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„Rokiškio Sirenos“ prenumeratos loterijos 
laimėtojos – kaimynės

Fejerverkus į dangų leido tik gyventojai, 
įmonės tam nešvaistė pinigų

Aušra MALINAUSKIENĖ

Gruodį laikraštis „Rokiškio 
Sirena“ paskelbė loteriją pre-
numeratoriams. Joje dalyvavo 
tie, kurie visiems 2023 metams 
užsisakė mūsų laikraštį atėję į 
redakciją, telefonu ir elektroni-
niu paštu. Sausio 4-ąją redak-
cijoje buvo ištraukti laimėto-
jai. Sėkmė lydėjo dvi Rokiškio 
mieste gyvenančias moteris.

Beveik vienu metu
Į redakciją joms atėjus atsiimti 

prizo, paaiškėjo smagus dalykas, 
pasirodo, abi yra kaimynės, ku-
rios nuolat draugiškai pasišne-
kučiuoja per sodybų tvorą ir kaip 
tik laimėjimo išvakarėse linksmai 
aptarė dalyvavimą laikraščio pre-
numeratos loterijoje. 

Beje, rokiškietės, lydimos ar-
timųjų, atsiimti prizų atvyko be-
veik vienu metu. 

Pirmą kartą gyvenime
Bronislava Jasiūnienė sakė, 

kad „Rokiškio Sireną“ skaito jau 
senokai, o šių metų laikraščio 
prenumeratą Kalėdų proga jai pa-
dovanojo dukra Daiva Kelečienė. 
Moteris teigė, kad sužinojus apie 

Aušra MALINAUSKIENĖ

Prieš naujuosius metus buvo 
daug kalbama apie fejerverkų 
sukeliamą oro taršą, žalą gy-
vūnams ir žmonėms. Daugelis 
Lietuvos savivaldybių, tarp jų – 
ir Rokiškio, naujametę naktį iš 
viso atsisakė šauti juos į orą, ta-
čiau dalis rokiškėnų problemų 
dėl to nematė ir į dangų leido 
spalvingus fejerverkus. Tačiau 
pirmus metus Rokiškio įmonės 
ir įstaigos jų neįsigijo visiškai. 

„Iššlavė“ už 80 eurų
Uždarosios akcinės bendro-

vės „Oksalis“ Rokiškio skyriaus 
parduotuvės direktorė Ina Bu-
kauskienė teigė, kad metų pabai-
goje pas juos fejerverkus pirko tik 
miesto ir rajono gyventojai. 

„Prieš naujųjų sutikimą nė vie-
na įmonė, įstaiga ar kaimo ben-
druomenė pas mus neįsigijo fe-
jerverkų, nors įprastai viena kita 
nusipirkdavo jų šventiniam vaka-
rui“, – pastebėjo I. Bukauskienė. 

Nors „Oksalyje“ prekiaujama 
visų kategorijų fejerverkais – nuo 
mažiausių iki didžiausių, nuo sil-
pniausių iki stipriausių, o kainos 

laimėtą televizorių, ją apėmė ne-
apsakomas jausmas, nes nelabai 
tikėjo, jog lydės sėkmė. Kadangi 
gyvenime ji nieko nėra laimėjusi 
loterijoje, tai nesitikėjo, kad šį-
kart gali nutikti kitaip. 

„Išgirdusi, kad laimėjau, pir-
miausia paskambinau dukrai, 
paskui anūkei. Turiu tikrai labai 
seną televizorių, todėl dabar labai 
malonu, kad atsinaujinsiu. Vos 
gavusi jūsų laikraštį pirmiausia 
išsprendžiu sudoku arba kryžia-

žodį, o paskui jau skaitau viską iš 
eilės. Jeigu ko reikia, žiūriu skel-
bimuose“, – šypsosi laimėtoja. 

Pasak 78-erių metų B. Jasiū-
nienės, naujasis televizorius jai 
bus ir savotiška gimtadienio, kurį 
minės netrukus, dovana. 

Visas Rokiškio gyvenimas
Po keliolikos minučių prizo at-

vyko pasiimti Aldona Pagirienė, 
su kuria besikalbant paaiškėjo, 
kad ji – B. Jasiūnienės kaimynė. 

Moterys dažnai draugiškai pasiš-
nekučiuoja per tvorą, o loterijos 
išvakarėse dar ir smagiai aptarė 
loteriją. 

„Pagalvojau ir prisiminiau, kad 
buvau laimėjusi kelionę į Bulgari-
ją, bet ją atidaviau kitiems, todėl 
šiuo laimėjimu ypatingai džiau-
giuosi, nes jūsų laikraštį skaitau 
labai seniai. Iš pradžių pirkda-
vau, po to ėmiau prenumeruoti. 
Visiems 2023 metams „Rokiškio 
Sireną“ užsisakiau pati. Jūsų lai-

kraštis gražėja ir straipsniai – įdo-
mūs, drąsūs, kritiškai. Mėgstu ir 
anekdotus, juos linksma skaityti, 
taip pat patinka receptų skiltis. 
Perskaitau viską, nes pas jus – 
visas Rokiškio gyvenimas. Vy-
resniems žmonėms tik skaityti ir 
skaityti “, – kalbėjo A. Pagirienė.

Laimėtoja turi maždaug de-
šimties metų senumo televizorių, 
todėl jį padovanos, tik dar nenu-
sprendė kam, o naująjį tikrai pa-
siliks sau. 

A. Pagirienė džiaugiasi laimėjimu. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

I.Bukauskienė pastebėjo, kad klientai 
laikėsi saugumo taisyklių. (I. Bukauskienės 
asmeninio archyvo nuotr.)

B. Jasiūnienė televizoriaus atvyko pasiimti su anūkės draugu Luku. 

Atsiprašymas dėl netikslumų
Mūsų laikraščio sausio 3 dienos, antradienio, numeryje, 4 psl., straipsnyje 
„Rokiškio krašto aktualijos – žurnale „Prie Nemunėlio“ įsivėlė netikslumai dėl  
vardų ir pavardžių, pavadinimų.
Atsiprašome už netikslią informaciją. 
„Rokiškio Sirenos“ redakcija

svyruoja nuo 8 iki 500 eurų, po-
puliariausi tarp rokiškėnų buvo 
didesni ir stipresni, kurių vidutinė 
kaina siekė 80 eurų. 

„Greičiausiai išpirko kaina-
vusius 85 eurus. Taip pat mūsų 
rajono gyventojai rinkosi fejer-
verkus, kainuojančius nuo 50 iki 
100 eurų, bet buvo ir tokių, kurie 
negailėjo 150 ar 200 eurų. Tiesą 
sakant, pas mus iki naujųjų nak-
ties buvo išpirkti visi fejerver-
kai, kainavę nuo 80 iki 200 eurų 
Džiaugiuosi, dviem dalykais, kad 
klientai laikėsi saugumo taisy-
klių, kurias kiekvienam pasakau, 
ir tuo, jog per naujųjų sutiktuves 
mūsų rajone nebuvo susižalojusių 
pirotechnikos gaminiais“, – sakė 

I. Bukauskienė. 

Nedarė netikrų akcijų
Anot pašnekovės, jų parduotu-

vėje fejerverkai, nors visų prekių 
kainos kilo, šiemet kainavo 3-4 
eurais pigiau nei pernai. Tai lėmė, 
kad tinklo „Oksalis“ parduotuvės 
Lietuvoje darė vieną bendrą užsa-
kymą, todėl iš tiekėjų produkciją 
gavo mažesne kaina. 

„Mes nedarėme netikrų akci-
jų, kai pakeliama kaina, o tada 
„numušama“ ir rodoma neva „ak-
cijinė“. Man tai nepriimtina. Ži-
noma, žmonės pirko šiek mažiau, 
nei įprastai. Tai lėmė ir tai, kad 
nauji metai buvo iš šeštadienio 
į sekmadienį, nes paprastai mes 
šeštadieniais nedirbame. Be to, 
buvo prastas oras, rūkas“, – kal-
bėjo pašnekovė.  

Rokiškyje esanti parduotuvė 
fejerverkais prekiauja ištisus me-
tus. Kaip pastebėjo I. Bukauskie-
nė, rokiškėnai dažniausiai jų įsi-
gyja gimtadieniams, vestuvėms, 
Joninėms, mokyklų ir vaikų 
darželių išleistuvėms. Pasirodo, 
populiariausia šventė po Naujų 
metų sutikimo yra Joninės, kai į 
dangų leidžiami fejerverkai.  

Rokiškėnai rinkosi didesnius ir galingesnius fejerverkus.
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Nuo sausio 6 dienos bus 
surenkamos kalėdinės eglutės, 
miesto eglė dar liks stovėti

Aušra MALINAUSKIENĖ

Šia tema pasidomėti paskatino 
Taikos gatvėje, Rokiškyje, esan-
čio vieno daugiabučio namo ben-
drijos pirmininkė, kuri paskam-
binusi į „Rokiškio Sirenos“ 
redakciją papasakojo, kad dalies 
namų gyventojai skundžiasi dėl 
to, jog įmonės „Cgates“ darbuo-
tojai, neva, savavališkai rūsiuose 
veda interneto ir televizijos kabe-
lius.

Prašo kantrybės
Apie tai, kokia situacija yra iš-

ties „Rokiškio Sirenai“ paaiški-
no „Cgates“ Marketingo vadovė 
Dovilė Filmanavičiūtė. Pasak jos, 
„Cgates“ tikrai atkeliauja į Rokiškį 
ir kaip jau kažkas pastebėjo, tech-
niniai darbai yra stipriai įsibėgėję, 
apie juos informuotos visos susiju-
sios institucijos, namų bendrijos. 

„Kalbant apie gatves, tai mūsų 
plane yra pasiūlyti paslaugas Ro-
kiškio Taikos, Jaunystės, P. Širvio, 
Vilties, Panevėžio, Algirdo, Lais-
vės, Vilniaus, Aukštaičių, Respu-
blikos, Kauno, Alyvų, Pandėlio ga-
tvėse ir Nepriklausomybės aikštėje. 
Jei mūsų komandos darbai kažkam 
suteikė nepatogumų, nors ir neturė-

Aušra MALINAUSKIENĖ

Trijų karalių dieną, sausio 
6-ąją, prasidės kalėdinių eglu-
čių ir šakų surinkimas, kuris 
tęsis iki poros savaičių.

Kaip sakė Rokiškio miesto se-
niūnas Arūnas Krasauskas eglu-
tės ir jų šakų bus renkamos tol, 
kol bus poreikis, paprastai tai 
trunka nuo vienos iki dviejų sa-

Kai kuriose Rokiškio miesto gatvėse atliekami pirmojo etapo techniniai darbai. 
(„Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

vaičių. Surinkimo vietos nesikei-
čia jau daugelį metų, žaliaskares 
galima pristatyti į dvi vietas: į 
aikštelę prie Rokiškio Šv. Apaš-
talo evangelisto Mato bažnyčios, 
Laukupio g., ir prie turgelio, Tai-
kos g. 

„Eglučių surinkimo vietos bus 
aptvertos, ten ir bus galima jas 
palikti“, – sakė A. Krasauskas. 

Pagrindinė Rokiškio miesto 
eglė dar nebus nupuošiama, tai 

Rokiškėnai dar kurį laiką galės grožėtis pagrindine miesto egle. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

jo taip būti, labai nuoširdžiai visų 
vardu atsiprašau. Vis dėlto, drįstu 
prašyti kantrybės ir sekti naujienas 
Rokiškyje – norime miestui atnešti 
technologinių galimybių viesulą, 
pasirūpinti visų pramogomis na-
muose ir pasidalinti tuo, ką turime 
geriausio“, – kalbėjo D. Filmanavi-
čiūtė. 

Žada dovanas 
Pasak pašnekovės, darbai pra-

dėti gal kiek daugiau nei prieš mė-
nesį. Pirmasis etapas – darbai po 
žeme, o tada – jau ėjimas į kon-
krečias laiptines, tačiau niekas per 
prievartą, kaip dabar Rokiškyje 
kalbama, gyventojams neves ir 
nevers įsivesti interneto ar televi-
zijos, juo labiau neprijungs prieš 
gyventojų valią.

„Tikimės, kad kovą jau tikrai 
galėsime pažadėti rokiškėnams, 
jog jie galės visas technologijas 

bandyti savo namuose. Pažadu, 
kad starto proga ateisime su savo 
paslaugų akcijomis ir dovano-
mis, o šiltuoju sezonu gal net ir 
kokį kino teatrą po atviru dangum 
miestui padovanosime!“, – kalbė-
jo D. Filmanavičiūtė. 

Plečiasi į Šiaurę
Šios įmonės tinklas plečiasi ir 

į Šiaurės Lietuvą, todėl rokiškė-
nams jau poros mėnesių laikotar-
pyje bus pasiūlytas aukščiausios 
kokybės, galingas, stabilus, grei-
čiausias namų šviesolaidinis inter-
netas ir naujos kartos televizija.

„Tai yra visiškai kito lygio 
paslaugos nei įprasta mažesniuose 
miestuose – rokiškėnai galės pa-
tys pagal savo poreikius pasirinkti 
interneto greičius, didžiausias jų 
sieka net 1 Gb/s. Kartu su inter-
neto paslauga siūlysime ir išma-
nų sprendimą, leidžiantį padengti 
stabiliu ryšiu bet kokio dydžio 
namus, nes kartais juk būna, kad 
storos sienos ar būsto dydis įtakoja 
namų interneto padengimą“, – aiš-
kino D. Filmanavičiūtė. 

Galima naudotis visur
Pasak pašnekovės, naujos kar-

tos „Cgates“ televizija yra ab-

soliučiai didžiausia šios įmonės 
naujiena. Tai „Android“ tipo te-
levizija, leidžianti žiūrėti ją visai 
šeimai tiek televizoriuje, tiek tele-
fone, tiek nešiojamame kompiute-
ryje kada nori ir kur nori. 

„Įrenginį galima vežtis, kad ir 
į sodybą ar prie jūros – jam už-
tenka bet kokio interneto ir bet 
kokio televizoriaus. Galima nau-
dotis įrašų funkcija, kai televiziją 
norisi žiūrėti, kai patogu ir kai yra 
laiko. Galima televizoriuje matyti 
„Youtube“, siųstis į jį programė-
les, paversti jį žaidimų konsole. 
Jau nekalbu apie didžiausią TV 
kanalų pasiūlą Lietuvoje, tūkstan-
čius filmų, serialų, dokumentikos 
ir animacijos. Mes vieninteliai 
Lietuvoje rodome geriausio Eu-
ropos muziejaus MO turinį, pas 
mus vienintelius galima televizo-
riuje matyti „Žmonės Cinema“, 
mes vieninteliai siūlome namuo-
se patogiai klausytis audioknygų 
iš „Baltų lankų“. Štai kas laukia 
Rokiškio gyventojų, jei tik jie no-
rės su mumis pradėti draugystę ir 
naudotis mūsų paslaugomis. Pa-
žadame ne tik kokybę, bus ir gera 
kaina“, – sakė D. Filmanavičiūtė. 

ketinama padaryti tada, kai kitos 
religinės konfesijos vėliau sausį 
atšvęs Kalėdas. Anot miesto se-
niūno, ši žaliaskarė įprastai stovi 
iki sausio vidurio, pandemijos 
metais ji išbuvo ir iki vasario 
mėnesio. 

Po to didžiąją miesto kalėdinę 
eglę nupuoš ir jos likimu, kaip 
įprastai, pasirūpins įmonės „Ro-
kiškio komunalininkas“ darbuo-
tojai.  

Aplinkosaugininkų patikrinimai: 
pažeidimų, taip pat ir Rokiškyje, 
nenustatyta

Aplinkos apsaugos departa-
mento miškų kontrolės speci-
alistai gruodį vykdė tikslines 
išvykas į šalies miškus, tikri-
no eglučių pardavimo punk-
tus, medienos sandėlius, miško 
valdas ir transporto priemo-
nes. Per šventinį laikotarpį 
įvairiuose šalies regionuose 
aplinkosaugininkai patikrino 
47 fizinius asmenis, 59 miško 
valdas, 5 medienos sandėlius ir 
pažeidimų nenustatė. Taip pat 
buvo atliktas patikrinimas ir 
Rokiškio rajone. 

„Šių patikrinimų tikslas – ap-
saugoti miškus nuo neteisėtų kir-
timų prieš žiemos šventes. Ypa-
tingas dėmesys buvo skiriamas 
eglučių apsaugai, kad nebūtų ne-
legaliai jomis prekiaujama ar ne-
teisėtai kertama miške“, – sakė 
Miškų kontrolės departamento 
patarėja Mažena Osinska.

Aplinkosaugininkai atliko pa-
tikrinimus Pagiriuose, Ukmer-

gėje, Vievyje, Aukštadvaryje, 
Onuškyje, Trakuose, Rokiškyje, 
Panevėžyje, Utenoje, Molėtuo-
se, Ignalinoje, Anykščiuose, Ša-
kiuose, Marijampolėje, Kazlų 
Rūdoje, Šilutėje, Šiauliuose, Tel-
šiuose ir kitose teritorijose.

M. Osinskos teigimu, artėjant 
švenčių laikotarpiui, daug kas 
nori pasipuošti namus eglute ar 
jos šakomis, todėl džiugina, kad 
žmonių sąmoningumas didėja – 
savavališkų kirtimų ar neteisėtų 
pardavimų nenustatyta.

Primename, kad savavališ-
kas eglučių kirtimas užtraukia ir 
administracinę baudą. Asmeniui 
tektų sumokėti 60–300 eurų bau-
dą ir atlyginti gamtai padarytą 
žalą. Juridiniam asmeniui bauda 
būtų nuo 300 iki 600 eurų.

Apie neteisėtus miško kirti-
mus ar kitus pastebėtus pažeidi-
mus galite pranešti telefonu 112.

Aplinkos apsaugos 
departamento prie Aplinkos 

ministerijos inf.

Asociatyvi „Rokiškio sirenos“ nuotr.
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Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos 
biuras tapo Jaunimo reikalų departamento prie 
SADM akredituota savanorius priimančia organizacija

Informuojame, džiaugiamės 
ir didžiuojamės – Rokiškio ra-
jono savivaldybės visuomenės 
sveikatos biuras tapo Jauni-
mo reikalų departamento prie 
SADM akredituota savanorius 
priimančia organizacija.

2022 m. pabaigoje Zoom plat-
formoje su akreditavimo speci-
aliste K. Mačiulyte bendravo su 
savanorių kuratorėmis bei kitais 
darbuotojais, aptarė veiklos sritis, 
kuriose labiausiai reikalingi sava-
noriai, vertino bendrą biuro su-
pratimą apie jaunimo neformalųjį 
ugdymą ir savanorystę bei gali-
mybes užtikrinti pakankamą sava-
norių įsitraukimą į biuro veiklas. 

Atlikus įvertinimą, buvo priimtas 
teigiamas sprendimas ir dvejiems 
metams suteikta akreditacija. 

Tikimės, kad Rokiškio rajono 
savivaldybės visuomenės sveika-
tos biuras bus ne tik puiki erdvė 
savanoriams įgyvendinti savo sie-

kius, įgyti žinių ir patirties, bet ir 
gera galimybė įstaigai tobulėti sa-
vanorystės organizavimo srityje, 
didinti potencialių savanorių mo-
tyvaciją savanoriauti būtent mūsų 
įstaigoje.

Kviečiame savanoriauti!

Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros 
plano iki 2030 metų projektas

Baigiantis 2022 metams Ro-
kiškio rajono savivaldybė paren-
gė Rokiškio rajono savivaldybės 
strateginio plėtros plano iki 2030 
m. projektą. Šis darbas buvo il-
galaikis, pradėtas dar 2021 m. 
antroje pusėje. Rokiškio rajono 
savivaldybės strateginio plėtros 
plano iki 2030 m. projektas pa-
rengtas pagal 2022 m. gruodžio 
14 d. Lietuvos Respublikos Vy-
riausybės sprendimu patvirtintą 
Strateginio valdymo metodiką.

  
Į Rokiškio rajono savivaldybės 

strateginį plėtros plano rengimo 
procesą aktyviai įsitraukė Rokiš-
kio rajono savivaldybės Strategi-
nių planų rengimo ir įgyvendinimo 
priežiūros darbo grupė bei Rokiš-
kio rajono savivaldybės mero po-
tvarkiu patvirtintos trys tematinės 
darbo grupės: 

– Ekonominės aplinkos kartu 
su jai reikalingais žmogiškaisiais 
ištekliais užtikrinimo, verslo, 
žemės ūkio, turizmo, švietimo, 
sporto ir kultūros puoselėjimo 
darbo grupė, apimanti rajono eko-
nomikos, verslo ir investicijų pri-

traukimo, žemės ūkio, turizmo ir 
paveldo, švietimo ir ugdymo, spor-
to bei fi zinio aktyvumo, kultūros 
sritis;

– Socialinės ir bendruomeniš-
kos aplinkos, viešojo valdymo bei 
savivaldybės įvaizdžio formavi-
mo darbo grupė, apimanti rajono 
sveikatos priežiūros, socialinės 
apsaugos, vaikų ir šeimos gerovės, 
visuomenės saugumo ir prevenci-
jos, viešojo valdymo, informaci-
nių technologijų, viešųjų ryšių ir 
Savivaldybės įvaizdžio, jaunimo, 
bendruomenių ir nevyriausybinių 
organizacijų reikalų bei jų įtrauki-
mo į sprendimo priėmimą sritis;

– Aplinkos apsaugos ir atliekų 
tvarkymo užtikrinimo, komu-
nalinių paslaugų ir savivaldybės 
infrastruktūros darbo grupė, ap-
imanti rajono aplinkos apsaugos, 
gyvenamosios aplinkos, atliekų 
tvarkymo, susisiekimo, vandens 
tiekimo ir nuotekų tvarkymo, ener-
getikos ir kitos inžinerinės infras-
truktūros, transporto, seniūnijų ir 
kitų savivaldybės teikiamų paslau-
gų, teritorijų planavimo sritis. 

Rokiškio rajono savivaldybės 

strateginio plėtros plano iki 2030 
m. projektą sudaro keletas susiju-
sių dalių. Pirmoje dalyje 2021 m.  
buvo atlikta Rokiškio rajono savi-
valdybės strateginio plėtros plano 
iki 2022 m. įgyvendinimo eigos ir 
rezultatų analizė, Rokiškio rajono 
savivaldybei aktualių strateginio 
planavimo dokumentų analizė, re-
prezentacinė savivaldybės gyven-
tojų apklausa, savivaldybės aplin-
kos analizė ir susitikimų su darbo 
grupėmis metu nustatytos pagrindi-
nės stiprybės, silpnybės, galimybės 
ir grėsmės. Analizės pagrindu buvo 
suformuluotos Rokiškio rajono 
savivaldybės esminės problemos, 
kurių sprendimui ir rengiamas stra-
teginis plėtros planas. Antroje da-
lyje buvo parengta Rokiškio rajono 
savivaldybės strateginio plėtros 
plano iki 2030 m. Koncepcija. Ją 
sudaro Savivaldybės vizija, priori-
tetai, tikslai ir uždaviniai bei juos 
įgyvendinantys rodikliai. Koncep-
ciją buvo parengta ir pristatyta vi-
suomenei šių metų rugsėjo mėnesį. 
Parengus Koncepciją, buvo rengia-
ma Rokiškio rajono savivaldybės 
strateginio plėtros plano iki 2030 

m. Strategija, kurią sudaro strate-
ginio plėtros plano įgyvendinimo 
priemonės, svarbiausi planuojami 
savivaldybės projektai, prelimi-
narus lėšų poreikis ir jų įgyven-
dinimui reikalingi fi nansavimo 
šaltiniai, atsakingi vykdytojai. Vė-
liausiame etape buvo parengta stra-
teginio plėtros plano įgyvendinimo 
stebėsenos sistema, pagal kurią 
kiekvienais metais bus vykdoma 
strateginio plėtros plano stebėsena, 
ir planas, esant poreikiui, - keičia-
mas, papildomas. 

Su ekspertų, darbo grupių daly-
vių ir Savivaldybės administracijos 
parengtu Rokiškio rajono savival-
dybės strateginio plėtros plano iki 
2030 m. projektu galite susipažinti  
savivaldybės interneto svetainėje 
https://rokiskis.lt/rokiskis-2030/

Konsultacijų su visuomene 
metu siekiama ne tik informuoti 
Rokiškio rajono gyventojus apie 
atliktus darbus, tačiau ir įtraukti ra-
jono bendruomenę į plano rengimą. 
Savo pasiūlymus ar pastebėjimus 
galite siųsti iki š. m. sausio 9 die-
nos 17.00 val., el. paštu a.grizevi-
ciute@rokiskis.lt 

2023 m. sausio 10 d. 17.00 val.
kviečiame nelikti abejingiems Ro-
kiškio rajono darnaus vystymosi 
bei ilgalaikės plėtros strategijai ir 
atvykti į Rokiškio rajono savival-
dybės Juozo Keliuočio viešosios 
bibliotekos I a. salę (Nepriklauso-
mybės a. 16, Rokiškis), kur vyks 
parengto Rokiškio rajono savival-
dybės strateginio plėtros plano iki 
2030 metų  projekto pristatymo 
renginys. Renginio metu bus at-
sakyta į Jums rūpimus klausimus, 
kartu diskutuosime apie Rokiškio 
rajono ateities perspektyvas.  Kvie-
čiame stebėti renginio tiesioginę 
transliaciją arba peržiūrėti įrašą vė-
liau Rokiškio rajono savivaldybės  
„YouTube“ kanale https://www.
youtube.com/@rokiskiorajonosa-
vivaldybe918 

Rokiškio rajono savivaldybės 
strateginio plėtros plano iki 2030 
m. projektas planuojamas tvirtinti 
sausio mėn. vyksiančiame Rokiš-
kio rajono savivaldybės Tarybos 
posėdyje. 

Užs. Nr. 2042

Jūžintų seniūnijoje 100 metų 
gimtadienį švenčia A. O. Bakšytė

Sausio 5-ąją 100 metų jubiliejų šventė Jūžintų seniūnijos gyven-
toja Aldona Ona Bakšytė, kuria šiuo metu Vilniuje rūpinasi vaikai. 
Jūžintų seniūnijos seniūnas Vytautas Stakys ir visas seniūnijos ko-
lektyvas sukaktuvininkei linki sveikatos, ramybės, artimųjų pagal-
bos ir palaikymo, Dievo palaimos.

„Rokiškio Sirenos“ inf.

Savaitgalį vyks krepšinio rungtynės
Šį savaitgalį Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro salė-

je vyks krepšinio rungtynės:

Sausio 7 d.
11 val. Rokiškio krepšinio lyga: „Kamanda“ – „Rokiškio KKSC“
13 val. Mažų miestelių krepšinio lyga: „Rokiškio Entuziastai“ – „Pa-

jūrio Jūra“

Sausio 8 d.
11 val. Rokiškio rajono krepšinio lyga: „Garažas“ – „Entuziastai“

Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro inf.
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Sausio 4 dieną Rokiškio rajono 
savivaldybėje surengta kraujo dono-
rystės akcija, kuri, pasak kai kurių 
rokiškėnų, kadangi vyko pagal nau-
ją grafi ką sutraukė mažiau kraujo 
donorų nei įprastai. Tačiau Sigitos 
Vienažindienės, Nacionalinio krau-
jo centro Panevėžio skyriaus donorų 
organizatorės, teigimu, ši akcija su-
rengta numatytu laiku. 

„Į Rokiškį atvykstame vieną 
kartą per mėnesį. Jau žinome 2023 
metų datas, kuriomis planuojame 
vykdyti kraujo donorystės akcijas 
jūsų mieste. Jas mes suderiname iš 
anksto ir, gavus leidimą, vykdome“, 
– „Rokiškio Sirenai“ sakė S. Viena-
žindienė.

Pašnekovės duomenimis, 2022 
metais Rokiškyje Nacionalinio 
kraujo centro Panevėžio skyriaus 
atstovai vidutiniškai kas mėnesį su-
laukdavo apie 60-70 donorų. 

„Šiemet sausio 4-ąją mūsų išvy-
koje Rokiškyje apsilankė 21 dono-
ras, o kraujo padovanojo 20 iš jų. 
Išties donorų sulaukėme mažiau nei 
įprastai, tačiau pastebime, kad metų 
pradžioje visuomet ateina mažesnis 
jų skaičiaus. Galbūt tam įtakos turė-
jo padidėjęs sergamumas Lietuvo-
je“, – kalbėjo pašnekovė.

Kraujo donorystės akcija Rokiškyje – 
įprastu laiku, žinomas visų metų grafikas

Šiais metais Nacionalinio krau-
jo centro medikai Rokiškyje kraujo 
donorystės akcijas planuoja vykdyti 
šiomis datomis: vasario 14 d., kovo 
7 d., balandžio 4 d., gegužės 9 d., 
birželio 6 d., liepos 11 d., rugpjū-
čio 8 d., rugsėjo 12 d., spalio 10 d., 

2022 metais Lietuvoje įvyko 67 953 sėkmingos kraujo donacijos, kurių dėka 
išgelbėtos 203 859 gyvybės, surinkta 30 578,85 litro kraujo.

Savaitę nebus galima lankyti pacientų. („Rokiškio sirenos“ nuotr.)

lapkričio 7 d., gruodžio 12 d.
„Mūsų planuojamas atvykimo 

datas taip pat galima rasti NKC tin-
klalapyje – www.kraujodonoryste.
lt arba Nacionalinio kraujo centro 
facebook puslapyje“, – teigė S. Vie-
nažindienė. 

Dėmesio! Rokiškio rajono 
ligoninėje laikinai stabdomas 
pacientų lankymas

TAVO BĖDOS MANO. 
Obeliečiai neliks be 
šeimos gydytojo

VšĮ Rokiškio rajono ligoninė 
informuoja, kad padidėjus serga-
mumui viršutinių kvėpavimo takų 
infekcijomis, laikinai – nuo 2023 
m. sausio 4 d. iki sausio 10 d., stab-
domas ligonių lankymas. 

Ligoniams atneštos higienos ir ki-
tos priemonės priimamos darbo die-
nomis nuo 8.00 iki 17.30 val., poilsio 
ir švenčių dienomis – nuo 14.00 iki 

Nuo šiol „Rokiškio Sirenoje“ atsiranda nauja rubrika „Tavo bėdos 
mano“, į kurią gali kreiptis rokiškėnai, turintys įvairiausių problemų ir 
neatsakytų klausimų. 

Mums galite rašyti el. paštu reklama@rokiskiosirena.lt arba 
skambinti tel. +370 666 76777.

16.00 val.  
Siuntiniai ligoniams į palatas pri-

statomi darbo dienomis nuo 15.00 iki 
17.30 val., poilsio ir švenčių dieno-
mis – nuo 14.00 iki 16.00 val.

Apie pacientų sveikatos būklę ar-
timieji galės gauti informaciją telefo-
nu, paskambinę į skyrių gydančiam 
gydytojui, darbo dienomis nuo 12.00 
iki 15.00 val.

VšĮ Rokiškio rajono ligoninės inf. 

Žiema – tinkamas metas skiepytis 
nuo erkinio encefalito

Nacionalinis visuomenės svei-
katos centras prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos (NVSC) 
primena, kad, norint pasirūpin-
ti apsauga nuo sunkios erkių 
platinamos ligos – erkinio ence-
falito – svarbu pasiskiepyti, o tai 
geriausia padaryti žiemą. Pasak 
epidemiologų, kad susidarytų pa-
tikima apsauga, reikia tam tikro 
laiko.

Trys dozės
Patikimiausią ir ilgiausią apsaugą 

garantuoja 3 skiepų dozės: apie 99 
proc. paskiepytųjų įgyja atsparumą 
erkiniam encefalitui 3–5 metams. 
Šaltuoju metų laikotarpiu taikomas 
įprastinis skiepijimo planas, o jau 
prasidėjus erkių aktyvumui reko-
menduojama skiepytis pagal pagrei-
tintą planą. Abu skiepijimo planai 
yra vienodai veiksmingi.

Skiepijantis pagal įprastą planą 
– pirmosios dvi dozės įskiepijamos 
1–3 mėn. intervalu, vėliau trečiosios 
ir sustiprinančiosios dozės įskiepi-
jimo intervalai priklausomai nuo 
vakcinos gamintojo skiriasi, bet, 
dažniausiai trečioji vakcinos dozė 
įskiepijama praėjus 5–12 mėn. po 
antrosios. Pirmoji sustiprinamoji 
dozė įskiepijama praėjus 3 m. po 
trečios erkinio encefalito dozės.

Skiepijantis pagal pagreitintą 
planą nuo erkinio encefalito pri-
klausomai nuo vakcinos gamintojo 
pirmosios dvi dozės įskiepijamos 
7–14 d. intervalu, trečioji – praėjus 
21 d. arba 5–12 mėn. po antrosios 

dozės įskiepijimo. Pasiskiepijus 
pagreitintu planu pirmoji sustipri-
namoji erkinio encefalito dozė turi 
būti įskiepijama po 12–18 mėn. arba 
po 3 m., priklausomai nuo vakcinos 
gamintojo.

Įgytas imunitetas susilpnėja
Labai svarbu nepamiršti, kad 

pasiskiepijus įgytas imunitetas su 
laiku silpnėja, todėl reikia jį nuolat 
palaikyti ir toliau skiepijantis su-
stiprinančiomis dozėmis. Priklau-
somai nuo amžiaus, pasiskiepyti 
reikėtų kas 3–5 m. Visomis erkinio 
encefalito vakcinomis galima skie-
pyti vyresnius nei 1 m. amžiaus vai-
kus ir suaugusius, dėl skiepų reko-
menduojama kreiptis į savo šeimos 
gydytoją.

Nuo Laimo ligos vakcinos nėra 
– rekomenduojama saugotis erkės 
įsisiurbimo tinkamai apsirengus, 
naudojant repelentus (erkes atbai-
dančiomis cheminėmis medžiago-
mis) bei periodiškai save apsižiūrint 
būnant gamtoje ir itin kruopščiai 

grįžus namo.

Erkių platinamų ligų šalis
Specialistai primena, kad užsi-

krėsti erkių platinamomis ligomis 
galima visose šalies apskrityse, tiek 
kaimo, tiek miesto vietovėse. Er-
kėms tinkamiausia drėgna, saulės 
nekaitinama buveinė, todėl gausiau-
sia jų yra lapuočių miškuose. Dau-
giausia erkių aptinkama tose terito-
rijose, kur gausu laukinių gyvūnų 
– nuolatinių jų maitintojų. Erkės su-
tinkamos miško takelių pakraščiuo-
se, tankiuose brūzgynuose: aviety-
nuose, alksnynuose, riešutynuose, 
miško jaunuolyne, kur vešli žolė.

Sudarytas žemėlapis
NVSC specialistai, vykdydami 

erkių platinamų ligų (erkinio ence-
falito ir Laimo ligos) epidemiologi-
nę diagnostiką bei siekdami didinti 
Lietuvos gyventojų informuotumą 
apie šias ligas, sudarė  Lietuvos 
vietovių, kurias užsikrėtusieji 2021 
m. nurodė kaip galimas užsikrėtimo 
vietas, žemėlapį. Naudojantis  že-
mėlapiu galima  sužinoti, kuriose 
vietovėse dažniausiai užsikrečiama 
erkių platinamomis ligomis ir kiek 
užkrėtimo atvejų buvo nustatyta 
2021 m.

Rokiškio VSB inf.

Į „Rokiškio Sirenos“ redakciją kreipėsi Obelių gyventoja (G. S. 
– vardas ir pavardė redakcijai žinomi) norėdama sužinoti ar tikrai 
Obelių ambulatorijoje, priklausančioje VšĮ Rokiškio pirminės as-
mens sveikatos priežiūros centrui, artimiausiu metu, kaip kalba vie-
tos gyventojai, nebeliks dabar dirbančių dviejų šeimos gydytojų, nes 
viena išeina į pensiją, o kita laikinai nedirbs. 

Ar tikrai taip gali nutikti, kad Obelių seniūnijos gyventojai liks be 
šeimos gydytojų, situaciją pakomentavo VšĮ Rokiškio pirminės asmens 
sveikatos priežiūros centro direktorė Danguolė Kondratenkienė: „Taip, 
viena Obelių ambulatorijos gydytoja laikinai nedirbs, ją vaduos tuo pa-
čiu darbo laiku kita šeimos gydytoja. Taigi, Obelių ambulatorija tikrai 
neliks be gydytojo. Dėl to, kad kita šeimos gydytoja planuoja išeiti į 
pensiją, nesu girdėjusi. Tikėtina, jog tai tik gandai“. 

Asociatyvi nuotr.
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Ukrainietė Oleksandra Ne-
stercuk su dviem sūnumis iš 
Donecko į Rokiškį atvyko prieš 
pusmetį. 

Šiuo metu VšĮ Rokiškio pirmi-
nės asmens sveikatos priežiūros 
centre slaugytoja dirbančią moterį 
pacientai kartas palaiko lietuvaite 
– Oleksandra sparčiai mokosi lie-
tuvių kalbos ir juokiasi, kad  sun-
kiausias jos iki šiol girdėtas lietu-
viškas žodis buvo „susitiksime“.

– Kai atvykote į Lietuvą, ko-
dėl pasirinkote Rokiškį, o ne ki-
tus, didesnius miestus?

– Taip sutapo aplinkybės. Iš 
pradžių čia atvažiavo mano drau-
gė su dukra. Tuo metu dar gyve-
nau Ukrainoje, ten situacija buvo 
labai sunki. Draugė paskambino 
ir paragino atvažiuoti, sakė, kad 
čia galime sulaukti pagalbos, gy-
venimą palengvina tai, kad daug 
kas supranta rusiškai. Išvykus į 
Vokietiją ar kitą šalį, būtų daug 
sudėtingiau dėl kalbos barjero. 
Žinoma, jaunesni žmonės ir čia 
nekalba rusiškai, bet vyresni su-
pranta.

– Esate medicinos slaugė,  ar 
kilo sunkumų ieškant darbo pa-
gal profesiją?

 – Darbą pavyko susirasti gana 
lengvai. Kreipiausi į poliklinikos 
direktorę, ji su džiaugsmu priėmė 
ir pasiūlė pagelbėti – reikėjo su-
sitvarkyti dokumentus dėl medi-
cininės licencijos gavimo dirbant 
Lietuvoje ir kitus popierius. Šiais 
klausimais butų buvę labai sunku 
be kitų pagalbos – tai pritrūksta 
kokio popierėlio  ar dar kažko. 
Pati viena nebūčiau susitvarkiusi, 
direktorė labai padėjo. Liepos mė-
nesį pradėjau dirbti.

 – Praėjo vos keli mėnesiai, o 
jau kalbate lietuviškai. Kaip pa-
vyko taip greitai išmokti?

– Kalbu nedaug, bet kai ką jau 
suprantu. Vasarą Rokiškyje buvo 
organizuojami lietuvių kalbos 
kursai. Turėjome puikią dėstytoją. 
Labai norėčiau, kad dar kartą or-
ganizuotų tokius kursus, lietuvių 
kalbos mokymosi procesas vyktų 
greičiau. Dabar mokausi kolekty-
ve, darbo metu, kolegių paklau-
siu, kas ir kaip, jos visada padeda, 
paaiškina. Lietuvių kalba tikrai 
sudėtinga. Žodžiai mūsų klausai 
neįprasti  ir sunkiai ištariami. Bet 
palaipsniui viskas išmokstama. 

– Kaip jus priėmė kolekty-
vas?

– Apie kolektyvą turėtų būti 
atskira kalba – jis nuostabus, man 
šiuo atžvilgiu labai pasisekė. Ko 
bepaklausčiau, bendradarbės vi-
sada padeda, nuramina ir palaiko.

Su pacientais taip pat tenka 

Rokiškyje slaugytoja dirbanti ukrainietė – apie mylimą darbą 
ir sunkiausią lietuvišką žodį

bendrauti, jie domisi, iš kur aš, 
išgyvena kartu. Iš pradžių prade-
du kalbėti lietuviškai, kai kalbos 
atsargos baigiasi, pereinu į rusų 
kalbą. Tada žmonės nustemba, kai 
kurie iš pradžių net nesupranta, 
kad aš ne lietuvė.

– Gyvenant kitoje šalyje ne-
išvengiamai įvairūs nesusiprati-
mai. Su kokiais sunkumais susi-
duriate?

– Aš atviras, komunikabilus 
žmogus, labai mėgstu bendrauti. 
Kalbos barjeras šiek tiek riboja tą 
bendravimą. Jeigu gerai mokėčiau 
kalbą, galėčiau ir su pacientais 
daugiau bendrauti. Bet reikia lai-
ko.

– Ukrainoje ir dabar Lietuvo-
je dirbate medicinos slaugytoja. 
Tai buvo vaikystės svajonė ar 
vėlesnis pasirinkimas?

– Turbūt nuo vaikystės buvo 
tokia svajonė. Mano senelė dirbo 
felčere. Ji man pasakojo visokias 
įdomias istorijas apie savo darbą, 
kaip padėdavo žmonėms. Sene-
lė dirbo Sibire, ten susisiekimas 
buvo sudėtingas. Felčerės atva-
žiuodavo pasiimti arkliais, ji raita 
jodavo gelbėti ligonio…

 Iš pradžių norėjau būti gydyto-
ja, bet nepavyko, tada teko dirbti 

medicinos slaugytoja. Labai my-
liu savo darbą, manau, čia mano 
vieta.  

– Ar dalyvaujate socialiniame 
gyvenime, ar pavyko susirasti 
draugų?

– Teko lankytis renginiuose, 
su bendradarbėmis ėjome į kon-
certą. Rugsėjo mėnesį per miesto 
šventę su kitomis ukrainietėmis 
vaišinome miestelėnus barščiais, 
gruodžio mėnesį Rokiškio muzie-
juje vyko renginys apie lietuvių 
ir ukrainiečių Kalėdas, tai pat ten 
dalyvavome, pristatėme savo pa-
tiekalus.  

– Ar planuojate ir kaip įsi-
vaizduojate savo ateitį?

 – Dabar viskas taip neaišku, 
kad bijau apie kažką galvoti ir 
spėlioti. Mes ir anksčiau galvo-
jome, kad viskas gerai, o paskui 
vieną dieną bac – ir ateities planai 
sugriuvo. Kol kas gyvensime čia, 
o kas bus po metų ar penkerių, ne-
žinome.

Vaikai lanko mokyklą, jaunes-
nysis sūnus eina į trečią klasę, o 
vyresnysis – į septintą. Mokykloje 
dėsto lietuvių kalba, vaikų adap-
tacija vyksta gana greitai. Šiuo 
metu mokiniams atostogos. Jau-
nėlis sūnus kartais net pravirks-

ta, sako, kad pasiilgo mokyklos, 
mokytojo ir draugų. Jiems viskas 
patinka, tik vyresnėlis dažniau 
susiduria su kalbos problemomis, 
nes kai kurie mokytojai visai ne-
kalba rusiškai.

– Turbūt Lietuva ir iki šiol 
nebuvo Jums visai nepažįstama 
šali, tačiau kai čia apsigyveno-
te, ar buvo dalykų, kurie labai 
nustebino?

– Kai atvažiavau į Lietuvą, 
labai susižavėjau jūsų gamta. Ir 
mūsų gamta įvairi, nes Ukraina 
didelė – viename regione stepės, 
kitame – kalnai, trečiame – jūra. 
Aš gyvenau ten, kur aplinkui ste-
pės ir laukai. Miškų mažai, van-
dens telkinių irgi. O pas jus tiek 
miškų, ežerų – širdis džiaugiasi!

Nustebino ir žmonės – labai 
atjaučiantys, padedantys, nei kar-
to neteko susidurti su neigiama 
reakcija. Iki atvykimo žinojau 
tik tiek, kad Lietuva yra Baltijos 
šalis, daugiau nieko. Kai atvažia-
vau, supratau, kad savo dvasia 
šalis man artima. Nesujaučiu čia 
svetima ar nereikalinga. Jeigu dar 
išmokčiau lietuviškai, būtų idea-
lu.

– Koks sunkiausias lietuviš-
kas žodis, kurį jūs girdėjote?

– Kažkodėl man labai sunkus 
žodis buvo „Susitiksime“, bet įsi-
dėmėjau jį iš pirmo karto, o kai 
kuriuos paprastesnius  žodžius 
įsimenu tik iš 10 karto.

Kai apsigyvenome Rokiškyje ir 
šeimininkai pradėjo kalbėti lietu-
viškai, net nesupratau, kur prasi-
deda, o kur baigiasi žodis, viskas 
atrodė kaip vientisas tekstas, da-
bar bent jau atskiriu žodžius.

– Kokias vietas aplankėte be 
Rokiškio, kas paliko įspūdį?

– Buvome prie didžiulio Sar-
tų ežero, važiavome į Zarasus, 
Anykščius – gražūs miesteliai. 
Lankėmės ir Vilniuje, tačiau ten 
daug žmonių, ne visai komfortiš-
kai jaučiausi. Iki karo Doneckas 
buvo milijoninis miestas – daug 
žmonių, daug transporto. Tačiau 
kai atvažiavau čia, supratau, kad 
man labiau patinka mažesni mies-
teliai, kur vieni kitus pažįsta, 
mažiau judėjimo, viskas jaukiau 
ir paprasčiau. Jeigu dar turėčiau 
namus kažkur miške, būtų visai 
nuostabu.

O. Nestercuk sako, kad labiausiai Lietuvoje ją nustebino gamta ir žmonės.

Ant O. Nestercuk veido – Ukrainą palaikantys ženklai.
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Kristina RAMANAUSKAITĖ

Rokiškio rajone, Pagrandžių 
kaime gyvenanti Otilija Mulak 
sako anksčiau tik pajuokauda-
vusi, kad sulauks šimto metų, 
todėl dabar, priimdama jubi-
liejinius sveikinimus stebisi – 
tai tikras stebuklas.

„Ūsuotasis berniukas“ 
Sausio 6-ąją gimusi, tačiau 

pagal dokumentus sausio 3 dieną 
šimto metų sukaktį mininti Oti-
lija Rokiškyje gyvena kartu su 
dukra Ausma Šimėniene. Jubi-
liatė prisipažįsta visą gyvenimą 
sunkiai dirbusi, o laikas prabėgo 
greitai. 

„Genys margas, gyvenimas – 
dar margesnis“, – sako guvi šim-
tametė. 

O. Mulak gimė Lietuvoje, ta-
čiau ištekėjusi kelis dešimtme-
čius gyveno Latvijoje. Dirbo fer-
moje, prižiūrėjo teliukus, o kai 
fermos nebeliko, ganė karves, 
dirbo lauko darbus. 

„Aš nuo 16 metų pas Miškinį 
ėjau kiaulių liuobti. Tas gaspa-
dorius turėjo daug žemės. Dirb-
dama nušalau veidą, aplink lūpas 
šašai atsirado, tai gaspadoriaus 
tarnas vis šaukdavo: kur gi mūsų 
berniukas šašuotais ūsais? Ėjau 
pas tokią žinovę, kuri gydydavo, 
ji davė tepalo. Juo vis teplioda-
vausi veidą. Ilgai gydžiausi, gal-
vojau, kad liks žymės, raudonos 
dėmės, bet viskas išnyko“, –  į 
jaunystės prisiminimus grįžta 
Otilija. 

Pažintis su Juriu 
Po pažinties su vyru Juriu mo-

teris ilgam paliko Lietuvą ir iš-
vyko gyventi į Latviją. 

„Kai susipažinome, man jau 
buvo nemažai metų – apie 30. 
Juris buvo 17 metų vyresnis vy-
ras. Jis jau turėjo kitą moterį, kai 
ji numirė, liko vienas“, – kalba 
Otilija ir prisipažįsta, kad bū-
simasis vyras ne iškart jai į akį 
krito, tačiau giminaitė įkalbėjo 
susituokti su juo. 

Otilija ištekėjo už Jurio – lie-
tuvio, kuris niekada nebuvo Lie-
tuvoje, Latvijoje gimė ir užaugo 
judviejų dukra Ausma. Otilijai 
teko visus keturis namų kampus 

Šimto metų sulaukusi Otilija: „Tai kaip stebuklas“  

laikyti, rūpintis vyresniu vyru, 
tačiau sunkus gyvenimas išugdė 
tvirtą charakterį. 

„Juris vis sakydavo: tu jauna, 
gali dirbti. Nueinam bulvių kas-
ti, aš vieną vagą nukasu, jis tokį 
galiuką. Tada supykusi pasakiau: 
geriau visai išeik iš vagos, kad 
nematyčiau, bus lengviau, bet 
nepalikdavau jo bėdoje“, – pasa-
koja šimtametė.  

Skaityti išmokė brolis 
Otilija sako, kad  nei vienos 

dienos nėra lankiusi mokyklos. 
Skaityti išmoko padedama vy-
resniojo brolio Žano. 

„Tėvai paklausė, ar noriu eiti į 
mokyklą. Bet vaikas yra vaikas: 
pasakiau, kad nenoriu. Tai ir ne-
spaudė“, – dabar apgailestauja 
pašnekovė. 

Vyresnis brolis baigė 4 klases, 
jaunesnysis brolis Karlis mokėsi 
dvejus metus. Žanas pamokė se-
serį ir skaičiuoti. Otilija iki šiol 
puikiai skaičiuoja, kaip juokauja 
dukra, mamos nepavyktų lengvai 
apgauti. Dar ne taip seniai, jau 
įkopusi į devintą dešimtį Otilija 

prekiaudavo turguje medumi ir 
puikiausiai susitvarkydavo. Pa-
klausta, ar gražų gyvenimą nu-
gyveno, močiutė sako, kad buvo 
ir gerų dienų, ir blogų. 

„Vieni gyvena geriausiai, o 
ieško visokių priekabių. Ten, kur 
reikia pakentėti, patylėti“, – savo 
patirtimi dalinasi pašnekovė. 

Gyvena su dukra 
Po vyro mirties, 1987 m. Oti-

lija grįžo į Lietuvą. Gyvenimo 
čia ir ten nelygina, anot pašne-
kovės, kai dirbi, visur gerai. Iš 
pradžių gyveno viena, o pastarąjį 
dešimtmetį – su dukra Ausma. 
Anksčiau retai nugriebdavusi 
laiko poilsiui, dabar šimtametė 
laiką leidžia ramiau, daugiausiai 
būna namuose, į lauką  išeina tik 

sulaukusi šiltesnių orų. Kartais 
paskaito spaudą, anksčiau mėg-
davo žiūrėti televizorių, klausy-
tis radijo, megzti, augino gėles. 
Per televiziją visada pirmiausiai 
laukdavo dalykinės informaci-
jos, žiūrėdavo žinias, krepšinio 
rungtynes, pasidžiaugdavo anū-
kų įmestais kamuoliais ir su-
rinktais taškais, tik paskui laiko 
skirdavo serialams. Mama besi-
rūpinanti dukra Ausma į Lietuvą 
persikėlė ištekėjusi už lietuvio, 
už poros metų bus jau pusę am-
žiaus, kaip moteris gyvena čia, o 
latvių kalbą beveik pamiršo. 

Kuklus maistas 
Bandydama įminti mamos il-

gaamžiškumo paslaptis, Ausma 
sako, kad viena iš priežasčių gali 
būti  kuklus maistas – pradžioje 
iš neturėjimo ir nepritekliaus, o 
vėliau – iš įpratimo. 

„Vakarienės mama dabar be-
veik nevalgo, turi savo bufetėlį, 
kur yra sausainukų, tai užkanda. 
O šiaip visą laiką kopūstai ir ko-
pūstai – vandenyje virti be rieba-
lų, troškinti. Kai apsigyveno Ro-
kiškyje, ir mane vis vaišindavo 
kopūstais, bet man nelabai pa-
tikdavo toks maistas“, – juokia-
si   pašnekovė. – „Dar kruopas 
virdavo, grybus iki šios dienos 
valgo, jos skrandis geras. Valgo 
ir saldumynus, labiausiai mėgsta 
naminius kaimiškus sausainius 
be priedų iš Blažio kepyklėlės.  

Blynus gali valgyti ir pusry-
čiams, ir pietums, ir vakarienei. 
Pirmą kartą valgys su uogiene, o 
kitus kartus – be priedų“. 

Prisiminimai 
70-metį jau atšventusi, bet 

mamos jaunystės geną ir energiją 
perėmusi A. Šimėnienė prisime-
na, kad anksčiau šeima gyveno 
labai sunkiai, gelbėjo nuosavas 
ūkis. Tėvai laikė vištas, kiau-
lę, karvę. Pinigų užtekdavo tik 
duonai nusipirkti, o atlygį tėvai 
kartais gaudavo ne pinigais, o 
grūdais.  

„Prastai rengdavausi. Atsime-
nu, buvo Naujieji metai, o mano 
amžius buvo jau „pusę panelės“.   
Latvijoje vilną buvo galima iš-
mainyti į medžiagą, tačiau ta me-
džiaga buvo tokia šiurkšti, kad 
maišai grūdams atrodė švelnes-
ni. Pasiuvo man iš tos medžia-
gos suknelę, basutes nukaino-
tas nupirko, einu koridoriumi ir 
džiaugiuosi, kad taip nuostabiai 
atrodau, kokia graži suknelė – iki 
šiandien šis atsiminimas toks gy-
vas“, – pasakoja A. Šimėnienė. 

Kasmet po du 
Pagrandžių kaime gyvenančią 

šimtametę O. Mulak pasveikinti 
atvyko Rokiškio kaimiškosios 
seniūnijos seniūnė Dalia Janu-
lienė. Pasak seniūnės, tokio jubi-
liejaus sulaukia retas seniūnijos 
gyventojas, paskutinį kartą šim-
tametį seniūnijoje teko sveikinti 
prieš ketverius metus.

 Rokiškio rajono savivaldybės 
administracijos Socialinės para-
mos ir sveikatos skyriaus vedėjo 
pavaduotojos Zitos Čaplikienės 
teigimu, Rokiškio rajone daž-
niausiai šimtmečio kasmet su-
laukia po du ilgaamžius, o pernai 
pasveikinti net trys jubiliatai. 
Rajono tarybos sprendimu, jiems 
skiriamos  vienkartinės 138 Eur 
išmokos.  

Ausma Šimėnienė rūpinasi garbingo amžiaus sulaukusia mama. 
(„Rokiškio sirenos“ nuotr.)

Šimtmečio proga – saldžios dovanos.

Seniūnė Dalia Janulienė greitai rado bendrą kalbą su jubiliate. Jubiliatė  sulaukė daug sveikinimų ir svečių.
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Padėkų popietėje džiaugtasi bendryste
Gruodžio pabaigoje Rokiškio 

socialinės paramos centre vyko 
Padėkų popietė, į kurią buvo 
pakviesti socialiniai partneriai, 
kolegos, rėmėjai, draugai ir ben-
draminčiai, dalinęsi bendrystė 
su Centro darbuotojais ir pas-
laugų gavėjais ištisus metus.  

Neatidėkime rytdienai
„Rūpestis kiekvienu – mūsų 

pareiga ir atsakomybė, tačiau vie-
nas lauke – ne karys, o daug ran-
kų – didelę naštą pakelia“, – į su-
sirinkusiuosius kreipėsi renginio 
vedėja.

Bendryste ir gražiais darbais, 
kuriuos galima nuveikti kartu, 
džiaugėsi Rokiškio socialinės pa-
ramos centro direktorė Jolanta 
Paukštienė. 

„Jeigu galime padaryti gerą 
darbą šiandien, neatidėkime ryt-
dienai, nes geras žodis sukuria pa-
sitikėjimą, graži mintis – pagilina 
esmę, o gražus darbas – sukuria 
meilę. Dalinkimės tuo gerumu 
vieni su kitais“, – sakė direktorė. 

Įteikė dovanėles
Rokiškio socialinės paramos 

centro direktorė J. Paukštienė 
įteikė 30 padėkų ir Dienos centro 
žmonėms su negalia lankytojų 
sukurtas dovanėles savanoriams, 
kultūros, verslo, švietimo įstaigų, 
bendruomenių, jaunimo organi-
zacijų atstovams, talkinusiems 
renginių, švenčių metu ir vykdant 
mokymus, edukacijas ir kitose 
veiklose.   

Šventinę popietę praskaidrino 
Rokiškio Rudolfo Lymano muzi-
kos mokyklos pučiamųjų ansam-
blio atliekami kūriniai.

Už gerus darbus
Rokiškio SPC padėkos už ben-

dradarbiavimą ir atminimo dova-
nėlės buvo įteiktos:
• Rokiškio rajono visuomenės 

sveikatos biuro direktorei Agnei 
Šapokaitei už bendradarbia-
vimą, sveiko gyvenimo būdo 
skatinimą, dovanas, paskaitas ir 
edukacijas.

• Pakriaunių bendruomenės pir-
mininkei Alai Nikitinai už nuo-
širdžią pagalbą ir pagamintą 
skanų troškinį Obelių savaran-

kiško gyvenimo namų paslaugų 
gavėjams.

• Rokiškio rajono savivaldybės J. 
Keliuočio bibliotekos direktorei 
Alicijai Matiukienei už nuolati-
nį bendradarbiavimą ir pakvieti-
mus į įvairias, nemokamas edu-
kacijas, pramogas, mokymus, 
suteiktą galimybę eksponuoti 
Rokiškio socialinės paramos 
centro paslaugų gavėjų darbų 
parodas įvairiuose bibliotekų fi-
lialuose.

• Rokiškio kultūros namų Juo-
dupės padalinio vadovei Astai 
Jakuntavičienei už nuoširdžius 
koncertus Obelių savarankiš-
kiems gyvenimo namams.

• Rokiškio jaunimo organizacijos 
sąjungos „Apvalus stalas“ va-
dovei  Birutei Bagdonienei už 
nuoširdų bendradarbiavimą, nu-
kreipiant ilgalaikius savanorius 
į Rokiškio socialinės paramos 
centrą.

• Birutei Dapkienei už edukaci-
jas, pagalbą, paramą bei suteiktą 
galimybę Rokiškio socialinės 
paramos centro paslaugų gavėjų 
parodas eksponuoti Salų dvare.

• Rokiškio rajono savivaldybės 
švietimo centro metodininkei 
Daliai Valskienei už dalijimąsi 
gerąja patirtimi ir suteiktą gali-
mybę dalyvauti tarptautiniame 
projekte „Octopus“.

• Rokiškio Dekanato Caritas va-
dovei Dangirai Šatienei už pa-
galbą, paramą ir bendrystę daly-
vaujant įvairiose akcijose.

• Rokiškio profesinio mokymo 
centro direktorei Dianai Giedri-
kienei už dalijimąsi gerąja patir-
timi.

• Elenai Sasnauskaitei už ben-
drystę ir nuolatinę paramą spau-
dos leidiniais.

• Elytei ir Povilui Kubiliams už 
geranoriškumą, nuolatinį ben-
dradarbiavimą ir finansinę pa-
ramą.

• Jonui Rubikiui už finansinę pa-
ramą Jūžintų dienos ir trumpa-
laikės socialinės globos centrui. 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
Rokiškio skyriaus vadovei – sa-
vanorei Jurgitai Erslovienei už 
nemokamus mokymus „Šeši pir-
mosios pagalbos įgūdžiai, kurie 
gali išgelbėti gyvybę “.

• Rokiškio įmonės UAB „Daivi-
da“ mėsinės direktoriui Justinui 
Kanopai už nupirktus du sė-
dmaišius Dienos centrui asme-
nims su negalia.

• Rokiškio krašto muziejaus Lan-
kytojų aptarnavimo ir eduka-
cijos skyriaus vedėjai Laimai 
Klasinskienei už edukacinius 
užsiėmimus Obelių savarankiš-
ko namų paslaugų gavėjams.

• Individualios įmonės vadovei 
Laimai Sadauskienei už gražią 
bendrystę ir paramą saldumy-
nais.

• Linai Dūdaitei-Kralikienei ir 
Nerijui Kralikui už dalyvavimą 
Rokiškio paramos centro ren-
giniuose, straipsnių rašymą bei 
fotoreportažus.

• Rokiškio rajono savivaldybės 
merui Ramūnui Godeliauskui 
už nuolatinį dėmesį ir šiltus pa-
sveikinimus visų Rokiškio soci-
alinės paramos centro švenčių ir 
renginių metu.

• Bajorų kultūros centro meno va-
dovei ir režisierei Nijolei

• Čirūnienei už teatrinius moky-
mus ir neatlygintiną savanorišką 
veiklą, skatinant jaunuolius vai-
dinti.

• Įmonės UAB „Darola“ vadovui 
Pranui Blažiui už paramą, pa-
galbą Rokiškio socialinės para-
mos centro švenčių ir renginių 
metu.

• Kapelai „Brigadėla“ ir jos va-
dovui Rimvydui Kirstukui už 
koncertines programas Rokiškio 
socialinės paramos centro rengi-
niuose.

• Rajono laikraščio „Rokiškio 
Sirena“ kolektyvui už nuolatinį 
bendradarbiavimą, profesiona-
lumą ir paslaugų bei renginių 
viešinimą.

• Seimo nariui Vidmantui Kano-
pai už paramą, pagalbą Rokiškio 
socialinės paramos centro šven-
čių ir renginių metu.

• Rokiškio kūno kultūros ir sporto 
centro direktoriui Tadui Stakė-
nui už suteiktą galimybę nemo-
kamai naudotis sporto sale jau-
nuoliams.

• Valiui Kazlauskui už pilietišku-
mo ugdymą, edukacijas bei pa-
ramą Obelių savarankiško gyve-
nimo namų paslaugų gavėjams.      

• Vidmantui Mikučioniui už ge-
ranoriškumą ir neatlygintiną pa-
galbą atliekant ūkio darbus.

• Vilhelmui Jasiulioniui už nuo-
latinę bendrystę ir skaniausią 
medų.

• Rokiškio Rudolfo Lymano mu-
zikos mokyklos mokytojai Vi-
lijai Urbonienei už nuoširdžius 
koncertus Rokiškio socialinės 
paramos centro padaliniuose.

• Rokiškio R. Lymano muzikos 
mokyklos direktorei Vilmai Ste-
putaitienei už koncertines pro-
gramas švenčių, renginių metu 
Dienos centre asmenims su ne-
galia.

• Zitai Verbickienei už gerano-
rišką, nuoširdų bendravimą ir 
bendradarbiavimą,  draugišką 
kaimynystę ir laiku ištiestą pa-
galbos ranką Jūžintų dienos ir 
trumpalaikės socialinės globos 
centro paslaugų gavėjams.

„Rokiškio Sirenos“ inf.

J. Paukštienė dėkoja V. Kazlauskui. Šventės akimirka.

A. Šapokaitės rankose – saldi dovana.

J. Paukštienė įteikė padėkas. (Rokiškio socialinės paramos centro nuotr.) Į šventę susirinko patys artimiausi Rokiškio socialinės paramos centro draugai ir partneriai.
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Dėl gandų, kad vaikams par-
davinėja narkotikus, vyriškis 
taip supyko, kad galimą kalti-
ninką nustūmė nuo riedžio ir 
sudavė jam į veidą.

Nustūmė nuo riedžio
2022 m. lapkričio 17 d., apie 

17.30 val. T. Š. Rokiškio rajone 
riedžiu iš bibliotekos važiavo iki 
namų. Jau buvo tamsu, jam rie-
dant pro automobilį „Audi A6“, 
pastatytą prie krūmų keliuke, iš 
automobilio išlipo vyriškis, kuris 
atbėgo link T. Š. ir nustūmė jį nuo 
riedžio. Nustumtasis atpažino 
vyriškį, tai buvo M. D. Nuken-
tėjusysis T. Š. nuo riedžio griuvo 
ant žemės, o nespėjęs atsikelti, 
tik pakėlęs galvą nuo grindinio, 
staiga pajuto smūgį į veido deši-
nę pusę, todėl susiėmęs už galvos 
liko gulėti. Dėl suduoto smūgio 
jam skaudėjo dešinys paakys ir 
nosis. M. D. tuo metu nuėjo link 
automobilio, o nukentėjusysis 
atsikėlė nuo grindinio, pasiėmė  
riedį ir nuėjo į namus, nes neto-
li gyveno, kur apie įvykį pranešė 
policijai.

Būtų nubaustas
Tą dieną apie 17.49 val. poli-

cijos pareigūnai gavo pranešimą, 
jog pranešėją prieš kelias minutes 
nustūmė nuo riedžio ir trenkė jam 

Vyras, būdamas girtas, primu-
šė žmoną ir išvažiavo iš namų, bet 
kelionė nebuvo ilga, nes jį sustab-
dė ir nubaudė policijos pareigū-
nai.

Gėrė namuose
Praėjusių metų spalio 22 d., apie 

21.55 val., Rokiškio rajone, K. K. 
namuose sumušė žmoną S. K. ir gir-
tas vairavo savo automobilį „Audi 
A4“.

Per apklausą kaltinamasis prisi-
pažino kaltu, nuoširdžiai gailėjosi 
ir paaiškino, kad tą dieną su žmona 
S. K. gėrė namuose. Begeriant jie 
susiginčijo, todėl sutuoktinis no-
rėjo išeiti iš namų, tačiau žmona jį 
sugriebė už marškinėlių ir bandė jį 
sulaikyti, tada pora susistumdė. 

Kad žmona nuo jo atsikabintų, K. 
K. jai trenkė vieną kartą kumščiu į 
veidą. Moteris nuo smūgio nukrito, 
tada vyras vieną kartą, bet nestipriai 
jai spyrė. Po konflikto vyriškis išė-
jo iš namų, sėdo į savo automobilį 
„Audi A4“ ir išvažiavo.

Trenkė į nosį
Nuketėjusioji S. K. pasakojo, kad 

spalio 22 d. namuose geriant alų su 
vyrų K. K. įvyko žodinis konflik-
tas, dėl to vyras pradėjo ją vadinti 
necenzūriniais žodžiais, kumščiu 
trenkė į nosį. Nuo smūgio žmona 
pargriuvo ant grindų ir gavo spyrį 
su koja į kairįjį šoną. Taip vyras jai 

Nustūmė nuo riedžio ir 
smogė į veidą 

Sutuoktinių išgertuvės: žmona 
sumušta, o vyras nubaustas

kumščiu į veidą. Iš įvykio apžiūros 
protokolo matyti, kad vietos ap-
žiūros metu niekas nepaimta, o ant 
nukentėjusiojo T. Š. dešinės veido 
pusės, po akimi matyti paraudimas, 
nubrozdinta nosis, tačiau medikų 
pagalbos nereikėjo. Nukentėju-
sysis medikų iš karto atsisakė, tik 
nori, kad kaltinamasis M. D. būtų 
nubaustas, ieškinio nereiškia, nes 
riedis nesugadintas.

Platina narkotikus
Per apklausą kaltinamasis M. 

D pasakojo, kad T. Š. pažįsta tik 
nuo vasaros, jis gyvena tame pa-
čiame miestelyje. Visas miestelis 
kalba, kad pažįstamas T. Š. platina 
vaikams narkotikus. Kaltinama-
sis buvo sutikęs T. Š miestelyje ir 
ne kartą jam yra sakęs, kad baigtų 
vaikams pardavinėti narkotikus, 

sukėlė skausmą, ant nosies atsirado 
žaizda ir pradėjo bėgti kraujas, todėl 
žmona iš karto iškvietė policiją.

Alkoholio kvapas
Spalio 22 d. policijos pareigūnai 

dėl smurto artimoje aplinkoje reaga-
vo į pranešimą Juodupėje. Pranešėja 
nurodė, kad po konflikto ją sumušęs 
vyras K. K. išvažiavo su žalios spal-
vos automobiliu „Audi A4“.

Dirbantys pareigūnai pastebėjo, 
kad pro šalį pravažiavo žalios spal-
vos automobilis, tuomet jie sėdo į 
tarnybinį automobilį ir nuvažiavo 
iš paskos, įjungę garso ir šviesos 
signalus. 

Automobilis „Audi A4“ sustojo 
Kalnų g., jame buvo vienas vairuo-
tojas K. K. Pareigūnams paklausus 
vyro ar jis vartojo alkoholį, tas iš 
karto prisipažino, kad gėrė su žmo-
na. Pareigūnai atliko vairuotojui 
neblaivumo nustatymo testą, tačiau 
vairuotojui K. K. pavyko eiti tiesiai 
linija, pataikyti pirštu į nosies galą, 

tačiau jis nekreipė į tai dėmesio. 
Miestelyje kalbos nesiliovė, todėl 
M. D. trūko kantrybė, nes jis pats 
turi mažų vaikų ir nenori, kad jie 
gautų narkotikų. Tądien M. D., 
laukdamas draugo gatvėje, pamatė 
T. Š. ir supyko, kad jis važinėjasi 
lyg niekur nieko, todėl nustūmė 
nuo riedžio ir pasakė, kad baigtų 
prekiauti narkotikai, T. Š. kažką 
jam dar burbtelėjo, todėl kaltina-
mais supykęs šėrė jam vieną kartą 
į veidą, bet daugiau nieko nedarė.

Kontroliuoti elgesį
Parenkant kaltinamajam M. D. 

bausmę, teismas atsižvelgė į tai, 
kad jis prisipažino kaltu ir nuošir-
džiai gailisi, bet buvo teistas, tačiau 
paskirtos laisvės bausmės neatli-
kęs, todėl teistumas neišnykęs, ne-
dirbantis.

Kaltinamajam M. D. pirmą kar-
tą skiriama arešto bausmė 30 parų, 
kad ne tik nubausti, bet ir kontro-
liuoti elgesį, todėl vykdymo termi-
nas atidėtas 6 mėnesiams ir paskir-
ta intensyvi priežiūra – neišeiti iš 
namų nuo 22 iki 6 val., jai tai nesu-
siję su darbu, dirbti arba registruo-
tis Užimtumo tarnyboje, neišvykti 
iš gyvenamosios vietos miesto ribų 
be leidimo.

„Rokiškio Sirena“ inf.

tik nuo jo sklido stiprus alkoho-
lio kvapas. Pirmu tikrinimu (22.50 
val.) jis pripūtė 2,09 promiles, antro 
tikrinimo metu jam nustatytas  2,06 
promilių girtumas. Su tikrinimo re-
zultatais vairuotojas.

Apžiūrėjo medikai
Žmona K. K. buvo pristatyta į 

Rokiškio rajono ligoninę, kur po 
apžiūros jai nustatytas galvos su-
trenkimas, ant nosies matėsi žaizda, 
mėlynės, patinimas. Žmona nenori, 
kad vyrui K. K. būtų paskirtas ap-
ribojimas su ją bendrauti ar prie jos 
artintis, nes turi bendrą vaiką, pora 
kartu gyvena 9 metus. 

Du nusikaltimai
Parenkant bausmės dydį, teismas 

atsižvelgė į tai, kad kaltinamasis 
K. K., būdamas girtas, padarė du 
nusikaltimus, savo kaltę pripažino, 
neteistas, tačiau baustas administra-
cine tvarka, dirba pagal verslo liu-
dijimą.

Vyrui K. K. skirti viešieji darbai 
4 mėnesiams, įpareigojant per šį 
laiką valstybei nemokamai dirbti po 
20 valandų per mėnesį visuomenės 
labui, 2 000 Eur dydžio bauda ir 
uždrausta 2 metams vairuoti trans-
porto priemonę. Automobilis „Audi 
A4“, kaip nusikaltimo padarymo 
priemonė konfiskuotas valstybės 
nuosavybėn.

„Rokiškio Sirena“ inf.

KRONIKA

Motina sūnų „auklėjo“ šepečiu, vyras 
moterį mušė... šaukštu

Pašalino nuvirtusį medį

Sausio 2-oji, pirmadienis, Rokiškio rajone nepraėjo be incidentų, 
kuriuos sukėlė alkoholis. 
Sausio 2 dieną, 15 val., Rokiškio rajone, moteris (gim. 1975 m.), 
smurtavo prieš trylikametį sūnų, kuriam sudavė smūgius medinio 
šepečio kotu į veidą, į abi rankas, tokiu būdu sukėlė savo sūnui 
fizinį skausmą. Mažametis perduotas į socialinių paslaugų centrą. 
Tą pačia dieną, 23.20 val., Rokiškyje, neblaivus (2,81 prom. girtu-
mas) vyras (gim. 1973 m.) smurtavo prieš neblaivią (0,90 prom. gir-
tumas) moterį (gim. 1969 m.). Vyriškis jau sudavė ne mažiau kaip 
15 smūgių metaliniu šaukštu į abi rankas. Įtariamasis sulaikytas. 

Sausio 2-ąją, 01.09 val., Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarny-
bos ugniagesiai gavo pranešimą, kad Lukščių kaime, Jūžintų se-
niūnijoje, ant kelio nuvirtęs medis. Ugniagesiai supjaustė ant kelio 
nuvirtusį medį, patraukė į šalikelę, nušlavė kelio dangą.

Sausio 3 d. 10 val. gautas pranešimas, kad Rokiškio gatvėje, Ske-
mų kaime, Rokiškio kaimiškoje seniūnijoje, dūmtraukyje dega suo-
džiai.

2022 m. gruodžio 31 d. Kalvių kaime, Gintynių gatvėje, Kamajų 
seniūnijoje, buvo atsukta 10/0,4 kV komplektinės transformatori-
nės Km-520 galios transformatoriaus TSMA-160 alyvos išleidimo 
varžtas, išleista ir pavogta galios transformatorinių izoliacinė alyva. 
Nuostolis – 224 eurai.

Planuojami sausio 
mėnesio reidai

Gal šiemet išsikelkite sau naują iššūkį – nepažeidinėti kelių eismo 
taisyklių?

 
O kad būtų lengviau – informacija apie planuojamus sausio mėnesio 

reidus:
Sausio 13–16 d. – vairuotojų, įskaitant dviračių ir elektrinių paspirtukų, 

blaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių ar kitų psichiką veikiančių medžia-
gų kontrolė.

Sausio 18–20 d. – vairuotojų sustojimo prieš pėsčiųjų perėjas, kai to 
reikalaujama pagal taisykles, kontrolė.

Sausio 23–26 d. – pavojingo ir chuliganiško vairavimo, manevravimo, 
lenkimo, kur tai draudžiama daryti, važiavimo per sankryžas, šviesoforo 
signalų paisymo kontrolė ir vairuotojų veiklos, nesusijusios su vairavimu, 
kontrolė.

Sausio 30–31 d. – saugos diržų, saugos šalmų, vaikams skirtų specialių 
sėdynių (prisegimo sistemų) naudojimo kontrolė.

Primename, kad nebūsime saugūs, jei elgsimės neatsakingai, nesaugo-
sime savęs ir nesirūpinsime kitais eismo dalyviais.

Panevėžio apskrities VPK inf.

Dūmtraukyje degė suodžiai

Pavogė izoliacinę alyvą

Sausio 4 d. 10 val. Rokiškio rajone, Obelių mieste, Dirbtuvių gatvė-
je, iš sandėliuko pavogta stiklainių su marinuotomis ir raugintomis 
daržovėmis bei uogienėmis. Nuostolis – 170 eurų.

Sausio 3 d. 10 val. 37 min. gautas pranešimas, kad Parokiškės 
gatvėje, Rokiškio mieste, po automobilių avarijos (susidūrimo) rei-
kalinga pagalba nuvalyti kelio dangą.

Po Naujųjų šventimo pritrūko maisto?

Prireikė pagalbos nuvalyti kelio dangą

Sausio 4 d. 19 val. 41 min. gautas pranešimas iš Panevėžio apskri-
ties vyriausiojo policijos komisariato, kad Panemunėlio sen. Kavolių 
kaime, Valkupio gatvėje,  laukuose užklimpo policijos automobilis. 
Atvykus priešgaisrinės gelbėjimo tarnybai, pareigūnų automobilis 
ištrauktas.

Laukuose užklimpo policijos automobilis

Asociatyvi „Rokiškio sirenos“ nuotr.

Asociatyvi „Rokiškio sirenos“ nuotr.
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IN MEMORIAM
Eleonora Pakšytė-Šilinienė 
(1929-2023)
Mums atrodo, kad praeina metai, o praeinam 
iš tiesų tik mes. (R. M. Rilkė)
2023 –uosius metus pradėdami obeliečiai 
atsisveikina su ilgamete gimnazijos  lietuvių 
kalbos ir literatūros mokytoja, senosios 
kartos inteligente, tikra erudite, savo 
darbo profesionale, saviveiklos entuziaste, 

raiškaus žodžio ugdytoja, šokių mokytoja, ,,Senolių“ klubo telkėja Eleonora 
Pakšyte-Šiliniene.
Mokytoja Eleonora daugiau kaip šešis dešimtmečius Obeliuose prasmingai 
gyveno, dirbo, aukojosi. Gebėjo strategiškai mąstyti, subtiliai vadovauti, 
rasdavo gerą žodį kiekvienu gyvenimo atveju. Ji degė aistra gyventi, buvo 
fenomenalios atminties istorijos liudytoja, paprasta, bet kartu poetiškai 
unikali.
Eleonora palaidota Pandėlio kapinėse.                                                     

Obelių gimnazijos bendruomenė

IN MEMORIAM
Algimanta Raugienė (1941–2023)
Lietuvoje žinoma kaip „Kriaunų ragana“, 
būrėja, įvairių televizijos laidų dalyvė, sulaukusi 
didelio žiniasklaidos dėmesio.
Nuo 1959 dirbo kultūrinį darbą, 1964–1967 m. 
Kazliškio kaimo kultūros namuose, nuo 1967 
m. Rokiškio rajoniniuose kultūros namuose 
metodiste-dailininke, 1972–1974 m. Rokiškio 
krašto
muziejuje moksline bendradarbe. Vėliau 10 m. 
dirbo Zarasų ekskursijų biuro Rokiškio fi liale 

ekskursijų vadove, neetatine vadove, dėstė Rokiškio kultūros mokykloje. 
1980–1982 m. dirbo
Rokiškio centrinėje bibliotekoje dailininke apipavidalintoja. 1987–2012 m.  
buvo Kriaunų istorijos muziejaus vedėja, čia veikė jos kolekcionuotų raganų 
paroda.
Laisvalaikiu nuo mažų dienų tapė, kūrė eilėraščius. Surengė per 10 
personalinių tapybos darbų parodų Rokiškio, Zarasų rajonuose. Rokiškio 
literatų klubo „Vaivorykštė“ narė nuo įkūrimo
pradžios, publikavo eilėraščius rajoninėje spaudoje. Aktyvi kultūrinių ir 
visuomeninių renginių dalyvė. Domėjosi netradicine medicina, bioenergetika, 
magija. Rinko etnografi nę medžiagą, užrašinėjo tautosaką, paskelbė 
kraštotyrinių straipsnių, išleido dvi knygas: „Kriaunose ieškokite kriauniečių“ 
ir „Į purpurinį dangų su šluotražiu“, bendradarbiavo rengiant monografi ją 
„Obeliai. Kriaunos.“

Rokiškio krašto muziejus

Žodžiai nepaguos, nenuramins, gal tik tyliai primins, kad 
esame kartu liūdesio valandą. Dėl mamos mirties nuoširdžiai 

užjaučiame Raimondą Gailiūną. 
Rokiškio jaunimo centro bendruomenė

Krašto apsaugos ministerija sudarė šių 
metų karo prievolininkų sąrašus

Siūloma didinti šalpos
neįgalumo pensijas 
4,3 tūkst. žmonių

Vyraujant permainingiems orams, 
aplinkosaugininkai įspėja 
žvejus dėl plono ledo ant ežerų

Krašto apsaugos ministerija 
(KAM) ketvirtadienį sudarė šių 
metų šauktinių sąrašą.

Į devynis mėnesius trunkančią 
nuolatinę privalomąją pradinę karo 
tarnybą šaukiamų asmenų maksi-
malus skaičius turėtų siekti 3828, 
BNS patvirtino ministerija.

Tokia pat šauktinių riba nusta-
tyta ir pernai, nors realiai karinę 
tarnybą atlikusiųjų buvo mažiau – 
3554.

„Šaukimo eigoje daliai karo 
prievolininkų tarnyba atidedama, 
nemaža dalis pripažįstami netinka-
mais dėl sveikatos, deja, yra ir dalis 
karo prievolininkų kurie šaukimo 
dieną neatvyksta į nurodytus Karo 
prievolės ir komplektavimo tarny-
bos (KPKT) padalinius“, – BNS 
anksčiau nurodė kariuomenė.

Karo prievolininkų sąrašas su-
darytas nepriklausomų stebėtojų 
akivaizdoje, atsitiktine tvarka, nau-
dojantis kompiuterių programa.

Sąrašų sudarymo pradžią stebėjo 
ir inicijavo krašto apsaugos minis-
tras Arvydas Anušauskas, atsakingi  
KPKT, Lietuvos kariuomenės, taip 
pat ir visuomenės atstovai.

KPKT direktorius Arūnas Bal-
čiūnas sako, kad į pirmuosius šau-
kimus jaunuoliai bus kviečiami 
nebūtinai pagal eilės numerį, esantį 
šių metų karo prievolininkų sąraše.

„Pirmiausia šaukimų sulauks 
jau buvusieji sąraše ir atlikusieji 
šaukimo procedūras dar 2022 me-
tais, toliau eilės tvarka eis ir į są-
rašą įtraukti nauji karo prievolinin-
kai“, – BNS nurodė A. Balčiūnas.

Į šaukiamųjų sąrašus gali patekti 
ir tie jaunuoliai, kurie iki sąrašų su-
darymo bus pateikę prašymus savo 
noru atlikti nuolatinę privalomąją 

pradinę karo tarnybą (NPPKT), 
tačiau jiems ir toliau galios visos 
su savanoriškumu susijusios skati-
nimo priemonės – tarnybos vietos 
ir laiko pasirinkimo galimybė bei 
galimybė pretenduoti į didesnes 
kaupiamąsias išmokas.

Studentai į sąrašą nėra traukia-
mi, tačiau norintieji tarnauti gali 
stabdyti studijas tarnybos laikotar-
piui arba studijuoti ir per tris metus 
baigti jaunesniųjų karininkų vadų 
mokymus ar tarnauti Krašto apsau-
gos savanorių pajėgose.

Nepatekusieji į karo prievolinin-
kų sąrašą dėl studijų ir per jas ne-
atlikę karo tarnybos jaunuoliai gali 
būti šaukiami dar vienerius metus 
po studijų baigimo iki 26 metų am-
žiaus.

Į sąrašą nepatekusieji jaunuoliai 
gali rinktis karo tarnybą savo noru, 
jiems galios tos pačios lengvatos, 
kaip ir kitiems savanoriams.

Anot kariuomenės, merginos į 
karo tarnybą privaloma tvarka šau-
kiamos nėra, tačiau gali ją savano-
riškai atlikti pasirinktu būdu.

Pirmųjų šauktinių tarnybos pra-
džia planuojama vasario pabaigo-
je – Lietuvos kariuomenės Lietu-

vos didžiojo etmono Jono Karolio 
Chodkevičiaus pėstininkų brigados 
„Žemaitija“ Lietuvos didžiojo ku-
nigaikščio Butigeidžio dragūnų 
batalione.

Į sąrašus patekusiems karo prie-
volininkams šaukimo nurodymai 
paštu nebus siunčiami. Visa karo 
prievolininkui aktuali informacija 
bus pateikta internete adresu www.
karys.lt.

Pasak kariuomenės, už nurody-
mų nevykdymą numatyta ir gali 
būti taikoma administracinė arba 
baudžiamoji atsakomybė.

Devynių mėnesių trukmės nuo-
latinę privalomąją pradinę karo tar-
nybą Seimas atnaujino 2015 metų 
pavasarį. Tai padaryta atsižvelgiant 
į pasikeitusią geopolitinę situaciją 
ir valstybės saugumui kylančias 
grėsmes.

Grąžinus šauktinių tarnybą taip 
pat siekiama sustiprinti ir pagreitin-
ti kariuomenės dalinių užpildymą 
profesinės karo tarnybos kariais, 
suformuoti pakankamą kariuome-
nės parengtąjį rezervą ir užtikrinti 
tinkamą piliečių pasirengimą ginti 
savo valstybę.

BNS inf.

Asociatyvi „Rokiškio sirenos“ nuotr.

Vyriausybė pritarė, kad di-
dėtų šalpos neįgalumo pensijos 
žmonėms, turintiems sunkią ne-
galią, nustatytą jiems sukakus 
24 metų ar vėliau. 

Vyriausybė posėdyje trečiadienį 
pritarė tokiam Seimo narių, Lais-
vės frakcijos atstovių Monikos Oš-
mianskienės ir Morganos Danielės 
siūlymui, pranešė Socialinės ap-
saugos ir darbo ministerija. 

Siūloma šalpos neįgalumo pen-
sijas didinti tolygiai, atsižvelgiant 
į nustatytą darbingumo lygį ne 

Vyraujant permainingiems 
orams, vandens telkinius den-
giantis ledas yra ypač pavojin-
gas, įspėja Aplinkos apsaugos 
departamentas.

Aplinkosaugininkai ragina po-
ledinės žvejybos mėgėjus nerizi-
kuoti, pasirūpinti savo saugumu 
ir laikytis mėgėjų žvejybos taisy-
klių.

„Iš pirmo žvilgsnio gali pasiro-
dyti, kad tam tikri vandens telki-
niai pasidengę storu ledu, bet po-
ledinės žūklės mėgėjai turėtų būti 
atsargūs ir tirpstant ledui nerizi-
kuoti, nes jis dažnai būna apgau-
lingas“, – trečiadienį pranešime 
spaudai perspėjo Vilniaus gyvo-

tik asmenims, neįgaliais pripažin-
tiems sukakus 24 metų, jeigu jie 
neteko 75 proc. ir daugiau darbin-
gumo, bet ir tokias pensijas, mo-
kamas neįgalius asmenis slaugan-
tiems žmonėms bei daugiavaikėms 
mamoms.

Skaičiuojama, kad šalpos neįga-
lumo pensijas gauna daugiau kaip 
4,3 tūkst. žmonių, o didesnėms jų 
išmokoms nuo liepos iš valstybės 
biudžeto reikės apie 1 mln. eurų.

Siūlymui keisti šalpos pensijų 
dydžius dar turės pritarti Seimas. 

BNS inf.

sios gamtos apsaugos inspekcijos 
viršininkas Sigitas Mikėnas.

Žvejams mėgėjams žuvis gau-
dant ant ledo, privaloma turėti du 
smaigus, kurie nelaimės atveju 
padėtų išlipti iš vandens.

Juos būtina laikyti visada len-
gvai pasiekiamoje vietoje, kad 
netikėtai įlūžus būtų galima jais 
iškart pasinaudoti, pavyzdžiui, 
pasikabinus ant kaklo.

Taip pat aplinkosaugininkai 
primena, kad žvejai mėgėjai prieš 
žvejybą ir po jos privalo susitvar-
kyti savo žūklės vietą – penkių 
metrų spinduliu aplink ją surinkti 
šiukšles.

BNS inf.
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PASLAUGOS

NEKILNOJAMAS 
TURTAS

buitinės nuotekos. Visi žemės 
kasimo, lyginimo darbai. www.
rokiskiokasyba.lt. Tel. 8 679 19 742
...........................................................
Segmentines, žaliuzines, skardines 
tvoras. Senos tvoros demontavimas. 
Tvorų, vartų ir vartelių montavimas. 
Stulpų betonavimas, bortelių 
dėjimas, pamatėlių liejimas. 
Nemokama konsultacija ir sąmata. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 656 68 923
...........................................................
Atlieku vidaus apdailos darbus.  
Tel. 8 614 21 827
...........................................................
Tralo paslaugos, traktorių 
transportavimas. Vežame įvairius 
krovinius iki 12 tonų, žemės ūkio 
techniką, padargus, statybinę 
techniką. Tel. 8 650 33 383

PARDUODA

Sodybą prie Duokiškio-Vainiekių k. 
Tel. 8 604 22 046
...........................................................
Keičiu garažą J. Gruodžio g. į garažą 
Taikos g. 1b-74 (bendrija „Vairas“ 
2) arba į garažą Jaunystės g. 2-13 
(bendrijoje „Turistas“).  
Tel. 8 612 52 471
...........................................................
3 kambarių (61 kv. m butą beveik 
baigtame renovuoti name, butas 
kapitališkai remontuotas 2018 m.: 
nauja el. instaliacija, keistas visas 
kanalizacijos vamzdynas, priklauso 
6 kv. m rūsys. Kaina 65 000 Eur. 
Tel. 8 625 77 872, 8 623 35251
...........................................................
Komercines paskirties patalpas 
esančias Širvio 19-11, Rokiškyje, 
(60 kv. m, buvusi parduotuvė 
„Šalna“). Tel. 8 685 24 920
...........................................................
2 kambarių (50 kv. m butą su 
daliniais patogumais) Kupiškio 
raj., Šimonių sen., Miegonių k. 
(kūrenamas stačiamalkiu, yra 
vandentiekis, tualetas).  
Tel. 8 655 69 028 (Kupiškis)
...........................................................
Namą Kupiškio mieste. Kaina 7 000 
Eur. Tel. 8 672 92 384
...........................................................
3 kambarių butą Jaunystės g. 21 (5 
a. arba keičiu į 2 kambarių butą). 
Skambinti po 12 val.  
Tel. 8 603 10 473

PERKA

Nupirkčiau namą Rokiškyje, arba 
keisčiau 2 kambarių butą į namą 
su mano priemoka. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 615 40 488

NUOMOJA

Tvarkingas vyras skubiai nuo 
rytojaus išsinuomotų 1 kambario 
butą Rokiškyje arba Obeliuose su 
baldais ir buitine technika ilgalaikei 
nuomai iki 120 Eur.  
Tel. 8 646 51 495
...........................................................
Skubiai ieškau buto nuomai 1-2 
kambarių. Tel. 8 614 75 274 
(Anykščiai)
...........................................................
Išsinuomosiu 1 kambario butą 
Rokiškyje. Tel. 8 624 18 426
...........................................................
Išnuomosiu komercines patalpas 60 
kv. m, Širvio g. 19-11, Rokiškyje 
(buvusi parduotuvė „Šalna“).  
Tel. 8 685 24 920
...........................................................
Išnuomojama 6 kv. m neįveikiama 
saugykla po „Swedbank banku“ 
(atskiras įėjimas). 100 Eur/mėn.  
Tel. 8 677 08 977
...........................................................
Išsinuomočiau namą ar dalį namo 
Rokiškyje ar aplink Rokiškį.  
Tel. 8 653 60 891
...........................................................
Šeima išsinuomotu 2-3 kambarių 
butą mikrorajone. Abu dirbantys. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 659 94 400

Stogų dengimas, jų remontas, 
kaminų mūrijimas. Skardinimo 
darbai. Karkasinių pastatų statyba. 
Visi smulkūs lauko ir vidaus 
apdailos darbai. Tel. 8 695 99 901
...........................................................
Žemės arimo paslauga, padargų 
nuoma. Tel. 8 650 33 383
...........................................................
Biologinių valymo įrenginių 
„August ir ko“ pardavimas, 
montavimas, aptarnavimas. Lauko 
inžinerinių tinklų įrengimas: lietaus 
nuotekos, drenažas, vandentiekis, 

ŽEMĖS SKLYPAI

PARDUODA
Parduodami įvairaus dydžio 
(9,10 11 a.) namų valdos sklypai 
Velniakalnio kaime (už sodų). 
Puikus privažiavimas visais metų 
laikais. Atlikti matavimai, pakeista 
paskirtis. Kaina 4 999 Eur.  
Tel. 8 673 23 616
...........................................................
Žemės sklypą sodybos statybai 
prie Žiobiškio tvenkinio (77 a, yra 
atvesta elektra, paruošti popieriai 
sodybos statybai, iki tvenkinio apie 
100 m). Kaina 8 000 Eur.  
Tel. 8 623 90 689
...........................................................
Žemės ūkio paskirties žemės sklypą 
Rokiškio raj., Obelių sen., Šileikių 
k. (8,0872 ha, kad. nr. 7325/0001:6). 
Atlikti geodeziniai matavimai. 
Be tarpininkų. Išimta pažyma 
pardavimui, galima iškarto forminti 
pas notarą. Kaina 28 000 Eur.  
Tel. 8 674 22 216
...........................................................
5,09 ha žemės ūkio paskirties žemės 
sklypą su gyvenamuoju namu ir 
ūkiniais pastatais Rokiškio r., Obelių 
sen., Šapelių k.1. Tel. 8 671 19 195, 
8 606 39696

PERKA
Perkame miškus Rokiškio ir 
aplinkiniuose rajonuose.  
Tel. 8 677 08977

TRANSPORTO 
PRIEMONĖS 
IR JŲ DALYS
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PARDUODA
Naują XTZ T-40 AM kabinos stogą. 
Tel. 8 699 55 273 (Dusetos)
...........................................................
Grėblį-vartytuvą (suomių gamybos, 
4 m pločio, 2 ratų, panašus į „do-
bilą“). 3 vagų vokišką plūgą su varž-
tine apsauga. Tralą prie traktoriaus 
(medinis, neverčiamas, padarytas iš 
GAS5-2). Įvairius grūdus, sėklin-
ius, pašarinius. Kvietrugius, rugius, 
miežius, avižas, kviečius. Įvairias 
malkas. Tel. 8 655 69 028
...........................................................
MTZ 82 varantįjį tiltą su vairo 
cilindriuku pilname komplekte. 
Kaina 1 500 Eur. Tel. 8 641 57 036 
(Kupiškis)
...........................................................
Penkių vagų kaupiką. Kaina 480 
Eur. Tel. 8 674 53 910 (Kupiškis)

PARDUODA
„Husqvarna“ (1,6 kW, kai šalta 
nelabai dirba, pašilus dirba gerai). 
Kaina 110 Eur. Tel. 8 675 88 304 
(Kupiškis)
...........................................................

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA 
IR JŲ DALYS

SODO, DARŽO 
TECHNIKA

PARDUODA
„Audi 80“ (1985 m., galiojanti 
TA, tvarkingas salonas, važiuoklė 
nebilda, yra kablys). Kaina 800 Eur. 
Tel. 8 643 42 202
...........................................................
„VW Passat“ (1999 m., 1,9 l, 81 
kW, B5 Sincro, visi varomi ratai, 
universalas, yra kablys, kaina 1 000 
Eur). Tvarkingą „Audi A4“ (1,9 l, 
TA iki 2024 m., dyzelis, universalas, 
kaina 1 500 Eur). Tel. 8 621 72 973
...........................................................
„Audi 80“ (1987 m., 1,8 l, benzinas-
dujos). Kaina 380 Eur.  
Tel. 8 620 65 385
...........................................................
„Audi A4 B7“ (2006 m., 1,9 l, 85 
kW, TA iki 2023-02-13, draudimo 
nenurašyta). Kaina 900 Eur.  
Tel. 8 656 43 786
...........................................................
„Audi 80“ (1988 m. benzinas-dujos, 
TA iki 2023-03, žieminės padangos, 
šiuo metu eksploatuojama, 
pravažiuota 160 000 km). Kaina 
sutartinė. Tel. 8 642 42 867
...........................................................
„Opel Astra“ (2005 m., 1,7 l, TDI, 
74 kW, TA 2 m., reikia pasikeisti 
priekinį stiklą). Kaina 1350 Eur.  
Tel. 8 620 70 069
...........................................................
„Golf 5“ (2004 m., 1,9 l, 77 kW, 
TA iki 2024-05-02, rankinis veikia, 
traukia gerai, stabdo, slenksčiai 
buvo virinti prieš 2-3 m., kėbulas 
parūdijęs, smagratis arba išminamas 
guolis keisti, antifrizas nestipriai 
lašą, kas dvi savaites reikia įpilti). 
Kaina 1 200 Eur. Tel. 8 643 27 691
...........................................................
„Audi B 8“ (yra TA). Kaina 500 Eur. 
Tel. 8 675 63 386
...........................................................
Važiuojantį „Volkswagen Golf 
Variant“ (1998 m., 1,9 l, TDI, yra 
kablys, el. stoglangis, netvarkingi 
dokumentai, be jų). Kaina 310 Eur. 
Tel. 8 681 55 002
...........................................................
Gerą „Audi B 80“ (2 l, 85 kW, yra 
TA, nesurūdijusi, gerai važiuoja). 
Kaina 500 Eur. Tel. 8 657 63 386
...........................................................
Tvarkingą „Opel Zafira“ (galiojanti 
TA). Tel. 8 607 07 842
...........................................................
BMW E60 (2007 m., 2,0 l, 120 kW, 
sedanas, automatas).  
Tel. 8 619 52 150
...........................................................
„Škoda Fabia“ (2006 m., 1,9 l, 74 
kW, TA iki 2023-05). Kaina 1 400 
Eur. Tel. 8 614 87 836
...........................................................
„Mazda 323F“ (2001 m., benzinas, 
TA galiojanti). Tel. 8 655 69 028
...........................................................
„Ford Galaxy“ (2007 m., 2 l, 96 
kW, TA iki 2023-07, naujos padagos 
ir akumuliatorius, restauruota 
vairo kolonėlė). Kaina 4 000 Eur 
(derinama). Tel. 8 675 88 304 
(Kupiškis)
...........................................................

„Volvo V40“ (2003 m.,  1,9 l, D, TA 
2 m.). Kaina 1 100 Eur.  
Tel. 8 614 70 368
...........................................................

Dokumentus savos gamybos l. a. 
priekabai be kėbulo nr. Tel. 8 621 
51 320
...........................................................
Žiemines padangas 205/55 R16 
(minkšta guma, geras protektorius, 
užteks ne vienai žiemai, su 
skardiniais ratlankiais, buvo uždėtos 
ant „Passat B5+“). Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 629 42 001 (Kupiškis)
...........................................................
Žieminės padangas su ratlankiais 
„Opel“ (R15 185/65, 2020 m., 
penkių skylių, važinėtos tik 3 mėn., 
taip pat originalius dangčius). Kaina 
125 Eur. Tel. 8 676 43 327
...........................................................
Modelinius guminius kilimėlius 
„Opel Meriva“ (labai mažai 
naudoti). Kaina 13 Eur.  
Tel. 8 676 43 327
...........................................................
„VW Touran“ dalimis (2,0 l, TDI, 
100 kW, variklis geros būklės, 6 
pavarų dėžė, sankaba gera). 
Tel. 8 622 11 457
...........................................................
Universalius rakinamus stogo 
skersinius „Thule“. Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 650 72 350
...........................................................
Starterį BMW 525 (120 kW, D). 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 698 53 124
...........................................................
„Mazda“ ratlankius (R15 185/65, 
centrinė skylė 67.1 mm, tarpai tarp 
skylių: 5x114,3). Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 622 05 857
...........................................................
Padangas (195/70 R15 C naujas 
M+S, 2 vnt. su skardiniais 
ratlankiais stiprintais). Kaina 100 
Eur. Tel. 8 685 75 884
...........................................................
L. a. priekabos dalis: ašis, linges, 
amortizatorius, ratus, ratlankius, 
padangas. Dalimis „Ford Mondeo“ 
(1995 m., 1,8 l, dyzelis,), „Renault 
Espace“ (1994 m., 2,1 l, dyzelis), 
„Peugeot 306“ (2 l, dyzelis, 
universalas, 2001 m.), „Opel 
Kadett“ (1984 m., 1,3 l, benzinas). 
GAZ detales, GAZ 51, 53 padangas. 
Tel. 8 621 51 320
...........................................................
Kuro purkštukus tinkančius „Opel-
Movano“, „Vivaro“, „Renault-
Espace“, „Laguna“, „Master“, 
„Megane“, „Scenic“, „Trafic“, 
„Nissan-Interstar“, „Primastar“ 
(1,9 l, D, kodas 0445110021, yra 5 
vnt., du restauruoti po 60 Eur, trys 
tikrinti, atitinka visus parametrus, 
po 40 Eur. Analogai: 0445110020, 
0445110056). Tel. 8 636 00 696
...........................................................
Tvarkingas LED H7 lemputes 
(pirktos iš Xled). Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 648 11 044
...........................................................
Lengvojo lydinio ratlankius 
su dygliuotomis „Goodyear“ 
padangomis (205/55 R16).  
Tel. 8 605 03 052
...........................................................
„Golf 4 dalimis“ (vairo kolonėlę, 
priekinius žibintus). „Opel Astra“ 
dalimis (2002 m., 1,7 l, 55 kW, 
variklį, sankabą, dėžę, vairo 
kolonėlę).Tel. 8 614 87 836
..........................................................
„Golf 4“ dalimis (benzinas).  
Tel. 8 604 61 511
...........................................................
Lengvojo lydinio ratlankius su 
padangomis R14 (nuo „Vectra“). 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 610 70 183 
(Kupiškis)
...........................................................
„VW Passat B6“ durų komplektą. 
„Audi A4“ dalimis (2007 m., 2 l, 
universalas, dyzelis).  
Tel. 8 623 03 533
...........................................................

PARDUODA
Beveik nenaudotą, su dokumentais 
tiesinį pjūklą. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 675 43 603
...........................................................
Spygliuočių dailylentes. Skirtos 
lauko ir vidaus darbams.  
Tel. 8 699 33 786
...........................................................
Trifazes medienos pjovimo stakles 
(„zeimerį“, 3000 apsukų, disko dia-
metras 50 cm). Kaina 160 Eur.  
Tel. 8 610 06 145
...........................................................
Suvirinimo inverterius MMA 200. 
Mažai naudoti, gerai veikiantys. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 610 70 183 
(Kupiškis)
...........................................................
Paklotus laminatui (keturios pa-
kuotės, iš vienos pakuotės sunaudo-
tas tik vienas lapas, kaina 15 Eur). 
Medines duris Laibgaliuose (5 Eur/
vnt. su mažu langu, aukštis 210 cm, 
plotis 83,5 cm; be lango aukštis 200 
cm, plotis 82 cm, 7 vnt.; su dideliu 
langu, aukštis 208 cm, plotis 81,5 
cm). Tel. 8 622 05 857
...........................................................
Oro pūtiką-koloriferį su trifaziu 
varikliu. Tel. 8 621 51 320
...........................................................
5 kub. m cisterną. Tel. 8 699 33 786
...........................................................
Naujus medienos pjovimo diskus su 
plokštelėmis (2 vnt., kaina 45 Eur). 
Nebrusuotas colines lentas, sausas 
neobliuotas grindų lentas.  
Tel. 8 610 06 145

STATYBINĖ 
MEDŽIAGOS, ĮRANKIAI

MEDIENA, MALKOS
Naują atsarginį ratą R15 (tabletė, 4 
tvirtinimo taškai, VW, „Audi“, kaina 
15 Eur). Automobilinį grotuvą (CD, 
radijas, kaina 6 Eur.)  
Tel. 8 681 55 002
...........................................................
„Passat B5 B5+ dalimis“ (1,9 l, 81 
kW, 85 kW, 96 kW).  
Tel. 8 682 58 004
...........................................................
L. a. priekabą be dokumentų. 
Tinka japoniškam traktoriukui, 
žoliapjovei-traktoriukui, keturačiui. 
Tel. 8 621 51 320
...........................................................
Moterišką naudotą dviratį. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 611 32 979
...........................................................
Geros būklės naudotą „Scooterį“ 
(yra naudojimo žymių, pirktas 2022-
07). Kaina 110 Eur.  
Tel. 8 689 69 908

PARDUODA

Pjautą lapuočių medieną. Įvairaus 
pjovimo spygliuočių medieną.  
Tel. 8 699 33 786
...........................................................
Lapuočių skaldytas, kaladėmis, 
rąsteliais malkas. Tel. 8 670 37 379
...........................................................
Lapuočių malkas (skaldytas, 
kaladėmis arba rąstais).  
Tel. 8 680 49 599
...........................................................
Spygliuočių sausas malkas, rąsteliais 
(nesupuvę), kaladėmis 35 Eur/m. 
Beržines (10 m, 500 Eur). Mišrias 
kaladėmis (10 m, 500 Eur). Sausus 
rąstus ar kalades. Priekabėlė 
pakrauta virš bortų (ilgis 195 cm, 
plotis 155 cm, aukštis apie 50 cm). 
Rokiškyje atvežimas nekainuoja. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 603 03 310
...........................................................
Sausas malkas. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551
...........................................................
Sausas medienos atraižas. Vežu su 
automobiline priekabėle. Kaina 120 
Eur. Tel. 8 602 87 040
...........................................................
Sausas skaldytas mišrias malkas. 
Atvežu. Tel. 8 612 20 251
...........................................................
Malkas kaladėmis. Ilgis pagal jūsų 
užsakymą. Beržinės, juodalksninės. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 620 64 983
...........................................................
Beržo malkas (3 kub. m 250 Eur). 
Galima rąsteliais po 2,50 m arba 
kaladėmis. Pagal susitarimą. 
Pristatymas Rokiškyje ir rajone. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 608 33 486

Labai geros būklės pjūklą „Jonsered 
CS2152“ (2,4 kW, kaina 220 Eur). 
Geros būklės gerai dirbantį pjūklą 
„Husqwarna 353G“ (kaina 350 Eur). 
Geros būklės puikiai veikiantį pjūklą 
„Husqwarna 357XP“ (galingas, 
kaina 350 Eur). Tel. 8 647 10 234
...........................................................
Benzininį pjūklą (senai nenaudotas, 
netikrintas ar veikia). Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 675 88 304 (Kupiškis)
...........................................................
Benzininį pjūklą („družba“). Kaina 
36 Eur. Tel. 8 681 55 002
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BUITINĖ TECHNIKA

VAIZDO, GARSO 
IR KOMPIUTERINĖ 

TECHNIKA

MAISTO PRODUKTAI

TELEFONAI

PARDUODA
Elektrinę siuvimo mašiną. Kaina 40 
Eur. Tel. 8 613 61 590
...........................................................
Siuvimo mašiną. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 613 61 590
...........................................................
Automatinį kavos aparatą „DeLong-
hi Prrfecta Capucino“ (atnaujintas 
ir paruoštas naudojimui). Kaina be 
pieno indo 110 Eur, su pieno indu 
150 Eur. Tel. 8 650 72 350
...........................................................
Automatinę skalbimo mašiną „Sam-
sung“ (8 kg). Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 605 25 460
...........................................................
Radiatorių (100x50 cm, naudotą 
gyvatuką 96x50 cm). Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 613 86 877
...........................................................
Naujus ketaus radiatorius.  
Tel. 8 699 33 786

Pigiai naudotus veikiančius dulkių 
siurblius. Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 605 22 152

DOVANOJA
Ieškau kas galėtų padovanoti 
skalbimo mašiną. Tel. 8 678 26 467

PARDUODA

Grūdinto stiklo apsauginę plėvelę 
laikrodžiui „Samsung Galaxy 
Watch“ (3-4 46 mm).  
Tel. 8 608 07 150
...........................................................
Geros būklės „iPhone 13“ (128 GB, 
4 Ram). Kaina 680 Eur.  
Tel. 8 604 02 171
...........................................................
Kaip naują, neilgai naudotą telefoną 
„Samsung Galaxy S20“ (be jokių 
įbrėžimų, 128 GB, pilkos spalvos, 
yra originali dėžutė ir kroviklis). 
Kaina 290 Eur. Tel. 8 626 56 912
...........................................................
Naują neišpakuotą telefoną „Mo-
torola Edge 30 Fusion“ (8/128 GB, 
Quartz Black). Kaina 470 Eur.  
Tel. 8 601 63 739
...........................................................
Telefoną „Redmi“. Kaina 30 Eur. 
Tel. 8 609 26 984, 8 645 90945
...........................................................
Darbinį telefoną „HTC“. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 679 72 890
...........................................................
Naują telefoną „Card Phone“ (su 
dežute, nedidelis). Kaina 16 Eur. 
Tel. 8 681 55 002

PARDUODA

Sportinį kostiumą (buvo tik pama-
tuotas, netiko dydis, rašo M, bet 
truputį mažintas). Kaina 30 Eur. Tel. 
8 606 49 355
...........................................................
Mažai dėvėtus moteriškus batus (2 
poros, 38 dydžio, 1 pora 39 dydžio). 
10 Eur/por. Tel. 8 676 67 089
...........................................................

PARDUODA

Naudotą vieno vaiko vežimėlį 
„Junama Diamond 3in1“ (pilnos 
komplektacijos, tinkliukas nuo 
uodų, apsauga nuo lietaus, puodelio 
laikiklis, mamos rankinė, pirkinių 
krepšys apačioje vežimo, buomeliai, 
lopšys, auto kėdutė ir sportinė dalis). 
Kaina 350 Eur. Tel. 8 606 41 183
...........................................................
Baltą lopšį. Dovanų pridėsiu čiuži-
nuką. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 626 45 722
...........................................................
Geros būklės naudotą „Merc 3in1“ 
vežimėlį su priedais (čiužinukas, 
užklotukas, apsauga nuo lietaus ir 
vabzdžių ir kt.). Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 672 66 375

PARDUODA

Kaimiškus kiaušinius Rokiškio mi-
este. Atvežu į namus. Kaina 2,5 Eur. 
Tel. 8 670 06 514
...........................................................
Bulves „Vineta“, „Gala“ (1 kg/0,8 
Eur., 20 kg maišas 16 Eur). 
Svogūnus „Stutgarter“ (1 kg/0,5 
Eur). Kopūstus „Krauftkaiser“, 
„Jubilej“ (1 kg/0,7 Eur). Kazliškio 
sen. Užsakymus nuo 40 kg Rokišky-
je, Panevėžyje ir pakeliui pristatau 
nemokamai. Tel. 8 615 46 365
...........................................................
Naminius kiaušinius (įvairių spalvų 
lukštais). 2,50 Eur. Tel. 8 651 97 818
...........................................................
Brandintą Kalėdinį pyragą. Pa-
sižymi ryškiu skoniu ir svaiginančiu 
aromatu. Tai puiki dovana draugams 
ar kolegoms! Drėgnas su daugybe 
rome mirkytų džiovintų vaisių, 
uogų, riešutų. Pyragui išskirtinio 
skonio prideda kelių savaičių brand-
inimas. Tel. 8 613 19 411
...........................................................
Medų. Tel. 8 612 96 373

PREKĖS VAIKAMS

PARDUODA
Nešiojamą aktyvią garso kolonėlę 
(120 W, Bluetooth, 2 mikrofonai, 
USB, FM radijas, lizdai gitarai ir 
vargonėliams, karaoke, Echo aidas, 
stipri baterija). Tel. 8 621 51 320
...........................................................
Užsienio ir LT atlikėjų audio 
kasetes, CD diskus. Po 1 Eur/vnt. 
Tel. 8 609 26 984, 8 645 90945
...........................................................
Dideles gražiai skambančias 
kolonėles „Radiotehnika S-300“. 
Kaina 220 Eur. Tel. 8 693 04 817
...........................................................
Gerai grojantį „Ground Zero“ 
(1600 W 800 RMS žemų dažnių 
garsiakalbį su stiprintuvu 1000 W, 
naudotas pora mėnesių). Kaina 170 
Eur (derinama). Tel. 8 693 36 621
...........................................................
Galingą nešiojamąjį kompiuterį 
„Asus rog strix“ (17,3. I5, 1060 6G, 
16 GB, 75 Hz, monitorius 1,250 GB 
vietos. Kompiuterio dulkės išvalytos 
ir uždėta nauja Termo pasta. Pridedu 
gerą aušintuvą su 5 fenais). Kaina 
520 Eur. Tel. 8 672 94 966
...........................................................
Nešiojamąjį kompiuterį „Tochiba“. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 646 49 930
...........................................................
Gerai laikančią bateriją „Acer“ 
kompiuteriui. Gerai veikiantį „Dell“ 
kompiuterio kroviklį.  
Tel. 8 608 07 150. 
...........................................................
Puikų Pro serijos kompiuterį 
„HP ProBook“ (430 G2 darbui ar 
mokslams, 13,3 colio ekranas, Intel 
Core i3-4030U procesorius, 8 GB 
Ram, 128 GB SSD diskas, nauja 
baterija, kompiuteris paruoštas 
darbui). Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 686 94 619
...........................................................
Labai geros būklės planšetinį 
kompiuterį „Samsung T555“. 
(Dedasi Sim, veikia puikiai, baterija 
laiko apie 6-7 val. naudojantis, yra 
kroviklis). Kaina 120 Eur.  
Tel. 8 647 10 234
...........................................................

Žaidimų konsolę Ps4 (2 pulteliai, 
nėra tik dėžutės). Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 676 90 299
...........................................................
Windows 10/11 (Pro/Office 
2019/2021, Professional Plus, CD, 
Key raktus). Tel. 8 601 96 111
...........................................................
HP kompiuterio kroviklį. Senesnio 
„Acer“ kompiuterio akumuliatorių 
(laiko gerai). Tel. 8 608 07 150
...........................................................
Televizorių LG (įstrižainė 60 cm). 
Kaina 85 Eur. Tel. 8 619 52 150
...........................................................
Visų įstrižainių geros būklės 
televizorius. Tel. 8 605 25 460
...........................................................
Televizorių „Samsung Smart“ (40 
colių, 117 cm įstrižainė, iš Švedijos, 
kaina 180 Eur). Televizorių TCL 
(100 cm, 40 colių įstrižainė, iš 
Švedijos, kaina 130 Eur).  
Tel. 8 645 26 235
...........................................................
„Philips Smart TV“ (32 colių, 81 
cm, be stovo, kabinamas ant sienos). 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 623 06 336

PARDUODA
Ieškau kas padovanotų seną sovietinį 
televizorių, radiją, magnetofoną 
(„Šilelis“, „Horizont“, „Vesna“‚ 
„Elektronika“, „VEF“, „Leningrad“ 
ar kitų pavadinimų).  
Tel. 8 671 28 810 (Pasvalys)

GYVŪNAI
DOVANOJA

Gal kas dovanoja mažą šuniuką ar 
kačiuką. Tel. 8 649 62 055

BALDAI

PARDUODA

TV staliuką-spintelę (geros būklės, 
su keliais nežymiais įbrėžimais; ilgis 
– 1.81 cm, aukštis – 48 cm, staliuko 
plotis – 50 cm, kaina 50 Eur). Geros 
būklės ant ratukų žurnalinį staliuką 
(aukštis 63 cm, plotis 68 cm, ilgis 
100 cm, prasiilgina iki 140 cm, 
kaina 50 Eur). Tel. 8 625 72 547
...........................................................
Geros būklės kampą (250x180 cm, 
yra miegama dalis). Kaina 180 Eur. 
Tel. 8 626 50 483
...........................................................
Elektrinį židinį-šildytuvą su 
pulteliu. Tikroviška liepsnos 
imitacija ir muzika, du šildymo 
lygiai (matmenys 90x56x9 cm, 
nenaudotas, buvo išpakuotas 
patikrinimui). Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 604 02 097 (Biržai)
...........................................................
Naudotą sekciją „Fargo“ (surinkta, 
būklė puiki, pasiimti patiems). Kaina 
70 Eur. Tel. 8 621 10 359
...........................................................
Veidrodį. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 610 49 507
...........................................................
Du naudotus fotelius po 20 Eur.  
Tel. 8 610 49 507
...........................................................
Idealios būklės gražų uosinį 
stalą (beveik nenaudotas, tvirtas, 
masyvus, natūralaus medžio). Kaina 
220 Eur. Tel. 8 644 04 409
...........................................................
Kėdes, stalą. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 628 57 423
...........................................................
Apvalų stalą (išsiskleidžia). Kaina 
60 Eur. Tel. 8 646 81 861
...........................................................
Emale padengtą naują vonią.  
Tel. 8 699 33 786
...........................................................
Komplektą: veidrodį su kabykla 
(naudotas, senovinis). Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 681 55 002
...........................................................
„Dormeo“ (čiužinį 200x120x5 cm). 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 681 55 002

DOVANOJA

Dovanoju lovą, dvigulį fotelį, du 
staliukus, patalynės dėžę.  
Tel. 8 645 60 283
...........................................................
Šeima prašo padovanoti dvigulę 
lovą. Tel. 8 670 59 890
...........................................................
Gal kas dovanoja biuro kėdę ar 
kažką panašaus. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 648 11 044

PARDUODA
Alijošiaus daigus auginimui 
(vazonėliuose). Tel. 8 610 49 507
...........................................................
Sojų rupinius (baltymai: 52 proc.). 
Saulėgrąžų rupinius. Daugiau 
informacijos telefonu. Užsakymai 
nuo 22 t bus pristatomi mūsų 
transportu. Tel. 8 678 05 650 
(Panevėžys)
...........................................................
Apie 2 tonas rugių. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 609 76 754

AUGALAI

DARBAS

SIŪLO

Darbo pasiūlymas produkcijos 
darbuotojams, mineralinio vandens 
fabrike, ieškantiems darbo 
Norvegijoje, Siorumsand mieste. 
Skubiai reikalingi maisto gamybos 
darbuotojai darbui vištienos fabrike 
Norvegijoje, Trondheim mieste. 
Darbo pasiūlymas plovėjui – 
autokrautuvo vairuotojui ieškančiam 
darbo Norvegijoje, Stavanger 
regione. Tel. 8 629 97 089
...........................................................
Reikalavimai: Išmanymas siūlomo 
darbo. Vairuotojo pažymėjimas B C 
kategorijos. Noras dirbti, tobulėti, 
užsidirbti. Atsakingas požiūris į 
darbą ir į darbo įrankį. Atlyginimas  
nuo 1 200 Eur. į rankas.  
Tel. 8 679 19 742
...........................................................
Ieškau gipso montuotojų darbui 
Vilniuje. Turėti savo įrankius, 
mokama pagal sutartą kv. m 
arba valandinis. Apgyvendinu 
nemokamai. Darbo rūbus ir kelionės 
išlaidas apmoku tik dirbantiems 
ilgesnį laiką. Kaina 2500 Eur.  
Tel. 8 604 74 745
...........................................................
Ieškau žmogaus mokančio gerai 
pjauti pjūklu, greitai griauti 
medinius pastatus. Būtų gerai 
su B kategorijos pažymėjimu. 
Atsakingas, mokantis vadovauti, 
būti brigadininku. Atlyginimas nuo 
uždarbio, kuo greičiau baigiant, tuo 
dienos suma didesnė. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 603 03 310
...........................................................

Ieškau kas už atlygį galėtų surasti 
reikalingą informaciją Lenkijos 
interneto svetainėse.  
Tel. 8 611 01 421
...........................................................
Reikalinga matematikos mokytoja 
septintos klasės mokiniui 
papildomai. Tel. 8 603 03 994

IEŠKO
Ieškau darbo Pandėlyje. Galiu 
skaldyti malkas ir dirbti papildomą 
darbą. Tel. 8 626 71 992
...........................................................
Ieškau darbo. Galiu dirbti pagalbinius 
darbus ir vienadienius. Laukiu 
pasiūlymų. Tel. 8 699 28 563
...........................................................

DRABUŽIAI, AVALYNĖ

Aukso spalvos kišeninį laikrodį 
„Dugne“. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 679 95 305
...........................................................
Naujus kareiviškus storos tikros 
odos batus (dydis 42-45). Kaina 58 
Eur. Tel. 8 681 55 002
...........................................................
Įvairiaspalves šiltas megztas tap-
kutes. Puiki, smagi dovanelė. Kaina 
4 Eur. Tel. 8 615 92 745

Ieškomas mini 
ekskavatoriaus operatorius.
Reikalavimai: Išmanymas 
siūlomo darbo. Vairuotojo 

pažymėjimas B C 
kategorijos. Noras dirbti, 

tobulėti, užsidirbti. 
Atsakingas požiūris į darbą 
ir į darbo įrankį. Atlyginimas  

nuo 1200 Eur. į rankas. 
Tel. (8-679) 19742



karalystė 2 
10:50 Katinas su skrybėle
12:25 Trys nindzės sugrįžta 
14:15 Jau baigėm? 
16:05 Tūkstantis žodžių 
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 siuntų tarnyba 
21:15 Džeris ir Mardžė. Kaip 
laimėti milijoną 
23:10 Savigynos mokykla 
00:50 Pats sau milijonierius

Btv

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu 
07:00 Varom! 
08:00 Pričiupom!
09:00 Miško atspalviai
09:30 Gyvenu čia

10:00 Lego meistrai 
11:00 Varom!
11:30 Draugas visam gyvenimui 
12:40 Gordono Ramzio virtuvės 
košmarai 
13:45 Nacionaliniai darbo ypatumai
14:45 Ekstrasensų mūšis 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Vilniaus Rytas - Alytaus Wolves
19:30 Aš matau tavo balsą
21:30 Dakaras 2023 
23:10 Pagauk, jei gali 
01:45 Amerikietiškos imtynės 
03:45 Kapų plėšikė Lara Kroft

Lrytas

06:00 Neišsižadėk
06:59 Programa
07:00 Neišsižadėk
08:00 Pajūrio švyturiai
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06 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Premjera. 
Pagalbos šauksmas
09:40 Komisaras Reksas 
10:30 Paskutinis 
pėdsakas 
11:15 Mokslo ekspresas
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Neaprėpiama 
Afrika  
13:00 Istorijos 
perimetrai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva

16:15 Ist Endo seserys 
17:15 Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Mano ir tavo žemė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
22:45 Rytojus niekada nemiršta
00:45 Balta balta diena
02:30 Veranda

Tv3

06:00 Didvyrių draugužiai
06:25 Magiškoji komanda
06:55 Kasagrandes
07:25 Slibinų dresuotojai. 
Pašėlusios gaudynės
07:55 Farai 
08:55 Meilės sūkuryje

10:00 Mažoji našlė
11:00 Dėl meilės paaukosiu viską
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 Loraksas 
21:10 Didžioji Siena 
23:05 Draugo kailyje

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 Pats sau milijonierius 
22:55 Sukilimas 
00:40 Vaiduoklių miestas 
02:35 Mažulė, verta milijonų

Btv

06:00 Kalnietis 
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:25 44-as skyrius 
09:25 Šuo 
10:35 CSI. Kriminalistai 
11:35 Mentalistas 

12:35 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 Dakaras 2023 
23:10 Kapų plėšikė Lara Kroft 
01:25 Elijaus knyga

Lrytas

06:15 TV parduotuvė
06:30 Reali mistika
07:30 Maisto kūrėjai
08:00 Neišsižadėk
09:00 Vieno nusikaltimo istorija 
10:00 Pėdsakas
11:00 Paslaptys

12:00 Neatrasta Rusija
12:30 Azija 3600
13:00 Nauja diena
14:00 Teisingumo agentai
15:00 Reali mistika
16:00 Reporteris
16:30 Laisvės TV valanda
17:30 Maisto kūrėjai
18:00 Reporteris
18:30 Azija 3600
19:30 Pusvalandis su Valatka
20:00 Reporteris
20:50 Aiškiaregė
21:25 Paslaptys
22:30 Reporteris
23:30 Laisvės TV valanda
00:00 Vieno nusikaltimo istorija 
01:00 Teisingumo agentai
02:50 Aiškiaregė
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06:00 Himnas
06:02 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
06:30 Nuomonę ant stalo! 
07:30 Mano ir tavo žemė
08:30 Mano pasas meluoja
09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios
12:00 Erelis žuvininkas. 
Plėšrusis jūrų paukštis
12:55 Audrų vaikai
13:50 Jaunasis Morsas 
15:20 Gimę džiaugtis
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Beatos virtuvė
18:30 Žinios
19:00 Langas į valdžią

19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 LRT Metų apdovanojimai 
2022 
23:15 Užsispyrusios blondinės 
00:40 Bjornas Borgas prieš 
Makenrojų

Tv3

06:00 Kasagrandes
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 Tvarumo istorijos
10:00 Virtuvės istorijos

10:30 Gardu Gardu 
11:00 Penkių žvaigždučių būstas
11:30 Kosmosas. Galimi pasauliai
12:30 Baltasis lokys. Seklys 
ledynuose 
13:40 Agentas Kodis Benksas 
15:40 Kas čia vėl kalba? 
17:20 Įsikūnijimas
18:30 TV3 žinios 
19:30 galvOK 5
21:30 Nepalūžęs

Lnk

06:00 Deksterio laboratorija 
06:30 Zigis ir Ryklys 
07:00 Žvėrelių būrys 
07:30 Vasaros stovyklos sala
08:00 Ogis ir tarakonai 
08:30 Tomas ir Džeris 
09:00 Didžioji skruzdėlyčių 

08:30 Vyrų šešėlyje
09:00 Aiškiaregė
10:00 Vardan saugumo
10:30 Vilniaus Babilonas
11:00 Maisto kūrėjai
11:30 Būsto anatomija
12:00 Vieno nusikaltimo istorija 
14:00 Teisingumo agentai
16:00 Žinios
16:30 Klausimėlis
17:00 Kuriantys Lietuvą
17:30 Vantos lapas
18:00 Žinios
18:30 Bernardinų tradicinis šv. 
Kalėdų koncertas Džiaugsmas 
pasauliui
20:00 Žinios
20:30 Paranormalūs atvejai
22:30 Žinios
23:00 Vieno nusikaltimo istorija
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06:00 Himnas
06:02 Legendos. Šiandien 
ir visados
07:00 Veranda
07:30 Šventadienio mintys
08:00 Išpažinimai
08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite
09:00 Gyventi kaime gera
09:30 Gamtininko užrašai
10:00 Gustavo 
enciklopedija 
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mano geriausias 
draugas
12:00 Kaip miega 
laukiniai padarai 
12:55 Stebinantis triušių 
pasaulis 

13:50 Agata Kristi. Mįslingos 
žmogžudystės
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:45 Duokim garo! 
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės
18:30 Žinios
19:00 Savaitė su Dviračio žiniomis
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Valdžia 
23:10 Tapti žvaigžde 
00:55 Užsispyrusios blondinės 
02:20 Keliai. Mašinos. Žmonės
02:45 Kaip miega laukiniai padarai

Tv3

06:00 Kasagrandes 
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 Jeloustounas
13:10 Šuns tikslas 2 
15:15 Uždrausta karalystė 
17:20 Lietuvis pas lietuvį
18:30 TV3 žinios 
19:30 Paslaptingas sodas
21:30 Terminatorius. Tamsus 
likimas

Lnk

06:00 Deksterio laboratorija 
06:30 Zigis ir Ryklys 
07:00 Žvėrelių būrys 
07:30 Vasaros stovyklos sala 
08:00 Ogis ir tarakonai 

08:30 Tomas ir Džeris 
09:25 Drakono užkeikimas 
11:10 Dviese mes jėga
13:10 Jaunikis ant balto žirgo 
15:05 Po vienu stogu 
17:20 Teleloto. TV žaidimas
18:30 Žinios
19:30 Lietuvos balsas. Muzikinis 
šou
21:35 Amžinasis 
23:35 Vieno žmogaus armija 
01:25 Džeris ir Mardžė. Kaip 
laimėti milijoną

Btv

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu (k). 
07:00 Baltijos galiūnų čempionatas
08:00 Pričiupom!
08:30 Tauro ragas
09:00 Lietuvos galiūnų čempionato 
finalas 

10:00 Lego meistrai 
11:00 Varom! 
11:30 Draugas visam gyvenimui 
12:30 Lenktynės aplink pasaulį 
13:45 Nacionaliniai darbo ypatumai 
14:45 Ekstrasensų mūšis 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Kauno Žalgiris - Klaipėdos 
Neptūnas
19:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Pasvalio Pieno žvaigždės - Šiaulių 
Šiauliai
21:45 Dakaras 2023 
23:25 Gyvi numirėliai 
00:20 Absoliutus blogis. Pomirtinis 
gyvenimas 
02:10 Pagauk, jei gali

Lrytas

07.00 Neišsižadėk
08.00 Kuriantys Lietuvą
08.30 Kaimo akademija

09.00 Aiškiaregė
10.00 Krepšinio pasaulyje
10.30 Klausimėlis
11.00 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 Aiškaregė
20.00 Žinios
20.30 Gelbėjimo tarnyba 9
21.30 24/7
22.30 Žinios
23.00 Vieno nusikaltimo istorija
01.00 Teisingumo agentai
02.50 Aiškiaregė
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DĖMESIO! Nuo šiol visos savaitės TV programą rasite penktadienio numeryje!

ĮVAIRŪS

Senovinį varstotą. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 646 82 607
...........................................................
Pirties krosnelę (pečių) su vandens 
šildytuvu. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 606 76 601
...........................................................
Medinę pavėsinę. Tel. 8 699 33 786

PERKA 
Senas monetas, banknotus, 
medalius, ordinus, ženkliukus, 
skulptūrėles, nuotraukas, atvirutes, 
knygas, spaudą, senas iškabas, 
karinius daiktus, sidabrą, kitus 
įvairius sendaikčius.  
Tel. 8 625 32 533.

DOVANOJA
Priimčiau dovanai didesnį kiekį 
knygų. Tel. 8 619 20 517 (Pasvalys)

PARDUODA
Naujus įvairius klausos aparatus 
(pagaminti Čekijoje, Vokietijoje). 
Siunčiu nuo 60 Eur.  
Tel. 8 646 04 605
...........................................................
Naują kokybišką savos gamybos 
krosnelę su vandens talpa. Kaina 
850 Eur. Tel. 8 675 26 080
...........................................................
LED lempas po virtuvine spintele 
(60 cm 20 W, 2 vnt., jungiasi 
tarpusavyje). Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 681 55 002
...........................................................

Vyras ieško darbo. Turiu TR1, TR2, 
SZ, B, C vairuotojo pažymėjimus. 
Automobilių remontas.  
Tel. 8 691 32 389
...........................................................
37 m. vyras ieško darbo. Domina 
įvairus pasiūlymai, darbo miške 
nesiūlyti. Tel. 8 664 19 153
...........................................................
Ieškau darbo. Turiu Tr1, Tr2, B 
kategorijos pažymėjimus, krautuvo 
pažymėjimą. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8 673 95 651
...........................................................
Ieškau darbo statybose. Galiu atlikti 
dažymo, špakliavimo ir kt. darbus. 
Siūlyti įvairius variantus.  
Tel. 8 692 01 869
...........................................................
Ieškau darbo. Slaugau ir sunkius 
ligonius jų namuose, esant reikalui ir 

gydymo įstaigoje. Darbo patirtis šioje 
srityje 16 m. Rūpinuosi ir jų buitimi. 
Tel. 8 603 57 421
...........................................................
Moteris ieško darbo. Turiu patirties 
prekyboje. Tel. 8 622 69 561
...........................................................
Moteris ieško darbo. Galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmones, vaikus, 
tvarkyti namus. Tel. 8 615 92 745
...........................................................
Vyras ieško darbo. Tel. 8 608 28 256
...........................................................
Ieškau darbo aplink Rokiškį.  
Tel. 8 629 48 161
...........................................................
Ieškau darbo prie statybų pagalbiniu 
darbininku. Tel. 8 652 38 990
...........................................................
40 m. vyras ieško darbo. Turiu visas 
vairuotojo kategorijas, kvalifikacinius 

atestatus. Daug patirties vadyboje, 
tiekime, valdyme. Tel. 8 604 86 441
...........................................................
Mūrininkas ieško darbo.  
Tel. 8 645 76 723
...........................................................
Ieškau darbo. Galiu traukti biokurą 
ir dirbti įvairius darbus ūkyje aplink 
Rokiškį. Tel. 8 629 11 572



15TV PROGRAMA www.rokiskiosirena.lt
2022 m. sausio 6 d.

K
ET

VI
R

TA
D

IE
N

IS
 0

1.
12 06:00 Himnas

06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas 
09:40 Komisaras Reksas 
10:30 Paskutinis pėdsakas 
11:15 Mokslo ekspresas
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Šnipai gamtoje 
13:00 1 000 pasaulio 
stebuklų
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Ist Endo seserys
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Svečiuose Nomeda

20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nepriklausomybės gvardija
22:45 Dviračio žinios
23:15 Tylos kelias 
00:05 Komisaras Reksas 
00:50 Euromaxx
01:05 Svečiuose Nomeda
02:00 Nepriklausomybės gvardija

Tv3

06:00 Didvyrių draugužiai
06:25 Magiškoji komanda
06:55 Kasagrandes
07:25 Tegyvuoja karalius Žiuljenas
07:55 Gero vakaro šou 
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
11:00 Dėl meilės paaukosiu viską
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 Palikimas

Lnk

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

12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Būk mano saulė 
15:30 Tu man gražiausia 
16:30 Labas vakaras, Lietuva 
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 5 
21:30 Žinios 
22:30 Patriotų diena
01:05 Ieškomiausias žmogus

Btv

06:15 Mano virtuvė geriausia 
08:25 44-as skyrius 
09:25 Šuo 
10:30 CSI. Kriminalistai 
11:25 Mentalistas 
12:20 Kalnietis 

13:20 Mano virtuvė geriausia 
14:50 44-as skyrius 
15:55 Šuo 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 CSI. Kriminalistai 
19:30 FTB 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Dakaras 2023 
22:40 Sukeisti žudikai 
00:25 Niekada nepasiduok 3 
02:25 Didžiojo sprogimo teorija

Lrytas

05.30 Nauja diena
06.30 Reali mistika
07.30 Neatrasta Rusija
08.00 Neišsižadėk
09.00 Vieno nusikaltimo istorija 
10.00 Pėdsakas

11.00 Paslaptys
12.00 Neatrasta Rusija
12.30 Azija 3600
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Oponentai
17.30 Gelbėjimo tarnyba 9
18.00 Reporteris
18.30 Būsto anatomija
19.00 Pėdsakas
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Paslaptys
22.30 Reporteris
23.00 Būsto anatomija
23.30 Oponentai
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
02.30 Gelbėjimo tarnyba 9

11:00 Nuo... Iki... 
12:00 Vidurdienio žinios 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Būk mano saulė 
15:30 Lemties paslaptys 
16:35 Labas vakaras, Lietuva 
18:30 Žinios 
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 5 
21:30 Žinios 
22:30 Aukštas lygis 
00:45 Juodasis sąrašas 
01:40 Klaidingi įrodymai

Btv

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

11:35 Mentalistas 
12:30 Kalnietis 
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 44-as skyrius 
15:55 Šuo 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 CSI. Kriminalistai 
19:30 FTB 
20:30 Pričiupom!
21:00 Dakaras 2023 
22:40 Aš esu legenda
00:35 2012 
03:15 Didžiojo sprogimo teorija

Lrytas

06.15 TV parduotuvė
06.30 Reali mistika
07.30  Pusvalandis su Valatka
08.00 Neišsižadėk
09.00 Vieno nusikaltimo istorija 
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas 
09:40 Komisaras Reksas 
10:30 Paskutinis pėdsakas
11:15 Euromaxx
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Šnipai gamtoje 
13:00 Mano ir tavo žemė
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:15 Ist Endo seserys 
17:15 Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema

21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Premjera. Tylos kelias
23:55 Komisaras Reksas 
00:45 Euromaxx
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Daiktų istorijos
02:00 LRT radijo žinios

Tv3

06:00 Didvyrių draugužiai
06:25 Magiškoji komanda
06:50 Kasagrandes
07:20 Slibinų dresuotojai. Pašėlusios 
gaudynės
07:45 Keista šeimynėlė
08:15 Loraksas 
10:00 Mažoji našlė
11:00 Dėl meilės paaukosiu viską
12:00 Nuodėminga žemė

14:00 Meilė ir pinigai
15:00 Simpsonai 
15:30 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 Pavojinga aistra

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 Nenugalėti 
00:55 Juodasis sąrašas 
01:45 Amžinasis

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 
12:35 Kalnietis 
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 44-as skyrius 
15:55 Šuo 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Kėdainių Nevėžis–Optibet - Utenos 
Uniclub Casino - Juventus
21:00 Dakaras 2023 
22:40 Skrydis 
01:20 Gyvi numirėliai 
02:15 Absoliutus blogis. Pomirtinis 
gyvenimas

Lrytas

05.45 Reali mistika
07.30 Aiškiaregė

10.00 Gelbėjimo tarnyba 9
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
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas
09:45 Komisaras Reksas 
10:30 Paskutinis pėdsakas 
11:15 Euromaxx
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Neaprėpiama 
Afrika  
13:00 Gyvenk kaip 
galima švariau
13:30 Gamtininko užrašai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:15 Ist Endo seserys 
17:15 Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda

19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Istorijos perimetrai
22:30 Dviračio žinios
23:00 Tylos kelias
00:05 Komisaras Reksas 
00:50 Nepamirštas Vilnius
01:00 LRT radijo žinios
01:05 (Ne)emigrantai
02:00 LRT radijo žinios

Tv3

06:00 Didvyrių draugužiai
06:25 Legenda apie Korą
06:55 Kasagrandes
07:25 Slibinų dresuotojai. 
Pašėlusios gaudynės
07:55 Karštai su tv3.lt 
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė

11:00 Dėl meilės paaukosiu viską
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 Bėgantis taikinys 

Lnk

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

10.00 Pėdsakas
11.00  Paslaptys
12.00 Oponentai
13.00  Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Lietuva tiesiogiai
17.00 Slaptas Hitlerio seksualinis 
gyvenimas
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
00.35 Teisingumo agentai
01.35 Reali mistika
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos 
šauksmas 
09:40 Komisaras Reksas 
10:30 Paskutinis 
pėdsakas
11:15 Euromaxx
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Šnipai gamtoje
13:00 (Ne)emigrantai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:15 Ist Endo seserys
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda

19:30 1 000 pasaulio stebuklų
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Lietuva kalba
22:30 Dviračio žinios
23:00 Tylos kelias
23:55 Komisaras Reksas 
00:45 Euromaxx
01:00 LRT radijo žinios
01:05 1 000 pasaulio stebuklų
02:00 LRT radijo žinios

Tv3

06:00 Didvyrių draugužiai
06:25 Magiškoji komanda
06:55 Kasagrandes
07:25 Tegyvuoja karalius 
Žiuljenas
07:55 Prieš srovę 
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
11:00 Dėl meilės paaukosiu 

viską
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 Paskutinis deimantas

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 Tu man gražiausia 
16:30 Labas vakaras, Lietuva 
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Šeškinės 20 
21:00 Rimti reikalai 5 
21:30 Žinios
22:30 Ieškomiausias žmogus 
00:50 Juodasis sąrašas 
01:45 Arktis. Įkalinti ledynuose

Btv

06:00 Kalnietis 
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:25 44-as skyrius 
09:25 Šuo 
10:35 CSI. Kriminalistai 
11:35 Mentalistas 

12:35 Mano virtuvė geriausia 
14:50 44-as skyrius 
15:55 Šuo 
17:00 Info diena 
17:30 Mentalistas 
18:30 CSI. Kriminalistai 
19:30 FTB 
20:30 Pričiupom!
21:00 Dakaras 2023 
22:40 Niekada nepasiduok 3 
00:40 Karo menas. Atpildas 
02:25 Didžiojo sprogimo teorija

Lrytas

05.30 Nauja diena
06.30 Reali mistika
07.30  Azija 3600
08.00 Neišsižadėk
09.00 Vieno nusikaltimo istorija 
10.00 Pėdsakas
11.00 Paslaptys
12.00 Neatrasta Rusija

12.30 Maisto kūrėjai
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Lietuva tiesiogiai
17.00 Paranormalūs atvejai
18.00 Reporteris
18.30 Maisto kūrėjai
19.00 Pėdsakas
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Paslaptys
22.30 Reporteris
23.00 Lietuva tiesiogiai
23.30 Paranormalūs atvejai
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
02.30  Maisto kūrėjai
02:55 Neišsižadėk



Keleivis klausia laivo 
kapitono:

– Sakykite, kapitone, ar 
tokie dideli laivai, kaip jūsiškis, 
dažnai skęsta?

– Ne, – atsako šis, – tik vieną 
kartą.
***
Ant šaligatvio sėdi girtas 

pilietis. Prie jo prieina 
policininkas ir klausia:

–  Pilieti, ką čia veikiate?
–  Sako, kad žemė sukasi... 

Laukiu, kol prie manęs atsisuks 
mano namai.
***
Skambutis į duris:
– Atleiskite, aš renku aukas 

naujam baseinui.
– Prašau, štai jums kibiras 

vandens.
***

Špinatus, aliejų, vanilę ir citrinos sultis sutrinti elektriniu trintuvu iki vienti-
sos masės. Sudėti kiaušinius ir cukrų, viską gerai išmaišyti. Atskirai sumaišyti 
miltus ir kepimo miltelius bei įmaišyti į špinatų masę. Masę supilti į sviestu 
pateptą arba kepimo popieriumi išklotą apvalią kepimo formą atsegamais 
kraštais. („Pati naudojau 24 cm skersmens formą“, – autorės pastaba). Kepti 
iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 30 min. Jei naudosite ventiliato-
rių, biskvitas iškeps ankščiau. Ar jis iškepęs, patikrinkite mediniu pagaliuku 
įsmeigę į tešlos vidurį. Jei tešla neprilipo, vadinasi, geras, jei prilipo, kažkiek 
dar reikia pakepti. Iškepusį biskvitą išimame iš orkaitės ir paliekame 10-15 
min. atvėsti formoje, o tada reikia išimti visiškai atvėsti. Visiškai atvėsusį 
biskvitą perpjauti į 3 dalis. Jei pjaustant liks biskvito trupinių, juos atsidėkite 
torto puošimui.
Tada grietinėlę išplakame iki standumo ir padedame į šaldytuvą, kad tru-
putėlį sutvirtėtų. Minkštą, kambario temperatūros sviestą elektrinių pla-
kikliu išplakame kartu su kondensuotu pienu, kuris turėtų būti kambario 
temperatūros. Plakame iki purumo ir dedame į šaldytuvą 10-15 min., kad 
sutvirtėtų ir laikytų formą. Tada į šią masę įmaišome plaktą grietinėlę, su-
dedame citrinos žievelę ir mandarino (turi būti tik geltona dalis, nes balta 
yra karti). Atsargiai viską išmaišome, kad gautųsi vientisos konsistencijos 
kremas. 2-3 šaukštus atsidėkite papuošti torto šonus, o likusiu sutepame 
biskvito lakštus, aptepkite ir viršų, o atsidėtu kremu aptepti ir šonus. Torto 
viršų puošiame atsidėtais torto trupiniais, tik juos sutarkuokite, tačiau tortą 
galima puošti ir savo nuožiūra.
Tortą reikia palikti keletui valandų, o dar geriau nakčiai, kad viskas susigertų 
ir sutvirtėtų. 
Skanaus!

Biskvitui:
• 300 g cukraus
• 240 g miltų
• 200 g špinatų
• 180 ml aliejaus (neutralaus skonio)
• 3 kiaušiniai
• 3 šaukšteliai kepimo miltelių
• 2 šaukšteliai citrinos sulčių
• 1 šaukštelis vanilės
Kremui:
• 400 g 35 proc. riebumo grietinėlės
• 395 g saldaus kondensuoto pieno
• 180 g sviesto
• 1 citrinos žievelės
• 1 mandarinas (reikės tik žievelės)

ANEKDOTAI

LAISVALAIKIS16 www.rokiskiosirena.lt
2022 m. sausio 6 d.

MANO RECEPTAS TAVO
Špinatų biskvito tortas su „Rafaelo“ kremu

SVARBU! Prenumerata, skelbimai, reklama, sveikinimai ir užuojautos priimami: 
el. paštu reklama@rokiskiosirena.lt, telefonu 8 666 76777 arba „Rokiškio Sirenos“ redakcijoje (Nepriklausomybės a. 12 Rokiškis)

SVEIKINIMAI IR UŽUOJAUTOS LAIKRAŠTYJE SPAUSDINAMI NEMOKAMAI

KUR EITI?
Rokiškio krašto muziejus
(Tyzenhauzų g. 5, Rokiškis)

• Justino Vienožinskio (1886–1960) tapybos darbų par-
oda „Sugrįžęs gimtinėn“ iš Lietuvos nacionalinio dailės 
muziejaus rinkinių

• „Du Karmen pasauliai“, skirta Lietuvos dainininkės, ope-
ros primadonos, mecosoprano, Rokiškio krašto garbės pilietės Irenos 
Jasiūnaitės (1925–2021) atminimui

• Marinos Kubilienės tapybos darbų paroda „Slėpynės žolynuose“ 
• Panevėžio miesto dailės galerijos paroda „Aukštaitijos dailė 2022. Atvi-

ras“ 
• Panevėžio miesto, rajono tautodailininkų ir svečių iš regiono tapybos 

darbų paroda „Panevėžys laiko tėkmėje: iš tautosakos skrynios“ 
• Vaikų ir jaunimo meninės kūrybos konkurso „Kalėdų atvirukas“ dalyvių 

darbų paroda Rokiškio krašto muziejaus ofi cinos languose
• Prakartėlių parodos lankymas. Antradienį–sekmadienį 10–18 val. 
• Paukščių iškamšų paroda iš Telšių žemaičių muziejaus „Alka“ gamtos 

eksponatų kolekcijos
• Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos Rokiškio skyriuje (Laisvės g. 19, 

Rokiškis) Medžiotojų trofėjų paroda.
• Norint apžiūrėti parodą prašome susitarti iš anksto 

tel. +370 458 31512. +370 615 44586

Laisvės kovų istorijos muziejuje Obeliuose
(Vytauto g. 18, Obeliai)
Mariaus Kulbio tapybos darbų paroda „Mano dovana Lietuvos partiza-
nams“

Daugiau informacijos www.muziejusrokiskyje.lt

Rokiškio Juozo Keliuočio viešoji biblioteka
(Nepriklausomybės a. 16 Rokiškis)

• „Altorių šešėlyje“ autoriui – 130“,  Lankytojų skyriuje.
• Bibliotekininkės Rasos Striungytės darbų paroda,  Lankytojų skyriuje.

Vaikų ir jaunimo skyriuje
• Spaudinių paroda „Žiemos skaitiniai“.
• Spaudinių paroda  „Tai margumai genelio“, skirta poeto, vaikų literatū-

ros kūrėjo, pedagogo Anzelmo Matučio 100-osioms gimimo metinėms.

Daugiau informacijos www.rokiskis.rvb.lt

Rokiškio kultūros centras
(Respublikos g. 96 Rokiškis)

• Sausio 10 d. 18.00 val. Filmas „ReEmigrantai“
• Sausio 17 d. 18.00 val. Filmas „Miauricijus Puikusis“

Rokiškio Šv. Apaštalo Evangelisto Mato parapija
• Sausio 8 d. Visą dieną Kristaus Krikštas
• Sausio 15 d. 8–17 val. II Eilinis sekmadienis

Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras
(Basanavičiaus g. 3)
• Sausio 7 d. 
11 val. Rokiškio rajono krepšynio lyga KKSC salėje
13 val. Mažų miestelių krepšinio lyga: Rokiškio Entuziastai – Pajūrio Kūra
• Sausio 8 d. 
11 val. Rokiškio rajono krepšinio lyga KKSC salėje
12 val. Nacionalinė vaikų ledo ritulio lyga: Rokiškio KKSC – Vilniaus Hoc-
key Punks KKSC ledo arena

„Gamindama šį tortą labai bijojau ir jau-
dinausi, kad kažkas gali nepavykti, tačiau 
viskas išėjo labai gerai. Turėjau gražų, 
puošnų ir skanų tortą. Jis buvo gamina-
mas 7 metų gimtadienį švenčiančiam 
kaltininkui. Manęs paprašė iškepti kažką 
labai žalio, skanaus, sveiko ir nevaikiško, 
o į tokius norus ir nuomonę būtina atsi-
žvelgti“, – šypsosi Regina Girčienė, gami-
nanti tik artimųjų ratui. 
Pakriaunių kaime gyvenanti moteris šiuo 
metu dirba virėja vienuose iš poilsio namų 
Rokiškio rajone. Nors ji labai mėgsta ga-
minti maistą ir eksperimentuoti, tačiau 
turi ir kitų pomėgių: fotografiją, mezgimą 
ir nėrimą, taip pat mokosi gaminti dirbi-
nius iš odos, jai patinka ilgi pasivaikščioji-
mai gamtoje ir knygų skaitymas.

Nuo šiol „Rokiškio Sirenoje“ atsiranda nauja rubrika „Mano receptas tavo“, kurioje visi rokiškėnai gali dalintis savo receptais 
ir jų nuotraukomis. Jeigu turite savo mėgstamų patiekalų, kurių receptais norite pasidalinti su mūsų skaitytojais, parašykite 
mums el. paštu reklama@rokiskiosirena.lt Susisieksime!

R. Girčienė įdomius ir ypatingus valgius gamina tik savo artimiesiems. (R. Girčienės asmeninio archyvo nuotr.)

Vienas draugas sako kitam:
– Klausyk, žvejot varom!
– Tai kad aš nemoku...
– O ko ten nemokėt – pilk ir 

gerk!
***
Skrenda du amerikiečių karo 

lakūnai. Staiga vienas klausia:
– Džonai, kaip manai, kiek gali 

kainuoti raketa „Žemė – oras“?
– Daug. Gal kokį milijoną 

dolerių...
– Mes turtingi, Džonai, į mus 

skrenda milijonas dolerių!
***
Skambutis į policiją:
– Sveiki. Jūs vakar naktį siuntėte 

patrulių ekipažą į Įlankos g.30?
– Taip, siuntėme, buvo gautas 

pranešimas dėl ramybės drumstimo, 
garsios muzikos...

– Prašau perduoti jiems, kad 
užsuktų pas mus dar kartelį. Liko jų 
kepurės, antrankiai, pistoletas... O 

ir šiaip nuotraukas pažiūrėsim – 
labai linksmos išėjo!
***
Kuo skiriasi medis nuo vagies?
Medį pirmiausia pasodina 

ir tik vėliau jis užauga, o vagis 
pirmiausia užauga, o tik vėliau jį 
pasodina.
***
Stovi autobusas stotelėje. 

Vairuotojas išsitraukia butelį 
degtinės ir klausia keleivių:

– Ar kas nors nori?
Visi keleiviai tyli. Tada 

vairuotojas išgeria visą butelį ir 
išsitraukia antrą.

– Ar kas nors gers?
Visi keleiviai pratylėjo. Tada 

vairuotojas išgeria ir antrą. Paskui 
išsitraukia motociklininko šalmą 
ir sako:

– Na, ką, mirtininkai, 
pasivažinėsim?


