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Žiemiškuose keliuose – moderni technika 
ir sunkiai į kalną pūškuojantys traktoriukai

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Iškritęs pirmasis sniegas su-
kėlė ant kojų kelių priežiūros 
tarnybas. Rokiškio rajone vals-
tybiniuose keliuose žiemą dar-
buojasi 5–6 barstytuvai, sniego 
valymo technika. Seniūnijos 
savo gyvenvietes nuo sniego va-
duoja senais traktoriais.

Barsto ne visada
Kelininkai sako, kad pirmas 

žiemiškas krikštas, lyginant su 
praėjusiu, kai pirmosiomis dieno-
mis susidarė 20 cm storio sniego 
danga, praėjo gana ramiai.

Tačiau sulig pirmuoju sniegu 
pasipila ir gyventojų priekaištai, 
kodėl pirmiausiai barstomi vieni 
keliai, kiti – vėliau ar visai ne-
barstomi.

 AB „Kelių priežiūra“ Rokiškio 
tarnybos vadovas Laimis Magyla 
sako, kad nuvalyti vienu metu 
kelis šimtus kilometrų Rokiškio 
rajone esančių valstybinių kelių 
neįmanoma. Kol valomi ir barsto-
mi didžiausio eismo intensyvumo 
pagrindiniai keliai, mažiau dėme-
sio tenka mažesnio mažesniems 
keliukams, žvyrkeliams.

„Žmonės labai jautrūs šiuo 
klausimu, jiems atrodo, kad kie-
kvienas kelias turi būti pabarsty-
tas čia ir dabar, tačiau kiekvienam 
keliui yra atitinkami reikalavi-
mai. Žinoma, vartotojai tikisi, 
kad važiuojant į darbą kelias jau 
bus geras, tačiau taip tikrai nėra. 
Tarkim, jeigu važiuoji iš Aleksan-
dravėlės 7–8 val. ryto, kelias dar 
nebus nuvalytas. Penkto lygio ke-
liuose (pvz. į Duokiškį), esant su-
spaustam sniegui, mes neturime 
jo nutirpdyti. Turime tik nuvalyti 
– pagal reikalavimus yra numaty-
ta, koks turi būti suspausto sniego 
storis, kiek gali būti puraus snie-
go. Pabarstyti ketvirto ir penkto 
lygio kelius reikia tik esant ypač 
sudėtingoms oro sąlygoms, kai 
yra šlapias ledas arba lijundra“, – 
kalbėjo L. Magyla.

Tik druska
Pasak Rokiškio tarnybos vado-

vo, nuo lapkričio 1 d. įsigaliojo 
reikalavimas, kad trečio priežiū-
ros lygio keliai būtų barstomi tik 
druska, anksčiau galima buvo 
naudoti smėlio ir druskos mišinį.

Rokiškio rajone visų pirma 
barstomi ir valomi šie keliai: Nr. 
120 Radiškis–Anykščiai–Ro-
kiškis 64,393–85,575 km (link 
Kamajų), Nr. 122 Daugpilis–Ro-
kiškis–Panevėžys  0,0–23,0 km 
(link Obelių),  Nr. 117 Zarasai–
Bradesiai–Obeliai 27,347–40,964 
km (Obeliai–Bradesiai), Nr. 122 
Daugpilis–Rokiškis–Panevėžys  
23,0–41,245 km (link Kupiškio), 
Nr. 123 Biržai–Pandėlys–Rokiš-
kis 31,70–66,758 km (link Pan-
delio), Nr. 3601 Rokiškis –Juo-
dupė–Onuškis–Ilzenbergas 0,00 
–17,6 (iki Juodupės miestelio pa-
baigos), Nr. 3620 Juodupė–Ale-
knos–Aknystė 0,00–1,0 km (link 
Aleknų), Nr. 3604 Rokiškis–Ma-
neivos–Naujasodė 0,00–4,649 
km (iki Steponių), Nr. 3607 Čel-
kiai–Jūžintai–Užpaliai 0,00–4,00 
km (iki Laibgalių), Nr. 3623 Ro-
kiškio–Žiobiškis–Paliepis 0,00–
2,30 km (nuo Rokiškio bažnyčios 
iki Uljanavos pabaigos).

Prognozės
Paklaustas, kurie kelio ruo-

žai Rokiškio rajone žiemą kelia 

didesnį pavojų vairuotojams, L. 
Magykla atkreipia dėmesį į via-
duką, kur pasitaiko pavojingų si-
tuacijų. 

„Kitų kelio ruožų neišskirčiau. 
Būna, kad lygioje vietoje į šalike-
lę nuvažiuoja. Saugumas priklau-
so ir nuo pačių gyventojų, ar jie 
imasi atsargumo priemonių, tin-
kamai paruošia automobilį, kad 
galėtų pasiekti gyvenvietes. Jeigu 
gyvena prie žvyrkelio, reikėtų pa-
sirūpinti ir dygliuotomis padango-
mis“, – sakė pašnekovas.   

Permainingos žiemos diktuo-
ja kelininkams darbo valandas. 
Kadangi meteorologai, progno-
zuodami orus kelioms dienoms į 
priekį, dažnai prašauna pro šalį, 
kelininkai naudoja ir savo infor-
macines technologijas, kurios 
pagal įvairius parametrus padeda 
numatyti kelių būklę ir eismo są-
lygas.

Daug metų kelių priežiūros tar-
nyboje dirbantis L. Magyla sako, 
kad kelininkai žino vietas, kuriose 
pašąla pirmiausiai. Kad nereikėtų 
apvažiuoti viso rajono ir žiūrėti, 
ar nėra slidu, tikrinamos būtent 
tos vietos.

Prireiktų savaitės
Pandėlio seniūnijoje vietinės 

reikšmės keliai sudaro 287 km, 
iš jų spėjama nuvalyti tik apie 
pusantro šimto kilometrų. Pandė-
lio seniūno Algirdas Kulys sako, 
kad seniūnijos žinioj du trakto-
riai sniego valymui ir barstymui. 
Dauguma seniūnijos kelių yra 
žvyrkeliai, todėl barstomi labai 
retai, dažniau valomi. Didžiau-
sia problema, anot seniūno, kad 
gyventojai nori greito rezultato, 
tačiau su 23 metų senumo rusiška 
technika tai padaryti nėra lengva. 
Užpusčius kelius seniūnija sukasi 
kaip išmano: kviečiasi pagalbon 
ūkininkus, kai visai nebespėja, 
samdo įmonę, turinčią galinges-
nę techniką, tada darbas vyksta 
sparčiau. Ūkininkai nesileidžia 

samdomi, nenori pirkimų ir biuro-
kratinių procedūrų, todėl tvarkant 
kelius talkina geranoriškai.

A. Kulys sako: „Jeigu prasidė-
tų stiprus snygis, kaip praėjusios 
žiemos pradžioje, prireiktų savai-
tės dirbant su viršvalandžiais, kol 
traktoriumi apvažiuotų visą teri-
toriją. Valyti pradedama nuo la-
biau apkrautų kelių, tačiau tenka 
pasirūpinti ir atokesnėmis sody-
bomis, nes gyventojai nerimauja, 
kad prireikus negalės privažiuoti 
greitosios medicininės pagalbos 
automobilis ar pats žmogus nega-
lės išvažiuoti duonos nusipirkti.“

Žiemos šiltėja, tačiau galima 
tik spėlioti, ar darbo keliuose bus 
mažiau. Seniūnas juokauja: jeigu 
pavyktų sutarti su dangumi, būtų 
lengviau darbus planuoti.

Traktorius ne malūnsparnis
Kriaunų seniūnija irgi negali 

pasigirti modernia kelių valymo 
technika. Turi vieną traktorių, ku-
ris dažnai genda. Seniūnė Akvilė 
Šaltenė nelinksmai juokauja, kad 
iškritus sniegui pakvimpa ne Ka-
lėdom, o naujais rūpesčiais. Smė-
lio barstytuvo seniūnija neturi, 
prireikus pabarstyti pagrindines 
gatves, samdo „Lašų“ žemės ūkio 
bendrovę. Kartais smėlį ranko-
mis barsto seniūnijos darbinin-
kai. Įsigyjant techniką, seniūni-

joms tenka skaičiuoti, ko labiau 
reikia. Kriauniškiai vasarą pirko  
žoliapjovę kelkraščiams šienauti, 
žiemai įsigijo atsarginį sniego va-
lytuvą, senasis lūžta. Pinigų kitai 
technikai neliko. Seniūnė sako: 
„Situacija visur ta pati, o savival-
dybės biudžetas irgi ne guminis.“

Kriaunų seniūnijos valdos ma-
žesnės, vietinės reikšmės keliai 
driekiasi 126 km, tačiau visur 
suspėti irgi sudėtinga. Prisnigus 
iš visų pusių pasipila gyventojų 
priekaištai, tačiau, pasak seniū-
nės, traktorius ne malūnsparnis – 
jeigu išvažiuoja į vieną pusę, ten 
ir valo. 

„Žmonės įsivaizduoja, kad kie-
kvienas kelias yra prioritetinis, 
bet mes nusistatėme tvarką, kad 
pirmiausiai nuvalome kelius, ku-
riais važiuoja mokykliniai auto-
busai, tada pagal gyvenvietes, iš 
kurių daugiausiai žmonių važiuo-
ja į darbus.  Kriaunos, Lašai, Ba-
jorai, Bagdoniškis – taip ir dėlio-
jame“, – apie seniūnijos aktualijas 
kalba A. Šaltenė.  

Žmonės reiklesni
Darbą apsunkina tai, kad Kriau-

nų apylinkėse daug kalvotų vietų. 
Sniegą valantis senas traktorius 
kartais net į kalną neužvažiuoja.  

Seniūnė pastebi: gyventojų rei-
klumas didėja. Net nuvalius snie-
gą nuo kelio, kai kurie žmonės 
pyksta, kad užverčiami privažia-
vimai. Kriaunose yra daug sody-
bas nusipirkusių vilniečių, kurie 
čia vasaroja, o žiemą atvažiuoja 
porą kartų, tačiau ir pageidauja, 
kad keliai visada būtų nuvalyti.

„Prisimenu, pas senelius atva-
žiuoji, palieki mašiną ir klampoji 
kilometrais, ir žiemą, ir vasarą per 
purvą.  Dabar žmonės labai daug 
reikalauja, būna net tokių absur-
diškų pageidavimų, kai prašo at-
važiuoti, palaukti, kol atidarys 
vartus ir dar kiemą išvalyti...

 Seni atokiau gyvenantys žmo-
nės nelieka atkirsti, reaguojame, 
padedame. Dirbame ir savait-
galiais, kai reikia, ir naktį išva-
žiuojame, nėra taip, kad miegam 
ir niekas niekam nerūpi“, – sako 
pašnekovė.

Kelininkai darbuojasi nuo 4 valandos ryto.

Kelių barstymui ir valymui parengta technika. (AB „Kelių priežiūra“ archyvo nuotr.)
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Velykalnyje tęsiami laisvalaikio 
zonos tvarkymo darbai

Aušra MALINAUSKIENĖ

Praėjusią savaitę Rokiškyje, 
Velykalnyje, pradėti laisvalaikio 
zonos tvarkymo darbai. Per pus-
metį, iki kitų metų liepos, tikima-
si juos užbaigti, o tuomet šioje 
vietoje atsiras dar vieta aktyvaus 
laisvalaikio ir poilsio erdvė rokiš-
kėnams bei svečiams.

Kaip „Rokiškio Sirenai“ sakė 
„Velykalnio“ bendruomenės direk-
torius, rajono tarybos narys Stasys 
Mekšėnas, šiuo metu toliau tęsia-
mas projekto V. Lašo gatvėje 8, 
Rokiškyje, įgyvendinimas, jame 
numatytas teritorijos aplink tven-
kinį grunto sutvarkymas, žemės 
paviršiaus suformavimas kalvai ir 
amfiteatrui, taip pat parko zonos ir 
paplūdimio teritorijos įrengimas. 

„Pernai gruodį pradėjo kasti 
tvenkinį, o dabar jau ruošiame teri-
toriją tolesniems darbams, oras kol 
kas tam tinkamas. Gruntas aplink 

tvenkinį pradėtas lyginti lapkričio 
17-ąją, iki kitų metų birželio 30 die-
nos turime pabaigti darbus. Šiemet 
jų reikia atlikti už 20 tūkst. eurų, 
šias lėšas skyrė Rokiškio rajono sa-
vivaldybė“, – kalbėjo S. Mekšėnas. 

Prie projekto – „Velykalnio“ 
bendruomenės parko įrengimo, 15 
tūkst. eurų suma prisidėjo ir pati 
vietos bendruomenė. Iš viso bus su-
tvarkyta 20 hektarų teritorija. 

„Noriu pasidžiaugti „Velykal-

nio“ bendruomene, kuri yra labai 
draugiška, nori, kad čia būtų gera 
gyventi, todėl jai rūpi mūsų aplin-
ka. Prisidėjome ne tik prie šio pro-
jekto, bet ir nusipirkome šviestuvus 
gatvėms, juos sumontavo Rokiškio 

miesto seniūnijos darbuotojai. Gra-
žiai bendraujame su miesto seniūnu 
Arūnu Krasausku, bet šiaip visas 
bėdas pirmiausiai bandome patys 
išsispręsti“, – pasakojo S. Mekšė-
nas. 

Pasak S. Mekšėno, po gero pusmečio darbai turėtų būti užbaigti. Aplink tvenkinį pradėta lyginti teritorija. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Kviečiame rinkti pavadinimą Rokiškio 
daugiafunkcei sporto salei!

Aušra MALINAUSKIENĖ

Iki gruodžio 1 dienos rokiškė-
nai ir ne tik kviečiami siūlyti pa-
vadinimą statomai Rokiškio dau-
giafunkcei sporto salei. 

Savo pavadinimą galite pasiūlyti 
įrašydami jį Rokiškio rajono savi-
valdybės socialiniame tinkle „Fa-
cebook“ arba balsuoti už patinkantį, 
kurį jau pateikė kiti. 

„Lietuviai apie gerą daiktą sako: 
„Kaip pavadinsi, taip nepagadinsi“! 
Kviečiame rokiškėnus ir Rokiškio 
bičiulius siūlyti pavadinimą sta-
tomai naujutėlaitei daugiafunkcei 
sporto salei. Komentaruose rašy-
kite savo sukurtą pavadinimą arba 
pažymėkite širdele patinkantį kito 
žmogaus pasiūlytą pavadinimą. Pa-

siūlymus rinksime iki gruodžio 1 
d.“, – rašoma Rokiškio rajono savi-
valdybės „Facebook“ paskyroje. 

Kaip „Rokiškio Sirenai“ sakė Va-
lerijus Rancevas, Rokiškio rajono 
savivaldybės administracijos direk-
toriaus pavaduotojas, norėtųsi, kad 
naujoji sporto salė turėtų savo pa-
vadinimą, o variantus galima siūlyti 
pora savaičių, iki gruodžio 1-osios. 

„Ilgiau daryti apklausos nėra 
prasmės, nes žmonės, kaip greit 
įsijungia į apklausas, po to taip pat 
greit tokie pasiūlymai nugrimzta 
užmarštin. Jeigu vis tik atsiras ori-
ginalus pavadinimo variantas, kuris 
patiks visiems ir bus pakankami bal-
savusių už jį, tuomet naujo sporto 
centro atidarymo proga, pagerbsime 
ir įvertinsime laimėtoją“, – sakė V. 
Rancevas.

Rokiškėnai gali siūlyti vardus statomam sporto centrui. 

Kavoliškyje ir Skemuose – 
naujas gatvių apšvietimas

Kavoliškyje naujais LED šviestuvais apšviesta Melioratorių gatvė. 
(„Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Aušra MALINAUSKIENĖ

Šalia Rokiškio miesto esan-
čiame Kavoliškyje Melioratorių 
gatvė nušvito naujais LED švies-
tuvais apšviesta. Lygiai taip pat 
buvo sutvarkytas apšvietimas ir 
Skemuose, Sniegių, Rokiškio  ga-
tvėse. Gruodžio pradžioje paaiš-
kės, kiek Rokiškio kaimiškajai 
seniūnijai pavyko sutaupyti lėšų 
senas natrio lempas pakeičiant 
moderniais LED šviestuvais. 

Pasak Rokiškio kaimiškosios se-
niūnijos seniūnės Dalios Janulienės, 
vasaros-rudens laikotarpiu buvo at-
naujintas dviejų šios seniūnijos gy-
venviečių apšvietimas.

„Naujai apšviesta ne tik Kavoliš-
kių Melioratorių gatvė, bet ir Skemų 
Sniegių gatvė. Pirmojoje senos na-
trio lempos pakeistos 16 LED švies-
tuvų, o Skemuose iš naujo pakloti 
elektros kabeliai, pastatyta 14 naujų 
šviestuvų su LED lempomis. Taip 

pat buvo atnaujinti valdymo skyde-
liai. Kai gruodžio mėnesį nuimsime 
elektros skaitliukų parodymus, ma-
tysime, kiek sunaudojome elektros 
ir kiek mums pavyko sutaupyti nau-
dojant taupiąsias lempas“, – kalbėjo 
D. Janulienė. 

Šių abiejų gyvenviečių gatvių 
apšvietimas, kiti remonto ir atnau-
jinimo darbai buvo atliekami Ro-
kiškio rajono savivaldybės biudžeto 
lėšomis. Tai Rokiškio kaimiškajai 
seniūnijai kainavo 22 360 eurų. 

„Nežiūrint į tai, kad nemažai in-
vestuota į apšvietimo linijų atnau-
jinimą, seniūnijoje dar yra likę 27 
šviestuvai su 250 kW galia ir 134 
šviestuvai su 150 kW galia. Tokios 
apšvietimo lempos sunaudoja ne-
mažus elektros energijos kiekius. 
Tad perspektyvoje į elektros linijų ir 
šviestuvų atnaujinimą dar reikės in-
vestuoti. Planuojama, jei bus skirta 
lėšų, atnaujinti Žiobiškio kaimo ap-
švietimą“, – sakė D. Janulienė. 

Juodupėje 
remontuojamos 
gatvės, Rokiškyje 
tiesiama nauja  

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Tęsiasi gatvių atnaujinimo dar-
bai Juodupės miestelyje, naujos 
infrastruktūros sulauks ir Rokiš-
kio miesto gyventojai.

Juodupėje Liepų gatvėje jau 
įrengta nauja asfalbetonio danga. 
Kaip informavo Rokiškio rajono sa-
vivaldybės administracijos Statybos 
ir infrastruktūros plėtros skyriaus 
vedėjo pavaduotojas Augustinas 
Blažys, jei oro sąlygos bus tinkamos, 
artimiausiu metu bus įrengti įvažia-
vimai ir atlikti kiti baigiamieji darbai. 
Kapitalinio remonto darbai vykdomi 
ir Juodupės miestelio Skersinės ga-
tvėje.  Čia taip pat jau įrengta nauja 
asfaltbetonio danga, dar reikia atlikti 
įvažiavimus. Abiejose gatvėse dar-
bus atlieka rangovas AB „HISK“.

 Pajudėjo kvartalinės gatvės Ro-
kiškio mieste (tarp Pandėlio g. ir 
Topolių g.) statybos. Šalia naujai 
statomos gatvės yra suformuoti 32 
žemės sklypai. Atlikus darbus prie 
kiekvieno sklypo bus įrengti  inžine-
riniai tinklai – vandentiekis, buitinės 
nuotekos, elektra. 467 m ilgio gatvė 
bus išasfaltuota, įrengtas gatvės ap-
švietimas ir lietaus nuotekų tinklai.

„Pagal sutartį visi darbai turėtų 
būti užbaigti kitų metų spalio pabai-
goje, tačiau, manau, kad bus užbaigti 
anksčiau. Darbus vykdo rangovas 
AB „HISK“, darbų kaina – 1,04 mln. 
eurų“, – teigė A. Blažys.
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Jūžintų bažnyčioje naujus 
vargonus bandė naktimis

Aušra MALINAUSKIENĖ

Lapkričio 20 dieną, sekmadie-
nį, minint Kristaus Karaliaus iš-
kilmes Jūžintų Šv. Arkangelo baž-
nyčios choristai giedojo skambant 
naujiems elektriniams vargonams. 
Tiesą sakant, jų pirmieji bandymai 
vyko naktimis, o naujas instru-
mentas atsirado klebono Jono Bu-
čelio pastangomis. 

Skamba lyg orkestras
Rokiškio kultūros centro Rajo-

no padalinio Jūžintuose sakralinės 
muzikos kolektyvo vadovė Vilma 
Likienė džiaugėsi, kad pagaliau jų 
bažnyčioje atsirado nauji elektri-
niai vargonai – labai gražus tikrų 
bažnytinių vargonų garso atiti-
kmuo. 

„Spaudžiant klavišą girdisi ta-
rytum iš tikrų dumplinių vargonų 
sklinda oras ir garsas. Tai – tik 
viena naujųjų vargonų funkcija, 
nes jie gali skambėti ir kaip sty-
ginių orkestras, ir kaip kariljonas. 
Įsivaizduokite, vienu mygtuko pa-
spaudimu bus galima groti lyg or-
kestru. Smagu, kad gyvename mo-
derniame pasaulyje, kuriame daug 
puikių dalykų sukurta“, – kalbėjo 
V. Likienė.  

„Kliurka“ nebeatitiko poreikių
Naujų vargonų atsiradimą iš-

provokavo Jūžintų bažnyčios kle-
bonas J. Bučelis, kuris kreipėsi į 
meistrus dėl senų tikrųjų šios baž-
nyčios vargonų restauracijos. Pa-
aiškėjo, kad ji labai brangi ir atsi-
eitų net keliolika tūkstančių eurų. 

„Vargonų meistras konstata-
vo, kad labai prastos būklės se-
nieji vargonai tikrai nebetinka 
naudojimui. Matyt, kunigo Jono 
galvoje sukosi mintis, jog mūsų 
choras labai stiprus, o mano turė-
ti elektriniai vargonėliai, kuriuos 

vadindavome „kliurka“, visiškai 
nebeatitiko mūsų choro ir muzikos 
garsų kokybės santykio, nes praė-
jusią vasarą kolektyvas pasipildė 
keletu stiprių vyriškų balsų“, – 
sakė V. Likienė.

Prasidėjo nuo pianino
Kelias link naujų vargonų pra-

sidėjo labai netikėtai, pasirodo, 
pašnekovę ėmė piktinti jos na-
muose esantis pianinas, kurį reikė-
jo nuolat derinti. 

„Visas mano gyvenimas, su-
sijęs su klavišais, o klausa ėmė 
netoleruoti nederančių garsų. Pa-

galvojau, kad reikėtų įsigyti nor-
malų instrumentą namams, jog 
galėčiau juo ruoštis repeticijoms ir 
pamokoms. Įsigijau daugiafunkcį 
instrumentą, kuris turi bažnytinių 
vargonų funkciją“, – pasakojo V. 
Likienė.

Svajonės pildosi
Savo poreikiams įsigijusi elek-

trinį muzikos instrumentą, ji pa-
darė keletą įrašų, kuriuos nusiuntė 
klebonui J. Bučeliui bei choris-
tams, ir pradėjo svajoti apie Šv. 
Kalėdas, kaip Jūžintų bažnyčioje 
skambėtų varpeliai, o šventė būtų 
šviesi, tobulai graži. 

„Svajonės pildosi, kunigas 
Jonas paklausė, kiek toks instru-
mentas kainuoja. Lapkričio 1-ąją 
su choristais pasimatavome vietą, 
kur naujieji elektriniai vargonai 
tilptų, nenuardant senųjų vargo-
nų. Kunigas pasvarstė ir kitą dieną 
netikėtai man įteikė vokelį su pi-
nigais sakydamas, kad nupirkčiau 
tokį pat instrumentą, kokį turiu 
namuose“, – sakė choro vadovė, 
dėkinga mecenatui, elektriniams 
vargonams paaukojusiam visą rei-
kiamą sumą. 

Choristas padarė pakylą
Lapkričio 3-ąją pašnekovė už-

sakė muzikos instrumentą, o jau 
kitą dieną, lapkričio 4-ąją, jis buvo 
atvežtas. Pasirodo, naujiems var-
gonams reikėjo pakylos, kurią per 
pora dienų įrengė choristas Gin-
tautas Indrašius. 

Naujasis instrumentas praėju-
sį sekmadienį, lapkričio 20-ąją, 

oficialiai buvo išbandytas per Šv. 
Mišias, aukotas Kristui Karaliui. 

Kaip V. Likienė juokavo, dabar 
sąlygos jai dirbti yra tobulos, ta-
čiau choristams galbūt tai ir nela-
bai patinka, nes choro vadovė sėdi 
nugara į altorių, atsigręžusi į cho-
rą, todėl viską girdi ir mato.

Pastatė kolonėles
„Kai atvežė vargonus, vieną 

naktį su choristais susirinkome į 
bažnyčią. Jūžintiškiai stebėjosi, 

jog bažnyčioje dvi naktis degė 
šviesa, mat mes apžiūrėjome ir 
išbandėme naująjį muzikos ins-
trumentą. Visi kartu nusprendėme, 
kad bažnyčioje jo garso nepakan-
ka, nes norint kažką labai galin-
gai pagiedoti, instrumento garsas 
tiesiog pradings“, – pasakojo V. 
Likienė. 

Tuomet elektrotechnikos moks-
lų diplomą turintis Jūžintų baž-
nyčios kunigas J. Bučelis pasakė, 
kad problemų tame nemato ir kar-
tu su Užpalių bažnyčios zakris-
tijonu Vytautu Žemaičiu pajungė 
žemų ir aukštų dažnių kolonėles, o 
jai paskambino, kai šis darbas jau 
buvo baigtas. 

Nori atvykti svečiai
„Be to, man pastatė ir kokybiš-

ką mikrofoną. Vieną praėjusios 
savaitės naktį vėl susirinkome su 
choristais, nes visi dieną dirbame. 
Giedojome ir žiūrėjome, kaip da-
bar skamba mūsų choras. Ateityje 
tikrai išbandysime visas šio instru-
mento galimybes. Ateina Adven-
tas, todėl vargonai gaus šiek tiek 
tyliau, bet tikrai nenutils, nes 
skambės šio ramaus laikotarpio 
giesmės“, – šypsojosi V. Likienė.  

Pasak pašnekovės, nauji vargo-
nai ne tik pagerino jos ir choristų 
sąlygas, bet ir sudarė galimybes 
atvykti ir jais naudotis profesio-
nalams. Pasirodo, po neseniai Jū-
žintuose viešėjusios dainininkės 
Juditos Leitaitės pageidavimą at-
vykti į šią bažnyčią bei pagiedoti 
jau išreiškė ir Vytauto Didžiojo 
universiteto Muzikos akademijos 
dėstytojai bei studentai. 

Lapkričio 20-ąją per Kristaus Karaliaus iškilmes Rokiškio kultūros centro rajono padalinio Jūžintuose sakralinės muzikos 
kolektyvas giedojo skambant naujiems elektriniams vargonams. (J. Bučelio nuotr.)

Kun. J. Bučelis reguliuoja garsą. Kun. J. Bučelis ir Užpalių bažnyčios zakristijonas V. Žemaitis pajungė kolonėles. 
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Kairelių bendruomenės darbų pabaigtuvių 
šventėje – patriotiškumo akcentai 

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Lapkričio 12 d. Kairelių kai-
mo bendruomenės nariai rinkosi 
į tradicinę rudens šventę, kurioje 
aptarė nuveiktus darbus, pasi-
džiaugė įgyvendintais projektais, 
pagerbė jubiliatus, padėkojo 
darbščiausiems bendruomenės 
nariams. 

Plevėsuos vėliava
Kairelių kaimo bendruomenės 

pirmininkė Danutė Vaičiulienė 
sakė, kad šių metų darbų pabaigtu-
vių šventė ypatinga tuo, kad šalia 
bendruomenės pastato, kaip tautiš-
kumo simbolis, suplevėsavo vėliava 
su Vyčiu.

„Vėliavos pakėlimas yra įspūdin-
gas, nuoširdus, patriotinis ženklas, 
parodantis, kad gerbiame savo šalį, 
tautos šaknis. Mūsų kartos žmonės 
turi įvairių nuomonių, tačiau, ma-
nau, taip mes rodome kelią savo 
anūkams, ateities kartoms, kurios 
turės dar stipresnį poreikį išlaikyti 
tautiškumą ir bus tikri šalies patrio-
tai.  Ta vėliava plazdės ilgai, jeigu 
vėjas nudraskys, kitą pririšime“, – 
kalbėjo bendruomenės pirmininkė. 

Bendruomenei svarbus dar vie-
nas šventės akcentas – neseniai 
pastatyto kryžiaus pašventinimas.  

Kryžius šalia bendruomenės pastato 
atsirado dar rugsėjo mėnesį, jį išdro-
žė Rokiškyje žinomas meistras Gin-
taras Varnas, o renginio metu pa-
šventino kunigas Aivaras Kecorius. 

Sveikinimai seniems ir jauniems 
Prieš šventę tradiciškai buvo ap-

lankyti ir pasveikinti vyriausi ben-
druomenės nariai: Valerija Danie-
nė, Fionija Jegorova ir Genovaitė 
Macijauskienė, jau perkopę 85-erių 
metų slenkstį ir vis dar besidalinan-
tys savo patirtimi bei išmintimi su 
kitais. 

„Mūsų kaimas senėja, senų žmo-
nių yra daugiau negu jaunų, tačiau 
kiekvienais metais aplankome mūsų 
senolius, kurie dėl garbaus amžiaus 
negali atvykti į bendruomenės cen-
trą, kad su jais pasidalintume mūsų 
švente. Taip pat labai džiaugiamės  
jaunais žmonėmis, turime tradiciją 
pasveikinti 18-mečius, išeinančius į 
savarankišką gyvenimą. Jiems atsi-
veria didžiulės  galimybės“, – apie 
bendruomenės tradicijas pasakojo 
D. Vaičiulienė. 

Šįkart pasveikinti trys pilname-
tystės sulaukę Kairelių kaimo ben-
druomenė nariai: Eivinas, Beata ir 
Milgintė.  

Renginyje netrūko padėkų ir 
sveikinimo žodžių ne tik jubiliejines 

sukaktis minėjusiems, bet ir darbš-
čiausiems kaimo gyventojams, ku-
rie talkina bendruomenei prireikus 
pagalbos. Be jokio atlygio visada 
pasirengę padėti: Povilas Dapkus, 
Goda Tunaitytė, Justa Vaičiulis, 
Dmitrijus Prokopovas, Alvidas Vai-
nauskas, Loreta Tunaitienė, Bro-
nislava Kašulienė, Rimutė Gimbu-
tienė, Valerija Dapkuvienė ir kiti 
kaimo darbštuoliai. 

Iniciatyvos pasiteisino
Pasak D. Vaičiulienės, šie metai 

Kairelių kaimo bendruomenei buvo 
pilni darbų. Vasarą dalis bendruo-
menės narių praleido braškyne, ku-
riame nuiminėjo jau antrąjį derlių, iš 
viso 11 tonų uogų. Prieš porą metų 
bendruomenė vienintelė rajone pra-
dėjo ūkininkauti, o dabar džiaugiasi 
rezultatais. Danutė sako pati esanti 
ūkininkė, taigi projektų rašymas jai 
ne naujiena ir nesunku žvelgiant į 

Renginio metu padėkota darbščiausiems Kairelių bendruomenės nariams. (Kairelių kaimo bendruomenės archyvo nuotr.)

ateitį įvertinti, verta pradėti naujus 
darbus ar ne. 

Ši iniciatyva pasiteisino, darbo 
ekologiniame braškių ūkyje dar 
bus keleriems metams į priekį,  o 
bendruomenės pirmininkė sako pir-
miausiai esanti dėkinga Rokiškio 
vietos veiklos grupei, padėjusiai 
atlikti  skaičiavimus ir patikėjusiai, 
kad  bendruomenė gali įgyvendin-
ti tokius projektus. „Užsidirbome 
iš uogų, o dabar galime ne tik mo-
kesčius ir algas mokėti, bet ir pa-
sidalinti savo darbo rezultatais su 
žmonėmis juos pagerbdami“, – sakė 
pašnekovė.   

D. Vaičiulienė džiaugiasi, kad 
vykdant projektus, pavyko sure-
montuoti 160 kv. m bendruomenės 
pastatą, susitvarkyti aplinką,  ben-
druomenės iniciatyvas paremia 
Obelių seniūnija, Rokiškio rajono 
savivaldybė.

Kaip tautiškumo puoselėjimo simbolis iškelta  vėliava su Vyčiu.

Prastas oras nesugadino šventės. Baigiantis rudeniui Kairelių bendruomenė renkasi aptarti nuveiktus darbus.

Pagerbti vyriausi bendruomenės nariai.
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Bendruomenės vakaronėje – padėkos 
džentelmenams, rėmėjams, šeimininkėms

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Praėjusį penktadienį Pa-
kriaunių kaimo bendruomenė 
„Pakriauna“ vėl būrėsi draugėn 
– šįkart ne naujų darbų planuo-
ti, o padėkoti už nuveiktus.

Priimti nauji nariai
„Dalyvavome šventėse, orga-

nizavome talkas, rašėme projek-
tus ir juos įgyvendinome, sveika-
tinomės,  o šiandien susirinkome  
į mūsų vakaronę, kuri vadinasi 
„Po darbelių, po darbų, dar pa-
būkime kartu“, – gausiai susi-
rinkusius pakriauniškus sveikino 
bendruomenės „Pakriauna“ pir-
mininkė Ala Nikitina.  Renginio 
metu pasidžiaugta bendruomenę 
papildžiusiais naujais nariais, 
tarp kurių ir pirmasis ūkininkas 
Kęstas Skavyčius su žmona Al-
gina. Jauna šeima dabar gyvena 
Obeliuose, tačiau Kęsto gimtinė – 
Pakriauniai.  Prie bendruomenės 
prisijungė ir Gintarė Kopūstins-
kienė, ir iki šiol dalyvavusi įvai-
riose bendrose veiklose.

Skuba dalintis
Vakaronės metu pagerbti ben-

druomenei talkinę žmonės. Už 
„Metų darbą“ įvertinti prie vai-
kų dienos centro veiklos prisidė-
ję žmonės. Atnaujinant pastato 

stogelį, pagalbą suteikė Obelių 
seniūnija ir seniūnė Jūratė Šin-
kūnienė bei ūkvedys Aurimas 
Kiečys.  „Metų švente“ pakriau-
niškiai išrinko tradicinį vasarą 
vykstantį bendruomenės renginį 
„Medunešis“, o „Metų rėmėju“ 

 Bendruomenės atradimas
Dauguma švenčių vykstančių 

ne tik Pakriauniuose, bet ir kitose 
seniūnijose, neįsivaizduojamos 
be firminio šiupinio, kurį verda 
Rimuta Barkovskaja, Tonia Ko-
losova, Lidija Paršukovienė. Jos 
tituluotos „Metų šeimininkėmis“.

 „Metų žmogumi“ tapo ben-
druomenės atradimas, kūrybiška 
asmenybė, vedanti edukacijas, 
fotografuojanti, įvairių rankdar-
bių mokanti auksarankė Regina 
Girčienė. „Metų džentelmenu“ 
išrinktas Vladas Bolmantas pasi-
rūpina atokiau gyvenančiais žmo-
nėmis, vyras neatsisako prireikus 
kaimynus pavežti iki parduotuvės 
ar į renginį. Dar vieną nominaci-
ją – „Metų svečias  bendruomenė 
skyrė vakaronėje dalyvavusiam 
Rokiškio r. savivaldybės me-
rui Ramūnui Godeliauskui, o už 
„Metų sklaidą“  – bendruomenių 
veiklą nušviečiančiai „Rokiškio 
Sirenos“ komandai.

– šią šventę parėmusį kraštietį 
Stasys Mekšėną. Prireikus pagal-
bos, pakriauniškės Marijonos Ka-
včinskės dukart prašyti nereikia: 
moteris visada  skuba dalintis – ar 
prireikus uogienės vaikų dienos 
centrui, ar gėlių kaimui pagražin-
ti. Jai įteiktas apdovanojimas už 
„Metų dosnumą“. Jurijus Nikiti-
nas turi daug pareigų: į jį žmo-
nės kreipiasi, kai reikia pakeisti 
nuleistą automobilio padangą, 
sutaisyti vandens čiaupą ar elek-
trinę krosnį. Vyras apdovanotas 
už „Metų pagalbą“. 

Neseniai Pakriauniuose užda-
ryta maisto prekių parduotuvė, 
pakriauniškiai tai įvardijo kaip 
„Metų įvykį“, o pardavėjai Rimu-
tei Jankauskienei dėkota už darbą 
ir bendrystę.

Pakriaunių kaimo bendruomenė „Pakriauna“ susirinko padėkoti už nuveiktus darbus. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Padėkota J. Nikitinui.

Tradicinis bendruomenės vakaras.Nauji Pakriaunių bendruomenės nariai – Skavičių šeimyna.

Pakriaunių senbuviai – M. Kavčinskė ir Z. Kavčinskas.
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Rokiškio krašto muziejuje – daiktai, pasakojantys 
apie Lietuvos operos primadonos gyvenimą

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Lapkričio 18 d. Rokiškio 
krašto muziejuje atidary-
ta  operos dainininkės, meco-
soprano Irenos  Jasiūnaitės 
atminimo paroda „Du Karmen 
pasauliai“.  Tai dar viena pro-
ga prisiminti, o jos nepažinoju-
siems – sužinoti daugiau apie 
talentingą iš Rokiškio krašto 
kilusią scenos primadoną.

Išsaugotos dovanos
Parodoje eksponuojami iš Vil-

niaus atvežti, kur dainininkė pra-
leido paskutinius savo gyvenimo 
metus, asmeniniai papuošalai, 
fotografijos, teatro afišos, sce-
nos drabužiai, apdovanojimai.  
Daiktai, turintys savo istorijas, 
atskleidžiančias operos solistės 
gyvenimą ne tik scenoje, bet ir 
užkulisiuose.

 Daiktų istorijos artistei buvo 
svarbios, pati jas užrašydavo ar 
papasakodavo. Operos solistė 
ne vieną dešimtmetį saugojo na-
muose Vytauto Bložės jai pado-
vanotą lėlę. Kortos, kurias gavo 
dovanų iš Virgilijaus Noreikos, 
primindavo apie Operos ir baleto 
teatro gastroles po Lietuvą, kai 
važiuodami iš vieno miesto į kitą, 
artistai autobuse lošdavo korto-
mis. Tarp I. Jasiūnaitės išsaugo-
tų daiktų – ir Rimo Geniušo jai 
70-mečio proga dovanoti auska-
rai, labai panašūs į tuos, kuriuos 
kadaise pametė.

Scenos primadona labai rū-
pinosi savo įvaizdžiu. Dar vieni 
auskarai pasakoja savo istoriją: 
juos artistė pasigamino pati prieš 

pat „Aidos“ premjerą, kuri įvyko 
prieš 59-erius metus.

Legendinė Karmen
I. Jasiūnaitė baigė  Lietuvos 

valstybinę konservatorijoje, dau-
giau nei 30 metų buvo Lietuvos 
operos ir  baleto teatro solistė. 
Skambaus balso primadona sukū-
rė 58 vaidmenis, dainavo daugiau 
nei 1000 spektaklių. Svarbiausi 
jos vaidmenys: Karmen Ž. Bize 
operoje „Karmen“, Mirta V. Klo-
vos operoje „Pilėnai“ ir kt.

I. Jasiūnaitė yra sakiusi, kad 
mylimiausias jos vaidmuo yra 
Karmen, scenoje jį suvaidino net 
100 kartų. Solistė iš teatro išė-
jo sulaukusi 63 metų. Jos balsas 

skambėjo nebe taip, kaip jaunys-
tėje, be to, kaip pati sakė, nemė-
go, kai vyresnio amžiaus artistai 
vadina jaunus. Paskutinį kartą 
dainavo operoje „Eugenijus One-
ginas“. 1964 m. operos solistei 
suteiktas Lietuvos nusipelniusios 
artistės vardas.

 I. Jasiūnaitė labai mylėjo ne 
tik operą, kuri buvo tikroji meilė, 
žadinusi jai išskirtinį džiaugsmą, 
suteikianti pasitikėjimo ir jėgų, 
bet ir Rokiškio kraštą, kuriame 
gimė ir augo, daug apie jį kalbė-
davo.  2000 m. ji tapo Rokiškio 
krašto garbės piliete, o  2020 m. 
I. Jasiūnaitė paskelbta  nacionali-
nio operos ir baleto teatro garbės 
emerite.

Dalinosi prisiminimais
I. Jasiūnaitės gyvybė užgeso 

2021 m. lapkričio 15 d., daini-
ninkei buvo 96-eri.  Anot ją pa-
žinojusių žmonių, primadona iki  
pat gyvenimo pabaigos stebino 
įkvepiančiu užsidegimu, dvasia, 
temperamentu, energija, kuri per-
siduodavo kitiems.

Parodos atidaryme apie Lietu-
vos operos solistę prisiminimais 
dalinosi ją pažinoję žmonės, šios 
parodos organizatoriai ir iniciato-
riai.

Rokiškio rajono savivaldybės 
meras Ramūnas Godeliauskas 
sakė, kad tai dar viena galimybė 
prisiminti kraštietę, su kuria jam 
teko bendrauti, ne kartą svečiuo-
tis jos namuose ir vylėsi, kad par-
odos lankytojai pajaus tą dvasią, 
kuria gyveno Irena. Pasak mero, 
tai ne paskutinis žingsnis įamži-
nant I. Jasiūnaitės  atminimą.  

Rokiškio rajono savivaldybės 
administracijos Komunikacijos 
ir kultūros skyriaus vedėja Irena 

Matelienė džiaugėsi atvežtais ne 
materialiniais, o  dvasiniais klo-
dais ir sakė, kad muziejininkų dar 
laukia didelis darbas su dienoraš-
čiais, rankraščiais.

Dalį dienoraščių fragmentų jau 
dabar galima pamatyti parodoje. 

„Labai norėčiau, kad mano bu-
tas nebūtų paverstas vien gyve-
namuoju plotu ir paprastu butu. 
Norėčiau, kad mano butas būtų 
prisodrintas menu, kūryba ir mu-
zika“, – 2011-aisiais rašė prima-
dona.

„Aš žaviuosi visai muzikiniais 
žanrais, tik jeigu tai atlieka talen-
tingi dainininkai. Ir labai talen-
tingai! Nemėgsti falšo ir prastu-
mo,“ – rašoma kitame fragmente.  

Nemėgo prastumo
Rokiškio krašto muziejaus 

direktorė Nijolė Šniokienė prisi-
minė 2000-uosius, kai Irena lan-
kėsi Rokiškyje paskutinį kartą ir 
jai buvo suteiktas garbės piliečio 
vardas. 

„Po to į Rokiškį daugiau  ne-
atvažiavo, bet mes labai dažnai 
susitikdavome Vilniuje, kartu 
šventėme jos jubiliejus, įvairias 
šventes. Irena niekada nepamiršo 
Rokiškio, tas bendravimas nebu-
vo nutrūkęs. Šventėse Irena kal-
bėdavo – niekada nepamiršiu jos 
temperamentingo, jaunatviško, 
protingo balso. Jos pačios –vi-
sada pasipuošusios, pasitempu-
sios, žavios ir visada mylinčios. 
Rokiškis jos gyvenimo pradžia ir 
esmė <...>  Irena nemėgsta falšo 
ir prastumo. Šiandien šioje paro-
doje to falšo tikrai nėra. Papras-
tai, bet ne prastai atsigręžėme į 
Irenos nueitą kelią“, – apie žy-
miąją kraštietę kalbėjo N. Šnio-
kienė.

I. Jasiūnaitę pažinoję žmonės žavėjosi jos temperamentu.

Parodoje dalintasi prisiminimais apie operos solistę. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.) Primadonos asmeniniai daiktai.
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Iš Vilniaus – 
su pergale

Moksleivių krepšinio lygos 
čempionato U17 amžiaus gru-
pėje rungtyniaujantiems mūsų 
krepšininkams pavyko išnešti 
sausą kailį iš Vilniaus.

 
Pirmąjį rungtynių kėlinį prieš 

Vilniaus KM antrąją komandą 
mūsiškiai sužaidė apylygiai, ta-
čiau antrajame varžovai užmėtė 
tritaškiais ir įgijo 7 taškų prana-
šumą, vis dėlto Gvidono Marke-
vičiaus auklėtiniai nepalūžo ir 
tvarkingai sužaidę antrąją rungty-
nių dalį laimėjo rezultatu 77:72, 
bei išsivežė pergalę iš Vilniaus. 

25 taškus prie pergalės pridėjo 
Matas Juozapavičius, 22 - Salvi-
jus Laužadis, 18 ir 7 taškus pelnė 
Nojus Naprys ir Ignas Meškaus-
kas. 

Laimėjimas Vilniuje jau ke-
tvirtasis šį sezoną U17 čempio-
nate.

Rokiškio rajono kūno kultūros 
ir sporto centro inf.

Rokiškiečiai sunkiaatlečiai skynė pergales, 
gerino asmeninius rezultatus

Enrika PAVILONIENĖ

Vilniuje vykusiame Lietuvos 
vyrų ir moterų sunkiosios atleti-
kos atskirų veiksmų čempionate 
puikius pasiekimus pademons-
travo jaunieji rokiškėnai.

Moterų grupėje iki 49 kg Urtė 
Beinorytė išrovė 33 kg ir buvo ke-
tvirta, stūmimo veiksmu įveikė 38 
kg ir iškovojo penktą vietą. U.Bei-
norytė dvikovėje, bendroje įskai-
toje surinkusi 71 kg, užsitikrino 
ketvirtą poziciją. Šiose varžybose 
jaunoji sportininkė pagerino visus 
savo asmeninius rekordus.

Airingas Jasaitis. puikiai pa-
sirodęs ankstesniuose čempio-
natuose, nugalėtojo pozicijų iš 
rankų nepaleido ir šį kartą. Vyrų 
grupėje iki 67 kg, jis visose kate-
gorijose pelnė pirmąsias vietas ir 
iškovojo aukso medalius. Rovimo 
veiksmu jis įveikė 80 kg, stūmi-

A. Jasaitis tapo absoliučiu nugalėtoju. 
Nuotraukoje – ir treneris J. Aleksiejus.

U.Beinorytė visuose veiksmuose 
pagerino asmeninius rekordus.A.Žukauskas stūmime iškovojo bronzą.

„Mokausi būti laimingas“
2022 m. Rokiškio  lopšely-

je-darželyje „Varpelis“ buvo 
įgyvendinamas ilgalaikis visuo-
menės sveikatos rėmimo specia-
liosios programos lėšomis finan-
suojamas projektas „Mokausi 
būti laimingas“, kurio tikslas 
- bendradarbiaujant visai lop-
šelio-darželio bendruomenei, 
stiprinti savo emocinę sveika-
tą, ieškoti efektyvių, patrauklių 
sveikatos stiprinimo galimybių.

Padedant socialiniam partne-
riui – Rokiškio sveikatos biuro 
specialistui, projekto įgyvendini-
mo laikotarpiu vyko  įdomūs ren-
giniai, kurių metu vaikai ugdėsi 
pozityvaus mąstymo, savivertės, 
susipažino su emocijų ir jausmų 
darnos reikšme sveikatai ir fizinei 
gerovei. Papildytas sensorinis ka-
binetas įvairiomis priemonėmis, 
skatinančiomis bendruomenės 
narių nusiraminimą, atsipalaida-
vimą, savireguliaciją, dalyvaujant 
įvairiausiose fizinio aktyvumo vei-
klose, laikytasi aktyvaus ir ramaus 
poilsio ritmo.

Projekto vykdymo metu numa-
tytos veiklos buvo suskirstytos į 
penkias sritis.

Emocijos ir aš. Rugsėjo mėnesį  
visuomenės sveikatos specialis-
tė vykdė streso ir sunkių emocijų  
valdymo praktinius užsiėmimus 
grupėse. Panaudojant „Mindful" 
labirintų lenteles vaikai mokėsi 
valdyti emocijas ir lavino dėme-
singumą atliekant kvėpavimo pra-
timus. Edukacinės veiklos „Pik-
tuko nuotykiai“  metu žiūrėjome 
filmukus „Mano emocijos“. Atliko 
praktines užduotėles, kaip reikia 
valdyti pyktį ir baimę, keliavome 
„šypsenėlių keliu“.

Multisensorinė erdvė buvo pra-
turtinta naujomis priemonėmis 
„Šviečiantys akmenukai”, Akme-
nukų pagalba vaikai mokėsi įvar-
dinti kiekvienos spalvos sukeliamą 
emociją, nuotaiką.  Įsigyti puikūs 
pojūčių lavinimo žaidimai „Small 
Foot”. Žaisdami vaikai lavino 
lietimo pojūčius. Įkišę rankytes į 
rankoves ir nematydami daikto, jį 
apčiupinėję turėjo atspėti kas ten ir 
apibūdinti, pvz. kietas, minkštas, 
švelnus, šiurkštus, šiltas, šaltas ir 
pan. Į grupes atkeliavo ir triukšmo 
lygio matuokliai-šviesoforai. Ug-
dytiniai susidomėjo nauju daiktu, 
jį tyrinėjo, kol galiausiai nuo gar-
sių vaikų emocijų užsidegė švie-
soforo raudona šviesa ir pasigirdo 
sirena įspėjanti, kad grupėje per 
daug triukšmo. Tai jiems tapo lyg 
eksperimentas, kurio metu vai-
kai suvokė, jog garsiai šnekant ar 
žaidžiant, šviesoforas pradeda rea-
guoti ir įspėja apie žalingą triukš-
mo lygį. Triukšmo matuoklis mokė 
vaikučius atskirti žalingą triukšmo 
lygį nuo leidžiamo. Vaikai patys 
sugalvojo rodomuosius simbolius 

girdimam triukšmui ir puikiai juos 
pritaiko praktikoje.

Edukacinės veiklos „Ar svarbus 
pietų miegas“ metu, aptarėme su 
vaikais dienos miego svarbą. Su 
vaikais nutarėme, kad be kokybiš-
ko poilsio nesijausime žvalūs ir 
gerai pailsėję. Prieš miegą skaito-
ma pasaka „Apie lapiuką, kuris į 
darželį nenorėjo“ padėjo vaikams 
nusiraminti ir atsipalaiduoti.

Judėjimo galios veikloms įgy-
vendinti buvo organizuojami jo-
gos užsiėmimai „Žaidiminė vaikų 
joga“.  Jogos metu susėdę ant kili-
mo vaikai imitavo įvairius gyvūnų 
judesius,, mokėsi atsipalaiduoti, 
išlaikyti koncentraciją, atlikti kvė-
pavimo ir įvairius tempimo prati-
mus. Rytinėse mankštose dalyva-
vo lopšelio-darželio bendruomenė. 
Mankštos atliktos su įvairiomis 
priemonėmis, smagia muzika ir 
gera nuotaika. Saulėtomis rudens 
dienomis vyko šokių savaitė „Šok 
su manimi“, kurios metu bendruo-
menė aktyviai judėjo.

Muzikos galia. Edukacinės – 
praktinės veiklos metu „Paslaptin-

gi muzikos garsai” vaikai susipaži-
no ir praktikavo atpalaiduojančios 
muzikos poveikį ją klausant. Tai 
įtakojo tiek psichologinę, tiek fizi-
ologinę vaiko sveikatą aktyvinant 
kognityvines reakcijas, emocijas ir 
socialinę sąveiką.

Projekto koordinatorė lopše-
lio-darželio „Varpelis“ direktorė 
Sigita Baranovskienė.

Veiklas organizavo ir vedė 

sveikatą stiprinanti darbo grupė: 
visuomenės sveikatos  specialistė 
Agafija Kartenienė, IPU mokyto-
jos: Nida Šaparnienė, Nijolė Sku-
kauskienė, Viktorija Liachovičiū-
tė, judesio korekcijos mokytojos 
Rasa Tūskaitė ir Miglė Večerskie-
nė, meninio ugdymo mokytoja 
Inga Šablinskienė.

Rokiškio lopšelio-darželio 
„Varpelis“ inf. ir nuotr.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu vyko  įdomūs renginiai.

mo – 100 kg, (dvikovės rezultatas 
– 180 kg).

Vyrų grupėje iki 81 kg Aivaras 
Žukauskas išrovė 95 kg ir buvo 
ketvirtas, stūmimo veiksme įveikė 

128 kg rezultatą ir užėmė prizinę 
– trečią vietą bei iškovojo bron-
zos medalį. Jo bendras dvikovės 
rezultatas 223 kg. Pasiekti rezul-
tatai bendroje įskaitoje A.Žukaus-

kui garantavo ketvirtą vietą.
Sportininkus šioms varžyboms 

ruošė treneris Jonas Aleksiejus, 
kuris sakė besididžiuojantis pa-
siektais auklėtinių rezultatais.
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Vienoje pamainoje kartu dirba 8 
nerūkantys Rokiškio ugniagesiai

Lapkričio 17 d. buvo minima 
Tarptautinė nerūkymo diena. To-
dėl ugniagesiai gelbėtojai ragina 
visus pabandyti... visai nerūkyti. 
Bent tą dieną. Galbūt tai bus pir-
masis žingsnis, kuris nors vienam 
rūkančiajam padės atsikratyti 
šio žalingo įpročio.

 
Iš tiesų, ugniagesiams dažnai 

tenka gelbėti rūkalių gyvybes. Bet 
prisipažinsime, kad surasti ugnia-
gesių pamainą, kurioje nė vienas 
nerūkytų, nebuvo paprasta. Vis 
dėlto pavyko – Rokiškio priešgais-
rinėje gelbėjimo tarnyboje dirba 
pamaina, kurioje nėra nė vieno rū-
kančio ugniagesio gelbėtojo. 

Aštuonių vyrų pamainoje – pen-
ki vyresni ir trys jaunesnio amžiaus 
ugniagesiai gelbėtojai. Anot šios 
tarnybos budinčios pamainos vado 
Ginučio Kavoliūno, vieni jų čia at-
ėjo dirbti nerūkantys, kiti metė šį 
žalingą įprotį pradėję dirbti. 

Jis pats prisipažįsta jaunystėje 
rūkęs, bet metė, ir jau daug metų 
nerūko. „Jaunimas dabar daug 
sportuoja, tai jie ir nepradeda rū-
kyti. Pas mus juk reikia sporto nor-
matyvus laikyti“, – paaiškina G. 
Kavoliūnas. 

Daugelis rūkančiųjų teigia, kad 

rūkymas jiems padeda atsipalai-
duoti. G. Kavoliūno teigimu, gali-
ma surasti ir kitų būdų. Jam antrina 
ir vyresnysis ugniagesys gelbėtojas 
Tadas Matuliauskas: „Kiekvienas 
savaip atsipalaiduoja – vienam tai 
pasivaikščiojimas gamtoje. Štai 
vienas kolega ar lyja, ar sninga, jis 
važiuoja žvejoti, jam tai atsipalai-

davimas. Man ar kitam gal darbas – 
atsipalaidavimas. Anksčiau aš mo-
tociklu važinėdavau. Tai man irgi 
būdavo atsipalaidavimas”. Žodžiu, 
visai nebūtina cigaretės stvertis. 

„Tai tikrai išskirtinis atvejis. 
Daugelis stebisi, ypač vyresni, kad 
niekas mūsų pamainoje nerūko. Iš 
tiesų, gera gyventi, kai niekas ne-

rūko. Ir taip mūsų darbe dūmų už-
tenka, nesinori, kad dar ir tarnyboje 
jų būtų…” – sako T. Matuliauskas. 

Priešgaisrinės apsaugos ir gel-
bėjimo departamento duomenimis, 
šiemet dėl neatsargaus rūkymo jau 
kilo 132 gaisrai, kurių metu žuvo 16 
žmonių, o dar 10 buvo traumuota. 
Neatsargus rūkymas, o konkrečiau 

– rūkymas lovoje, yra pagrindinė 
žmonių žūčių gaisruose Lietuvoje 
priežastis. Net 75 procentai žmonių 
dėl neatsargaus rūkymo žūsta kai-
muose ir mažuose miesteliuose. 

„Alkoholis ir cigaretės – dar-
ni porelė“, – tvirtina ugniagesys 
gelbėtojas T. Matuliauskas. Beje, 
trečius metus dirbančiam šioje tar-
nyboje ugniagesiui jau yra tekę gel-
bėti rūkaliaus gyvybę. „Tas gaisras 
kilo miestelyje, mūsų rajone. Žmo-
gus buvo neįgalus, neatsisakydavo 
taurelės, o kai išgerdavo – kojos 
neklausydavo. Deja, jis dar ir rūkė. 
Nors kilus gaisrui jį suradome ir 
išnešėme iš dūmų, deja, atgaivinti 
jo nepavyko”, – pasakoja T. Matu-
liauskas. 

Pasak ugniagesio gelbėtojo, 
žmogaus įpročius, iš tiesų, sunku 
pakeisti, bet svarbiausia, kad būtų 
rūkoma saugioje aplinkoje, kad tai 
nekeltų pavojaus kitiems. „Būtų 
gerai, kad žmonės visada daugiau 
galvotų apie kitus, ne tik apie save. 
Aš, kaip nerūkantis, labai džiau-
giuosi, kad uždrausta rūkyti ka-
vinėse, balkonuose, laiptinėse ir 
daugelyje kitų vietų“, – sako ugnia-
gesys gelbėtojas T. Matuliauskas.

Rokiškio priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos inf.

(Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos nuotr.)

Rokiškio psichiatrijos ligoninėje prievarta gydytas vyras į teismą 
padavė ir ligoninę, ir Lietuvą – pareikalavo beveik milijono

Vilniaus apygardos teisme 
buvo išnagrinėta neįprasta is-
torija, prasidėjusi dar prieš aš-
tuonerius metus, šios istorijos 
herojui pakliuvus į psichiatrijos 
ligoninę. Dėl priverstinio gydy-
mo vaistais vyras padavė į teismą 
ir Rokiškio psichiatrijos ligoni-
nę, ir ją valdančią valstybę, rei-
kalaudamas jam priteisti beveik 
milijoną eurų – esą tiek verta 
jam ligoninėje padaryta žala. Ta-
čiau teisme vyriškis nieko nepešė 
– nustatyta, kad jam taikytas gy-
dymas nepažeidė paciento teisių.

Rokiškio psichiatrijos ligoninė-
je gulėjęs vyriškis V. S. (vardas ir 
pavardė redakcijai žinomi) padavė 
šią psichiatrijos ligoninę į teismą. 
Rokiškio psichiatrijos ligoninė 
yra valstybinė įstaiga ir veikia 
Lietuvos vardu, todėl už įstaigos 
veiklą turėjo atsakyti ir valstybė. 
Ši iki teismo atvedusi istorija pra-
sidėjo, kai dar 2014 m. iš Utenos 
ekspertinio skyriaus ieškovas buvo 
perkeltas į Rokiškio psichiatrijos 
ligoninę. Toks teisėjų sprendimas 
priimtas, kai vykdant ikiteisminį 
tyrimą dėl dokumentų klastojimo 
kilo abejonių, ar vyras apskritai 
galėjo būti pakaltinamas. Atlikus 
paskirtą stacionarinę teismo psi-
chiatrijos ekspertizę, buvo nusta-

tyta, kad ieškovas serga lėtiniu 
psichikos sutrikimu ir jo elgesys 
neprognozuojamas, dėl to jis kelia 
pavojų aplinkiniams, reikalingas 
gydymas. Rokiškio psichiatrijos 
ligoninėje pacientas turėjo išbūti 
tris mėnesius, tačiau vėliau šis ter-
minas buvo pratęstas dar 2 mėne-
siams. Rokiškio psichiatrijos ligo-
ninė yra garsi visoje Lietuvoje, nes 
tai yra vienintelė gydymo įstaiga, 
kurioje laikomi nepakaltinamais 
pripažinti nusikaltėliai.

Preparatas žalojo sveikatą
Ieškovas teigia kategoriškai ne-

sutikęs su psichiatrijos ligoninėje 
jam taikomu gydymu ir esą nesu-
tikimą išreiškęs pasirašytinai. O 
gydyti jam buvo paskirta priverčia-
moji medicinos priemonė – stacio-
narus stebėjimas bendro stebėjimo 
sąlygomis. Tą pačią dieną ieškovui 
buvo skirtas stipriai psichiką vei-
kiantis medicininis preparatas. Ne-
paisant tariamo raštiško V. S. nesu-
tikimo, medicininis preparatas jam 
vis tiek buvo suleistas. Preparatas 
iškart, ieškovo teigimu, pradėjo 
veikti žalodamas sveikatą. Ieško-
vui negalėjo būti skirtas šis me-
dicininis preparatas, nes esą toks 
gydymas neatitiko jo diagnozės, 
o preparatas sukėlė negalavimų ir 
kančių. Vis dėlto teismo surinkti 

įrodymai liudijo ką kita. Iš byloje 
esančių įrodymų matyti, kad, ieš-
kovą atvežus į ligoninę, jis buvo 
supažindintas su pateiktu diagnos-
tikos ir gydymo planu. Ir visa tai 
patvirtino savo parašu. Patirtą ne-
turtinę žalą ieškovas prašė atlyginti 
ir pateikė ieškinį, kuriame bandy-
ta prisiteisti iš atsakovo Lietuvos 
Respublikos 999 000 eurų.

Praleido senaties terminą
Atsakovas, atstovaujamas Lie-

tuvos Respublikos teisingumo mi-
nisterijos, atsiliepimu į ieškinį pra-
šė taikyti ieškinio senatį ir ieškinį 
atmesti. Lietuvos valstybė nurodo, 
kad ieškovas praleido ieškinio se-
naties terminą, nesilaikė būtinos 
ikiteisminės tokio pobūdžio ginčų 
nagrinėjimo tvarkos. Ginčas tik dar 
labiau gilėjo, nes ieškovas nesutiko 
su tokia Lietuvos valstybės išvada 
ir nurodė, kad ieškinio senatis ne-
buvo praleista. Jis teigia, kad anks-
čiau pareikšti ieškinio negalėjo dėl 
savo sveikatos būklės. Visgi Tei-
singumo ministerija pareiškė, kad 
ieškovas apie savo teisės pažeidi-
mą suvokė subjektyviai. Mat Kau-
no apylinkės teismo posėdyje dėl 
priverstinio ambulatorinio gydymo 
panaikinimo nurodė, jog jaučiasi 
gerai, ieško darbo, netrukus įsidar-
bino ir dirbo.

Norėjo pakeisti parodymus
Kiek vėliau ieškovas teigė, jog 

minėtų teismo posėdžių metu teis-
mui pateikė neteisingus duomenis 
apie savo sveikatą ir savo parody-
mus norėjo pakeisti. Jo tvirtinimu, iš 
tikrųjų jis nesijautė gerai, todėl nega-
lėjo atitinkamai ginti savo teisių. Bet 
teismas tokius argumentus atmetė. 
Bylos metu nustatyta, kad nėra jokių 
duomenų, jog paciento sveikatos bū-
klė trukdė jam realizuoti teisę ginti 
pažeistus interesus. Be to, skyriuje 
paciento psichikos būseną vertinusi 
gydytoja psichiatrė diagnozavo, kad 
pacientas savo ligos kritiškai ver-
tinti nesugebėjo. Atsakovas taip pat 
pareiškė, kad procese dėl priverčia-
mųjų medicinos priemonių taikymo 
ieškovas turėjo gynėją. O šis skundo 
dėl netinkamo gydymo nepateikė.

Neįvykdyta dar viena prievolė
Ieškovo poziciją silpnino dar ir 

kitas teismo nurodymas. Rokiškio 
psichiatrijos ligoninės pacientas, 
norėdamas gauti žalos atlyginimą, 
prieš kreipdamasis į teismą, privalė-
jo pasinaudoti Lietuvos Respublikos 
pacientų teisių ir žalos sveikatai atly-
ginimo įstatymo 24 straipsniu. Jame 
nustatyta bylos išankstinio nagrinė-
jimo ne per teismą tvarka. Iš byloje 
pateiktų duomenų matyti, kad ieško-
vas įstatymo numatytu terminu šios 

prievolės neįvykdė. To nepadarė nei 
tada, kai buvo paleistas iš ligoninės, 
nei šiuo metu, t. y. prieš pateikdamas 
ieškinį šioje byloje.

Verdiktas ligoninės naudai
Gydymo ligoninėje metu ieško-

vas buvo nuolatos stebimas specia-
listų, tačiau jokių šalutinių medika-
mentinių reiškinių neužfiksuota. O 
išrašant iš ligoninės, vaistas „Ha-
loperidol“ pacientui rekomenduotas 
tolimesniam ambulatoriniam gydy-
mui. Gydymo praktikoje šie vais-
tai skiriami, kai pacientai nesugeba 
vertinti savo būsenos, nekritiški li-
gos arba kliedėjimo idėjų atžvilgiu 
ir nelinkę vartoti skiriamų geriamų 
vaistų. Galiausiai teismas priėmė 
verdiktą Lietuvos Respublikos ir 
Rokiškio psichiatrijos ligoninės nau-
dai. Vadovaudamasis Lietuvos Res-
publikos civilinio proceso kodekso 
259, 263, 270 straipsniais, ieškinys 
buvo atmestas. Taigi, iš to, kas išdės-
tyta, darytina išvada, kad medicini-
nės paslaugos ieškovui Rokiškio psi-
chiatrijos ligoninėje buvo suteiktos 
tinkamai. Sprendimas per 30 dienų 
nuo jo priėmimo dienos vis dar gali 
būti skundžiamas Lietuvos apeliaci-
niam teismui. Apeliacinis skundas 
paduodamas per Vilniaus apygardos 
teismą.

alfa.lt inf.
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BUTŲ PIRKIMO SKELBIMAS
Perkančioji organizacija: Rokiškio rajo-
no savivaldybės administracija (kodas 
188772248, Respublikos g. 94, 42136 Ro-
kiškis).
Pirkimo objektas: Rokiškio mieste per-
kami 1 vieno kambario ir 1 dviejų kam-

barių 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 karkasi-
niuose namuose bei butai, kurių nusidėvėjimas yra didesnis 
kaip 60 proc., nebus perkami.
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar 
kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į 
šiuos daiktus įsigijimo 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 įsigiji-
mo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Paraiškos vertinimo kriterijai: kaina, buto techninė būklė ir 
energinio naudingumo klasė.
Pirkimo dokumentus galima gauti gali gauti savivaldybės 
administracijoje, Respublikos g. 94, Rokiškyje, prieš tai pa-
siskambinę Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduo-
tojai Ernestai Jančienei, mob. +370 660 49 589 arba rasti 
internete adresu www.rokiskis.lt naujienų skiltyje.
Informacija teikiama mob. +370 660 49 589, el. paštu e.jan-
ciene@post.rokiskis.lt.
Paraiškos pateikimo vieta: Respublikos g. 94, Rokiškyje (at-
vykus pasiskambinti Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėjo 
pavaduotojai Ernestai Jančienei, tel. Nr. +370 660 49 589).
Paraiškos pateikimo terminas: iki 2022 m. lapkričio 29 d. 
18.00 val.
Kalba, kuria turi būti parengta paraiška: lietuvių.
Paraiška pateikiama užklijuotame voke, ant kurio nurodo-
mas parduodamo buto adresas, kontaktinio asmens vardas, 
pavardė ir telefono nr.
Pateikiami šie dokumentai:
1. Užpildyta paraiška;
2. Nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
3. Kadastro duomenų bylos kopija;
4. Buto energetinio efektyvumo sertifikato kopija;
5. Notaro patvirtintas įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui 
teikti paraišką ir derėtis dėl buto pardavimo (jei paraišką tei-
kia ne pats savininkas arba kai butas nuosavybės teise pri-
klauso keliems asmenims).
Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 2022 m. 
lapkričio 30 d. 10.30 val. Rokiškio rajono savivaldybės 
administracijos 8 aukšto salėje, Respublikos g. 94, Rokiškyje.

Užs. 1971

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau 
– NVSC), įstaigos kodas 291349070, esantis Kalvarijų g. 153, 08221 Vilnius, tel. (8 5) 212 
4098, el. paštas info@nvsc.lt, skelbia garažo patalpų NVSC Panevėžio departamento Ro-
kiškio skyriui nuomos konkursą skelbiamų derybų būdu. Patalpų vieta turi būti ne toliau 
3 km nuo Juodupės g. 1A, Rokiškyje. Dalyvių pasiūlymai kartu su nuomojamų nekilnoja-
mųjų daiktų dokumentais pateikiami per 12 dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos. 
Išsamesnė informacija konkurso dalyviams skelbiama NVSC interneto svetainėje 
https://nvsc.lrv.lt, skiltyje „Naujienos“. Telefonai pasiteirauti (8 458) 71306, 8 687 25701

Užs. 1978

Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje organizuojami nemokami kursai IRT įgūdžių ne-
turintiems asmenims. 
Planuojama mokymų pradžia: gruodžio mėn. 5 d., mokymų trukmė: 5 dienos.
Registracija telefonu: (8-458) 26912 arba bibliotekoje (Nepriklausomybės a. 16).

Poniai Zitai Ražinskienei Maksimos Respublikos g. kasininkei už sąžiningumą, parei-
gingumą, pastabumą, geranoriškumą ir dėmesį pirkėjui.
Alina Valenčienskienė

Tolerancijos diena paminėta kartu 
su svečiais iš JAV ambasados

Lapkričio 16-ąją Rokiškio 
mokykloje-darželyje „Ąžuoliu-
kas“ buvo minima Tarptauti-
nė tolerancijos diena. Renginio 
programoje – edukacinės veiklos 
savitarpio supratimo, pagalbos 
ir bendruomeniškumo tematika. 

Renginyje lankėsi JAV amba-
sados kultūros atašė Mojib Ghaz-
nawi ir Viešosios diplomatijos 
skyriaus specialistė Greta Armo-
naitytė. 

Susitikime su Rokiškio rajono 
savivaldybės meru Ramūnu Go-
deliausku, Rokiškio rajono savi-
valdybės administracijos Švietimo 
ir sporto skyriaus vedėju Aurimu 
Laužadžiu, Rokiškio rajono savi-
valdybės švietimo centro direk-
tore Elinga Mikulėniene aptartas 
tolimesnis bendradarbiavimas sa-
vivaldos, švietimo, sporto, kultū-
ros srityje. 

Svečiai pasimatė su tarptautinio 
projekto „Mieli naujokai“ kūrėjais 
ir dalyviais. Šis jungtinis kultūros 
ir švietimo įstaigų projektas yra 
Rokiškio savivaldybės adminis-
tracijos Komunikacijos ir kultūros 
skyriaus vedėjos Irenos Matelie-
nės stažuotės JAV kūrybinis rezul-
tatas. Projektą finansavo JAV vals-
tybės departamentas, koordinavo 
Tarptautinis Meridian lyderystės 
centras. Socialinio teatro vaidini-
muose dalyvavo Bajorų lėlių tea-
tro ČIZ aktorės Dalia Ziemelienė, 
Nadiežda Ivanova, Nijolė Čirūnie-
nė ir pati projekto autorė.

Svečiai ir Rokiškio rajono sa-
vivaldybės vadovai dėkojo su-
sitikimo šeimininkei – Rokiškio 
mokyklos-darželio „Ąžuoliukas“ 
direktorei Romualdai Cegelskie-
nei, mokytojoms Loretai Sagai-
tienei ir Daliai Skeirienei už įspū-
dingą patirtį minint Tolerancijos 

dieną kartu su vaikais.
JAV ambasados Vilniuje kultū-

ros atašė Mojib Ghaznawi taip pat 
domėjosi Rokiškio krašto muzie-
jaus ekspozicija ir JAV jau puikiai 
žinomos tragiško likimo poetės 
Matildos Olkinaitės gimtąja vieto-
ve – Panemunėliu.

1995 m. lapkričio 16 d. 
UNESCO valstybės narės priėmė 
Tolerancijos principų deklaraciją, 
o nuo 1996 m. Jungtinių Tautų Ge-
neralinė Asamblėja priėmė rezo-
liuciją, kuria lapkričio 16 d. buvo 
paskelbta Tarptautine tolerancijos 
diena. Minėtoje deklaracijoje pa-
tvirtina, kad tolerancija nėra nei 
nuolaidumas, nei abejingumas. 
Tai – pagarba ir vertinimas mūsų 
pasaulio kultūrų, mūsų raiškos 
formų ir buvimo žmogumi būdų 
įvairovei.

Rokiškio rajono savivaldybės 
inf.
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• Ieškinių, procesinių dokumentų, 
taikos sutarčių rengimas teismui, 
įvairių prašymų, pretenzijų, skundų 
rengimas. Konsultacijos, dokumentų 
rengimas darbo ginčų komisijoms. 
Kitos teisinės paslaugos. Taikos g. 
19, Rokiškis. Tel. 8 693 66 229. 
Rokiškis
• Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, 
atsijas, durpes, juodžemį. Statybinio 
laužo, grunto išvežimas. Vežame 
mažais ir dideliais kiekiais, 
padidinto pravažumo transportu. 
Automobilių, krovinių, žemės ūkio 
technikos transportavimas.  

Tel. 8 604 86 441. Rokiškis
• Alksnio beržo ir spygliuočių 
malkas kaladėmis. Atvežame.  
Tel. 8 610 05 317. Rokiškis
• 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

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

SIŪLO DARBĄ

• Darbui Aukštakalniuose ieškome 
frontalinio krautuvo Doosan (2021 
m.) vairuotojo (-os). Darbas: 
skiedros ir pjuvenų krovimas į 
skiedrovežius. Darbas pamaininis. Iš 
Rokiškio organizuojame atvežimą. 
Atlyginimas 1000-1350 Eur/mėn. 
neatskaičius mokesčių.  
Tel. 8 615 70 863. Rokiškis
• Atsilaisvino automechaniko darbo 
vieta. Darbas Rokiškyje, detalesnė 
informacija telefonu.  
Tel. 8 646 04 035. Rokiškis
• Ūkyje reikalingas traktoristas ir 
fermos darbininkas.  
Tel. 8 615 34 570. Rokiškis
• 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

IEŠKO DARBO
• Moteris ieško darbo. Galiu 
prižiūrėti senyvo amžiaus žmogų. 
Tel. 8 615 92 745. Rokiškis
• Ieškau trumpalaikio darbo. Siūlyti 
įvairius variantus. Tel. 8 661 42 996. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Slaugau ligonius jų 
namuose, reikalui esant ir ligoninėje. 
Padedu senjorams buityje. Darbo 
patirtis šioje srityje 16 m.  
Tel. 8 603 57 421. Rokiškis
• 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

KITA

• Vieną kartą naudotus tonos talpos 
didmaišius. Laikyti grūdams su 
išpylimo ir įpylimo angomis bei 4 
užkabinimo kilpomis. Matmenys 
90x90x150 cm. Tel. 8 614 60 187. 
Rokiškis
• Malkas kaladėmis. Vežame iki 4 
m. Kaina 130 Eur. Tel. 8 603 03 310. 
Rokiškis
• Apsauginį stikliuką Samsung 
Galaxy Watch4, tinka ir Watch3.  
Tel. 8 608 07 150. Rokiškis
• Naujus el. prietaisus naikinimui 
nuo žiurkių, pelių, tarakonų, blakių. 
Siunčiu. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 646 04 605. Jonava
• 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
• 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
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• 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.  
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

NEKILNOJAMASIS TURTAS

• 3 kambarių 71,37 kv. m butą 
Respublikos g. 31-4. Yra rūsys, 
ūkinis pastatas, vieta mašinai. 
Šildymas kietu kuru. Whats 
+447491588895. Kaina 55000 Eur. 
Tel. 8 674 06 507. Rokiškis
• Tvarkingą 2 kambarių butą 
Rokiškyje pirmame aukšte.  
Tel. 8 673 30 382. Rokiškis
• 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 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

• Kviečius, miežius, grikius.  
Tel. 8 662 27 088. Rokiškis
• Grikių sėklas. Išvalyti du kartus, 
sausi. Kviečius. Tel. 8 627 34 750. 
Rokiškis

AUGALAI

BALDAI

• Didelį tvirtą geros būklės svetainės 
stalą. Matmenys 120x80 cm, aukštis 
53 cm. Galiu atvežti. Kaina 95 Eur. 
Tel. 8 696 65 249. Anykščiai
• Staliuką su ratukais. Matmenys 
100x60 cm, aukštis 55 cm. Galiu 
atvežti. Kaina 59 Eur.  
Tel. 8 696 65 249. Anykščiai
• Naują tualetinę kėdę. Nei 
karto nenaudota, tik išpakuota. 
Reguliuojamas aukštis. Labai tvirta 
ir stabili, atlaiko iki 170 kg. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 698 76 238. Rokiškis
• Naują vonią. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• 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

BUITINĖ TECHNIKA

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

• Dovanoju viengulę lovą.  
Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• Dovanojame 4 mėn. šuniukus. 
Augs didelį, maišyti, vokiečių 
aviganis su laika. Tel. 8 607 24 432. 
Rokiškis
• 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

DOVANOJA

DRABUŽIAI/AVALYNĖ
• 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. 

• Naują draskyklę katėms.  
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis
• Pieninę juodmargę telyčią. 
Nesėklinta. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 623 31 100. 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

GYVULIAI, GYVŪNAI

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

GARSO 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

VAIZDO TECHNIKA

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

• Naujus ketaus radiatorius.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Drabužių džiovyklę Bosch. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 674 57 019. Rokiškis
• Automatinę skalbimo mašiną 
Whirlpool 6 kg. Kaina 80 Eur.  
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KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

MAISTO PRODUKTAI
• Mėsinių kalakutų skerdieną. 
Galima puselėmis. 8 Eur/kg.  
Tel. nr. 8 687 52549. Tel. 8 698 86 
130. 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

• 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

MOBILIEJI TELEFONAI

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

MUZIKOS INSTRUMENTAI

• 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. 
Nelaiko baterija. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis

• 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. 
Tel. 8 615 28 891. Rokiškis

NUOMA

• Ieškau kas padovanotų seną 
sovietinį televizorių, radiją, 
magnetofoną. Šilelis‚ Horizont, 
Vesna‚ Elektronika, VEF, Leningrad 
ar kitų pavadinimų.  

PRAŠO PADOVANOTI

PREKĖS VAIKAMS
• 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

• 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

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

• Įvairaus pjovimo statybinę 
medieną. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis
• Sausas lentas. 10-12 mm pločio 
ir 2,5 storio, 6 m ilgio.  
Tel. 8 686 93 420. Rokiškis
• Metalo ieškiklį Minelab Go Find 
44. Pirktas prieš 2 mėn. Naudotas 
keletą kartų pabandymui. Kaina 
200 Eur. Tel. 8 608 49 315. 
Rokiškis
• 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. 

STATYBINĖ ĮRANGA

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 
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
• 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

Tel. 8 671 28 810. Pasvalys
• Ieškau kas padovanotų didesnį 
kiekį knygų. Tel. 8 619 20 517. 
Pasvalys
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• Didžiąsias akėčias. 30 Eur/vnt.  
Tel. 8 614 60 187. Rokiškis
• 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. 
Rokiškis

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

TRANSPORTO PRIEMONĖS

• Automobilinę priekabą su 
dokumentais MMZ. Ilgis 1,70 m, 
plotis 1,60. Yra TA, draudimas. 
Kaina 430 Eur. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Motociklą IZH Jupiter 5. Pravalius 
kontaktus ir įpylus tepalo į variklį 
užkurtas ir pravažiuotas. Sankaba 
gera, bėgiai tvarkoje, stabdo gerai. 
Reikia darbo įdėti norint eksponato, 
jei pasivažinėti tai kad nors iš karto 
po miškus. SDK mano vardu, 
dokumentai tvarkoje. Kaina 850 Eur. 
Tel. 8 608 33 563. Zarasai
• Audi 80. 1,8 l, 66 kW, TA metams, 
benzinas. Yra liukas, kablys, 
lengvojo lydinio ratai. Kaina 380 Eur. 
Tel. 8 696 33 589. Rokiškis
• 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

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

• Geros būklės lengvojo lydinio 
ratlankius su geromis M+S 
padangomis R15 195/65. Nuo 
Nissan, ratlankiai neplauti. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 627 05 835. 
Anykščiai
• Naujas 165/60 R15 padangas 2021 
m., M+S. 2 vnt. Kaina 25 Eur. Tel. 
8 685 75 884. Rokiškis
• Opel Zafira dalimis. 2004 m., DTI, 
OPC. Pilkos spalvos.  
Tel. 8 619 11 054. Rokiškis
• R17 225/55 Bridgestone padangas 
M+S. 4 vnt., likutis 4-5 mm. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 675 13 781. Kupiškis
• 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
• 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
• 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



12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Būk mano saulė 
15:30 Lemties paslaptys 
16:35 Labas vakaras, Lietuva 
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 5 
21:30 Žinios
22:30 Self/less

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 Tamsioji banga
23:15 Lenktynininkas 

Lrytas

06.15 TV parduotuvė
06.30 Reali mistika
07.30 Gyvenimas versle 
08.00 Neišsižadėk
09.00 Vieno nusikaltimo istorija 
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas
09:45 Įstatymas ir tvarka
10:30 Tarptautinis 
karinių orkestrų festivalis 
Military Tattoo Lithuania 
2022
11:00 Lietuvos 
kariuomenės diena. 
Iškilminga rikiuotė 
Katedros aikštėje
11:45 2022 FIFA pasaulio 
futbolo čempionatas. 
F grupė. Marokas – 
Kroatija

14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Kalnų daktaras
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:00 1 000 pasaulio stebuklų
20:00 Panorama
20:45 2022 FIFA pasaulio futbolo 
čempionatas. Belgija – Kanada
23:00 Dviračio žinios
23:30 Helsinkio sindromas

Tv3

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

10:00 Mažoji našlė
11:00 Bjaurusis ančiukas
12:00 Nuodėminga žemė
14:00 Meilė ir pinigai
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios 
19:30 Dėmesio centre su Edmundu 
Jakilaičiu
20:00 Gero vakaro šou
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 Nutrūkęs nuo grandinės

Lnk

06:00 Linksmųjų Neklaužadų 
Kinas. Deksterio laboratorija 
06:30 Tomas ir Džeris 
07:00 Turtuolė varguolė 

08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
10:00 Monikai reikia meilės 
11:00 Bus visko
12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Būk mano saulė 
15:30 Lemties paslaptys 
16:35 Labas vakaras, Lietuva 
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Šeškinės 20 
21:00 Rimti reikalai 5 
21:30 Žinios
22:30 Nežinomas

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 Lenktynininkas 
23:15 Sala

Lrytas

06.15 TV parduotuvė
06.30 Reali mistika
07.30  Atliekų kultūra
08.00 Neišsižadėk

09.00 Vieno nusikaltimo istorija 
10.00 Pėdsakas
11.00 Paslaptys
12.00 Neatrasta Rusija
12.30 Mano vieta 
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Lietuva tiesiogiai
17.00 Likimo vingiai 
18.00 Reporteris
18.30 Neatrasta Rusija
19.00 Pėdsakas
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Paslaptys
22.30 Reporteris
23.00 Lietuva tiesiogiai
23.30 Neatrasta Rusija
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24 06:00 Himnas

06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas
09:45 Įstatymas ir tvarka
10:30 Paskutinis pėdsakas
11:15 Mokslo ekspresas
11:45 2022 FIFA pasaulio 
futbolo čempionatas. 
G grupė. Šveicarija – 
Kamerūnas
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Kalnų daktaras
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:00 Svečiuose Nomeda

20:00 Panorama
20:45 2022 FIFA pasaulio futbolo 
čempionatas. G grupė. Brazilija – 
Serbija
23:00 Dviračio žinios
23:30 Helsinkio sindromas

Tv3

06:00 Bakuganas. Šarvų sąjunga
06:35 Triukšmingi namai
07:10 Slibinų dresuotojai. 
Pašėlusios gaudynės
07:45 Gero vakaro šou 
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
11:00 Bjaurusis ančiukas
12:00 Nuodėminga žemė
14:00 Meilė ir pinigai
15:00 Simpsonai 

16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios 
19:20 TV3 sportas
19:30 Dėmesio centre su Edmundu 
Jakilaičiu
20:00 Farai
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 12 galimybių 2. Perkrauta

Lnk

06:00 Linksmųjų Neklaužadų 
Kinas. Deksterio laboratorija 
06:30 Tomas ir Džeris 
07:00 Turtuolė varguolė 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
10:00 Monikai reikia meilės 
11:00 Šeškinės 20 

10.00  Pėdsakas
11.00  Paslaptys
12.00 Neatrasta Rusija
12.30 Švarūs miestai - švari 
Lietuva
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Oponentai
17.30 Pirmi kartai
18.00 Reporteris
18.30 Būsto anatomija
19.00 Pėdsakas
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Paslaptys
22.30 Reporteris
23.00 Būsto anatomija
23.30 Oponentai
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25 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas 
09:45 Įstatymas ir tvarka
10:30 Paskutinis 
pėdsakas
11:15 Mokslo ekspresas
11:45 2022 FIFA 
pasaulio futbolo 
čempionatas. B grupė. 
Velsas – Iranas
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Kalnų daktaras 

17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:00 Bendrom jėgom 
20:00 Panorama
20:45 2022 FIFA pasaulio futbolo 
čempionatas. B grupė. Anglija 
– JAV
23:00 Aštuonkojė 

Tv3

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

11:00 Bjaurusis ančiukas
12:00 Nuodėminga žemė
14:00 Meilė ir pinigai
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios 
19:30 Išsipildymo akcija 2022 
ir Kauno miesto eglės įžiebimo 
šventinis koncertas
23:00 Laiko tiltas

Lnk

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

10:00 Monikai reikia meilės 
11:00 Bučiuoju. Rūta 
12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Būk mano saulė 
15:30 Lemties paslaptys 
16:35 Labas vakaras, Lietuva 
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Taip gimė žvaigždė
23:50 Debesies šešėlis

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 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Ugnies žiedas

Lrytas

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

11.00 Paslaptys
12.00 Neatrasta Rusija
12.30 Gyvenimas versle
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Laisvės TV valanda
17.30 Sveikatos kodas
18.00 Reporteris
18.30 Kaip naciai pralaimėjo 
karą
19.30 Pusvalandis su Valatka
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Paslaptys
22.30 Reporteris
23.00 Pusvalandis su Valatka
23.30 Laisvės TV valanda
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Direktorius sako 
tarnautojui:

- Jūs būtumėte puikus 
nusikaltėlis.

- Kodėl gi, viršininke? - 
nustemba darbuotojas.

- Matote, kad ir kaip 
stengiuosi, niekaip negaliu 
rasti jokių jūsų veiklos 
pėdsakų.

***
Mokytoja klausia Petriuko:
- Kodėl kasdien vėluoji? 

Žadintuvo neturi?
- Turiu. Tik jis čirškia, kai 

aš miegu.
***
Į muziejų ateina du naujieji 

rusai, apžiūrinėja jiems 
patikusį paveikslą ir įkalbinėja 
muziejaus direktorių jį 
parduoti. Šis vis nesutinka:

– Tai juk neįkainuojama 
vertybė!

Pagaliau jis sutinka 
parduoti už 25 milijonus. Tada 
vienas rusas sako kitam:

– Na va, Vasiai atvirutę 
nupirkom, dabar važiuojam 
dovanos.

***
Po mirties amerikietis 

ir rusas patenka į pragarą. 
Velnias jų klausia:

- Į kurį pragarą eisite: į 
rusišką ar į amerikietišką?

- O koks skirtumas?
- Amerikietiškame reikia 

kasdien suvalgyti kibirą 
mėšlo, o rusiškame - du.

Amerikietis pasirinko 
amerikietišką. Rusas galvoja: 
"Visą gyvenimą Rusijoje 
pragyvenau, tai ką čia jau 
bepakeisi?" Po metų susitinka. 
Rusas klausia:

- Na, kaip ten jūsų pragare?
- Puikumėlis. Iš ryto 

suvalgei kibirą mėšlo ir visą 
dieną laisvas. O jūsiškiame?

- Ai, kaip visada: tai mėšlo 
neatvežė, tai kibirų visiems 
neužtenka.

***
Kasa du pankai bulves ir 

vienas pamato, kad prie jų 
ateina Jėzus su Marija. Marija 
ryškiai "pavėpus", o Jėzus ir 
klausia:

- Ar nežinot, mano vaikai, 
kur čia galima nusipirkti 
elementų?

O pankas ir sako:
- Tai ką, aureolė 

nebešviečia?
***
- Neseniai kartu su žmona 

savo bute įsivedėme neribotą 
optinį interneto ryšį!

- Na ir kaip?
- Labai ekonomiška! 

Dviems mėnesiams tik trijų 
prezervatyvų užteko.

***
Autobusų sustojime kalbasi 

dvi moteriškės:
- O aš dabar naudoju 

aromatizuotą tualetinį 
popierių, labai skaniai 
kvepia...

Šalia stovintis vyrukas 
įsiterpia į pokalbį:

- Prieš ar po?.
***
- Brangioji, - murma 

vyras pro miegus, - išjunk 
televizorių, paklok lovą ir 
atnešk arbatos.

- Negaliu, pupuliuk, - 
pašnibždom atsako žmona. - 
Mes teatre.

Lapkričio 22-oji, 
antradienis,  
47 savaitė

Iki Naujųjų liko 39 dienos
Dangaus kūnai: 

saulė teka 8.02 val. 
leidžiasi 16.06 val. 

Dienos ilgumas 8.04 val.
Mėnulis (delčia)

Šv. Cecilijos diena

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Cecilija, Celina, Dargintė, Kristinas, 
Selina, Steikintas

Rytoj: Felicita, Klemensas, 
Kolumbanas, Doviltas, Liubartė, 

Adelė, Kolumbas, Orestas 
Poryt: Mantvinas, Žybartė, Gerardas, 

Žybartas

Šiandien Lietuvos istorijoje:
1715 — gimė Antanas Skorulskis, 

filosofas, teologas, Vilniaus universiteto 
rektorius (1772—1773 m.). Mirė 1780 m.

1894 — gimė Kazys Musteikis, briga-
dos generolas, prieškario Lietuvos krašto 
apsaugos ministras. Mirė 1977 metais 
Čikagoje.

1897 — gimė kalbininkė Bronė Vosy-
lytė. Mirė 1972 m.

1964 — gimė poetas, prozininkas ir 
dramaturgas Robertas Kundrotas.

1990 — Vilniuje mirė Lietuvos baleto 
artistas, baletmeisteris, režisierius bei pe-
dagogas Vytautas Grivickas. Gimė 1925 
m.

1996 — ant Vilniaus Arkikatedros 
buvo iškeltos trijų šventųjų — Stanislovo, 
Elenos ir Kazimiero — skulptūros.

2006 — eidamas 76-uosius metus, 
mirė ilgametis Vilniaus universiteto Lie-
tuvių literatūros katedros profesorius, 
humanitarinių mokslų daktaras Albinas 
Jovaišas. Gimė 1931 m.

Šiandien pasaulio istorijoje:
1497 — ieškodamas kelio į Indiją, 

portugalų keliautojas Vasco Da Gama 
(Vasko Da Gama) tapo pirmuoju, kuriam 
pavyko apiplaukti Gerosios Vilties išky-
šulį.

1819 — gimė anglų rašytoja Mary 
Ann Evans (Merė En Evans), rašiusi slapy-
vardžiu George Eliot (Džordžas Eliotas).

1830 — Belgijos kongresas balsavo 
už monarchijos įvedimą šalyje.

1842 — įvyko pirmasis ugnikalnio iš-
siveržimas Amerikos žemyne: Vašingtono 
valstijoje išsiveržė šv. Elenos ugnikalnis.

1890 — gimė būsimasis Prancūzijos 
prezidentas generolas Charles de Gaulle 
(Šarlis de Golis).

1916 — mirė JAV rašytojas Jack Lon-
don (Džekas Londonas).

1941 — gimė amerikiečių fizikas, 
žinomas kaip stygų teorijos (fizikos mo-
delis, kurio „statybiniai blokai“ yra vien-
mačiai objektai) pradininkas, John Henry 
Schwarz (Džonas Henris Švarcas).

Post scriptum:
Kas skaito, rašo – duonos neprašo.

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas 

Lapkričio 23 d. Naktį -6
Dieną -1

V,
1-5 m/s

Lapkričio 24 d. Naktį -5
Dieną -1

R,
3-8 m/s

Lapkričio 25 d. Naktį -2
Dieną 2

PR,
3-8 m/s

Lapkričio 26 d. Naktį -0
Dieną 1

PR,
1-5 m/s

Orų prognozė lapkričio 23 - 26 d.

Pusryčių sumuštiniai su agurkais, 
kiaušiniais ir lašiša (be majonezo)

1. Duoną paskrudinti skrudintuve ar sausoje keptuvėje iš abiejų pusių.
2. Kiaušinį ir agurką supjaustyti smulkiais kubeliais, krapus smulkiai sukapoti. 
Viską išmaišyti su jogurtu ir garstyčiomis.
3. Kiaušinių masę dėti ant duonos riekelių, ant viršaus dėti lašišos ir papuošti 
likusiais krapais. Skanaus!

INGREDIENTAI:
• 2 riekės duonos
• 1 vienetas kiaušinių (kietai virto)
• 1 vienetas agurkų (šviežio, nedidelio)
• 40 gramų sūdytos lašišos
• 1 saujelė krapų
• 1 šaukštelis graikiško jogurto
• 1/4 šaukštelio garstyčių

ANEKDOTAI

LAISVALAIKIS16 www.rokiskiosirena.lt
2022 m. lapkričio 22 d.

PRO MEMORIA

Panemunėlio seniūnija
LEONARDAS GROCKIS  1949.09.29 –  2022.11.14
Rokiškio kaimiškoji seniūnija
JUOZAPAS BARAIŠIS 1943.01.22 – 2022.11.16
Pandėlio seniūnija
PETRAS MARTINIONIS 1941.03.03  –  2022.11.14
Kamajų seniūnija
GENOVAITĖ KRAVCEVIČIENĖ 1939.01.03  – 2022.11.17


