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Kaina 1,00 Eur

Hepatitas C ir ką svarbu žinoti 5 p.

2 p.

Čedasuose iškilęs paminklas dydžiavyriams – 
bažnyčia po atviru dangum 4 p.

Milijoniniai „Lytagros“ planai Rokiškyje: leidimus statyboms 
tikimasi gauti kitų metų gale ir pradėti darbus

„Rokiškio sūris“ auga: statomos sūrių 
brandinimo laikymo patalpos 2 p.

Ledo ritulys – ne tik berniukams 8 p.

9 p.
Kelionė pas mamą kainavo 
60 parų arešto

Erikos kuriamos lėlės turi
gyvus antrininkus ir stebina 
klientus panašumu   6-7 p.
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Milijoniniai „Lytagros“ planai Rokiškyje: leidimus statyboms 
tikimasi gauti kitų metų gale ir pradėti darbus

Aušra MALINAUSKIENĖ

Akcinė bendrovė (AB) „Lyta-
gra“ Rokiškyje, Atgimimo g. 1A, 
planuoja statyti naują prekybos 
centrą. Nors šiuo metu mūsų mies-
te veikia viena iš tinklo parduotu-
vių, tačiau pradedami naujo pre-
kybos centro projektavimo darbai. 
Procesas ilgas, nes gauti leidimą 
statyboms paprastai užtrunka iki 
vienerių metų. Tikimasi, kad 2023-
ųjų pabaigoje įmonė jį turės ir bus 
duotas startas naujo prekybos 
centro statyboms. Iš viso investici-
jos į Rokiškį gali siekti iki 6-7 mln. 
Eurų.

Buvo per mažos
Kaip „Rokiškio Sirenai“ sakė 

„Lytagros“ gen. direktorė Dalia Bal-
sienė, įmonei svarbu, kad pirkėjams 
būtų patogu ir malonu apsiperkant 
jų prekybos centruose, o dabartinė-

se patalpose, kurios buvo per mažos 
siekiant patenkinti visų klientų porei-
kius ir plečiant asortimentą, to pasiū-
lyti jau negalėta.

„Kadangi mūsų pirkėjai yra ūki-
ninkai, statybinės ir gamybinės įmo-

Pasak D. Balsienės, siekiant patenkinti 
pirkėjų poreikius, bus statoma nauja 
parduotuvė. (D. Balsienės asmeninio 
archyvo nuotr.)

Šioje vietoje planuojama pastatyti didžiulį modernų „Lytagra“ prekybos centrą. 
(„Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

nės bei privatūs pirkėjai, todėl reikė-
jo, kad ir prekių pasiūlymas būtų kuo 
įvairesnis bei didesnis, o dabartinės 
patalpos tam yra jau per mažos, todėl 
buvo nutarta įsigyti naują sklypą. Ti-
kimės, kad iškilus naujam prekybos 
centrui prekių pagal savo poreikį ras 
visi rokiškėnai“, – sakė D. Balsienė. 

Patalpos – 4500 kv. m
Planuojama, kad naujasis pre-

kybos centras bus apie 4500 kv.m. 
Jame – prekybos salė su įvairios 
paskirties prekėmis, metalų produk-
cijos sandėlis su kranu ir statybinių 
medžiagų sandėlis. Taip pat šalia nu-
matyta įrengti žemės ūkio technikos 
parodomąją aikštelę.

Primename, kad „Lytagra“ pre-
kiauja žemės ūkio technika ir jos 
atsarginėmis dalimis, metalais ir me-
talo gaminiais, sunkvežimių, žemės 
ūkio technikos ir lengvųjų automo-
bilių padangomis, įvairiais įrankiais, 

„Rokiškio sūris“ auga: statomos sūrių 
brandinimo laikymo patalpos

Aušra MALINAUSKIENĖ

Akcinė bendrovė „Rokiškio 
sūris“ šalia pagrindinio gamybos 
pastato stato 2800 kv. m naujas 
sūrių brandinimui ir laikymui 
skirtas patalpas. Statinys jau po 
metų išdygs gamyklos teritorijo-
je, buvusios automobilių stovėji-
mo aikštelės vietoje. Investicijos 
sieks apie 4,4 mln. eurų. 

Pasak „Rokiškio sūrio“ direkto-
riaus Daliaus Trumpos, prieš keletą 
metų įmonė papildė savo gamina-
mų produktų krepšelį, imta gaminti 
daugiau ilgo brandinimo sūrių, to-
kių kaip „Grand“ ir „Goja“. Norint, 
jog tokios rūšies sūriai būtų puikios 
kokybės, prieš pateikiant vartoto-
jui, juos reikia brandinti ne mažiau 
kaip 12 mėnesių. 

„Kad galėtume kokybiškai šiuos 

sūrius išnokinti, mums prireikė 
papildomų brandinimo patalpų. Iš 
pradžių pasistatėme vienas patal-
pas, pasitikrinome technologijas, 
ar viskas gerai, o dabar plečiamės. 
Šis pastatas bus šiek tiek mažesnis, 
negu pastatytas prieš keletą metų“, 

– kalbėjo D. Trumpa. 
Brandinimo patalpų statybos 

prasidėjo praėjusios vasaros pabai-
goje, jas tikimasi užbaigti lygiai po 
metų – iki 2023 metų rudens. 

„Gal patys statybos darbai pasi-
baigs anksčiau, tačiau vidaus ir kli-

mato kontrolės įrengimas užtruks 
ilgiau. Visus darbus planuojame 
užbaigti iki kitos vasaros pabai-
gos. Čia paskutinė mūsų įmonės 
teritorija, kurioje galėjome kažką 
pasistatyti. Jeigu bus poreikis atei-
tyje, galvosime, kaip tai išspręsti“, 

– apie galimybes plėstis sakė „Ro-
kiškio sūrio“  direktorius. 

Nors gamykla auga, tačiau tiki-
masi išsiversti su esamu darbuotojų 
kiekiu, , nes naujasis sūrių brandi-
nimo sandėlis bus dalinai automa-
tizuotas.

D. Trumpa: „Visus darbus planuojame užbaigti iki kitos vasaros pabaigos“. 
(AB „Rokiškio sūris“ nuotr.)

Įmonės buvusioje automobilių stovėjimo aikštelės vietoje vyksta statybos. 
(„Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

statybinėmis medžiagomis, sodo 
daržo prekėmis, gyvulininkystės 
prekėmis ir smulkiems gyvūnėliams 
skirta produkcija.  

Perkels darbuotojus
Naujoje parduotuvėje turėtų dirbti 

apie 20 žmonių. Šiuo metu veikian-
čioje yra 7 darbuotojai. 

„Didžiuojamės, kad turime il-

gamečių darbuotojų, kurie iš dabar 
veikiančios parduotuvės pereis dirbti 
į naujas patalpas“, – pabrėžė D. Bal-
sienė.

Atsidarius naujam prekybos cen-
trui senos patalpos bus parduodamos. 

Į „Lytagra“ įmonių grupę įeina 
22 fi lialai Lietuvoje ir 5 Latvijoje, 3 
dukterinės įmonės ir 2 žemės ūkio 
bendrovės. 

Planuojama, kad naujasis prekybos centras bus apie 4500 kv.m. 
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Kandidatas į Rokiškio rajono merus Mindaugas Petkevičius: 
visi kartu galime atverti ir tvirčiausiai užremtas duris

Rokiškio rajono gyventojams 
Mindaugas Petkevičius žinomas 
visų pirma kaip ūkininkas: kuris 
drauge su žmona puoselėja so-
dybą Paliepyje (Kazliškio sen.) ir 
valdo nemenką ūkį, toli už rajono 
ribų žinomo žemdirbių koopera-
tyvo „EKO tikslas“ įkūrėjas. O  
šių metų vasarą stojo prie Rokiš-
kio rajono ūkininkų sąjungos vai-
ro. Pašnekovas neslepia: jau prieš 
keletą metų buvo kalbinamas suk-
ti į politinę veiklą, tačiau tuokart, 
kad ir labai atkakliai įkalbinėja-
mas, atsisakė. Visgi šiemet sutiko 
kandidatuoti į Rokiškio rajono 
merus kaip Lietuvos valstiečių 
ir žaliųjų sąjungos kandidatas. 
„Ateinu norėdamas tarnauti ra-
jonui ir jo žmonėms“, – sakė jis. 
M. Petkevičius rajoną mato kaip 
vieningą, darniai veikiantį me-
chanizmą, kuriame kiekvienam: 
žmogui, bendruomenei, seniūni-
jai, ūkiui, politikai yra skirta sa-
voji vieta. Iš mechanizmo iškritus 
nors vienai detalei, darni veikla 
ims trikti.  „Kiekvienas rajono 
gyventojas – rajono šeimininkas, 
o mūsų – politikų – tikslas yra kie-
kvieną įtraukti į bendrą veiksmą, 
į darniai veikiančią komandą. Ti-
kiu, kad mano sukaupta patirtis 
dirbant visuomeninėse organiza-
cijose ir įgytos kompetencijos, va-
dybinės žinios kuriant ir valdant 
ūkį,  būtų naudingos visam mūsų 
rajonui. Kiekvienas galime labai 
daug, tačiau tik visi kartu galime 
būti nepalaužiami ir sėkmingi“, – 
pabrėžė M. Petkevičius. 

Rokiškio rajonas tapo savu
Pažintį su Rokiškio rajono atokiu 

Paliepio kaimu pašnekovas pradėjo 
prieš  25-erius metus. Paliepis – M. 
Petkevičiaus žmonos Kristinos sene-
lių kaimas. Ten, padvelkus permai-
nų vėjams, jie įsigijo seną sodybą. 
Kitados ji priklausė vietinio dvaro 
savininko vaikams. Žmonos sene-
liai buvo pažįstami su dvarininku, 
dargi kortomis žaidė. Sovietmečiu ir 
sodyba, ir pats kaimas buvo gerokai 
nugyventas. Iki šiol M. Petkevičius 
prisimena į sodybą vedusį užpusty-
tą kelią: automobilį tekdavo palikti 
atokiau ir bristi per pusnis. Papras-
tą kaimo sodybą be patogumų, kur 
vanduo iš šulinio, o virtuvės vidury 
– duonkepė krosnis. Nedidelį ūkį 
– keliolika karvių ir dvi dešimtis 
hektarų žemės aplink namus. Ir van-
denį, kasdien vežamą gyvuliams iš 
atokesnės fermos. O dabar ir ūkinin-
kavimo metodai, ir pati sodyba pasi-
keitė neatpažįstamai.  

Pats M. Petkevičius tuomet buvo 
didmiesčio vaikas: Kaune su bičiuliu 
turėjo bendrą verslą – rengė diskote-
kas. Vienoje jų, kurioje dirbo apšvie-
tėju, ir susipažino su būsimąja žmo-
na. Abu tokie skirtingi: ji – jaunutė 
menininkė, studijuojanti keramiką 
Kauno kolegijos Justino Vienožins-
kio dailės skyriuje. Jis  – jaunas 
verslininkas, kuriam, kaip pats pri-
sipažįsta, „patinka skaičiukai“. Ir 

kai nemažai provincijos jaunimo, 
jaunos šeimos svajojo apie didmies-
čius, karjeras ir platų pasaulį, Petke-
vičių šeima 2002-aisiais galutinai 
nusprendė savo likimą susieti su Ro-
kiškio rajonu. 

Ar nebuvo baisu vykti į atokų 
kaimą, imtis nepopuliarios veiklos 
– žemės ūkio? Juolab, kad šeima jau 
buvo susilaukusi vyresnėlio, o an-
trasis sūnus buvo jau pakeliui… M. 
Petkevičius atviras: šiokia tokia sau-
gumo pagalvė buvo: tuomet jis kas 
ketvirtą parą važinėjo dirbti į Kauną, 
buvo pareigūnu, kurio darbas – sau-
goti ypatingai svarbius, įslaptintus 
liudininkus. O juk laikotarpis buvo 
neramus: Lietuva intensyviai kovo-
jo su organizuotu nusikalstamumu. 
M.Petkevičiaus saugomi žmonės ne 
vienam „galingajam“ buvo perėję 
kelią: jų dėka buvo sužlugdyta ne 
viena organizuota nusikaltėlių gru-
puotė. Išsaugoti svarbius liudininkus 
reikėjo tokių asmeninių savybių, 
kurios reikalingos kiekvienam lyde-
riui: ne tik drąsos, greitos reakcijos, 
bet ir įžvalgumo, šiandien politikos 
arenoje taip stokojamo strateginio 
mąstymo. Ar būtent tarnyba sufor-
mavo šias M. Petkevičiaus savybes?

Biografija – tarsi naujausiųjų 
laikų istorijos vadovėlis
Pašnekovas šypsosi: viskas prasi-

dėjo gerokai anksčiau. Jo istorija – 
Lietuvos atgimimo ir vėliau sekusių 
didžiulių socialinių pokyčių atspin-
dys. Pašnekovo mama – buhalterė 
didelėje gamykloje, tėtis – krano 
mašinistas, svajojęs, kad bent vie-
nas iš sūnų pasuks jo pėdomis. M. 
Petkevičius neslepia: tėtį šiek tiek 
nuvylė, nepasirinkęs jo profesijos. 
Dar besimokydamas vidurinėje mo-
kykloje, jau ėmėsi pirmojo verslo. 
Darė tai, dėl ko šiandienių paauglių 
tėvus tikriausiai ištiktų infarktas. 
Jau 14-15 metų vykdavo prekiauti 
kone už tūkstančio kilometrų.  Vė-
liau verslas šiek tiek išsiplėtė: lydėjo 
sunkvežimius su prekėmis. Kelionės 
buvo ne tik romantika, bet ir pavojai: 
krovinius teko saugoti ir nuo plėšikų, 
ir nuo ne mažiau plėšrių kaimyninių 
šalių valdininkų. Reikėjo ir sumanu-
mo, ir greitos reakcijos, ir gebėjimo 
akimirksniu orientuotis besikeičian-
čioje situacijoje. Įžvalgumo, gebė-

jimo per kelias akimirkas kiaurai 
peržvelgti žmogų. Baisu, kaip pats 
prisipažįsta, nebuvo: nuo pat mažens 
sportavo. Baseinas, bokso, vėliau 
kiokušin stiliaus karatė treniruotės.

Iš vidurinės suolo pasuko į po-
litechnikos mokyklą, kurioje įgijo 
ne tik vidurinįjį išsilavinimą, bet ir 
aukštos kategorijos staliaus speci-
alybę. Dar bestudijuodamas ėmė 
dirbti: dėjo į laikraščius skelbimus, 
jog remontuoja baldus, teikia ava-
rinio durų atrakinimo paslaugas. 
Tokių paslaugų poreikis visuotinio 
stygiaus laikais buvo milžiniškas. 
Netrukus apie Mindaugą jau susi-
būrė 24 žmonių kompanija. O čia 
artėjo ir baigiamasis darbas: pateik-
ti mokyklai savo sukurtas duris su 
stakta. Laukė ir neakivaizdinis eg-
zaminas: mokyklos stalius pasiūlė 
įrengti vieno profesoriaus bute holą. 
Profesorius garsėjo kaip priekabus 
klientas, tačiau apie šį darbą atsilie-
pė pačiais geriausiais žodžiais. Kur 

pačiam sukurti originalias garso ko-
lonėles, geriausias, kokias įmanoma 
sukurti. Pavyko. Dviejų draugų or-
ganizuojamos diskotekos unikalioje 
vietoje – Kauno karininkų ramovėje 
– buvo garsios visame Kaune, salės 
buvo sausakimšos šokančiųjų. Kaip 
prisipažįsta Mindaugas, buvo daug 
entuziazmo, idėjų. Pats dar ir kitose 
diskotekose dirbo. 

Nors besikeičianti verslo aplinka 
ir viliojo, tačiau gyvenimui reikėjo 
ir stabilių pamatų. Jais tapo ir stu-
dijos Žemės ūkio akademijoje, kur 
pasirinkta širdžiai miela specialybė 
– verslo administravimas, ir parei-
gūno kelias. M. Petkevičius atviras: 
tarnyba savo šaliai ir jos žmonėms 
– jo šeimos bruožas. Brolis dvynys 
taip pat tarnauja visuomenei – yra 
Lietuvos kariuomenės karininkas.

Ne tik sau…
Šeimai įsikūrus Rokiškyje, darbai 

vijo darbus. Ūkis augo, plėtėsi, mo-

nus. Jaunėlis – dar moksleivis. O 
vidurinysis, baigęs tarnybą Lietuvos 
kariuomenėje, pasirinko su žemės 
ūkiu nesusijusią profesiją: studijuo-
ja automobilių  apdailos paslaptis. 
Ūkis, kone kasmet tampa įvairiau-
sių konkursų, nominacijų laimėtoju. 
Apie M. Petkevičiaus patirtį liudija 
ir tai, kad žemės ūkio ministras buvo 
pasikvietęs į savo visuomeninių pa-
tarėjų komandą. Tiki juo ir kolegos 
žemdirbiai: ne tik kooperatyvo na-
riai, bet ir viso rajono ūkininkai. Nuo 
šių metų vasaros M. Petkevičius va-
dovauja Rokiškio rajono ūkininkų 
sąjungai. 

Su ūkiu susijęs ir hobis – finan-
sinių sprendimų paieška. Kaip pats 
sako, galėtų vesti finansinio raštin-
gumo pamokas. Tuo domėtis ėmė 
prieš gerą dešimtmetį, ir pasirengęs 
savo įgytomis žiniomis bei patirtimi 
dalintis su visuomene. „Svarsčiau, 
gal vertėtų  „Spiečiui“ savo žinias 
pasiūlyti, kokius kursus surengti“, 
– svarstė pašnekovas. O elementa-
raus finansinio raštingumo, bazinių 
finansų išmanymo žinių reikia kaip 
oro šiandieninėje politikoje, versle, 
žemės ūkyje, šeimoje.  

Požiūris į rajoną – kaip į ūkį
Paklaustas, kas labiausiai erzina 

šiandieninėje rajono politikoje, ką 
reikėtų keisti pirmiausia, M. Petke-
vičius atviras: tuščios kalbos ir poli-
tikavimas. Kita opi problema: trūks-
ta strateginių, apgalvotų, vientisų 
sprendimų: iš pažiūros idėja lyg ir 
gera, bet ne iki pabaigos apgalvojus 
detales, ji ima strigti. Pašnekovas 
mano, kad reikalingas požiūris į ra-
joną kaip į vieną visumą, vieną ūkį. 
Trečia bėda, M. Petkevičiaus many-
mu, tam tikra takoskyra tarp miesto 
ir kaimiškųjų vietovių: pasigendama 
dėmesio pastarųjų problemoms ir rū-
pesčiams.  Daugiau dėmesio reikėtų 
skirti galimų rizikų identifikavimui 
ir būdų joms valdyti paieškai. Kad 
nebūtų per vėlu. Taip pat efektyviau 
išnaudoti fondų paramą įvairiose sri-
tyse: pradedant švietimo, socialinės 
aplinkos gerinimu ir baigiant palan-
kia verslo aplinka rajone. „Mano 
tikslas, kad visi, ne tik vadovas, bet 
ir specialistai bei gyventojai, dirb-
tume išvien, kuriant rajono sėkmės 
istoriją“,- sakė M.Petkevičius. 

Svarbiausias turi būti kiekvienas 
rajono gyventojas: ar moksleivis, ar 
jaunuolis, ar senolis, ar tas, kuris dar 
tik svarsto savo namais pasirinkti 
Rokiškio kraštą. „Savo asmeniniu 
pavyzdžiu galiu teigti, kad ypatingai 
svarbus yra palaikymas ir komandi-
nis darbas, kuris gali atverti ir tvir-
čiausiai užremtas duris“, – sakė M. 
Petkevičius. 

Būtent visuomenės poreikiai ir 
paskatino apsispręsti dalyvauti mero 
rinkimuose. Paskata rinktis politiko 
kelią – darbas rajonui ir jo žmonėms. 
Galimybė savo sėkmės istoriją pa-
versti rajono sėkmės istorija.

Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos politinės kampanijos sąskaitos. Užs. Nr. 3

paslaptis?  Mindaugas prisipažįsta: 
raktas į sėkmę – kruopštumas ir dė-
mesys detalėms. Šis darbas išmokė 
daug: bendravimo su žmonėms niu-
ansų, verslo organizavimo pagrindų. 
Ir laiku pajausti besikeičiančią situ-
aciją. 

„Pamatėme, kad į rinką ateina 
didesnės įmonės, o mūsų darbas 
pamažu ima išsikvėpti“, – paaiški-
no pašnekovas. Ir ėmėsi kito darbo: 
kartu su bičiuliu sugalvojo nerti į 
diskotekų verslą. Bičiulis toje srity-
je, beje, dirba iki šiol, įmonė gerai 
žinoma šalies šou pasaulyje. Kaip 
sakė pašnekovas, draugas ėmėsi 
muzikos srities, buvo atsakingas 
už repertuarą, muziką, o pačiam 
teko garso aparatūros gamybos ir 
organizaciniai reikalai: skelbimai, 
apsaugos organizavimo ir panašios 
užduotys. Didžiausias iššūkis buvo 

dernėjo. Paliepio kaime iškilo graži, 
jauki sodyba. Ir modernus, ekolo-
giškas ūkis. Vos po ketverių metų, 
2006-aisiais M. Petkevičius subūrė 
rajono ūkininkus, besiverčiančius 
pieno gamyba, į kooperatyvą „ EKO 
tikslas“. Vėlgi vienytis skatino be-
sikeičianti situacija žemės ūkyje: 
vietoj pavienių smulkių pieno ūke-
lių pradėjo formuotis profesonalūs 
ūkiai. O jiems augti, stiprėti reikėjo 
stabilumo, kurio siekti kooperuo-
jantis yra paprasčiau, nei kiekvie-
nam ūkiui atskirai. Šiuo metu „EKO 
tikslas“ vienija daugiau nei pusšimtį 
ūkių, kurių dirbamos žemės plotas 
viršija 5 tūkst. ha, o karvių skaičius 
– 1200.

Petkevičių šeimos ūkyje šiuo 
metu mūkia pusšimtis karvių. Ūkis 
šeimos: jame dirba žmona, padeda 
žmonos mama bei vyresnysis sū-
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Čedasuose iškilęs paminklas dydžiavyriams – 
bažnyčia po atviru dangum

Aušra MALINAUSKIENĖ

Lapkričio 15 dieną Čedasuose 
baigtas statyti paminklas, skirtas 
šio krašto didvyriams. Jo suma-
nytojas ir žuvusio partizano Anta-
no Bliekos sūnus Izidorius Blieka 
asmeninėmis ir rėmėjų lėšomis 
bei pastangomis įgyvendino idėją 
įamžinti šio krašto partizanų at-
minimą. Prie sumanymo tiek dar-
bais, tiek finansais prisidėjo kraš-
tiečiai nuo Čedasų iki JAV. 

Nei kelti, nei smerkti
„Vienas lauke – ne karys, be drau-

gų ir bičiulių nieko nebūčiau pada-
ręs. Su pertraukomis per vienuolika 
mėnesių pastatėme paminklą, pra-
dėjome pernai liepą, o lapkričio vi-
duryje užbaigėme. Jį skiriu visiems 
Čedasų krašto partizanams. Negaliu 
savo tėvo kelti į aukštybes ir negaliu 
smerkti buvusiųjų kitoje barikadų 
pusėje. Ne man spręsti, kodėl žmo-
nės pasirinko vienokį ar kitokį kelią, 
todėl ir pastačiau tą skaldytų akme-
nų paminklą – bažnyčią visiems po 
atviru dangum, visai šalia neogoti-
kinės Čedasų bažnyčios iš mūro ir 
akmenų“, – pokalbį pradėjo 81-erių 
I. Blieka, paminklo laisvės kovoto-
jams iniciatorius, jo koncepcijos ir 
vizualikos autorius. 

Saulutė primena kryžių
Nuo postamento į dangų šaunan-

tis dailiai tašytų akmenų paminklas 
neturi lentelės su nužudytų partizanų 
pavardėmis nes, pasak pašnekovo, 
Panemunyje yra stelos su  įamžinto-
mis visų šio krašto kovotojų pavar-
dėmis, todėl kartoti jų ant šio pamin-
klo jis nebematė prasmės. 

Paminklą įprasminantis užrašas 
„Čedasų krašto didžiavyriams, pa-
aukojusiems gyvybę dėl Tėvynės 
laisvės“ ir lotyniški Horacijaus žo-
džiai, reiškiantys „Garbinga ir ma-

žemėje. I. Bliekos paminklo viziją 
nupiešė dailininkė Ilona Žilienė. Jį 
pastatė restauratorius Tadas Kava-
liūnas, saulutę nukalė kalvis Juozas 
Taraila. Paminklinės lentos ir šaulių 
skydo autorius – Nerijus Pupšys. 

Šventins per Petrines
Netoli paminklo įrengtas in-

formacinis stendas. Dabar vietos 
gyventojai baigia rinkti statybines 
atliekas, grėbti šalia augančios lie-
pos lapus. Artimiausiu metu planuo-
jama atvežti žemių ir, jeigu leis orai, 
aplink jį esančios žalios vejos pa-
kraščius intervalu – kas tris metrus, 
apstatyti dideliais akmenims. Tarp jų 
vėliau planuojama sodinti juodąsias 
pušeles. 

„Atsiras ir trys suoliukai. Ant jų 
galės prisėsti visi – vienos spalvos ar 
trispalvis žmogus. Atsisėsti, pamedi-
tuoti, pamąstyti, prisiminti jaunystę, 
gražius darbus, o gal ir savo klyst-
kelius. Apsivalyti ir išeiti švarus“, – 
kalbėjo I. Blieka. 

Truputį pakrapins 
Planuojama, kad paminklas 

Per atidarymą bus išleistas albumas, 
kuriuo dabar užsiima istorikas Valius 
Kazlauskas“, – pasakojo I. Blieka.

„Aš jų nesapnuoju“
Devynerius metus su mama Sibi-

re praleidęs čedasiškis tvirtino, kad 
dabar jo sąžinė rami, nes visa šeima: 
mama, tėtis, senelis ir močiutė, ra-
miai ilsisi Čedasų kapinėse.

„Mama už mane keliais metais 
vėliau grįžo iš Sibiro, mes su bobute 
parsiradome anksčiau, pabėgome. 
Mama pragyveno tik 38 metus, grį-
žusi mirė nuo džiovos 1957 metais. 
Suguldžiau visus Čedasų kapinė-
se. Visą gyvenimą svajojau atkasti 
tėvo, nužudyto 1946 metų rugsėjo 
5 dieną, palaikus ir palaidoti kartu 
su šeima. Tą padariau 1989 me-
tais. 1990-aisiais, kai dar gyvenau 
Kaune, Tremtinių sąjunga nusamdė 
lėktuvą, kuriuo skridau parsivežti 
senelio kaulų. Aš savo šeimos nesa-
pnuoju, reiškia, padariau gerą darbą. 
Paminklas, labai dailus, net pats esu 
sujaudintas. Man priklauso prisidėti 
ir pensijos tikrai negaila tam išleistti, 
nes mano amžiuje pinigai jau nebe-

turi prasmės“, – pokalbį užbaigė bu-
vęs istorikas I. Blieka. 

Prisidėjo kas galėjo
Pasak Egidijaus Vilimo, Rokiškio 

rajono tarybos nario, kilusio iš šalia 
Čedasų esančio Papiškių kaimo, Za-
blačiaus vienkiemyje buvo nužudyti 
partizanai, apie kurių bunkerį prane-
šė išdavikai. 

„Partizanai buvo nuvežti į Pane-
munį ir išniekinti prie bažnyčios, po 
to sumesti po Skaistės ežero ledu. 
Mes kreipėmės į Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo cen-
trą, kad surastų tuos palaikus ir iden-
tifikuotų. Atkūrus Lietuvos nepri-
klausomybę, I. Blieka surado tėvelio 
palaikus, juos identifikavo, palaido-
jo kapinėse, o prieš gerus metus jis 
iškėlė idėją statyti paminklą Čedasų 
krašto partizanams. Buvo rasta vieta, 
ėmėme ieškoti lėšų sumanymo įgy-
vendinimui“, – pasakojo E. Vilimas. 

Kuriamas žemėlapis
Pinigus idėjos įgyvendinimui au-

kojo Čedasų bendruomenės nariai, 
Rokiškio krašto žmonės. Prisidėjo 

Lietuvos tremtinių sąjunga Rokiškio 
filialas, vadovaujamas Jūratės Čy-
pienės, kurie paaukojo lėšų vėliavos 
įsigijimui. 

„I. Bliekos idėja mane uždegė, 
nes man taip pat labai svarbus par-
tizanų įamžinimas. Kadangi mano 
senelis Petras Nagelė buvo karys 
savanoris, dalyvavęs 1941 metų su-
kilime ir buvęs to partizanų būrio 
nariu“, – sakė E. Vilimas. 

Akmenis paminklui dovanojo 
vietos ūkininkai, o pinigus aukojo 
ne tik vietos gyventojai, bet iš buvę 
čedasiškiai, kurie dabar išsibarstę 
po Lietuvą ir pasaulį. Žmonės skyrė 
įvairiausias sumas – ir kelis eurus, ir 
keletą tūkstančių. 

„Pinigų reikėjo statybos darbams. 
Dar reikės ir partizanų palaikus iden-
tifikuoti. Tiesa, Lietuvos gyventojų 
genocido ir rezistencijos tyrimo cen-
tre kuriamas interaktyvus žemėlapis, 
kuriame kitąmet kaip tik ant Petrinių 
atsiras ir Rokiškio krašto partizanų 
būrių buvimo vietos, mūsų partizanų 
vardai bei pavardės“, – sakė E. Vi-
limas. 

stovą vėliavai. Teritorija prisižadėjo 
sutvarkyti Čedasų miestelio ben-
druomenė. 

„Kol visa tai įvyks, kad pamin-
klas per žiemą nestovėtų kaip lais-
vamanis, prašiau klebono, jog ar-
timiausiu metu jį pašventintų. Tą 
darysime, kai tik aplink jį privešime 
žemių, o vasarą bus didžioji šventė. 

lonu mirti dėl Tėvynės“, primena 
vardan ko šio krašto vyrai paaukojo 
savo gyvybes. 

Jo viršuje – kalvio rankų darbo 
stilizuota saulutė, kaip sako pašne-
kovas, savotiškas kryžius – malda 
ir duoklė išėjusiems už mūsų laisvę. 

Paminklas iškilo valstybinėje 

partizanams bus šventinimas per 
Petrines, kitų metų birželio pabai-
goje, kai Čedasuose vyks tradicinis 
kermošius, į kurį įprastai susirenka 
esami ir buvę šio krašto gyventojai, 
privažiuoja svečių. Iki to laiko dar 
liko pasirūpinti aplinka, apželdinti 
sodinukais ir pastatyti suoliukus bei 

Pasak I. Bliekos, prie šio paminklo atsiradimo darbais ir finansiškai prisidėjo 
daugybė gerų žmonių. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Čedasuose baigtas statyti paminklas žuvusiems šio krašto partizanams. 
81-erių I. Blieka – paminklo laisvės 
kovotojams iniciatorius. 

Iki šiol stovi stendas, kuriame buvo kviečiama prisidėti aukomis.
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Hepatitas C ir ką svarbu žinoti
Hepatito C virusas yra smul-

kus RNR virusas, priskiria-
mas Flaviviridae šeimai. Apie 
85proc. žmonių, užsikrėtusių 
šiuo virusu, suserga lėtiniu vi-
rusiniu hepatitu C (HCV), ku-
ris gali progresuoti iki kepenų 
cirozės ar pirminio kepenų vė-
žio. Be to, lėtinis hepatitas C 
yra dažniausių kepenų trans-
plantacijų priežasčių Europo-
je.

  
Bet kuris visuomenės atsto-

vas gali užsikrėsti šiuo virusu, o 
skiepų nuo jo nėra. Didžiausia ri-
zika užsikrėsti hepatitu C yra per 
kraują:  perpilant kraują, darant 
tatuiruotes ar veriant auskarus, 
naudojant nesterilius instrumen-
tus medicininėse procedūrose, 
naudojant užkrėstus skutimosi ar 
manikiūro reikmenis, vartojant 
švirkščiamuosius narkotikus ir 
dalijantis užkrėstais švirkštais. 
Hepatito C virusu taip pat gali-
ma užsikrėsti nesaugių lytinių 
santykių metu, o gimdyvė šį vi-

rusą gali perduoti vaisiui. Reiktų 
pabrėžti, jog šiuo virusu neuž-
sikrečiama per maistą, vandenį, 
virtuvės įrankius ar sveikinantis 
su sergančiu asmeniu. 

Diana Patapova, Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centro šeimos 
gydytoja. (Asmeninio archyvo nuotr.)

Daugiau nei pusė pacientų, 
sergančiu lėtiniu hepatitu C, 
nejaučia jokių ligos simptomų, 
nors tuo metu jau gali būti nusta-
toma padidėjusi kepenų fermen-

tų koncentracija kraujyje. Kitai 
daliai pacientų gali pasireikšti 
tokie simptomai kaip: silpnumas, 
apetito stoka, svorio netekimas, 
pykinimas, nepaaiškinamas karš-
čiavimas, odos niežulys, sąnarių, 
raumenų ar dešiniojo šono skaus-
mas. Šie simptomai dažniausiai 
pasireiškia praėjus 7-8 savaitėms 
nuo užsikrėtimo ir yra nespecifi-
niai – būdingi daugeliui ligų. 

Hepatito C viruso sukeltas 
lėtinis hepatitas C yra klastinga 
liga, kurios pirmieji simptomai 
gali pasireikšti tik išsivysčius 
komplikacijoms, būtent todėl 
remiantis 2022 m. gegužės 5 d. 
SAM įsakymų Nr. V-915 Lietu-
voje pradėta taikyti Hepatito C 
patikros programa. Anti-HCV 
antikūnų tyrimą, pagal patvirtiną 
HCV patikrą, reikalinga atlikti 
vieną kartą gyvenime asmenims, 
gimusiems 1945-1994m. ir kartą 
per metus asmenims, priskiria-
miems rizikos grupėms. 

Rizikos grupės asmenys yra 
šie: asmenys, kurių šeimos na-

riui yra diagnozuotas HCV, kar-
tą pabandžiusiems ar aktyviai 
vartojantiems švirkščiamuosius 
narkotikus, užsikrėtusieji ŽIV 
infekcija, asmenys gydomi pri-
klausomybės ligų klinikose, ne-
atsižvelgiant į amžių ir lytį. As-
menys, kurie atitinka patikros 
programos kriterijus ir nori pa-
sitikrinti ar nėra užsikrėtę lėtiniu 
hepatitu C, turi kreiptis į savo 
šeimos gydytoją. Šeimos gydy-
tojas skiria anti-HCV testą, išty-
rimui gali būti naudojamas tiek 
kapiliarinis tiek veninis kraujas. 
Esant teigiamam anti-HCV tes-
tui – šeimos gydytojas nukreipia 
pacientą gastroenterologo arba 
infekcinių ligų gydytojo konsul-
tacijai, diagnozės patvirtinimui 
ir gydymui. 

Sergantiesiems lėtiniu hepa-
titu C yra taikomas specifinis 
antivirusinis gydymas, kuris Lie-
tuvoje yra 100 proc. kompensuo-
jamas.

Užs. Nr. 1976

Tylusis žudikas aukas 
rinkosi paslapčia

Aušra MALINAUSKIENĖ

Prieš gerus tris dešimtmečius, 
vos Lietuvai atgavus nepriklau-
somybę, o šalį užklupus ekono-
minei blokadai, kuomet sutriko 
žaliavų ir prekių tiekimas, ėmė 
stigti ir medicininių priemonių 
bei vaistų. Taupumo sumetimais 
dalis vienkartinių medicininių 
įrankių buvo naudojami kaip 
daugkartiniai, o tai, kaip vėliau 
paaiškėjo, lėmė daugybinius už-
sikrėtimus hepatitais B ir C. 

Naudojo tuos pačius
Kaip „Rokiškio Sirenai“ pasa-

kojo tuomet vienoje iš didmiesčių 
klinikų dirbusi medikė (vardas ir 
pavardė redakcijai žinomi – aut. 
pastaba), ekonominės blokados 
metu 60 ligonių turinčiame vidaus 
ligų skyriuje dalis vienkartinių la-
šelinių buvo naudojamos kaip dau-
gkartinės. 

„Visko trūko: vaistų, medici-
ninių ir dezinfekcijos priemonių, 
todėl buvo metas, kai vos ne pu-
sei skyriaus pacientų intravenines 
infuzijas statydavome naudodami 

vieną ir tą pačią vienkartinę lašeli-
nę. Žinoma, naujam pacientui im-
davome sterilią daugkartinę adatą, 
o lašelinės galiuką, prie kurio tvir-
tindavome adatą, tik nuvalydavo-
me spiritu. Todėl visiškai natūralu, 
kad anuomet tokiu būdu išplito he-
patitai B ir C, apie kuriuos tuo metu 
niekas net nežinojo“, – pasakojo 
medikė. 

Dalis jau iškeliavo
Pašnekovė ir pati, turėdama 

tiesioginį kontaktą su ligoniais, 
susirgo hepatitu B, tačiau, laimei, 
pasveiko, nors keletas jos kolegų 
– medicinos seserų ir gydytojų, dėl 
šių ligų mirė arba serga lėtinėmis 
šių hepatitų formomis. 

„Mes, medikai, neturėjome 
vienkartinių pirštinių, todėl neretai 
ne tik ligonių krauju apsitėkšdavo-
me, bet ir adata sau netyčia įsidur-
davome. Tai nieko nuostabaus, kad 
po to „išlindo“ realybė, kad dau-
gelis iš mūsų serga arba persirgo 
virusiniais hepatitais. Šiandien vi-
siems yra galimybė ir pasiskiepyti 
nuo hepatito B, ir efektyviai išsitirti 
nuo hepatito C“, – kalbėjo medikė. 

Prieš 30 metų vienkartiniai medicininiai įrankiai buvo naudojami kaip daugkartiniai. 
(Asociatyvi nuotr.)

Diabetikų klubas „Rokiškis“ matuos cukraus kiekį kraujyje lapkričio 21 d. nuo 8.30 val.
Neįgaliųjų draugijoje (Vytauto g. 25 ) ir  lapkričio 22 d. nuo 9.00 val. Rokiškio bibliotekos vaikų 
ir jaunimo skyriuje (Taikos g. 19 ). 
Kviečiami vyresnio amžiaus žmonės, turintieji antsvorio, giminaičių, sergančių cukriniu diabetu.

Kviečiame pasitikrinti cukraus kiekį kraujyje

Gerinant sąlygas gydytojams 
rezidentams – reikšmingi pokyčiai

Sveikatos apsaugos ministerija 
(SAM) inicijavo įstatymų poky-
čius, kuriais gerinamos gydytojų 
rezidentų ir gydytojų odontologų 
rezidentų darbo sąlygos. 

Pakeitimai reikšmingai prisidės 
prie gydytojų rezidentų darbo už-
mokesčio augimo ir didesnio pa-
sirinkimo praktikai. Taip pat suda-
romos sąlygos jaunųjų specialistų 
pritraukimui į regionus. Ministeri-
jos inicijuotiems pokyčiams pritarė 
Seimas, jie įsigalios 2023 m. sausio 
1 d.

Pagal naują reglamentavimą, 
naikinami jaunesniojo ir vyresnio-
jo gydytojų rezidentų statusai. Tai 
reiškia, kad gydytojams reziden-
tams atlygis bus skaičiuojamas ne 
pagal jų statusą, tačiau pagal pra-
ėjusių kalendorinių metų minima-
lios mėnesinės algos dydį ir bazinį 
darbo užmokesčio koeficientą, ku-
ris nuosekliai didės, tęsiant rezi-
dentūros studijas. Atlygis jiems bus 
perskaičiuojamas ne pagal statusą, 
kaip buvo iki šiol, tačiau pagal rezi-
dentūros metus – darbo užmokestis 
kils kiekvienais metais, o ne kartą 
per rezidentūros studijas, kaip buvo 
iki šiol.  

Kitas pasikeitimas, didinantis 
darbo užmokestį gydytojams rezi-
dentams, yra tai, kad prie atlygio 
turės prisidėti ir gydymo įstaigos, 
kuriose gydytojai rezidentai atlieka 
praktiką. Iki šiol jos to neprivalėjo 

daryti. Tai ne tik prisidės prie at-
lygio augimo gydytojams reziden-
tams, tačiau ir disciplinuos gydymo 
įstaigas, pritraukiant tokį kiekį ir tos 
specializacijos gydytojų rezidentų, 
kokius įstaiga pajėgi ruošti. 

SAM skaičiavimais, gydytojų 
rezidentų atlygis po šių pakeitimų 
pirmaisiais rezidentūros studijų 
metais didės apie 280 eurų, o sep-
tintaisiais – apie 576 eurus.

Darbo užmokesčio augimas taip 
pat labai svarbus vertinant, kad nuo 
2023 m. pradeda veikti nauja, pako-
pinėmis kompetencijomis grįsta gy-
dytojų rengimo sistema, kuri ne tik 
kels gydytojų rengimo kokybę, ta-
čiau suteiks ir daugiau atsakomybės 
bei galimybių savarankiškai prakti-
koje taikyti jau įgytus įgūdžius.

Taip pat pakeičiami reikalavi-
mai rezidentūros bazėms – tai leis 
didinti praktikos vietų skaičių. Iki 
šiol buvę reikalavimai susiaurinda-
vo galimų rezidentūros studijų pro-
fesinės praktikos vietų skaičių. Tik 
16 proc. Lietuvos sveikatos moks-
lų universitete ir 28 proc. Vilniaus 
universitete bendros rezidentūros 
trukmės atliekama kitose rezidentū-
ros bazėse, esančiose ne universite-
to ligoninėse, ir tik 3 proc. Lietuvos 
sveikatos mokslų universitete ir 1 
proc. Vilniaus universitete bendros 
rezidentūros trukmės atliekama ne 
Vilniuje ir ne Kaune. Tokia situacija 
susiklostė dėl nepakankamai išplė-
toto rezidentūros bazių tinklo, ne-

pakankamų paskatų bei apsunkintų 
procedūrų siekiant dalį rezidentūros 
atlikti ne universiteto ligonėse.

Siekiant sudaryti prielaidas plės-
ti rezidentūros bazių tinklą, įteisin-
ta gydytojo rezidento mentoriaus 
sąvoka. Šie gydytojai galės koor-
dinuoti gydytojų rezidentų prakti-
nių įgūdžių įgavimo procesą tose 
rezidentūros bazėse, kuriose nėra 
rezidentų vadovų, dirbančių univer-
sitete. 

Medicinos praktikos ir Odonto-
logų praktikos ir burnos priežiūros 
praktikos įstatymų pakeitimai įsiga-
lios nuo 2023 m. sausio 1 d.

Iš viso šiuo metu Lietuvoje yra 
1891 gydytojas rezidentas. Valsty-
bė kasmet skiria apie 499 valstybės 
finansuojamas ir valstybės nefinan-
suojamas rezidentūros studijų vie-
tas.

SAM inf.

(SAM nuotr.)
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Erikos kuriamos lėlės turi gyvus               antrininkus ir stebina klientus panašumu   
Kristina RAMANAUSKAITĖ

„Šis darbas panašus į skulpto-
riaus, o tuo pačiu esi ir kirpėjas, 
makiažo specialistas, siuvėjas ir 
batsiuvys“, – apie lėlių gamybą 
kalba Erika Bunytė. Rokiškio 
rajone, Obelių miestelyje esan-
čioje Erikos siuvimo ir dizaino 
studijoje gimusios lėlės turi savo 
gyvus antrininkus ir kartais šo-
kiruoja klientus savo panašumu.

Sukarpyta suknelė
„Siuvimas – mano pagrindinis 

darbas, o lėlės – atgaiva sielai“, – 
sako Erika Bunytė. 

Nors siuvimas atrodo sunki 
profesija, kurios šiais laikais daug 
kas baidosi, moteris juokiasi, kad 
tai buvo jos pačios pasirinkimas. 
Dizainerės pašaukimas prabudo 
sulaukus vos 6-erių, tuomet Erika 
sukarpė mamos vakarinę suknelę ir 
pasisiuvo sijoną. Mama, pamačiusi 
kaip dukra džiaugiasi savo kūriniu, 
net nesupyko… 

Vėliau Erika įgūdžius tobuli-
no siūdama draugėms, kai prieš 
šokius kuriai staigiai prireikdavo 
naujų kelnių ar kito drabužio. O 
baigusi 12 klasių tiesiu taikymu 
nudrožė į Šiaulius mokytis siuvė-
jos amato. Iš pradžių teko padir-
bėti masinėje gamyboje, Dusetų 
trikotažo įmonėje, tačiau namuose 
prasiverždavo kūrybiškumas: kirp-
davo, konstruodavo ir siūdavo in-
dividualiai.  

Susikūrė darbo vietą
Kai prasidėjo žemių deklara-

vimas ir prireikė žmogaus, kuris 
mokėtų dirbti kompiuteriu, Erika 
pradėjo dirbti seniūnijoje, tačiau 
beveik po 10 metų pabėgo.

„Keitėsi laikai, prasidėjo per-
tvarkymai, atėjo tas amžius, kai 
renkiesi prioritetus. Aš negaliu 
sėdėti  vienoje vietoje, man reikia 
judėjimo, kūrybos, o kokia kūryba 
prie popierių? Kai išėjau, net ne-
buvo minčių kažkur ieškotis darbo 
vietos – ją susikūriau pati“, – pasa-
koja obelietė. 

Padirbėjusi namuose, nuspren-
dė, kad buitis ir darbas vienoje 
erdvėje sunkiai dera, todėl ėmė 
dairytis kitų patalpų. Moters įkurta 

jauki siuvimo ir dizaino studija – 
prieš tai buvo apleistas butas, kurį 
su vyru pertvarkė  daugiausiai savo 
jėgomis. Teko viską griauti, plėšti, 
kloti naujas grindis, dažyti, vyras 
įrengė elektros instaliaciją. Meis-
trų pagalbos prireikė nedaug.

Erika džiaugiasi, kad vyras 
Saulius Rudokas visada palaikė, 
niekada nestabdė jos užsidegimo 
imtis individualios veiklos, skatina 
kurti.

Bijo naujovių
E. Bunytė, siuvanti daugiau 

kaip 20 metų, pastebi, kad klien-
tai ir jų poreikiai keičiasi. Prieš 15 
metų buvo pedagogių laikas – mo-
kytojos viena po kitos ėjo siūdintis 
kostiumėlių.

Dabar ateina klientai, kurie nori 
būti kitokie, turintys savo stilių. 
Kita grupė – žmonės, kuriems dėl 
figūros ypatumų sunku rasti drabu-
žių masinės prekybos vietose.

Prieš karantiną daug užsako-
vių pageidavo šventinių vakarinių 
drabužių, o paskui visos šventės 
baigėsi ir vakarinių suknelių nebe-
reikėjo.

Erika pasakoja, kad klientų po-
reikiai įvairūs, kartas ateina stam-
besnė moteris ir tiesiai šviesiai 
sako: nenoriu būti boba. Tada pra-
sideda kūryba. „Juk stambūs žmo-
nės irgi nori atrodyti pasitempę,   
pasipuošę, surasti kažką išskirtinio 
parduotuvėse jiems sunku. Kartais 
žmonės labai bijo naujovių,  jeigu 
matau, kad abejoja, piešiu, rodau 
variantus, bandau įkalbėti paban-
dyti atrodyti kitaip. Būna taip sal-
du, kai žmogus kažką naujo priima 
ir po to džiaugiasi. Bet jeigu matau, 
kad klientas mąsto standartiškai ir 
kategoriškai ištikimas vienam sti-
liui, neperšu savo nuomonės.  

Paklausta, ko bijo klientės, paš-
nekovė sako – kliošų ir paaiškina: 
moterys galvoja, kad jie storina, 
bet viskas priklauso nuo to ties ku-
ria kūno linija darai kirpimą. Būna 
ir ypatingų pageidavimų, viena 
klientė spalvą suknelei išsirinko 
pamačiusi pro langą augantį vijo-
klį ir paprašė tokios pačios žalios.  

Nepigu, bet įkandama
Prakalbus apie kainas, pašneko-

vė sako, kad pasisiūti drabužį nie-

kada nebuvo pigiau nei nusipirkti 
gatavą, tačiau tai nėra neįkandama. 

„Aš esu provincijoje dirbanti 
siuvėja, neturiu su kuo palygin-
ti, gal net Rokiškyje dar brangiau 
kainuoja, nekalbant jau apie di-
dmiesčius. Ne paslaptis, nemažai 
mano klientų iš Kauno, Vilniaus, 
daug moterų atvažiuoja iš Rokiš-
kio. Tačiau žmonės ateina ne tik 
užsisakyti naujų, bet ir pataisyti 
senų drabužių. Vienas mūsų mies-
telio senukas atnešė marškinius ir 
paprašė, kad pakeisčiau nudilusią 
apykaklę. Marškiniai tokie seni, 
kad turgelyje už eurą būtų galima 
nusipirkti  geresnius, tačiau jam 
savi brangesni. Negi varysi atgal 
– paimu, prisiuvu kitą apykaklę, 
bet negaliu už tai imti pinigų. Arba 
mama, turinti daug vaikučių, prieš 
Rugsėjo 1-ąją atneša pataisyti vai-

ko kelnytes ar sijonuką – ką gali 
iš jų paimti? Man tiesiog sąžinė 
neleidžia. Aš esu empatiška, tai ne 
verslininko bruožas, bet vis tiek 
galvoju, kad negaliu imti daug iš 
tokių žmonių“, – kalba obelietė.

Tautiniai drabužiai
„Viena iš mano meilių – tautinių 

drabužių siuvimas“, – prisipažįsta 
pašnekovė, šiuo metu jau pasiuvu-
si apie 100 aukštaitiškų kostiumų. 

Tačiau pirmas blynas buvo ne-
labai vykęs  – taip kritiškai savo 
pirmąjį bandymą tautiškai papuoš-
ti vietinę Obelių kapelą įvertina 
pašnekovė.

Išstudijavusi tautinių drabužių 
istoriją, siuvimo, audinių subtily-
bes, ornamentiką, detales Erika jau 
aprengė ne vieną meno kolektyvą, 
kartais tautinį kostiumą žmonės 
užsisako individualiai, nes nori jį 
vilkėti iškilmingomis progomis. 
Ilgiau nesulaukus užsakymo tauti-
niam kostiumui, Erikai niežti ran-
kos – rūpi imti ir pasiūti, gal vėliau 
kam prireiks.  

„Atrodytų, galėčiau vestuvines 
sukneles siūti, bet traukia prie tau-
tinių. Tai yra vertybė, palikimas.  
Jaučiu poreikį jį kartais pasiūti. 
Man daug ką reiškia detalės, aukš-
taitiška simbolika, prijaučiu seno-
viniam tikėjimui pagonybei. Turiu 
vidinį šauksmą atiduoti kažkokią 
duoklę tiems laikams“, – sako paš-
nekovė.

Pirmosios brangiausios
Įėjus į Erikos įkurtą dizaino 

studiją Obeliuose, akys užkliūva 
už lėlių, paveikslų. Tai dar vienas  
būdas realizuoti  kūrybinius suma-
nymus.

„Kadangi esu nenuorama, visa-
da norisi kurti. Myliu savo darbą, 
bet man kažko trūksta. Tai gimsta 
lėlės, paveikslai, namų interjero 
detalės“, – prieš porą metų atradusi  
naują veiklą džiaugiasi pašnekovė. 

Studijoje sėdi pirmoji – teksti-
linė, iš lino pagaminta lėlė, antroji  
jau buvo gaminama iš modelino.

Tik šeimininkės akis pastebi, 
kuri lėlė neproporcinga. Nors pas 
klientus jau iškeliavo apie pus-
šimtis lėlių, šios pirmosios autorei 
brangiausios – jos neparduodamos.

Erika pasakoja, kad lėlės daž-
niausiai užsakomos jubiliejus ar 
kitas sukaktis švenčiantiems šei-
mos nariams, draugams. Šis suve-
nyras ypatingas tuo, kad kaip du 
vandens lašai panašus į patį jubi-

Erikos Bunytės pagamintos lėlės iškeliauja ir į užsienio šalis. ( „Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Lėlės, kaip ir žmonės, būna įvairaus amžiaus.
Pasak lėlininkės, kuriant lėles, svarbi 
kiekviena detalė. Pufui pagaminti panaudota ritė.
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Erikos kuriamos lėlės turi gyvus               antrininkus ir stebina klientus panašumu   

liatą. Kartais užsakovai pamatę 
portretinę lėlę būna šokiruoti dėl 
tokio panašumo.   

Erikos sukurtos lėlės iškeliauja 
į Angliją, JAV, Maldyvus,  jas gali-
ma rasti ne vienuose namuose įvai-
riuose Lietuvos miestuose.

Padeda nuotraukos
Gavus užsakymą, Erikos laukia 

nelengva užduotis: sukurti ne tik 
niekada gyvai nematyto žmogaus 
identiškus veido bruožus, bet ir pa-
gauti emociją, veido išraišką, cha-
rakterį, užfiksuoti kūno judesį.  

Moteris sako tyrinėjanti nuo-
traukas, išklausinėjanti apie žmo-
gaus pomėgius, aprangos stilių, net 
profesiją. 

„Gal nereikėtų taip giliai do-
mėtis, bet jeigu kažką darau, turiu 
pasinerti į tai, kaip aktorius įsijau-
čia į savo  vaidmenį. Aš tų žmo-
nių nepažįstu. Kalbant matytum jo 
veido mimiką, girdėtum balsą, bet 
negaliu to pajausti, todėl stengiuo-
si įsigilinti į nuotraukas, prašau, 
kad atsiųstų ir visu ūgiu, profiliu, 
nes svarbi kiekviena detalė, nosies 
kuprelė, kažkoks iškilimas, kūno 

proporcijos. Visada paklausiu, kuo 
užsiima žmogus, tada lengviau su-
kurti jo stilių, tarkime sportininkui 
nebandysi apvilkti švarko“, – apie 
darbo subtilybes pasakoja moteris.

Daro manikiūrą
Erika prisipažįsta, kad sunkiau-

sia jai sekasi pagaminti rankas, 
plaštakas, tačiau visas detales daro 
preciziškai, nėra tokių vietų, ku-
rių „nesimato“. Lėlės gaminamos 
ore stingstančio modelino. Darbas 
panašus į skulptoriaus, veido bruo-
žai dailinami skalpeliu, šveitikliu. 
Kad atrodytų natūraliau, lėlininkė 
blakstienų nepiešia, jas klijuoja, 
siuva batukus, daro manikiūrą, šu-
kuosenas. 

„Pedikiūro dar nedarau“, – juo-
kiasi pašnekovė. 

Lėlių plaukams pagaminti ji 
naudoja angoros avių pluoštą, dažo 
juos natūraliais moteriškais plaukų 
dažais. Darbas užtrunka kelias sa-
vaites, o viena tokia lėlė kainuoja 
apie 250 Eur.

Tvari kūryba
Tvarumas – dar viena tema, ku-

rios šioje studijoje neįmanoma ne-
paliesti. Iš pirmo žvilgsnio  nepa-
sakytum, kad paveikslai, kai kurie 
baldai  sukurti naudojant antrines 
žaliavas. Senos nertos servetėlės 
būtų keliavusios į šiukšlių dėžę, 
tačiau atsidūrė paveiksle. Kitose 
kompozicijose –  tekstilės atraižos, 
kartonas, augalai, putplastis, likęs 
po remonto. Pufų gamybai Erika 
panaudojo nuo kabelių likusias 
rites. Savo eilės laukia palėpėje 
užsilikę stiklai, ant kurių moteris 
planuoja piešti paveikslus. Senų 
langų irgi neišmetė – iš jų pasistatė 
šiltnamį. 

„Gal aš iš prigimties esu ekspe-
rimentatorė. Man nėra rėmų, kad 
taip nedaroma. Man tai kvailiausia 
frazė. Rėmus nustato patys žmo-
nės, tai kodėl aš negaliu padaryti 
kitaip, žinoma, nekenkdama ki-
tiems. Juk viską galima perdaryti, 
jeigu daiktas netinka vienur, jį ga-
lima pritaikyti kitur. Lygiai taip pat 
aš už mainus feisbuko grupėje, kur 
gali išmainyti nenaudojamą daiktą 
į tą, kurio tau reikia“, – sako obe-
lietė Erika Bunytė.

Darbo vietoje gimsta  ir vakarinės suknelės, ir tautiniai kostiumai. Tautinio kostiumo siuvimas – vienas mylimiausių Erikos darbų.

Obelietė yra aprengusi ne vieną saviveiklininkų klektyvą.

Kuriant paveikslus panaudojamos antrinės žaliavos.
Ši pora iškeliavo pas užsakovus į 
Maldyvus.

Pirmosios lėlės netobulos, bet autorei  
brangiausios 
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Ledo ritulys – ne tik berniukams
Enrika PAVILONIENĖ

Visuomenėje vis dar vyrauja 
nuomonė, jog ledo ritulys – tai 
tik berniukų ar vyrų sportas, 
moterims ten ne vieta. Šį mitą 
bando paneigti rokiškietis Vai-
das Valotka, kurio beveik visa 
šeima žaidžia ir gyvena ledo ri-
tuliu.

Taip kaip sesė
Dvylikametė Austėja Valotkai-

tė treniruojasi kartu su berniukais 
Rokiškio KKSC U15 komandoje 
bei atstovauja SLRA (Sostinės 
ledo ritulio akademijos) mergai-
čių komandai. Amelijai Valotkai-
tei, kuriai dabar 10 metų, buvo 
šiek tiek jau lengviau pasirinkti 
sporto šaką. Ji norėjo žaisti taip, 
kaip sesė. Šiuo metu ji ledo ri-
tulį žaidžia su Audriaus Deksnio 
treniruojamais mažaisiais ledo 
ritulininkais. Tik vyresnioji Akvi-
lė labiau linksta į menus – dailę, 
fotografiją, o mažiesiems, penkių 
mėnesių sulaukusiems dvyniams, 
dar viskas prieš akis. Šeima pa-
laiko sportuojančias merginas, 
vežioja į treniruotes.

Reikėjo išlieti energiją
V. Valotka prisimena, jog du-

kra Austėja nuo gimimo buvo hy-
peraktyvus vaikas, neturėjo kur 
išlieti susikaupusios energijos. 
Maždaug prieš 6 metus kartu su 
tėčiu nuėjo pasižiūrėti ledo ritulio 
varžybų ir palaikyti žaidžiančių 
Rokiškio ledo ritulininkų. Aus-
tėjai varžybos taip patiko, jog ji 
pareiškė norą išbandyti šią sporto 
šaką. Tuo metu tėvai nepažinojo 
ledo ritulio trenerių ir žaidžian-

čių mergaičių tiek nebuvo, kiek 
yra dabar, tačiau paprašė žmonos 
pusbrolio, ilgamečio Rokiškio 
ledo ritulio komandos žaidėjo, 
pakalbėti su amžinybėn išėjusiu 
treneriu Genadijumi Fitingovu, 
ar priimtų į komandą jų mergaitę. 
Taip Austėja pateko į ledo ritulio 
komandą ir žaidžia jau apie 5 me-

tus.

Komandos lyderė
Ji nuo pat pirmo pačiūžų užsi-

dėjimo degė noru visko išmokti. 
Tėvai vežiojo ir į treniruotes Vil-
niuje, kur ji buvo pastebėta SLRA 
trenerių bei pakviesta atstovauti 
Sostinės ledo ritulio akademijos 
mergaičių komandai. Su šia ko-
manda puikiai pasirodė Lietuvos 
ledo ritulio pipirų turnyre. Viso 
turnyro metu pelnė 13 įvarčių ir 
buvo viena iš komandos lyderių. 
Taip pat metus laiko atstovavo 
Šiaulių Šaulio ledo ritulio U11 
komandai. Dalyvavo ir tarptauti-
niame turnyre Latvijoje.

Mažoji Amelija ledo ritulį žai-
džia ne ką prasčiau nei sesė bei 
noriai eina į treniruotes. Praėju-
siais metais jau dalyvavo Lietu-
vos ledo ritulio pipirų turnyre. 
Jai buvo lengviau, nes matė, kaip 

vyksta treniruotės, stebėjo ne vie-
nas varžybas.

Palaiko žaidžiančius
Visa Valotkų šeima stebi ledo 

ritulio varžybas per televizo-
rių,  palaiko Lietuvos rinktines, 
tiek vyrų, tiek moterų. Kol ne-
buvo pandemijos suvaržymų, 
važiuodavo žiūrėti kaip žaidžia 
„Rokiškio-Rokiškis“ komandos 
į Daugpilį, palaikydavo Rygos 
„Dinamo“, kurią atstovaudavo 
lietuvis Nerijus Ališauskas, daug-
kartinis Lietuvos rinktinės narys. 
Mergaitės visada laukia tokių iš-
vykų.  

Mažai mergaičių
Rokiškyje dar nėra tiek daug 

mergaičių, žaidžiančių ledo ritulį, 
tad atskiros komandos joms nėra. 
Šiuo metu jos žaidžia kartu su 
berniukais. V. Valotka sako pasva-
jojantis, jog kažkada Rokiškyje 
galėtų atsirasti atskira mergaičių 
komanda ir labai tikisi, jog arti-
miausiu metu tai galėtų ir nutikti. 
„Norėtųsi paskatinti mergaites ir 
jų tėvus nebijoti, ateiti į treniruo-
tes ir išbandyti. Iki 15 metų am-
žiaus vaikai, ledo ritulio metu ne-
turi jokių kontaktinių susidūrimų, 
tad susižeisti ar kitaip nukentėti 
nėra didelių galimybių. Ir nemo-
kėjimas čiuožti pačiūžomis nėra 

kliūtis. Viso to išmokstama. Kai 
kurie sportuojantieji, prisijungę į 
treniruotes vėliau, pralenkia savo 
komandos narius, pradėjusius 
sportuoti daug anksčiau. Yra dau-
gybė tokių pavyzdžių. Ir tai nėra 
nuspėjama. Jei tau patinka, tai ką 
darai – atviri visi keliai“, – sako 
tik prieš tris metus pradėjęs žaisti 
ledo ritulį Vaidas.

Trukdo mitai
„Visi galvoja, kad tai vyriška 

sporto šaka, bet, manau, jie klys-
ta. Merginos ne ką prasčiau gali 
žaisti ledo ritulį ir net geriau už 
kai kuriuos berniukus. Aišku, 
merginos visada nori žaisti su 
merginomis. Ir mano dukros vi-
sada laukia išvykos i Vilnių, kad 
galėtų pasitreniruoti su mergai-
čių komanda.  Vasarą jos taip pat 
leidžia aktyviai, dalyvauja sporto 
stovyklose, važinėja riedučiais, 
dviračiais.  Dažnai paklausiame 
dukrų, ar joms vis dar patinka 
ledo ritulys, nes jos jau beveik 
paauglės, tai jų atsakymas visada 
būna tas pats, kad ledo ritulio jos 
nemes, bent jau kol kas jų tikslas 
yra treniruotis ir ateityje atsto-
vauti Lietuvos moterų ledo ritulio 
rinktinei“, – mitus griauna mer-
gaičių tėtis.

Trūksta užimtumo
V. Valotkos nuomone, Ro-

kiškyje labai trūksta užimtumo 
vaikams ir jaunimui. Mažas pa-
sirinkimas  sporto, meno ar kitų 
užsiėmimų. Yra daugybė įstai-
gų, kuriose būtų galima vykdyti, 
kurti bei rengti tokias veiklas, tik 
reikia tam didelio noro. Vaikus ir 
jaunimą reikia sudominti, įtraukti 
į užsiėmimus, tačiau mūsų mieste 
trūksta entuziastų, kurie tuo užsi-
imtų.

Šiuo metu ledo ritulio vai-
kų (2014-2015 metų)  komanda 
laukia pastiprinimo, berniukų ir 
mergaičių, norinčių užsiimti šiuo 
sportu. Kol nėra ledo, treniruo-
tės vyksta Rokiškio Juozo-Tumo 
Vaižganto gimnazijos salėje. At-
vėsus orams jos persikels į Ledo 
areną. Treniruotės vyksta pirma-
dieniais, antradieniais ir ketvirta-
dieniais nuo 16 val.

Sesės Amelija ir Austėja gyvena ledo rituliu.

Austėja puikiai žaidžia ledo ritulį ir 
pelno apdovanojimus.

Ledo ritulio aikštelėje. (V. Valotkos asmeninio archyvo nuotr.)

Kviečia lankyti ledo ritulio treniruotes
Rokiškio jaunieji ledo ritulinin-

kai ieško pastiprinimo ir kviečia 
berniukus ir mergaites gimusius 
2014-2015 metais lankyti ledo ritu-
lio treniruotes.

 
Treniruotės vyksta J.Tumo-Vaiž-

ganto gimnazijos salėje pirmadie-
niais, antradieniais ir ketvirtadieniais. 
Išliejus ledą jos persikels į ledo areną. 

Vaikų amžiuje žaidžiamas nekon-
taktinis žaidimas, o visu reikiamu 
inventoriumi pasirūpina Rokiškio ra-
jono kūno kultūros ir sporto centras 
(KKSC). 

Kilus klausimams prašome susi-
siekti su treneriu Audriumi Deksniu 
tel. nr.: +370 686 93768.

KKSC inf. Jaunieji rokiškėnai kviečiami lankyti ledo ritulio treniruotes. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Mūsiškiai kol kas toliau 
žygiuoja be pralaimėjimų

Lietuvos moksleivių krepšinio 
lygos U17 B divizione mūsiškiai kol 
kas toliau žygiuoja be pralaimėjimų. 
Antradienį namuose 111:45 buvo su-
triuškinta Kaišiadorių ŠSC komanda 
ir iškovota trečioji pergalė čempiona-
te iš tiek pat galimų.

 
34 taškais prie pergalės prisidėjo Sal-

vijus Laužadis, 18 pelnė Nojus Naprys, 
16 taškų Augusto Bimbos sąskaitoje.

Rokiškio kūno kultūros ir sporto 
centro komanda kol kas išlieka vieninte-
le savo pogrupyje nepralaimėjusia eki-
pa, artimiausias iššūkis rokiškėnų laukia 
jau šį ketvirtadienį Vilniuje.

KKSC inf. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)
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Kelionė pas mamą kainavo 60 parų arešto
Aušra MALINAUSKIENĖ

Vyrui buvo uždrausta vai-
ruoti, tačiau jis vis tiek nusi-
pirko automobilį ir važiavo tol, 
kol nesustabdė policija. Kelio-
nė baigėsi teisme, kuris nese-
niai priėmė sprendimą ir vyriš-
kiui skyrė du mėnesius arešto, 
draudimą vairuoti 5 metus ir 
konfiskavo automobilį. 

Išgėrė alaus ir išvažiavo
Istorija nutiko prieš trejetą 

mėnesių – 2022 m. rugpjūčio 13 
d., apie 03.25 val. L. A. neblai-
vus vairavo automobilį „Ford 
Focus“, kurį iš nepažįstamo vy-
riškio nusipirko rugpjūčio 11 d. 
Vilniuje. Kadangi pirkėjas buvo 
girtas, sutartyje trūko parašų, be 
to, jis atsimena, kad automobilį 
įsigijo už 100 eurų. Nors auto-
mobilis priklauso jam, tačiau ne-
spėjo „Fordo“ įregistruoti savo 
vardu.

Rugpjūčio 12-osios dieną L. 
A. nuvažiavo pas draugą ir gėrė 
alų, o naktį – apie 03.00 val., iš-
vyko pas mamą. Įvažiavęs į Ro-

kiškį, Vytauto gatvėje, pamatė, 
kad jį stabdo policijos automobi-
lis įjungtais garso ir šviesos si-
gnalais. Nestojo, įsuko į V. Lašo 
gatvę, o pravažiavęs Rokiškio 
rajono ligoninę įsuko į kažkieno 
kiemą ir tik ten sustojo.

Neturėjo teisės vairuoti
Tą lemtingą naktį Vytauto g. 

patruliuojanti pareigūnė apie 
03.20 val. pamatė, kad į Rokiš-

Susitikimas prie alaus su draugu Vilniuje baigėsi teisme. 
(Asociatyvi „Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

kio miestą nuo Žiobiškio kaimo 
pusės atvažiuoja automobilis, 
kuriam nebuvo apšviestas nume-
ris ir nedegė galinis žibintas. Su 
kolega ji nusprendė sustabdyti 
ir patikrinti. Pradėjo važiuoti iš 
paskos, įjungė švyturėlius, ta-
čiau automobilis vis tiek nestojo. 
Galiausiai vairuotojas sustojo tik 
viename iš kiemų. 

Tai buvo raudonos spalvos au-
tomobilis ,,Ford Focus“, o jame 

sėdėjo vyriškis. Kai pareigūnė 
priėjo prie automobilio, ji išvy-
do, jog vairuotojo vietoje sėdi 
jai pažįstamas L. A., kuris pik-
tybiškai vengė atlikti 2020 m. 
gruodžio mėn. įsiteisėjusio teis-
mo įsakymo paskirtą draudimą 
vairuoti 5 metus. Teisių jis nie-
kada nėra turėjęs, tačiau vis tiek 
girtas nusipirko automobilį ir su 
juo važiavo tol, kol jį sustabdė 
policijos pareigūnai. Be to, L. 
A. grubiai ir jau ne pirmą kartą 
ignoravo eismo saugumo taisy-
kles.

Teigė nieko negėręs
Pareigūnams bendraujant su 

vairuotoju, nuo jo sklido alkoho-
lio kvapas. Kaltinamasis tvirtino 
tądien nieko negėręs, tačiau jam 
buvo pasiūlyta pasitikrinti girtu-
mą, ir jis sutiko.

Pirmą kartą įpūtė apie 3 pro-
miles. Tada išlipo iš automo-
bilio, pasivaikščiojo po įvykio 
vietą.  Po kurio laiko pakartoti-
nu pūtimu vėl įpūtė tas pačias 3 
promiles. L. A. sutiko su girtu-
mu, bet netikėjo, kad galėjo tiek 

daug įpūsti.
Rugpjūčio 17 d. Panevėžio 

apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato Rokiškio policijos 
tyrėjos tarnybiniame pranešime 
nurodyta alkotesterio paklaida 
1,7 proc., tad nustatytas girtumas 
– 2,949 promilės.

Teistumas neišnykęs
Parenkant bausmės dydžius L. 

A., atsižvelgta į tai, kad jis teistas 
už analogiškus nusikalstamus, 
teistumas neišnykęs, daug kartų 
baustas administracine tvarka, 
nedirba, Rokiškio psichiatrijos 
ligoninėje gydytas 4 kartus, taip 
pat diagnozuoti psichikos ir elge-
sio sutrikimai vartojant alkoholį, 
psichozinis ir adaptacijos sutri-
kimas. Lengvinanti aplinkybė ta, 
jog kaltinamasis prisipažino vi-
siškai kaltu ir nuoširdžiai gailisi. 

Kadangi kaltinamasis savo 
kaltę pripažino, jam skirta baus-
mė 90 parų arešto mažintina vie-
nu trečdaliu ir sutrumpėjo iki 60 
parų, 5 metus uždrausta vairuoti. 
Automobilis ,,Ford Focus“ kon-
fiskuotas valstybės nuosavybėn.

Pėstiesiems – dovanos 
nuo policijos pareigūnų

Lapkritis – pats tamsiausias 
mėnuo! Bendraudami su gyvento-
jais primename, kaip svarbu nau-
doti šviesą atspindinčius elementus 
(atšvaitus, ryškiaspalves liemenes, 
žibintus…) tamsiuoju paros metu, 
ypač neapšviestuose keliuose.

 Pėstieji dažnai pamiršta, kad KET 
galioja ne tik automobilių vairuoto-
jams, bet ir jiems. Dažnas pėstysis 
ne tik pamiršta atšvaitus tamsiuoju 
paros metu, bet nepaiso šviesoforo 
signalų ir nesilaiko kitų nustatytų rei-
kalavimų. 

Akcijos metu padovanojome pės-
tiesiems atšvaitus, stengėmės pre-
venciškai atkreipti pėsčiųjų dėmesį, 
primindami jų pareigas, kad nelai-
mingų atsitikimų gatvėje būtų kuo 
mažiau.

Panevėžio apskrities VPK inf.

Rokiškio pareigūnai mieste dalino atšvaitus. (Rokiškio policijos bendruomenės pareigūnų nuotr.)

KRONIKA
Degė medinis perdengimas

Lapkričio 14 d. 18 val. 06 min. gautas pranešimas, kad Tumasonių 
kaime, Obelių seniūnijoje, dega namas. Atvykus priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnyboms ir atlikus žvalgybą nustatyta, kad degė  
aukšto medinis perdengimas aplink kaminą.

Vagių grobis – akumuliatoriai

Lapkričio 14 d. 7 val. 40 min., Rokiškio rajone, pavogti du 
akumuliatoriai, kurie buvo prijungti prie šviesoforų tvarkomo kelio 
ruože. Nuostolis – 822 eurai.
Tos pačios dienos rytą 8 val. 17 min., Rokiškio rajone, iš namo 
rūsio pavogti akumuliatoriai, suktukai, pakrovėjai, dviratis. 
Įtariamasis (gim. 2001 m.) sulaikytas.
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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 karka-
siniuose namuose bei butai, kurių nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 
proc., nebus perkami.
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekil-
nojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigiji-
mo 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 įsigi-
jimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Paraiškos vertinimo kriterijai: kaina, buto techninė būklė ir energinio nau-
dingumo klasė.
Pirkimo dokumentus galima gauti gali gauti savivaldybės administracijo-
je, Respublikos g. 94, Rokiškyje, prieš tai pasiskambinę Turto valdymo ir 
ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojai 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 pasi-
skambinti 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 parduoda-
mo 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 pa-
raišką ir derėtis dėl buto pardavimo (jei paraišką teikia ne pats savininkas 
arba kai butas nuosavybės teise priklauso keliems asmenims).
Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 2022 m. lapkričio 30 
d. 10.30 val. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 8 aukšto salė-
je, Respublikos g. 94, Rokiškyje.

Užs. 1971

Informuojame žemės sklypo Nr.7340/0004:75 
esančio Šilų k., Kazliškio sen., Rokiškio r., pa-
veldėtojus, kad R.Barono žemėtvarkos dar-
bų įmonės matininkas Eugenijus Mikulėnas 
(kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-328) 
2022-12-07 d. 11.45 val. vykdys žemės skly-
po Nr.7340/0004:122 esančio Šilų k., Kazliš-
kio sen., Rokiškio r., ribų ženklinimo darbus. 
Prireikus išsamesnės informacijos, prašom 
kreiptis į R.Barono žemėtvarkos įmonės E.Mi-
kulėną adresu Taikos g.5, Rokiškis el. paštu ka-
volzeme@parok.lt. arba telefonu 861295721; 
861295720

Užs. 1972

Informuojame žemės sklypo Nr.7347/0003:60 
esančio Laibgalių k., Jūžintų sen., Rokiškio r., 
savininkus, kad R.Barono žemėtvarkos darbų 
įmonės matininkas Eugenijus Mikulėnas (kva-
lifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-328) 2022-
12-12 d. 11 val., vykdys žemės sklypo Nr.507-
4 esančio Laibgalių k., Jūžintų sen., Rokiškio 
r., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsames-
nės informacijos, prašom kreiptis į R.Barono 
žemėtvarkos įmonės E.Mikulėną adresu Tai-
kos g.5, Rokiškis el. paštu kavolzeme@parok.
lt. arba telefonu 861295721; 861295720

Užs. 1974

Lapkričio 25 d. (penktadienį) 
10 val. šaukiamas Rokiškio 
rajono savivaldybės tarybos 
posėdis. Posėdis vyks Rokiš-
kio rajono savivaldybės I a. 
salėje. Tarybos posėdžio dar-
botvarkė ir sprendimų projek-

tai skelbiami interneto svetainėje adresu: 
http://old.rokiskis.lt/lt/e-demokratija/po-
sedziai.html

Užs. 1973
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• Vidaus apdailos darbai. 
Glaistymas, dažymas, tapetavimas, 
laminato dėjimas ir kiti darbai.  
Tel. 8 600 97 107. Rokiškis
• Įvairūs būsto apdailos ir remonto 
darbai. Gipso kartono plokščių 
montavimas be dažymo, laminuotų 
grindų klojimas, įvairių baldų 
surinkimas, montavimas.  
Tel. 8 641 48 256. Rokiškis
• Perkraustymo ir pervežimo 
paslaugos krovininiu mikroautobusu 
Lietuvoje ir užsienyje. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 625 77 872. Rokiškis
• Meškutė Luna! Staigmena į Jūsų 
namus. Tel. 8 643 55 163. Rokiškis
• Pavežimo, pervežimo paslaugos. 
Tel. 8 605 26 260. Rokiškis
• MB Plienroka - geriausi 
sprendimai mažam ir dideliam 
ūkiui! Grūdų apdorojimo įrangos 
projektavimas, montavimas ir 
aptarnavimas. Kviečiame jau dabar 
pasinaudoti vertingu pasiūlymu 
atnaujinti vamzdynų sistemą 
geresnėmis sąlygomis.  
Tel. 8 607 04 050. Rokiškis

PERKA

Senus žurnalus, knygas, laikraščius. 
Dėžes, lagaminus, butelius. 
Plėšomus kalendorius. Senus 
žaislus, indus, autentiškus verpinius. 
Smulkius baldus. Kitus autentiškus 
sendaikčius. Tel. 8 625 32 533. 
Pasvalys
• Perku garažą Rokiškyje.  
Tel. 8 683 52 087. Rokiškis

• Perkame miškus Rokiškio ir 
aplinkiniuose rajonuose.  
Tel. 8 677 08 977. Rokiškis
• Perku metalinį vamzdį 40-50-60 
centimetrų skersmens. Siūlyti nuo 
1,50 m. Skambinti vakare.  
Tel. 8 618 77 130. Anykščiai
• Parduodate namą ar sodybą? 
Nupirkčiau paliekamus sendaikčius. 

NUOMA
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• Išsinuomočiau žemės ūkio 
paskirties žemę Rokiškio rajone. 
Žemė gali būti apleista. Nuomos 
kaina pagal susitarimą.  
Tel. 8 621 27 880. Rokiškis
• Išnuomojamas naujai 
suremontuotas 1 kambario butas 
Taikos g. 19. Nauji baldai su buitine 
technika. Įmontuojamas šaldytuvas, 
skalbimo mašina su džiovyklės 
funkcija, indaplovė ir kt. Namas 
renovuotas. Atskiras įėjimas kuriuo 
naudojasi tik 4 butai. Kaina 250 Eur. 
Tel. 8 629 66 698. Rokiškis
• Išnuomojamas namelis. Visos 
komunikacijos, baldai, dušo kabina, 
tualetas, židinys. Galimi įvairūs 
nuomos variantai &ndash; tiek 
trumpalaikė, tiek ilgalaikė nuoma. 
Tel. 8 699 61 320. Rokiškis
• Išnuomojamas 2 kambarių 
butas&nbsp;. Tel. 8 615 28 891. 
Rokiškis
• Ieškau išsinuomoti žemės.  
Tel. 8 615 46 365. Rokiškis

SIŪLO DARBĄ

• Reikalingas pagalbinis darbuotojas. 
Visa informacija telefonu.  
Tel. 8 685 20 329. Rokiškis
• Skubiai ieškoma pardavėja 
įmonėje UAB CESTA. Kreiptis į 
parduotuvės vadovę telefonu.  
Tel. 8 611 22 573. Rokiškis
• Siūlau darbą vaikinui su B 
kategorijos pažymėjimu. Nuo 
val. iki 4 val. 5 per dieną vairuoti. 
Darbas ne kas dieną, būtų į savaitę 
du, tris kartus. Padėti pakrauti 

autobusiuką nedideli, iškrauti. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 603 03 310. Rokiškis
• Ieškomas tinkuotojas dirbti su 
gipsiniais tinkais. Darbas Vilniuje, 
apgyvendinu nemokamai, darbo 
įrankius duodu. Reikalingas tik su 
patirtimi. Kaina 2500 Eur.  
Tel. 8 603 63 036. Rokiškis
• MB Rokelda reikalingas 
elektromonteris. Kaina 1500 Eur. 
Tel. 8 610 10 233. Rokiškis
• 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

IEŠKO DARBO
• Vyras ieško bet kokio darbo.  
Tel. 8 629 11 572. Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Turiu patirties 
prekyboje, tinka gamybos darbai ir 
pan.  Gali būti naktinė pamaina.  
Tel. 8 622 69 561. Rokiškis
• 33 m. moteris ieško darbo. Galiu 
prižiūrėti senyvo amžiaus žmones, 
vaikus. Tel. 8 661 35 531. 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

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 3 kambarių butą Ragelių k. 2 a. 
8 būtų name. Plastikiniai langai, 
reikalingas remontas. Kaina 4500 
Eur. Tel. 8 601 31 004. Rokiškis
• Namą arba keičiu į butą. Namas 
Rokiškio mieste. Yra įvestas trifazis, 
valda aptverta, kiemas trinkelėmis 
išklotas, miesto kanalizacija, 
vanduo, tvarkingas. Kaina derinama 
vietoje. Tel. 8 675 38 370. Rokiškis
• 2 butų namą. Kiekviename aukšte 
po atskirą virtuvę, atskirą tualetą, 
vonią. Puikiai tiktų dviem šeimoms. 
Kiekviename aukšte po 68 kv. m, 
įrengtas rūsys panašaus ploto ir 
palėpė panašaus ploto. Du garažai, 
uždaras kiemas apsodintas tujomis. 
Kaina 105000 Eur.  
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties žemės 
sklypą Rokiškio raj., Obelių sen., 
Šileikių k. 8,0872 ha ploto (kad. nr. 

7325/0001:6). Atlikti geodeziniai 
matavimai. Be tarpininkų. Išimta 
pažyma pardavimui, galima iškarto 
forminti pas notarą. Kaina 27000 
Eur. Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties žemės 
sklypą 9,67 ha ploto Zarasų raj., 
Didėjos k. Netoli didelio ežero (kad. 
nr. 4364/0002:0064) arba keičiu 
į 2 kambarių butą Rokiškyje. Yra 
žemės nuomininkas, puikiai tiktų 
investicijai. Kaina 29000 Eur.  
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Erdvų 1 kambario 37 kv. m butą 
Panevėžio g. Didelė virtuvė 9 kv. 
m. Butas tinkamas nuomai (150 
Eur garantuotai). Prekybos centras, 
klinika šalia. Kaina 26200 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Pradėtą renovuoti alytnamį 
Žiobiškyje. Pakeisti langai, kamino 
įdėklas, apšiltintas ir įrengtas 2 
aukštas, pakeista el. instaliacija, 
sutvarkytas san. mazgas. Galima 
su 6 mėn. senumo baldais. Kaina 
derinama, tiktų ir išsimokėtinai. 
Kaina 25000 Eur. Tel. 8 615 53 643. 
Rokiškis
• 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
• 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

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

AUGALAI

BALDAI

• Lovą su dėže patalynei. 120 cm 
pločio čiužinys. Kaina 210 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Sofą-lovą. Kieta. Kaina 78 Eur. 
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Viengulį fotelį. Gulima dalis 60 
cm pločio, visiškai galima išardyti 
eksploatuojant. Kaina 72 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Spintą 3 durų. Pagal užsakymą 
pagaminta, kokybiška plokštė, 
stumdomos durys, aukštis 250 cm. 
Kaina 255 Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Geros būklės komodą. Kaina 58 
Eur. Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Komodą. Apie 80 cm pločio. Kaina 
61 Eur. Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Dvigulę sofą. Išsiskleidžia į priekį, 
pagal sieną 180 cm. Kaina 72 Eur. 
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Stalą 80x80 cm. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 683 15 125. Rokiškis
• Viengulę lovą su dėže patalynei. 90 
cm pločio. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Žurnalinį staliuką 125x63 cm 
dydžio. Turi mechanizmą, kuris 
leidžia reguliuoti aukštį. Taip pat 
galima staliuką padidinti. Kaina 50 

Eur. Tel. 8 652 99 052. Rokiškis
• Mažai naudotą skrynią. Tvirta, 
medinė 60x100x49 cm. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 646 81 861. Rokiškis
• 4 virtuvines kėdes. 5 Eur/vnt. Visas 
iškarto. Tel. 8 652 99 052. Rokiškis
• Naują virtuvinį kampą. Papildomas 
tel. nr. 862877547. Kaina 135 Eur. 
Tel. 8 612 94 783. Rokiškis
• Naują emaliuotą vonią.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Naują kabinamą veidrodį su rėmu. 
Kaina 33 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis

• Drabužių džiovyklę Bosch. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 674 57 019. Rokiškis
• Naujus ketaus radiatorius.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• 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. 
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

BUITINĖ TECHNIKA

• Dovanoju 1 metų dvi jūrų kiaulytes 
su narvu ir nameliu.  
Tel. 8 600 28 956. Rokiškis
• Dovanoju Obelis. Supjaustyti ir 
pasiimti patiems. Tel. 8 600 52 867. 
Rokiškis
• Dovanojame 3 mėn. šuniuką. 
 Tel. 8 607 08 239. Rokiškis
• Dovanojame 2 mėn. šuniuką 
(patinėlis). Mama grynakraujė 
vokiečių aviganė. Šuniukas 
energingas, smalsus ir labai 
žaismingas. Užaugs didelis.  
Tel. 8 615 96 590. Rokiškis
• Dovanoju elektrinį vandens 
šildytuvą 50 l. Tel. 8 653 47 563. 
Rokiškis

DOVANOJA
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• Drabužius neštukei. Pora kelnių, 
džinsus, megztukus, suknelę. Kelnes 
H&amp;M/Mama, 38 dydžio. Už 
viską 20 Eur. Tel. 8 686 22 679. 
Rokiškis
• Kokybiškus mažai dėvėtus darbo 
batus priekyje kaustytu metalu. 
Elten, Atlas firmų. Įvairių dydžių 
(40-45), užsegami, užrišami S1, 
S2, S3 saugumo klasės. Turiu apie 
30 porų, tiks ir organizacijai ir 
kolektyvui. Kaina nuo 10 iki 20 Eur. 
už porą. Tel. 8 692 26 516. Rokiškis
• Mažai dėvėtus vyriškus kailinius 
iš naturalaus avikailio. Dydis 50-IV. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Timberland firmos laikrodį. 
Labai tikslus ir išvaizdus, apyrankė 
originali odinė. Nešiotas. Atsakau į 
sms. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 679 72 890. Rokiškis
• 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

DRABUŽIAI/AVALYNĖ

GARSO TECHNIKA

• Radijo imtuvą VEF-214. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA
• 66 cm Sharp televizorių su visais 
priedais. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis
• 140 cm įstrižainės LG televizorių. 
4k raiška, išmanusis, Wifi. Būklė 
kaip naujo, jokių defektų. Buvo 
mokėta 600 Eur., yra pirkimo 
dokumentai. Kaina 320 Eur.  
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis
• Sony DVD grotuvą. Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Kineskopinį spalvotą televizorių 
Samsung. Įstrižainė 35 cm. Kaina 15 
Eur. Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Juostinį fotoaparatą Zorkii-4. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Kilnojamą foto didintuvą UPA-5M 
ir du bakelius foto juostų ryškinimui. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis

• Palydovinę anteną 1,65 m 
diametro. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

• Triušius ir jų skerdieną.  
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis
• Skubiai vištas ir antis. 
Nėra galimybės auginti toliau. 
Antis po 15 Eur/vnt., vištos po 5 
Eur., gaidžiukas baltas 10 Eur. Yra 
Muskusinių porelė ir trys kitos 
veislės. Juodupė. Tel. 8 684 07 875. 
Rokiškis
• Pigiai išparduodu naudotus triušių 
narvus su šėryklomis ir girdyklomis. 
Liko 8 vnt.  Obeliai.  
Tel. 8 686 87 492. Rokiškis
• Pavalkus arkliui su priedais. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 682 30 962. 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

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Tepalus nuo nagų grybelio. 
Siunčiu. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 646 04 605. Jonava
• Naujus įvairius klausos aparatus. 
Siunčiu. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 646 04 605. Jonava
• Sausas malkas, lentas, sienų 
rąstelius, stogo medieną. Atvežu nuo 
3 iki 4 m. Kaina su atvežimu. Kaina 
130 Eur. Tel. 8 603 03 310. Rokiškis
• Likutį Tena sauskelnių ir Tena 
kelnaičių. Tel. 8 612 98 076. 
Kupiškis
• Mažai naudotą neįgaliojo 
vežiojimo vežimėlį. Valdomas 
ligonio palydovo. Skirtas iki 120 kg 
asmeniui. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 612 98 076. Kupiškis
• Skaldytas arba kaladėmis malkas. 
Po 7 m pristatau. Tel. 8 610 17 664. 
Rokiškis
• Elektros variklį su reduktoriumi 
2,2 kW, 1400 apsukų. Kaina 100 
Eur. Reduktorius 20 Eur. Passat B6 
dešinės pusės galinį žibintą 10 Eur. 
Tel. 8 698 72 751. Rokiškis
• Skaldytas kaladėmis malkas. 
Kainos telefonu. Tel. 8 616 51 956. 
Rokiškis
• Rūkyklą su krosnele. Kaina 250 
Eur. Tel. 8 638 92 946. Rokiškis
• Medinę duoninę. Kaina 13 Eur. 
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Naujas Moskvich padangas, 
karbiuratorių, benzininį vandens 
siurblį. Tel. 8 610 17 664. Rokiškis
• Sausas malkas. Atvežu.  

KITA

Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Popieriaus smulkintuvą. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Verpimo ratelį su siūlų vyniotuvu. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Tvirtą automatikos skydo dėžę 
50x50x26 cm. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Du trifazius elektros kirtiklius 100 
ir 250 A. Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Lankstų varinį kabelį 4x16. Ilgis 4 
m. Kaina 10 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Bebokštės vandens siurblinės 
valdymo skydą 380 V iki 16 A. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Transformatorių 230/24 V – 0,05 
KVA. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Tarpinės rėles 24 ir 230 V.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Naudotus magnetinius paleidėjus 
PME-211 380/230 V, 25 A, PME-
121. Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Trifazį el. automatą: AE tipo 63 
A. Kaina 7 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Kraujospūdžio matuoklį Microlife. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 681 55 002. 
Rokiškis
• Kraujospūdžio matuoklį. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• Tvirtinimo diržai. Metaliniai 
sujungimai su sriegiu.  
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Sausas supjautas medienos 
atraižas. Vežu nedideliais kiekiais. 
Tel. 8 602 87 040. Rokiškis
• 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

• 1 - kompaktišką mechaninę 
klaviatūrą. Daug RGB pasirinkčių, 
jungtis Type-C (laido nepridedu), 
kaina 30 Eur. 2 - mechaninę 
klaviatūrą (šviečianti raudonai, daug 
apšvietimo pasirinkčių), jungtis 
paprasta Usb, kaina 20 Eur.  
Tel. 8 696 34 330. Rokiškis
• Gerai veikiantį kompiuterį DELL 
Inspiron 5521 su pakrovėju. 5 
procesorius, 8 GB, RAM, HD, 
Grapfics 4000+Radeon HD 
8500m/8700m 2 GB, 128 SSD. 

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

Nelaiko baterija. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Planšetinį kompiuterį Huawei 
Media Tab T3 10. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 679 72 890. Rokiškis

• 5 maišus mažų bulvių. Kaina 6 
Eur. Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Medų stiklainiuose po 1 kg. 
Obeliai. Tel. 8 686 87 492. Rokiškis
• 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

MAISTO PRODUKTAI

• Geros būklės iPhone 8 64 GB. 
Spalva sidabrine. Magnetinis 
dėkliukas. Kroviklis. Domina 
keitimas. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Labai geros būklės telefoną iPhone 
6S 16 GB. Spalva sidabrinė. Kaina 
70 Eur. Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Idealios būklės kaip naują iPhone 
8 64 GB. Spalva Gold. Dokumentai, 
dėžutė, dėkliukas, ausinės, uždėtas 
apsauginis stikliukas ant ekrano. 
Pirktas naujas Lietuvoje. Domina 
keitimas. Kaina 180 Eur. Tel. 8 602 
16 269. Rokiškis
• Nenaudotą telefoną Nokia. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 681 55 002. 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

MOBILIEJI TELEFONAI

• Elektroninį instrumentą. Nežinau 
kaip naudotis. Tel. 8 612 19 481. 
Kaunas

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• Ieškau kas padovanotų seną 
sovietinį televizorių, radiją, 
magnetofoną. Šilelis‚ Horizont, 
Vesna‚ Elektronika, VEF, Leningrad 
ar kitų pavadinimų.  
Tel. 8 671 28 810. Pasvalys
• Ieškau kas padovanotų didesnį 
kiekį knygų. Tel. 8 619 20 517. 
Pasvalys

PRAŠO PADOVANOTI

• Labai geros būklės vežimėlį. Kaina 
140 Eur. Tel. 8 671 14 878. Rokiškis
• Puikios būklės vaikų kambario 
baldus. Kartu su čiužiniu. Viršuje 
yra lova, spintelės rūbams susidėti 
ir mokyklos reikmėms. Labai 
kompaktiški ir praktiški baldai 
vienoje vietoje. Kaina 460 Eur.  
Tel. 8 679 69 228. Rokiškis
• Automobilį-lagaminą. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 672 29 449. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Rastas auskaras. Tel. 8 621 46 600. 
Rokiškis
• Rasta banko kortelė. Pamėtėjąs V. 
B. Skambinti telefonu.  
Tel. 8 686 26 668. Rokiškis
• Rasti raktai Panevėžio g. prieš 
IKI prekybos centrą, automobilių 
aikštelėje. Tel. 8 671 49 863. 
Rokiškis

RASTA, PAMESTA

• Pjūklą Stihl. Kaina 115 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
• 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

• Riedučius. 38 -39 dydis. Kaina 7 
Eur. Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• 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

SPORTO/LAISVALAIKIO
PREKĖS

• Plastikinius juodus vamzdžius 
kanalizacijai. Uponor gamintojo, 2,5 
m ilgio, 140 mm diametro. 10 vnt. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 658 95 077. 
Rokiškis
• Veikiantį akumuliatorinį suktuką 
Makita 12V. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 682 74 872. Rokiškis
• Trifazes obliavimo pjovimo 
stakles. Tel. 8 606 87 558. Biržai
• Geltona suvirinimo aparatą. 220 W 
arba jungiasi 400 W, galia 250 A, 
220 Eur. Trifazį suvirinimo aparatą 
Viriteka, 195 Eur. Tel. 8 675 88 304. 
Kupiškis
• Naują automobilinį kompresorių. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 602 16 269. 
Rokiškis
• Ketaus šulinio žiedą. Skersmuo 62 
cm. Kaina 11 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis
• Stiklą. 6 mm storio, 91x25 cm, 6 
vnt. ir 4 mm, 157x35 cm, 2 vnt.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Dolomito skaldos atsijas. 0,5 
frakcijos apie 26 t. Kaina sutartinė. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 628 93 099. 
Rokiškis
• Sriegiapjovę vamzdžiams. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Silikatinius blokelius. Vienas 

STATYBINĖ ĮRANGA



SKELBIMAI14 www.rokiskiosirena.lt
2022 m. lapkričio 18 d.

padėklas Arko M18 - 60 vnt. apie 
0,73 kub. m - 85 Eur. Du padėklai 
Arko M10 210 vnt. apie 1,4 kub. m 
- padėklas 80 Eur. Pasiimti patiems. 
Tel. 8 614 43 199. Rokiškis
• 5 kub. m storasienę cisterną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Lapuočių dailylentes.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Pjautą statybinę medieną. Ilgis iki 
8 m. Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Įvairią medieną: ąžuolines lentas 
6-7 cm storio, pušines-eglines lentas 
4 cm storio. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 686 09 050. Rokiškis
• 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

• Du kultivatorius. Vieno plotis 3 
m. Buvo naudojamas prie MTZ-80, 
320 Eur. Kitas kultivatorius apie 
1,6 m, naudojamas prie T-25, 80 
Eur.  
Tel. 8 614 60 187. Rokiškis
• Įvairias dalis: Karpatec 
ekskavatoriaus siurblius, 
paskirstytojus ir cilindrus, 
reduktorius, rusiško plūgo 
verstuves, T-40 darbinį prailgintoją, 
MTZ- 80/82 tepalinį radiatorių, 
puskačių. Tel. 8 614 60 187. 
Rokiškis
• Traktoriaus MTZ-52 dokumentus. 
Yra valstybinis numeris. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 676 78 801. 
Rokiškis
• Jumz buldozerį. Tinka visiems 
traktoriams. Ir sniegui valyti ir 
žemėms lyginti. Kabinasi ant 
galinio hidraulio. Kaina 270 Eur.  
Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Sėjamąją 3500 Eur., kompakterį 
3000 Eur., kultivatorių 1000 Eur. 
Kaina 3000 Eur. Tel. 8 609 76 754. 
Rokiškis
• Naudotus skriemulius 12, 13, 20, 
22 cm diametro. Tel. 8 682 30 962. 

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

Rokiškis
• 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

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Audi 80. 1,8 l, benzinas, TA iki 
2023-09. Yra kablys, centrinis. Kaina 
380 Eur. Tel. 8 657 63 386. Rokiškis
• 2002 m. Renault Espace. Kaina 
1000 Eur. Tel. 8 646 49 930. Rokiškis
• Renault Espace. 2002 m., yra TA. 
Kaina 1000 Eur. Tel. 8 674 57 019. 
Rokiškis
• Toyota Avensis, 2001 m., 81 kW, 
2 l, dyzelis. Siurblio defektas. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 621 58 984. Rokiškis
• Savos gamybos priekabą su 
lingėmis. Be dokumentų. Kaina 250 
Eur. Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• Rimtą el. dviratį Propehe. Reikia 
akumuliatoriaus ir pakrovėjo. Kaina 
300 Eur. Tel. 8 627 31 058. Rokiškis
• VW Golf. 2008 m., 1,9 l, TDI, 77 
kW, TA iki 2023-04, universalas. Su 
variklio defektu, kodas BXE 
(neprasisuka, reikalingas variklio 
remontas). Kaina 1400 Eur.  
Tel. 8 673 06 263. Panevėžys
• VW Transporter T5. 2003 m., 
1,9 l, TDI, 77 kW, TA iki 2023-04. 
Krovininis mikroautobusiukas. Pilnai 
važiuojantis, turintis kėbulo defektų. 
Kaina 3000 Eur.  
Tel. 8 673 06 263. Panevėžys
• Passat B5,5. 1,8 l, 110 kW, Turbo, 
benzinas. Kaina 1100 Eur.  
Tel. 8 621 27 880. Rokiškis
• Peugeot 207SW. 2008 m., 1,4 
l, benzinas, TA iki 2023-05. 
Tvarkingas, pavarų dėžė mechaninė, 
panoraminis stogas. Kaina 2000 Eur. 
Tel. 8 610 19 607. Rokiškis
• Tvarkingą BMW 118D. 2007-12, 
105 kW. Nesenai pakeista turbina, 
pašalinti tepalu nuotekiai, geros 
žieminės padangos. Dėl daugiau 
informacijos kreiptis telefonu, Viber, 
Whatsapp. Kaina 4000 Eur.  
Tel. 8 696 38 718. Rokiškis
• Toyota Yaris. 2002 m., 1,4 l, D4D, 
dyzelis, 2 durų, TA nėra. Užsikuria, 
labiau tinka dalimis. Kaina galutinė. 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 672 99 407. 

Rokiškis
• 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

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Padangas R14 175/65 M+S. 2 vnt. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 624 80 112. 
Rokiškis
• Golf 4 dalimis. Tel. 8 604 61 511. 
Rokiškis
• Passat B5 B5+ dalimis. 1,9 l, 81 
kW, 85 kW, 96 kW. Tel. 8 682 58 004. 
Rokiškis
• Lengvojo lydinio ratlankių  
dangtelius BMW. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Ratlankių R16 Audi originalius 
gaubtus. 3 vnt. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Dvi padangas M+S R16 215/65. 
Likutis apie 5 mm. Kaina už abi. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 682 38 705. 
Rokiškis
• Ratlankius R17 su vasarinėmis 
padangomis. Nuo Audi A4 B7. Kaina 
220 Eur. Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Audi A4 dalimis. 2007 m., 2 l, 
universalas, dyzelis. Tel. 8 623 03 533. 
Rokiškis
• Įvairius automobilinius CD grotuvus. 
Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 602 16 269. Rokiškis
• Hyundai Matrix dalimis. 1,6 l, 
dyzelis. Tel. 8 627 68 692. Rokiškis
• Labai geras dygliuotas padangas 
Goodyear 205/55 R16 su lengvojo 
lydinio ratlankiais. Tel. 8 605 03 052. 
Rokiškis
• Seat Leon dalimis. 2006 m., 2,0 
l, TDI, 103 kW. Tel. 8 655 08 291. 
Rokiškis
• Geras žiemines padangas su 
skardiniais ratlankiais R16 195/60. 
Tvirtinimas 5x112. Kaina 120 Eur. 
Tel. 8 679 14 253. Rokiškis
• Pigiai keturtaktį 80 kub. motociklo 
variklį. Keturių bėgių, mechaninė 
pavarų dėžė. Pilnos komplektacijos. 
Tel. 8 676 78 801. Rokiškis
• Ratlankius su padangomis R14 
185/70 M+S. 5 skilių 100 tarp 
varžtų. VW, 7 mm, geros. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• BMW E61 galinį bamperį, 
slenksčius, posparnius. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 647 48 007. Rokiškis
• Kuro purkštukus tinkančius Toyota 
Avensis, Avensis Verso, Previa, Rav4. 
2 l, D. Kodas Denso 23670-27030. 
Yra 2 vnt., tikrinti, kaina po 70 Eur. 
Analogai 23670-27010, 23670-29015, 
23670-29035, 23670-29036, 095000-
015x, 095000-057x. Kaina 70 Eur. 

Tel. 8 636 00 696. Rokiškis
• Lengvojo lydinio ratlankius su 
žieminėmis padangomis R16 .  
Tel. 8 677 58 323. Rokiškis
• 195/65 R16C autobusiuko padangas. 
Kaina 25 Eur. Tel. 8 622 11 457. 
Rokiškis
• 195/65 R15 komplektą 60 Eur (6-7 
mm), 195/65 R15 2 vnt. 30 Eur (6-7 
mm)  215/55 R16 2 vnt. 30 Eur (5-6 
mm). Tel. 8 622 11 457. Rokiškis
• Automobilinį radijo imtuvą 
Bylina-207. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Lengvojo lydinio ratlankius R14 su 
padangomis. 4 vnt., kaina už visus. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 681 55 002. 
Rokiškis
• VW Passat B4, B3, VW Golf 3, 2 
įvairias dalis. Salonai, amortizatoriai, 
duslintuvai ir kt. Tel. 8 698 55 357. 
Rokiškis
• Audi A4 B6 dalimis. 2004 m., 1,9 l, 
TDI. Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• Dalimis: Audi A6, 1995 m., 2,5 l, 
103 kW, TDI ir 85 kW, TDI C-4, 1992 
m. Tel. 8 698 55 357. Rokiškis
• 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 pusės veidrodėlį.  
Tel. 8 614 87 836. 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. Tel. 8 698 55 357. 
Rokiškis
• Ratlankius su naujomis žieminėmis 
padangomis nuo Opel Astra. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 698 55 357. Rokiškis



07:30 Peliukas Stiuartas Litlis 
08:00 Šaunusis Skūbis-Dū 
08:30 Tomo ir Džerio šou 
09:00 Ogis ir tarakonai 
09:10 Niko. Mažas broliukas - didelė 
bėda 
10:45 Kitokia Pelenės istorija 
12:40 Mis Slaptoji agentė 2
15:00 Kvailių auksas
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Kaukės
22:10 Megalodonas 
00:25 Skvoteriai

Btv

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu 
07:00 Lietuvos galiūnų čempionato 
I-asis etapas 
08:00 Pričiupom! 

08:30 Tauro ragas
09:00 Baltijos galiūnų komandų 
čempionatas 
10:00 Lego meistrai 
11:00 Gyvenimas ties riba 
12:10 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai 
13:15 Nacionaliniai darbo ypatumai 
14:20 Ekstrasensų mūšis 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Utenos Uniclub Casino - Juventus - 
Šiaulių Šiauliai 
19:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Pasvalio Pieno žvaigždės - Kauno 
Žalgiris
21:45 Gyvi numirėliai 
22:45 Netikėta sėkmė
00:35 Žmonijos biuras

Lrytas

07.00 Neišsižadėk
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06:00 Himnas
06:02 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
06:30 Nuomonę ant stalo! 
07:30 Bendrom jėgom 
08:30 Mano pasas 
meluoja
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
09:30 Žinios
12:00 Miestų paslaptys
12:50 Bitės dienoraštis 
13:50 Jaunasis Morsas 
15:20 Nepamirštas 
Vilnius
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas

17:30 Beatos virtuvė
18:30 Žinios
19:00 Langas į valdžią
19:30 Ateities istorija. Lietuva
20:30 Panorama
21:00 Miuziklo garsai
23:00 Gyvenimas – ne vaikų 
darželis
00:30 Queen. Vengriškoji 
rapsodija

Tv3

06:00 Triukšmingi namai 
06:30 Slibinų dresuotojai. 
Pašėlusios gaudynės 
07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga
07:30 Keista šeimynėlė
08:00 Slibinų dresuotojai. 
Pašėlusios gaudynės 
08:30 Simpsonai 

09:00 Į sveikatą!
09:30 Sėkmės istorijos
10:00 Virtuvės istorijos
10:30 Gardu Gardu 
11:00 Penkių žvaigždučių būstas
11:30 Kosmosas. Erdvės ir laiko 
odisėja
12:35 Normas, lokys iš Šiaurės: 
raktai į karalystę 
14:25 K-9 
16:35 Viliojimo menas 
18:30 TV3 žinios 
19:30 galvOK 
21:30 Visi pasaulio pinigai

Lnk

06:05 Beprotiškos melodijos 
06:35 Zigis ir Ryklys 
06:55 Žmogus-voras 
07:25 Peliukas Stiuartas Litlis 

07:55 Šaunusis Skūbis-Dū 
08:25 Tomo ir Džerio šou 
08:55 Beprotiškos melodijos 
09:25 Ogis ir tarakonai 
09:55 Megamaindas 
11:45 Beprotiškiausios melodijos 
13:35 Ko nori mergina
15:45 Jis sako Taip!
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Mažoji pėda 
21:20 Už borto 
23:35 Blogoms mergaitėms viskas 

Btv

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu 
07:00 Kosta Rika. Gamtos 
prabudimas 
08:00 Pričiupom!

09:00 Miško atspalviai
09:30 Gyvenu čia
10:00 Lego meistrai 
11:00 Kosta Rika. Gamtos 
prabudimas 
12:10 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai 
13:15 Nacionaliniai darbo 
ypatumai 
14:20 Ekstrasensų mūšis 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Jonavos CBet - Panevėžio 7Bet-
Lietkabelis
19:30 Aš matau tavo balsą
21:35 Žmonijos biuras
23:30 Oušeno dvyliktukas 
01:55 Amerikietiškos imtynės

Lrytas

07.00 Juvelyrų klanas

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

SE
K

M
A

D
IE

N
IS

 1
1.

20

06:00 Himnas
06:02 Beatos virtuvė
07:00 Veranda
07:30 Šventadienio mintys
08:00 Išpažinimai
08:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
09:00 Gyventi kaime gera
09:30 Gamtininko užrašai
10:00 Gustavo 
enciklopedija 
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mano geriausias 
draugas
12:00 Nuo aušros iki 
sutemų
12:50 Įstabiausi pusiaujo 
gyvūnai
13:45 Agata Kristi. 

Mįslingos žmogžudystės 
15:20 Gimę džiaugtis
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:30 Duokim garo! 
17:15 2022 FIFA pasaulio futbolo 
čempionatas. Atidarymo ceremonija
17:45 2022 FIFA pasaulio futbolo 
čempionatas. A grupė. Kataras – 
Ekvadoras
20:00 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Gernsio literatūros ir bulvių 
lupenų pyrago draugija 
23:05 Tuščia karūna
00:45 Gyvenimas – ne vaikų darželis

Tv3

06:00 Triukšmingi namai
06:30 Slibinų dresuotojai. Pašėlusios 
gaudynės 

07:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga
07:30 Keista šeimynėlė
08:00 Slibinų dresuotojai. Pašėlusios 
gaudynės 
08:30 Simpsonai 
09:00 Svajonių ūkis 
09:30 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal moteris
11:00 Svajonių sodai 
12:00 Galapagai
13:10 Flukas 
15:05 Prancūziškas bučinys 
17:20 Starkus stato
18:30 TV3 žinios 
19:30 X Faktorius
22:00 Žudiko asmens sargybinis

Lnk

06:00 Beprotiškos melodijos 
06:30 Zigis ir Ryklys 
07:00 Žvėrelių būrys 

08.00 Kuriantys Lietuvą
08.30 Kaimo akademija
09.00 Aiškiaregė
10.00 Krepšinio pasaulyje
10.30 Gyvenimas versle
11.00 Atliekų kultūra
11.30 Sveikatos kodas
12.00 Vieno nusikaltimo istorija 
14.00 Teisingumo agentai
16.00 Žinios
16.30 24/7
17.30 Pusvalandis su Valatka
18.00 Žinios
18.30 Krepšinio pasaulyje
19.00 Aiškiaregė
20.00 Žinios
20.30 Lietuvos mokyklos
21.00 Klausimėlis
21.30 24/7
22.30 Žinios
23.00 Vieno nusikaltimo istorija 
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas  
09:45 Įstatymas ir tvarka
10:30 Paskutinis pėdsakas 
11:15 Euromaxx
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Kaip atsiranda 
daiktai 
13:00 Bendrom jėgom
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Seselė Beti
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda

19:00 Daiktų istorijos
20:00 Panorama
20:45 2022 FIFA pasaulio futbolo 
čempionatas. B grupė. JAV – 
Velsas.
23:00 Dviračio žinios
23:30 Helsinkio sindromas 
(Helsinki-syndrooma). Detektyvinis 
serialas. 2022 m. Suomija, 
00:20 Įstatymas ir tvarka

Tv3

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

11:00 Bjaurusis ančiukas
12:00 Nuodėminga žemė
14:00 Meilė ir pinigai
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba
18:30TV3 žinios 
19:30 Dėmesio centre su Edmundu 
Jakilaičiu
20:00 Karštai su tv3.lt
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 Kaip nužudyti Ganterį

Lnk

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

10:00 Monikai reikia meilės 
10:30 KK2 penktadienis
12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Būk mano saulė 
15:30 Lemties paslaptys 
16:35 Labas vakaras, Lietuva 
18:30 Žinios 
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki.... 
21:00 Rimti reikalai 5 
21:30 Žinios
22:30 Pagirios Tailande

Btv

06:00 Kalnietis 
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:25 44-as skyrius 
09:25 Šuo 

10:35 Nacionaliniai darbo ypatumai 
11:35 Mentalistas 
12:30 Kalnietis 
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 44-as skyrius 
15:55 Šuo 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Kėdainių Nevėžis–Optibet - 
Klaipėdos Neptūnas
21:00 10 000 metų prieš Kristų 
23:10 Gyvi numirėliai

Lrytas

06.15 TV parduotuvė
06.30 Reali mistika
07.30 Aiškiaregė
10.00 Pirmi kartai

10.30 Gyvenimas versle
11.00 Paslaptys
12.00 Pusvalandis su Valatka
12.30 Kaimo akademija
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteri
16.30 Lietuva tiesiogiai
17.00 Laisvės TV
18.00 Reporteris
18.30 Neatrasta Rusija
19.00 Pėdsakas
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Paslaptys
22.30 Reporteris
23.00 Lietuva tiesiogiai
23.30 Laisvės TV
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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
11:45 2022 FIFA pasaulio 
futbolo čempionatas. C 
grupė. Argentina – Saudo 
Arabija
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
15:00 Žinios
16:30 Seselė Beti
17:15 Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 

18:30 Svarbi valanda
19:00 (Ne)emigrantai
20:00 Panorama
20:45 2022 FIFA pasaulio futbolo 
čempionatas. D grupė. Prancūzija – 
Australija
23:00 Dviračio žinios
23:30 Helsinkio sindromas  
00:20 Įstatymas ir tvarka

Tv3

06:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga
06:35 Triukšmingi namai
07:10 Slibinų dresuotojai. Pašėlusios 
gaudynės
07:45 Karštai su tv3.lt 
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
11:00 Bjaurusis ančiukas

12:00 Nuodėminga žemė
14:00 Meilė ir pinigai
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios 
19:30 Dėmesio centre su Edmundu 
Jakilaičiu
20:00 Prieš srovę
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 Žudymo grandinė

Lnk

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

11:00 Nuo... Iki... 
12:00 Vidurdienio žinios 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Būk mano saulė 
15:30 Lemties paslaptys 
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 5 
21:30 Žinios
22:30 Amerikos pabėgėlis

Btv

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

11:35 Mentalistas 
12:30 Kalnietis 
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 44-as skyrius 
15:55 Šuo 
17:00 Info diena 
17:30 Mentalistas 
18:30 CSI. Kriminalistai 
19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas 
20:30 Pričiupom!
21:00 Sala 
23:50 10 000 metų prieš Kristų

Lrytas

06.15 TV parduotuvė
06.30 Reali mistika
07.30 Švarūs miestai – švari Lietuva
08.00 Neišsižadėk

09.00 Vieno nusikaltimo istorija 
10.00 Pėdsakas
11.00 Paslaptys
12.00 Sveikatos kodas
12.40 Sveikatos kodas
13.00  Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Lietuva tiesiogiai
17.00 Likimo vingiai 
18.00 Reporteris
18.30 Neatrasta Rusija
19.00 Pėdsakas
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Paslaptys
22.30 Reporteris
23.00  Lietuva tiesiogiai
23.30 Neatrasta Rusija



Visais laikais, kiekvienoje 
šeimoje moteris turi savo 
atskirą kambarėlį, kur ji 
ilsisi nuo vyro ir vaikų, 
linksminasi... Nori – pietus 
gamina, nori – indus plauna.

***
Vyras atsisėdo pažiūrėti 

televizoriaus ir ėmė šaukti:
- Neik į tą bažnyčią, asile!!!
Žmona klausia:
- Siaubo filmą žiūri?
Vyras:
- Ne, mūsų vestuvių vaizdo 

įrašą.
***
Petriukas pasakoja savo 

draugui:
- Vakar du kartus gavau nuo 

tėvo...
- Tai už ką pirmąkart? - 

klausia draugas.
- Parodžiau jam pažymių 

knygelę...
- O antrą?
- Pasakiau, kad čia jo.
***
Dantų gydytojo kabinete 

mama prašo Petriuko:
- Petriuk, būk gerutis, 

išsižiok, kad dėdė galėtų 
ištraukti savo pirštą.

***

Mokytoja klausia Petriuko:
- Petriuk, kuo būsi užaugęs?
Petriukas:
- Televizijos laidų žiūrovu!
***
Grįžta mokinys iš mokyklos 

ir pareiškia tėvams:
- Viskas, į mokyklą aš 

daugiau neisiu!
Tėvai klausia jį:
- Kodėl? Kas atsitiko?
- Rašyti aš nemoku, skaityti 

irgi nemoku. Tai dar ir kalbėtis 
neleidžia!

***
Kalbasi dvi draugės:
- Vyras norėjo meilužę 

įsitaisyti... Vos atkalbėjau. 
Sakau, brangu, neištempsim. 
Geriau, sakau, aš įsitaisysiu 
meilužį, papildomas litas gi 
namuose pravers.

***
Skambutis į duris:
- Kas ten?
- Policija.
- Ko norit?
- Pasikalbėt reikia.
- Keliese esat?
- Dviese.
- Tai kalbėkitės.

Lapkričio 18-oji, 
penktadienis, 

46 savaitė
Iki Naujųjų liko  43 dienų

Dangaus kūnai: 
saulė teka 7.55 val. 
leidžiasi 16.12 val. 

Dienos ilgumas 8.17 val.
Mėnulis (delčia)

Latvijos nepriklausomybės diena
Europos supratimo apie antibiotikus 

diena
Tarptautinė nerūkymo diena

Jauno vyno šventė
Pasaulinė filosofijos diena

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Salomėja, Ginvydas, Ginvydė, Otonas, 
Romanas, Otas, Vestina

Rytoj: Matilda, Dainotas, Rimgaudė, 
Dainius

Poryt: Feliksas, Jovydas, Vaidvilė, 
Laimis

Šiandien Lietuvos istorijoje:
1881 — gimė skulptorius Juozas Zi-

karas. Mirė 1944 m.
1903 — gimė skulptorius Bernardas 

Bučas. Mirė 1979 m.
1907 — gimė operos solistas Juozas 

Mažeika. Mirė 1976 m.
1926 — gimė dailininkas Boleslovas 

Klova. Mirė 1986 m.
1937 — gimė literatūros tyrinėtojas 

Rytis Trimonis.
1940 — įkurtas Panevėžio dramos 

teatras.
1946 — mirė vyskupas Vincentas Bo-

risevičius. Gimė 1887 m.
1956 — gimė istorikas Alfredas Bum-

blauskas.
1988 — Lietuvos SSR Aukščiausioji 

Taryba suteikė valstybinį statusą lietuvių 
kalbai, tautinei vėliavai ir himnui.

Šiandien pasaulio istorijoje:
1830 — paskelbta Belgijos nepriklau-

somybė.
1860 — gimė lenkų pianistas ir po-

litikas Ignacy Jan Paderewski (Ignacas 
Janas Paderevskis), 1919 metais tapęs 
Lenkijos premjeru bei 1940 metais šalies 
prezidentu.

1883 — JAV įvestos keturios laiko 
juostos.

1903 — Panama ir JAV pasirašė su-
tartį dėl Panamos kanalo statybos.

1905 — Danijos Princas Carles (Karo-
lis) buvo išrinktas Norvegijos karaliumi.

1918 — Latvija paskelbė nepriklau-
somybę.

1923 — gimė pirmasis JAV astro-
nautas (1961 m.) Alan Shepard (Alanas 
Šepardas).

1936 — Vokietija ir Italija pripažino 
generolo Francisco Franco (Francisko 
Franko) vyriausybę Ispanijoje.

Post scriptum:
Vargas draugus išblaško.

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas 

Lapkričio 18 d. Naktį -3
Dieną -2

ŠR,
3-8 m/s

Lapkričio 19 d. Naktį -5
Dieną -3

PR,
3-8 m/s

Lapkričio 20 d. Naktį -6
Dieną -3

PR,
4-9 m/s

Lapkričio 21 d. Naktį -6
Dieną -1

PR,
4-9 m/s

Orų prognozė lapkričio 18 - 22 d.

Troškinti kotletai rausvame padaže

1. Faršą išminkyti su kiaušiniu, prieskoniais mėsais bei džiūvėsėliais. Pagal skonį 
pagardinti druska.
2. Formuoti kotletukus ir sudėti į skardą. Kepti iki 180 C laipsnių įkaitintoje 
orkaitėje apie 30 minučių.
3. Iškepusius kotletus sudėti į puodą, užpilti pieno, pomidorų padažo ir miltų 
mišinį. Pakaitinti, kol užvirs.
4. Patiekiant dar galima pabarstyti žalumynais. Skanaus!

INGREDIENTAI:
• 1 kilogramas kiaulienos faršo
• 300 mililitrų pieno
• 1 vienetas kiaušinių
• 1 saujelė maltų džiūvėsėlių
• 2 šaukštai pomidorų padažo
• 1 šaukštas miltų
• pagal skonį prieskonių mėsai
• pagal skonį drusko

ANEKDOTAI
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