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Kaina 1,00 Eur

Šv. Cecilijos garbei skambėjo 
jungtinis Rokiškio bažnyčių choras 4 p.

2 p.

Dėl skundų apie palaidus šunis 
ant kojų buvo sukeltos tarnybos

Bedarbiams koją kiša nenoras 
dirbti ir „nepasiekiama“ darbovietė 3 p.

Rokiškio J. Tūbelio progimnazijai 
toliau vadovaus Z. Pošiūnas 4 p.

Rokiškis ruošiasi Kalėdoms – mieste bus 
įžiebta Juodupėje užaugusi eglė 4 p.

Po kaltinimų medikams nekompetencija 
žadama atlikti tyrimą 5 p.

Iš kaimų į Rokiškį važinėjantiems 
mokiniams siūlomos 
apgyvendinimo paslaugos 6 p.

Su asmeniniu asistentu neįgalieji 
keliauja gydytoją, 
tačiau į teatrą dar nedrįsta 6 p.

Už draudimo nepaisymą nubaudė 
Vokietijos teisėsauga 9 p.

Rokiškio rajono ligoninėje beveik pusę elektros 
energijos pagamina saulės elektrinė 5 p.

Teisėsaugininkų dėmesio sulaukė 
turguje samanės nusipirkęs vyras 9 p.
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Dėl skundų apie palaidus šunis
ant kojų buvo sukeltos tarnybos

Aušra MALINAUSKIENĖ

Trečiadienio popietę Pagran-
džiuose ir Parokiškėje apsilankė 
neįprasta delegacija: policijos 
pareigūnai bei Valstybinės maisto 
ir veterinarijos tarnybos inspek-
toriai, lydimi Rokiškio kaimiš-
kosios seniūnijos seniūnės Dalios 
Janulienės. Taip sureaguota į nu-
siskundimus dėl šiuose kaimuose 
lakstančių palaidų, neprižiūrimų 
šunų, kurie puldinėja ir gąsdina 
aplinkinių sodybų bei kaimų gy-
ventojus. 

Kreipėsi į tarnybą
Valstybinės maisto ir veterina-

rijos tarnybos (VMVT) Panevėžio 
departamento Rokiškio skyrius  su-
laukė vieno skundo apie šunis Pa-
grandžių kaime. 

Kaip „Rokiškio Sirenai“ sakė 
Rokiškio skyriaus vedėjas Laimutis 
Ragaišis, Pagrandžiuose į nurodytą 
sodybą atvykę pareigūnai vietoje 
dviejų šunų, apie kuriuos buvo sa-
koma skunde, rado vieną linksmą, 
draugišką ir gerai nupenėtą juodai 
baltą kalytę, smagiai pasitikusią 
atvykėlius. Ji leidosi glostoma ir ap-
žiūrinėjama. Šuniuko šeimininkas 
aprodė namą, kuriame šiuo metu jis 
laiko kalytę ir jai skirtus dubenis su 
maistu: kaulais ir makaronais. 

„Mums sakė, kad čia laksto du 
palaidi šunys, tačiau dabar matome, 
kad gyvena viena čipuota, sterili-
zuota kalytė, kuri gerai primaitinta, 
net sakyčiau, kad ji per daug nušer-
ta. Aišku, jog šuniukas mylimas, ne-
skriaudžiamas, nors šeimininkas ir 
gyvena be elektros“, – kalbėjo San-
dra Leikaitė iš VMVT Panevėžio 
departamento Rokiškio skyriaus. 

Rastas tik vienas
Pasak Rokiškio kaimiškosios se-

niūnijos seniūnės D. Janulienės, 
su specialiosiomis tarnybomis ji 
jau antrą kartą vyksta į šią sodybą 
Pagrandžiuose. 

„Pernai čia buvo du šuniukai. 
Tuomet šeimininkas žadėjo juos 
prisirišti prie būdos. Dabar rado-
me tik vieną kalytę. Pernai stovė-
jusios būdos jau nėra, gyvūnėlis 
matyt laikomas name“, – sakė D. 
Janulienė.  

Po apsilankymo nuspręsta, kad 
šeimininkas ir jo elgesys su gyvū-
nu bus stebimas.

Pateikė savo išvadas
Tos pačios išvykos metu pagal 

pranešimą, kurį gavo Rokiškio 
kaimiškoji seniūnija, Parokiškės 
kaimo sodyboje rasti trys šunys, 
kurie atvykėlius pasitiko piktai 
lodami. Šunys gulėjo ant palaidų 
šiaudų, šalia suridentų jų ritinių. 
Nors VMVT tarnybos inspektorių 
teigimu, šunims tokiu oru lauke 
nėra labai šalta, tai geriau, negu 
jie būtų laikomi voljere ant pli-
kos šaltos žemės. Taip yra geriau, 

negu trims šunims gyventi per 
mažame voljere. Vis tik, siekiant, 
kad gyvūnais būtų kuo greičiau 
tinkamai pasirūpinta, bus kreipta-
si į Utenoje esančią gyvūnų glo-
bos įstaigą.   

„Utenos gyvūnų prieglaudos 
atstovai, šiek tiek anksčiau apžiū-
rėję šiuos šuniukus, konstatavo, 
kad nors jie gyvena palaidi, tačiau 
nėra apleisti“, – kalbėjo D. Janu-
lienė. 

Nulekia iki Kavoliškio
Apžiūrint sodybos ūkinį pasta-

tą, jame rasta ir apie dešimt įvai-
raus amžiaus ožkų, kurios laiko-
mos tvarte, ant neįtikėtinai aukšto 
pagrindo, tikėtina, mėšlo sankau-
pų, o gal specialiai padarytos pa-
kylos, siekiančios net pačią palan-
gę. Kadangi į vidų patekti nebuvo 
įmanoma, todėl, kaip per langą 
pastebėjo VMVT atstovai, ne vi-
sos ožkos žymėtos, jų tiksliai su-
skaičiuoti ir nuodugniai apžiūrėti 
neįmanoma. Kadangi tikrinimo 
metu gyvūnų savininkų sodyboje 

nebuvo, o tik kitas asmuo, tarny-
ba susisieks su gyvūnų šeiminin-
ku, išsiaiškins visas aplinkybes ir 
duos privalomuosius nurodymus 
gyvūnų ir augintinių savininkui.

„Šių šunų ir ožkų šeimininkė 
seniūnijai ir veterinarijos tarnybai 
yra žinoma. Jau nuo rudens pra-
džios gaunu gyventojų skundus iš 
netoli esančio Kavoliškio, kad šu-
nys iš šios sodybos atlekia ir gąs-
dina žmones, net buvo pasikasę 

po tvora, įlindę į sodybą, sudraskę 
vištas. Ūkininkė buvo pažadėjusi 
šunis uždaryti į voljerą, bet savo 
pažadų neskuba tesėti. Savininkė 
privalo susitvarkyti šunis,  jie turi 
būti saugiai uždaryti ar pririšti, 
pasirūpinta, kad neišbėgtų į netoli 
esantį kelią, nelakstytų po gyven-
vietę. Kitu atveju teks prašyti pa-
galbos gyvūnų globos draugijos ir  
ieškoti jiems globėjų“, – pasakojo 
D. Janulienė.

Pasak D. Janulienės (centre), dėl skundų jau ne pirmą kartą vykstama į šią sodybą.

Apžiūrint sodybą ūkiniame pastate rasta ir apie dešimt įvairaus amžiaus ožkų. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Pagrandžiuose atvykusius pasitiko draugiška kalytė. Parokiškės kaime trys šunys laikomi lauke ant šiaudų. 
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Bedarbiams koją kiša nenoras 
dirbti ir „nepasiekiama“ darbovietė 

Aušra MALINAUSKIENĖ

Trečiadienį Panemunėlyje 
ieškota priežasčių, kurios be-
darbiams vietos gyventojams 
trukdo grįžti į darbo rinką. Iš 
gausaus būrio atėjusiųjų savo 
nuomonę išreiškė vos keletas – 
vieniems bėda, kad dirbant su 
verslo liudijimu neteko sociali-
nės pašalpos, kitiems kliūtis kėlė 
susisiekimas su darboviete. Tuo 
tarpu darbdavių atstovas rėžė 
atvirai – didžiausia problema 
yra nenoras dirbti, prasta kva-
lifikacija, taip pat ir alkoholis. 

Tikslas – padėti
Į susitikimą su Užimtumo tar-

nybos, savivaldos ir darbdavių 
atstovais atėjo apie trys dešim-
tys Panemunėlio seniūnijoje gy-
venančių bedarbių. Pagrindinis 
tokio susitikimo tikslas – padėti 
jiems sugrįžti į darbo rinką arba 
padidinti vietos gyventojų užim-
tumą. 

Susirinkusiems Užimtumo tar-
nybos Rokiškio skyriaus vedėja 

Spręsti kartu
„Naujas įstatymas bando atskir-

ti objektyvias priežastis, dėl kurių 
žmogus dirbti negali, tai yra na-
muose slaugomas ar prižiūrimas 
šeimos narys, kurio negalima pa-
likti, priklausomybės nuo alkoho-
lio, narkotikų ar azartinių lošimų, 
didžiuliai finansiniai įsipareigoji-
mai: skolos, antstoliai, tai sumaži-
na motyvaciją dirbti, nes labai daug 
lėšų nuskaičiuojama iš darbo už-
mokesčio, taip pat susisiekimo pro-
blemos, socialinių įgūdžių ir mo-
tyvacijos dirbti trūkumas. Iš jūsų 
norime grįžtamojo ryšio, siekiame 
išsiaiškinti problemas, trukdan-
čias sugrįžti į darbą, ir pasikalbėti 
su kokiais sunkumais susiduriate. 
Taip pat norime aptarti kaip ben-
dromis jėgomis būtų galima spręsti 
jūsų išvardintas bėdas“, – kalbėjo 
D. Starkuvienė. 

Atvejo vadybininkas
Kiekvienas bedarbis kartu su 

Užimtumo tarnybos konsultantu 
turi išsigryninti savo problemas, 
tada jam atsiranda galimybė gauti 
ne bedarbio, o besirengiančio dar-
bo rinkai statusą. Tai reiškia, kad 
su tokiais asmenimis bus dirbama 
dar intensyviau, siekiant pašalinti 
esamas kliūtis ir padėti asmenims 
sugrįžti į darbinę rinką.  

„Tam tikslui Užimtumo tarny-
bos Rokiškio skyriuje įsteigta atve-

jo vadybininko pareigybė. Šis dar-
buotojas dirba su besirengiančiais 
darbo rinkai asmenimis. Tokiems 
asmenims bus teikiama kompleksi-
nė pagalba: psichologo, teisininko, 
socialinio darbuotojo konsultaci-
jos, vyks motyvaciją didinantys 
užsiėmimai. Jų metu bus bandoma 
pašalinti nustatytas kliūtis“, – aiš-
kino D. Starkuvienė.

Tyla arba burbėjimas 
Paslaugų darbdaviams specialis-

tė A. Žemaitienė patraukliai pasa-
kojo apie realias galimybes susiras-
ti darbą už 80 kilometrų esančiame 
Panevėžyje, tačiau pasiūlymas 
tarptautinėse kompanijose dirbti 
nekvalifikuotą darbą arba bandyti 
mokytis, keisti profesiją, vietinių 
nesudomino. 

Viešnių pasisakymus lydėjo tyla 
arba burbėjimas apie prastą susisie-
kimą su darbovietėmis, tai, kad ne-
važiuoja autobusai, taip pat kalbėta 
ir apie suaugusių vaikų išvykimą į 
užsienį ieškoti laimės, nes Lietuvo-
je nerado gerai apmokamo darbo 
arba jiems trūko darbinės patirties. 
A. Žemaitienė aiškino, kad pasta-
ruoju metu darbdaviai patys pasi-
rūpina darbuotojų kelione iki darbo 
pirmyn ir atgal arba apmoka jos iš-
laidas. Ji taip pat patarė keisti kva-
lifikaciją, mokytis paklausių profe-
sijų, kalbėjo apie siūlomas laisvas 
darbo vietas įmonėse, statybose, 

miškų urėdijoje, tačiau klausimų 
dėl tokių galimybių Panemunėlio 
bedarbiams nekilo. 

Bus, jeigu reikės 
Susitikime dalyvavęs Rokiškio 

rajono meras Ramūnas Godeliaus-
kas susirinkusiems pabrėžė, kad 
tokių susitikimas tikslas yra vienas 
– padėti žmonėms, išsiaiškinti ne-
darbo priežastis ir kaip būtų galima 
kartu išspręsti problemas dėl susi-
siekimo su darbo vieta. 

„Mes nenorime bartis, bet sie-
kiame išaiškinti, kuo galime jums 
padėti. Jeigu atsiras daugiau dir-
bančių Rokiškyje, tikrai ieškosime 
galimybių, kaip padaryti autobuso 
maršrutą“, – sakė meras. 

Nori, kad pasirašytų
Vienintelis darbdavių atstovas 

– UAB „Nerutis“ vadovas Nerijus 
Driskius, patikino, jog tokie susiti-
kimai yra naudingi pasižiūrėti, kiek 
vietoje yra bedarbių ir tikėtis, kad 
galbūt atsiras potencialių darbuo-
tojų. 

„Didžiausia bėda, kad jie nenori 
dirbti, taip pat koją kiša alkoholis 
bei kvalifikacijos trūkumas. Mūsų 
įmonėje darbuotojas „į rankas“ už-
dirba nuo 1000 iki 1200 eurų. Tie-
są sakant, mums kvalifikacija nėra 
labai būtina, nes naujus darbuo-
tojus apmokome vietoje, tereikia, 
kad žmogus norėtų dirbti. Net 80 
proc. pas mus ateinančių žmonių, 
kuriuos siunčia Užimtumo tarnyba, 
nori tik, kad pasirašytume, kad be-

darbis nemoka dirbti“, – kalbėjo N. 
Driskius. 

Aštuonerius metus gyvuojanti 
bendrovė „Nerutis“ užsiima sta-
tybomis: įrenginėja vamzdynus, 
vandentiekį, lietaus nuotekų tin-
klus. Paprastai joje dirba nuo 3 iki 
6 darbuotojų, trys iš jų yra nuolati-
niai, kiti prisijungia prasidėjus dar-
bų sezonui pavasarį. Nors įmonėje 
darbuojasi vietiniai, tačiau kasmet 
dalis jų keičiasi. 

Atėjo pusė
Šiuo metu Panemunėlio seniūni-

joje yra 69 registruoti bedarbiai, į 
susitikimą atėjo beveik pusė – apie 
30 darbo neturinčių asmenų, dau-
giausia vidutinio ir vyresnio am-
žiaus moterų. 

Primename, kad Panevėžio aps-
krityje Rokiškis išsiskiria aukš-
čiausiu nedarbo lygiu, todėl po 
keturių mėnesių pertraukos Užim-
tumo tarnybos Rokiškio skyriaus 
darbuotojos kartu su vietos savi-
valdos atstovais bei darbdaviais 
atnaujino susitikimus su bedarbiais 
rajono seniūnijose. Pirmasis toks 
darbinis vizitas šio spalio pabaigo-
je buvo surengtas Jūžintuose, kur 
apie įsidarbinimo perspektyvas ir 
bedarbiams siūlomas paslaugas pa-
siklausyti atėjo tik 13 vietos gyven-
tojų, kai registruotų bedarbių čia iš 
viso yra 71. 

Pirmąjį šių metų pusmetį buvo 
aplankytos keturios didesnės seniū-
nijos: Juodupė, Kamajai, Obeliai ir 
Pandėlys. 

Darbdavių ir Užimtumo tarnybos atstovai (iš kairės) – N. Driskius ir D. Starkuvienė 
ir meras R. Godeliauskas bandė išsiaiškinti kuo ir kaip gali padėti neturintiems 
darbo Panemunėlyje. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Užs. Nr. 4

A.Žemaitienė pasiruošusi pristatyti 
darbo paieškų galimybes.

Dalia Starkuvienė ir paslaugų 
darbdaviams specialistė Algirda 
Žemaitienė pristatė naująjį užim-
tumo įstatymą, įsigaliojusį nuo 
liepos 1 dienos, kuris atskiria ga-
linčius ir norinčius dirbti,  o dėl 
objektyvių priežasčių negalin-
tiems, suteikiamas besirengiančio 
darbo rinkai asmens statusas. Panemunėlyje į susitikimą atėjo beveik pusė šioje seniūnijoje neturinčiųjų darbo.
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Su Lietuvos kariuomenės diena 
pasveikinti Rokiškio kariai savanoriai 

Lapkričio 23-ąją minima 
Lietuvos kariuomenės diena. Ta 
proga „Rokiškio Sirenos“ ko-
lektyvas pasveikino Rokiškyje 
tarnaujančius karius savano-
rius. 

Laikraščio „Rokiškio Sire-
na“ vyr. redaktorė Aušra Mali-
nauskienė Lietuvos kariuomenės 
krašto apsaugos savanorių pajėgų 
Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 
506-ai pėstininkų kuopai perdavė 
laikraščio direktoriaus Simono 
Tuskos sveikinimus, padėką už 

tai, kad savo šalyje galime jaustis 
saugiai, bei dovaną – 2023 metų 
laikraščio prenumeratą. 

Šiuo metu Rokiškyje tarnauja 
apie 100 karių savanorių, kurių 
dešimtadalį sudaro moterys. Sa-
vanoriškose pajėgose – įvairaus 
amžiaus, išsilavinimo ir profesijų 
žmonės. Kaip sakė kpt. Serge-
jus Afanasjevas, Rokiškio kariai 
savanoriai savo profesinę šven-
tę minės rytoj, lapkričio 24-ąją, 
Panevėžyje, kur vyks rikiuotė ir 
šaudymo varžybos.  

„Rokiškio Sirenos“ inf. 

„Rokiškio Sirenos“ redaktorė A. Malinauskienė laikraščio vardu pasveikino Rokiškio 
karius savanorius. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Rokiškis ruošiasi Kalėdoms – mieste bus 
įžiebta Juodupėje užaugusi eglė

Aušra MALINAUSKIENĖ

Lapkričio 22 dieną Rokišky-
je, Nepriklausomybės aikštėje, 
pastatyta pagrindinė miesto 
eglė. Šiuo metu ji puošiama – 
jau uždėta spindinti viršūnė, 
kabinamos šviečiančios girlian-
dos. Startas Kalėdų laukimui 
bus duotas gruodžio 2-ąją, kai 
bus įžiebta eglutė.

Pasak Rokiškio miesto seniū-
nijos seniūno Arūno Krasausko, 
šių metų šventėms pagrindinę 
eglę dovanojo Janina ir Ričardas 
Griškėnai iš Raišių kaimo, Juodu-
pės seniūnijoje. 

„Jau pernai buvome ją nusižiū-
rėję, tačiau šeimininkai dar neno-
rėjo dovanoti žaliaskarės. Šiemet 
paprašiau kolegos – Juodupės se-
niūno Valdo Adomonio, pagalbos, 
jis pasikalbėjo su eglutės savinin-
kais ir šįkart jie maloniai sutiko ją 
padovanoti. Esame jiems dėkingi 
už tai. Pagrindinei miesto eglei 
– daugiau kaip 40 metų, kaip pa-
sakojo jos savininkas Ričardas, 
kai vaikystėje su tėvais atsikėlė į 
sodybą, eglutė jau žaliavo kieme, 
tad, preliminariais jo skaičiavi-
mais, medžiui gali būti maždaug 
44 metai“, – sakė A. Krasauskas. 

Eglutės įžiebimo šventė vyks 
gruodžio 2-ąją, kitą penktadienį. 
Šventė prasidės 17.30 val. Jos 
metu bus parodytas miuziklas 
„Stebuklingos senelio rogės“, 
dangų nušvies spalvingas lazerių 
šou, veiks kalėdinė mugė, ma-
žuosius linksmins smagūs perso-
nažai: baltosios meškos ir nykš-
tukai. 

Kalėdinės šventės laukimo 
šurmulys apjungs ir kitas mies-
to įstaigas. Rokiškio krašto mu-
ziejuje bus atidarytas kalėdinis 

paštas, veiks prakartėlių paroda, 
o muziejaus oficinos languose 
eksponuojami jaunimo meninės 
kūrybos konkurso „Kalėdų atvi-
rukas“ dalyvių darbai.  

Rokiškio turizmo ir verslo 
informacijos centre galėsite nu-
sipirkti suvenyrų ir pasigaminti 
becukrių ledinukų. Rokiškio ra-
jono savivaldybės Juozo Keliuo-
čio viešosios bibliotekos Vaikų 
ir jaunimo skyriuje vyks žiemos 
kūrybinės dirbtuvės „Stebuklinga 
pirštinės pasaka“.

Miestas gyvena Kalėdų laukimu – pastatyta pagrindinė Rokiškio eglė. 
(„Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Gimtadienį atšventęs Rokiškio 
„Rotary“ klubas laukia pilnametystės

Lapkričio 18-ąją Rokiškio 
„Rotary“ klubo nariai su šei-
momis rinkosi Rokiškio krašto 
muziejuje, kur apžiūrėjo vei-
kiančias parodas bei kukliai 
atšventė 17-ąjį gimtadienį. 

Rokiškio „Rotary“ klubas 
įkurtas 2005 metais Rimgaudo 
Kilo iniciatyva. Šiuo metu jis 

vienija 30 narių, kurie dalį savo 
pajamų aukoja labdarai. Didžioji 
dalis aukų tenka Rokiškio rajono 
neįgaliems vaikams. 

Klubo prezidentas keičiasi 
kasmet. Šiame sezone juo išrink-
tas Simonas Stalionis, o kitais 
metais prezidentu taps Aloyzas 
Jočys.

„Rokiškio Sirenos“ inf.

Klubo prezidentas S. Stalionis kolegas sukvietė į Rokiškio krašto muziejų. 
(„Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Šv. Cecilijos garbei skambėjo 
jungtinis Rokiškio bažnyčių choras

Aušra MALINAUSKIENĖ

Lapkričio 22-ąją minima Šv. 
Cecilijos, laikomos bažnytinės 
muzikos, vargonininkų, daininin-
kų ir muzikantų globėja, diena. 
Ta proga Rokiškio Šv. Apaštalo 
evangelisto Mato bažnyčioje su-
rengta mūsų rajono bažnytinių 
chorų šventė „Šv. Cecilija, melski 
už mus!“. 

Antradienio vakarą pilnutėlėje 

bažnyčioje Šv. Mišias aukojo Ro-
kiškio dekanato kunigai. Šv. Mišių 
metu giedojo Rokiškio Šv. Apaštalo 
evangelisto Mato, Jūžintų Šv. Arkan-
gelo Mykolo, Kamajų Šv. Kazimie-
ro, Pandėlio Švč. Mergelės Marijos 
vardo, Juodupės Švč. Aušros Vartų 
Dievo Motinos bažnyčių chorai. 

Tą vakarą bendrame chore gie-
dojo 70 giesmininkų, vargonavo 
Justinas Šapola, jungtiniam chorui 
dirigavo dviejų sakralinių chorų 
vadovės – Vilma Likienė iš Jūžintų 

Šv. Arkangelo Mykolo ir Vilma Ste-
putaitienė iš Kamajų Šv. Kazimiero 
bažnyčių. 

Pasak Rokiškio dekanato dekano 
Eimanto Noviko, penktą kartą Šv. 
Cecilijos diena minima ypatingai, 
kai į vieną iš krašto bažnyčių susiren-
ka choristai. Šios idėjos iniciatorius 
– buvęs Kamajų klebonas Andrius 
Šukys. 

Kasmet ši sakralinių chorų šventė 
vyksta vis kitoje Rokiškio dekanato 
bažnyčioje. 

Vargonavo J. Šapola.  („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Rokiškio J. Tūbelio progimnazijai 
toliau vadovaus Z. Pošiūnas

Lapkričio 24-ąją, ketvirtadienį, 
įvyko konkursas Rokiškio Juozo 
Tūbelio progimnazijos direktoriaus 
pareigoms užimti. Jį laimėjo dabar-
tinis vadovas Zenonas Pošiūnas.

2023 metų sausio 1 dieną baigiasi 
jo kadencija.

„Rokiškio Sirenos“ inf.
Progimnazijai toliau vadovaus Z. Pošiūnas.
(„Rokiškio Sirenos“ nuotr.)
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Rokiškio rajono ligoninėje beveik pusę elektros 
energijos pagamina saulės elektrinė

Dar prieš prasidedant energe-
tikos krizei VšĮ Rokiškio rajono 
ligoninės administracija priėmė 
toli į ateitį matančius sprendi-
mus, kai prieš porą metų buvo 
pasirašyta sutartis dėl nuosavos 
saulės jėgainės įsigijimo. 

Šiemet nuo spalio 6 dienos, pra-
dėjus veikti saulės jėgainei, Ro-
kiškio rajono ligoninė tapo elektrą 
gaminančiu vartotoju. Mūsų įs-
taigai saulės jėgainių parke „Bi-
liūnai“, esančiame Baisiogaloje, 
Radviliškio rajone, priklausančio 
įrenginio vertė – 320 tūkst. Eurų, 
galingumas siekia 320 kW.

80 proc. šios sumos padengė 
Lietuvos Respublikos Aplinkos 
ministerijos projektų valdymo 
agentūra, likusią 20 proc. lėšų dalį 
skyrė Rokiškio rajono savivaldy-
bė. Projektas pasirašytas 2021 me-
tais, beveik metus vyko įrengimo 
darbai, o šių metų rugsėjo 18 die-
ną saulės elektrinė buvo perduota 
mūsų ligoninei. 

„Saulės elektrinės įrengimas – 
ilgas procesas, kuris gali užtrukti 
ir kelerius metus. 

Kainų kritimo tikimės sulaukti 
ligoninei tapus elektrą gaminan-
čiu vartotoju. Gruodžio pradžioje, 

praėjus lygiai porai mėnesių bus 
aiškiau, kiek elektros pasigamina-
me ir kiek tai tenkina mūsų įstai-
gos poreikius. Už spalį – per vieną 
mėnesį, pagaminome 44 proc. li-
goninei reikalingos elektros ener-
gijos. Kitų metų pradžioje bus la-
bai aiškiai matyti, kiek sutaupoma 
saulės jėgainės sąskaita“, – sakė 
Raimundas Martinėlis, Rokiškio 
rajono ligoninės direktorius. 

Rokiškio rajono ligoninėje tau-
poma ir kitais būdais. Siekiant 
efektyvesnio elektros vartojimo, 

visoje mūsų įstaigoje įprastos lem-
putės bus keičiamos taupesnėmis 
LED-nėmis. 

„Šioje vietoje tikimės sutaupy-
ti 50-60 proc. elektros energijos, 
suvartojamos apšvietimui, nes 
taupyti įrangos sąskaita negali-
me, todėl renkamės alternatyvius 
taupymo būdus. Be to, jau gerą 
dešimtmetį šiluma reguliuojama 
automatiškai, atsižvelgiant į lau-
ko oro temperatūrą“, – pabrėžė R. 
Martinėlis. 

VšĮ Rokiškio rajono ligoninės inf. 

Rokiškio rajono ligoninės direktorius R. Martinėlis tikisi, kad priimti sprendimai leis 
sutaupyti elektros energijos. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Po kaltinimų medikams nekompetencija 
žadama atlikti tyrimą 

Aušra MALINAUSKIENĖ

„Būkite pasiruošę“ – frazė 
kurios niekas nenori išgirsti iš 
gydytojo artimajam gulint re-
animacijos skyriaus palatoje“, 
taip savo įrašą socialiniame tin-
kle pradėjo rokiškietė, leidusi 
viešai savo mintimis pasidalinti 
„Rokiškio Sirenoje“. Į mestus 
kaltinimus sureagavo ir Rokiš-
kio rajono ligoninės administra-
cija. 

„Būkite pasiruošę“
Šios savaitės pradžioje rokiš-

kietė, sujaudinta tėčio ligos ir 
gydytojų abejingumo bei nekom-
petencijos, savo socialinio tinklo 
„Facebook“ paskyroje rašė: „Ka-
dangi visi būtumėme mieliau gy-
domi gero, savo srities specialisto, 
retai kada pagalvojame apie prie-
šingą variantą, kuris yra puikiai 
vaizduojamas Rokiškio rajono li-
goninėje. 

Mano tėčiui pagal daktarų pro-
gnozes liko savaitė. Šiuo metu jis 
guli anksčiau minėtame reanima-
cijos skyriuje ir kenčia nuo širdies 
nepakankamumo, dėl kurio, pagal 
Rokiškio daktarus, reikėjo kreip-
tis prieš 5+ metų. Vienas dalykas, 
kurio aš ir mano artimieji nesu-
prantame: kodėl, neretai dėl dar-
bo ateinantis sveikatos pasitikrin-
ti, tėtis niekad nebuvo praneštas 

apie šį svarbų reikalą? Kaip veikia 
šių Rokiškio rajono „specialistų“ 
medicininis patikrinimas bei kar-
diogramos per kurias nebuvo išsi-
aiškintas šis, dabar jau lemtingas, 
sutrikimas? 

Jeigu pradedant nuo pat pradžių, 
tai mano tėtis lankėsi pas gydyto-
jus dėl medicininės pažymos dėl 
darbo, kurios metu jam buvo atlik-
ta kardiograma, tačiau, kaip ir mi-
nėjau, niekas nebuvo atrasta ir jis 
ją perėjo be jokių problemų. Kitaip 
sakant, daktarai išleido žmogų, su 
stipriu širdies nepakankamumu, 
dirbti fizinio krūvio reikalaujančio 
darbo. Kadangi kalbame apie šir-
dies nepakankamumą logiška gal-
voti, kad po kiek laiko jis pasijuto 
negerai ir buvo išvežtas į Rokiškio 

rajono ligoninę, kurioje liko „pri-
pumpuotas“ vaistų ir išleistas kaip 
„sveikas“ žmogus. Sunerimęs dėl 
savo sveikatos jis eilinį kartą už-
siregistravo dėl kardiogramos. Šį-
kart po tyrimo jam buvo iškviesta 
greitoji medicininė pagalba, nes jis 
sukniubo vietoje ir pradėjo dusti. 
Mano tėtis buvo išvežtas su de-
guonies balionu atgal į Rokiškio 
rajono ligoninę ir po kiek laiko dėl 
kritinės situacijos buvo perkeltas į 
reanimacijos skyrių, kuriame guli 
iki dabar (šiuo metu jo plaučiuose 
kaupiasi skysčiai, sunku kvėpuoti, 
kankina atsiradęs dusulys. Rokiš-
kio gydytojai apibūdino jo širdį 
kaip: „susidėvėjęs kaliošas“). Is-
torija ties šia vieta nesibaigia. Ka-
dangi dar buvo vilčių ir šansų išgy-

venti šį sunkų etapą ir buvome jau 
gerokai artimai susipažinę su Ro-
kiškio rajono ligoninės „gydymu“, 
nusprendėme visokiais būdais pra-
šyti gydytojų siuntimo į Vilniaus 
santaros klinikas, kuriose būtų 
šansas bent šiek tiek sustiprinus 
organizmą įvesti širdies implantą 
(kadangi būdamas toks silpnas jis 
neatlaikytų operacijos), nes tėtis 
kelionę būtų išgyvenęs važiuojant 
reanimobiliu prieš būklės pablo-
gėjimą, kurį būtumėme gavę po 
išrašyto siuntimo. Tačiau gydytojų 
žodžiais mes privalome turėti pa-
žįstamų žmonių tiesiai iš Vilniaus 
Santaros klinikų, kad galėtumė-
me gauti siuntimą (garsinis įrašas 
buvo įrašytas ir bus pateikiamas 
kaip įrodymas), o kitaip jie gali 
mano tėtį paleisti tik namo „nu-
mirti“. Šiais žodžiais buvo duota 
suprasti, kad vilčių pervežti tėtį 
į kitą miestą yra, tačiau neturint 
pažįstamų niekaip kitaip padėti ne-
galima. Taigi ši situacija dar kartą 
įrodo daktarų „kompetentingumą“, 
„savo srities išmanymą“ ir suprati-
mą apie žmogaus gyvybę bei liki-
mą kritinėje situacijoje. 

Nebūtų apsieita ir be gydytojų 
kolektyvo, kuris sudaręs tiek pro-
blemų drįsta dar būti šiurkštus ir 
nemalonus, blogais žodžiais apkal-
binėjantis kritinės būklės pacientą 
net ir prie artimųjų akių. Toks slau-
gytojų ir kitų reanimacijos (ar ne 

tik) skyriuje esančių „specialistų“ 
elgesys yra šlykštus ir nederamas. 

Kadangi mūsų viltys buvo su-
lygintos su žeme ir dienos liko 
suskaičiuotos, rašau tai dėl kitų 
gyvenančių Rokiškio rajone, kad 
kiekvienas turintis galimybę ap-
galvotų pasekmes prieš guldant 
savo tėvus, vaikus, seseris ar bro-
lius į šią įstaigą.“

Žadėjo nuodugniai ištirti
Socialiniame tinkle pasirodžius 

informacijai apie netinkamą vie-
nos konkrečios bei kitų Rokiškio 
rajono ligoninės medikų elgesį, į 
tai sureagavo ir šios įstaigos direk-
torius Raimundas Martinėlis. 

Kaip „Rokiškio Sirenai“ sakė, 
ligoninės vadovas, kai Rokiškio 
rajono ligoninė gaus oficialų paci-
ento artimųjų skundą ar pretenziją 
dėl konkrečios gydytojos elgesio, 
jis nedelsiant bus nagrinėjamas. 

„Kadangi  ligonio artimieji jau 
kreipėsi į įstaigos administraciją  
ir tai viešai nuskambėjo sociali-
niuose tinkluose, turime reaguoti. 
Gydytojos elgesio svarstymas bus 
perduotas Rokiškio rajono ligoni-
nės etikos komisijai, kuri nuodu-
gniai išnagrinės šį atvejį. Medici-
ninių dalykų apie paciento būklę 
negalime komentuoti, nes tai drau-
džia Sveikatos apsaugos ministro 
įstatymas ir asmens duomenų re-
glamentas“, – sakė R. Martinėlis. 

Rokiškio rajono ligoninės medikei viešai mesti priekaištai dėl prasto elgesio. 
(„Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Rokiškyje atsiras 15 
sveikatos kabinetų

Vaikų bei paauglių sveikatos 
priežiūros ugdymo įstaigose koky-
bės ir sveikos gyvensenos įgūdžių 
gerinimas ikimokykliniame, moky-
kliniame amžiuje yra kur kas nau-
dingesnis nei vėlesnės intervencinės 
priemonės, todėl mūsų rajone atsi-
ras sveikatos kabinetai.

Rokiškio ir Kupiškio rajonuose, 
Visagino savivaldybėje įgyvendi-
namas projektas, skirtas vaikams ir 
jaunimui, kurio tikslas – prevencijos 
gerinimas ir sveikatos netolygumų 
mažinimas, gerinant ugdymo įstaigo-
se teikiamų sveikatos priežiūros pas-
laugų kokybę ikimokyklinio ir moky-
klinio amžiaus vaikams bei jaunimui.

Viena iš būtinų sąlygų siekiant, kad 

Lietuvos ekonomika taptų pažangia, 
tvaria, integracine ir būtų skatinamas 
ekonomikos augimas – gera gyven-
tojų sveikata. Tikimasi, kad projekto 
įgyvendinimas reikšmingai prisidės 
prie vienos iš nacionalinių sveikatos 
apsaugos strateginių tikslų siekimo 
– rūpintis vaikų ir jaunimo sveikatos 
išsaugojimu.

Todėl ketinama suremontuoti ir ap-
rūpinti būtinomis sveikatos priežiūros 
paslaugomis 38 sveikatos priežiūros 
kabinetus Rokiškio, Visagino ir Ku-
piškio regionų ugdymo įstaigose: 15 
kabinetų atsiras ikimokyklinio ir mo-
kyklinio ugdymo įstaigose Rokiškio 
rajone.

Rokiškio rajono visuomenės svei-
katos biuro inf. 
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Iš kaimų į Rokiškį važinėjantiems mokiniams 
siūlomos apgyvendinimo paslaugos

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Kaimuose gyvenantys ir į Ro-
kiškį mokytis važinėjantys gim-
nazistai kartais priversti atsisa-
kyti būrelių, sporto užsiėmimų 
vien dėl to, kad nespėja į pasku-
tinį autobusą, o kitos galimybės 
parvykti namo neturi. Šią pro-
blemą bandoma išspręsti siūlant 
vyresnių klasių mokiniams ne-
mokamas apgyvendinimo pas-
laugas.

Devyni mokiniai
Rokiškyje, J. Basanavičiaus ga-

tvėje esančiame pastate šiuo metu 
gyvena 9 mokiniai, iš viso galima 
būtų apgyvendinti iki 14 vaikų. 
Buvęs gimnazijos bendrabutis, o 
dabar Rokiškio socialinės paramos 
centrui priklausantis pastatas šiek 
tiek pakeitė savo paskirtį, tačiau 
apgyvendinimo paslauga išliko.

„Mokiniai nori lankyti įvairias  
papildomo ugdymo veiklas, kurios 
vyksta po pamokų. Parvažiuoti 
namo  po užsiėmimų,  treniruočių, 
kurios dažniausiai vyksta vakare, 
jiems sudėtinga, o čia gyvenda-
mi jie gali  puikiai realizuoti save 
lankydami mėgstamas veiklas“, – 
apie galimybes mokiniams pasa-
kojo Rokiškio socialinės paramos 

centro direktorė Jolanta Paukštie-
nė.

Apsigyventi centro patalpose 
gali toliau kaip už 3 km nuo mies-
to gyvenantys mokiniai nuo 14 
metų iki 12 klasės.

Šiuo metu kambariuose ap-
gyvendinti iš Čedasų, Degsnių, 
Kriaunų, Laibgalių, Tumasonių 
ir kitų kaimų atvykę vaikai, besi-
mokantys Juozo Tumo Vaižgan-
to gimnazijoje. Mokinių tėvams 
ši paslauga nieko nekainuoja, ją 
apmoka Rokiškio r. savivaldybės 

administracija.

Pageidavo gamintis maistą
„Turime idėją įrengti moki-

niams kambarį poilsiui, kad atvy-
kę po pamokų, treniruočių, vaikai  
nesėdėtų užsidarę kambariuose, o 
susirinktų į bendrą kambarį, kuria-
me galėtų padiskutuoti apie dienos 
įvykius, atsipalaiduoti, žaisti stalo 
žaidimus. Dabar kaip tik ieškome 
stalo žaidimų, jaunimui tinkamų 
knygų, norime įrengti bibliotekė-
lę. Jeigu atsirastų žmonių, kurie 

norėtų padovanoti knygų ir žaidi-
mų mūsų mokiniams, būtume la-
bai dėkingi“, – apie planuojamus 
darbus kalba direktorė. Centro pa-
talpose gyvenantiems mokiniams 
atsirastų galimybė ir sportuoti, 
tam skirtas daugiafunkcis treni-
ruoklis.  

Mokiniai apgyvendinami kam-
bariuose po du, gali pasilikti čia 
nuo pirmadienio iki penktadienio 
arba pagal poreikį – 2–3 dienas per 
savaitę, kai vyksta užsiėmimai.

Jiems yra sąlygos nusimaudyti 

– neseniai įrengtas naujas dušas, 
išsiskalbti drabužius, yra virtuvė-
lė, kurioje gali pasišildyti savo at-
sineštą maistą.

Neseniai mokiniai išsakė pa-
geidavimą ne tik šildytis maistą 
mikrobangų krosnelėje, bet ir ga-
mintis jį patys. Pasak direktorės, 
išsivirti makaronų, išsikepti bul-
vių ar kiaušinienės vaikai gali dar-
bo metu pirmame aukšte esančioje 
virtuvėje padedami virėjos.  

Galės ir suaugusieji
Kalbėdama apie planus ateičiai, 

J. Paukštienė užsiminė apie apgy-
vendinimo kambarių remontą, nes 
pastatas senas, tačiau kol atnauji-
nimo darbai pasieks trečią pastato 
aukštą, gali tekti palaukti. „Viskas 
vyksta palaipsniui, priklauso nuo 
finansavimo.  Pirmą pastato aukš-
tą jau suremontavome, dabar re-
montuojame antrą, planuojame jį 
užbaigti iki 2023 užbaigti, o pas-
kui laukia trečias aukštas“, – kalba 
įstaigos vadovė.

Ateityje mokinių atostogų metu 
Centro patalpose planuojama ap-
gyvendinimo paslaugas teikti ne 
tik  mokiniams, bet ir suaugu-
siems, atvykstantiems į sporto 
varžybas ar kitus renginius. Šios 
paslaugos būtų mokamos. 

Mokiniai kambariuose gyvena po du. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Su asmeniniu asistentu neįgalieji keliauja 
gydytoją, tačiau  į teatrą dar nedrįsta

Kristina RAMANAUSKAITĖ

 Kad galėtų patenkinti so-
cialinius poreikius, dalyvauti 
renginiuose, visuomeniniame 
gyvenime, negalią turintys gy-
ventojai gali naudotis asmeni-
nio asistento paslauga. Tačiau 
tokios pagalbos prašo tik nedi-
delė dalis neįgaliųjų: vieni vis 
dar nedrįsta, kiti paprasčiau-
siai nežino.

Daugiausia – su regos negalia
Rokiškio socialinės para-

mos centre asmeninio asistento  
paslauga pradėta teikti prieš me-
tus. Pasak šios įstaigos direktorės 
Jolantos Paukštienės, šiuo metu 
ji teikiama 27 žmonių, nors pa-
galba pasinaudoti galėtų žymiai 
daugiau neįgaliųjų. „Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija 
finansuoja šią paslaugą, tačiau 
mes net nepajėgūs išnaudoti visų 
skirtų lėšų. Žmonės galėtų gauti 
pagalbą, bet dar vyrauja nuos-
tata, kad neįgaliuoju geriausiai 
gali pasirūpinti jo artimieji. Tie-
siog ta naujovė jiems neatrodo 
tokia patraukli ir naudinga, kol 
nepradeda ja naudotis“, – apie 
sunkiai prigyjančią paslaugą kal-

ba J. Paukštienė.  
Pašnekovės teigimu, šiuo 

metu asistento pagalba dau-
giausiai naudojasi regos negalią 
turintys rokiškėnai, taip pat tu-
rintys judėjimo apribojimų, sė-
dintys neįgaliojo vežimėlyje.

Paslauga gali būti teikiama ne 
tik fizinę, bet ir intelekto negalią 
turintiems asmenims.

Pramogauja retai
Rokiškio socialinės paramos 

centro asmeniniai asistentai 
įveikti kliūtis ir susitvarkyti įvai-
rius reikalus padeda 16  Rokiš-
kio mieste gyvenančių asmenų, 
ši paslauga pasiekiama ir kaimo 
gyventojams. 11 neįgaliųjų yra 
Duokiškio, Konstantinavos, Pa-
nemunėlio, Pandėlio Juodupės 
gyventojai. Jų pagalbos prašy-
mai labai panašūs, dažniausiai 
prašoma palydėti į gydymo įs-
taigas, pas odontologą, į vaisti-
nę, parduotuvę. Neįgalieji dar 
nedrįsta „trukdyti“ darbuotojo 
su prašymais palydėti į pramo-
gų vietas, renginius. Nei vienas 
nepaprašė palydėti į teatrą, nors 
tokia galimybė yra, kaip ir ap-
lankyti koncertus, nuvykti į bi-
blioteką ir pan. Tik vienas kitas 

išsako pageidavimą palydėti juos 
pasigrožėti gamta prie ežero ar 
nustumti neįgaliojo vežimėlį į 
parką, pabendrauti.

„Turime puikų pavyzdį, kaip 
vienas vyras, anksčiau buvęs 
sveikas, bet po kojos amputaci-
jos nebegalintis nuvykti ten, kur 
norėtų, labai geranoriškai priima 
asmeninės asistentės pagalbą ir 
džiaugiasi, kad savo asmeninį 
gyvenimą gali tvarkytis laisviau, 
neatsisakyti ankstesnių poreikių.

Kai jaučia, kad yra ne vieni, 
turintys negalią žmonės tam-
pa atviresni, drąsesni, išmoksta 
spręsti savo problemas. Kelionių 
metu pasikeičia aplinka, plečiasi 
akiratis“, –  sakė pašnekovė.  

Painioja su tarnaite
Kartais asmeninio asistento 

pagalbą gyventojai suvokia sa-
vaip, tačiau tikėtis, kad atėjęs 
darbuotojas  sutvarkys visus na-
mus ir nuravės daržus neverta. 
J. Paukštienė pabrėžia, kad as-
meninis asistentas  stengiasi ne 
pats padaryti įvairius darbus už 
paslaugų gavėją, o daryti kartu 
su juo. „Yra buvę taip, kai pas-
laugų gavėjai galvoja, kad atėjo 
tarnaitė ir padarys visus darbus. 

Tačiau taip nėra. O padaryti kar-
tu jie gali daug: gaminti valgį, 
tvarkyti buitį. Asmeninis asisten-
tas gali pagelbėti namuose ir vie-
šojoje erdvėje, padėti pasirūpinti 
asmens higiena, nuvykti į reikia-
mą vietą, padėti susiorientuoti 
aplinkoje, organizuoti laisvalaikį 
ir poilsį, palydėti į  darbo po-
kalbį, surasti tinkamą transporto 
priemonę ir padėti judėti ten, kur 
nėra pritaikyta aplinka“, – vardi-
jo pašnekovė.

Susimoka patys
Gali būti, kad neįgaliųjų norą 

lankytis įvairiuose renginiuose 
malšina ir dvigubos finansinės 
išlaidos, nes bilietą į koncertą 
ar spektaklį tektų pirkti ne tik 
sau, bet ir asmeniniam asistentui 
(arba darbuotojas turi susimokėti 
už įėjimą iš savo kišenės).

Nuo kitų metų žadama keisti 
šią tvarką, asmeniniams asisten-
tui, lydinčiam neįgalųjį į renginį, 
bilietai bus kompensuojami 100 
proc.

 Šiuo metu Rokiškių soci-
alinių paslaugų centre dirba 6 
asmeniniai asistentai. Pasak di-
rektorės,  neįgalieji pripranta 
prie savo pagalbininko, pradeda 

pasitikėti, todėl stengiamasi, kad 
asmeninis asistentai dirbtų su tuo 
pačiais žmonėmis nesikeisdami.

Laikas pagal poreikį
Vienam negalią turinčiam as-

meniui per savaitę gali būti su-
teikta 40 valandų su asmeniniu 
asistentu, mažiausiai – 2 valan-
dos per savaitę. Kiek laiko neį-
galusis galės praleisti su savo 
pagalbininku, priklauso nuo po-
reikio, kuris nustatomas prade-
dant teikti paslaugą.

J. Paukštienė sako, kad norin-
tys gauti pagalbą Rokiškio ra-
jono gyventojai, turėtų kreiptis 
pagal deklaruojamą gyvenamąją 
vietą į seniūniją. Socialinio dar-
bo organizatoriai įvertina, kokia 
pagalba reikalinga. Jeigu neįga-
liojo sveikata pablogėja, valandų 
skaičius su asmeninius asistentu 
gali būti didinamas.  

Paslauga mokama, tačiau ne-
gali viršyti 20 proc. asmens gau-
namų pajamų. Jeigu pajamos 
labai mažos – nesiekia 256 Eur/ 
mėn., paslauga teikiama nemo-
kamai. Šiuo metu nemokamai ją 
gauna du rokiškėnai.
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Aleksandravėlė: apie istorinį kelią, 
duoną ir žaidimus

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Aleksandravėlės kaimo ben-
druomenė nedidelė, aplinkiniuose 
kaimuose gyventojų statistika dar 
graudesnė: telikę keliolika senbu-
vių, tačiau užgesti kultūrinėms, 
edukacinėms ir kitoms veikloms 
bendruomenėje neleidžia vietiniai 
entuziastai.

Laukė 30 metų
Vita Jonėnienė, kultūros dar-

buotoja ir Aleksandravėlės kai-
mo bendruomenės tarybos narė 
juokauja: „Gyvename neblogai. 
Kaimynai dėl vištų ar žemių ne-
simuša…“  Turbūt didžiausias ir 
džiugiausias šių metų įvykis Alek-
sandravėlės gyventojams – asfal-
tuojamas kelias. Gyventojai jo 
laukė daugiau kaip 30 metų, o su-
sisiekimas turėtų pagerėti jeigu ne 
šiemet, tai kitąmet. Aleksandravė-
lė turi du žvyrkelius, vedančius iki 
asfalto. Vieną, kuris primena ame-
rikietiškus kalnelius, vadina poty-
rių keliu, kitą 5 km žvyrkelį pava-
dino istoriniu, nes labai ilgai laukė 
remonto darbų. „Kiek keitėsi Sei-
mo narių, merų, atvažiavę į susi-
tikimus visi žadėdavo, kad kelias 
bus išasfaltuotas, tik vienas sąži-
ningai pasakė: asfalto neprašykit, 
aš jo nenutiesiu“, – apie istorinį 
kelią ir pagaliau išsipildžiusius 
gyventojų lūkesčius kalba Vita.

Susibūrė dėl vandentiekio
Aleksandravėlės kaimo ben-

druomenė susibūrė dar 2005  m., 

anot pašnekovės, ji buvo reikalin-
ga tam, kad išspręstų tuo metu itin 
aktualią vandentiekio problemą. 
Vykdant projektus (šioje srityje 
nepralenkiama projektų rašytoja 
Genutė Šajaukienė), atsirado ga-
limybė organizuoti įvairias vei-
klas. Viena iš jų – šakočių kepimo 
edukacija. Bendruomenė įsigijo 
šakočių kepimo krosnį, maišyklę, 
o pradėję rengti parodomąsias 
programas sulaukė nemažai smal-
suolių. Šiuo metu, kol persikels į 
kitas patalpas, edukacijos laikinai 
sustabdytos, o pavasarį bus atnau-
jintos.

„Neturime nei parduotuvės, 
nei pašto, nei mokyklos. Dar liko 
biblioteka, kultūros centras, turi-
me ir savo kapelą  „Pilenė“ (taip 
prieš 180 metų vadinosi Aleksan-

dravėlės kaimas).  Bet žmonėms 
reikia duonos ir žaidimų. Kai vis-
ką uždarė, juokaudavau:  žaidimų 
turime savo, o  duonos  kartą per 
savaitę atveža Zarasų autoparduo-
tuvė“, –  šmaikščiai nūdienos kai-
mo aktualijas dėsto V. Jonėnienė.

Užkastas vynas
Ne tik kultūros, bet ir  šio kraš-

to istorijos žinovė prasitaria – 
Aleksandravėlė turi daug paslap-
čių. Vieną išduoda ir mums. Ant 
kalniuko, kur stovi paminklinis 
akmuo Pilenei, giliai žemėse, ti-
kėtina, paslėpta labai daug vyno. 
Apie tai Vita pasakoja lankyto-
jams, o po tokio pasakojimo pa-
tikliausi susigundo atvažiuoti ir 
pakasinėti.

 Prakalbus apie kitų metų lū-
kesčius, bendruomenės entuziastė 
linkėjo, kad augtų draugiškumo, 
vieni kitų palaikymo daigeliai. 
„Būkime visi sveiki, aktyvūs, vei-
klūs, mylėkime savo kaimą. Nori-
me, kad čia apsigyventų daugiau 
jaunų šeimų, kai susisiekimas ge-
resnis, gal  padaugės ir gyventojų, 
ir lankytojų“, – sakė P. Jonėnienė.

Po darbų
Baigiantis metams, kaip ir dau-

guma bendruomenių, Aleksandra-
vėlės ir aplinkinių kaimo žmonės 
rinkosi  apibendrinti nuveiktų dar-
bų. Tokia tradicija gyvuoja jau 17 
metų.  

Lapkričio 19 d. Aleksandravė-
lėje vykusioje darbų užbaigimo 
šventėje skambėjo muzika, būta ir 
kitų linksmybių. Tačiau svarbiau-
sia renginio dalis – padėkos ben-
druomenės nariams. Geri darbai 
fiksuojami ir išradingos nomina-
cijos kuriamos visus metus, šįkart 
jų net 18, o apdovanotųjų – dar 
daugiau.

Už metų darbus pagerbti: 
„Metų šakočių kepėja“ Lina Jar-
malajeva, vakaronės „Po darbų“ 
šeimininkė Judita Čirpuvienė, 
„Metų spindulėlis“ Renata Velec-
kaitė ir jos pagalbininkai tėveliai 
Dalia ir Rimantas Veleckai, už 
„Draugystę su knyga“  (šią no-
minaciją pristato bibliotekininkė 
Alma Mekšėnienė) – Gabrielė, 
Evita, Elinga ir Martynas Urbo-
nai, Vanda Butėnienė, Milana Vir-
šylaitė, Aisvida Čirputė, Danguolė 
Vaškevičienė, Indrė Mekšėnaitė, 
Gita Sinkevičiūtė-Araminienė, 
Vita Jonėnienė, Ona Araminienė. 
Už „Metų išmintį“  apdovanota 
Genovaitė Šajaukienė, už „Metų 
rūpestį“  – Marija Sinkevičienė, 

už „Metų tylią pagalbą“ – Linar-
tas Sinkevičius, „Paslaugiu džen-
telmenu“ tapo Vidas Dominaitis, 
„Metų šnekučiu“  paskelbta Vanda 
Butėnienė, už „Metų operatyvią 
pagalbą“  dėkota Artūrui Žideliū-
nui, už „Metų dėmesį“ – Obelių 
sen. seniūnei Jūratei Šinkūnienė, 
seniūnės pavaduotojai Aldonai 
Žekienei, seniūnijos ūkvedžiui 
Aurimui Kiečiui.

Nominacijos „Metų rudens 
darbštuolis“ laimėtojai –  Jonas 
Surgautas, Vidmantas Šablinskas, 
Aušra Bukeikaitė, Birutei Juškė-
nienei. „Metų ištikimiausiais drau-
gais“  paskelbta Pakriaunių kaimo 
bendruomenė, o „Metų naujais 
draugais“ tapo laikraštis „Rokiš-
kio Sirena“. Už „Metų debiutą“ 
pasveikintos Viltė Blažytė, Simo-
na Sabaliauskaitė, Evaldas Giriū-
nas ir Viktorija Ramanauskaitė, 
už „Ištikimybės vakaronei „Po 
darbų“ penkmetį“ – Oskaras Vir-
balas.  „Metų dainą“  atliko kapela 
„Pilenė“ (vadovė Jurgita Raugie-
nė), o nominaciją „Metų žmogus“ 
laimėjo visi, esantys vakaronėje.

Aleksandravėlės kaimo kapela „Pilenė“.
Oskaras Virbalas  nepraleidžia nei 
vienos vakaronės.

Vakaronė „ Po darbų“ – viena iš progų susieiti visai bendruomenei. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Vakaronėje skambėjo muzika.

„Metų spindulėliu“ išrinktai  Renatai – apdovanojimas iš V. Jonėnienės rankų.
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Obelių gimnazijoje kuriasi Mykolo 
Romerio pažinimo erdvė

Dar prieš 140-uosius, jubi-
liejinius, Mykolo Romerio gi-
mimo metus, kurie paminėti 
2020-aisiais, Obelių gimnazijos 
pedagogų bendruomenė ėmėsi 
iniciatyvos įvairiomis formomis 
supažindinti mokinius su šiuo 
žymiu teisininku, visuomenės 
veikėju. Į pažintį su neeiline as-
menybe, profesoriumi, Lietuvos 
konstitucinės teisės tėvu Mykolu 
Pijumi Paskaliu Romeriu noriai 
leidosi ir Obelių gimnazijos mo-
kiniai. Jie dalyvavo Kriaunų bi-
bliotekoje vykusioje diskusijoje 
„Mykolas Romeris. Atminties 
ženklai tėviškėje“, besiruošda-
mi diskusijai, vyko į jo tėviškę 
Bagdoniškio kaime, kur filmavo 
dvarą, gyvenamąjį namą, užrašė 
Elenos Tumėnienės vaikystės pri-
siminimus, kaip ji leidusi laiką 
su profesoriaus dukterimis. Taip 
gimė filmukas „Bagdoniškis – 
Mykolo Romerio gimtinė“.

Iniciatyva įtraukė 
bendruomenę
Po truputį Obelių gimnazijos 

bendruomenė įsitraukė į Rokiškio 
rajono Vietos veiklos grupės or-
ganizuojamas veiklas ir tapo mo-
kykla, dalyvaujančia M. Römerio 
įamžinimo inciatyvoje. 2019 metais 
aktyvūs gimnazijos bendruomenės 
nariai vyko į talką Bagdoniškyje, 
kur tvarkė dvaro parką, sodą. Tuo 
pačiu metu jie turėjo progą išklau-
syti M. Romerio dukters Jadvygos 
vyro Vytauto Vitkausko prisimini-
mus apie žymųjį savo žmonos tėvą. 
Po to tais pačiais metais spalio 11 
d. įvyko susitikimas – diskusija 
Obelių gimnazijoje. Organizatorių 
iniciatyva į renginį atvyko ir su 
Obelių, Kamajų ir Juodupės gim-
nazistais diskutavo M. Romerio 
artimieji, istorikai, rajono valdžios 
ir nevyriausybinių organizacijų 

atstovai, kiti svečiai. Pagrindinis 
susitikimo pranešėjas – M. Rome-
rio dienoraščių leidėjas, Lietuvos 
istorijos instituto mokslininkas Ri-
mantas Miknys. Yra žinoma, kad 
M. Romerio dienoraščių palikimą 
sudaro 40 tomų, iš kurių lietuviškai 
išleisti dar ne visi. Obelių gimna-
zija jau gali supažindinti su dalimi 
M. Römerio dienoraščių.

Romerių giminę mena trys 
Rokiškio dvarai
Kodėl būtent Rokiškio kraštui 

svarbu įamžinti M. Romerio at-
minimą? Mūsų krašte su Römerių 
gimine susiję Antanašės, Bagdo-
niškio ir Kriaunų dvarai. Pastarasis 
iki mūsų dienų neišliko, jį mena tik 
medis. Antanašė, kuri kūrėsi XVI-
II–XIX a. sandūroje, buvo laikoma 
giminės lizdu. Dabar dvaras – pri-
vačiose rankose. Bagdoniškio dva-
rą 1778–1853 m. valdė Mykolas 
Juozapas Römeris, o prieš pat mirtį 
jį dovanojo savo septynerių metų 
vaikaičiui Mykolui Kazimierui Ro-
meriui – žymiojo teisininko tėvui. 
Čia 1880 m. gegužės 17 d. M. K. 
Römerio ir Konstancijos Röme-

rienės šeimoje gimė septintas vai-
kas – Mykolas (Ketvirtasis) Pijus 
Paskalis, aštuntosios Lietuvos Ro-
merių kartos atstovas, profesorius, 
Lietuvos konstitucinės teisės tėvas. 
1993 m. nuosavybės teises į dvarą 
atgavo trys M. Romerio dukros: 
Jadvyga Vitkauskienė, Konstancija 
Römerytė ir Žarmena Zakarevičie-
nė. 2013 m. du pagrindinius dvaro 
pastatus ir dalį žemės jos pardavė 
Kriaunų krašto ūkininkui Antanui 
Kazlauskui.

Daugiau idėjų – daugiau ir 
lėšų
Iki pat šių metų rudens Obelių 

gimnazija aktyviai domėjosi M. 
Römerio asmenybe, nuveiktais 
darbais, jų reikšme Lietuvai. Tęs-
dama veiklas M. Romerio atmini-
mui įamžinti, gimnazijos bendruo-
menė turi dar daugiau idėjų, kaip 
patraukliau ir aktyviau vykdyti 
švietėjišką veiklą. Šioms idėjoms 
įgyvendinti trūkstant išteklių, Obe-
lių gimnazija parašė projektą „My-
kolo Romerio atminimo erdvė“. 
Obelių gimnazijos tikslas – įamžin-
ti M. Römerio asmenybę ir darbus, 

sukuriant mokslo pažinimo erdvę ir 
organizuojant įvairias veiklas.

Šį rudenį pradėtas vykdyti pro-
jektas finansuojamas iš Rokiškio 
kaimo strategijos 2014–2020 m. 
lėšų, kurias skiria Europos žemės 
ūkio fondas kaimo plėtrai ir Lie-
tuvos Respublika. Numatyta, kad 
projekto įgyvendinimui bus reika-
linga skirti 18 540,95 Eur. Paramos 
lėšos – 14 833,00 Eur. Likusi dalis 
lėšų, kurių trūksta projekto įgyven-
dinimui, – 3707,95 Eur – bus skir-
ta iš Rokiškio rajono savivaldybės 
biudžeto.

Projektas atveria galimybes
Jau dabar yra numatytos patal-

pos, kuriose bus sukurta M. Rome-
rio atminimo erdvė. Iki 2023 metų 
sausio mėnesio planuojama sukur-
ti ir pagaminti 8 mobilius stendus 
apie M. Romerį. Iki kitų metų va-
sario mėnesio lankytojus turėtų 
pasitikti mokslo pažinimo erdvė. 
Projekto įgyvendinimo laikotarpiu, 
iki 2025 m. gegužės 1 d., planuo-
jama surengti 7 renginius. Projek-
to kontrolės laikotarpiu žadamos 
ne mažiau nei penkios talkos, 160 

valandų savanoriškų veiklų. Per 
pasaulinio garso mokslininką M. 
Romerį mokyklos bendruomenė 
susitelks bendroms veikloms, ku-
rios ugdys pilietiškumą, skatins 
savo krašto kultūros ir mokslo pa-
žinimą. Taip pat M. Romerio var-
das padės atverti didesnes gimnazi-
jos bendradarbiavimo galimybes su 
M. Romerio universitetu, su kuriuo 
yra pasirašytas susitarimas. Šis uni-
versitetas yra pažadėjęs pagalbą, 
kuriant ir vizualizuojant istorinius 
stendus. Atsiveria ir tarptautinio 
bendradarbiavimo galimybės – 
ypač su Lenkijos Kolno miestu, 
kuriame karjerą pradėjo šis garsus 
pasaulio teisininkas. Visa tai pade-
da didinti Obelių ir Bagdoniškio 
patrauklumą, aktyvų domėjimąsi 
šiomis vietovėmis, o taip pat – ir 
pačia gimnazija. Projekto veiklas 
ir po projekto gimnazijos bendruo-
menė vykdys, kaip savanoriai.

Mokinių ateities vizijos
Turbūt nustebtume, Obelių gim-

nazijoje radę bent vieną 5–12 kla-
sių mokinį, nežinantį, kas yra M. 
Romeris ir ką per savo gyvenimą 
yra nuveikęs. Vienas iš gimnazijos 
mokinių, rašydamas rašinį apie vei-
klas, susijusias su M. Romerio at-
minimu, užsiminė, kad prasminga 
būtų teisininko bei jo šeimos atmi-
nimui surengti dailininkų plenerą 
arba poezijos vakarą profesoriaus 
gimimo dienai (gegužės 17 d.) pa-
minėti. Į tokius renginius galėtų 
būti kviečiami iš Rokiškio krašto 
kilę dailininkai, poetai, rašytojai, 
gamtininkai, o galbūt – ir teisinin-
kai bei visuomenininkai, savo vei-
kla artimi M. Romerio požiūriui į 
gyvenimą.

Projektas finansuojamas iš Ro-
kiškio kaimo strategijos 2014–
2020 lėšų.

Obelių gimnazijos inf.

Obelių gimnazija. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Pandėlio kultūros namuose - „Pabūkim kartu“
„Mano namai - žolynai ir vė-

jas
Čia aš gimiau - iš čia aš atė-

jęs…“
 
Šiais žodžiais prasidėjęs Pan-

dėlio kultūros namuose vakaras, 
spinduliavo jaukumu, nuoširdu-
mu ir gera nuotaika. 

Džiaugėmės bendruomenės 
nuveiktais darbais, pasiekimais. 

Padėkos už dosnumą, už pagal-
bą bendruomenės veikloje įteik-
tos Ritai Čižiūnienei, Andriui 
Baltrūnui, Jolantai ir Arvydui 
Kalendroms, Ritai Vorobjovienei, 
Valentinai Zolbienei, Ramunei 
Samuilovienei ir Evaldui Pitrė-
nui. 

Už bendrystę dėkojome Irmai 
Čiučelienei, Vidai ir Gintarui Žu-
kams, Nijolei Butėnienei, Rasai 

Antanavičienei, Daivai Kaupelie-
nei, Germutei Vabolienei, Dovilei 
ir Mindaugui Slaniams, Gabrielei 
Tokarevaitei, už bendradarbia-
vimą - Panemunio, Suvainiškio, 
Sriubiškių ir Lailūnų kaimo ben-
druomenėms. 

Šventės dalyvius linksmino 
Pandėlio gimnazijos ketvirtokai 
(vad. Renata. Kiburienė), retro 
grupė „Alkasalis“ (vad. Virginija 
Skupienė) ir linijinių šokių kolek-
tyvas „Širšės“(vad. Lina Veršelie-
nė). 

Po koncerto vaišinomės pačių 
gamintais skanėstais, bendravo-
me ir linksminomės. 

Ačiū Jūratei Bagužienei už 
šventės įgarsinimą.

Ačiū visiems, kad buvote kar-
tu.

Pandėlio bendruomenės inf. Šventinė akimirka. (Pandėlio bendruomenės nuotr.)
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Ąžuolų gatvėje nustatytas 
ne vienas pažeidėjas

Siekiant miestelėnų saugumo, lapkričio mėnesį, Rokiškio rajono policijos 
pareigūnai vykdė prevencines priemones, kurių metu Ąžuolų gatvėje, 
Rokiškyje, kilnojamu greičio matuokliu buvo matuojamas automobilių 
greitis. 
Priemonės metu buvo užfiksuota, kad gatve pravažiavo 526 automobiliai, 
nustatyti 6 eismo taisyklių pažeidimai (1 pažeidėjas greitį viršijo virš 
30 km/val; 5 pažeidėjai greitį viršijo nuo 20 iki 30 km/val.), pagal 416 
str. („Nustatyto greičio viršijimas“). Visiems pažeidėjams surašyti 
administraciniai protokolai. 
Primename, kad Ąžuolų gatvėje, Rokiškis, greitis automobiliams 
ribojamas iki 30 km/h. 
Būkite atidūs ir laikykitės nustatytų greičio apribojimų!

Policija prašo 
visuomenės pagalbos

Lapkričio 21 d., apie 19.30 val. nuo prekybos centro „MAXIMA“, esančios 
Respublikos g. 111B, Rokiškis pavogtas dviratis. 
Jeigu ką nors pastebėjote, turite žinių, praneškite Rokiškio rajono 
policijos komisariato vyriausiajam tyrėjui Aidui Kiukiui, tel. nr. +370 686 
44746 arba el. p. aidas.kiukys@policija.lt

Vairavo neblaivus
Lapkričio 21 d. 16 val., kelio Obeliai-Lukštai- Juodupė, 18,2 km, 
sustabdytas patikrinti automobilis „VW Sharan“, kurį vairavo neblaivus 
(1,95 prom. girtumas) vyras (gim. 1980 m.).

Moteriai prireikė pagalbos
Lapkričio 23 d. 17 val. 42 min. gautas pranešimas, kad Taikos gatvėje, 
Rokiškio mieste, reikalinga pagalba atidaryti duris, kadangi viduje yra 
garbaus amžiaus moteris, kuri ngali atidaryti durų. Atvykus priešgaisrinės 
gelbėjimo pareigūnams ir išlaužus pirmojo aukšto langą glaustinių 
kopėčių pagalba pateko į butą. Moteris gulėjo suklupusi koridoriuje. Ji 
buvo perduota medikams.

Degė automobilis
Lapkričio 21 d. 07 val. 32 min. gautas pranešimas, kad Sriubiškių gatvėje, 
Dauliūnų kaime, Jūžintų seniūnijoje, dega automobilis. Gaisro metu 
mašina sudegė.

Ir žiemą gesinama žolė
Lapkričio 22 d. 16 val. 46 min. gautas pranešimas, kad Šilelio gatvėje, 
Obelių kaime, Pandėlio seniūnijoje, dega žolė. Atvykus priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnyboms, žolė degė 2 m² plote. Užgesinta parankinėmis 
priemonėmis.

Teisėsaugininkų dėmesio sulaukė 
turguje samanės nusipirkęs vyras

Rokiškio miesto turguje 85 
litrų 430 mililitrų stipraus na-
minio alkoholinio gėrimo nusi-
pirkęs vyras netrukus svečiuose 
sulaukė policijos pareigūnų. Ta-
čiau svečiai atvyko ne vaišintis.

Pargabenęs pirkinį namo, vyras 
laikė  jį garaže, supylęs į skirtingo 
dydžio plastikines talpas ir bute-
lius.

Samanė, kurios stiprumas 
42,6–44,4 tūrio proc., rasta vyro 
namuose per kratą. Vyras pareigū-
nams aiškino nepažįstantis parda-
vėjo, o stipraus naminio alkoholi-
nio gėrimo nusipirkti jam pasiūlė 
atsitiktinai lankantis turguje.

Vyriškis tvirtino, kad  samanę 
jis įsigijo ne pardavimui, o naudo-
jo savo asmeninėms reikmėms.

Už neteisėtą stipraus nami-

nio alkoholinio gėrimo  laikymą 
prokuroras siūlė skirti 7000 eurų 
baudą, o naminius alkoholinius 
gėrimus, laikomus Panevėžio 
apskrities vyriausiajame policijos 
komisariate, konfiskuoti ir sunai-

kinti.
Teismas atsižvelgdamas  į tai, 

kad kaltinamasis yra teisiamas 
pirmą kartą, baudą sumažino iki  
4000 Eur .

„Rokiškio Sirenos“ inf.

Už draudimo nepaisymą nubaudė 
Vokietijos teisėsauga

Lietuvos pilietis E. M. už ke-
lių eismo taisyklių pažeidimą 
Vokietijoje gavo baudą, tad dar 
kartą jį nubausti Lietuvoje nėra 
pagrindo. 

Šių metų vasario 9 d., 22.35 
val. E. M., vairuodamas sunkiąją 
transporto priemonę su prieka-
ba, viename iš Vokietijos kelių 
ignoravo esantį eismo draudimą. 
Nepaisydamas taisyklių vairuoto-
jas pažeidė viešąją tvarką, pagal 
galiojantį Vokietijos Kelių eismo 

taisyklių įstatymą.
Reinopfalco policija kovo 1 d. 

sprendimu, Lietuvos piliečiui sky-
rė bendrą 128,50 Eur baudą, kurią 
sudaro: 100,00 Eur bauda ir 28,50 
Eur proceso išlaidos.

Vokietijos Federacinės teisin-
gumo žinyba paprašė, kad paskir-
ta bauda E. M. būtų pripažinta ir 
vykdoma Lietuvoje, nes jo pada-
rytas nusikaltimas atitinka Euro-
pos Tarybos sprendimo veiką. 

Pažeidėjas buvo informuota 
apie savo teisę ginčyti bylą ir ter-

minus. Vis tik šių metų spalio 25 
d. teisme gautas jo pranešimas, 
kad paskirtą baudą sumokėjo ir 
pateikė tai patvirtinančius doku-
mentus. 

Atsižvelgiant į tai, kad E. M. 
sumokėjo Reinopfalco policijos 
kovo 1 d. sprendimu jam paskirtą 
baudą, ją pripažino. Todėl teismas 
netenkino Vokietijos prašymo jam 
paskirtą baudą piniginę sankciją 
pripažinti ir dar kartą vykdyti Lie-
tuvoje.

„Rokiškio Sirenos“ inf.

Būkite atidūs – 
sukčiai nesnaudžia

Rajono gyventojai būkite atidūs, 
nes sukčiai norėdami iš Jūsų išvilio-
ti pinigus, naudojasi nauja sukčiavi-
mo schema-asmuo į savo mobilaus 
ryšio telefoną iš numerio +3 365 

99 501** gavo žinutę, kurioje buvo 
parašyta "DHL: nepavyko pristatyti 
jūsų paketo. Nedelsdami atnaujinki-
te pristatymo adresą" bei buvo nuro-
dyta nuorodą https://dliverhl.com/r/

Kw8OBhl. Paspaudus šią nuorodą, 
asmuo suvedė prašomus asmens 
duomenis, banko kortelės duome-
nis, vėliau pastebėjo, kad nuo sąs-
kaitos nuskaičiuota 200 eurų“.
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Verslininkams – kvietimas teikti paraiškas paramai gauti
2022 m. lapkričio 28 d. star-

tuoja kvietimas Rokiškio rajono 
verslininkams teikti paraiškas 
paramai gauti pagal Rokiškio ra-
jono smulkaus ir vidutinio verslo 
plėtros programą (toliau – Pro-
grama). Ši priemonė skirta fi-
nansiškai remti rajono smulkaus 
ir vidutinio verslo įsitvirtinimą, 
naujų darbo vietų sukūrimą, 
vykdyti įmonių plėtrą, darbuoto-
jų kvalifikacijos kėlimą bei kitas 
verslumą skatinančias priemo-
nes. 

Primename, kad rajono vers-
lininkai gali susigrąžinti dalį lėšų 
už sumokėtas palūkanas, žemės, 
žemės nuomos ar nekilnojamojo 

turto mokesčio dalį, dalyvavimo 
verslo parodose išlaidas, už savo ar 
darbuotojų kursus, atgauti įmonės, 
bendrijos registravimo išlaidas, in-
formacinių reprezentacinių leidinių 
rajono mastu leidybos išlaidas ar 
išlaidas už įdarbintą asmenį, regis-
truotą Užimtumo tarnybos Rokiš-
kio skyriuje ir kt. Lėšos gali būti 
naudojamos Programos nuostatuo-
se nurodytoms paramos kryptims, 
paremiant rajono verslo subjektus, 
atitinkančius LR smulkaus ir vidu-
tinio verslo įstatymą bei SVVPP 
nuostatų reikalavimus. 

Rajono smulkūs ir vidutiniai 
verslininkai kviečiami nuo 2022 
m. lapkričio 28 d. 8 val. teikti pa-
raiškas Programos paramai gauti. 

Paraiškos priimamos nuo kvietimo 
pradžios iki kol pakanka lėšų, skir-
tų Programai einamosioms lėšoms, 
bet ne vėliau kaip iki 2022 m. gruo-
džio 9 d. 13 val. 

Taip pat nuo 2022 m. lapkričio 
28 d. 8 val. skelbiamas konkursas 
gauti subsidijai, turintiems verslo 
idėją, tačiau stokojantiems finan-
sinių galimybių ją įgyvendinti. Iki 
2022 m. gruodžio 9 d. 13 val. lau-
kiami paraiškų projektai dėl subsi-
dijos verslo idėjai įgyvendinti. Šio 
konkurso tikslas – skatinti kurtis 
naujus verslus. Pagal nustatytus 
kriterijus Programos vertinimo ko-
misija atrinks geriausius verslo idė-
jos projektus, už kuriuos numatyta 
skirti paramą. Jei turite gerą, inova-

tyvią verslo idėją - pildykite paraiš-
ką ir dalyvaukite subsidijos verslo 
idėjai konkurse bei laimėkite pini-
ginę paramą verslo idėjos pradžiai!

Sėkmingam paraiškų pildymui 
rekomenduojame pasinaudoti pro-
jekto paraiškos pildymo vadovu, 
kurį galite rasti www.rokiskis.lt 
svetainėje, „Parama verslui“ skil-
tyje.

Užpildytas paraiškas su visais 
reikalingais dokumentais, prašome 
siųsti paštu arba palikti Savivaldy-
bės administracijos (Respublikos 
g. 94, Rokiškis) „viename langely-
je“ (popierinius variantus) arba, jei 
paraiškos ir privalomi pateikti do-
kumentai teikiami pasirašyti kvali-
fikuotu el. parašu, – siųsti juos el. 

paštu savivaldybe@post.rokiskis.lt 
, adresuojant Rokiškio rajono savi-
valdybės Strateginio planavimo, in-
vesticijų ir viešųjų pirkimų skyriui.

Detalesnę informaciją apie Ro-
kiškio rajono savivaldybės smul-
kaus ir vidutinio verslo plėtros 
programą ir Subsidijos verslo idėjai 
konkursą, paraiškų formas ir ki-
tus dokumentus galite rasti rajono 
internetinėje svetainėje www.ro-
kiskis.lt skyrelyje Verslininkams/
Parama-verslui arba kreipiantis 
į Rokiškio rajono savivaldybės 
administracijos Strateginio plana-
vimo, investicijų ir viešųjų pirkimų 
skyrių (mob. tel. 8 659 34153, el.p. 
r.ruzeliene@post.rokiskis.lt ).     

Užs. Nr. 1988

BUTŲ PIRKIMO SKELBIMAS
Perkančioji organizacija: Rokiškio rajono savivaldybės administracija (kodas 
188772248, Respublikos g. 94, 42136 Rokiškis).
Pirkimo objektas: Rokiškio mieste perkami 1 vieno kambario ir 1 dviejų kam-
barių butai; Obelių mieste – 1 vieno kambario butas; Juodupės miestelyje – 1 
vieno kambario butas su visais komunaliniais patogumais. Butai su bendro nau-
dojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), mediniuose ar karkasiniuose namuose 
bei butai, kurių nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 proc., nebus perkami.
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuo-
mos 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 įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Paraiškos vertinimo kriterijai: kaina, buto techninė būklė ir energinio naudingumo klasė.
Pirkimo dokumentus galima gauti gali gauti savivaldybės administracijoje, Respublikos g. 94, Rokiškyje, 
prieš tai pasiskambinę Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojai Ernestai Jančienei, mob. +370 
660 49 589 arba rasti internete adresu www.rokiskis.lt naujienų skiltyje.
Informacija teikiama mob. +370 660 49 589, el. paštu e.janciene@post.rokiskis.lt.
Paraiškos pateikimo vieta: Respublikos g. 94, Rokiškyje (atvykus pasiskambinti Turto valdymo ir ūkio sky-
riaus vedėjo pavaduotojai Ernestai Jančienei, tel. Nr. +370 660 49 589).
Paraiškos pateikimo terminas: iki 2022 m. lapkričio 29 d. 18.00 val.
Kalba, kuria turi būti parengta paraiška: lietuvių.
Paraiška pateikiama užklijuotame voke, ant kurio nurodomas parduodamo buto adresas, kontaktinio 
asmens vardas, pavardė ir telefono nr.
Pateikiami šie dokumentai:
1. Užpildyta paraiška;
2. Nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
3. Kadastro duomenų bylos kopija;
4. Buto energetinio efektyvumo sertifikato kopija;
5. Notaro patvirtintas įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui teikti paraišką ir derėtis dėl buto pardavimo 
(jei paraišką teikia ne pats savininkas arba kai butas nuosavybės teise priklauso keliems asmenims).
Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 2022 m. lapkričio 30 d. 10.30 val. Rokiškio rajono sa-
vivaldybės administracijos 8 aukšto salėje, Respublikos g. 94, Rokiškyje.

Užs. 1971

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 7353/0004:204), esan-
čio Norkūnų k., Rokiškio r., savininko O.A.V. paveldėtojus, kad  UAB 
„Geo optimus“ matininkas Ramūnas Varnas (kvalifikacijos pažymėji-
mo Nr.2M-M-59) 2022-12-08 11val. vykdys žemės sklypo (kadastro 
Nr. 7353/0004:171), esančio Norkūnų k., Rokiškio r., ribų ženklinimo 
darbus.       
Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB „Geo 
optimus“ matininką R.Varną adresu Perkūno g.5A, Rokiškis, 
el. paštu ramunas7@gmail.com arba telefonu 8 685 77037

Užs. 1986

Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija ieško komandos pasti-
prinimo! Pareigos – vyriausiasis buhalteris. Pareiginės algos pa-
stoviosios dalies koeficientas – 8,00. Susidomėjus kreiptis 
tel. 8 458 33397 arba 8 458 31165.

Užs. 1985
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įrengimu, visais reikalingais 
sertifikatais ir galimybe gauti 
savivaldybės paramą iki 1000 
Eur. Registruojame norinčius. 
Kreiptis telefonu arba el. paštu 
komunikacijusistemos@gmail.com. 
Tel. 8 652 63 120. Rokiškis
• Pjaunam krūmus. Parduodu spalius.  
tel. 865097726. Tel. 8 645 77 520. 
Rokiškis
• 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

PASLAUGOS

• RUF Medienos briketai ir 6 mm 
granulės iš sandėlio Rokiškyje. 
Turime ir fasuotų durpių briketų. 
Greitas pristatymas.  
Tel. 8 646 01 050. Rokiškis
• Valymo įrenginiai su pilnu 

NEKILNOJAMAS 
TURTAS

• 4 namų valdos sklypus po 9,5 a. 
Tel. 8 655 37 085. Rokiškis
• Namą 79,9 kv. m Rokiškio 
mieste. 6,8 a žemės, pakeistas 
stogas, plastikiniai langai, namo 
sienos apšiltintos iš vidaus ir 
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lauko. šildymas kietu kuru (mažos 
sąnaudos). Kieme sudėtos trinkelės, 
pavėsine su židiniu. Vartai, garažas. 
Kaina 79000 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Ežerų krašte Jūžintų miestelyje 
netoli ežero mūrinį 125 kv. m 
namą. 4 kambariai. Namas iš vidaus 
apšiltintas. Po namu sausas rūsys, 
garažas. Ūkiniai pastatai. Namas 
kraštinis, 25 a namų valda ir 36 a. 
Kaina 58000 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Panevėžio g. 
Plastikiniai langai, erdvi virtuvė. 
Gera lokacijos vieta. Priklauso rūsys. 
Kaina 28500 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Rąstinę sodybą vienkiemyje su 
ūkiniu prie miško. Adresas: Rokiškio 
raj., Obelių sen., Bučiūnų k. Gediškių 
g. Sklypo plotas 0,22 ha, iš jo sodų 
plotas 0,03 ha, kelių plotas 0,02 ha, 
užstatyta teritorija 0,17 ha. Žemės 
našumo balas 39. Kaina 6000 Eur. 
Tel. 8 659 12 691. Rokiškis
• 2 butus po du kambarius. 1 butas 
be patogumu, kitas su daliniais 
patogumais Rokiškyje.  
Tel. 8 636 41 089. Rokiškis
• 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

PERKA

• Perku 6 vnt. laminato lentėlių, 
šviesiai gelsvos spalvos senesnės 
gamybos. Tel. 8 679 95 305. Rokiškis
• Nupirkčiau medžio tekinimo 
stakles. Siūlyti įvairius variantus 
Rokiškyje ir rajone.  
Tel. 8 600 69 667. Rokiškis
• 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. 8 677 089 77. 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

• 59 m. moteris tvarkinga be žalingų 
įpročių ieško gyvenimo draugo.  
Tel. 8 605 26 340. Rokiškis

PAŽINTYS

NUOMA

• Išsinuomočiau 2-3 kambarių butą su 
baldais. Tel. 8 659 94 400. Rokiškis
• Dirbanti moteris ieško išsinuomoti 
nebrangiai butą Rokiškio mieste.  
Tel. 8 684 16 821. Rokiškis
• Mikrorajone išnuomojama atskira 
darbo vieta kirpėjai ir atskira darbo 
vieta kosmetalogei ar visažistei.  
Tel. 8 612 94 783. Rokiškis
• Ieškomas namas su išperkamąją 
nuoma Panemunėlio geležinkelio st. 
Tel. 8 603 52 196. Rokiškis
• Mikrorajone išnuomojama atskira 
darbo vieta kirpėjai ir atskira darbo 
vieta kosmetalogei ar visažistei.  
Tel. 8 612 94 783. Rokiškis

KITA

• Sausas malkas. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Žirkles avims kirpti, žaizdrą ir 
kalvio įrankius. Tel. 8 687 89 378. 
Rokiškis
• Guobos rąstus. Tel. 8 687 89 378. 
Rokiškis
• Elektros varyklį 5,5 kW 1400 aps. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 698 72 751. 
Rokiškis
• Diskinio pjūklo ašis. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 600 26 446. Rokiškis
• Plonas megztas ažūrines servetėles. 
Išpildymas - kaip meno kūrinys. 
Autorinis darbas. Tinka dovanoti. 6 
vnt. po arbatos puodelio lėkštute ir 1 
vnt. didesnė, po desertine. Kaina už 
komplektą. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 682 20 068. Rokiškis
• Mini stiklines-taureles stipriesiems 
alkoholiniams gėrimams. Labai 
patogios, vieno gurkšnio. Stiklas 
perlamutrizuotas. Kaina už 8 vnt. 
Kaina 8 Eur. Tel. 8 682 20 068. 
Rokiškis
• Krištolines taures stipriesiems 
alkoholiniams gėrimams. Aukštos 
kokybės krištolas. Kaina už 6 vnt. 
komplektą. Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 682 20 068. Rokiškis
• Suaugusių sauskelnes - kelnaites 
Tena Maxi. 8 lašai, L dydis. Klubų 
apimtis 100-135 cm. Elastingos, 
nepraleidžia, saugios judant, 
maksimalaus sugeriamumo - 
sausumo pojūtis. Turimas kiekis 4 
pakuotės, pakuotėje 10 vnt. 7 Eur/
pak., perkant 4 pakuotes - 25 Eur. 

Tel. 8 682 20 068. Rokiškis
• Nenaudotas krištolinius padėklus 
tortams, vaisiams, sūriams. Kaina 8 
Eur/vnt., perkant visas tris - 20 Eur. 
Tel. 8 682 20 068. Rokiškis
• Naują Ispaniško stiliaus vaisinę-
salotinę. Ar interjero elementas 
virtuvėje. Rankų darbo puošyba, 
natūralistinės spalvos. Skersmuo 25 
cm. Kaina 9 Eur. Tel. 8 682 20 068. 
Rokiškis
• Naujus talpius gilius molinius indus 
salotoms, silkei, sriubai. Skersmuo 
15 cm. 3 Eur/vnt,, perkantį 3 vnt. 8 
Eur. Kaina 3 Eur. Tel. 8 682 20 068. 
Rokiškis
• Beržines malkas. Tel. 8 670 37 379. 
Rokiškis
• Nedidelį dujų balioną. Kaina 28 
Eur. Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• 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

SIŪLO DARBĄ

• Pagalbinis darbuotojas (-a). Darbo 
aprašymas: pagalba žemės ūkio 
darbuose. Reikalavimai: darbštumas, 
atsakingumas. Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 613 63 075. Rokiškis
• Paukštininkas (-ė). Darbo 
aprašymas: broilerių priežiūra, 
dedeklių priežiūra, gyvulių kontrolė. 
Reikalavimai: gyvulių toleravimas 
(nebijojimas), atsakingumas, 
tvarkingumas, pareigingumas. Kaina 
900 Eur. Tel. 8 613 63 075. Rokiškis
• Melžėja (-as). Darbo aprašymas: 
melžimų organizavimas, melžimai, 
gyvulių kontrolė, dokumentacijos 
rengimas (produktyvumai, karvių 
būklės rodikliai), melžimo ir 
šaldymo įrangos priežiūra (švaros 
ir funkcionavimo sekimas, 
užtikrinimas). Kaina 900 Eur.  
Tel. 8 613 63 075. Rokiškis
• Reikalingas mechanizatorius – 
technikas. Reikalavimai: gebėjimas 
dirbti su naujos kartos traktoriais 
ir kita ŽŪ technika. patirtis ir 
išmanymas žemės ūkio technikos 
remonto, patirtis organizuojant 
darbus, darbštumas, sąžiningumas. 
Kaina 1300 Eur. Tel. 8 613 63 075. 
Rokiškis
• Ieškau buhalterės, apskaitininkės 
darbo. Tel. 8 600 26 449. Rokiškis
• Skubiai reikalingi maisto gamybos 
darbuotojai darbui vištienos fabrike 
Norvegijoje, Trondheim mieste. 
Kaina 2800 Eur. Tel. 8 629 97 089. 
Rokiškis
• Reikalinga pardavėja (-as) Čedasų 
mstl. maisto prekių parduotuvėje. 
Minimalus mėn. atlyginimas.  
Tel. 8 687 89 625. Rokiškis
• Reikalinga papildomai matematikos 
mokytoja septintokui.  
Tel. 8 603 03 994. Rokiškis
• Įmonei reikalingas grūdovežio 
vairuotojas turintis reikiamas 
kategorijas. Atlyginimas iki 10 
Eur/val. Galimas apgyvendinimas. 
Darbas Panemunyje.  
Tel. 8 698 79 856. Rokiškis
• Individualiai įmonei reikalinga 
buhalterė. Tel. 8 614 01 856. 
Rokiškis
• 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
• 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

IEŠKO DARBO
• Ieškau darbo. Galiu pjauti malkas. 
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Ieškau pagalbinio darbuotojo darbo 
Rokiškio rajone. Gyvenu Rokiškyje. 
Tel. 8 632 76 803. Rokiškis
• Moteris ieško darbo.  
Tel. 8 648 81 102. Rokiškis
• Ieškau darbo. Turiu patirties 
prekyboje. Tel. 8 622 69 561. 
Rokiškis
• Moteris ieško darbo. Galiu 
prižiūrėti senyvo amžiaus žmogų. 
Tel. 8 615 92 745. Rokiškis
• Vyras be žalingų įpročių ieško 
darbo. Tel. 8 601 92 235. 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

• Alijošiaus daigus.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Kviečius, miežius, grikius.  
Tel. 8 662 27 088. Rokiškis

AUGALAI

BALDAI
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• Autorinį darbą zod. ženklą Šaulys 
mediniuose rėmeliuose. Dailininkė J. 
Rudokienė. Popierius, mišri technika, 
įrėminta su stiklu. Kabinamas. 
Formatas 15,5x22 cm, 1996 m. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 682 20 068. Rokiškis
• Solidų paveikslą. Idealios būklės 
interjero akcentas. Tamsiai rudi 
natūralios specialiai dengtos 
medienos rėmai, papirusas rėmintas į 
pasportą. Formatas 48x58 cm. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 682 20 068. Rokiškis
• Du čiužinius 200x90 cm.  
Tel. 8 698 04 622. Rokiškis
• Du fotelius. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 698 04 622. Rokiškis
• Dvi viengules lovas. 90 cm pločio. 
Galima pirkti po vieną. Vienos kaina 
65 Eur. Tel. 8 603 46 070. Rokiškis
• Dvi lovas su Lono čiužiniais 
90x200 cm. Viena visiškai nauja, 
antra truputį naudota. Kaina 1 lova su 
čiužiniu 100 Eur. Tel. 8 687 36 722. 
Rokiškis
• Dormeo ančiužinį 120x200x5 cm. 
Kaina 65 Eur. Tel. 8 681 55 002. 
Rokiškis
• 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 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

BUITINĖ TECHNIKA
• Naują Ikea arbatai plikyti stiklinį 
arbatinuką 1,5 l Rikling. Lengvam 
naudojimui, su sieteliu. Plaunamas 
indaplovėje. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 20 068. Rokiškis
• Naują plaunamą siurblį H2o Mop 
5. 5 funkcijos garais, valo grindis, 

kilimus, langus, stiklus, garina 
audinius ir drabužius. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 674 57 019. Rokiškis
• Plaunamą dulkių siurblį Mop.  
Tel. 8 646 49 930. Rokiškis
• Naujus ketaus radiatorius.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Drabužių džiovyklę Bosch. Kaina 
60 Eur. Tel. 8 674 57 019. Rokiškis

DOVANOJA
• Galima nusipjauti didelę eglę 
(aukštis iki elektros laidų). Auga šalia 
el. laidų Obeliuose, Aukštaičių g. 
priešais namą nr. 6. Siūliau seniūnijai. 
Vėliau gali kliudyti laidus.  
Tel. 8 677 79 571. Rokiškis
• Dovanojame 4 mėn. du šuniukus. 
Patinėlis ir kalytė. Bus nedidelio 
ūgio. Tel. 8 624 80 112. 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

• Timberland originalius unisex 
visiems sezonams aulinius 
odinius batus. Būkle puiki, tik 
vienas nežymus odos įdrėskimas, 
nenunešioti. Dydis 34-34,5. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 682 20 068. Rokiškis
• 4-5 m. berniukui striukę. Kaina 10 
Eur. Tel. 8 676 39 197. Rokiškis
• Labai šiltą žieminę striukę. Nešiota 
vos kelis kartus. S dydis. Kaina 30 
Eur. Tel. 8 645 14 701. Rokiškis
• Drabužius neštukei. Pora kelnių, 
džinsus, megztukus, suknelę. Kelnes 
H&amp;M/Mama, 38 dydžio. Už 
viską 20 Eur. Tel. 8 686 22 679. 
Rokiškis

DRABUŽIAI, AVALYNĖ

GARSO TECHNIKA
• Naujas ausines. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 681 58 849. Rokiškis
• Naujas ausines. Kaina 16 Eur.  
Tel. 8 609 14 404. Rokiškis
• Ausines ir filmą. Tel. 8 626 71 992. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA
• Naują Go Pro 10 veiksmo kamerą. 
Kameros kaina 370 eur. Yra ir kiti 
priedai: galvos ir krūtinės laikiklis. 
Jų kaina sutartinė. Tel. 8 698 17 829. 
Rokiškis
• 2 televizorius Šilelis. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 645 01 012. Kupiškis
• Gerai veikiantį televizorių Hitachi. 
109 cm įstrižainė. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 606 87 558. Biržai
• Naudotą 2 mėn. LG Smart. 129 cm 

įstrižainė. Kaina derinama. Kaina 345 
Eur. Tel. 8 647 76 826. Rokiškis
• Televizorių Philips. 37 cm 
įstrižainė, plonas. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 674 57 019. Rokiškis
• 66 cm Sharp televizorių su visais 
priedais. Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis

• Jaunus gaidžius. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 686 48 533. Utena
• Telyčią. Tel. 8 616 80 106. Rokiškis
• 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

GYVŪNAI

KOMPIUTERINĖ 
TECHNIKA

• Du kartus naudotą planšetinį 
kompiuterį Lenova Tab M10 HD. 
Yra kroviklis. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 692 65 078. Rokiškis
• Geros būklės planšetinį kompiuterį 
Lenovo. Be defektų. Dedasi SIM. 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 622 68 880. 
Rokiškis
• Naujas belaidas klaviatūras Rapoo. 
Kaina 15 Eur. Tel. 8 609 14 404. 
Rokiškis
• 1 - kompaktišką mechaninę 
klaviatūrą. Daug RGB pasirinkčių, 
jungtis Type-C (laido nepridedu), 
kaina 30 Eur. 2 - mechaninę 
klaviatūrą (šviečianti raudonai, daug 
apšvietimo pasirinkčių), jungtis 
paprasta Usb, kaina 20 Eur.  
Tel. 8 696 34 330. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI
• Medų. Atvežu. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis
• Mėsinių kalakutų skerdieną. Galima 
puselėmis. 8 Eur/kg. Tel. nr. 8 687 
52549. Tel. 8 698 86 130. Rokiškis
• Medų stiklainiuose po 1 kg. Obeliai. 
Tel. 8 686 87 492. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI
• Naują Huawei Watch 3 pro. Kaina 
250 Eur. Tel. 8 605 33 586. Rokiškis
• Samsung Galaxy Watch Active2. 
Veikia puikiai, yra pabraižymų. 
Plačiau telefonu. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 605 33 586. Rokiškis

• Naują telefoną Samsung A13. 
Kaina 95 Eur. Tel. 8 622 68 880. 
Rokiškis
• Gerai veikiantį telefoną Motorola 
Moto E4 plius. Kaina 45 Eur.  
Tel. 8 622 68 880. Rokiškis
• Gerai veikiantį telefoną Xiaomi 
Redmi 9A. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 622 68 880. Rokiškis
• Gerai veikiantį telefoną Nous 5006. 
Nauja baterija, naujas krovimo lizdas. 
Kaina 45 Eur. Tel. 8 622 68 880. 
Rokiškis
• Gerai veikiantį Huawei P10. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 605 45 943. Rokiškis
• Beveik kaip naują Samsung Galaxy 
A53 5 G. Vidinė atmintis 128 GB. 
Ekranas visiškai sveikas. Pridedu 
nemokamai dėkliuką. Kaina 230 Eur. 
Tel. 8 605 45 943. 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

PRAŠO PADOVANOTI
• Gal kas turi nereikalingą seną 
sovietinį televizorių, radiją, 
magnetofoną: Tauras, Šilelis‚ 
Horizont, Vesna‚ Elektronika, VEF, 
Leningrad ar kitų pavadinimų.  
Tel. 8 671 28 810. Rokiškis
• Ieškau kas padovanotų didesnį kiekį 
knygų. Tel. 8 619 20 517. Rokiškis
• Gal kas dovanojate daugiavaikei 
šeimai pora avyčių.  
Tel. 8 647 00 288. Rokiškis
• Gal kas dovanoja sodybas ar 
medinius pastatus nusigriovimui 
malkoms. Visuose rajonuose.  
Tel. 8 603 03 310. Rokiškis

• Rastas auskaras. Tel. 8 621 46 600. 
Rokiškis

RASTA, PAMESTA

• Trimerio galvutes. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 626 71 992. Rokiškis
• Pjūklą Stihl. Kaina 115 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. Kupiškis

SODO, DARŽO 
TECHNIKA

SPORTO IR 
LAISVALAIKIO PREKĖS

• Itališkas dėvėtas pačiūžas vaikui. 36 
dydis, reikia matuotis. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 675 03 048. Rokiškis
• Elipsinį treniruoklį. Rodo įveiktą 

atstumą, sudegintas kalorijas, 
treniruotės laiką, pulsą. Susilanksto. 
Tel. 8 625 35 526. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA
• Trifazes obliavimo pjovimo stakles. 
Obliavimo plotis 27 cm. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 606 87 558. Biržai
• Plokštes 2 vnt. 3x1,2 m, pamatų 
blokus 12 vnt. 1,40x0,60 m, 
silikatines plytas naudotas po 0,10 
Eur, naujas po 0,20 Eur.  
Tel. 8 674 44 393. Rokiškis
• Įvairią pjautą statybinę medieną. 
Tel. 8 671 89 551. Rokiškis
• Medieną statyboms 50x150x6,5, 
100x100x3. Viso apie 7 kub. m.  
Tel. 8 610 06 806. Rokiškis
• Pigiai keramikines plyteles 
sienoms. Žalsvos spalvos, dydis 
17x17, apie 12 kv. m.  
Tel. 8 650 97 026. Rokiškis
• Nesulankstytus tvarkingus 
Armstrong lubų sistemos šviestuvus. 
Išmatavimai 60x120 - 4 Eur., 60x60 
- 2 Eur. Šviestuvai išimti veikiantys, 
paruošti naudojimui - su paleidėjais ir 
lemputėmis. Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 622 06 975. Rokiškis
• 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. 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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

• MTZ mažąją kabiną, krautuvo 
rėmą. Tel. 8 687 56 716. Rokiškis
• Vienos ašies priekabą-platformą. 
Plotis 2,8 m, ilgis 5 m. Kaina 550 
Eur. Tel. 8 682 28 909. Rokiškis
• Tvarkingą vairo kolonėlę. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 645 61 869. Rokiškis
• Žvaigždes, kranus, bakelį.  
Tel. 8 626 71 992. Rokiškis
• 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



SKELBIMAI14 www.rokiskiosirena.lt
2022 m. lapkričio 25 d.

• VW Golf. 1997 m., 1,9 l, SDI, 4 
durų. Nėra numerių ir dokumentų. 
Kaina 290 Eur. Tel. 8 672 99 407. 
Rokiškis
• Ford Focus. 2008 m., 1,6 l, TDI, TA 
iki 2023-03. Kaina derinama. Kaina 
1450 Eur. Tel. 8 620 70 069. Rokiškis
• El. dviratį. Trūksta akumuliatoriaus 
ir kroviklio. Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 627 31 058. Rokiškis
• Audi A4. 2007 m., 2,0 l, TDI, 
dyzelis, TA iki 2024-06. Pakeisti 
diržai ir įtempėjai. Geros žieminės 
padangos.  Yra kablys. Dveji raktai. 
Daugiau informacijos telefonu.  
Tel. 8 682 41 823. Rokiškis
• Beveik naują gerą dviratį Decathlon 
Riverside 900. Tinkantis ir miško 
takui ir plentui. 11 pavarų, priekinė 
šakė reguliuojama ir blokuojama, 
hidrauliniai diskiniai stabdžiai, 
kojelė, ratų purvasaugiai pilnai 
dengiantys, žibintai, gertuvės 
laikiklis, gertuvė, šalmas. Kaina 260 
Eur. Tel. 8 626 26 926. Rokiškis
• Chopper Rex 125. TA iki 2024-07, 
kuriasi, važiuoja. Kaina 750 Eur.  
Tel. 8 674 22 223. Zarasai
• Beveik naują dviratį Fokus 
Whistler. Bėgiai 21, ratai 29 colių. 
Diskiniai stabdžiai. Kaina 600 Eur. 
Tel. 8 658 50 027. Rokiškis

• Mažai naudotą dviratį Trek Marlin 
5 serija. 21 bėgis, ratai 29 colių. 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 658 50 027. 
Rokiškis
• Mažai naudotą Danų gamybos 
elektrinį dviratį Winter el. Bike. 
Modelis Black Xinther Superbe1. 7 
bėgiai, 28 colių ratai, nauja baterija. 
Nuvažiuoja 30-50 km., greitis 25 
km/h. Kaina 700 Eur.  
Tel. 8 658 50 027. Rokiškis
• Dygliuotas Nokian padangas R19 
235/35. Nedaug važiuotos. Likutis 8 
mm 2 vnt. 40 Eur/vnt. Kaina 80 Eur. 
Tel. 8 692 81 510. Rokiškis
• Opel Corsa. 2010 m., dyzelis, 4 
duris. Tel. 8 625 50 906. Rokiškis
• 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
• 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

TRANSPORTO 
PRIEMONIŲ DALYS

• Geras žiemines padangas su 
ratlankiais R16 112x5. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 679 14 253. Rokiškis
• Opel Astra dalimis. 2001 m., 
universalas. Kablį, vairo kolonėlę, 
galines spyruokles.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Dalimis: VW Sharan, 1998 m., 1,9 
l, TDI, 81 kW, VW Bora, 1999 m., 
1,9 l, TDI, 66 kW, VW Golf, 1998 
m., 1,9 l, SDI, 50 kW.  
Tel. 8 672 99 407. Rokiškis
• Lengvojo lydinio ratlankius 
su labai geromis dygliuotomis 
padangomis Goodeyar 205/55 R16.  
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• Akumuliatorių 95 AH. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• Padangas su ratlankiais M+S 
215/50 R17 95H XL.  
Tel. 8 601 91 785. Rokiškis
• Žiemines padangas 205/65 R16 C. 
4 vnt. Tel. 8 618 13 432. Rokiškis
• Volvo ratlankius R16 5/108. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis

• Audi ratlankius R16 5/112 VW. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• BMW ratlankius R17 5/120, R16 
5/120. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• R14 5/100 ratlankius su 
padangomis M+S VW Polo. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• VW Polo dalimis. 2004 m., 1,4 l, 
55 kw, dyzelis. Tel. 8 654 61 869. 
Rokiškis
• Pigias padangas. Nuo 15 iki 20 
Eur. Tel. 8 605 22 152. Rokiškis
• Lengvojo lydinio ratlankius R14 
su padangomis Volkswagen. Kaina 
už vnt. Kaina 13 Eur.  
Tel. 8 681 55 002. Rokiškis
• Audi A4 B5 dalimis. 1,9 l, 81 kW. 
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Passat B5 B5+ dalimis. 1,9 l, 81 
kW, 85 kW, 96 kW.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• 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
• 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

TRANSPORTO 
PRIEMONĖS

• 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



08:05 Ogis ir tarakonai 
08:35 Tomo ir Džerio šou. 
09:05 Titanų žygis į Holivudą
10:50 Vėžliukai nindzės. Šešėlių 
įkaitai
13:05 Sklinda gandai
15:10 Laukiniai laukiniai vakarai 
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Kaukės
22:10 Savižudžių būrys
00:35 Krikštatėvis

Btv

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu 
07:00 Baltijos galiūnų komandų 
čempionatas 
08:00 Pričiupom!
08:30 Tauro ragas

09:00 Tarptautinis galiūnų turnyras 
Pasaulio komandinė taurė 2022 
10:05 Lego meistrai 
11:10 Gyvenimas ties riba 
12:20 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai 
13:30 Nacionaliniai darbo 
ypatumai 
14:35 Ekstrasensų mūšis 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Utenos Uniclub Casino - Juventus 
- Prienų Labas Gas 
19:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Šiaulių Šiauliai - Vilniaus Rytas
21:45 Gyvi numirėliai 
22:45 Desperado

Lrytas

07.00 Neišsižadėk
08.00 Kuriantys Lietuvą
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06:00 Himnas
06:02 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
06:30 Istorijos detektyvai
07:30 Bendrom jėgom 
08:30 Mano pasas 
meluoja
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
09:30 Žinios
11:45 2022 FIFA pasaulio 
futbolo čempionatas. 
D grupė. Tunisas – 
Australija
14:00 Sveiki sugrįžę!
14:45 2022 FIFA pasaulio 
futbolo čempionatas. C 
grupė. Lenkija – Saudo 

Arabija
17:00 Kataras 2022 per LRT
17:30 Beatos virtuvė
18:30 Žinios
19:00 Vilniaus Kalėdų eglės 
įžiebimas
20:30 Panorama
21:00 Miuziklo garsai
23:00 Edmonas
00:50 Michaelo Buble koncertas 
BBC studijoje

Tv3

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

08:30 Simpsonai 
09:00 Į sveikatą!
09:30 Sėkmės istorijos
10:00 Virtuvės istorijos
10:30 Gardu Gardu 12, 12
11:00 Penkių žvaigždučių būstas
11:30 Kosmosas. Erdvės ir laiko 
odisėja
12:40 Normas, lokys iš Šiaurės. 
Karališko dydžio nuotykiai
14:30 K-911 
16:3 0Vimbldonas 
18:30 TV3 žinios 
19:30 galvOK 
21:30 Džentelmenai 
23:50 Dronų karai

Lnk

06:00 Deksterio laboratorija 
06:30 Zigis ir Ryklys 

07:00 Žvėrelių būrys 
07:30 Peliukas Stiuartas Litlis 
08:00 Ogis ir tarakonai 
08:30 Tomo ir Džerio šou 
09:00 Beprotiškos melodijos 
09:30 Padūkėlė Turu 
11:10 Fredo Kalėdos
13:25 Žaliasis žibintas
15:40 Ieškokit Gudručio!
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Džekas milžinų nugalėtojas
21:45 Mušeikų šeimynėlė
00:00 Norbitas

Btv

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu 
07:00 Gyvenimas ties riba 
08:00 Pričiupom!

09:00 Miško atspalviai
09:30 Gyvenu čia
10:00 Lego meistrai 
11:00 Gyvenimas ties riba 
12:10 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai 
13:20 Nacionaliniai darbo 
ypatumai 
14:25 Ekstrasensų mūšis 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Panevėžio 7Bet-Lietkabelis - 
Klaipėdos Neptūnas 
19:30 Aš matau tavo balsą
21:30 Pagrobimas 3  
23:45 Ugnies žiedas

Lrytas

07.00 Neišsižadėk
08.00 Orkestrantai
08.40 Sveikatos kodas

09.00 Aiškiaregė
10.00 Pirmi kartai
10.30 Skonio reikalas
11.00 Švarūs miestai – švari 
Lietuva
11.30 Būsto anatomija 
12.00 Vieno nusikaltimo istorija 
14.00 Teisingumo agentai
16.00 Žinios
16.30 Lietuvos mokyklos
17.00 Kuriantys Lietuvą
17.30 Vantos lapas
18.00 Žinios
18.30 Bušido ringas
19.00  Aiškiaregė
20.00 Žinios
20.30 Likimo vingiai 
22.30 Žinios
23.00 Vieno nusikaltimo istorija 
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06:00 Himnas
06:02 Beatos virtuvė
07:00 Veranda
07:30 Šventadienio 
mintys
08:00 Išpažinimai
08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite
09:00 Gyventi kaime gera
09:30 Gamtininko užrašai
10:00 Gustavo 
enciklopedija 
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:45 2022 FIFA pasaulio 
futbolo čempionatas. E 
grupė. Japonija – Kosta 
Rika
14:00 Duokim garo!

14:45 2022 FIFA pasaulio futbolo 
čempionatas. F grupė. Belgija – 
Marokas
17:00 Istorijos detektyvai
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės
18:30 Žinios
19:00 Savaitė su Dviračio žiniomis
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Auksinis protas
22:15 Knygynas
00:05 Tuščia karūna

Tv3

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

Pašėlusios gaudynės 
08:30 Simpsonai 
09:00 Svajonių ūkis 
09:30 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal moteris
11:00 Svajonių sodai 
12:00 Galapagai
13:10 Mažylio atostogos 
15:15 Kylantis tigras 
17:20 Starkus stato
18:30 TV3 žinios 
19:30 X Faktorius
22:30 Žudiko žmonos asmens 
sargybinis

Lnk

06:05 Deksterio laboratorija 
06:35 Zigis ir Ryklys 
07:05 Žvėrelių būrys 
07:35 Peliukas Stiuartas Litlis 

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

PI
R

M
A

D
IE

N
IS

 1
1.

28

06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas
09:45 Įstatymas ir tvarka
10:30 Paskutinis pėdsakas
11:15 Euromaxx
11:45 2022 FIFA pasaulio 
futbolo čempionatas. 
G grupė. Kamerūnas – 
Serbija
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:15 Kas ir kodėl? 
16:50 Kalnų daktaras
17:45 Ponių rojus
18:30 Svarbi valanda

19:00 Daiktų istorijos
20:00 Panorama
20:45 2022 FIFA pasaulio futbolo 
čempionatas. H grupė. Portugalija 
– Urugvajus
23:00 Dviračio žinios
23:30 Helsinkio sindromas 
00:25 Įstatymas ir tvarka

Tv3

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

14:00 Meilė ir pinigai
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios 
19:30 Dėmesio centre su Edmundu 
Jakilaičiu
20:00 Karštai su tv3.lt
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 Lapkričio žmogus

Lnk

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

10:30 KK2 penktadienis 
12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Būk mano saulė 
15:30 Lemties paslaptys 
16:35 Labas vakaras, Lietuva 
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki.... 
21:00 Rimti reikalai 5 
21:30 Žinios
22:30 Pagirios 3: velniai žino kur
00:35 Greitojo reagavimo būrys

Btv

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

10:35 Nacionaliniai darbo ypatumai 
11:35 Mentalistas 
12:30 Kalnietis 
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 44-as skyrius 
15:55 Šuo 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Kauno Žalgiris - Alytaus Wolves
21:00 Eilinis Džo. Kobros 
prisikėlimas 
23:20 Gyvi numirėliai 
00:20 Desperado

Lrytas

06.15 TV parduotuvė 
06.30 Reali mistika
07.30 Aiškiaregė

10.00  Pirmi kartai
10.30 Gyvenimas versle
11.00 Paslaptys
12.00 Pusvalandis su Valatka
12.30 Kaimo akademija
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Lietuva tiesiogiai
17.00 Laisvės TV. Laikykitės ten
18.00 Reporteris
18.30 Neatrasta Rusija
19.00 Pėdsakas
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Paslaptys
22.30 Reporteris
23.00 Lietuva tiesiogiai
23.30 Laisvės TV. Laikykitės ten
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas
09:45 Įstatymas ir tvarka
10:30 Paskutinis pėdsakas
11:15 Euromaxx.
11:30 Kas ir kodėl?
12:00 Kaip atsiranda 
daiktai
13:00 Gyvenk kaip 
galima švariau
13:30 Gamtininko užrašai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:15 Kas ir kodėl? 
16:45 2022 FIFA pasaulio 

futbolo čempionatas. A grupė. 
Nyderlandai – Kataras
19:00 (Ne)emigrantai
20:00 Panorama
20:45 2022 FIFA pasaulio futbolo 
čempionatas. B grupė. Velsas – 
Anglija
23:00 Dviračio žinios
23:30 Helsinkio sindromas
00:25 Įstatymas ir tvarka

Tv3

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

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

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 Nuo... Iki... 
12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Būk mano saulė 
15:30 Lemties paslaptys 
16:35 Labas vakaras, Lietuva 
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:30 Žinios
22:30 Amerikietis žudikas 
00:45 Greitojo reagavimo būrys

Btv

06:00 Kalnietis 
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:25 44-as skyrius 
09:25 Šuo 
10:35 CSI. Kriminalistai 
11:40 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 Po saulėlydžio
22:55 Eilinis Džo. Kobros 
prisikėlimas

Lrytas

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

09.00 Vieno nusikaltimo istorija 
10.00 Pėdsakas
11.00  Paslaptys
12.00 Sveikatos kodas
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



Į barą užeina praeivis, 
užsisako taurę brangiausio 
konjako, vienu ypu išgeria, 
ant baro palieka 50 eurų ir 
pabėga. Barmenas čiumpa 
banknotą ir atsargiai 
besižvalgydamas, dedasi jį 
į kišenę. Staiga jis pastebi 
bosą, varstantį jį žvilgsniais. 
Padavėjas visiškai ramiu 
balsu:

- Įsivaizduokite, šefe! 
Šitas niekšas paliko tik 
arbatpinigius ir pabėgo 
nesusimokėjęs už gėrimą!

***
Skrydžių valdymo centras 

klausia piloto:
- Kas leidžiasi?
Pilotas nusprendžia 

pajuokauti ir sako:
- Spėk kas?
Skrydžių valdymo centras 

užgesina visas nusileidimo 
tako šviesas ir sako:

- Spėk kur?
***
Skrenda krizė virš 

Amerikos, žvalgosi:
- Va, gerai čia prasinešiau...
Skrenda krizė virš Afrikos, 

žvalgosi:
- Čia neverta net pradėt...
Skrenda krizė virš Europos:
- Va, čia irgi gerai 

prasinešiau...
Skrenda krizė virš Lietuvos:
- O kas čia prasinešė?!
***
Pas psichoterapeutą:
- Matau, kad nervinatės?
- Taip, mane labai 

prispaudė, reikia į tualetą...
- Ar norite apie tai 

pasikalbėti?
***
Vyrukas per išpažintį sako:
- Esu labai padorus: 

negeriu, vakarais nesišlaistau 
gatvėmis, nevilioju moterų ir 

net nežiūriu į jų pusę, guluosi 
aštuntą valandą vakaro ir 
kiekvieną sekmadienį einu į 
bažnyčią.

- Taip, mano sūnau, bet 
visa tai pasikeis, kai tik iš 
čia išeisi, - atsako kalėjimo 
kapelionas.

***
Mergina klausia vaikino:
- Kuo būsi Naujųjų metų 

vakarėlyje?
Vaikinas atsako:
- Šreku.
Mergina vėl klausia:
- O kaukę jau turi?
Vaikinas:
- Kol kas ne... O tu kuo 

būsi?
Mergina:
- Gražuole!
Vaikinas:
- O kaukę jau turi?
***
Guli moteris su meilužiu 

lovoj. Moteris ir klausia:
- Ką tu dabar darytum, jei 

grįžtų mano vyras?
Meilužis:
- Susirenku daiktus ir šoku 

pro langą. - Bet čia gi 13-tas 
aukštas!

- Ai, manęs draugai su 
tinklu apačioj laukia.

Staiga skanžmbutis į duris. 
Meilužis susirenka daiktus 
ir šoka pro langą. Moteris 
susitvarko ir atidaro duris.

- Laba diena, gal galit 
pasakyt Petrui, kad nešoktų, 
nes tinklas suplyšo.

***
Sukiojasi plikas gruzinas 

prieš veidrodį:
– Visi žmonės kaip žmonės, 

o aš – toks gražus.

Lapkričio 25-oji, 
penktadienis,

46 savaitė
Iki Naujųjų liko 43 dienų

Dangaus kūnai: saulė teka 
7.55 val. leidžiasi 16.12 val. 
Dienos ilgumas 8.17 val.

Mėnulis (delčia)

Šv. Kotryna, Senbernių diena
Tarptautinė kovos su smurtu prieš 

moteris diena

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Alanas, Germilė, Jaumantas, Kybartas, 
Kotryna, Santautas

Rytoj: Leonardas, Dobilas, Vygintė, 
Silvestras, Vygantė

Poryt: Maksimas, Virgilijus, 
Skomantas, Girdvydė, Virgis, Girvydė, 

Skomantė, Skalmantas

Šiandien Lietuvos istorijoje:
1764 — Varšuvoje karūnuotas Stanis-

lovas Augustas Poniatovskis.
1837 — gimė poetas, vertėjas, pu-

blicistas,1863 metų sukilimo dalyvis An-
drius Vištelis. Mirė 1912 m.

1907 — gimė aktorius Napoleonas 
Nakas. Mirė 1970 m.

1921 — gimė tapytojas Albertas Ža-
metas. Nuo 1864 m. buvo Vilniaus mies-
to teatro dailininkas. Mirė 1876 m.

1926 — gimė televizijos režisierė, ak-
torė Galina Dauguvietytė. Mirė 2015 m.

1931 — paskelbtas Lietuvos Respu-
blikos Prezidento rinkimų įstatymas.

1942 — gimė dailininkė Daliutė Ma-
tulaitė.

1973 — mirė lietuvių kilmės Holivu-
do aktorius Laurence Harvey (Lorencas 
Harvis). Gimė 1928 m. Joniškyje žydų 
šeimoje.

1981 — gimė Lietuvos dainininkas, 
dainų autorius, muzikos prodiuseris Sta-
no. Tikrasis vardas — Stanislavas Stavic-
kis.

Šiandien pasaulio istorijoje:
1277 — Nichol III (Nikolas III) buvo 

išrinktas Romos katalikų bažnyčios po-
piežiumi (1277–1280 m.).

1758 — britai užėmė Senegalą.
1867 — Alfredas Nobelis užpatenta-

vo dinamitą.
1875 — britai įsigijo 176 602 Sueco 

kanalo akcijas.
1901 — Miunchene įvyko Gustav 

Mahler (Gustavo Malerio) IV-osios sim-
fonijos premjera.

1915 — gimė Čilės generolas Au-
gusto Pinochet (Augustas Pinočetas), šalį 
valdęs nuo 1973 iki 1990 metų.

1947 — būsimoji Karalienė Elizabeth 
(Elžbieta) ištekėjo už Princo Philip (Filipo) 
Vestminsterio (Westminster) vienuolyne.

Post scriptum:
Arklio saugokis iš užpakalio, karvės ir 

priekio, o pikto žmogaus - iš visų pusių.

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas 

Lapkričio 26 d. Naktį -2
Dieną -1

R,
1-5 m/s

Lapkričio 27 d. Naktį -3
Dieną -1

V,
1-5 m/s

Lapkričio 28 d. Naktį -2
Dieną -1

PR,
2-6 m/s

Lapkričio 29 d. Naktį -3
Dieną 0

PR,
3-8 m/s

Orų prognozė lapkričio 26 - 29 d.

Karšti sumuštiniai su krabų 
lazdelėmis

1. Krabų lazdeles supjaustyti plonais griežinėliais, svogūnų laiškus susmulkinti.
2. Į dubenį dėti grūdėtą varškę (skystį šiek tiek nuvarvinkite), krabų lazdeles, svogūno 
laiškus, dėti aitriųjų paprikų padažo, berti pipirų, druskos ir išmaišyti.
3. Ant duonos riekelių dėti paruoštos masės, ant kiekvieno sumuštinio dėti po pomi-
doro griežinėlį, tuomet uždėti sūrio ir pabarstyti rūkytos paprikos milteliais.
4. Kepimo formą ištiesti kepimo popieriumi, sudėti sumuštinius.
5. Kepti įkaitintoje iki 180 C laipsnių temperatūros orkaitėje apie 10 minučių iki kol 
sūris išsilydys.

INGREDIENTAI:
• 50 gramų grūdėtos varškės
• 2 riekės šviesios duonos
• 2 vienetai krabų lazdelių
• 1 pundelis svogūnų laiškų
• 2 griežinėliai pomidorų
• 2 griežinėliai fermentinio sūrio (arba mocarelos)
• 0.5 šaukštelio aitriųjų paprikų padažo (arba neaštraus, kito mėgstamo)
• pagal skonį maltų juodųjų pipirų
• pagal skonį druskos
• pagal poreikį rūkytos paprikos miltelių (galima naudoti aitriosios arba keisti džio-

vintu raudonėliu, kitais prieskoniais)

ANEKDOTAI
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2022 m. lapkričio 29 d.

Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė
Šia sunkia netekties valandą…

Dėl dukros Daivos netikėtos mirties
Nuoširdžius užuojautos žodžius tariame Valeri-

jai Narkienei ir visiems artimiesiems.

Taikos g. 3 namo, 3 laiptinės kaimynai


