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Kaina 1,00 Eur

Rokiškio jaunimo centrui 
vadovaus I. Vagonė 4 p.

2 p.

Naujas žemės mokesčio tarifas sukėlė aršias diskusijas – 
dalis Rokiškio tarybos narių paliko posėdį 3 p.

Netrukus prasidės prekyba eglutėmis – 
prekybininkai žada pridėti simbolinį eurą 4 p.

Rokiškio ežere ugniagesiai ieškojo skenduolio, 
į pagalbą atvyko Panevėžio narai 9 p.

Prie Rokiškio švietimo centro įkurtas Rokiškio 
Trečiojo amžiaus universitetas 6 p.

Kazliškyje išrinktas Sūrių karalius 7 p.

Ant 2022 metų Lietuvos motociklų 
sporto federacijos apdovanotųjų 
pakylos ir rokiškėnai 8 p.

Vyrui reikės rūpintis buvusia žmona 10 p.

Kavoliškyje sausinamas parkas 5 p.

Juodasis pirmadienis: ugniagesiai po 
paieškų Rokiškyje lėkė į Juodupę, 
kur nuskendo žvejys 9 p.

Neteisėtai atleistai rokiškietei teismas priteisė 
26 tūkst. eurų, moteris sieks sugrįžti į darbą
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Neteisėtai atleistai rokiškietei teismas priteisė 
26 tūkst. eurų, moteris sieks sugrįžti į darbą

Aušra MALINAUSKIENĖ

Prieš gerus metus iš darbo Ro-
kiškio socialinės paramos centre 
atleista rokiškietė Diana Kietienė 
iš buvusios darbovietės prisiteisė 
daugiau kaip 26 tūkst. eurų. Mo-
teris teigė nesidžiaugianti pini-
gais, nes jai svarbiausia yra dar-
bas, todėl ji sieks grįžti į buvusią 
darbovietę ir pareigas. Tuo tarpu 
Rokiškio socialinės paramos cen-
tras šį teismo sprendimą jau ap-
skundė. 

Atmetė ieškinį
Spalio viduryje pirmos instan-

cijos Panevėžio apylinkės Rokiš-
kio teismo rūmai atmetė ieškovo 
– Rokiškio socialinės paramos 
centro, ieškinį ir pripažino D. Kie-
tienės atleidimą iš darbo neteisėtu 
bei įpareigojo panaikinti Rokiškio 
socialinės paramos centro 2021 m. 
rugpjūčio 5 d. direktoriaus įsakymą 
„Dėl D. K. darbo sutarties nutrau-
kimo“.

Teismas iš dalies tenkino D. 
Kietienės ieškinį, atmesdamas jos 
prašymą grąžinti į buvusį darbą. Už 
vienerius nedarbo metus teismas 
jai iš Rokiškio socialinės paramos 
centro priteisė 18 519 Eur vidutinio 
darbo užmokesčio už priverstinės 
pravaikštos laiką nuo jos atleidimo 
iš darbo dienos – 2021 m. rugpjū-
čio 5 d. iki 2022 m. rugpjūčio 5 d., 
taip pat kompensaciją – 6 173 Eur, 
neturtinę žalą – 500 Eur, išlaidas 
už advokato pagalbą – 500 Eur ir 
advokato padėjėjos pagalbą bylo-
je – 450 Eur, 43 Eur – už žyminį 
mokestį ir išlaidoms, susijusiomis 
su procesinių dokumentų įteikimu 
valstybei.

Be to, Rokiškio socialinės pa-
ramos centras įpareigotas nuo pri-
teistų sumų atskaičiuoti ir sumokėti 
visus pagal teisės aktus privalomus 
mokėti mokesčius.

Komentarų neteikė
2022 m. spalio 14 d. teismo 

sprendimas nėra įsigaliojęs ir yra 
apskųstas aukštesnės instancijos 
teismui. 

Jolanta Paukštienė, Rokiškio 
socialinės paramos centro direkto-
rė, „Rokiškio Sirenai“ pakomen-
tavo, kad teismo sprendimas yra 
apskųstas apeliacine tvarka, todėl 
komentarų dėl šio sprendimo įstai-
ga neteikia. 

„Siūta baltais siūlais“
VšĮ „Teisė veikti“ teisininkas, 

buvęs Lietuvos profesinių sąjungų 
konfederacijos (LPSK) pirminin-
kas Artūras Černiauskas, „Rokiš-
kio Sireną“ patikino, kad D. Kie-
tienės atvejis jam puikiai žinomas 
ir dažnokai pasitaiko situacijų, kai 
darbuotojas laimi teismą prieš bu-
vusią darbovietę. 

„Darbo ginčų statistika rodo, 

kad labai didelis kiekis bylų yra 
baigiamas arba taikos sutartimi, 
kai darbdavys be bylos nagrinėji-
mo sutinka su darbuotojo reikala-
vimais ir juos tenkina nepilnai, ne 
100 proc., bet didžiąja dalimi, arba 
yra pripažįstama, kad buvo pažeis-
tos teisės normos, o darbuotojų 
naudai priteisiamos ganėtinai di-
delės sumos ir labai nedidelė dalis 
yra skundžiama teismui“, – sakė A. 
Černiauskas. 

Jo teigimu, Darbo ginčų komisi-
ja priėmė sprendimą, kad D. Kie-
tienės atleidimas yra neteisėtas. 

„Dalyvaudamas konsultacijose 
mačiau, kad ten kai kas buvo „bal-
tais siūlais susiūta“ ir aiškiai matė-
si, jog įstaigos reorganizacija yra 
daroma norint atleisti žmogų. Prieš 
tai buvo daromi įvairūs žingsniai 
siekiant pakeisti pareigybės apra-
šymą, į jį įtraukiant, kad būtinas 
vairuotojo pažymėjimas, o Diana 
jo neturėjo, tuomet buvo skųsta 
Darbo inspekcijai bei Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijai, iš 
kur gauti atsakymai, kad darbo-
vietė neturi teisės keisti pareigybės 
reikalavimų, jeigu nekeičia pačios 
pareigybės aprašymo“, – prisiminė 
A. Černiauskas. 

Pagarsins bylą
Anot pašnekovo, D. Kietienei 

buvo bandoma pakenkti įvairiais 
būdais, sudarant jai nepriimtinas 
darbo sąlygas. 

„Labai akivaizdus faktas, kaip 
kartais bandoma paspausti profe-
sinių sąjungų lyderius, priversti 
juos daryti tai, ko nori administra-
cija. Taip pat buvo labai akivaizdi 
psichologinio smurto situacija, ką 
vadovė stengėsi daryti – pastovus 
dėmesys, kontrolė ir tikrinimai rei-
kia nereikia. Tad džiaugiuosi, kad 

teismas nusprendė, jog D. Kietie-
nės atleidimas yra neteisėtas. Gai-
la Dianos, tikiuosi, kad ši byla jai 
pasibaigs gerai. Kai viskas baigsis, 
mes tikrai pagarsinsime šią bylą, 
nes nėra tokių darbdaviai neturi to-
kių galių specialiai pakeisti įstaigos 
įstatus tik dėl to, kad vadovė pati 
galėtų tvarkyti struktūrą“, – kalbėjo 
A. Černiauskas. 

Kompensacija priklauso
Nors D. Kietienė siekia, kad 

teismas ją sugražintų į Rokiškio so-
cialinės paramos centrą ir buvusias 
socialinės darbuotojos, Pagalbos 
į namus padalinio vadovės parei-
gas, pasak pašnekovo, jeigu darb-
davys įrodys, kad jis neturi vietos 
ar nenori, kad moteris sugrįžtų, 
buvusi darbovietė gali papildomai 
sumokėti dar šešis vidutinius darbo 
užmokesčius kaip kompensaciją ir 
paprašyti, kad jos negrąžintų į dar-
bą. 

„Nepriklausomai nuo to įstaiga 
ją grąžins į darbą ar ne, Dianai teis-
mo skirta kompensacija priklauso 
už priverstinę pravaikštą, jeigu ji 
buvo atleista neteisėtai“, – teigė A. 
Černiauskas. 

Pašnekovo žiniomis, didžioji 
dalis buvusių D. Kietienės kolegų 
ją palaiko, tad tikėtina, jog sugrąži-
nus moterį į darbą, jai kolektyve su 
bendradarbiais problemų nekiltų. 

Išlaidos savivaldybei
Paskutiniame Rokiškio rajo-

no tarybos posėdyje lapkričio 25 
dieną buvo priimtas sprendimas, 
kuriuo iš rajono savivaldybės biu-
džeto skirta 1 100 eurų suma, kad 
būtų padengtos Rokiškio socialinės 
paramos centro teismo išlaidos. Įs-
taigos vadovė J. Paukštienė patvir-
tino, kad tos sumos prašyta būtent 

šiai bylai. 
„Ir taip savivaldybė nemažai 

pinigų išleido advokatams, o jeigu 
dar reikės išmokėti solidžią kom-
pensaciją... Nežinau, jeigu savival-
dybė mokės tokias sumas ir įstaigo-
je paliks tą patį vadovą, dėl kurio 
asmeninių ambicijų buvo išleista 
tiek daug lėšų. Aišku, čia savival-
dybės reikalas, gal ji atkreips į tai 
dėmesį“, – sakė A. Černiauskas.  

Dabar vadinama mobingu
Ši istorija prasidėjo prieš ketve-

rius metus, kai D. Kietienė 2018 m. 
sausio 2 d. grįžo į darbą po pirmojo 
neteisėto atleidimo. Tuomet mote-
riai nebuvo suteikta darbo vieta ir 
gražintos darbo funkcijos. 

„2018-ųjų rugpjūtį prasidėjo 
tęstinės direktorės patyčios. Pir-
miausia norėta panaikinti mano 
vadovaujamą profesinę sąjungą 
ir įkurti kitą, tačiau Darbo ginčų 
komisija tai pripažino Darbo ko-
dekso pažeidimu. Tada direktorė 
paklausė, ar pati savo noru išeisiu 
iš darbo, ar reiks su manimi „žais-
ti“. Kadangi nesutikau išeiti, nuo 
tos akimirkos prasidėjo patyčios, 

su kuriomis išskirtinai susidūrė tik 
vienintelis padalinys, kuriam vado-
vavau. Mus išskirtinai kontroliavo, 
trukdė savarankiškai dirbti, kišosi į 
darbo grafi kų sudarymą, įsakmiai 
buvo nurodoma mažinti valandas, 
skirtas klientų lankymui. Įstaigos 
vadovas persekiojo mano padalinio 
darbuotojas, buvo priekaištaujama, 
daromas spaudimas, rezgamos in-
trigos, net klientus į tai įtraukiant, 
negaudavome darbo priemonių, 
neturėjau baldų, skaičiavo kiekvie-
ną popieriaus lapą. Darbuotojai 
buvo sutrikę, ką jau kalbėti apie tai, 
kaip aš pati jaučiausi“, – pasakojo 
D. Kietienė. 

Anot pašnekovės, naudojant da-
bar vadinamąjį mobingą, tikėtasi, 
kad ji savo noru išeis iš darbo, ta-
čiau taip nenutiko, todėl buvo pa-
keista įstaigos struktūra, pakeičiant 
tik jos vadovaujamo skyriaus pava-
dinimą, o D. Kietienė atleista.  

Sutriko sveikata 
„Psichologinis smurtas prieš 

mane buvo tikslinis, sisteminis, 
ilgesnį laiką pasikartojantis, kurio 
tikslas buvo pažeminti, apjuokti, 
sumažinti vertę, atitolinti arba net 
atskirti nuo kolektyvo. Mobingas 
ne tik žalojo mano fi zinę bei psi-
chinę sveikatą, bet ir mažino mo-
tyvaciją bei gebėjimą dirbti, pasiti-
kėjimą savimi, menkino savivertę. 
Atsirado nerimas, sutriko miegas, 
nuo streso ėmė „kibti“ ligos. Daug 
metų dirbau socialinį darbą, kurį 
labai mėgstu, todėl ir noriu sugrįžti 
atgal, nes kitur savęs neįsivaizduo-
ju“, – kalbėjo D. Kietienė. 

Pašnekovė nuo 2008 metų vado-
vavo Rokiškio socialinės paramos 
centre padaliniui, kuris iš pradžių 
vadinosi Lankomosios priežiūros 
padaliniu, o nuo 2018-ųjų jo pa-
vadinimas pakeistas Pagalbos į 
namus padalinį. Nuo 2019-ųjų sau-
sio 1 dienos iki neteisėto atleidimo 
2021 metų rugpjūčio 5 dieną, ji 
buvo šio padalinio soc. darbuotoja 
– padalinio vadovė. Į šias pareigas 
ir buvusią darbovietę moteris ir no-
rėtų sugrįžti. 

D. Kietienė laimėjo bylą pirmos instancijos teisme prieš buvusią darbovietę. (D. Kietienės asmeninio archyvo nuotr.) 
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Naujas žemės mokesčio tarifas sukėlė aršias diskusijas – 
dalis Rokiškio tarybos narių paliko posėdį

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Penktadienį Rokiškio rajono 
savivaldybės tarybos posėdyje 
svarstant klausimą dėl žemės 
mokesčio tarifo nustatymo 2023 
metams tarybos narių nuomo-
nės išsiskyrė: kai kurie skun-
dėsi balsuojantys „užlaužtomis 
rankomis“, opozicija balsavimo 
metu paliko salę.

Tarifas mažėja, mokesčiai didėja
Sprendimo projekte siūloma 

kitiems metams sumažinti žemės 
mokesčio tarifą iki 1,1 proc. vie-
toj šiuo metu esančio 1,3, o už 
apleistas žemes palikti 4 proc. ta-
rifą. Nežiūrint sumažėjusio tarifo, 
žemės mokestis dėl perskaičiuotų 
žemės verčių didėtų 71 proc.

Masinis žemės vertinimas Vy-
riausybės nustatyta tvarka mo-
kestinėms vertėms apskaičiuoti 
atliekamas ne rečiau kaip kas 5 
metai. Naujais paskaičiavimais, 
vidutiniškai žemės vertės kyla 
daugiau nei 2 kartus, didžiausius 
pokyčius pajus miško paskirties 
žemės, naudojamos ūkinei vei-
klai ir žemės ūkio paskirties že-
mės savininkai. Turintiems kitos 
paskirties žemės mokestinė vertė 
kils 105 proc., mažiausiai keičiasi 
komercinės paskirties žemės vertė 
– augimas siekia 35 proc.

turintiems asmenims, kuriems pri-
klauso lengvatos, mokestis kiltų 
0,90 Eur.

Sprendime projekte numaty-
tos ir kitos lengvatos – Rokiškio 
mieste, Obeliuose ir Pandėlyje 
neapmokestinami 3 arai, o kaimo 
vietovėje – 0,5 ha žemės.

Žemės mokesčio lengvatos tai-
komos daugiau nei pusei Rokiškio 
rajone esančių  žemės savininkų.

Patvirtinus naują tarifą ir atskai-
čius mokesčio lengvatas, į Savi-
valdybės biudžetą būtų surinkta 1 
mln. 141 tūkst. Eur, t. y. 0,5 mln. 
Eur daugiau, nei šiais metais.

Replikos ir prognozės
Tarybos narys Algis Čepulis dar 

posėdžio pradžioje siūlė išimti iš 
darbotvarkės klausimą dėl žemės 
mokesčio tarifo nustatymo ir šauk-
ti neeilinį posėdį. Taip pat turėjo 
pastabų dėl nustatyto koeficiento 
ir svarstė, ar į biudžetą neužtektų 
papildomai surinkti 200 tūkst. Eur.

Opozicijos atstovas Irmantas 
Tarvydis replikavo, kad tarifą būtų 

galima mažinti iki 0,7 proc. ir sa-
vininkai nepajaustų žemės verčių 
mokesčio pakilimo.  

Tarybos narys Gintaras Girš-
tautas posėdyje skaitė internete 
rastą straipsnį apie ūkininkų lau-
kiančius sumaišties metus, siūlė 
susirinkti svarstyti žemės mokes-
čio tarifo po kelių dienų ir pareiš-
kė, kad koalicija „Už laisvę augti“ 
balsavime nedalyvaus.  

Tarybos narys Virgilijus Luko-
šiūnas skundėsi, kad tai ne pirmas 
kartas, kai tarybos nariai priversti 
balsuoti užlaužtomis rankomis, t. 
y. kai terminas baigiasi ir nebėra 
laiko svarstyti.

 R. Dūdienė paaiškino, kad in-
formaciją apie preliminarias že-
mių vertes Registrų centras patei-
kė tik spalio mėnesį.

Palaukti geresnių laikų
Posėdyje savo poziciją atėjęs 

išsakyti Rokiškio rajono ūkininkas 
Jonas Venclovas prognozavo, kas 
ūkininkų laukia nuo 2023 metų ir 
pabrėžė, kad esant tokiai prastai 

ekonominei situacijai mokesčio 
nereikėtų kelti. J. Venclovas kal-
bėjo apie mažėsiančias išmokas, 
pabrangusias trąšas, kurą, elektrą, 
nedideles grūdų supirkimo kainas 
ir siūlė palaukti laikų, kai bus ge-
resnė ekonominė padėtis, tik tada 
kelti mokestį.

Projekto teikėjai komentavo, 
kad į savivaldybės biudžetą suren-
kamas žemės mokestis grįš rajono 
gyventojų reikmėms, švietimo, 
sveikatos priežiūros įstaigoms, 
kelių priežiūrai ir pan. didėjanti ir 
komunalinių išlaidų našta.  

Vien šiais metais savivaldybės 
įstaigoms komunaliniams mokes-
čiams papildomai reikia apie 300 
tūkst. eurų.

Paskelbus balsavimą, dalis ta-
rybos narių paliko salę, sprendimo 
projektas dėl žemės mokesčio tari-
fo priimtas pritarus15 balsų.

Rado kompromisą
Po posėdžio kalbintas Rokiškio 

rajono ūkininkų sąjungos, vieni-
jančios 224 narius, pirmininkas 

Mindaugas Petkevičius sakė, kad 
dėl žemės mokesčio buvo ne kartą 
diskutuota rajono ūkininkų sąjun-
gos taryboje ir Savivaldybėje. Iš 
pradžių ūkininkai siūlė savivaldy-
bei už žemės ūkio paskirties žemę 
taikyti ne 1,3, o 1 proc. tarifą, ta-
čiau bendro sprendimo rasti nepa-
vyko. 

„Mes siūlėme ne tik mažinti ko-
eficientą, bet ir iš sumokėto žemės 
mokesčio sugrąžinti lėšas ūkinin-
kams atgal per Kaimo programą. 
Rėmėmės tuo: jeigu biudžetas pa-
didėja, tai Kaimo programos lėšos 
irgi turėtų didėti. Tomis lėšomis 
gali naudotis ne tik ūkininkams, 
bet ir naujai besikuriančios įmo-
nės, skiriamos kompensacijoms 
atsitikus nelaimei ir kt.“ – sakė M. 
Petkevičius.

Anot pašnekovo, tolimesnėse 
derybose su Savivaldybe rastas 
kompromisas: ūkininkai sutiko, 
kad būtų taikomas 1,1 proc. tarifas 
su sąlyga, kad Kaimo programai 
papildomai būtų skirta 50 tūkst. 
Eur.

L. Meilutė-Datkūnienė aiškino, kad ūkininkai su savivalda rado bendrą sprendimą.
Opozicija siūlė išimti iš darbotvarkės klausimą dėl žemės mokesčio tarifo 
nustatymo ir šaukti neeilinį posėdį. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

 Biudžetas papilnėtų 1,5 mln. Eur
Sprendimo projektą pristačiusi 

Rokiškio r. savivaldybės adminis-
tracijos Finansų skyriaus vedėja 
Reda Dūdienė pateikė skaičius, 
kaip vidutiniškai rajono gyven-
tojams keisis mokesčiai už žemę. 
Gyvenamųjų teritorijų žemėje, nu-
stačius 1,1proc. tarifą, mokestis už 
1 ha padidėtų 20 Eur. Vidutinis že-
mės sklypo plotas Rokiškio rajone 
yra 30 arų, taigi mokestis kiltų 6 
Eur.

Žemės ūkio paskirties žemės 
mokestis už 1 ha didėtų 4 Eur, 
pramonės ir sandėliavimo, komer-
cinės paskirties žemės mokestis 
augtų 30 Eur už hektarą, vidutinis 
turimų šios paskirties žemės skly-
pų plotas sudaro 0,5 ha, taigi gy-
ventojams reiktų primokėti 15 Eur. 
Mėgėjų sodų žemėje mokestis taip 
pat didėtų 30 Eur už hektarą, o už 
sklypą, kuris soduose vidutiniškai 
užima 6 arus, savininkui tektų mo-
kėti 1,80 Eur daugiau nei iki šiol. 
Pensinio amžiaus, nedarbingumą 

R. Dūdienė pateikė skaičius. G. Girštautas skaitė internete rastą straipsnį. J. Venclovas įsitikinęs, kad mokesčio nereikėjo kelti.

Balsavimo rezultatai.
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Netrukus prasidės prekyba eglutėmis – 
prekybininkai žada pridėti simbolinį eurą

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Nors prekybos centrai 
plastmasinėmis eglutėmis užverti 
vos pradingus vėlinių žvakėms, 
į medelynus kol kas užsuka tik 
vienas kitas pirkėjas. Gyvų eglu-
čių pardavėjai ruošiasi aktyvesnę 
kalėdinę prekybą prasidėti gruo-
džio pradžioje.

Žaliaskarės – ne plytos
Augalų ūkio „Medeliai Rokiš-

kyje“ savininkas Julius Adamonis 
pasakojo, kad pasirengimas šven-
tėms suaktyvėja sulig adventinio 
laikotarpio pradžia, kai kurie pir-
kėjai neskuba iki pat gruodžio pa-
baigos ir sukrunta tik tuomet, kai 
Kalėdos jau visai ant nosies. 

„Pirmą eglutę Kalėdoms žmo-
gus šiemet pas mus įsigijo lapkri-
čio 2 d., bet nieko stebėtino, dabar 
dažnai žmonės ruošiasi iš anksto“, 
– sako J. Adamonis, rokiškėnams 
siūlantis įsigyti eglučių vazonuose. 

Prieššventiniu laikotarpiu jo 
ūkyje parduodama daugiau nei 
pusšimtis specialiai užaugintų 
0,5–1,80 m aukščio medelių, kirs-
tinėmis eglutėmis prekiauti nepla-
nuojama.

„Užauginti Kalėdų medį daug 
kuro nereikia, stengėmės labai ne-
kelti kainų, kokį eurą pridėsime“, 
–  paklaustas apie  kainų pokyčius 
dėsto pašnekovas ir priduria, kad 
vis tik eglutės – ne plytos: viena  
gražesnė, kita didesnė, arba vazo-
nai skiriasi, taigi ir kainuos skirtin-
gai. 

Susiruošusiems pirkti  nedide-
lės, ant stalo statomos eglutės už-

tektų ir 8–10 Eur, pageidaujantiems 
didesnės, iš kišenės teks traukti 
15–40 Eur.  

Kalėdinė gyvatvorė
Anot pašnekovo, į vazonus eglės 

sodintos tikintis, kad ne jos tik pra-
džiugins per Kalėdas, bet ir sulauks 
pavasario, o po to bus persodintos 
į dirvą. 

„Didelė tikimybė, kad tinkamai 
laikyti medeliai prigis. Mes palie-
kame didesnį šaknų gumulą, suri-
šame jas į džiuto audinį, kad ne-
byrėtų žemės – nekišame augalo į 
vazonus aukštyn šaknimis, kad po 
to reikėtų išmesti. Tos eglutės, ku-
rios į vazonus pasodintos pavasarį, 
jau yra prigijusios. Žinoma, eglė ne 
kambarinis augalas, palaikius mė-
nesį kambaryje gali nudžiovinti bet 
ką, bet savaitę kitą gali pastovėti. 
Kambaryje dažniausiai būna sau-
sa, per šilta, taigi po švenčių  eglę 

geriau išnešti į malkinę ar garažą, 
laikyti vėsiai, temperatūra turi būti 
artima nuliui“, – pataria J. Adamo-
nis. Pašnekovas sako, kad yra tokių 
klientų, kurie apsilanko ne pirmus 
metus, kaskart perka eglutę vazo-
ne, paskui persodina prie namų ir 
džiaugiasi turėdami jau visą giraitę 
ar gyvatvorę.

Pasiilgsta senovinių
Pirkėjų skoniai įvairūs, bet dy-

gioji ar liaudiškai vadinama sida-
brinė eglė rokiškėno augalų ūkyje  
kol kas neturi rimtų konkurentų, 
nors į kalėdinius medelius vis daž-
niau pretenduoja ir kėniai. Pasak J. 
Adamonio, šie medeliai nėra labai 
pigūs ir skirti ypatingam žmogui, 
kuris žino, ko nori.

Kai kurie pirkėjai, jaučiantys 
nostalgiją, kaip tik nori įsigyti, kaip 
patys sako, senybinę – paprastą ža-
lią tradicinę eglutę, tokią, kurią pri-

simena iš vaikystės. Paprastosios 
eglės irgi specialiai paruošiamos 
Kalėdoms – formuojamos, apkar-
pomos, kad būtų tankios ir purios 
kaip ir sidabrinės.

Išrankesni pirkėjai ieško retes-
nių augalų rūšių ir šventėms nori 
įsigyti serbinę eglę. Tai vienintelė 
Lietuvoje auganti plokščiaspyglė 
eglė, turinti ažūrinio sidabrinio 
spindesio. 

Brangiausios – serbinės
VĮ Valstybinių miškų urėdijos 

Rokiškio regioninio padalinio vy-
riausiasis miškininkas Justas Voje-
ga sakė, kad urėdija, kaip ir kasmet, 
pardavinės kirstinius kalėdinius 
medelius iš miško, taip pat bus 
parduodamos medelyne išaugin-
tos dygiosios eglės. Prekyba vyks 
gruodžio 12–23 dienomis  medely-
ne Miegonių kaime medelyne (už 
Bajorų dešinėje pusėje).  

 Urėdijoje eglučių kainos, lygi-
nant su pernykštėmis, kils 1 Eur ir 
priklausys nuo medelio aukščio. 
Pigiausiai (už 3 Eur) bus galima 
įsigyti iki metro aukščio papras-
tąją eglę ar pušį iš miško. 4 metrų 
aukščio žaliaskarė kainuos 40 Eur. 
Kalėdiniai medeliai iš plantaci-
jų – baltoji ir dygioji eglė, juodoji 
ir  kalninė pušis kainuos 9–45 Eur, 
o už serbinę daugiau nei 4 metrų 
aukštaūgę eglę gali tekti  pakloti 
beveik 90 Eur.

Parūpina bažnyčiai
Pasak J. Vojegos, didelės eglės 

iš anksto nekertamos, jų ieškoma 
tik gavus užsakymą. Aukštaūgių 
prireikia įstaigoms, miškininkai 

keletą metų parūpina žaliaskarę 
Rokiškio bažnyčiai.

Pastaraisiais metais nemažai gy-
ventojų apsiriboja kuklesne kalėdi-
ne atributika ir puošia eglės šakas.  
Valstybinių miškų urėdijos visoje 
šalyje organizuojama eglių šakų 
dalinimo akcija kasmet populiarė-
ja. Po pilną priekabą šakelių prie 
didžiąsias metų šventes išgraibsto 
ir rokiškėnai. Šiais metais Rokiš-
kyje, Nepriklausomybės aikštėje 
eglių ir pušų šakos nemokamai bus 
dalinamos gruodžio 20 d. nuo 15 
val.

Neturinčios perspektyvos
Namus puošiančios žaliaskarės 

dažnai sulaukia ne tik susižavėji-
mo, bet ir gailesčio – ar verta kirsti 
medį dėl trumpalaikio blizgesio? 
Rokiškio regioninio padalinio vy-
riausiasis miškininkas J. Vojega 
aiškina, kad miško eglutės kerta-
mos ten, kur jos kažkam trukdo 
arba būtų anksčiau ar vėliau nukirs-
tos: augančios grioviuose, pakelė-
se, po elektros linijomis, kur neturi 
perspektyvos sulaukti 100 metų. 
Taip pat retinant želdynus. Svar-
biausia, kad žmonės po kalėdinio 
laikotarpio tuos medelius tinkamai 
utilizuotų arba atneštų į eglučių su-
rinkimo vietas mieste, kad medieną 
būtų galima panaudoti biokurui.

Pašnekovas  taip pat priminė, 
kad sumaniusiems savavališkai 
praretinti mišką gyventojams gre-
sia baudos, už neteisėtą eglutės nu-
kirtimą gali tekti susimokėti 14–30 
eurų, taip pat tektų atlyginti aplin-
kai ir miško valdytojui  padarytą 
žalą.

Sidabrinės eglės tarp pirkėjų  turi didžiausią paklausą. (J. Adamonio nuotr.)

Bus pažymėtos autobusų stotelės 
Pandėlyje ir Juodupėje

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Praėjusią savaitę vykusiame 
Rokiškio rajono savivaldybės 
Saugaus eismo komisijos posėdy-
je nagrinėti klausimai dėl leidi-
mų suteikimo įrengti įvažiavimus 
į sklypus P. Cvirkos gatvėje bei 
K. Donelaičio ir P. Cvirkos san-
kryžoje. Taip pat dėl autobusų 
stotelių ženklų pastatymo Pandė-
lyje ir Juodupėje.

Pasak Savivaldybės administra-
cijos direktoriaus Andriaus Burnic-
ko, dėl stotelės įrengimo Juodupėje 
sulaukta gyventojų prašymų, žen-
klą planuojama statyti už posūkio 
nuo Kalnų gatvės į Pergalės gatvę, 
tikslesnę vietą Rokiškio autobusų 
parkas derins su seniūnija. „Ten su-
stojimo nebūdavo, bet maršrutinis 
taksi sustodavo. Autobusų parkui 
perėmus maršrutus, reikia susižiū-
rėti, kad visur būtų tvarkingai pa-
ruoštos sustojimo vietos“, – sakė 

A. Burnickas.
 Juodupės seniūnas Valdas Ado-

monis sakė, kad daug gyventojų, 
atvažiavę autobusu į miestelį, pa-
geidauja išlipti arčiau namų, prie 
vadinamų karių kapų, o ne važiuoti 
dar beveik pusę kilometro iki pa-
grindinės stotelės Juodupės centre. 

„Toks buvo gyventojų noras, 
jie parašė prašymą, kurį komisija 
apsvarstė ir patvirtino. Parko au-
tobusams turėtų būti įrengti ofici-
alūs sustojimai.  Stotelėje užtenka 
įrengti ženklą, nereikia jokių būde-
lių, nes žmonės išlipa ir eina namo. 
Tik yra problemų su laiku, žmonės 
pageidauja, kad būtų pakoreguotas 
autobusų važiavimo laikas, tiki-
mės, kad laikui bėgant išsigrynins 
tie maršrutai“, – vylėsi seniūnas.

Oficiali autobusų sustojimo 
vieta Pandėlio seniūnijos prašymu 
atsirastų ir Pandėlio miestelyje, 
ženklą planuojama pastatyti šalia 
parko, kur ir anksčiau, keleiviams 
paprašius, stodavo autobusai.

Rokiškio jaunimo centrui 
vadovaus I. Vagonė

Aušra MALINAUSKIENĖ

Lapkričio 24-ąją įvyko kon-
kursas Rokiškio jaunimo centro 
direktoriaus pareigoms užimti. Jį 
laimėjo Inga Vagonė.

„Reikia susivokti su naujais po-
kyčiais, su tuo, kad keisis aplinka ir 
pareigos. Pirmiausia reikia susidė-
lioti mintis“, – iškart po konkurso 
sakė I. Vagonė.

Šiuo metu ji dirba Rokiškio J. 
Tumo-Vaižganto gimnazijos dailės 
mokytoja metodininke, taip pat yra 
Rokiškio tarybos narė, todėl turės 
atsisakyti tarybos nario mandato.

Naujoji vadovė pareigas pradės 
eiti, kai bus gautos Specialiųjų ty-
rimų tarnybos pažymos. Tai trunka 
iki poros savaičių. I. Vagonė: „Reikia susivokti su naujais pokyčiais“. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)
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Akcijos „Gerumas mus vienija“ žvakelė – 
pagalba vargstantiesiems

Aušra MALINAUSKIENĖ

Lapkričio 27-ąją prasidėjęs 
Adventas primena, kad belau-
kiant Šv. Kalėdų, yra pats ge-
riausias metas daryti gerus dar-
bus. Tam reikia ne tiek ir daug, 
nes iki pat gražiausių metų šven-
čių vyksta „Lietuvos Carito“ ak-
cija „Gerumas mus vienija“, kai 
galite palikti auką už žvakelę, o 
lėšos bus skirtos vargstantiems. 

Rokiško dekanato dekano, Ro-
kiškio Šv. Apaštalo evangelisto 
Mato bažnyčios klebono, kun. 
Eimanto Noviko teigimu, akcija 
„Gerumas mus vienija“ prasidėjo 
lapkričio 13-ąją, minint Pasaulinę 
vargstančiųjų dieną, ir tęsis visą 

Adventą. 
„Tai – impulsas padėti kitiems, 

nes auka už žvakelę yra prisidėji-
mas prie vargstančiųjų dalios pa-
lengvinimo“, – sakė kun. E. Novi-
kas. 

Gruodžio 4 dieną, sekmadienį, 
Rokiškio Šv. Apaštalo evangelisto 
Mato bažnyčioje vyks pagrindinė 
akcijos „Gerumas mus vienija“ 
diena, tądien parapijos karitiečiai 
kartu melsis, bendraus su atėjusiai-
siais, vaišins arbata. 

„Gerumas mus vienija“ akcija 
rengiama jau 25 kartą. Lapkričio 
13-ąją „Caritas“ buvo žvakelės pa-
šventintos šalies katedrose ir baž-
nyčiose, kur jos dalinamos už au-
kas. Akcijos metu kviečiama padėti 
žmonėms, kurie vargsta ir stokoja.

Kavoliškyje sausinamas parkas 
Aušra MALINAUSKIENĖ

Praėjusią savaitę, kol lei-
do orai, Kavoliškyje, Rokiškio 
kaimiškojoje seniūnijoje, buvo 
sausinamas pačiame gyvenvie-
tės centre esantis parkas, kuris 
mena dar grafų Komarovskių 
laikus. 

Melioracijos reikėjo, nes van-
duo užsemdavo pievos plotus, pra-
dėjo džiūti medžiai, kilo grėsmė 
kad bus apsenta ir parkelio pakraš-
tyje esanti vaikų žaidimo aikštelė. 

Rokiškio kaimiškosios seniūni-
jos seniūnė Dalia Janulienė sakė, 
kad prieš 13 metų buvo parengtas 
Kavoliškio parko infrastruktūros 
sutvarkymo projektas. Ant senų 
pėsčiųjų takų buvo pakloti nauji 
trinkelių takai, o čia augę seni, ap-

džiūvę medžiai išrauti, liko duobės 
nuo jų šaknų, todėl vietomis sukri-
to parko žemė. Po gausesnių kritu-
lių daubose kaupdavosi vanduo. 

„Taip atsitiko, kad susikėlė ta-
kai, kurie pasidarė kaip užtvanka 
vandeniui, sėmusiam net vaikų 
žaidimų aikštelę, nes nebuvo kur 
jam nutekėti. Dabar įrengiama 
nauja melioracijos sistema, kuri 
jungiama į senąją, kurią taip pat 
tvarkysime“, - sakė D. Janulienė. 

Darbai kainuos 5 032 eurus, 
kuriuos skyrė Rokiškio rajono sa-
vivaldybė. Po melioracijos bus 
naujai paklota apie 60 kv. metrų 
sausinimo trasos, pastatyti du fil-
trai, iš naujo perstatytas šulinys, 
išvalyta likusi melioracijos trasa. 
Melioraciją atlieka Tomo Mačio 
individuali įmonė „HEXSOL“, įsi-
kūrusi Kavoliškyje. Seniūnė D. Janulienė apžiūrėjo, kaip atliekami melioracijos darbai. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Iki melioracijos parke tvyrojo balos. (D. Janulienės nuotr.)
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Prie Rokiškio švietimo centro įkurtas 
Rokiškio Trečiojo amžiaus universitetas

Enrika PAVILONIENĖ

Rokiškio Trečiojo amžiaus 
universitetas pastaruosius me-
tus aktyvios veiklos nevykdė. 
Dažnas jos narys dalyvaudavo 
kitų įstaigų ir organizacijų ini-
cijuotuose renginiuose ar pro-
jektuose. Pasitarus nuspręsta 
universiteto veiklą suaktyvinti, 
sujungiant šią organizaciją su 
Rokiškio švietimo centre nuo 
2016 metų veikusiu klubu „Vei-
klus senjoras“.

Paskatino ilgametis vadovavimas
Spalio 24 dieną Rokiškio švie-

timo centre įvyko klubo „Veiklus 
senjoras“, veikusio prie Rokiškio 
švietimo centro ir Rokiškio Tre-
čiojo amžiaus universiteto (TAU) 
narių bendras susitikimas. Šį su-
sitikimą inicijavo ir siekį sujungti 
organizacijų veiklą išreiškė ilga-
metė Rokiškio TAU vadovė Sta-
nislava Juškienė. Prieštaraujančių 
tokiam sprendimui nei iš vienos, 
nei iš kitos pusės nebuvo, tad nu-
spręsta Rokiškio TAU įkurti prie 
Rokiškio rajono savivaldybės 
švietimo centro.

Jau pirmojo bendro susitikimo 
metu dalyviams buvo pristatytos 
numatomos veiklos: meninio po-
būdžio, sportiniai užsiėmimai, 
paskaitos ir kt., vyko diskusijos, 
nariai susipažino, išsakė savo lū-
kesčius.

Organizuotos pirmosios veiklos
Lapkričio 8 dieną Rokiškio 

TAU dalyviai rinkosi į meninės 
veiklos užsiėmimą „Kalėdinė de-
koracija“, kurios metu mokytoja 
Loreta Rimšienė siūlė dalyviams 
pasigaminti po žaisliuką eglutei. 

Nors kruopštumo, atidumo ir kū-
rybiškumo reikalaujantis darbas 
užtruko, bet rezultatas pranoko 
lūkesčius.

Šiais metais Rokiškio TAU 
planuojamos meninės veiklos, 
šokio pamokėlės, o gruodžio mė-
nesį TAU nariai bus pakviesti į 
gongų terapijos užsiėmimą.

Ieško savanorių
Rokiškio TAU prie Rokiškio 

rajono savivaldybės švietimo 
centro koordinatorė Rosita Lasie-
nė sakė, jog senjorų aktyvumas ti-
krai džiuginantis. Organizuojant 
veiklas atsižvelgiama į dalyvių 
poreikius, išgirstami lūkesčiai, 
o tuomet kryptingai atrenkama, 
kokius užsiėmimus organizuoti: 
sporto, kūrybinius ar paskaitas. 

„Yra daug galimybių saviraiš-
kai. Susirenkame, apsitariame ir 
išklausome, kas kokių veiklų pa-
geidauja. Tuomet ieškome būdų, 
kaip tai galėtume įgyvendinti. 

Didžioji dalis veiklų vykdo-
ma savanorystės principu, todėl 
laukiame ir savanorių, galinčių 
organizuoti ir pravesti veiklas. 
Kitoms veikloms vykdyti ren-
giame projektus. Pasiūliau, kad 
organizacija įstotų į Nacionali-
nę trečiojo amžiaus universitetų 
asociaciją (NTAUA), kuri vienija 
49 Trečiojo amžiaus universite-
tus iš visos Lietuvos. Pateikėme 
prašymą ir jau lapkričio 3 d. iš 
NTAUA gavome džiugią žinią, 
kad Rokiškio TAU prie Rokiš-
kio rajono savivaldybės švietimo 
centro priimtas į NTAUA ir tapo-
me jubiliejiniu 50-uoju NTAUA 
nariu“, – džiugia žinia dalinosi 
R. Lasienė.

Susidomėjimas didžiulis
Naujai įkurta organizacija vie-

nija virš 50 senjorų, kurie į susi-
tikimus centre renkasi kartą per  
savaitę. Rokiškio švietimo cen-
tro direktorė Elinga Mikulėnienė 

sakė, jog senjorų susidomėjimas 
bei noras bendrauti tikrai dide-
lis. „Džiaugiamės, jog senjorai 
labai laukia šių susitikimų. Tai 
būdas jiems pabendrauti, palai-
kyti fizinę bei psichinę sveikatą. 
Socialinis bendravimas labai ver-
tingas ir reikalingas, o mes esame 
pasirengę patenkinti jų poreikius 
ir suteikti tas galimybes, kurių 

jiems reikia“, – pasakojo centro 
direktorė.

2023 metų veiklos programoje 
numatomas susipažinimas ir ben-
dradarbiavimas su kitais NTAUA 
nariais, laukiama pasiūlymų iš 
asociacijos. Tikimasi, kad narys-
tė asociacijoje dar labiau suakty-
vins ir įprasmins Rokiškio TAU 
narių veiklą.

TAU nariai išvykos metu. (TAU nuotr.)

Mokytoja L. Rimšienė mokė pasigaminti kalėdinius žaisliukus.

Rokiškėnai su teisininkais gali pasikonsultuoti nemokamai
Artėjant didžiosioms metų 

šventėms, Lietuvos advokatūra 
ir Lietuvos Caritas tiesia pagal-
bos ranką labiausiai nepasitu-
rintiems Lietuvos žmonėms: nuo 
lapkričio 28 iki gruodžio 9 dienos 
įvairių teisės sričių advokatai bei 
jų padėjėjai nemokamai konsul-
tuos žmones nuotoliniu būdu ar 
gyvai vyskupijų Caritas centruo-
se pagal išankstinę registraciją, 
kuri prasideda šiandien.

 
7 kartą rengiamoje pro bono 

inicatyvoje neatlygintinai savo 
teisines žinias padovanoti užsire-
gistravo beveik 200 advokatų ir jų 
padėjėjų iš visos Lietuvos. 

Pasak Advokatų tarybos pirmi-
ninko Mindaugo Kukaičio, ši so-
cialinė iniciatyva jungia dvi bene 
didžiausias Lietuvos organizacijas, 
prisidedančias prie prasmingų ir 
svarbių darbų. 

„Džiaugiamės subūrę Lietu-
vos advokatūros bendruomenę 
tam, kad teisinės paslaugos taptų 
prieinamos žmonėms, kurie neturi 
galimybės jų gauti patys. Iš tiesų, 
matome, jog bendros pastangos ir 
įdirbis leidžia įgyti ne tik vertingos 
profesinės patirties, bet ir stiprina 
labiausiai pažeidžiamų žmonių ti-
kėjimą, kad jų teisės bus apgintos“, 
– pažymi Advokatūros tarybos pir-
mininkas M. Kukaitis. 

Pradėjus vykdyti Advokatūros 
ir Lietuvos Caritas pro bono ini-
ciatyvą, per šešerius metus teisi-
nė pagalba jau suteikta keliems 
tūkstančiams žmonių. Kai kurie 
jų ir ankstesnėse akcijose naudo-
josi nemokamos teisinės pagalbos 
galimybėmis, tad konsultuojantys 
advokatai ar jų padėjėjai gerai žino 
problematiką bei būna pasiruošę 
padėti. 

Pasak Lietuvos Caritas gene-

ralinės sekretorės Deimantės Bu-
keikaitės, neatlygintinai advokatų 
teikiama teisinė pagalba vargingai 
gyvenantiems žmonėms teikia vil-
ties, kad jų asmeninės problemos 
bus pastebėtos ir sprendžiamos. 

„Esame dėkingi Lietuvos advo-
katūros bendruomenei, kad galime 
plėsti teikiamos pagalbos sritis. 
Taip pat dėkojame žmonėms, ku-
rie pasitiki Caritas organizacija bei 
kasmet kreipiasi pagalbos. Mūsų 
šalyje teisinis raštingumas vis dar 
išlieka opi problema. Savarankiš-
kai išspręsti situacijas, kurioms 
reikia teisinių žinių, suprasti kad ir 
antstolio atsiųsto laiško turinį, deja, 
kai kam be pagalbos neįmanoma. 
Nemokamos teisinės konsultaci-
jos tampa pirmu žingsniu aiškiau 
suprasti savo situaciją, įvertinti 
jos sudėtingumą ir išgirsti patari-
mus, ką toliau daryti. Dažnai vie-
nos konsultacijos neužtenka, taigi 

advokatai ir jų padėjėjai yra pasi-
ruošę konsultuoti ir toliau“, – pasa-
kojo D. Bukeikaitė. 

Žmonės, norintys gauti nemoka-
mą teisinę konsultaciją, nuo lapkri-
čio 23 dienos iki pat akcijos pabai-
gos gruodžio 9-ąją turėtų kreiptis ir 
registruotis šiais kontaktais:

 

Panevėžio vyskupijos Caritas 
(apima Panevėžio miestą, Pane-
vėžio, Anykščių, Biržų, Kupiškio, 
Pasvalio, Rokiškio, Utenos, Zarasų 
rajonus) tel. 8 683 05 498 (Roberta)

Lietuvos Caritas (bendra infor-
macija ir registracija) tel. 8 674 
66042 (Erika).

Lietuvos Caritas inf.



7SUSITIKIMAI www.rokiskiosirena.lt
2022 m. lapkričio 29 d.

Kazliškyje išrinktas Sūrių karalius
Aušra MALINAUSKIENĖ

Po poros metų pertraukos 
Kazliškio seniūnijos gyventojai 
rinkosi į tradicinę „Sūrio šven-
tę“, kurios kulminacija tapo 
Sūrio karaliaus rinkimai. Ge-
riausiu ir gardžiausiu varškės 
sūriu komisija karūnavo dviejų 
skonių sūrį, gamintą Editos Ka-
stanauskienės. 

Su dovanomis
Penktadienio vakarą į Kazliškio 

senuosius kultūros namus rinkosi 
seniūnijos gyventojai ir svečiai. 
Žinoma, pirmiausiai šventė pra-
sidėjo nuo sveikinimų. Susirinku-
sius pasveikino Kazliškio seniūnė 
Justina Kazanavičienė, pasidžiau-
gusi, kad po pertraukos dėl koro-
naviruso pandemijos vėl galima 
susiburti į smagią „Sūrio šventę“. 
Kazliškiečius aplankė ir sveikini-
mus siuntė Rokiškio rajono meras 
Ramūnas Godeliauskas, įteikęs 
bendruomenei saldžią dovaną, bei 
Rokiškio krašto ūkininkų sąjungos 
pirmininkas Mindaugas Petke-
vičius, Kazliškio bendruomenės 
narys, padovanojęs šios seniūnijos 
jaunojo ūkininko nufotografuoto 
daigelio nuotrauką. 

Vertino komisija
Po oficialiosios renginio dalies 

susirinko sūrių vertinimo komi-
sija. Jai vadovavo Vaiva Repe-
čkienė, Anykščių kredito unijos 
Rokiškio skyriaus vadovė, nariai 
– M. Petkevičius, Rokiškio krašto 

ūkininkų sąjungos pirmininkas, ir 
Liucija Žalienė, Kazliškio pieno 
surinkimo punkto vedėja. 

Komisijos verdiktui buvo pa-
teikti septyni skirtingi varškės 
sūriai, kuriuos pagamino Vida 
Petrikėnienė, konkursui pateikusi 
dviejų rūšių sūrius, taip pat Jolita 
Karpavičienė, Liucija Guzevičiū-
tė, Edita Kastanauskienė, Gintau-
tas Karpavičius, Vytautas Zizas. 

Lydėjo plojimai
Kol komisija degustavo ir ver-

tino gaminius, susirinkusiems 
dainavo vietos atlikėjos, šoko 
viešnios iš Rokiškio – rytietiškų 
šokių studija „Ya Elbi“ bei liniji-
nių šokių kolektyvas „Madaras“ iš 
Jekabpilio krašto, Latvijos. 

„Pirmą kartą Kazliškyje kon-
certavo kaimynai iš Latvijos. Tai 
– draugiškas vizitas. Taip pat nėra 
buvę, kad pas mus lankytųsi rytie-
tiškų šokių kolektyvas. Mūsų kon-
certas – stilių ir žanrų samplaika“, 
– sakė Vida Burakovienė, Pandė-
lio universalaus daugiafunkcio 
centro Kazliškio skyriaus vadybi-
ninkė. 

Buvo akivaizdu, kad toks for-
matas labai patiko žiūrovams, nes 
jie kiekvieną pasirodymą palydė-
davo nuoširdžiais plojimais, dai-
navo ir lingavo. 

Išdalino nominacijas
Šventės kulminacija tapo Sūrio 

karaliaus rinkimai. Komisijos pir-
mininkė V. Repečkienė padėkojo 
už gražią šventę ir skanius sūrius, 

Kazliškio seniūnė J. Kazanavičienė (centre) meno kolektyvams dėkojo už šventę.

Šventėje dainavo Kazliškio gyventojos.

Sūrių karalių pagamino E. Kastanauskienė į šventę atėjusi su mama S. Žiaugriene.

Dėl geriausiojo vardo varžėsi septyni varškės sūriai.

Viešnios iš Rokiškio – rytietiškų šokių studija „Ya Elbi“.

Sūris karalius.

taip pat įteikė nominacijas bei at-
minimo dovanas. Sūrių karaliumi 
komisija vienbalsiai nominavo E. 
Kastanauskienės varškės sūrį. Pi-
kantiškiausio sūrio vardas teko V. 
Zizo gamintam sūriui, V. Petrikė-
nienės – pripažintas rudeniškiau-
siu, L. Guzevičiūtės – „Močiutės“ 
sūriu. 

„Mano sūrio nebūtų be Kvede-
ravičių šeimos su meile prižiūrimų 
karvyčių“, – sakė L. Guzevičiūtė, 
atsiimdama dovaną. 

Saldžiausiu sūriu pavadintas V. 
Petrikėnienės gaminys. Ji su šyp-
sena pripažino, kad jos sūris taip 
pat pagamintas iš Romos ir Remi-
gijaus Kvederavičių ūkio pieno. 
Tradiciškiausio sūrio vardas skir-
tas G. Karpavičiaus sūriui, o išra-
dingiausio – J. Karpavičienės.

Linijinių šokių kolektyvas „Madaras“ iš Latvijos.
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Ant 2022 metų Lietuvos motociklų sporto 
federacijos apdovanotųjų pakylos ir rokiškėnai

Enrika PAVILONIENĖ

Į 2022 m. Lietuvos motoci-
klų sporto federacijos iškilmingą 
Čempionų ir Prizininkų apdo-
vanojimų vakarą, vykusį 2022 
m. lapkričio 19 d. verslo centre 
„Kauno dokas“, pakviesti ir spor-
tininkai iš Rokiškio.

Šventės metu apdovanoti tik 
prizines vietas iškovoję motociklų 
sporto entuziastai:  MX2 C klasėje  
Augustas Šeškus užėmęs pirmą vie-
tą, 750 s/p veteranai klasėje trečiąją 
vietą iškovoję Algimantas Spundze-
vičius ir Domantas Spundzevičius. 
Quad klasėje  antrą vietą iškovojęs 
Renatas Jegorovas šventėje nedaly-
vavo.

Sportininkai iš viso dalyvavo 5 
etapuose, dešimtyje Lietuvos mies-
tų. Prizininkai išrinkti susumavus 
šių etapų bendrus rezultatus.

Pirmą vietą savo klasėje iško-
vojęs Augustas Šeškus sakė, jog 
šio sezono tikslas buvo sudalyvauti 
visuose Lietuvos motokroso čempi-
onato etapuose. „Tikslas pasiektas, 
visi etapai įveikti sėkmingai, rezul-
tatu esu patenkintas. Džiaugiuosi, 
kad Rokiškyje yra puikiai paruoštų 
trasų treniruotėms“- sakė jaunasis 
sportininkas.

Į dešimtuką pateko ir kiti rokiš-
kėnai. MX2B klasė Gustas Kligys 
užėmė 4 vietą, Mantas Kišūnas - 5 
vietą, 50 cm³ klasė – Daimis Ada-
monis - 4 vieta, 65 cm³ klasė Kajus 
Paršiūnas -6 vieta.

A. Šeškus MX2 C klasėje iškovojo 
pirmą vietą. (A. Šeškaus asmeninio 
archyvo nuotr.)

750 sp veteranai klasėje trečiąją vietą iškovojo A. Spundzevičius ir D. 
Spundzevičius. (Asmeninio archyvo nuotr.

Svečiai iš sostinės šventė pergalę

Trečiadienio vakarą Rokiškio 
KKSC salėje vyko dar vienerios 
Lietuvos moksleivių krepšinio lygos 
rungtynės. U14 C diviziono čempi-
onate rokiškėnai priėmė svečius iš 
Sostinės KM IV-osios komandos.

 
Rungtynes sėkmingiau pradėjo 

aikštelės šeimininkai, tačiau antraja-
me ketvirtyje varžovai mūsiškius pa-
sivijo ir vyko lygus žaidimas. 

Vis dėlto ketvirtajame kėlinyje vil-
niečiai pasiuntė tris tolimus metimus 

į Rokiškio krepšį ir įsiveržę į priekį 
galiausiai laimėjo rungtynes rezultatu 
83:69.

Rokiškio komandoje taškais pasi-
žymėjo Justas Bagdonavičius, pelnęs 
22, 18 pridėjo Domas Kadziauskas, 
13 taškų Mato Lekūno sąskaitoje.

 
Gruodžio mėnesį U14 vaikinų dar 

laukia ketverios lygos rungtynės, iš-
vykoje su Kaišiadorių ir Visagino ko-
mandomis, bei namuose su Vilniaus 
KM III ir IV komandomis.

(„Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Rokiškio mokiniai laimėjo zonines 
kvadrato varžybas

Rokiškis dar kartą įrodė, kad 
mūsų krašto mokiniai yra kvadra-
to profesionalai. Nugalėję svečius iš 
Kupiškio ir Zarasų, laimėjo zonines 
kvadrato varžybas.

Rokiškio Senamiesčio progimna-
zijos mergaičių komanda (vadovas 
Vytautas Vajega) ir Rokiškio Juozo 

Tūbelio progimnazijos berniukų ko-
manda (vadovas Valdas Savickas) 
keliaus į tarpzonines varžybas ir ko-
vos dėl patekimo į Lietuvos mokyklų 
žaidynių kvadrato finalus.

Ačiū Rokiškio Visuomenės Svei-
katos Biuras, Rokiškio Juozo Tumo 
- Vaižganto gimnazijai ir teisėjams už 
pagalbą organizuojant varžybas.

(Rokiškio visuomenės sveikatos biuro nuotr.)
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KRONIKA

Lapkričio 26 d. 11 val. 47 min. gautas pranešimas, kad kelyje Ku-
piškis-Pandėlys ties Jonavos kaimu, Pandėlio seniūnija, apsivertė 
lengvasis automobilis. Juo važiavo moteris ir du vaikai (1 m. ir 4 
m.). Atvykus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybai, vairuotoja ir vaikai 
iš automobilio jau buvo išlipę. Jie buvo apžiūrėti medikų, tačiau į 
gydymo įstaigą vežti neprireikė. Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 
pareigūnai atvertė automobilį ir ištraukė jį iš griovio.

Apsivertė lengvasis automobilis

Lapkričio 26 d. 18 val. 23 min. gautas pranešimas, kad Rokiškio 
gatvėje, Pandėlio kaime, Pandėlio seniūnijoje, dūmtraukyje dega 
suodžiai. 
Tos pačios dienos vakarą  20 val. 17 min. iš Panevėžio greitosios 
medicinos pagalbos sulaukta skambučio, kad Degenių kaime, Kaz-
liškio seniūnijoje,  reikia ištraukti užklimpusią greitosios brigadą. At-
vykus priešgaisrinės gelbėjimo tarnyboms, automobilis, panaudo-
jant buksyravimo lyną, buvo ištrauktas.

Darbingas šeštadienis

Lapkričio 26 d. apie 16 val. 50 min. Petrošiškių kaime, Kamajų se-
niūnijoje Rokiškio rajone, kieme, prie vilkiko „Volvo“ kuro bako, ras-
tas miręs vyras (gim. 1969 m.) be išorinių smurto žymių.
Žuvusį rado prispaustą miškovežio, kurį jis remontavo. Miškovežis 
priklauso įmonei.

Lapkričio 26 d. gautas pranešimas, kad Liepų gatvėje, Juodupės 
miestelyje pranešėjai telefonu paskambino tėvas, kuris pasakė, 
nori atsisveikinti ir, kad prisigėrė vaistų. Atvykus priešgaisrinės gel-
bėjimo tarnybos ugniagesiams, gyventojas pats atidarė duris, todėl 
jų pagalbos neprireikė. Gelbėtojai pabudėjo, kol atvyko greitosios 
medicinos pagalbos medikai ir policijos pareigūnai.

Specialiosios tarnybos skubėjo į 
iškvietimą

Rokiškio ežere ugniagesiai 
ieškojo skenduolio, į pagalbą 
atvyko Panevėžio narai

Aušra MALINAUSKIENĖ

Pirmadienio rytą, prieš 8 val., 
trumpuoju pagalbos numeriu 
112 gautas pranešimas, kad Ro-
kiškio ežere ant plono ledo įlūžo 
ir galimai skęsta žmogus. Greit 
prie ežero sulėkė visos specialio-
sios tarnybos: Rokiškio policijos 
pareigūnai, ugniagesiai gelbėto-
jai ir greitosios medicinos pagal-
bos medikai.

Kaip „Rokiškio Sirenai“ sakė 
Odeta Jukniūtė, Panevėžio aps-
krities vyriausiojo policijos komi-
sariato Komunikacijos poskyrio 
vedėja, pirminiais duomenimis, 
galimai įlūžo gyvūnas. Pagal apie 

properšą rastus pėdsakus, tikėtina, 
kad plonas ledas ir šaltas vanduo 
pasiglemžė stirną.

Tokią pirminę informaciją pa-
tvirtino ir Rokiškio priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos vyr.  specialis-
tas Darius Bareišis.

„Įtariame, kad nuskendo  stirna. 
Iš Panevėžio iškvietėme narus, nes 
neturime reikiamos įrangos ieškoti 
giliau, todėl nebeturime galimybės 
tęsti paieškas. Kiek pasiekėme, 
tiek išžvalgėme, todėl ir atvyks-
ta narai, kurie toliau tęs paieš-
ką“, – sakė D. Bareišis. Daugiau 
kaip valandą Rokiškio ugniagesiai 
gelbėtojai su gelbėjimo valtimi ir 
specialia įranga tikrino properšą, 
deja, kol kas be rezultatų. Prie Ro-

kiškio ežero dirba dvi ugniagesių 
komandos.

Prieš 10 val. atvykę Panevė-
žio nariai Rokiškio ežere ieškojo 
skenduolio, tačiau apie 11 val. 
paieškas nutraukė, nes nieko nera-
do, be tol, tam trukdė itin tamsus 
ežero vanduo. 

Kol vyko paeiškos ežere, prie 
kurio budėjo Rokiškio ugniage-
siai gelbėtojai, nuo plonyčio eže-
ro ledo paprašė pasitraukti atėju-
sius žvejus. Pareigūnai stebėjosi 
jų neatsakingu požiūiriu į savo 
gyvybes. Kol vyko ši operacija, 
Rokiškio ugniagesiai gėlbėtojai 
sualukė kito pagalbos skambučio 
– Juodupėje skendo žmogus, tad 
jie išskubėjo ten. 

Pimadienio rytą prie Rokiškio ežero sulėkė visos specialiosios tarnybos, kurios ieškojo skenduolio. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Juodasis pirmadienis: ugniagesiai 
po paieškų Rokiškyje lėkė į 
Juodupę, kur nuskendo žvejys

Aušra MALINAUSKIENĖ

Pirmadienio, lapkričio 28-os-
ios rytas, Rokiškio ugniage-
siams, tikrąją prasme, buvo 
juodas. Nuo pat ryto 8 val. ieš-
kojo skenduolio Rokiškio ežere, 

o apie 11 val. sulaukė pagalbos 
skambučio, kad Juodupės tven-
kinyje skęsta žmogus.

Ugniagesiai išlėkė į Juodupę, 
kur atskubėjo ir medikai bei po-
licijos pareigūnai. Deja, tačiau 

žmogaus gyvybės nepavyko iš-
gelbėti.

Pirminiais duomenis, nusken-
do apie 50 metų žvejys.

Pareigūnai perspėja, kad labai 
pavojinga lipti ant itin plono už-
šąlusių tvenkinių ledo. 

Savaitė prasidėjo nelaime, pirmasis plonas ledas nusinešė vyro gyvybę. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Miškovežis mirtinai prispaudė 
žmogų
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Rokiškio rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Rokiškio 
rajono savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyriaus vyriau-
siojo specialisto (koeficientas – 8,60, karjeros valstybės tarnautojas) pa-
reigoms užimti. 
Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje 
adresu http://www.rokiskis.lt. arba https://portalas.vtd.lt/lt/teises-ir-per-
sonalo-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnauto-

jas-322;51873.html.
Rokiškio rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į Rokiškio rajono savivaldy-
bės administracijos Strateginio planavimo, investicijų ir viešųjų pirkimų skyriaus vyriau-
siojo specialisto (koeficientas – 8,80, karjeros valstybės tarnautojas) pareigoms užimti. 
Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje adresu http://
www.rokiskis.lt. arba https://portalas.vtd.lt/lt/strateginio-planavimo-investiciju-ir-viesu-
ju-pirkimu-skyriaus-vyriausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;51870.
html

Užs. 1990

Informuojame žemės sklypų Nr.7345/0006:235 
ir Nr.7345/0006:236 esančių Pasarčių k., Kriaunų 
sen., Rokiškio r., savininkus, kad R.Barono žemė-
tvarkos darbų įmonės matininkas Eugenijus Mi-
kulėnas (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-328) 
2022-12-20 d. 11 val., vykdys žemės sklypų 
Nr.7345/0006:78 ir Nr.346/6 esančių Pasarčių k., 
Kriaunų sen., Rokiškio r., ribų ženklinimo darbus. 
Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis 
į R.Barono žemėtvarkos įmonės E.Mikulėną adresu 
Taikos g.5, Rokiškis el. paštu kavolzeme@parok.lt. 
arba telefonu 861295721; 861295720

Užs. 1990

Vyrui reikės rūpintis buvusia žmona
Moteris prašo jos prižiūrėto-

ju paskirti buvusį vyrą, kuris su 
ja gyvena ir ją prižiūri daugiau 
nei šešerius metus, nes ji pati sa-
vimi negali pasirūpinti.

Kito žmogaus nėra
Moteris visiškai nevaikšto jau 

šešerius metus – guli arba nau-
dojasi neįgaliojo vežimėliu. Jai 
reikia pagalbos įsėsti į vėžimėlį, 
apsirengti, nusimaudyti, pasidary-
ti valgyti. Kito žmogaus nėra, ku-
ris galėtų moterį prižiūrėti. Vyras 
darbingas, registruotas Užimtumo 
tarnyboje, o kad neišbrauktų iš są-
rašų ir būtų apdraustas socialiniu 
bei sveikatos draudimu, pateik-
davo pažymą, kad slaugo buvusią 
žmoną. Tačiau tvarka pasikeitė, 
tam reikalingas teismo sprendi-
mas. Kadangi vyras visą laiką 
būna su buvusia žmona, todėl ji ir 
prašo jį paskirti rūpintoju.

Gyvena iš pašalpų
Prieš trejetą metų – 2019 metų 

kovą, moteriai išduota nedarbin-
gumo pažyma, kad 15 procentų 
nedarbingumas jai nustatytas iki 

pensijos 2035 metais. Gydytojai 
nustatė, kad jai reikia netermi-
nuotos nuolatinės slaugos, taip pat 
kompensuoti specialaus transporto 
išlaidas. Moteriai išduotas neįga-
liojo pažymėjimas, kuriame nuro-
dyta, kad yra nedarbinga.

Jai pastoviai teikiama sociali-
nių įgūdžių ugdymo ir palaikymo 
paslauga, pagalba į namus. Šei-
ma įtraukta į socialines paslaugas 
gaunančių šeimų apskaitą, gyvena 
iš socialinių pašalpų.

Situacija pagerėjusi
Šių metų rugpjūčio 11 d. soci-

alinių paslaugų rašte nurodoma, 
kad vyras gyvena kartu su buvusia 
žmona ir veda bendrą ūkį. Šeimoje 
jie pasiskirstę pareigomis – mote-
ris auklėja ir prižiūri vaikus, vyras 
tvarko šeimos ūkį, todėl jiems tei-
kiamos socialinės paslaugos. Tarp 
tėvų ir vaikų nėra stipraus ryšio, 
nepakankamai bendraujama tar-
pusavyje, o vyras ne kartą paste-
bėtas neblaivus. Vis tik spalio 12 
d. nurodoma, kad pastaruoju metu 
šeimoje situacija pagerėjusi, vyras 
nevartoja alkoholio.

Prašymą tenkino
Teismo posėdyje vyras nurodė, 

kad sutinka būti paskirtas buvusios 
žmonos rūpintoju. Nors buvę su-
tuoktiniai per mažai rūpinasi savo 

vaikais, todėl kyla problemų dėl ne-
tinkamo jų elgesio, o vyras nenori 
įsidarbinti, teismo vertinimu, tai nėra 
kliūtis skirti vyrą buvusios žmonos 
globėju, nes jis ir taip ja rūpinasi ir 

prižiūri daugiau nei šešerius metus. 
Kadangi teismas tenkino prašy-

mą, vyrui nustatyti rūpyba ir paskir-
tas buvusios sutuoktinės rūpintoju.

„Rokiškio Sirena“ inf.
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PASLAUGOS

• Tralo paslaugos, traktorių 
transportavimas. Vežame įvairius 
krovinius iki 12 tonų. Žemės ūkio 
techniką, padargus, statybinę 
techniką.  
Tel. 8 650 33 383. Rokiškis

• Lauko ir vidaus papuošimui LED 
girliandos. Vytauto g. 1.  
Tel. 8 645 56 365. Rokiškis

• 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 
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

PERKA

• Perku MTZ traktorių (labiau 
domina su defektais) ir traktorinę 
savivartę priekabą.  
Tel. 8 622 69 546. Rokiškis

• Perkame miškus Rokiškio ir 
aplinkiniuose rajonuose.  
Tel. 8 677 08 977. Rokiškis

• 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

NUOMA
• Šeima ieško 2-3 kambarių buto 

ilgalaikei nuomai. Laukiame 
pasiūlymų. Tel. 8 645 59 497. 
Rokiškis

• Dirbantis vyras išsinuomotų 1 
kambario butą Rokiškio mieste. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 621 02 414. 
Rokiškis

• 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

NEKILNOJAMAS 
TURTAS

• 2 kambarių 33 kv. m butą be 
patogumu Laukupio g. Yra 
garažas. Tel. 8 636 41 089. 
Rokiškis

• 2 kambarių 39,55 kv. m butą su 
dalinais patogumais Respublikos g. 
Tel. 8 636 41 089. Rokiškis

• Du žemės sklypus šalia upelio 
Steponių sodo bendrijoje. Iš viso 
24 a. Geras privažiavimas, graži 
vieta. Kaina 3200 Eur.  
Tel. 8 621 04 666. Rokiškis

• 1 kambario 25 kv. m butą Taikos g. 
11-23, Rokiškis. Tel. 8 676 85 897. 
Rokiškis

• Dviejų kambarių 55 kv. m butą su 
rūsiu Jaunystės g. 5, Rokiškyje. 
1 aukštas. Plastikiniai langai, 
kokybiškai įstiklintas balkonas. Su 
visais esamais baldais ir buitine 
technika. Greta namo visada rasite 
vietos automobiliui. Kaina 55000 
Eur. Tel. 8 686 54 126. Rokiškis

• 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 
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ir 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

KITA

• Sausą stogo medieną. Rąstai, 
lentos supjautos. Vežame po 3 m. 
Kaina 150 Eur. Tel. 8 603 03 310. 
Rokiškis

• Beržines ir alksninės malkas 
rąsteliais arba kaladėlėmis.  
Tel. 8 621 04 666. Rokiškis

• Sausas skaldytas senas lapuočių 
malkas. Vežu po 3 m, 180 Eur. 
Liko kelios mašinos. Lentas ir 
stambesnius medžio rąstelius, 
nepjauti, 130 Eur.  
Tel. 8 603 03 310. Rokiškis

• Kokybiškus be žievės ir kitų 
priemaišų medienos pjuvenų 
briketus RUF. Viename padėkle 
supakuota 960 kg. Kaina 1 padėklo 
385 Eur., tame tarpe 9% PVM. 
Atsiėmimas Miškininkų 10, 
Rokiškis. Už papildomą mokestį 
galime pristatyti iki pirkėjo 
sandėlio. Kaina 385 Eur.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis

• Beržines malkas. 
Tel. 8 670 37 379. Rokiškis

• 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

• Parduodu malkas rąsteliais.  
Tel. 8 677 089 77. 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

• 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

• Reikalinga senyvo amžiaus moters 
prižiūrėtoja savaitgaliais Rokiškio 
mieste. Tel. 8 692 64 076. Rokiškis

• Ieškau žmogaus kuris galėtų nuo 
tvarto stogo nuimti dangą (šiferį). 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 603 03 310. 
Rokiškis

• UAB Ramundas GM reikalinga 
(-s) krautuvo vairuotoja (-s). Darbo 
vieta - Panemunėlio gelž. stotis, 
Rokiškio r. Darbas pamaininis. 
Darbo užmokestis – neatskaičius 
mokesčių nuo 1050 iki 1225 Eur. 
Tel. nr. 861003980.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis

• UAB Ramundas GM reikalingas 
(-a) padėklų linijos operatorius 
(-ė). Darbo vieta - Panemunėlio 
gelž. stotis, Rokiškio r. Iš Rokiškio 
darbuotojai vežami įmonės 
transportu. Darbo užmokestis – 
neatskaičius mokesčių nuo 970 iki 
1160Eur. Tel. nr.861003980.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis

• UAB Ramundas GM reikalinga(-s) 
medienos staklių operatorė(-ius). 
Darbo vieta-Dirbtuvių g. 13, 
Obeliai, Rokiškio r. Iš Rokiškio 
darbuotojai vežami įmonės 
transportu. Darbo užmokestis – 
neatskaičius mokesčių nuo 1190 
iki 1290 Eur. Darbas pamaininis. 
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis

• UAB Ramundas GM reikalinga 
(-s) vilkiko vairuotoja (-s). Darbo 
vieta - Dirbtuvių g. 13, Obeliai, 
Rokiškio r. Darbas pamaininis. 
Darbo užmokestis – neatskaičius 
mokesčių nuo 1200 iki 1475 Eur. 
Tel. nr. 861003980.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis

• 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

• Ieškau darbo. Turiu TR1, TR2, SZ 
vairuotojo pažymėjimus. Esu be 
žalingų įpročių. Tel. 8 628 98 127. 
Rokiškis

• Ieškau papildomo darbo.  
Tel. 8 678 26 467. Rokiškis

• Ieškau darbo. Galiu dirbti 
pagalbiniu darbininku. Turiu 
kažkiek patirties statybose, moku 
kloti trinkeles. Tinka ir kiti darbai. 
Tel. 8 683 88 808. Rokiškis

• Moteris ieško darbo. Geriau 
būtų pamaininis. Turiu patirties 
prekyboje. Tel. 8 622 69 561. 
Rokiškis

• 35 m. vyras ieško darbo. Siūlyti 
įvairius variantus. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 603 52 196. 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

• 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

MAISTO PRODUKTAI

• Parduodu maistines ir pašarines 
bulves. Tel. 8 615 78 695. Rokiškis

• Geros kokybės vaisius, daržoves, 
uogas, džiovintus vaisius, riešutus 
į namus. Internetinė prekyba, 
pristatymas į ofisus.  
Tel. 8 683 37 441. Vilnius

• 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

• Alijošiaus daigus.  
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis

• Kviečius, miežius, grikius.  
Tel. 8 662 27 088. Rokiškis

AUGALAI

BALDAI
• 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
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• 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

• Viryklę. Tinka sodui, garažui 
apšildyti, arbatai išsivirti. Kaina 80 
Eur. Tel. 8 606 87 558. Biržai

• 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

BALDAI

• Dovanoju dujinę viryklę. Išsivežti 
patiems. Tel. 8 620 71 828. 
Rokiškis

• Dovanoju sidabrinę eglę apie 10 
m aukščio. Tel. 8 614 93 173. 
Rokiškis

• 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. 

DOVANOJA

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

• 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

DRABUŽIAI, AVALYNĖ

• Rusų melsvąją 6 mėn. katytę. 
Tvarkinga, labai meili.  
Tel. 8 630 57 027. Kupiškis

• Jaunus gaidžius. Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 686 48 533. Utena

• Telyčią. Tel. 8 616 80 106. 
Rokiškis

• Pieninę juodmargę telyčią. 
Nesėklinta. Kaina 850 Eur.  
Tel. 8 623 31 100. Rokiškis

GYVŪNAI

• Tvarkingą, nesubraižytą 
multimediją GPS Wifi 2 GB Ram. 
Kaina 65 Eur. Tel. 8 647 48 020. 
Rokiškis

• Stiprintuvą Sony Str De 197, 
išėjimai po 100 Wat, 50 Eur. 
Technics Sh E51 ekvalaizerį, 85 
Eur. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 647 48 020. Rokiškis

• 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

GARSO TECHNIKA

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

• 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

KOMPIUTERINĖ 
TECHNIKA

MOBILIEJI TELEFONAI
• iPhone X 64 GB. Viskas puikiai 

veikia. Kaina 220 Eur.  
Tel. 8 674 22 216. Rokiškis

• 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

• 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

PRAŠO PADOVANOTI

PAŽINTYS
• 59 m. moteris tvarkinga be žalingų 

įpročių ieško gyvenimo draugo. 
Tel. 8 605 26 340. Rokiškis

• Žaislinį automobilį BMW X6 12 V. 
Tel. 8 621 51 352. Rokiškis

• Dėvėtas itališkas pačiūžas vaikui. 
36 dydis. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 675 03 048. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

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

RASTA, PAMESTA

• Sodo traktoriuką John Deere 
LT 160 automatic. Variklis 16 
HP su filtru, deka dviejų peilių, 
tvarkinga, 110 cm pločio. Naujas 
akumuliatorius ir karbiuratorius, 
pakeisti tepalai. Kaina 1200 Eur. 
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis

• Trimerio galvutes. Kaina 5 Eur. 
Tel. 8 626 71 992. Rokiškis

SODO, DARŽO 
TECHNIKA

• Elipsinį treniruoklį. Rodo 
įveiktą atstumą, sudegintas 
kalorijas, treniruotės laiką, pulsą. 
Susilanksto. Tel. 8 625 35 526. 
Rokiškis

SPORTO IR 
LAISVALAIKIO PREKĖS

• Molines plyteles. Pasiteiravimas 
telefonu. Tel. 8 606 49 355. 
Rokiškis

• Įvairaus pjovimo sausą medieną. 
2,5 m, 4,8 m ilgio, 50 mm storio 
viengubo pjovimo. Galima išpjauti 
pagal poreikį. Tel. 8 607 56 198. 
Rokiškis

• Naudotas kambario duris. Staktos 
aukštis 206 cm, plotis 86 cm, 
2 vnt. ir 206x75 cm, 1 vnt. Jau 
išmontuotos. Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 629 15 101. Rokiškis

• 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.  

STATYBINĖ ĮRANGA

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

• 2pts-4 priekabą su dokumentais. 
Kaina 1550 Eur. Tel. 8 622 69 546. 
Rokiškis

• 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

• 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

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

TRANSPORTO 
PRIEMONĖS

• Opel Meriva. 2006 m., TA iki 2024-
04. Tel. 8 629 93 195. Rokiškis

• VW Passat B5. 2000 m., 1,9 
l, TDI, 85 kW, 6 bėgių, TA ką 
tik pasibaigusi. Kaina galutinė. 
Daugiau informacijos telefonu. 
Kaina 550 Eur. Tel. 8 646 29 286. 
Rokiškis

• Renault Espace. 2000 m., 2,2 l, 
dyzelis, TA 2 m, 7 vietos.. Kablys. 
Labai tvarkingas. Naujos žieminės 
padangos. Kaina 1100 Eur.  
Tel. 8 673 06 263. Panevėžys

• VW Golf. 1997 m., 1,9 l, SDI, 4 
durų. Nėra numerių ir dokumentų. 
Kaina 290 Eur. Tel. 8 672 99 407. 
Rokiškis
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• 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

TRANSPORTO 
PRIEMONIŲ DALYS

• Volkswagen Sharan dalimis. 
Bamperius, dureles, dangčius, 
radiatorius. Tel. 8 607 56 198. 
Rokiškis

• 2020 m. Kormoran Snow žiemines 
padangas 195/65 R15. 4 vnt. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 686 20 474. Rokiškis

• Opel Zafira dalimis. 2004 m., 2,2 l, 
dyzelis. Tel. 8 623 03 533. Rokiškis

• Žiemines padangas 225/45 R17. 2 
vnt. Kaina 70 Eur. Tel. 8 618 13 396. 
Rokiškis

• Volkswagen T5 skardinius ratlankius 
5/120 stiprintus su padangomis C 
R16. Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis

• Tvarkingas mažesnes ir didesnes 
stogo bagažines iš Skandinavijos. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 605 22 152. 
Rokiškis

• Naują nenaudotą automobilinę 
laisvų rankų įrangą Nokia Bluetooth 
Display Car Kit CK-15 W. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 617 33 054. Rokiškis

• 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
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19:30 Privatus detektyvas 
Magnumas 
20:30 Pričiupom!
21:00 Atpildas
23:15 Vieša paslaptis

Lrytas

06.15 TV parduotuvė
06.30 Reali mistika
07.30 Gyvenimas versle 
08.00 Neišsižadėk
09.00 Vieno nusikaltimo istorija 
10.00  Pėdsakas
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30

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 
12:45 Euromaxx
13:00 (Ne)emigrantai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:15 Kas ir kodėl? 

16:45 2022 FIFA pasaulio futbolo 
čempionatas. D grupė. Tunisas – 
Prancūzija
19:00 1 000 pasaulio stebuklų
20:00 Panorama
20:45 2022 FIFA pasaulio futbolo 
čempionatas. C grupė. Lenkija – 
Argentina
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 Prieš srovę 
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė

11:00 Bjaurusis ančiukas
12:00 Nuodėminga žemė
14:00 Meilė ir pinigai
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios
19:30 Dėmesio centre su 
Edmundu Jakilaičiu
20:00 Gero vakaro šou
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 Žemiau 6. Kalno stebuklas

Lnk

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

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

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 Vieša paslaptis
23:15 Po saulėlydžio

Lrytas

06.15 TV parduotuvė
06.30 Reali mistika
07.30  Atliekų kultūra
08.00 Neišsižadėk
09.00 Vieno nusikaltimo istorija 

10.00 Pėdsakas
11.00  Paslaptys
12.00 Neatrasta Rusija
12.30 Skonio reikalas
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Lietuva tiesiogiai
17.00 Likimo vingiai 
18.00 Reporteris
18.30 Neatrasta Rusija
19.00 Pėdsakas
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Paslaptys
22.30 Reporteris
23.00 Lietuva tiesiogiai
23.30 Neatrasta Rusija
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01 06:00 Himnas

06:02 Labas rytas, 
Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas 
09:45 Įstatymas ir tvarka 
10:30 Paskutinis pėdsakas 
11:15 Mokslo ekspresas
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Kalėdų kalendorius 
2022
12:05 Kaip atsiranda 
daiktai 
13:00 1 000 pasaulio 
stebuklų
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:15 Kas ir kodėl? 
16:45 2022 FIFA pasaulio 

futbolo čempionatas. F grupė. 
Kroatija – Belgija
19:00 Svečiuose Nomeda
20:00 Panorama.
20:45 2022 FIFA pasaulio futbolo 
čempionatas. E grupė. Kosta Rika 
– Vokietija
23:00 Kalėdų kalendorius 2022
23:05 Dviračio žinios
23:30 Helsinkio sindromas

Tv3

06:00 Legenda apie Korą
06:35 Triukšmingi namai
07:10 Slibinų dresuotojai. 
Pašėlusios gaudynės
07:45 Gero vakaro šou
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
11:00 Bjaurusis ančiukas

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

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  Paslaptys
12.00 Neatrasta Rusija
12.30 Švarūs miestai - švari 
Lietuva
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Oponentai 
17.30 Pirmi kartai
18.00 Reporteris
18.30 Būsto anatomija
19.00 Pėdsakas
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Paslaptys
22.30 Reporteris
23.00 Būsto anatomija
23.30 Oponentai
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02 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos 
šauksmas
09:45 Mokslo ekspresas
10:00 Nacionaliniai 
Maldos pusryčiai Nešk 
stiprybę ir viltį
11:00 Išpažinimai 
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Kalėdų 
kalendorius 2022
12:05 Kaip atsiranda 
daiktai 
13:00 Istorijos 

perimetrai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:15 Kas ir kodėl? 
16:45 2022 FIFA pasaulio 
futbolo čempionatas. H grupė. 
Pietų Korėja – Portugalija
19:00 Bendrom jėgom 
20:00 Panorama
20:45 2022 FIFA pasaulio 
futbolo čempionatas. G grupė. 
Serbija – Šveicarija
23:00 Niekada nesakyk niekada

Tv3

06:00 Legenda apie Korą
06:35 Triukšmingi namai
07:10 Slibinų dresuotojai. 
Pašėlusios gaudynės

07:45 Farai 
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
11:00 Bjaurusis ančiukas
12:00 Nuodėminga žemė
14:00 Meilė ir pinigai
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios 
19:30 Kaip prisijaukinti slibiną 2
21:25 Dingęs pasaulis: Juros 
periodo parkas

Lnk

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

08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:00 Monikai reikia meilės 
11:00 Bučiuoju. Rūta
12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Būk mano saulė 
15:30 Lemties paslaptys 
16:35 Labas vakaras, Lietuva 
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Griaunantys viską
23:10 Spiralė

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 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Geras, blogas ir negyvas
23:15 Atpildas

Lrytas

06.15 TV parduotuvė
06.30 Reali mistika
07.30 Skonio reikalas
08.00 Neišsižadėk
09.00 Vieno nusikaltimo istorija 

10.00 Pėdsakas
11.00 Paslaptys
12.00 Neatrasta Rusija
12.30 Gyvenimas versle
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Laisvės TV valanda
17.30 Sveikatos kodas
18.00 Reporteris
18.30 Kaip naciai pralaimėjo 
karą
19.30 Pusvalandis su Valatka
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Paslaptys
22.30 Reporteris
23,00 Pusvalandis su Valatka
23.30 Laisvės TV valanda
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Petro žmonai atsibodo, kad 
vyras kasdien geria ir ji nutarė 
pasitarti su vietiniu kunigu.

- Atveskite jį pas mane. Aš 
jį pakrikštysiu ir jis taps nauju 
žmogumi, - tarė kunigas.

Kitą dieną Petras atėjo 
į bažnyčią. Kunigas jį tris 
kartus panardino vandenyje ir 
tarė:

- Aš tave krikštiju Tėvo, 
Sūnaus ir Šventosios Dvasios 
vardu. Tu dabar esi naujas 
kūrinys. Senas dingo. Daugiau 
nebegersi. Tavo naujas vardas 
yra Jokūbas.

Jokūbas grįžo namo ir kaip 
kiekvieną vakarą užsimanė 
išgerti alaus. Nuėjo į virtuvę, 
iš šaldytuvo išsitraukė 
butelį alaus. Prisipylė puodą 
vandens, tris kartus panardino 
butelį vandenyje ir tarė:

- Aš tave krikštiju Tėvo, 
Sūnaus ir Šventosios Dvasios 
vardu. Tu dabar esi naujas 
kūrinys. Senasis dingo. Tavo 
naujas vardas - Obuolių 
sultys.

***
Atėjo į mokyklą Petriukas 

visai baltas. Mokytoja jo 
klausia:

- Kodėl tu toks baltas, gal 
sergi?

- Ne, tiesiog mama mane 
šiandien nuprausė.

***
Turtuolis apžiūrinėja 

automobilį ir klausia 
pardavėjo:

– Jis valdomas balsu?
– Taip! Jei norite, kad 

važiuotų reikia sakyti 

„Ačiū dievui“, o jei norite, 
kad sustotų – „Sustink“, – 
paaiškina pardavėjas.

Važiuoja turtuolis ją 
išbandyti. Lekia ir privažiuoja 
skardį.

– Sustok! Sustok! – rėkia ir 
paskutinę akimirką prisimena.

– Sustink! – surinka.
Mašina sustoja. Visas 

išmuštas prakaito turtuolis 
atsidūsta:

– Ačiū dievui.
***
Užeina vyriškis į 

parduotuvę ir sako:
– Duokit pelei kilimėlį.
Pardavėjas:
– Jums gal ir šlepečių 

tarakonams?
***
Draugė sako draugei:
- Kaip tu gali šitaip 

apgaudinėti savo vyrą?
- O ką, žinai kitokių būdų?
***
Tėvas, išeidamas iš namų, 

sako Petriukui:
- Petriuk, jei kas nors 

atsitiks, skambink.
Už 10 minučių skambina 

Petriukas tėčiui ir sako:
- Tėti, katinas prikakojo. 

Ką daryti?
Tėvas atsako:
- Tai išvalyk.
Už 10 minučių vėl 

Petriukas skambina ir sako:
- Tėti, pas mamą kažkoks 

dėdė atėjo ir kelnes maunasi. 
Jei ir jis prikakos, aš 
nevalysiu!

Lapkričio 29-oji, 
antradienis,  
48 savaitė

Iki Naujųjų liko 32 dienos
Dangaus kūnai: 

saulė teka 8.14 val. 
leidžiasi 15.59 val. 

Dienos ilgumas 7.45 val.
Mėnulis (jaunatis)

Tarptautinė solidarumo su Palestinos 
tauta 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:
1901 — gimė rašytojas, prozininkas, 

dramaturgas Juozas Grušas. Mirė 1986 
m.

1911 — gimė prozininkas ir drama-
turgas Antanas Škėma. 1961 m. žuvo au-
tokatastrofoje. Palaidotas Čikagoje.

1920 — Kaune su L. Želigovskio at-
stovais sudarytos paliaubos. Tarp Lietu-
vos ir užgrobto Vilniaus krašto sudaryta 
neutralioji zona.

1932 — gimė literatūros tyrinėtojas 
Algimantas Radzevičius.

1957 — Lietuvos partizanų vadui 
Adolfui Ramanauskui-Vanagui įvykdyta 
mirties bausmė.

1991 — Lietuvos banke gauta pirmoji 
JAV spausdintų banknotų siunta.

2004 — eidama 57-uosius metus po 
ilgos ir sunkios ligos mirė prieš daugiau 
nei dešimtmetį Lietuvoje apsigyvenusi 
ukrainiečių rašytoja Nadija Neporožnia.

Šiandien pasaulio istorijoje:
1580 — baigęs kelionę aplink pasau-

lį, į Angliją sugrįžo seras Francis Drake 
(Frensis Dreikas).

1643 — mirė žymus italų kompo-
zitorius Claudio Monteverdi (Klaudijus 
Mnonteverdis). Gimė 1567 m.

1775 — seras James Jay (Džeimsas 
Džėjus) išrado nematomą rašalą.

1797 — gimė italų kompozitorius 
Gaetano Donizetti (Gaetanas Donicetis). 
Mirė 1848 m.

1830 — Varšuvoje prasidėjo sukili-
mas prieš rusų valdžią.

1849 — gimė anglų kilmės ameri-
kiečių rašytoja Frances Hodgson Burnett 
(Frensė Hodžson Bernet). Garsiausias jos 
romanas — „Paslaptingas sodas“.

1872 — mirė laikraščio „New York 
Tribune“ įkūrėjas (1841) Horace Greeley 
(Horacijus Grylėjus).

1922 — archeologai paskelbė sura-
dę karaliaus Tutanchamono kapavietę 
Egipte.

1924 — mirė italų kompozitorius 
Giacomo Puccini (Džakomas Pučinis). 
Gimė 1858 m.

Post scriptum:
Dviem ponam iš karto nepatarnausi.

Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas 

Lapkričio 29 d. Naktį -3
Dieną 0

R,
2-6 m/s

Lapkričio 30 d. Naktį -2
Dieną -1

R,
1-5 m/s

Gruodžio 1 d. Naktį -2
Dieną -1

R,
2-6 m/s

Gruodžio 2 d. Naktį -7
Dieną -4

R,
4-9 m/s

Orų prognozė lapkričio 29 - gruodžio 2 d.

Maltos mėsos kukuliukai daržovių 
patale (be miltų ir džiūvėsėlių)

1. Smulkiausia tarka sutarkuoti bulvę ir svogūną. Jei susidarys daug skysčio, jį truputį 
nuspausti. Jei paliksite šiek tiek pastovėti, gali nusėsti bulvės krakmolas - jo neišpilkite, 
nupilkite tik skystį.
2. Į maltą mėsą dėti bulvės ir svogūno masę, įmušti kiaušinius. Berti druską, pipirus, rau-
donėlį, saldžiosios paprikos miltelius. Masę gerai išminkyti.
3. Keptuvėje ant vidutinės kaitros įkaitinti aliejų. Drėgnomis rankomis Formuoti kukulius 
ir apkepti keptuvėje. Nesudėkite vienu metu pernelyg daug. Apkepusius kukulius atidėti.
4. Likusį svogūną smulkiai sukapoti. Česnaką sutrinti. Morką supjaustyti išilgai į keturias 
dalis ir susmulkinti riekelėmis. Papriką supjaustyti nedideliais kubeliais. Pomidorus taip 
pat susmulkinti kubeliais (skysčio nenupilti).
5. Keptuvėje, kur apkepėte kukulius, apkepinti svogūnus, kol šiek tiek suminkštės ir 
paskaidrės. Sudėti morką ir papriką, maišant pakepinti kelias minutes. Dėti česnaką ir 
pomidorus (su visu skysčiu). Kai masė ims virsnoti, sudėti mėsos kukulius.
6. Jeigu pomidorai nebuvo labai sultingi ir trūksta skysčio, įpilti šiek tiek vandens - tiek, 
kad visa daržovių masė iki pusės apsemtų kukulius. Uždengti dangčiu ir ant mažiausios 
kaitros troškinti apie 20 - 30 minučių. Troškinimo metu galima kelis kartus apversti ku-
kulius. Skanaus!

INGREDIENTAI:
• 800 gramų maltos mėsos (naudoti 

kalakutieną, bet tinka ir riebesnė 
vištiena ar liesesnė kiauliena)

• 2 vienetai svogūnų (vidutinio 
dydžio)

• 2 vienetai pomidorų (didelių arba 1 
mažos skardinės konservuotų)

• 2 vienetai kiaušinių (mažų)
• 1 vienetas bulvių (didesnės)
• 1 vienetas paprikos (nebūtina)
• 1 vienetas  morkų (vidutinio dydžio)
• 2 skiltelės česnako
• 0.5 šaukštelio druskos
• 0.5 šaukštelio maltų juodųjų pipirų
• 0.5 šaukštelio  džiovinto raudonėlio
• 0.5 šaukštelio saldžiosios paprikos 

miltelių
• pagal poreikį aliejaus

ANEKDOTAI
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IŠĖJUSIEJI AMŽINYBĖN

Obelių seniūnija
JADVYGA ZOLOGIENĖ  1922.06.12 – 2022.11.20    
Rokiškio kaimiškoji seniūnija
ELENA KURKLIETYTĖ 1942.05.15 – 2022.11.20
Juodupės seniūnija
JONAS  MATULEVIČIUS  1934.12.31 – 2022.11.21
Kamajų seniūnija
BIRUTĖ MOCIŪNIENĖ 1932.01.03 – 2022.11.21

Nuoširdžiai užjaučiame 
Arūną Baškį, 

dėl tėvelio mirties 
Obelių spirito gamyklos apsaugos darbuotojai


