05 ha. Adresas: Kamajų g, 
24, Panemunėlio GS. Kaina 10000 
Eur. Tel. 8 687 41 112. Rokiškis
• 2 kambarių 50,25 kv. m butą 
Vilties g. 12, trečiame aukšte. 
Reikalingas remontas. Privalumai: 
įstiklintas plastikinis balkonas, 
langai plastikiniai, šarvo durys. 
Maži mokesčiai, butas šiltas, ramūs 
kaimynai, tvarkinga laiptinė. Kaina 
galutinė. Kaina 30000 Eur.  

Tel. 8 681 58 849. Rokiškis
• 2 kambarių butą Panevėžio g. 
34. 5 aukštas, plastikiniai langai į 
dvi puses. Erdvi 9,3 kv. m virtuvė. 
Priklauso rūsys. Kaina 29500 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 2 kambarių 43 kv. m butą Vilties 
g. 10. 2 balkonai. Kaina 34000 Eur. 
Tel. 8 610 79 937. Rokiškis
• Garažą 40 kv. m Vytauto g. 
Išsamiau telefonu. Kaina 10000 Eur. 
Tel. 8 644 49 927. Rokiškis
• 1 kambario butą mūriniame 
name Stoties g. 21. Bendras buto 
plotas: 34,67 kv. m. Aukštas: 1/1. 
Kambarių sk.: 2 virtuvė, kambarys, 
prieškambaris. 2 arai žemės, ūkinis 
pastatas, be patogumu. Kaina 
derinama. Kaina 15000 Eur.  
Tel. 8 639 13 201. Rokiškis
• 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.
lt 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

• Išnuomojamas 2 kambarių butas. 
Tel. 8 615 28 891. Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti žemės.  
Tel. 8 615 46 365. Rokiškis
• Išnuomojamas 4 kambarių butas 
mikrorajone. Arti daug patogiam 
gyvenimui reikalingų įstaigų. 
Mokyklos, darželiai, parduotuvės, 
poliklinika. Didelis balkonas ir 

NUOMA

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

• Moteris ieško darbo. Turiu patirties 
prie maisto gamybos, konditerijos. 
Galiu dirbti ir kitus darbus, darbo 
nebijau. Tel. 8 691 32 359. Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Galiu 
prižiūrėti senelius, dirbti kitus 
darbus. Geriausia būtų Pandėlyje 
arba Rokiškyje. Tel. 8 693 14 824. 
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
• 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

IEŠKO DARBO

BALDAI

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
• Medinę pakabinamą lentyną 
su stalčiumi. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis

• Naują kabinamą veidrodį su rėmu. 
Kaina 33 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis
• Dvigulę lovą. Čiužinys 160x200 
cm, su dėže patalynei. Kaina 220 

• Grikių sėklas. Išvalyti du kartus, 
sausi. Kviečius. Tel. 8 627 34 750. 
Rokiškis
• Apie 2 tonas rugių.  
Tel. 8 609 76 754. Rokiškis

AUGALAI

• Automatinę skalbimo mašiną 
Whirlpool 6 kg. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 674 57 019. Rokiškis
• Automatinę skalbimo mašiną LG 5 
kg. Kaina 80 Eur. Tel. 8 674 57 019. 

BUITINĖ TECHNIKA

Rokiškis
•  Aukštos kokybės 
elektrinę krosnelę Adler AD6010 su 
grilio grotelėmis ir kepimo skarda. 
Joje galima kepti mėsą, daržoves, 
sriubas, pyragus ir t.t. Joje galima 
ruošti didelias maisto porcijas arba 
vienu metu ruošti du skirtingus 
patiekalus. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 693 29 991. Rokiškis
• Mažai naudotą su garantiją 
vokiečių gamybos šaldiklį Liebherr 
GP 1376. Aukštos A++ klasės. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 693 29 991. 
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

• Dovanoju elektrinį vandens 
šildytuvą 50 l. Tel. 8 653 47 563. 
Rokiškis
• 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

DOVANOJA

• Naujus 46 dydžio vyriškus 
žieminius batus. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 652 88 677. Rokiškis
• Dėvėtą labai geros būklės 
moterišką šiltą žieminę striukę. M 
dydis. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 623 20 459. Rokiškis
• Šviesią nedidelę rankinę. Kaina 6 
Eur. Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Juodus zomšinius pusilgius batus. 
40 dydis. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Sportinius batus. 
Truputi pamarginti. 41 dydis, 
nešioti. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• Sportiniai batai. Truputi 
pamarginti. 40 dydis. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 657 44 181. Rokiškis
• 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 

DRABUŽIAI/AVALYNĖ
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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

• Labai gerą naują Bluetooth 
kolonėlę. Kaina 18 Eur. 
 Tel. 8 679 72 890. 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

• Muskusinius paaugintus ančiukus, 
antis ir antinus. Paukščių amžius 
nuo 2 iki 7 mėn. Kaina nuo 5 iki 14 
Eur. Tel. 8 652 53 706. Rokiškis
• Dovanoju ožiukus.  
Tel. 8 627 74 190. 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

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Planšetinį kompiuterį Huawei 
Media Tab T3 10. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 679 72 890. Rokiškis
• 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

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

• Arbatos grybą. Tel. 8 691 32 359. 
Rokiškis
• Bulves 0,8 Eur/kg, svogūnus 
0,5 Eur/kg, kopūstus 0,7 Eur/kg, 
burokėlius 0,4 Eur/kg, miežius 50 
kg/15 Eur, maltus 50 kg/17 Eur. 
Kazliškio sen. Susidarius didesniems 
kiekiams (>40 kg) Rokiškyje, 
Panevėžyje ir pakeliui pristatau.  
Tel. 8 615 46 365. Rokiškis
• Ekologiškai augintus kalakutus. 
Svoris 15-20 kg. 8 Eur/kg. Teirautis 
telefonu. Tel. 8 687 52 549. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• 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

• Nenaudotą Samsung kopiją S21 
Ultra. Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 679 72 890. Rokiškis
• Veikiančius mygtukinius telefonus. 
Kaina 12 Eur. Tel. 8 681 55 002. 
Rokiškis
• Samsung Galaxy Watch 3,4 
laikrodžio apsauginį stikliuką 46 
mm. Tel. 8 608 07 150. Rokiškis
• Darbinį telefoną HTC. Kaina 18 
Eur. Tel. 8 679 72 890. 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

MOBILIEJI TELEFONAI

• Elektroninį instrumentą. Nežinau 
kaip naudotis. Tel. 8 612 19 481. 
Kaunas
• 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 
ar kitų pavadinimų.  
Tel. 8 671 28 810. Pasvalys
• Ieškau didesnio kiekio knygų. 
 Tel. 8 619 20 517. Pasvalys

PRAŠO PADOVANOTI

• 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

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

RASTA, PAMESTA

• Benzininį pjūklą. 2 vnt. Kaina 60 
Eur. Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• Funckine mechanine lovą. 
Norvegiška Jotul krosnelę 8 kw.. 
Tel. 8 671 53 712. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Beveik nenaudotą treniruoklį-
slides. Stovėjo rūsyje. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 624 98 430. Rokiškis
• Mini batutą. Nesuplyšęs, 100 
kg max. Kambaryje tinka sportui, 
šuoliukams. Kaina 23 Eur.  
Tel. 8 624 98 430. Rokiškis
• Pigiai išaugtus Nike Mercurial 
lauko futbolo batelius. Minkšti, 
patogus, 43 dydis, 27,5 cm. Kaina 9 
Eur. Tel. 8 648 70 025. Rokiškis

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS

• Naują vienfazį benzininį elektros 
generatorių HPG. Galingumas apie 
800 W. Variklis dvitaktis. Kaina 140 
Eur. Tel. 8 604 36 830. Rokiškis
• Bruselius 1,2x0,8. 13 vnt.  
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• Nuvalytas silikatines plytas. Dvi 
paletės. Rokiškis. Kaina 0,05 Eur/
vnt. Tel. 8 605 22 105. Rokiškis
• Geros firmos trifazį suvirinimo 
aparatą. Kaina 195 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• 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

STATYBINĖ ĮRANGA

• Traktorių su naujais padargais. 
2011 m., 4vd, dviejų tiltų 32 
AG, 27 kW, variklis 3 cilindrų. 
Kartu su naujais padargais: freza 
1,60 cm, smulkintuvas 1,35 cm, 
vagotuvas, buldozeris 1,80 cm 
priekyje su hidrauliu, plūgas 2 
korpusų. Kaina 12500 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• 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

TRANSPORTO PRIEMONĖS
• Tvarkingą prižiūrėtą VW Passat 
B6. TA iki 2024-11-29. Pakeisti 
tepalai, visi filtrai. Viskas keista 
laiku. Informacija telefonu. Kaina 
3200 Eur. Tel. 8 625 41 061. 
Rokiškis
• Tvarkingą MB C200. 2004 m., 95 
kW, dyzelis. Vokiška TA iki 2023-
10. Kuriasi, važiuoja, traukia gerai. 
Yra draudimas, kablys. Be rūdžių. 
Kaina galutinė. Kaina 2999 Eur.  
Tel. 8 604 36 830. Rokiškis
• Labai tvarkingą 
ekonomišką VW Bor. 1,9 l, SDI, 
50 kW, TA iki 2024-05. Kuriasi, 
važiuoja ir traukia gerai, rūdžių 
neturi. Geros padangos. Kablys, 
draudimas. Auksinės spalvos. 
Domina keitimas į tvarkingą, 
didesnį automobilį su dujų įranga. 
Kaina 2200 Eur. Tel. 8 604 36 830. 
Rokiškis
• Golf IV visą arba dalimis. Variklis 
veikia. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 683 68 166. Rokiškis
• Volvo V40. 2003 m., 1,9 l, D, TA 
iki 2024-07. Kaina 1200 Eur.  
Tel. 8 614 70 368. Rokiškis
• Tvarkingą VW Passat B6. 2006-11, 
103 kW, 2 l, vieno veleno, dyzelis, 
tik praeita TA. Kaina 3000 Eur.  
Tel. 8 678 77 677. Rokiškis
• Audi A4. 1997 m., 1,9 l, TDI, 81 
kW, TA iki 2024. Kaina 550 Eur. 
Tel. 8 656 75 102. Rokiškis
• Audi A6 quatro universalas. 
2007m. 2,7 l. dyzelis . Tel. 8 671 53 
712. Rokiškis
• Tvarkingą Ford Galaxy. 1,9 l, TDI, 
66 kW, TA iki 2023-08. Kuriasi, 
važiuoja gerai. Kėbulas normalios 
būklės. Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 624 37 919. Rokiškis
• Audi A6 C6. Automobilio kėbulas 
turi paviršutinių rudelių, salonas turi 
defektų. Kaina galutinė. Kaina 2500 
Eur. Tel. 8 625 56 632. Rokiškis
• Opel Astra. 2006 m., 110 kW, 1,9 l, 
universalas, 6 pavaros, TA iki 2024-

05-23, rida 263700 km, dyzelis. 
Pilkos spalvos, odinis salonas, 
šildomos sėdynės, veidrodėliai, 
kompiuteris, autopilotas. Kaina 1750 
Eur. Tel. 8 610 06 145. Rokiškis
• Nissan Terrano visą arba dalimis. 
2000 m., 2,7 l, TDI, 92 kW. 
Važiuojantis, tiltai, blokiruotė, 
palėtintojas veikia gerai. Virintas 
rėmas, slenksčiai surūdiję. Kaina 
1450 Eur. Tel. 8 698 55 357. 
Rokiškis
• 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 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. 
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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
• 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

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

pusės veidrodėlį. Tel. 8 614 87 
836. Rokiškis
• Geras žiemines spygliuotas 
padangas Bridgestone 205/65 R15. 
4 vnt. 7-8 mm gylis su lengvojo 
lydinio ratlankiais 5/112. Kaina 
115 Eur. Tel. 8 687 98 718. 
Rokiškis
• Dalimis: VW Sharan, 1998 m., 
1,9 l, TDI, 81 kW, VW Bora, 2000 
m., 1,9 l, TDI, 66 kW, VW Golf, 
1999 m., 1,9 l, TDI, 66 kW.  
Tel. 8 672 99 407. Rokiškis
• Geros būklės mažai važinėtas 4 
žiemines padangas 205/55 R16. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 687 27 396. 
Rokiškis
• Žiemines padangas 205/55 R16 
4 vnt. Kaina 15 Eur. Tel. 8 652 59 
364. Rokiškis
• Naujas VAZ dalis. Visų kaina 80 
Eur. Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Ratus R16 Audi, VW. Dvi 
žieminės padangos geros, dvi 
blogos. Kaina 120 Eur. 
 Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Ratlankius su žieminėmis 
padangomis VW Passat B4, VW 
Golf 3. Po 60 Eur.  

• R13, R14, R15 ratus su 
padangomis, ratlankius, padangas. 
Tel. 8 675 47 620. Rokiškis
• BMW ratų gaubtus R16, VW 
Passat B5 vairuotojo pusės 
stabdžių žibintą, Peugeot keleivio 

Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Ratlankius su naujomis 
žieminėmis padangomis nuo Opel 
Astra. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• 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
• 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



11:00 Šeškinės 20 
12:00 Vidurdienio žinios 
13:20 Turtuolė varguolė 
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20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 5 
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06:20 Mano virtuvė geriausia 
08:25 44-as skyrius 
09:25 Šuo 
10:35 CSI. Kriminalistai 
11:35 Mentalistas 

12:30 Kalnietis 
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 44-as skyrius 
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17:30 Mentalistas 
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Magnumas 
20:30 Pričiupom!
21:00 Naktinis reisas 
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00:55 Nusikaltimų tyrėjai
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06.15 TV parduotuvė
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07.30 Gyvenimas versle 
08.00 Juvelyrų klanas
09.00 Vieno nusikaltimo istorija 
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas
09:45 Įstatymas ir tvarka
10:30 Paskutinis 
pėdsakas 
11:15 Euromaxx
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Kaip atsiranda 
daiktai 
13:00 (Ne)emigrantai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Seselė Beti
17:15 Ponių rojus

18:00 Kas ir kodėl?
18:30 Svarbi valanda
19:30 1 000 pasaulio stebuklų
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Lietuva kalba
22:30 Dviračio žinios
23:00 Tredstounas
23:50 Įstatymas ir tvarka 
00:35 Kaip atsiranda daiktai

Tv3

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

12:00 Nuodėminga žemė
14:00 Meilė ir pinigai
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios 
19:20 TV3 sportas
19:30 Dėmesio centre su 
Edmundu Jakilaičiu
20:00 Gero vakaro šou
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 Naktis patrulinėje mašinoje

Lnk

06:00 Linksmųjų Neklaužadų 
Kinas. Deksterio laboratorija 
06:30 Tomas ir Džeris 
07:00 Turtuolė varguolė 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris

10:00 Monikai reikia meilės 
11:00 Bus visko
12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Būk mano saulė 
15:30 Lemties paslaptys 
16:35 Labas vakaras, Lietuva 
18:30 Žinios 
19:30 KK2
20:00 Šeškinės 20 
21:00 Rimti reikalai 5 
21:30 Žinios 
22:30 Nakties įkaitas 
00:45 Greitojo reagavimo būrys

Btv

06:00 Kalnietis 
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:2544-as skyrius 
09:25 Šuo 

10:35 CSI. Kriminalistai 
11:35 Mentalistas 
12:35 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 Nepageidaujamas kaimynas 
23:15 Kerštas
01:30 Nusikaltimų tyrėjai

Lrytas

06.15 TV parduotuvė
06.30 Reali mistika
07.30  Atliekų kultūra
08.00 Juvelyrų klanas

09.00 Vieno nusikaltimo istorija 
10.00 Pėdsakas
11.00  Paslaptys
12.00 Neatrasta Rusija
12.30 Mano vieta
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Lietuva tiesiogiai
17.00 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

K
ET

VI
R

TA
D

IE
N

IS
 1

1.
17 06:00 Himnas

06:02 Labas rytas, 
Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas
09:45 Įstatymas ir tvarka
10:30 Paskutinis pėdsakas
11:15 Mokslo ekspresas
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Kaip atsiranda 
daiktai
12:30 Kaip atsiranda 
daiktai
13:00 1 000 pasaulio 
stebuklų
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Seselė Beti
17:15 Ponių rojus 

18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Svečiuose Nomeda
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nuomonę ant stalo! 
22:30 Dviračio žinios
23:00 Tredstounas
23:50 Įstatymas ir tvarka
00:35 Kaip atsiranda daiktai

Tv3

06:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga
06:35 Triukšmingi namai
07:10 Slibinų dresuotojai. 
Pašėlusios gaudynės
07:45 Gero vakaro šou
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 Farai
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 12 galimybių

Lnk

06:00 Linksmųjų Neklaužadų 
Kinas. Deksterio laboratorija 
06:30 Tomas ir Džeris 
07:00 Turtuolė varguolė 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
10:00 Monikai reikia meilės 

10.00  Pėdsakas
11.00  Paslaptys
12.00 Neatrasta Rusija
12.30 Švarūs miestai - švari 
Lietuva
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Oponentai
17.30 Pirmi kartai
18.00 Reporteris
18.30 Būsto anatomija
19.00 Pėdsakas
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Paslaptys
22.30 Reporteris
23.00 Būsto anatomija
23.30 Oponentai
00.30 Teisingumo agentai
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18 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas 
09:45 Įstatymas ir tvarka
10:30 Paskutinis 
pėdsakas
11:15 Mokslo ekspresas
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Kaip atsiranda 
daiktai
13:00 Istorijos 
perimetrai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva

16:30 Seselė Beti 
17:15 Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Bendrom jėgom 
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
22:45 Tik tavo akims

Tv3

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

11:00 Bjaurusis ančiukas
12:00 Nuodėminga žemė
14:00 Meilė ir pinigai
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios 
19:30 Dainuok  
21:45 Juros periodo parkas

Lnk

06:00 Linksmųjų Neklaužadų 
Kinas. Deksterio laboratorija 
06:30 Tomas ir Džeris 
07:00 Turtuolė varguolė 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:00 Monikai reikia meilės 

11:00 Bučiuoju. Rūta 
12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Būk mano saulė 
15:30 Lemties paslaptys 
16:35 Labas vakaras, Lietuva 
18:30 Žinios 
19:30 Labdaros koncertas 
Pasidalink 
23:00 Betmenas prieš Supermeną

Btv

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

12:20 Kalnietis 
13:20 Mano virtuvė geriausia 
14:50 44-as skyrius 
15:55 Šuo 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 CSI. Kriminalistai 
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Oušeno dvyliktukas 
00:00 Naktinis reisas

Lrytas

06.15 TV parduotuvė
06.30 Reali mistika
07.30 Mano vieta
08.00 Neišsižadėk
09.00 Vieno nusikaltimo istorija 
10.00  Pėdsakas

11.00 Paslaptys
12.00 Neatrasta Rusija
12.30 Gyvenimas versle
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Laisvės TV valanda
17.30 Sveikatos kodas
18.00 Reporteris
18.30 Kaip naciai pralaimėjo 
karą
19.30 Pusvalandis su Valatka
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Paslaptys
22.30 Reporteris
23,00 Pusvalandis su Valatka
23.30 Laisvės TV valanda
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Vyras su žmona ir uošve 
išvyko atostogų į Šventąją 
žemę. Per atostogas uošvė 
mirė. Laidojimo biuro 
darbuotojas jiems sako:

- Galime ją parsiųsti namo 
už 5000 dolerių arba galime 
ją palaidoti čia, Šventojoje 
žemėje, už 150 dolerių.

Vyras pagalvojo ir paprašė 
uošvę parsiųsti namo.

- Kodėl norite savo uošvę 
parsiųsti namo už 5000 dolerių, 
jei galite ją čia palaidoti vos už 
150? - stebisi laidojimo biuro 
darbuojas.

- Prieš 2000 metų čia mirė 
vyras. Jis buvo čia palaidotas 
ir po trijų dienų prisikėlė. 
Negaliu taip rizikuoti, - atsakė 
vyras.

***
Eina ežys per mišką ir 

stebisi: viskas aplink išlaužyta, 
išvartyta, ištrypta. Miškas 
nusiaubtas. Nusistebėjo ir eina 
toliau. Žiūri - lapė skruzdėlyne 
guli: visa mėlynėm nusėta, 
sumušta, suraišiota, skuduras 
burnoje... Pribėga ežys prie 
lapės, atriša, ištraukia iš burnos 
skudurą ir klausia:

- Lape, kas čia miške 

darosi? Kodėl viskas išlaužyta, 
išvartyta, ištrypta? Koks 
niekšas su tavim taip negražiai 
pasielgė?

Lapė atsiduso ir sako:
- Ežy, ežy... Koks tu geras, 

kai blaivas.
***
Vienas kunigėlis savo 

parapijiečiams nuolat pasakojo 
apie rojų.

- Kodėl mums niekada 
nepasakojate apie pragarą? - 
kartą paklausė šie.

- Nėra jokio tikslo, juk 
pragarą jūs pamatysite patys.

***
Ateina maža mergaitė pas 

savo tėtę, karininką, ir sako:
- Tėte, noriu drambliukų.
- Drambliukai pavargę, 

jiems reikia pailsėti. Kitą 
kartą.

- Nu, tėte, nu labai noriu.
- Negaliu, jie visą dieną 

bėgiojo, jiems pamiegoti 
reikia.

- Nu tėteaa...
- Negaliu.
- Tėteeeaaa!!!
- Nu gerai, bet tik neilgam. 

Pulkas, dujokaukes užsidėt! 
Bėgte marš!

Lapkričio 15-oji, 
antradienis,  
46 savaitė

Iki Naujųjų liko 47 dienos
Dangaus kūnai: 

saulė teka 7.50 val.
leidžiasi 16.17 val. 

Dienos ilgumas 8.27 val.
Mėnulis (pilnatis)

Aušros vartų Marija, gailestingumo 
motina

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Albertas, Leopoldas, Vaidilas, 

Žadvydė
Rytoj: Edmundas, Gertrūda, 

Margarita, Vaišvydas, Gerdvilė
Poryt: Dionyzas, Elžbieta, Grigalius, 

Getautas, Gilvilė, Viktorija

Šiandien Lietuvos istorijoje:
1872 — Dovyduose (Pasvalio raj.) 

gimė Julijonas Lindė-Dobilas, prozinin-
kas, dramaturgas, kritikas. Mirė 1934 m.

1877 — gimė Stasys Matijošaitis (sla-
pyvardis Esmaitis), pedagogas, literatas, 
vadovėlių mokyklai autorius. Mirė 1949 
m.

1911 — gimė dramaturgas Viktoras 
Galinaitis. Mirė 1982 m.

1926 — gimė kalbininkė, vertėja, hu-
manitarinių mokslų daktarė Adelė Laigo-
naitė. Mirė 2005 m.

1949 — gimė daugiausiai titulų tu-
rintis Lietuvos šuolininkas į aukštį: du 
kartus Europos čempionas bei dukart 
vicečempionas Kęstutis Šapka.

Šiandien pasaulio istorijoje:
1492 — Cristopher Columbus (Kris-

tupas Kolumbas) laivo žurnale įrašė 
pirmąsias žinias apie indėnų vartojamą 
tabaką.

1577 — anglas seras Francis Drake 
(Frensis Dreikas) leidosi į kelionę aplink 
pasaulį.

1738 — gimė vokiečių kilmės astro-
logas seras Frederick William Herschel 
(Frederikas Viljamas Heršelis), atradęs 
Urano planetą.

1741 — gimė Šveicarijos rašytojas 
Johan Kaspar Lavater (Johanas Kasparas 
Lavateris). Mirė 1801 m.

1787 — mirė vokiečių kompozitorius 
Christoph Willibald Gluck (Kristofas Vili-
baldis Gliukas).

1862 — gimė vokiečių rašytojas 
Gerhart Hauptmann (Gerhartas Haup-
tmanas). Mirė 1946 m.

1886 — gimė prancūzų rašytojas, 
metafizikas bei filosofas Rene Guenon 
(Renė Genonas). Mirė 1951 m.

Post scriptum:
Ir duris uždarius, laikas bėga.

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas 

Lapkričio 15 d. Naktį 2
Dieną 7

ŠV,
3-8 m/s

Lapkričio 16 d. Naktį 2
Dieną 3

ŠR,
4-9 m/s

Lapkričio 17 d. Naktį -3
Dieną1

R,
3-8 m/s

Lapkričio 18 d. Naktį -4
Dieną 1

ŠR,
3-8 m/s

Orų prognozė lapkričio 15 - 18 d.

Soti mėsos sriuba su pupelėmis

1. Svogūnus, paprikas, morkas, česnaką supjaustyti nedideliais kubeliais.
2. Maltą mėsą šiek tiek pakepti, pamaišant, keptuvėje įkaitintame aliejuje. Sudėti 
svogūnus. Šiek tiek pakepti. Sudėti pjaustytas morkas, papriką, česnakus.
3. Į puodą pilti truputį vandens, tik tiek, kad apsemtų, ir virti, kol daržovės suminkš-
tės, apie 10 - 15 minučių.
4. Tada sudėti konservuotas pupeles, pomidorus savo sultyse ir pomidorų tyrę. Už-
virinti, sumažinti kaitrą, kad vos virsnotų ir pavirti dar apie 10 minučių. pagardinti 
druska, pipirais, prieskoniais.
5. Pateikiant pagardinti kietuoju sūriu, papildomai galima dėti aitriosios paprikos.

INGREDIENTAI:
• 500 gramų maltos mėsos (jautienos, kiaulienos ar kitos mėgstamos)
• 400 gramų konservuotų pomidorų savo sultyse
• 400 gramų konservuotų raudonųjų pupelių
• 200 gramų pomidorų tyrės
• 2 vienetai raudonosios paprikos
• 2 vienetai morkų
• 1 vienetas svogūnų
• 3 skiltelės česnako
• pagal skonį prieskonių (jei mėgstate, aštresnių)
• pagal skonį druskos
• pagal skonį maltų juodųjų pipirų
• pagal poreikį vandens
PATIEKIANT:
• 100 gramų kietojo sūrio (tarkuoto)

ANEKDOTAI
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PRO MEMORIA

Kamajų seniūnija
VALENTINAS KILAS  1935.04.12 - 2022.11.02
Rokiškio kaimiškoji seniūnija
KAZYS VARNAS     1942.04.11 - 2022.11.07
VYTAUTAS KREIZA    1932.07.07 - 2022.11.08
Juodupės seniūnija
LEONO GRIŠKĖNO 1936.01.01 - 2022.11.06


