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Kaina 1,00 Eur

Socialinių paslaugų teikėjams pirmiausiai tenka 
įveikti senjorų nepasitikėjimo barjerus 3 p.

Narkotikų nusipirkęs vyriškis nespėjo jų 
suvartoti, nes įkliuvo pareigūnams 9 p.

Pasikeitė medicininės reabilitacijos paslaugų 
teikimo tvarka

Rokiškio Kalėdų eglutė pateko tarp trijų 
mieliausių Lietuvoje

Rokiškis darys namų darbus, kad kitąmet 
surengtų pasaulinį paplūdimio tinklinio turnyrą

5 p.

4 p.

8 p.

Rokiškio rajonas iki 2030 metų: 
milijonai svarbiausiems projektams

AB „Rokiškio sūrio“ vadovas: „Rusiškas 
sūris“ apibrėžia sūrio tipą, o ne šalį“ 4 p.

MANO BĖDOS TAVO. Apie medžius 
ir jų kirtimą 4 p.

2 p.

Ūkininkai ragina neskubėti bausti, kad 
nekaltumo nereikėtų įrodinėti teismuose 3 p.

Gyvosios istorijos pamokos telkia 
Pandėlio gimnaziją ir bendruomenę

Rokiškio rajono ligoninė kviečia 
savanoriauti norintį jaunimą 

7 p.

5 p.
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Aušra MALINAUSKIENĖ

Sausio 10-ąją Rokiškio Juozo 
Keliuočio viešojoje bibliotekoje 
buvo pristatytas mūsų rajono sa-
vivaldybės strateginis plėtros pla-
nas iki 2030 metų. Nors kalbėtis 
ir diskutuoti apie tai, kaip atrodys 
Rokiškio kraštas buvo kviečiami 
rajono gyventojai, deja, jų tai ne-
sudomino. Į pristatymo renginį 
susirinko tik savivaldybės admi-
nistracijos, seniūnijų ir įstaigų va-
dovai, specialistai, tarybos nariai. 

Rajono meras Ramūnas Gode-
liauskas apgailestavo, jog gyvas 
pristatymas nesudomino krašto gy-
ventojų, nes jis tikėjosi, kad rokiš-
kėnai aktyviau įsitrauks į strateginio 
plėtros plano svarstymus ir teiks pa-
siūlymus, kaip mūsų rajonas atrodys 
artimiausius septynerius metus. 

Žiūrėjo vaizdo įrašą
Tiesioginę strateginio plano pri-

statymo vaizdo transliaciją prisijun-
gę stebėjo 53 asmenys, tačiau jie ne-
turėjo galimybės užduoti klausimus 
projekto rengėjams. Iš viso vaizdo 
įrašą per parą peržiūrėjo 221 žmonės. 

„Peržiūrų skaičius nuolat auga, 
todėl galima pasidžiaugti, kad radę 
laisvą minutę rajono bendruomenės 
nariai nepraleidžia progos susipažin-
ti su šio ilgalaikio, 8 metų trukmės, 
Savivaldybės strateginio planavimo 
dokumento projektu“, – sakė Agnė 
Grizevičiūtė, Rokiškio rajono savi-
valdybės Strateginio planavimo ir 
investicijų skyriaus vyr. specialistė. 

Ilgiau nei metus 
Rokiškio rajono savivaldybės 

strateginis plėtros planas iki 2030 
metų buvo rengiamas ilgiau nei vie-
nerius metus metus – pradėtas rengti 
2021-ųjį spalio ir jo rengimas tęsėsi 
2022-aisiais, ir vyko dviem etapais. 
Pirmajame etape buvo atlikta Rokiš-
kio rajono vidaus ir išorės analizė, 
įvardintos mūsų savivaldybės stipry-
bės ir silpnybės, galimybės ir  grės-
mės lyginant su Panevėžio regiono 
rajonais. Antrajame etape parengta 
koncepcija ir numatytos įgyvendini-
mo priemonės. 

Plėtros planas parengtas praėjusių 
metų gruodžio viduryje ir, nors plano 
projektas šią savaitę buvo pristatytas 
viešai, tačiau sausio pabaigoje jį dar 
turėtų tvirtinti rajono tarybas. Tary-
bos nariams pritarus prasidėtų stra-
teginio plėtros plano įgyvendinimas. 

Iškeltos pagrindinės problemos

Rajono vizija artimiausiais metais.

Stambiausi projektai, kuriems planuojamos milijoninės lėšos.

Strateginiame plėtros plane numatytas pinigų kiekis.

Rokiškio rajonas iki 2030 metų: 
milijonai svarbiausiems projektams

Plane, apimančiame visas gyve-
nimo sritis, įvardintos esminės Ro-
kiškio rajono problemos. Tai – ne-
pakankamai patrauklios: investicinė 
aplinka visoje Panevėžio regiono 
teritorijoje; teritorija užsienio turis-
tams ir vienadienis turizmas; viešojo 
transporto paslaugos, 

Šias problemas siūloma spręsti 
bendradarbiaujant su kitomis Pane-
vėžio regiono savivaldybėmis.

Tarp kitų rajono problemų įvar-
dintas netolygiai išvystytos švietimo 
paslaugos rajone, sveikatos paslaugų 
ir socialinės integracijos stoka, nepa-
kankamai efektyvi vietos savivalda 
ir kultūros paslaugų skvarba, mažas 
gyventojų fi zinis aktyvumas, susisie-
kimo infrastruktūros ir viešojo trans-
porto problemos, netolygus jaunimo 
užimtumas, kaip ir netolygus aplin-
kos puoselėjimas, atsinaujinančios 
energijos išteklių panaudojimas ats-
kiruose sektoriuose, taip pat bendra-
darbiavimo stoka tarp nevyriausybi-
nių organizacijų ir savivaldos.

Kokia rajono vizija?
Pagal strateginį veiklos planą su-

formuluota vizija – Rokiškio rajono 
savivaldybė 2035 – žinomas, atviras 
ir gyvas, turtingos kultūros Šiaurės 
Rytų Lietuvos centras pažangesniam 
ir tvariam verslui, patogesniam gy-
venimui, kartų bendrystei.

Jai įgyvendinti numatyti 4 prio-
ritetai: pažangios ekonomikos tvari 
plėtra, kūrybiškos ir aktyvios ben-
druomenės telkimas, socialiai atsa-
kingos valdysenos plėtojimas, darnus 
aplinkos ir infrastruktūros vystymas. 

Iš viso Rokiškio rajono strateginei 
plėtrai 2023-2030 m. laikotarpiu 159 
plane suplanuotoms priemonėms 
įgyvendinti suplanuota 175,429 mln. 
Eur arba 21,929 mln. Eur per metus. 
Didžioji dalis lėšų (apie 41 proc.) 
planuojama projektams įgyvendinti, 
t. y. fi nansuojant ne iš savivaldybės 
biudžeto, o įvairių išorinių fi nansavi-
mo šaltinių. Didžiausia dalis fi nansa-
vimo numatyta darniam aplinkos ir 
infrastruktūros vystymui, o mažiau-
siai lėšų – socialiai atsakingos valdy-
senos plėtojimui.

Kas bus padaryta?
Svarbiausi projektai bus įgyven-

dinami iš Europos Sąjungos lėšų ir 
kitų fi nansavimo šaltinių, žinoma, 
dalį turės skirti ir rajono savivaldybė. 
Iš viso šiems projektams planuoja-
mas biudžetas –72,143 mln. Eur, iš jų 
savivaldybės lėšos – 7,123 mln. Eur. 

Tarp didžiausių projektų paten-

ka nuotekų tvarkymo sistemų plėtra 
Rokiškio rajone (9,9 mln. Eur), Dau-
giafunkcės sporto salės Rokiškyje (9, 
043 mln. Eur), Rokiškio RK naujo 
biokuru kūrenamo garo katilo įrengi-
mas (3,5 mln. Eur), nuotekų valymo 
įrenginių rekonstrukcija rajone (3,12 
mln. Eur), geriamojo vandens tieki-
mo tinklų plėtra rajone (2,57 mln. 
Eur), buvusios asfaltbetonio bazės 
Žemaitės g. 2, Rokiškyje, potencia-
laus taršos židinio sutvarkymas (2, 
32 mln. Eur), atsinaujinančių ener-
gijos išteklių panaudojimas Rokiškio 
savivaldybės viešuosiuose pastatuo-
se (2,0 mln.), Tūkstantmečio moky-
klų programos Rokiškio rajono sa-
vivaldybės švietimo pažangos plano 
įgyvendinimas (1,9 mln. Eur), soci-
alinio būsto plėtra savivaldybėje (1, 
22 mln. Eur), miesto ir priemiestinio 
viešojo transporto priemonių parko 
atnaujinimas, skatinant naudoti elek-
tra varomas transporto priemones 
(1,14 mln. Eur) ir kt. 

Buvo atsižvelgta
Pasak Rokiškio savivaldybės 

Strateginio planavimo ir investicijų 
skyriaus vedėjos Jurgitos Blaževi-
čiūtės, į Strateginio plėtros plano iki 
2030 metų rengimo procesą aktyviai 
įsitraukė savivaldos vadovai ir dar-
buotojai, tarybos nariai, savivaldybės 
įstaigų ir įmonių atstovai, nevyriau-
sybinių organizacijų, verslo atstovai 
ir kiti savo sričių ekspertai, sukaupę 
gausią ekspertinę patirtį ir kompeten-
cijas aktualiose planavimo srityse.

„Visi jie, kaip rajono bendruome-
nės nariai, aktyviai reiškė savo pasiū-
lymus, pastabas, nuomonę dėl rajono 
ilgalaikės plėtros  strategijos ir į jų 
pasiūlymus buvo atsižvelgta“, – sakė 
J. Blaževičiūtė.

Sulaukė trijų pasiūlymų
Parengus strateginio plėtros plano 

iki 2030 metų projektą, buvo skelbia-
mos viešosios konsultacijos, kurios 
vyko 2023-ųjų sausio 3-9 dienomis. 

„Kvietėme rajono gyventojus, 
organizuotas pilietinės visuomenės 
grupes, socialinius-ekonominius par-
tnerius, verslo įmones ir asocijuotų 
organizacijų atstovus bei kitus suin-
teresuotus asmenis teikti nuomones, 
pasiūlymus, ekspertinę patirtį, kurie 
yra labai svarbūs. Šių konsultacijų 
metu gauti 3 pasiūlymai, paklausi-
mai“, – kalbėjo A. Grizevičiūtė, vyr. 
specialistė. 

Kasmet bus atnaujinamas
Pasak Strateginio planavimo ir 

investicijų skyriaus vedėjos, į 
viešųjų konsultacijų su visuome-
ne metu gautus pasiūlymus buvo 
atsižvelgta – patikslinti kai kurie 
sporto srities apibrėžimai, atnau-
jinta statistika. 

„Taip pat buvo gauta pastabų, 
susijusių su konkrečių socialinės 
ir kitos infrastruktūros gerinimo 
projektų įgyvendinimu. Jos buvo 
perduotos savivaldybės adminis-
tracijos už projektų įgyvendinimą 
atsakingiems skyriams, kurie pra-

dėjus įgyvendinti numatytus pro-
jektus, įvertins konkrečių teiktų 
pasiūlymų tinkamumą. Kita ver-
tus, šis dokumentas kasmet bus 
atnaujinamas, kasmet bus  stebima 
ir atsiskaitoma, kaip pavyksta įgy-
vendinti plane užsibrėžtus tikslus 
ir numatytas priemones, todėl visi 
rajono bendruomenės nariai tu-
rės galimybę ne tik susipažinti su 
ataskaitomis, bet ir teikti pasiūly-
mus dėl plano keitimo, papildy-
mo“, – aiškino J. Blaževičiūtė.

Gyvas Rokiškio rajono savivaldybės strateginio plėtros plano pristatymas nesudomino rajono gyventojų.
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Kristina RAMANAUSKAITĖ

Sausio 2 dieną veiklą pradėju-
si VšĮ „Jautri širdis“ teiks socia-
lines paslaugas Rokiškio rajono 
gyventojams – suaugusiems ir 
vaikams. Plačiau apie veiklą pa-
sakojo įstaigos direktorė Irma 
Rutkauskienė.

Skubantiems – brangiau
Įstaigoje teikiamos penkios 

akredituotos paslaugos. „Pagalbos 
į namus“, „Dienos socialinės glo-
bos asmens namuose“, „Asmeninio 
asistento“ paslaugas gauna per pus-
šimtis žmonių, savo veiklą pradėjo 
Vaikų dienos centras (Vytauto g. 
25), kurį lanko 15 vaikų, taip pat 
teikiama socialinės reabilitacijos 
psichikos ir proto negalią turin-
tiems asmenims paslauga, ją gauna 
38 žmonės. 

Pasak I. Rutkauskienės, socia-
linę pagalbą planuojama teikti ir 
savaitgaliais, atsižvelgus į poreikį 
ilginti darbo valandas. 

„Norime pasiūlyti ne tik tas pas-
laugas, kurias akredituoja savival-

VšĮ „Jautri širdis“ direktorė Irma 
Rutkauskienė sako, kad sveika 
konkurencija dar niekam nepakenkė. 
(„Rokiškio Sirenos“ nuotr.)   

Socialinių paslaugų teikėjams pirmiausiai tenka 
įveikti senjorų nepasitikėjimo barjerus

dybė, bet ir pagalbą, reikalingą čia 
ir dabar. Sprendimas dėl paslaugos 
poreikio kartais užtrunka iki mė-
nesio. Žmogus galės rinktis: laukti 
ar mokėti visą kainą už valstybės 
nefinansuojamą paslaugą ir gauti ją 
iškart“, – sakė pašnekovė.  

Kiek kainuos paslauga, priklau-
so nuo žmogaus pajamų, viduti-
niškai už valandą Rokiškio mieste 
tenka mokėti 0,40–4 Eur.

Šiuo metu įstaigoje dirba 17 dar-
buotojų – užimtumo specialistai, 
socialiniai darbuotojai, individua-
lios priežiūros specialistai.

Jaukinasi mėnesiais
7 metų socialinio darbo patirtį 

turinti I. Rutkauskienė sako, kad ši 
sritis nenuspėjama, tačiau moteris 
neįsivaizduoja savęs kitur. 

„Kai ateini į žmogaus gyveni-
mą norėdamas padėti, reikia labai 
daug laiko, kad jis priimtų pagalbą, 
tai užtrunka ne dieną ir ne mėnesį. 
Kartais prireikia net pusės metų, 
kol pamatai rezultatą. Mes esame 
truputį psichologai, advokatai ir 
tarpininkai. Darbe motyvuoja ne 
tik atlyginimas, bet ir gera emoci-
ja, kurią gauni iš žmonių“, – apie 
socialinio darbo ypatumus kalba 
įstaigos vadovė.

Pašnekovė neslepia, kad būna 
atvejų, kai nepavyksta pasiekti re-
zultato, kai kurie žmonės nenori 
keisti savo gyvenimo, įsileisti sve-
timųjų.  Dažnesnis atvejis, kai vai-
kai paprašo pagalbos savo senyvo 
amžiaus tėvams ar seneliams, bet 

Ūkininkai ragina neskubėti bausti, kad 
nekaltumo nereikėtų įrodinėti teismuose 

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Sausio 9 d. vykusiame Rokiš-
kio rajono ūkininkų sąjungos 
išplėstiniame tarybos posėdyje 
pristatytos šiais metais ūkinin-
kų laukiančios naujovės, dis-
kutuota tiesioginių išmokų ir 
kitais klausimais.  Susirinkime 
netiesiogiai dalyvavo ir Žemės 
ūkio ministerijos (ŽŪM) atsto-
vai, tačiau į daugelį klausimų 
ūkininkai atsakymų neišgirdo.  

Daug neatsakytų klausimų 
Posėdyje taip pat dalyvavo Ro-

kiškio rajono savivaldybės Žemės 
ūkio skyriaus specialistai, Žemės 
ūkio rūmų pirmininkas Arūnas 
Svitojus, vadovaujantis Utenos 
ūkininkų sąjungai, bei kiti Utenos 
krašto ūkininkai.  ŽŪM praneši-
mą skaitė Europos Sąjungos rei-

Rokiškio rajono  ūkininkų sąjungos išplėstiniame posėdyje pristatytos šių metų 
naujienos. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

M. Petkevičius sako, kad kai kurie 
reikalavimai ir taisyklės neramina ūkininkus.

kalų ir paramos politikos depar-
tamento vyriausiasis specialistas 
Skirmantas Ramoška, paaiškinti 
naujoves bandė Europos Sąjun-
gos reikalų ir paramos politikos 
departamento vyriausiasis patarė-
jas  Artiom Volkov. Ūkininkams 

kilo neaiškumu dėl tiesioginių 
išmokų taisyklių, kraštovaizdžio 
programos reikalavimų vykdymo 
ir terminų, piktintasi nelogiškai 
suformuotais reikalavimais, pa-
vyzdžiui, paprastą pievą reikia 
nupjauti iki rugsėjo 1 d., o krašto-
vaizdžio – iki rugpjūčio 1 d., kol 
dar auga javai. Kitaip tariant, prie 
kraštovaizdžio elemento reikės 
važiuoti per dar nenupjautą pa-
sėlį. Klausimų kėlė ir kitos taisy-
klės, tačiau iš ministerijos atstovų 
sulaukta mažiau paaiškinimų, nei 
tikėtasi. 

Daugiau painiavos 
„Labiausiai neramina tai, kad 

taisyklės įsigalios jau šio mėne-
sio pabaigoje. Susitikime apžvel-
gėme netikslumus, neaiškumus, 
šiose taisyklėse jų radome apie 
40. Geriau tegul jos įsigalioja 
vėliau, kovo mėnesį, bet tinka-
mai paruoštos. Jeigu patvirtins tą 
rėmą, bus labai sunku jį taisyti. 
Kol kas darbo grupėse dar gali-
ma kažką koreguoti.  Ministerija 
gali nekreipti dėmesio į sociali-
nių partnerių siūlymus ir vienpu-
siškai patvirtinti taisykles, tačiau 
nesinori, kad atsitiktų taip, kaip 
visada atsitinka ir vėl sakytų: 
šiais metais pakentėkite, o kitais 
metais pataisysime“, – kalbėjo 
Rokiškio ūkininkų sąjungos pir-
mininkas Mindaugas Petkevičius. 

Ar papilnės ūkininkų kišenės 
2023 metais, priklausys ne tik 
nuo gebėjimų ūkininkauti, bet ir 

tvarkyti dokumentus. Anot ūki-
ninkų atstovo, anksčiau tiesio-
ginių ir žalinimo išmokų paketą 
buvo surinkti paprasčiau. Dabar 
atsirado daug schemų ir sistemų, 
kurias ūkininkas turi pirmiausiai 
suprasti norėdamas priraikyti 
savo ūkyje. Jis turi labai stipriai 
gilintis arba prašyti savivaldybės, 
seniūnijos darbuotojų pagalbos.

Nepasitiki automatiniais 
tikrinimais 
Ūkininkai išsakė pastabų dėl 

Nacionalinės mokėjimų agentū-
ros sukurtos ALNSIS (automa-
tinės nuolatinio laukų stebėjimo 
sistemos), kuri automatiškai ti-
krins, kuris ūkininkas pažeidė 
taisykles. „Mes prieštaravome, 
kad tokių automatikų ir tikrinimų 
nebūtų, o būtų laikomasi norma-
lios praktikos ir planinių patikrų. 
Automatiškai būtų tikrinama kas 
10 dienų. Pati sistema turi 2 proc. 
neatpažinimo paklaidą, vadinasi, 
apie 50 tūkst. ha savininkai tu-
rės įrodinėti, kad yra nekalti. Be 
to, palydovas neatpažįsta nuga-
nytos pievos ir fiksuoja, kad tai 
pažeidimas. Ūkininkas vėl turės 
įrodinėti, kad pievą nuganė, foto-
grafuoti lauką ir siųsti į agentūrą 
nuotraukas, kad už tą lauką gautų 
išmokas. O kaip tą sistemą per-
pras senolis, auginantis karvę? Ar 
sugebės instaliuoti tą programėlę,  
nufotografuoti lauką pagal koor-
dinačių taškus? Pagal Europos re-
glamentą, ši sistema turi būti nau-

dojama monitoringo, stebėsenos 
tikslams, o Lietuva ją nori taikyti 
ją nusižengimui ir baudimui“, – 
kalbėjo Rokiškio ūkininkų sąjun-
gos vadovas. 

Trys stulpai
Anot M. Petkevičiaus, tiesio-

ginių išmokų taisyklių, geros 
agrarinės ir aplinkosaugos būklės 
(GAAB) ir valdymo reikalavimų 
pažeidimai – tai trys stulpai, ant 
kurių ūkininkas pakabintas, todėl 
vienas iš ūkininkų prašymų – kad 
neatitikus reikalavimų, agentūra 
pirmiausiai įspėtų apie pažeidimą 
ir duotų laiko pasitaisyti. Žemdir-
biai kritikuoja tvarką, pagal kurią 
pirma yra baudžiami, o paskui 
turi per teismus įrodinėti, kad ne-
buvo kalti. 

„Einama prie to, jeigu karvė 
pames auskarą, atsilieps visoms 
ūkio išmokoms“, – sakė ūkininkų 
atstovas. 

Ūkininkai domėjosi neariminės 
žemdirbystės gamybine veikla, 
gera žinia ta, kad rudenį apartą 
lauką, pavasarį apsėjus naudojant 
neariminę technologiją, galima 
prašyti išmokų už neariminį ūki-
ninkavimą. Susirinkime kalbėta ir 
apie pieno supirkimo kainas, nuo 
lapkričio mėnesio kai kur jos nu-
krito 0,13 Eur už litrą. Geresniais 
laikais už parduotą pieną gaudavę 
0,45 Eur, dabar pienininkai tenki-
nasi 0,35 Eur už litrą.

senjorų nuomonė nebūtinai sutam-
pa su jų artimųjų. 

„Kai susitinkame su paslaugų 
gavėju, dažniausiai jie būna nu-
siteikę priešiškai. Neretai tenka 
išgirsti: „Ką tu, vaikeli, čia man 
padėsi…“. Tokiu atveju pasiūlo-
me pabandyti, o jeigu netiks, iškart 
nutraukti paslaugas. Tada sutinka, 
bet įsivaizduoja, kad mums daro 
paslaugą: „Kad jau tau reikia, ga-
lim pabandyti...“, – pasakoja I. 
Rutkauskienė.

Bendrauja per atstumą
Kalbėdama apie socialinio dar-

bo patirtį, pašnekovė pastebi, kad 
„gyvo“ bendravimo šeimose mažė-
ja, o šiuolaikinės technologijos ne-
išsprendžia vyresnio amžiaus žmo-
nių vienišumo problemų. Senyvi 
žmonės retai naudojasi internetu, 
komunikacija socialinėse erdvėse 
dažnai paliekama jaunesnėms kar-
toms, nors išimčių yra. 

„Kai kurie vyresnio amžiaus 
žmonės net įsigyja išmaniuosius 
telefonus, kad galėtų bendrauti su 
vaikais, dirbančiais užsienyje. Mes 

parodome, kaip naudotis tomis 
priemonėmis, kai kuriems žmo-
nėms tai per daug sudėtinga, o kiti 
užsikabina“, – sakė VšĮ „Jautri šir-
dis“ vadovė.

Daugiau pasirinkimo
Socialinė sritis Lietuvoje dar 

gana jauna, lyginant su kitomis, 
šias paslaugas labiau išvysčiusio-
mis, šalimis. Anot pašnekovės, dar 
yra kur tobulėti ir šis procesas spar-
čiai vyksta.

„Kokybės siekia visos socialinės 
įstaigos, augame, keliame kvalifi-
kaciją, dalinamės tarptautine pa-
tirtimi. Matome, kad viskas ateina 
į Lietuvą, taip pat ir pasirinkimo 
laisvė. Kitose šalyse ta konkurenci-
ja didesnė, yra daugiau nevyriausy-
binių organizacijų, dirbančių tokiu 
principu ir pas mus ateityje jų dau-
gės. Manau, visada palankiau, kai 
paslaugą teikia ne viena įstaiga ir 
žmogus gali rinktis. Sveika konku-
rencija dar niekam nepakenkė, nes 
gerėja paslaugų kokybė, pasiekia-
mumas, atsiranda galimybė gauti ją 
greičiau“, – sakė I. Rutkauskienė.
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TAVO BĖDOS MANO. 
Medžiai buvo iškirsti 
privačioje teritorijoje

MANO BĖDOS TAVO. 
Kur kreiptis dėl 
leidimo kirsti medžius?

Mūsų miesto Kalėdų eglė išrinkta viena mieliausių. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Rokiškio dvare. (Rokiškio R. Lymano muzikos mokyklos nuotr.)

Pirmadienio, sausio 9-osios, 
pavakare į ‚Rokiškio Sireną“ 
kreipėsi Rokiškio gyventojas, 
susirūpinęs, kad prie miesto 
ledo arenos kertami medžiai, 
o Rokiškio J. Tumo-Vaižganto 
gimnazijos kieme stovi miško-
vežis.

„Rokiškio Sirena“ išsiaiškino, 
kad pažeisti medžiai buvo ker-
tami privačioje teritorijoje, o jų 
vietoje gyventojas planuoja paso-

„Ar privačiose valdose ker-
tant medžius reikia leidimo? 
Jeigu tai, kas juos išduoda ir 
įvertina medžių būklę?“, – tokį 
klausimą el. paštu atsiuntė „Ro-
kiškio Sirenos“ skaitytoja E. V. 
(vardas ir pavardė redakcijai 
žinomi), gyvenanti Rokiškio 
mieste.

Į klausimą atsakė Rokiškio ra-
jono savivaldybės Architektūros ir 
paveldosaugos skyriaus vyr. speci-
alistas Darutis Krivas:

„Leidimai kirsti ar kitaip paša-
linti iš augimo vietos saugotinus 
medžius reikalingi priklausomai 
nuo žemės paskirties, medžio rū-
šies ir medžio skersmens (1,3 m 
aukštyje):

Kitos paskirties žemėje daugi-
abučių gyvenamųjų pastatų, ben-
drabučių, vienbučių ir dvibučių 
gyvenamųjų pastatų teritorijose 
privačioje žemėje mieste – ąžuo-
lai, uosiai, klevai, guobos, skro-
blai, skirpstai, bukai, vinkšnos, 
liepos, maumedžiai, beržai, pušys 
– didesnio kaip 20 cm skersmens.

Kitos paskirties žemėje daugi-
abučių gyvenamųjų pastatų, ben-
drabučių, vienbučių ir dvibučių 
gyvenamųjų pastatų teritorijose 
privačioje žemėje ne mieste  ąžuo-
lai, uosiai, klevai, guobos, skro-
blai, skirpstai, bukai, vinkšnos, 
liepos, maumedžiai, beržai, pušys 
– didesnio kaip 30 cm skersmens.

dinti pušelių.
„Prašiau, kad man leistų pri-

važiuoti iš mokyklos teritorijos, 
jog nusipjautume medžius, nes iš 
savo kiemo to negaliu padaryti. 
Juos užpuolė kažkokia liga. Viena 
paskui kitą pradėjo džiūti eglės, 
į kurias įsisuko, tikėtina, žieva-
graužis. Iš viso nupjovėme 12 
eglių, aštuonios iš jų buvo smar-
kiai pažeistos. Pjauti medžius pri-
vačioje teritorijoje nereikia jokių 
leidimų“, – sakė rokiškietis. 

Žemės ūkio paskirties žemėje 
kituose žemės ūkio paskirties že-
mės sklypuose ir rekreacinio nau-
dojimo žemės sklypuose privačio-
je žemėje – ąžuolai, uosiai, klevai, 
guobos, skroblai, skirpstai, bukai, 
vinkšnos, liepos, maumedžiai, ber-
žai, pušys – didesnio kaip 30 cm 
skersmens.

Medžiams, nepatenkantiems 
į išvardintą sąrašą, leidimo kirsti 
nereikia.

Privačios žemės savininkas, 
norėdamas kirsti, kitaip pašalinti iš 
augimo vietos, intensyviai genėti 
saugotinus želdinius, Rokiškio ra-
jono savivaldybės administracijai 
pateikia nustatytos formos prašy-
mą.

Želdinių būklę ir medžių atku-
riamąją vertę, vadovaujantis Lietu-
vos Respublikos aplinkos ministro 
2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 
D-343 Dėl želdinių atkuriamosios 
vertės įkainių patvirtinimo“, nusta-
to seniūnijų seniūnai.

Leidimus išduoda Rokiškio ra-
jono savivaldybės administracijos 
direktorius“. 

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 re-
klama@rokiskiosirena.lt arba skambinti tel. +370 666 76777.

Rokiškio Kalėdų eglutė pateko 
tarp trijų mieliausių Lietuvoje

Muzikos mokykla pasitinka 
jubiliejinius metus

Portalo „lrytas.lt“ skaitytojai 
visą gruodį buvo kviečiami da-
lytis žaliaskarių nuotraukomis ir 
rinkti mieliausią eglutę. Tarp tri-
jų mieliausių šalies Kalėdų eglu-
čių pateko ir Rokiškio žaliaskarė. 

Tūkstančius balsų skaitytojai 
dalijo ir kerinčias, jaukumu dvel-
kiančias Kalėdų egles papuošu-
siems Lietuvos miestams. Miestai 
ir miesteliai tyliai ruošėsi, kad nu-
stebintų bei leistų pasijusti lyg pa-
sakoje, o įžiebtos gražuolės žalias-
karės tapo tikrais traukos objektais. 
Paaiškėjo, kaip pasiskirstė skaity-
tojų balsai: mieliausiomis išrinktos 
Telšių, Rokiškio ir Mažeikių Kalė-
dų eglės.

Lrytas.lt inf.

Rokiškio Rudolfo Lymano 
muzikos mokyklos mokytojai 
prasmingai ir su džiugia nuotai-
ka pradeda jubiliejinius 140 mo-
kyklos įkūrimo metus.

Sausio 5 d., po posėdžio, mo-
kytojai muziejuje klausė paskaitos 
apie R. Lymaną.

Dėkojame Rokiškio krašto mu-
ziejui už geranorišką bendravimą 
ir bendradarbiavimą, o muziejinin-
kei Simonai Strumskytei už puikią 
paskaitą!

Rokiškio R. Lymano muzikos 
mokyklos inf.

AB „Rokiškio sūrio“ vadovas: „Rusiškas 
sūris“ apibrėžia sūrio tipą, o ne šalį“

Aušra MALINAUSKIENĖ

Šalies žiniasklaidoje pasi-
rodžius informacijai, kad ak-
cinė bendrovė (AB) „Rokiškio 
sūris“ Jungtinėse Amerikos 
Valstijose (JAV) prekiauja 
„rusišku“ sūriu, įmonės vado-
vas Dalius Trumpa sako, kad 
šis sūris bendriniu pavadini-
mu valstijose pardavinėjamas 
jau keletą dešimtmečių, įmonė 
produkcijos į Rusiją neekspor-
tuoja ir visapusiškai palaiko 
Ukrainą. 

Kaip „Rokiškio Sirenai“ sakė 
D. Trumpa, sūris „Rusiškas“ 
(„Роcсийсcкий“) JAV rinko-
je pardavinėjamas jau daugelį 
metų.

„Pavadinimas „Rusiškas sū-
ris“ tapo bendriniu ir labiau api-

brėžia sūrio tipą, o ne šalį, pana-
šiai kaip „Olandiškas sūris“. Jį 
mes pardavinėjame tik į eksporto 
rinkas, pagrinde į tas šalis, kurio-
se yra nemažas kiekis emigran-
tų iš buvusio sovietinio bloko 
valstybių. Šio sūrio pardavimai 
sudaro vos 0,02 proc. nuo visos 
apyvartos“, – teigia D. Trumpa.  

Bendrovės vadovo teigimu, 
AB „Rokiškio sūris“ į Rusiją jo-
kių sūrių nebeveža jau nuo 2014 
metų.

„Mes nuo pirmos Rusijos 
agresijos dienos  visapusiškai so-
lidarizuojamės su Ukrainos žmo-
nėmis ir teikiame jiems įvairią 
pagalbą, nemokamai siųsdami 
jiems savo produkciją ar suteik-
dami gyvenamąjį plotą pabėgėlių 
šeimoms įmonės viešbutyje“, – 
pabrėžė įmonės direktorius.

D. Trumpa sakė, kad į Rusiją sūrių 
nebeveža nuo 2014 metų. 
(AB „Rokiškio sūris“ nuotr.)
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Pasikeitė medicininės reabilitacijos paslaugų 
teikimo tvarka

Nuo šių metų sausio 1 die-
nos pasikeitė tvarka dėl medi-
cininės reabilitacijos paslaugų 
teikimo.

VšĮ Rokiškio rajono ligoninės 
Reabilitacijos skyriaus vedė-
ja Vaiva Zadorožnaitė-Vaičienė 
sako, kad įsigaliojus naujai tvar-
kai pradinę medicininę reabili-
taciją, nesant kontraindikacijų, 
skiria fizinės medicinos ir rea-
bilitacijos (FMR) gydytojas, pas 
kurį norint patekti reikalingas 
šeimos gydytojo arba gydytojo 
specialisto siuntimas ir būtina 
registruotis įprastine tvarka. 

„Pradinė medicininė reabilita-
cija dėl tos pačios ligos galima 
iki dviejų kartų per kalendori-
nius metus“, – teigė Reabilitaci-
jos skyriaus vedėja. 

V. Zadorožnaitė-Vaičienė: „Ambulatorinė 
medicininė reabilitacija dėl tos pačios 
ligos galima vieną kartą per kalendorinius 
metus“. (Rokiškio rajono ligoninės nuotr.)

poreikių lygis. 
„Palaikomoji reabilitacija su-

augusiems dėl tos pačios ligos 
skiriama vieną kartą per kalen-
dorinius metus. Palaikomoji re-
abilitacija vaikams galima esant 
tam tikroms ligoms, kai yra nu-
statytas neįgalumas, tačiau per 
tuos pačius kalendorinius metus 
ji gali būti skiriama daugiau nei 
vieną kartą, atsižvelgiant į FMR 
gydytojo rekomendaciją. Siunti-
mą palaikomajai reabilitacijai – 
tiek vaikams, tiek suaugusiems, 
taip pat rašo FMR gydytojas“, 
– paaiškino V. Zadorožnaitė-Vai-
čienė.

Rokiškio rajono ligoninėje 
yra teikiamos pradinės medici-
ninės reabilitacijos ir ambulato-
rinės medicininės reabilitacijos 
paslaugos (nervų sistemos ligų, 

bei judamojo-atramos aparato 
pažeidimų profilio).

„Žalieji koridoriai“ – tai pri-
oritetinų stacionarinės medi-
cininės reabilitacijos paslaugų 
skyrimo tvarka, kuri taikoma 
tik stacionarinės reabilitacijos 
paslaugas teikiančiose įstaigo-
se (sanatorijose) ir sergant tam 
tikromis ligoms (ūminis galvos 
smegenų insultas, ūminis mio-
kardo infarktas, po endoproteza-
vimo – esant tam tikriems pagal 
TLK-10-AM ligų kodams) ar po 
operacijų, sergantiems onkolo-
ginėmis ligomis (esant tam ti-
kriems pagal TLK-10-AM ligų 
kodams), traumų (pagal TLK-10-
AM žymimais kodais S00-T98).

VšĮ Rokiškio rajono ligoninės inf. 

cijai, jeigu asmuo serga tam ti-
kromis ligomis ir išlieka tam ti-
kro lygio funkciniai sutrikimai. 
Šios ambulatorinės reabilitacijos 
trukmė gali skirtis ir svyruoti 
nuo 10 iki 20 dienų. 

„Ambulatorinė medicininė re-
abilitacija dėl tos pačios ligos, 
kaip ir anksčiau, galima vieną 
kartą per kalendorinius metus“, 
– pabrėžė V. Zadorožnaitė-Vai-
čienė.

Palaikomoji reabilitacija su-
augusiems, sergantiems tam ti-
kromis ligomis, kaip ir anksčiau 
galima darbingiems asmenims, 
kuriems nustatytas 0-40 proc. 
darbingumo lygis. Nuo šiol pa-
laikomąją reabilitaciją galės 
gauti tik tie pensinio amžiaus 
žmonės, kuriems nustatytas di-
delių arba vidutinių specialiųjų 

Baigus pradinę medicininę re-
abilitaciją FMR gydytojas, įver-
tinęs paciento būklę, gali rašyti 
siuntimą ambulatorinei reabilita-

Rokiškio rajono ligoninė 
kviečia savanoriauti 
norintį jaunimą 

VšĮ Rokiškio rajono ligo-
ninė tapo jaunimo savanorius 
priimančia organizacija, todėl 
kviečia Rokiškio rajono moks-
leivius ir vyresnio amžiaus 
jaunimą, įskaitant ir turintį 
negalią, norintį savanoriauti 
ligoninėje ir prasmingai pra-
leisti laiką. 

2022 m. gruodžio 22 dieną 
Rokiškio rajono ligoninė buvo 
akredituota ir tapo Jaunimo sa-
vanorius priimančia organizaci-
ja. Tai reiškia, kad iki 2025 metų 
gruodžio 22 dienos joje gali sa-
vanoriauti jaunimas nuo 14 iki 
29 metų.

Rokiškio rajono ligoninės vy-
riausioji slaugos administratorė, 
jaunimo savanoriškos veiklos 
kuratorė Rita Matiukienė sakė, 
kad savanorystė truks ne trum-
piau kaip šešis mėnesius, sa-
vanoriška tarnyba įstaigoje bus 
vykdoma tik sudarius rašytinę 
sutartį su savanoriu, kurioje bus 
apibrėžiamos savanorio užduo-
tys, darbų apimtys, veiklos gra-
fikas, atsakomybė. 

„Savanoriškai veiklai kvie-
čiame prisijungti ir jaunimą, 
turintį lengvą negalią, kuriam 
bus sudarytos visos sąlygos. 
Numatant savanorių veiklas bus 
atsižvelgiama į individualius jų 
poreikius, į asmenines savanorio 
savybes, tokias kaip empatija, 

Rokiškio rajono ligoninės direktorius R. Martinėlis ir vyriausioji slaugos administratorė 
R. Matiukienė tikisi sulaukti savanorių. (Rokiškio rajono ligoninės nuotr.)

jautrumas žmonėms, nuoširdu-
mas, iniciatyvumas, turimas ir 
norimas įgyti kompetencijas“, – 
sakė R. Matiukienė.

Per savanorystės laiką, pra-
leistą įstaigoje, jaunuoliai turi 
savanoriauti ne mažiau kaip 10 
valandų per savaitę arba ne ma-
žiau kaip 40 valandas per mėne-
sį, bet ne mažiau kaip du kartus 
per savaitę, iš viso 240 valandų 
per visą savanorystės laikotarpį.

,,Savanoriams bus sudaromos 
sąlygos įsitraukti į Rokiškio ra-
jono ligoninės kolektyvą, bus 
supažindinami su įstaigos vidaus 
tvarkos taisyklėmis ir darbo sau-
gos reikalavimais, stebima jų 
veikla ir teikiamos konsultacijos 
su savanoriška tarnyba susiju-

siais klausimais, rengiami mo-
kymai. Savanoriai atliks techni-
nius darbus, kurjerio paslaugas, 
padės slaugytojui ar slaugytojo 
padėjėjui prižiūrėti ir pasirūpin-
ti  pacientais: pagalba prausiant, 
maitinant, keičiant patalinę ir 
pan., tik su medicinos personalo 
priežiūra“, – sakė R. Matiukienė.

Informaciją apie registraciją į 
Jaunimo savanoriškos tarnybos 
programą galite rasti čia: https://
jra.lt/jaunimui/dalyvauk/regist-
racija-i-jst 

Kilus klausimams galima 
kreiptis į Jaunimo savanoriškos 
organizacijos kuratorę R. Matiu-
kienę telefonu 8 458 55095. 

VšĮ Rokiškio rajono ligoninės inf.

TRUMPAI: Sergamumas gripu sausio 
1-ąją savaitę Rokiškio rajone
Gripo atvejų skaičius – 50.
Ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų atvejų skaičius – 284.
Covid – 19 ligos atvejų skaičius – 37.
Gripo, ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų ir COVID-19 ligos 
atvejų skaičius – 371.
Suminis rodiklis (100 tūkst. gyventojų per savaitę) – 1292.01.

NVSC inf.
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Sausio13-ąją pasitinkant. Lygi šiol neskelbti faktai 
Sausio 13-oji – Laisvės gynė-

jų diena. Prieš 32 metus 1991 m. 
sausio 13 d., sovietų kariuomenei 
ir specialiesiems daliniams už-
imant Lietuvos radijo ir televi-
zijos pastatą, televizijos bokštą, 
žuvo 14 laisvės gynėjų, dar be-
veik tūkstantis žmonių buvo su-
žeista ar kitaip nukentėjo.

1991 m. sausio 8 dieną po pro-
sovietinių jėgų ir „Jedinstvos“ 
bandymo įsiveržti į Aukščiausiąją 
Tarybą, Sąjūdis pradėjo organi-
zuoti žmonių budėjimą prie Aukš-
čiausiosios tarybos ir kitų svarbių 
valstybės objektų. Žmonės iš visos 
Lietuvos vyko į Vilnių ginti savo 
Nepriklausomybės. Rokiškiui buvo 
skirta sausio 12-13-osios para. Su 
rokiškėnų būriu kartu budėti vyko 
ir Alvydas Matulka. Jis tapo viena 
iš Sausio 13-osios aukų. Sukrėstas 
žinios, kad sovietų kariai prie Tele-
vizijos bokšto šaudo į žmones, su-
kniūbo. Po mirties  medicinos eks-
pertai nustatė, kad „1991 m. sausio 
13-osios naktį, apie 2 valandą A. 
Matulka mirė nuo ūmaus miokardo 
infarkto.“ Jam tada buvo tik 35-eri. 
Būtent, dėl tokios mirties diagno-
zės generalinės prokuratūros pro-
kuroras Kęstutis Betingis, kuriam 
ir buvo pavesta iki galo įvertinti 
visų paguldžiusių galvas didvyrių 
mirtis,  dvejojo  ką reikia daryti su 
A. Matulka? Ir nors sausio 16 d. 
A. Matulka, kaip Sausio 13-osios 
Parlamento gynėjas,  buvo palaido-

V. Zadorožnaitė-Vaičienė: „Ambulatorinė medicininė reabilitacija dėl tos pačios ligos 
galima vieną kartą per kalendorinius metus“. (Rokiškio rajono ligoninės nuotr.)

tas Rokiškio Kalneliškių kapinėse, 
jo vardas dar kurį laiką  nebuvo 
įrašytas šalia visų Laisvės gynėjų 
vardų. Mums, Sąjūdžio žmonėms, 
tai buvo protu nesuvokiama ir be 
galo skaudu. Net ir praėjus ke-
liems mėnesiams nuo tų tragiškų 
dienų, mane ir kitus nukrėsdavo 
šiurpas bei nemalonūs išgyveni-
mai  prisimenant to meto naktis ir 
dienas. Todėl tarpusavyje su Le-
onu Jankausku (jis tuo metu buvo 
ką tik išrinktas naujuoju Rokiškio 
Sąjūdžio skyriaus pirmininku, tuo 
pačiu buvo ir  Seimo nario Kazi-
miero Uokos padėjėju) pasitarę 
nusprendėme vykti į Vilnių ir viską 
išsiaiškinti. Tuometinis Valstybės 
kontrolierius  Kazimieras Uoka, 
išklausęs mus, tiesioginiu vyriau-
sybiniu kanalu paskambino genera-
liniam  prokurorui Artūrui Paulaus-

kui bei paprašė, kad mes būtume 
priimti ir išklausyti. Už 15 minučių 
mes jau sėdėjome už stalo greta A. 
Paulausko. Pastarasis, geranoriškai 
ir įdėmiai išklausęs mūsų pasako-
jimo, pakvietė  savo pavaduotoją 
Kęstutį Betingį ir paprašė kartu 
viską iki galo išsiaiškinti. Prokuro-
ras K. Betingis nusivedė mus į savo 
kabinetą ir, atnešęs visą glėbį bylų, 
tame tarpe ir A. Matulkos, įrodinė-
jo, kad Alvydas mirė ne nuo kul-
kos, ne nuo tiesioginio fizinio po-
veikio, traumos ar  smurto aikštėje, 
o privačiame bute prieš tai jam net 
suteikus pirminę medicininę pagal-
bą. Su šiais faktais, kaip gydytojas, 
aš negalėjau nesutikti, tačiau kaip 
to meto įvykių dalyvis, kuriam ne 
kartą ir ne du teko naktimis budėti 
prie Parlamento, vaikščioti aplink 
ir šildantis prie laužų laukti lėtai 

auštančio ryto su viltimi, kad ši 
naktis bus rami, prokurorui paaiš-
kinau, kad jis turi suprasti ir, esant 
bent mažiausioms abejonėms, dar 
kartą pasikonsultuoti su gydyto-
jais specialistais, kardiologais, nes 
ūmus širdies infarktas gali įvykti 
ne tik dėl širdį kamuojančių ligų, 
bet ir po emocinės, didelės nervi-
nės įtampos. Būtent tai, ką matė, ką 
juto, girdėjo ir išgyveno A. Matul-
ka, buvo jo ūmaus infarkto ir mir-
ties  priežastimi. Mano nuostabai, 
prokuroras į šiuos argumentus su-
reagavo. Atidėjo šią bylą į šoną ir 
pasakė, kad ją dar kartą peržiūrės ir 
pačiu artimiausiu metu priims ga-
lutinį sprendimą, nes tyrimas fak-
tiškai jau yra pasibaigęs. Kaip tarė, 
taip ir padarė. Netruko praeiti kele-
tas dienų ir mes gavome žinią, kad 
A. Matulkos vardas įrašytas šalia 
kitų žuvusių Laisvės gynėjų vardų. 
O juk tiek ir tereikėjo. Tai pavyz-
dys, kad nuleisti rankų nereikia net 
ir tada, kai atrodo, kad pakeisti nie-
ko negali. 

Šiuos savo išgyvenimus noriu 
užbaigti tremtinės ir poetės Da-
nutės Mažeikienės išsakytais žo-
džiais, kad

ATMINTIES NEIŠTRINS 
paukščiais lekiantys metai.
Atminties neištrins abejingi vei-

dai.
Tai šventa atmintis. Atmintis ko-

kių reta.
Jos dėka ir savus, ir save sura-

dai.

Gal neteko tada tau prieš tankus 
stovėti.

Gal net gimęs tada dar išvis ne-
buvai.

Bet šiandieną turi ką brangint ir 
mylėti,

Nes krauju tu aplaistytą Laisvę 
gavai.

Jie mokėjo numirt, nors numirt 
nenorėjo,

Tiktai ėjo tenai, kur juos vedė 
širdis.

Nedrebėjo tik rankos žiauraus 
niekadėjo.

Kam krūtinėj akmuo – ar kas jį 
ištirpdys...

Atminimo laužai šiandien puo-
šia Tėvynę.

Atminimo laužuos meilės Lais-
vei kaitra.

Jie negynė savęs. Jie Tėvynę ap-
gynė.

Prasmingiausia auka. Ir lygių jai 
– nėra.

Atminties neištrins greitai bė-
gantys metai.

Žemei duota tylėti, o žmogui – 
kalbėt.

Tai šventa atmintis. Ir pasaulis 
tai mato.

Nes tai mūsų stiprybė. Tiesa. Ir 
garbė. 

Pavlius Gaigalas
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Gyvosios istorijos pamokos telkia Pandėlio 
gimnaziją ir bendruomenę

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Pilietiškumo ugdymas, jauno-
sios kartos telkimas aktyvioms 
visuomeninėms veikloms Pan-
dėlio gimnazijoje turi senas tra-
dicijas. Šių metų sausio 1 dieną 
gimnazijai perduota Gedimino 
pilies bokšto vėliava – simbolinis 
įvertinimas ir paskatinimas tęsti 
tai, kas pradėta.

Skatina aplinka
„Mokytojai mato prasmę dieg-

dami šias vertybes. Pilietinis ug-
dymas vyksta ne tik pamokų metu, 
turime šaulių, ateitininkų organi-
zacijas, dalyvaujame projektuo-
se, konkursuose, labai aktyviai 
bendradarbiaujame su Pandėlio 
bendruomene – mūsų veikla įvai-
riapusė. Mokiniai savanoriauja, 
važiuoja į Rokiškį, taip pat lanko 
senyvus vienišus žmones seniūni-
jose, palaikomojo gydymo ir slau-
gos ligoninėje“, – apie mokinių 
veiklas bendruomenėje pasakoja 
Pandėlio gimnazijos direktorė Jū-
ratė Kavoliūnienė.

Prie šaulių prisijungė apie 30 
mokinių, vaikai dalyvauja ateiti-
ninkų organizacijos, kuriai vado-
vauja mokytoja Eglė Glemžienė, 
veiklose.  

Pasak gimnazijos direktorės, 
Pandėlio krašto geografija kuria 
aplinką, skatinančią neužmirš-
ti  istorijos pamokų – čia Vasa-

Gedimino bokšto vėliava įteikta Pandėlio gimnazijai. (Pandėlio gimnazijos archyvo nuotr.)

Lietuvos laisvės gynėjas rokiškėnas 
A. Matulka. (Šeimos archyvo nuotr.)

Pandėlio Sausio 13-osios bėgimo dalyviai susitiko su  gydytoju V. Ostapenko.

1991 m. sausis. (A. Girdziušo nuotr.) Sausio 1 d. pandėliečiai perėmė Gedimino pilies vėliavą.

Pandėlio Gedimino bokštas
Šiuo metu Pandėlio gimnazijos 

vestibiulyje demonstruojama Ge-
dimino pilies bokšto vėliava. Pas-
kui ji bus saugoma mokyklos mu-
ziejuje ir iškeliama renginių metu. 
Simboliška, tačiau Pandėlio parke 
irgi yra Gedimino pilis, tiksliau, 

Priminsime, kad vėliavos per-
davimo tradicija gyvuoja nuo 
2005-ųjų. Kasmet, Sausio 1-ąją, 
minint Lietuvos vėliavos dieną, 
keičiama Gedimino pilies bokšte 
plevėsuojanti trispalvė. Iškilmin-
gai nuleista vėliava yra perduoda-
ma saugoti vienai mokyklai, taip 
siekiama pagerbti švietimo įstaigų 
bendruomenes, ugdančias vaikų ir 
jaunimo pilietiškumą, visuomeni-
nį ir pilietinį aktyvumą, skatinti 
šalies istorijos, kultūros ir Lietu-
vos kariuomenės pažinimą.

Tradicija tęsiasi
Pandėlio gimnazijos mokiniai, 

jaunieji šauliai sausio 7 dieną vyko 
į Vilniuje vykusį XXXI Pagarbos 
bėgimą „Gyvybės ir mirties ke-
liu“. Šiuo bėgimu pagerbiamas 
1991-aisiais Sausio 13-ąją žuvu-
sių Laisvės kovotojų atminimas. 
Į kelionę paimta Gedimino pilies 
bokšto vėliava. Bėgimo dalyvius 
lydėjo muziejininkas Valius Kaz-
lauskas, Pandėlio seniūno pava-

Atmintis gyva
Penktadienį, Laisvės gynėjų 

dienos, Sausio 13-osios renginiai 
numatyti Rokiškio mieste seniūni-
jose. Įstaigos ir organizacijos tra-
diciškai prisijungia prie pilietinės 
iniciatyvos „Atmintis gyva, nes liu-
dija“. Prie Nepriklausomybės pa-
minklo vyksta iškilminga vėliavos 
pakėlimo ceremonija, pagerbiamas 
kraštiečio Lietuvos laisvės gynėjo 
Alvydo Matulkos atminimas. 

Paskutiniai žodžiai
Rokiškėnas 1988–1989 m. ak-

tyviai dalyvavo Sąjūdžio veikloje. 
1991 m. sausio 12 d. A. Matulka 
su kitais rokiškėnais autobusu at-
važiavo budėti į Vilnių, budėjo prie 
Lietuvos Respublikos Aukščiau-
siosios Tarybos rūmų.

1991 m. sausio 13-osios naktį iš-
girdęs, kad Vilniuje prie Televizijos 
bokšto žūsta žmonės, jis pasiteira-
vo: „Nejaugi kareiviai gali šaudyti 
į žmones?“ ir staiga sukniubo Ne-
priklausomybės aikštėje. Tai buvo 
paskutiniai jo žodžiai. Išgirdęs šū-
vius prie parlamento atskubėjęs gy-
dytojas Valerijus Ostapenko bandė 
jį gaivinti, tačiau atvykusi greitoji 
pagalba jau nebegalėjo išgelbėti jo 
gyvybės. Medicinos ekspertai nu-
statė, kad „1991 m. sausio 13-osios 
naktį, apie 2 valandą Alvydas Ma-
tulka mirė nuo ūmaus miokardo in-
farkto.“ A. Matulka mirė būdamas 
35-erių metų.

1991 m. sausio 16 d. atsisvei-
kinimas su rokiškėnu A. Matulka 
vyko Bajorų kaime, Rokiškio ra-
jone. Jis buvo palaidotas Rokiškio 
Kalneliškių kapinėse.

1991 m. sausio 13-ąją, žuvo ar 
nuo patirtų sužalojimų vėliau mirė 
Loreta Asanavičiūtė, Virginijus 
Druskis, Darius Gerbutavičius, 
Rolandas Jankauskas, Rimantas 
Juknevičius, Alvydas Kanapins-
kas, Algimantas Petras Kavoliu-
kas, Vytautas Koncevičius, Vidas 
Maciulevičius, Titas Masiulis, Sta-
sys Mačiulskas, Alvydas Matulka, 
Apolinaras Juozas Povilaitis, Ignas 
Šimulionis, Vytautas Vaitkus.

rio16-osios Nepriklausomybės 
Akto Signataro Vlado Mirono 
(1880–1953) tėviškė, aplinkui 
gausu partizanų žūties ir kitų at-
mintinų vietų, primenančių laisvės 
kovas.

nedidelis, maždaug 2 metrų aukš-
čio jos maketas, sukurtas prieš  
kelerius metus. Šiame parke pan-
dėliškiai mini valstybines šventes, 
tad šalia bokšto suplevėsuos ir  iš 
Vilniaus atkeliavusi trispalvė.

duotojas, bėgimo entuziastas An-
drius Palivonas, mokytoja Aušra 
Viduolienė.

Mokytoja, Alfonso Smetonos 
šaulių 5-oji rinktinė Pandėlio 513-
oji kuopos vadė Rima Žėkienė 
sako, kad ši tradicija gimnazijoje 
gyvuoja jau daugelį metų, jos ini-
ciatorius buvo tuometinis šaulių 
kuopos vadas Ignotas Vaitoška.

Liudininkų pasakojimai
Gimnazijos bendruomenė Vil-

niuje susitiko su  gydytoju  prof. 
Valerijumi Ostapenko, lemtingąją 
naktį gaivinusį rokiškėną, parla-
mento gynėją Alvydą Matulką.  

„Tragiška sausio naktis mane 
amžiams sujungė su Rokiškio 
kraštu. Jaučiu Rokiškio kraštui, jo 
žmonėms, pilietiškai bendruome-
nei, jaunimui didžiulę pagarbą,“ 
– kalbėjo medikas V. Ostapenko.

Kartu su Pandėlio gimnazijos 
bendruomene sveikinimo žodį tarė 
Rokiškio krašto garbės pilietis Al-
gis Narutis, telefonu sveikino pro-
fesoriaus kolega, akademikas Vy-
tautas Jonas Sirvydis. Antakalnio 
kapinėse apie istorinius įvykius 
vaikams papasakojo V. Kazlaus-
kas.

Gyvosios istorijos pamokos 
įtaigesnės, nei perskaitytos iš va-
dovėlio. Pasak mokytojos R. Žė-
kienės, to laikmečio įvykių liudi-
ninkų pasakojimai vaikams paliko 
didelį įspūdį, kaip ir žmonių gau-
sa, pakili nuotaika, masinis pagar-
bos bėgimas su vėliavomis.
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Rokiškis darys namų darbus, kad kitąmet surengtų 
pasaulinį paplūdimio tinklinio turnyrą

Aušra MALINAUSKIENĖ

Dar praėjusį lapkritį Rokiškį 
apskriejo žinia, kad mūsų mies-
te gali būti surengtas vienas iš 
tarptautinio tinklinio turnyro 
„Volleyball World Beach Pro 
Tour Futures“ (Pasaulio paplū-
dimio tinklinio pro turo) etapų. 
Šią savaitę paaiškėjo, kad šie-
met, nors buvo svarstoma tokia 
galimybė, Rokiškyje jis nevyks, 
tačiau ruošiamasi turnyrą su-
rengti 2024 metais. Tiesa, dėl 
to, kad jis įvyktų reikės atlikti 
nemažai namų darbų.

Nusprendė atidėti
Šią savaitę Rokiškio rajono 

savivaldybėje susirinko iniciaty-
vinė grupė, vadovaujama mero 
Ramūno Godeliausko, kuri apta-
rė paraiškos rengimą pasaulinio 
tinklinio turnyro etapui, taip pat 
kuo ir kaip turėtų prisidėti savi-
valdybė ir organizacijos, kad čia 
susirinktų tinklininkai iš įvairių 
pasaulio šalių.

Šiame susitikime darbo grupė, 
sudaryta iš savivaldybės, Rokiš-
kio rajono kūno kultūros ir sporto 
centro, tinklininkų bei bendruo-
menės „Velykalnio“ atstovų, ki-
tiems metams nusprendė atidėti 
paraiškos teikimą dėl galimybės 
surengti vieną iš turnyro etapų. 

„Ko mums trūksta?“
Į klausimą kodėl priimtas toks 

sprendimas, rajono meras atsakė, 
kad paraišką dėl galimybės 2023 
metais surengti šį etapą Lietuvos 
tinklinio federacijai reikia pa-
teikti iki vasario pabaigos, joje 
labai konkrečiai nurodant savo 
galimybes ir įsipareigojimus, o 
tai yra neįmanoma, nes reikia at-
likti labai daug darbų.

„Tokio lygio renginiai nepada-
romi per 2-3 mėnesius. Ko mums 
trūksta? Žmonių organizaciniams 
reikalams, apgyvendinimo vietų, 

plačios komunikacinės kampani-
jos ir reklamos, įrangos translia-
cijoms bei finansų. Mūsų rajone 
vienas didžiausių iššūkių yra 
aukštos klasės viešbučiai, bent 3 
žvaigždučių, kuriuose būtų gali-
ma apgyvendinti iki 200 žmonių. 
Visi darbo grupės nariai išsakė 
savo nuomones ir priėjome išva-
dos, kad šiais metais pasiruošime 
ir pretenduosime turnyrą rengti 
2024 metais“, – kalbėjo R. Gode-
liauskas. 

Įtrauks kultūrinę programą
Susitikime nuspręsta pasis-

kirstyti pasiruošimo turnyrui 
darbais, kurie turėtų būti atlikti 
per šiuos metus. Vieni rūpinsis 
apgyvendinimo paslaugomis ir 
rezervacijomis varžybų laikui, 
kiti – 50 savanorių pritraukimu, 
treti – administraciniais daly-
kais: dokumentacija ir paraiš-
kos ruošimu, ketvirti – reklamos 
kampanija ir viešinimu, penkti 
– infrastruktūros atnaujinimu ir 
paruošimu, šešti – logistika ir da-
lyvių pavėžėjimu. 

Pasak mero, į varžybų dienas 
nuspręsta įtraukti ir kultūrinę 
programą, kaip pagrindą imant 
„Cbet Rally“ Rokiškio etapą, ku-
rio metu rengiami koncertai, or-

ganizuojamos pramogos. 
„Mūsų ralio etapas išskirtinis 

tuo, kad Rokiškyje žiūrovams 
siūloma kultūrinė programa, tuo 
tarpu kituose etapuose taip neda-
roma. Todėl norime ir tinklinio 
turnyre išsaugoti tokį išskirtinu-
mą, kad dalyviai ir žiūrovai galė-
tų ilgiau pabūti ir pasilikti mūsų 
rajone, o ne tik pažiūrėti varžy-
bas“, – sakė R. Godeliauskas. 

Ieškos ir paramos
Paplūdimio tinklinio turnyro 

pagrindinis organizatorius bus 
Rokiškio kūno kultūros sporto 
centras. Be Rokiškio rajono sa-
vivaldybės lėšų taip pat planuo-
jama prašyti ir verslininkų para-
mos. Pirminiais paskaičiavimais 
tam reikėtų apie 50 tūkst. Eurų. 
Kai tik bus aišku, kada Jūrmalo-
je, Latvijoje, vyks vienas iš šio 
pasaulinio turnyro etapų, keletas 
organizacinės grupės narių vyks 
pas kolegas latvius pasimokyti ir 
pasikonsultuoti dėl aukšto lygio 
meistriškumo varžybų rengimo.

Konkurencija su didmiesčiais
Idėjos Rokiškyje surengti 

aukšto meistriškumo lygio paplū-
dimio tinklinio turnyrą iniciato-
rius – Rokiškio miesto asociaci-

jos, bendruomenės „Velykalnis“ 
vadovas Stasys Mekšėnas. Pasak 
jo, kadangi darbo grupės susitiki-
me nuspręsta paraišką teikti kitą-
met, jis baiminasi, jog šio turny-
ro surengimui „koją gali pakišti“ 
Klaipėda ir Vilnius, turintys gali-
mybes vykdyti tokio aukšto lygio 
turnyrus ir greičiau pateiksiantys 
paraiškas. 

„Nors turime puikiai sutvarky-
tą paplūdimio tinklinio aikštyną, 
tačiau Rokiškis yra nedidelis ra-
jono centras, kuriam sunku kon-
kuruoti su didmiesčiais. Deja, 
per trumpas laikas iki šios vasa-
ros pilnai pasiruošti pasaulinio 
lygio turnyrui, nors mūsų ben-
druomenė „Velykalnis“ 2014, 
2017, 2017 ir 2021 metais vykdė 
Rytų Europos zonos asociacijos 
paplūdimio tinklinio vieną iš 
etapų. Buvo stiprūs renginiai, o 
visa tai darė mūsų bendruomenė 
„Velykalnis“, kuri yra Lietuvos 
tinklinio federacijos tikrasis na-
rys. Drąsiai galime sakyte, kad 
tokio lygio varžyboms mūsų ben-
druomenė yra pasiruošusi ir tam 
esame padarę puikius aikštynus, 
tačiau būtina padaryti ir daugybę 
kitų darbų“, – kalbėjo S. Mekšė-
nas. 

Po šio susitikimo turnyro or-

ganizavimo iniciatyvinė grupė 
planuoja rinktis vasario pabaigo-
je. 

Itin aukšti reikalavimai
Primename, kad lapkričio 

9-ąją Rokiškyje lankėsi Lietuvos 
tinklinio federacijos atstovai – 
prezidentas Darius Čerka ir gene-
ralinė sekretorė Alisa Česnulevi-
čiūtė. Vizito tikslas buvo aptarti 
galimybes 2023 metais Rokišky-
je surengti. 

Tuomet buvo kalbėta, kad 
Rokiškiui reikėtų priimti daug 
žmonių iš viso pasaulio, ne tik 
Europos, bet ir Pietų bei Šiaurės 
Amerikos, Naujosios Zelandijos. 
Šiame turnyre paprastai dalyvau-
ja apie 60 profesionalių paplū-
dimio tinklinio moterų ir vyrų 
komandų iš 20 pasaulio šalių. 
Vien komandų su aptarnaujančiu 
personalu būtų daugiau kaip 200 
žmonių. Varžybos vyktų keturias 
dienas: vieną – atrankinis, tris – 
pagrindinis turnyrai. 

Tokiems turnyrams yra kelia-
mi aukšti reikalavimai ir orga-
nizatorius turi juos vykdyti, nes 
procesą seka tarptautinės organi-
zacijos paskirtas atstovas, koor-
dinuojantis visą darbą. 

U19 čempionate – penktasis 
pralaimėjimas

MKL U19 čempionate iš nesė-
kmių ruožo toliau nepavyksta išlip-
ti Rokiškio rajono kūno kultūros ir 
sporto centro komandai treniruoja-
mai Gvidono Markevičiaus.

 
Rokiškėnai antradienio vakarą 

savo aikštelėje 66:89 nusileido Vil-
niaus KM atstovams ir patyrė penktąjį 
pralaimėjimą iš eilės. 

Ignas Jarušauskas buvo rezulta-
tyviausias mūsų komandos gretose 
su 17 pelnytų taškų, 12 pelnė Justas 
Lukošiūnas, 11 pridėjo Matas Juoza-
pavičius. 

Kitas rungtynes mūsiškiai žais 
penktadienį išvykoje prieš namuo-
se jau įveiktą Panevėžio R. Sargūno 
sporto gimnazijos komandą.

Rokiškio rajono kūno kultūros ir 
sporto centro inf. 

Ledo ritulininkai atidarė varžybų sezoną
Rokiškio rajono kūno kultū-

ros ir sporto centro ledo rituli-
ninkai atidarė varžybų sezoną 
Rokiškio ledo arenoje.

 
Tiesa prmosios pergalės U15 

čempionate pasiekti nepavyko - 
rokiškėnai 4:6 nusileido Vilniaus 
Hockey Punks klubui. 

Dviem įvarčiais ir rezultatyviu 
perdavimu mūsų komandos gre-
tose pasižymėjo Einaras Rakū-
nas, įvartį ir du perdavimus atliko 
Ugnius Vlasovas, dar vieną įvartį 
pridėjo Kristupas Žemaitis. 

U15 čempionate mūsiškiai 
šiemet dar nėra patyrę pergalės 
džiaugsmo, o artimiausias dvi 

rungtynes vėl žais namuose Rokiš-
kio ledo arenoje šį savaitgalį.

Šeštadienį laukia susitikimas su 
Elektrėnų DKLRM-Žalgiris atsto-
vais, o sekmadienį Vilniaus Gele-

žinio vilko iššūkis. 
Abiejų rungtynių pradžia 12.00 

val.
Rokiškio rajono kūno kultūros 

ir sporto centro inf. 

Praėjusį lapkritį LTF prezidentas D. Čerka ir gen. sekretorė A. Česnulevičiūtė su 
meru R. Godeliausku ir „Velykalnio“ vadovu S. Mekšėnu kalbėjosi apie galimybes 
turnyrą rengti mūsų mieste. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)
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Sūnus, gindamas motiną, nuo tėvo gavo pats 

Narkotikų nusipirkęs vyriškis 
nespėjo jų suvartoti, nes įkliuvo 
pareigūnams

Girtas vyras grasino žmonai, 
sūnus stojo ginti mamos ir nu-
raminti tėvo, tačiau pastarasis 
smogė jam kumščiu į veidą.

Išplūdo žmoną
2022 m. lapkričio 12 d. nuo 

11–12 val., vyriškis V. S. su drau-
gu namuose, kur gyvena su žmo-
na D. S. su sūnumi T. S., gėrė 
degtinę. Vyrams girtuokliaujant į 
namus grįžo žmona, kuri pradė-
jo sutuoktiniui priekaištauti dėl 
girtavimų. Tuo metu sūnus buvo 
savo kambaryje. V. S. labai ne-
patiko, kad žmona priekaištauja, 
todėl jie susiginčijo. Konflikto 
metu vyras žmoną išplūdo necen-
zūriniais žodžiais, grasino, tačiau 
nemušė. Tuo metu iš savo kam-
bario atėjo sūnus T. S., vyras pri-
simena, kad vieną kartą kumščiu 

K. B., prisipirkęs iš nepažįs-
tamų vyrų, narkotinių medžia-
gų nespėjo suvartoti, nes jas 
konfiskavo policijos pareigū-
nai.  

Kanapes rūkys per Žolinę?
2022 m. spalio 29 d., nuo 

14.10 iki 15.00 val. policijos pa-
reigūnai pas K. B. kratos metu 
namuose, spintelės stalčiuje, 
rado dėžutėje „Barklay“ narkoti-
nės medžiagos – kanapių, virtu-
vėje ant palangės –šovinį, be to, 
asmens apžiūros metu striukės 
kišenėje užtiko ir narkotinės me-
džiagos – kokaino.

Kaltinamasis K. B. per apklau-
są visiškai prisipažino kaltu, gai-
lėjosi dėl savo elgesio ir paaiški-
no, kad 2022 m. rugpjūčio 13 d., 
likus dviem dienoms iki Žolinių, 
nuvažiavo į Uteną, jam sustojus 
Aukštakalnių gatvėje prie preky-
bos centro „Norfa“, prie jo priėjo 
nepažįstamas vyriškis ir pasiūlė 
pirkti kanapių. Kaltinamasis K. 
B. pabandymui nusipirko 1 g už 
12 Eur, galvojo pabandys parū-
kyti per Žolines arba gimtadienį. 
Kanapes parsivežęs į namus, pa-
sidėjo į dėžutę „Barklay“ ir pa-
miršo.

2022 m. rugsėjo viduryje, miš-
ke „Raistas“, esančiame 5 kilo-
metrai už Sėlynės, prie medžioto-
jų namelio, jis rado seną smarkiai 
aprūdijusį šovinį, todėl parsinešė 
jį į namus prisiminimui.

trenkė sūnui į veidą.
„Ar nori snukin?“
Sūnus T. S. per apklausą pasa-

kojo, kad tą dieną būdamas na-

muose, savo kambaryje, kai tėvas 
V. S. su nepažįstamu draugu gėrė 
virtuvėje, išgirdo, kaip tėvas šau-
kia ant mamos, rėkdamas grasino 

ją užmušti, todėl neapsikentęs 
triukšmo, išėjo ginti mamos. 

Tuo metu V. S. išėjo iš virtuvės 
ir mosikuodamas rankomis šau-
kė: „Ar nori snukin? Va, dabar tai 
gausi“, ir priartėjęs prie sūnaus 
kumščiu trenkė į žandikaulį, taip 
sukeldamas jam skausmą.

Iškvietė pareigūnus
Po išpuolio tėvas toliau nuėjo 

gerti į virtuvę, o mama, išsigan-
dusi tėvo puolimo ant sūnaus, 
iškvietė policijos pareigūnus. Sū-
nus į medikus nesikreipė ir civi-
linio ieškinio nereiškė. Tėvas su 
sūnumi daugiau nebendravo, nes 
sūnus išvažiavo dirbti į užsienį, 
o tėvas policijos pareigūnų buvo 
sulaikytas vienai parai. Tėvui V. 
S. (12.37 val.) nustatytas 3,26 
promilių girtumas.

Nuoširdžiai gailisi
Kaltinamasis V. S. kaltę pripa-

žįsta ir nuoširdžiai gailisi, kad sūnui 
sukėlė skausmą. Vyras paaiškina, 
kad viešųjų darbų bausmės negalė-
tų atlikti dėl sveikatos, nes sunkiai 
vaikšto, turėjęs sunkią kojos traumą.

Teismas 2022 m. gruodžio mėn. 
nusprendė, kad kaltinamasis V. S. 
padarė nesunkų nusikaltimą, jis pra-
eityje neteistas, administracine tvar-
ka nebaustas, taip pat negydytas nuo 
priklausomybės ligų ar turėtų psi-
chinių lygų, nedirbantis, todėl jam 
skyrė laisvės apribojimą 4 mėne-
siams įpareigojant šiuo laikotarpiu 
būti namuose nuo 22 iki 6 val., bei 3 
mėnesius dalyvauti elgesio pataisos 
programoje, kad ateityje sulaikytų 
asmenį nuo naujų nusikaltimų pa-
darymo.

„Rokiškio Sirena“ inf.

Suuostė 4 maišelius
Po mėnesio, spalio 25-ąją, 

dienos metu K. B. vėl susiruo-
šė į Uteną, pakeliui sustojo au-
tomobilių stovėjimo aikštelėje, 
Kupiškio gatvėje, nes važiuojant 
nuo Rokiškio į Uteną, norėjo 
pramankštinti kojas, atlikti gam-
tinius reikalus. Aikštelėje prie jo 
priėjo nepažįstamas vyriškis ir 
pasiūlė pirkti kokaino. K. B. dėl 
įdomumo nusprendė nusipirkti, 
įsigijo 10 maišelių po 10 g, už 
tai sumokėjo 600 Eur. Pirko savo 
reikmėms, neketino kam nors 
parduoti ar duoti. Per tą laiką, kai 
nusipirko ir iki sulaikymo, vyras 
suuostė 4 maišelius kokaino. Jį 
vartojo vienas, tačiau ne namuo-
se, o kur tiksliai negali nurodyti, 
nes tai darė ne vieną kartą ir ne 
vieną dieną.

K. B. turi automobilį, dirba 
taksi vairuotoju, paslaugas teikia 
pagal verslo liudijimą, jam žmo-
nės patys pasiskambina. Spalio 29 
d. apie 2.00 val. nakties jis gavo 
žinutę, kad paimtų iš Kavoliškio 
vyrą ir atvežtų į Rokiškį. Važiuo-
jant į Kavoliškio kaimą, jį ir su-
stabdė policijos pareigūnai.

Rado tarnybinis šuo
Spalio 29 d. Rokiškio policijos 

pareigūnai su dviem kinologais iš 
Panevėžio apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato atlikinėjo 
kratą K. B. namuose, Rokiškio 
mieste. Pirmiausia jį supažindino 

su nutarimu atlikti kratą, paklau-
sė, ar namuose yra draudžiamų 
laikyti daiktų, K. B. atsakė, kad 
nėra.

Kratos metu dalyvavo ir šuo 
„Killer Z Zdanaro“, kuris apžiū-
rėdamas patalpas, sustojo prie 
spintelės, stovinčios prie lovos ir 
parodė, kad spintelėje galimai yra 
narkotinių medžiagų. Buvo rasta 
metalinė dėžutė su užrašu, joje 
buvo augalinės kilmės medžiagos 
– galimai kanapės. K. B. paaiški-
no, kad visai buvo pamiršęs apie 
kanapes, nes anksčiau nusipirko 
ir pasidėjo į spintelę.

Toliau apžiūrint patalpas, ki-
nologas, virtuvėje ant palangės 
rado ir vieną aprūdijusį šovinį. 
Nustatyta, kad tai pramoninės 
gamybos – Rusija, šovinis skir-
tas šaunamiesiems ginklams, kurį 
neturėdamas leidimo K. B. laikė 
namuose.

Bandė išvengti
Tą dieną Rokiškio policijos 

pareigūnės, vykdamos akciją 
„Alkotesteris“, apie 02.30 val., 
Kavoliškio kaime, Durpyno g., 
sustabdė automobilį, kurį vairavo 
K. B., nes joms sukėlė įtarimų tai, 
kad išvydęs pareigūnų automo-
bilį, vyras staiga pasuko į kairę. 
Policininkės vairuotoją pirmiau-
sia patikrino alkotesteriu, jis buvo 
blaivas, po to, paklausus ar neturi 
draudžiamų daiktų, vairuotojas 
išlipęs iš automobilio prisipažino, 

kad turi. Atlikus asmens apžiūrą, 
vairuotojo striukės kišenėje rasti 6 
vnt. užsegamų plastikinių maiše-
lių su baltos spalvos maišeliais, 
kaip įtariama, galimai narkotinės 
medžiagos. Vairuotojas K. B. pa-
aiškino, kad tai yra „kokainas“ ir 
jis priklauso jam, nes pats vartoja.

Trys nusikaltimai
Parenkant kaltinamajam K. B. 

bausmės dydžius, teismas atsi-
žvelgė į tai, kad K. B. padarė du 
tyčinius nesunkius ir apysunkį 
nusikaltimą ir vieną baudžiamąjį 
nusižengimą, jo atžvilgiu visuose 
nusikaltimuose yra po vieną len-
gvinančią aplinkybę, o sunkinan-
čių aplinkybių nėra, jis neteistas, 
baustas administracine tvarka, 
dirbantis pagal verslo liudijimą.

K. B. padarė tris nusikaltimus, 
todėl paskiriant galutinę bausmę, 
bausmės subendrintos ir skirta 
arešto bausmė 39 paros. Kadangi 
kaltinamajam pirmą kartą skirta 
arešto bausmė, bausmės tikslas 
ne tik nubausti, bet ir kontroliuo-
ti jo elgesį, kad jis ateityje nepa-
žeidinėtų taisyklių, neizoliuojant 
jo nuo visuomenės, atidėti arešto 
bausmės vykdymą 3 mėnesiams 
ir paskirti intensyvią priežiūrą – 
dėvėti K. B. elektroninį stebėjimo 
įtaisą, jo nenusiimti, negadinti, 
nesunaikinti, būti namuose nuo 
22 iki 6 val., jei tai nesusiję su 
darbu.

„Rokiškio Sirena“ inf.

KRONIKA
Degė suodžiai

Degė ūkinis 
pastatas

Sausio 11 d.  10 val. 59 min. 
gautas pranešimas, kad Ka-
majų miestelyje  Salų gatvė-
je, dūmtraukyje dega suo-
džiai.

Sausio 10 d.  2 val. 32 min. 
gautas pranešimas, kad 
Obelių seniūnijoje, Niaukių 
kaime, dega ūkinis pastatas. 
Atvykus priešgaisrinės gel-
bėjimo tarnybai, pastatas 
degė atvira liepsna. Ūki-
nis pastatas sublokuotas 
su tvartu ir malkine, stogas 
dengtas šiferiu. Gaisro metu 
pilnai sudegė ūkinis pastatas 
su jame buvusiomis trans-
porto priemonėmis: motoci-
klu (IŽ), elektriniu motociklu, 
elektriniu triračiu, sniego mo-
tociklu, vejos pjovimo trakto-
riuku, kt. ūkio inventoriumi. 
Taip pat sudegė 20 vištų ir 3 
kiaulės. Išdegė tvarto vidus 
ir nudegė stogas. Apsaugota 
priblokuota medinė malkinė 
ir mūrinė lauko virtuvė.
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Informuojame žemės sklypo Nr.7390/0010:6 esan-
čio Grigiškio k., Panemunėlio sen., Rokiškio r., pa-
veldėtojus, kad R.Barono žemėtvarkos darbų įmo-
nės matininkas Eugenijus Mikulėnas (kvalifikacijos 
pažymėjimo Nr.2M-M-328) 2023-02-07 d. 10 val., 
vykdys žemės sklypo Nr.7390/0010:14 esančio Gri-
giškio k., Panemunėlio sen., Rokiškio r., ribų žen-
klinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, 
prašom kreiptis į R.Barono žemėtvarkos įmonės 
E.Mikulėną adresu Taikos g.5, Rokiškis el. paštu 
kavolzeme@parok.lt. arba telefonu 861295721; 
861295720

Užs. 2046

BUTŲ PIRKIMO SKELBIMAS
Perkančioji organizacija: Rokiškio 
rajono savivaldybės administracija 
(kodas 188772248, Respublikos g. 
94, 42136 Rokiškis).
Pirkimo objektas: Rokiškio mieste 

perkami 1 vieno kambario ir 1 dviejų kambarių 
butai; Obelių mieste – 1 dviejų kambarių butas; 
Juodupės miestelyje – 1 dviejų kambarių butas su 
visais komunaliniais patogumais. Butai su bendro 
naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), 
mediniuose ar karkasiniuose namuose bei butai, 
kurių nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 proc., ne-
bus perkami.
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų 
pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba 
nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos 
aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl 
Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daik-
tų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus 
įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Paraiškos vertinimo kriterijai: kaina, buto techninė 
būklė ir energinio naudingumo klasė.
Pirkimo dokumentus galima gauti gali gauti savi-
valdybės administracijoje, Respublikos g. 94, Ro-
kiškyje, prieš tai pasiskambinę Turto valdymo ir 
ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojai Ernestai Jan-
čienei, mob. +370 660 49 589 arba rasti internete 
adresu www.rokiskis.lt naujienų skiltyje.
Informacija teikiama mob. +370 660 49 589, el. 
paštu e.janciene@rokiskis.lt.
Paraiškos pateikimo vieta: Respublikos g. 94, Ro-
kiškyje (atvykus pasiskambinti Turto valdymo ir 
ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojai Ernestai Jančie-
nei, tel. Nr. +370 660 49 589).
Paraiškos pateikimo terminas: iki 2023 m. sausio 
30 d. 17.00 val.
Kalba, kuria turi būti parengta paraiška: lietuvių.
Paraiška pateikiama užklijuotame voke, ant kurio 
nurodomas parduodamo buto adresas, kontakti-
nio asmens vardas, pavardė ir telefono nr.
Pateikiami šie dokumentai:
1. Užpildyta paraiška;
2. Nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
3. Kadastro duomenų bylos kopija;
4. Buto energetinio efektyvumo sertifikato kopija;
5. Notaro patvirtintas įgaliojimas, suteikiantis teisę 
asmeniui teikti paraišką ir derėtis dėl buto parda-
vimo (jei paraišką teikia ne pats savininkas arba 
kai butas nuosavybės teise priklauso keliems as-
menims).
Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 
2023 m. sausio 31 d. 10.30 val. Rokiškio rajono sa-
vivaldybės administracijos 8 aukšto salėje, Respu-
blikos g. 94, Rokiškyje.

Užs. 2045

Rokiškio rajono savivaldybės administracija parengė 2023 m. savival-
dybės biudžeto projektą. Biudžeto projektą Taryba svarstys sausio 27 
d. posėdyje. Išsamiau su šiuo projektu gyventojai gali susipažinti Ro-
kiškio rajono savivaldybės tinklalapyje www.rokiskis.lt

Užs. 2044

Augantys pragyvenimo kaštai 
kelia nerimą 93 proc. visos ES 
gyventojų ir 96 proc. lietuvių, 
rodo naujausia Europos Par-
lamento (EP) užsakymu atlik-
ta „Eurobarometro“ apklausa. 
Savo ruožtu devyni iš dešimties 
lietuvių baiminasi karo Ukraino-
je išplitimo.

Visose ES šalyse daugiau nei 
7 respondentai iš 10 teigė esantys 
sunerimę dėl augančių pragyveni-
mo išlaidų. Lietuvoje tai nurodė 
96 proc. apklaustųjų, o aukščiausi 
rodikliai ES yra Graikijoje (100 
proc.), Kipre (99 proc.), Italijo-
je ir Portugalijoje (po 98 proc.). 
Tarp kitų didžiausią nerimą euro-
piečiams keliančių problemų yra 
skurdas ir socialinė atskirtis, – ją 
išskyrė 82 proc. apklaustųjų (Lie-
tuvoje – 85 proc.) ir klimato kai-
ta (ES – 81 proc., Lietuvoje – 74 
proc.).

Lietuvoje 90 proc. gyventojų 
baiminasi, kad karas Ukrainoje 
išplis į kitas šalis, o 88 proc. ne-
rimauja dėl branduolinio incidento 
rizikos. Dėl karo plitimo labiau ES 
nerimauja tik Maltos (93 proc.), 
Portugalijos ir Lenkijos (po 91 
proc.) gyventojai, dėl branduolinio 
incidento – Maltos (93 proc.) ir 
Portugalijos (89 proc.) gyventojai.

Apklausos duomenimis, 33 
proc. europiečių visiškai, o 42 
proc. „kažkiek pritaria“ veiks-
mams, kurių ES ėmėsi padėti 
Ukrainai nuo karo pradžios, pa-
vyzdžiui, sankcijoms, finansinei, 
karinei ar humanitarinei pagalbai. 
Lietuvoje visiškai šiems veiks-
mams pritaria 55 proc., o „kažkiek 
pritaria“ dar 33 proc. apklaustųjų.

Vertinant piliečių finansinę 
padėtį, apklausa rodo vis labiau 
ryškėjančias Europą vienu metu 
ištikusių kelių krizių pasekmes: 
beveik pusė europiečių (46 proc.) 
teigia, kad jų pragyvenimo lygis 
jau sumažėjo dėl Covid-19 pan-
demijos, Rusijos karo prieš Ukrai-
ną ir pragyvenimo išlaidų krizės 
(Lietuvoje – 40 proc.). Be to, 39 
proc. respondentų ES nurodė, kad 
jų pragyvenimo lygis kol kas ne-
sumenko, tačiau jie numato gyve-
nimo blogėjimą ir pesimistiškai 
žvelgia į 2023 m (Lietuvoje – 41 
proc.). Nuo 2021 m. rudens 9 pro-
centiniais punktais (nuo 30 proc. 
iki 39 proc.) ES valstybėse išaugo 
skaičius gyventojų, kuriems „daž-
niausiai“ arba „kartais“ sunku su-

simokėti sąskaitas (Lietuvoje – 32 
proc.).

„Suprantama, kad žmonėms ne-
rimą kelia augančios pragyvenimo 
išlaidos, nes vis daugiau šeimų 
sunkiai suduria galą su galu. Atėjo 
laikas, kai turime įgyvendinti savo 
sprendimus, suvaldyti sąskaitas, 
sumažinti infliaciją ir sudaryti są-
lygas ekonomikos augimui. Pri-
valome apginti labiausiai pažei-
džiamus savo visuomenių narius“, 
– sako EP pirmininkė Roberta 
Metsola.

Nepaisant nuolatinės paramos 
Europos Sąjungai, piliečiai tikisi, 
kad ES toliau ieškos sprendimų, 
kaip susidoroti su keliomis viena 
kitą gilinančiomis krizėmis. Dide-
lė dalis piliečių palaiko ES remda-
miesi praėjusių metų patirtimi, kai 
ES parodė įspūdingus gebėjimus 
susivienyti ir pritaikyti veiksmin-
gas priemones. Šiuo metu ES gy-
ventojų netenkina nei valstybių, 
nei ES lygiu priimami sprendimai 
dabartinėms krizėms spręsti. Tik 
trečdalis ES gyventojų patenkin-
ti savo šalių vyriausybių arba ES 
priemonėmis sutramdyti augančias 
pragyvenimo išlaidas. Lietuvo-
je valdžios priemonėmis mažinti 
pragyvenimo išlaidas nepatenkinti 
75 proc. gyventojų (patenkintų 21 
proc., 4 proc. nežino), o 48 proc. 
apklaustųjų Lietuvoje netenkina 
ES veiksmai pragyvenimo išlaidų 
krizei suvaldyti (tenkina 34 proc., 
nežino 18 proc.).

Infliacijai pakilus į dešimtme-
čiais neregėtas aukštumas, 37 proc. 
ES piliečių nori, kad EP daugiau-
siai dėmesio skirtų kovai su skurdu 
ir socialine atskirtimi. Sveikatos 
apsauga išlieka prioritetiniu klau-

simu 34 proc. gyventojų, o kova 
su klimato kaita bei parama verslui 
ir naujų darbo vietų kūrimas – 31 
proc. europiečių. Lietuvos gyven-
tojų nuomone, EP daugiausiai dė-
mesio turėtų skirti kovai su skurdu 
ir socialine atskirtimi (50 proc.), 
ekonomikos paramai ir naujų dar-
bo vietų kūrimui (48 proc.) bei ES 
gynybai ir saugumui, įskaitant ES 
išorės sienų apsaugą (44 proc.).

Parama Europos Sąjungai ir 
toliau auga: 62 proc. apklaustųjų 
mano, kad jų šalies narystė ES yra 
„geras dalykas“, – tai yra vienas 
aukščiausių rezultatų nuo 2007 m. 
Lietuvoje taip mano 79 proc. ap-
klaustųjų. Du trečdaliai, arba 66 
proc., ES piliečių teigia, kad jų ša-
lies narystė bloke yra svarbi, o 72 
proc. sutinka, kad jų šaliai narystė 
ES naudinga (Lietuvoje atitinka-
mai 82 ir 91 proc.). Tai, kad ES 
indėlis į taikos palaikymą ir sau-
gumo stiprinimą yra svarbiausias 
narystės ES privalumas, nurodo 
36 proc. europiečių, tai yra 6 proc. 
punktais daugiau, nei 2021 m. ru-
denį. Lietuvoje taip teigia 43 proc. 
gyventojų. Be to europiečiai mano, 
kad ES skatina glaudesnį šalių na-
rių bendradarbiavimą (35 proc.) ir 
prisideda prie ekonomikos augimo 
(30 proc.). 

Šią „Eurobarometro“ apklausą 
EP užsakymu 27-iose ES šalyse 
2022 m. spalio 12 – lapkričio 7 d. 
atliko įmonė „Kantar“. Lietuvo-
je tiesiogiai buvo apklausti 1002 
gyventojai, ES iš viso apklauso-
je dalyvavo 26431 respondentas. 
Vertinant rezultatus ES mastu, 
atsižvelgta į kiekvienos šalies gy-
ventojų skaičių.

EP inf.

„Eurobarometras“: tiek lietuvius, tiek 
visos ES gyventojus labiausiai 
neramina išaugę pragyvenimo kaštai

Lietuviai gali pažiūrėti, kaip atrodo bendrame Europos tautų katile.
(Asociatyvi „Rokiškio Sirenos“ nuotr.)
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PASLAUGOS

NEKILNOJAMAS 
TURTAS

Kamajų miestelio centre du greta 
esančius namų valdos sklypus, su 
pastatais – gyvenamaisiais namais, 
rūsiu, garažu, ūkiniais pastatais. 
Vienas namas – geras, kitas –  
nugriovimui. Kaina 27 000 Eur.  
Tel. 8 687 41 112
...........................................................
Tvarkingą namą Rokiškio raj., 
Juodupės m., Ramybės g. (1969 
m. pastatytas, medinis, apkaltas 
plastikinėmis lentelėmis, keistas 
stogas, įvestas trifazis, bendras namo 
plotas 110 kv. m, penki gyvenamieji 
kambariai). Kaina 42 000 Eur.  
Tel. 8 618 36 120
...........................................................
II a. komercinį, mūrinį, renovuotą 
pastatą Rokiškio r. sav., Obeliuose, 
Parko g. 9. Judrioje vietoje, kur 
daug automobilių važiuoja į Latviją. 
Kaina 125 000 Eur.  
Tel. 8 659 12 691
...........................................................
4 kambarių (5/5 a., 80 kv. m, didelis 
balkonas ir rūsys) butą mikrorajone. 
Arti daug patogiam gyvenimui 
reikalingų įstaigų: mokyklos, 
darželiai, parduotuvės, poliklinika. 
Tel. 8 655 04 628
...........................................................
3 kambarių butą Juodupėje, Liepų g. 
su dviem garažais ir daržu. Vienas 
garažas mūrinis, kitas medinis, 
daržas apie 1,5 a., nutolę apie 150 m 
nuo buto. Kaina 15 000 Eur.  
Tel. 8 603 05 122
...........................................................
Sodybą-vienkiemį Kriaunose. Rami 
eglių apsupta vietovė, netoli ežeras 
ir pirtelės žiemos vakarais. Kaina 
130 000 Eur. Tel. 8 681 29 533
...........................................................
2 kambarių butą Panevėžio g. 34 (5 
aukštas, plastikiniai langai, langai į 
dvi puses, erdvi 9,3 kv. m virtuvė, 
priklauso rūsys). Kaina 27 700 Eur. 
Tel. 8 600 98 909
...........................................................
3 kambarių (aukštas 5/5, 64,14 kv. 
m) butą Jaunystės g. 23. Namas 
blokinis. Netoli darželiai, mokyklos, 
prekybos centrai, autobusų stotis. 
Kaina 51 000 Eur. Tel. 8 611 21 831, 
8 687 53215
...........................................................
Sodą 13 a su namuku Uljanavoje (2 
aukštų namas įrengtas, su terasa, yra 
rūsys, šulinys, garažas, šiltnamis). 6 
a sodo aptverti tvora su vartais. Šalia 
autobuso stotelė, prie pagrindinio 
kelio. 2 sodų įvažiavimas. Kaina 33 
000 Eur. Tel. 8 620 18 791

Keturračių motociklų nuoma trasoje. 
Išbandykite naujus „Cfmoto“ (520 l, 
dviviečius keturračius suaugusiems) 
ir „Kayo“ (keturračius vaikams ir 
paaugliams). Rezervuokis datą bei 
laiką telefonu. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 646 82 607
...........................................................
Pjaunu malkas klientų namuose bei 
miške benzininiu pjūklu. Atvykstu ir 
į kaimus. Tel. 8 675 03 048

ŽEMĖS SKLYPAI

PARDUODA
Rokiškio raj., Uljanavos k., du 
sodo sklypus (bendras plotas 15,20 
a). Viename sklype stovi namas 
ir ūkinis pastatas. Namas buvo 
statomas pastoviam gyvenimui. 
Prieš keletą metų name kilo gaisras. 
Namą ir ūkinį pastatą galima 
atstatyti. Kaina 5 700 Eur.  
Tel. 8 687 41 112
...........................................................
Dirbamos žemės sklypą Pandėlio 
sen. (7,34 ha, kadastro nr. 
7350/0003:189). Hektaro kaina 7 
000 Eur. Tel. 8 611 01 421

Naujo, lakuoto parketo 
šlifavimas. Senų dažytų grindų

restauravimas. Parketo 
klojimas, lakavimas. 

Tel. (8-699) 662

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

NUOMOJA

Šeima ieško išsinuomoti namą ar jo 
dalį. Siūlyti įvairius variantus. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 603 52 196
...........................................................
Išnuomosime tvarkingą vieno 
kambario butą (šiltas, šviesus, 
tvarkingas, su baldais, galima 
iš karto gyventi) Vilties g. 14, 
Rokiškis. Arti mokyklos, darželiai. 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 614 59 156
...........................................................
Išnuomojamas 4 kambarių 
butas (didelis balkonas ir rūsys, 
gali nuomotis ir ukrainiečiai) 
mikrorajone. Arti daug patogiam 
gyvenimui reikalingų įstaigų: 
mokyklos, darželiai, parduotuvės, 
poliklinika. Tel. 8 655 04 628
...........................................................
Išsinuomočiau 2-3 kambarių butą 
mikrorajone. Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 659 94 400
...........................................................
Išsinuomočiau namą ar sodybą 
Rokiškio raj. Garantuoju švarą, 
tvarką ir jaukumo palikimą.  
Tel. 8 606 00 103
...........................................................
Ieškau išsinuomoti garažą 
Rokiškyje. Tel. 8 625 23 593
...........................................................
Išsinuomočiau namą Rokiškyje.  
Tel. 8 693 00 800
...........................................................
Išsinuomosiu 2 kambarių butą 
Rokiškyje ilgesniam laikui. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 628 83 870
...........................................................
Dirbanti moteris su sūnumi ieško 
išsinuomoti butą. Tel. 8 658 55 210
...........................................................
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

PARDUODA

Rokiškio r,. Verksnionių k., jaukią 
sodybą, kurioje galima gyventi 
ištisus metus (iki Dviragio (Salų) 
ežero tik 1,6 km., žemės sklypo 
plotas – 80 a., namas –  116 kv. m., 
2 aukštų). Kaina 35 000 Eur.  
Tel. 8 687 41 112
...........................................................
Apeikiškio k., šalia tvenkinio 
moderniai įrengtą sodybą (175 kv. 
m). Sklype du namai –  gyv. namas 
(pilnai įrengtas) ir namas– klėtis 
(neįrengtas). Iki Sartų ežero 6,7 km. 
Žemės sklypo plotas – 1,3662 ha. 
Kaina 165 000 Eur.  
Tel. 8 687 41 112
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PARDUODA

MTZ-50 išaukštintą kabiną MTZ 50 

(be sėdynės ir kartu dangtį). Kaina 
250 Eur. Tel. 8 627 61 287
...........................................................
Plaktukinį smulkintuvą-mulčerį 
(1,55 m pločio, tvarkingas, nedaug 
dirbęs, yra kardanas). Kaina 1350 
Eur. Tel. 8 674 53 910 (Kupiškis)

PARDUODA

Neveikiantį benzininį pjūklą. Kaina 
16 Eur. Tel. 8 681 55 002
...........................................................
Įvairius daiktus. Viskas po 5 Eur. 
Tel. 8 626 71 992

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA 
IR JŲ DALYS

SODO, DARŽO 
TECHNIKA

PARDUODA

„Passat B5“ (1998 m., 1,9 l, 81 
kW, TA 2024-05-06, synkro, visi 
varantys ratai, nauji: rankinio trosai, 
pakabinamas guolis, akumuliatorius, 
gera trauka). Kaina 1 800 Eur.  
Tel. 8 621 99 872
...........................................................
Priekabą „Zubrionok“ (TA iki 2024 
m., viskas tvarkinga, atsidaro galas, 
stiprinti bortai). Kaina 380 Eur.  
Tel. 8 675 43 603
...........................................................
Tvarkingą „Audi A6 C6“ (2006 m., 
2,7 l, 132 kW, „čipuota“, sudomintu 
keitimas į 4x4). Kaina 3 500 Eur. 
Tel. 8 656 55 112
...........................................................
„Volvo V40“ (1999 m., benzinas-
dujos, dujų įranga 4 kartos, nauja 
2019 m., kai parvaryta iš užsienio, 
dujos su dokumentais, patikra; 
viskas veikia, važiuoja puikia 
dujomis ir benzinu; lengvojo 
lydinio ratlankiai su žieminėmis 
padangomis; yra katalizatorius). 
Kaina 1 000 Eur. Tel. 8 624 04 592
...........................................................
„Opel Meriva“ (2007 m., 1,4 l, 
benzinas, TA iki 2024 pabaigos, 
rida 140 000 km, du raktai, vieno 

PARDUODA

Naudotas kambario duris (206x75 
cm, 1 vnt., jau išmontuotos). Kaina 
110 Eur. Tel. 8 629 15 101
...........................................................
Stiklo paketą. Tel. 8 681 55 002
...........................................................
Naują suvirinimo aparatą „Jasic 
ARC200“. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 610 70 183 (Kupiškis)
...........................................................
Spygliuočių medienos terasines len-
tas grindims. Spygliuočių ir lapuočių 
medienos dailylentes (lauko ir 
vidaus darbams). Įvairaus pjovimo 
statybinę medieną. Tel. 8 699 33 786
...........................................................
Lentas (150x50 cm, 6,5 m), balkius 
(100x100 cm, 3 m).  
Tel. 8 610 06 806
...........................................................
Naudotas molines, pilnavidures, 
rudas kamino plytas. 0,25 Eur/vnt. 
Tel. 8 603 03 310
...........................................................
Trifazį elektros variklį (1500 aps.). 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 600 26 446

STATYBINĖ 
MEDŽIAGOS, ĮRANKIAI

MEDIENA, MALKOS

PARDUODA

Labai sausus, supjautus, seno namo, 
gerus, nesupuvusios rąstus kaip 
malkas lapuočio. Kaina priekabos 3 
k. 250 Eur. Atvežimas nemokamas. 
Tel. 8 603 03 310
...........................................................
Malkas (ilgis 2,20 m). Kaina 470 
Eur. Tel. 8 662 27 088

Naudotą du sezonus traktoriuką 
„Styga“ (viskas veikia, dviejų peilių, 
pjauna 1,10 m, žolę meta per šoną, 
valdymas mechaninis).  
Tel. 8 625 28 988
...........................................................
Gerai veikiantį tvarkingą pjūklą 
„Stihl MS250C“ (2,2 kW, kaina 270 
Eur). Puikios būklės, gerai dirbantį 
pjūklą „Husqwarna 353“ (2,4 kW, 
kaina 330 Eur). Tel. 8 647 10 234
...........................................................
Traktoriuką „Jonsered“ (2014 m., 
variklis 16,5 hp su tepalo filtru, deka 
dviejų peilių su išmetimu per šoną, 
pavarų dėžė rankinis automatas). 
Kaina 1 350 Eur. Tel. 8 674 53 910 
(Kupiškis)
...........................................................
Žoliapjovę-sniego stumdymo skydą. 
Kaina 185 Eur. Tel. 8 686 74 923
...........................................................
Naują benzininį pjūklą „HPG“ (1,7 
kW, kaina 65 Eur). Naują galingą 
grandininį pjūklą „HPG“ (54CC 2,3 
kW, papildomai pridedama pjovimo 
juosta ir grandinė). Kaina 85 Eur. 
Tel. 8 604 36 830

Pusautomatį suvirinimo aparatą.  
Tel. 8 621 51 352
...........................................................
Statybinį siurblį (gali siurbti ir 
vandenį). Akmens šlifavimo stakles. 
Įvairių dydžių lauko akmenis. Per-
dangos plokščių atraižas. Statybinę 
radiją „Makita“ (kaina 40 Eur). 
Granito trinkeles (10x10x5 cm, 0,30 
Eur/vnt.). Tel. 8 623 38 045
...........................................................
Naują čekų gamybos benzininį 
dvitaktį elektros generatorių „Hecht 
GG950“ (galingumas apie 700 W). 
Kaina 205 Eur. Tel. 8 604 36 830
...........................................................
Beveik nenaudotą tiesinį pjūklą (su 
dokumentais). Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 675 43 603

šeimininko). Kaina 2 250 Eur.  
Tel. 8 638 19 570
...........................................................
„Škoda Fabia“ (2006 m., 1,9 l,  74 
kW, TA iki 2023-06, ekonomiška, 
šilta 100 km/5 l). Kaina 1 350 Eur. 
Tel. 8 614 87 836
...........................................................
Tvarkingą „Ford Galaxy“ (2007 
m., 2 l, 96 kW, TA 2023-07, 
dyzelis, 6 pavarų, naujos padangos, 
akumuliatorius, „Android“ 
magnetola ir t.t.). Galiu keisti į 
traktorių. Kaina 3 750 Eur.  
Tel. 8 675 88 304 (Kupiškis)
...........................................................
„Seat Alhambra“ (2002 m., 1,9 l, 
mechaninė, dyzelis, TA iki 2024-05, 
šildomas priekinis stiklas, šildomos 
sėdynės, el. langai, nauja sankaba). 
Kaina 1 500 Eur. Tel. 8 627 99 707
...........................................................
Naudotus dviračius „Merida“, 
„Kayoba“ ir kitų gamintojų (nuo 
mažų iki didelių). Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 605 22 152
...........................................................
Savos gamybos automobilinę 
priekabą. Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 682 11 635
...........................................................
„Audi 80“ (1985 m., galiojanti 
TA, tvarkingas salonas, važiuoklė 
nebilda, yra kablys). Kaina 800 Eur. 
Tel. 8 643 42 202
...........................................................
Tvarkingą „Audi A4“ (1,9 l, TA iki 
2024 m., dyzelis, universalas). Kaina 
1 500 Eur. Tel. 8 621 72 973
...........................................................
„BMW“ priekinius stabdžių diskus. 
Kaina 8 Eur. Tel. 8 681 55 002
...........................................................
„Audi“ ratlankius (R17 5/112, Et39, 
centras 66,6). Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 685 75 884
...........................................................
Naudotas padangas (2 vnt.). Kaina 
20 Eur. Tel. 8 626 50 483
...........................................................
„Volkswagen Golf V“ (duris 4 
vnt. ir galinį dangtį, geros būklės, 
sidabrinės spalvos). „Opel Zafira“ 
dalimis (2004 m., 2,2 l, dyzelis).  
Tel. 8 623 03 533
...........................................................
„VW Passat“ dalimis (2002 m., 1,9 
l, 74 kW, TDI). Tel. 8 629 45 390
...........................................................
„Toyota Avensis Verso“ dalimis 
(2003 m., 2 l, 85 kW, dyzelis, yra 
variklis, greičių dėžė ir t.t., galimą ir 
visą) 350 Eur. Tel. 8 612 91 771
...........................................................
„Saab 9-3 kablį“ (buvo sumontuotas 
ant 2004 m. „Saab 9-3“ sedano, 
yra laidai, rozetė, modulis ir visi 
kiti elementai reikalingi pritvirtinti 
kablį). Kaina 30 Eur (derinama).  
Tel. 8 625 35 526
...........................................................
„Passat B5 dalimis“ (1,9 l, 81 kW, 
žalios spalvos). Tel. 8 623 68 715
...........................................................
„Passat B5 B5+“ dalimis (1,9 l, 81 
kW, 85 kW, 96 kW, yra ir daugiau 
dalių). Tel. 8 682 58 004
...........................................................
„VW Passat B6“ dalimis (2 l, 103 
kW, universalas, dyzelis).  
Tel. 8 623 03 533
...........................................................
„Bosch C7“ automatinį 
akumuliatorių pakrovėją. Kaina 70 
Eur. Tel. 8 695 08 688
...........................................................
„BMW 320D“ dalimis (110 kW, 6 
bėgių, kėbulo dalių nėra).  
Tel. 8 627 41 833
...........................................................
„Ford Transit“ spoilerį. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 623 38 045
...........................................................
Žiemines padangas su lengvojo 

lydinio ratlankiais (pirktos naujos, 
naudotos apie 2 mėn., vairavimas su 
jomis geras). Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 687 83 712
...........................................................
„VW Passat B5“ dalis (2000 m.). 
Tel. 8 619 11 054
...........................................................
„Audi A4“ (B5 dalimis. 1,9 l, 81 
kW, kablys 30 Eur., durys po 15 Eur, 
yra ir daugiau dalių).  
Tel. 8 682 58 004
...........................................................
Žieminės padangas su ratlankiais 
„Opel“ (R15 185/65, 2020 m., 
penkių skylių, važinėtos tik 3 mėn., 
taip pat originalius dangčius, kaina 
125 Eur). 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

PERKA

Nupirkčiau automobilį (gali būti 
daužtas, apleistas, draudimo 
nurašytas, nepataisomas, be 
numerių, angliškas arba puikios 
būklės, tinkamą variantą paimčiau 
iš karto tralu, aukštomis kainomis 
nesiūlyti). Kaina 2 000 Eur.  
Tel. 8 627 16 583

TRANSPORTO 
PRIEMONĖS 
IR JŲ DALYS

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
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BUITINĖ TECHNIKA

VAIZDO, GARSO 
IR KOMPIUTERINĖ 

TECHNIKA

MAISTO PRODUKTAI

TELEFONAI

PARDUODA

Veikiančius kavos aparatus „Sie-

mens EQ 3 S300“ (kaina 210 Eur), 
„Siemens EQ 6 plius S300“ (kaina 
260 Eur). Tel. 8 650 72 350
...........................................................
45 l talpos, aukštos kokybės elek-
trinę orkaitę su grilio grotelėmis ir 
kepimo skarda (galima kepti mėsą, 
pyragus, kitus didelius patiekalus 
ar vienu metu ruošti du skirtingus 
produktus, kaina 100 Eur). Labai 
geros būklės šaldiklį „Liebherr GP 
1376“ (A++ klasės, keturių stalčių, 
su galiojančia garantija iki liepos 
mėn.). Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 693 29 991
...........................................................
Medines svarstykles iki 200 kg. 
Kaina 250 Eur. Tel. 8 682 11 635
...........................................................
Elektrinę siuvimo mašiną (kaina 
40 Eur). Siuvimo mašiną (kaina 50 
Eur). Tel. 8 613 61 590

DOVANOJA

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

PARDUODA
Telefonus „Samsung Galaxy A6“ 
(galima iš dviejų padaryti vieną 
gerą, abu pilnai veikiantys, bet vieno 
skilęs ekranas). Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 647 46 059
...........................................................
Puikiai veikiantį telefoną „Samsung 
Galaxy S7 Edge“ (akumuliatori-
us laiko apie parą, priklauso kiek 
naudojamas, minimaliai skilęs 
stikliukas, matosi foto, su krovikliu). 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 674 53 910 
(Kupiškis)
...........................................................
Labai geros būklės „Xiaomi Poco 
X3 Pro“ (pilnas komplektas, pridedu 
du dėklus, baterija laiko ilgai, versija 
6-128 GB). Galutinė kaina 130 Eur. 
Tel. 8 680 88 033
...........................................................
Gerai veikiantį telefoną „Samsung 
J5“. Kaina 45 Eur. Tel. 8 636 60 070
...........................................................
Kaip naują „Samsung Galaxy S20“ 
(128 GB, pilkos spalvos, naudotas 
neilgą laiką, be jokių įbrėžimų, yra 
originali dėžutė ir įkroviklis). Kaina 
260 Eur. Tel. 8 626 56 912
...........................................................
Nebenaudojamą išmanųjį laikrodį 
„Samsung Galaxy Watch“ (46 mm 
Silver, viskas puikiai veikia, užkli-
juotas apsauginis stikliukas, turi 
korpuso pabraižymų). Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 683 67 114
...........................................................
Gerai laikantį telefono „Nous“ aku-
muliatorių. Tel. 8 608 07 150
...........................................................
Naują nenaudotą Samsung Galaxy 
A13 5G. Vidinė atmintis 128 GB. 
Pirktas 2023-01-03. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 605 61 770
...........................................................
Grūdinto stiklo apsauginę plėvelę 
laikrodžiui „Samsung Galaxy 
Watch“ (3-4 46 mm).  
Tel. 8 608 07 150

PARDUODA
Odinius batus (nauji, neplyštantis, 
dydis 42-45). Kaina 52 Eur.  
Tel. 8 681 55 002

PARDUODA

Naudotą automobilinę kėdutę (yra 
gulima padėtis, galima naudoti nuo 
gimimo iki 18 kg). Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 679 70 790
...........................................................
Lovytei dvi užuolaidas su stovu, 
čiužinį ir antklodę (kaina 10 Eur). 
Vaikišką maudymosi kėdutę 
(naudota vieno vaiko, kaina 5 Eur).  
Tel. 8 621 95 444
...........................................................
Naujas sulankstomos rogutes. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 600 26 446
...........................................................
Puikios būklės vaiko kambario 
baldus. Kaina 450 Eur.  
Tel. 8 679 69 228

DOVANOJA
Dovanoju mergaitės drabužėlius ir 
vasarinius, žieminius batus (dydžiai 
maždaug nuo 6 mėn. iki 2 m., yra 
kombinezonų ir naujų rūbelių).  
Tel. 8 600 30 766

PARDUODA
Medų. Atvežu. Tel. 8 671 89 551
...........................................................
Kaimiškus kiaušinius Rokiškio mi-
este. Atvežu į namus. Kaina 2,5 Eur. 
Tel. 8 670 06 514

PARDUODA
Italų gamybos vaikiškas pačiūžas 
(36 dydis). Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 675 03 048
...........................................................
Elipsinį treniruoklį (reguliuojama 
apkrova, susilanksto, rodo greitį, 
įveiktą atstumą, sportuojamą laiką, 
sudegintas kalorijas, pulsą, maksi-
mali apkrova 100 kg). Kaina 20 Eur 
(derinama). Tel. 8 625 35 526

PREKĖS VAIKAMS

PARDUODA

Puikiai veikiantį maršrutizatorių-
adapterį „Huawei B315s-22“ 
(modelis: B315 LTE CPE, 
parsisiuntimo greitis (download): 
LTE - iki 150 Mbps, išsiuntimo 
greitis (upload): LTE - 50 Mbps, 3G 
– iki 5). Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 674 53 910
...........................................................
Nešiojamąjį kompiuterį „Dell“. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 674 57 019
...........................................................
Naudotą maršrutizatorių „TP link 
TL-WR841N“ (galima kabinti 
ant sienos, yra visi komponentai, 
derinama kaina 8 Eur). Naudotą 
maršrutizatorių „TP-Link TL-
WR840N“ (yra visi komponentai, 
derinama kaina 7 Eur).  
Tel. 8 625 35 526
...........................................................
Nešiojamąjį kompiuterį „Asus“ (10 
Wind). Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 676 02 458
...........................................................
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 gera aušintuvą su 5 
fenais. Kaina 520 Eur.  
Tel. 8 672 94 966

GYVŪNAI
PARDUODA

Jūrų kiaulytes (gimusios lapkričio 17 
d., juodas su baltu dryžiu patinėlis, 
marga patelė). Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 626 68 573

DOVANOJA

Dovanoju kalytę (rusų toiterjero 
mišrūnę, apie 3 m.).  
Tel. 8 658 96 268

BALDAI

PARDUODA

Geros būklės dvigulę lovą (160x200 
cm) ir komodą. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 674 32 767
...........................................................
Naudotus šviestuvus (3 vnt., po 10 
Eur). Tel. 8 626 50 483
...........................................................
Naudotas kėdes (2 vnt., truputį katės 
padraskytos). Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 626 50 483
...........................................................
Naudotą, gerą naktinę sieninę lempą. 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 625 28 988
...........................................................
Medinę, pakabinamą lentyną su 
stalčiumi. Kaina 27 Eur.  
Tel. 8 610 49 507
...........................................................
Geros būklės lubinius šviestuvus (2 
vnt.). Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 623 17 698
...........................................................
Geros būklės virtuvinį šviestuvą. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 615 55 634
...........................................................
Naudotą baro kėdę (kaina 35 Eur). 
Svetainės ištiesiamą, tvirtą stalą 
(buvo pirktas naujas, nenutrintas, 
matmenys 125x68 cm, aukštis 
reguliuojasi, prasiilgina 40 cm, 
kaina 100 Eur). 
Puikios būklės, tvirtą sekciją 
(aukščiausios vietos aukštis – 2 m, 
viso ilgis –  2,10 m, kaina 120 Eur). 
Galiu atvežti. Tel. 8 626 50 483
...........................................................
Naują, beveik nenaudotą, sunkų, 
tvirtą, idealios išvaizdos, be defektų 

DARBAS

SIŪLO
Darbo pasiūlymas staliams 
ieškantiems darbo Norvegijoje, 
Trondheim mieste. Tel. 8 611 45 080
...........................................................
Vilniuje darbams reikalingi 
pagalbiniai darbuotojai 
(atsiskaitymas kas savaitę, 
nemokamas apgyvendinimas, darbo 
drabužiai, galima dirbti ir su veiklos 
pažyma). Atlyginimas – 2 500 Eur. 
Tel. 8 604 74 745
...........................................................
Reikalingas vairuotojas darbui 
vilkiku Lietuva – Skandinavija. C, E 
kategorija. Tel. 8 639 86 898
...........................................................
Reikalinga matematikos mokytoja 
septintokui papildomai.  
Tel. 8 603 03 994
...........................................................
Reikalingas vairuotojas darbui su 
vilkiku kadencijomis po Europą.  
Tel. 8 620 42 656
...........................................................
Ūkyje reikalingas fermos 
darbuotojas. Darbas su gyvuliais. 
Tel. 8 615 34 570
...........................................................
Darbo pasiūlymas produkcijos 
darbuotojams, mineralinio vandens 
fabrike, ieškantiems darbo 
Norvegijoje, Sørumsand mieste. 
Skubiai reikalingi maisto gamybos 
darbuotojai darbui vištienos fabrike 
Norvegijoje, Trondheim mieste.  
Tel. 8 629 97 089

IEŠKO
Ieškau darbo. Gebu palaikyti 
draugiškus santykius su 
bendradarbiais, pasiruošusi mokytis 
naujų dalykų bei tobulėti. Moku rusų 
k., anglų kalbą. Turiu B kategorijos 
vairuotojo pažymėjimą. Darbo 
patirtis: esu dirbusi kavinėje bei 
parduotuvėje salės darbuotoja.  
Tel. 8 621 24 155

DRABUŽIAI, AVALYNĖ

SPORTO REIKMENYS

Nešiojamąjį kompiuterį „Tochiba“. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 646 49 930
...........................................................
Gerai laikančią bateriją „Acer“ 
kompiuteriui. Gerai veikiantį 
kroviklį „Dell“ kompiuterio.  
Tel. 8 608 07 150
...........................................................
Gerai veikiantį televizorių „JVC“ 
(80 cm įstrižainės ekranas). Kaina 
75 Eur. Tel. 8 636 60 070
...........................................................
„Bluetooth“ kolonėlę IPX7. Kaina 
22 Eur. Tel. 8 679 72 890
...........................................................
Stiprintuvą (kanalas turi 140 
RMS, kaina 55 Eur). Žemų dažnių 
kolonėles, sudėti nauji garsiakalbiai 
„GTX“, „Citronic“ (po 350 RMS, 
groja minkštai, kaina 250 Eur). 
Kolonėles didelių salių ir lauko 
(ukrainiečių gamybos, nėra tik vieno 
garsiakalbio, pridedu laidus, 380 
Eur). Tel. 8 625 89 735

svetainės staliuką (gamintas pagal 
individualų užsakymą, matmenys 
120x70 cm, aukštis 34 cm, yra 
stalčius, galiu atvežti). Kaina 130 
Eur. Tel. 8 696 65 249 (Anykščiai)
...........................................................
TV staliuką-spintelę (geros būklės, 
su keliais nežymiais įbrėžimais, ilgis 
– 1,81 cm, aukštis – 48 cm, staliuko 
plotis – 50 cm). Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 625 72 547

DOVANOJA
Dovanoju pianiną „Calisa“.  
Tel. 8 682 37 556

Kokybiškus, be žievės ir kitų 
priemaišų medienos pjuvenų 
briketus RUF (viename padėkle 
supakuota 960 kg, kaina 1 padėklo 
385 Eur., įskaičiuotas 9 proc. 
PVM). Atsiėmimas Miškininkų 10, 
Rokiškis. Už papildomą mokestį 
galime pristatyti iki pirkėjo sandėlio. 
Kaina 385 Eur. Tel. 8 656 20 131
...........................................................
Skaldytas rąstais arba kaladėmis 
malkas. Tel. 8 680 49 599
...........................................................
Malkas pjautas kaladėmis pagal 
jūsų pageidaujamą ilgį. Mišrios – 40 
Eur/erdm., beržinės – 50 Eur/erdm. 
Kaina su atvežimu į vietą.  
Tel. 8 620 64 983
...........................................................
Sausas malkas. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551
...........................................................
Skaldytas, kaladėmis, rąsteliais 
malkas. Tel. 8 670 37 379
...........................................................
Mišrias arba tik beržines malkas. 
Traktorinė priekaba (10 m) po 2 m 
rąsteliais. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 622 69 546

PERKA

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

Naują bėgimo takelį.  
Tel. 8 612 48 499.
...........................................................
Pačiūžas (34 dydis). Kaina 7 Eur. 
Tel. 8 626 56 473

Švedijos armijos kamufliažinę 
aprangą. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 600 26 446
...........................................................
Mažai nešiotus mergaitei žieminius 
batus (lengvi, minkšti, patogūs). 
Kaina 8 Eur. Tel. 8 648 70 025
Darbo kelnes (52 dydis). Kaina 15 
Eur. Tel. 8 600 26 446
...........................................................
Audinių, sagų bei užtrauktukų išpar-
davimas. Viskam – 30 proc. nuo-
laida. Prekių ieškoti: S. Dzindzelėtos 
PĮ „Reginos Salonas“, Nepriklau-
somybės a. 9. Tel. 8 655 09 006
...........................................................
Sportinį kostiumą (buvo tik pamatu-
otas, netiko dydi, rašo M, bet truputi 
mažintas). Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 606 49 355



09:35 Kiškių mokykla
11:05 Didysis Tomo ir Džerio 
nuotykis 
12:10 Trys nindzės imasi veikti
13:55 Laiko valdovas 
15:55 Muškietininkas 
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 AINBO
21:15 Šnipas, kuris mane išdūrė 
23:35 Mažulė Džeksi 
01:15 Svetimšalis

Btv

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu 
07:00 Draugas visam gyvenimui
08:00 Pričiupom!
09:00 Lenktynės aplink pasaulį 

10:15 Lego meistrai 
11:15 Draugas visam gyvenimui 
12:15 Lenktynės aplink pasaulį
13:35 Nacionaliniai darbo ypatumai
14:35 Ekstrasensų mūšis 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Vilniaus Rytas - Prienų Labas Gas
19:30 Aš matau tavo balsą
21:30 Dakaras 2023 
23:10 Operacija Finalas 
01:30 Amerikietiškos imtynės

Lrytas

07.00 Neišsižadėk
08.00 Pajūrio švyturiai
08.30 Vyrų šešėlyje
09.00 Aiškiaregė
10.00 Vardan saugumo
10.30 Vilniaus Babilonas: šventųjų 
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13 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas 
09:45 Gražiausios poetų 
dainos
10:00 Laisvės gynėjų 
dienos minėjimas 
ir Laisvės premijos 
įteikimo ceremonija
11:15 Mokslo ekspresas
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Laisvės gynėjų 
diena. Valstybės vėliavos 
pakėlimo ceremonija 
12:30 Diena po rytojaus
13:15 Istorijos detektyvai

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 Mano daina
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
22:45 Ir viso pasaulio negana 
00:50 Nutikimas Nilo Hiltono 
viešbutyje 
02:40 Diena po rytojaus

Tv3

06:00 Didvyrių draugužiai
06:25 Magiškoji komanda
06:55 Kasagrandes
07:25 Tegyvuoja karalius 

Žiuljenas
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 Simarono žirgas 
21:05 Mirtingos mašinos 
23:40 Angelas

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 Tu man gražiausia 
16:30 Labas vakaras, Lietuva 
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Svetimšalis
23:15 Paskutinė tvirtovė
01:50 Amerikietiški kalneliai

Btv

06:00 Kalnietis 
07:00 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 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Dakaras 2023 
23:10 Tavo eilė 
01:10 Sukeisti žudikai

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 Maisto kūrėjai
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 Gelbėjimo tarnyba 9
18.00 Reporteris
18.30 Azija 3600
19.30 Pusvalandis su Valatka
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Paslaptys
22.30 Reporteris
23.00 Pusvalandis su Valatka
23.30 Laisvės TV valanda
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
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06:00 Himnas
06:02 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
06:30 Svečiuose Nomeda
07:30 Mano daina
08:30 Mano pasas meluoja
09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios
12:00 Gyvūnai genijai
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 Mūsų vienas vardas – 
Lietuva 
22:40 Suknelė vestuvėms 
00:20 Metai prieš karą

Tv3

06:00 Kasagrandes 
06:30 Tegyvuoja karalius Žiuljenas 
07:00 Bakuganas. Kovos planeta
07:30 Keista šeimynėlė
08:00 Tegyvuoja karalius Žiuljenas 
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 Neregėtas baltųjų lokių 
gyvenimas
13:40 Agentas Kodis Benksas. 
Užduotis Londone 
15:40 Neteisingai apkaltintas 
17:20 Įsikūnijimas
18:30 TV3 žinios 14
19:30 galvOK 5
21:30 Vandens forma

Lnk

06:05 Deksterio laboratorija 
06:35 Zigis ir Ryklys 
07:05 Žvėrelių būrys 
07:35 Vasaros stovyklos sala 
08:05 Ogis ir tarakonai 
08:35 Tomas ir Džeris 
09:05 Beprotiškos melodijos 

miestas. Šv. Fausta

11.00 Maisto kūrėjai

11.30 Būsto anatomija 

12.00 Vieno nusikaltimo istorija 

14.00 Teisingumo agentai

16.00 Žinios

16.28 Orai

16.30 Klausimėlis

17.00 Kuriantys Lietuvą

17.30 Vantos lapas

18.00 Žinios

18.30 Bušido ringas

19.00 Aiškiaregė

20.00 Žinios

20.30 Paranormalūs atvejai 

22.30 Žinios

23.00 Vieno nusikaltimo istorija 

01.00 Teisingumo agentai
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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 Čia mano sodas
09:30 Gamtininko užrašai
10:00 Gustavo 
enciklopedija 
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mano geriausias 
draugas
12:00 Japonijoje su Sue 
Perkins 
12:55 Vandenyno stebuklai 
13:50 Agata Kristi. 

Mįslingos žmogžudystės 
15:30 Žinios
15:45 Pūga prie Mėmelio. Klaipėdos 
atvadavimo saga 
16:45 Duokim garo! 
18:00 Savaitė su Dviračio žiniomis
18:30 Klaipėda – Lietuvos vartai į 
pasaulį 1923
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Trolių ferma 
22:05 3 minutės iki kino. Filmą 
Izaokas pristato režisierius Jurgis 
Matulevičius
22:08 Izaokas
23:50 Anglų kalbos mokytoja 
01:20 Suknelė vestuvėms

Tv3

06:00 Kasagrandes
06:30 Tegyvuoja karalius Žiuljenas 
07:00 Bakuganas. Kovos planeta

07:30 Keista šeimynėlė
08:00 Tegyvuoja karalius Žiuljenas 
08:30 Simpsonai 
09:00 Svajonių ūkis 
09:30 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal moteris
11:00 Svajonių sodai 
12:00 Sniegynuose pasislėpusios 
akys 
13:10 Ir riteriai įsimyli 
15:20 Užsispyrėlės sutramdymas 
17:20 Lietuvis pas lietuvį
18:30 TV3 žinios 15
19:20 TV3 sportas
19:27 TV3 orai
19:30 Garfildas 
21:05 Kalnas tarp mūsų 
23:20 Air America 2

Lnk

06:10 Deksterio laboratorija 
06:40 Zigis ir Ryklys 

07:15 Žvėrelių būrys 
07:45 Vasaros stovyklos sala 
08:15 Ogis ir tarakonai 
08:45 Tomas ir Džeris 
09:15 Beprotiškos melodijos 
09:45 Medžioklės sezonas atidarytas 
11:25 Tomas ir Džeris. Sugrįžimas 
į Ozo šalį 
13:05 Staiga trisdešimties 
15:00 Keitė ir Leopoldas 
17:20 Teleloto
18:30 Žinios.
19:30 Lietuvos balsas
21:35 Pavojingiausias žaidimas 
23:30 Tai
02:00 Šnipas, kuris mane išdūrė

Btv

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu 
07:00 Lietuvos galiūnų čempionato 
finalas 

08:00 Pričiupom!
08:30 Tauro ragas
09:00 Tarptautinis galiūnų turnyras 
Europos taurė 2022 
10:05 Lego meistrai 
11:05 Draugas visam gyvenimui 
12:15 Lenktynės aplink pasaulį 
13:35 Nacionaliniai darbo ypatumai 
14:35 Ekstrasensų mūšis 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Utenos Uniclub Casino - Juventus - 
Alytaus Wolves
19:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Gargždų Gargždai - Jonavos CBet
21:45 Kas juoksis paskutinis?
22:30 Dakaras 2023 
00:10 Gyvi numirėliai
01:05 Mano tobulas gangsteris

Lrytas

07.00 Neišsižadėk
08.00 Kuriantys Lietuvą. 

Pameistrystė
08.30 Kaimo akademija
09.00 Aiškiaregė
10.00 Krepšinio pasaulyje
10.30 Gyvenimas versle
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 Aiškiaregė
20.00 Žinios
20.30 Gelbėjimo tarnyba 9 
21.30 24/7
22.30 Žinios
23.00 Vieno nusikaltimo istorija 
01.00 Teisingumo agentai
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DĖMESIO! Nuo šiol visos savaitės TV programą rasite penktadienio numeryje!

ĮVAIRŪS Suaugusiųjų kelnaites-sauskelnes (L 
dydis, pakuotėje 33 vnt.) Kaina 12 
Eur. Tel. 8 629 76 317
...........................................................
Įvairių šalių monetas.  
Tel. 8 600 26 446

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)

Persirengimo spinteles (3 vnt.).  
Tel. 8 623 38 045

PARDUODA

Naują kieto kuro katilą (26 kW, 
kaina 700 Eur). Metalinę talpą 
(sieneles storis 10 mm, 2,4 kub. m, 
svoris 900 kg). Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 623 38 045
...........................................................
Antikvarinius indus „Epns“.  
Tel. 8 600 26 446
...........................................................
Kokybiškus, sausesnio šienainio 
rulonus (kultūrinių pievų, tinkami 
žirgams). Tel. 8 615 29 342

Ieškau papildomo darbo aplink 
Rokiškį. Tel. 8 678 26 467
...........................................................
Moteris ieško darbo. Galiu pasirūpinti 
senyvo amžiaus žmogumi, pagelbėti 
buityje. Tel. 8 615 92 745
...........................................................
17 m., ieškau pastovaus darbo.  
Tel. 8 606 96 423
...........................................................
Moteris ieško darbo. Vairuoju.  
Tel. 8 651 97 818
...........................................................
Moteris ieško darbo. Turiu patirties 
prekyboje. Tel. 8 622 69 561
...........................................................
Ieškau darbo Pandėlyje. Galiu 
skaldyti malkas ir dirbti papildomą 
darbą. Tel. 8 626 71 992

Ieškau darbo. Galiu dirbti pagalbinius 
darbus ir vienadienius. Laukiu 
pasiūlymu. Tel. 8 699 28 563
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19 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 Laukinė gyvūnija
13:00 1 000 pasaulio 
stebuklų
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 Svečiuose Nomeda
20:30 Panorama

21:00 Dienos tema
21:30 Nuomonę ant stalo! 
22:30 Dviračio žinios
23:00 Vikingai
23:45 Komisaras Reksas
00:35 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
01:05 Svečiuose Nomeda
02:00 LRT radijo žinios

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 Leikvudas

Lnk

06:00 Linksmųjų Neklaužadų 
Kinas. Deksterio laboratorija 
06:30 Tomas ir Džeris 
07:00 Turtuolė varguolė 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
10:00 Rimti reikalai 5 
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 Komandosai
00:30 Juodasis sąrašas 
01:25 Snaiperis

Btv

06:00 Kalnietis 
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:30 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 Lūžio taškas 
23:00 Universalus karys. 
Sugrįžimas 
00:40 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi. Australija 
01:40 FTB

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

14:30 Būk mano saulė 
15:30 Tu man gražiausia 
16:30 Labas vakaras, Lietuva 
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 5 
21:30 Žinios
22:30 Prezidento medžioklė
00:15 Juodasis sąrašas 
01:10 Pirmas nužudymas

Btv

06:00 Kalnietis 
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:30 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 Pasala 
22:50 Pasekmė 
00:40 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi. Australija 
01:40 FTB

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
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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 Laukinė gyvūnija
13:00 Beatos virtuvė
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 Tylos kelias 
23:50 Komisaras Reksas 
00:35 Mano pasas meluoja
01:05 Daiktų istorijos
02:00 LRT radijo žinios

Tv3

06:00 Didvyrių draugužiai
06:25 Magiškoji komanda
06:55 Triukšmingi namai
07:25 Tegyvuoja karalius Žiuljenas
07:55 Keista šeimynėlė
08:25Simarono žirgas 
10:00Mažoji 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 Karštai su tv3.lt
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 Ta nejauki akimirka

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 Tu man gražiausia 
16:30 Labas vakaras, Lietuva 
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki.... 
21:00 Rimti reikalai 5 
21:30 Žinios
22:30 Pirmas nužudymas
00:30 Juodasis sąrašas 
01:25 Pavojingiausias žaidimas

Btv

06:00 Kalnietis 
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:30 44-as skyrius 
09:25 Šuo 
10:30 Nacionaliniai darbo 
ypatumai 

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 Betsafe–LKL čempionatas. 
Šiaulių Šiauliai - Kauno Žalgiris
21:00 Pasekmė
22:50 Gyvi numirėliai
23:45 Mano tobulas gangsteris

Lrytas

05.15 Vantos lapas
05.45 Bušido ringas
06.30 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 24/7
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 24/7
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 
09:40 Komisaras Reksas
10:30 Paskutinis pėdsakas
11:15 Euromaxx
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Laukinė gyvūnija
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
23:55 Komisaras Reksas 
00:40 Čia mano sodas
01:05 (Ne)emigrantai
02:00 LRT radijo žinios

Tv3

06:00 Didvyrių draugužiai
06:25 Magiškoji komanda
06:55 Kasagrandes
07:25 Tegyvuoja karalius Žiuljenas
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 Garbės reikalas

Lnk

06:00 Linksmųjų Neklaužadų 
Kinas. Deksterio laboratorija 
06:30 Tomas ir Džeris 
07:00 Turtuolė varguolė 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
10:00 Monikai reikia meilės 
11:00 Nuo... Iki...
12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė 

12.00 Sveikatos kodas

13.00 Nauja diena

14.00 Teisingumo agentai

15.00 Reali mistika

16.00 Reporteris

16.30 Lietuva tiesiogiai

17.00 Paranormalūs atvejai

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 Paranormalūs atvejai

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 
09:40 Komisaras Reksas 
10:30 Paskutinis 
pėdsakas 
11:15 Euromaxx
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Laukinė gyvūnija 
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 Vikingai
23:45 Komisaras Reksas
00:35 Langas į valdžią. 
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 Jūrų pėstininkas. 
Užnugaris

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 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 Snaiperis
01:00 Prezidento medžioklė

Btv

06:00 Kalnietis 
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:30 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 Universalus karys. 
Sugrįžimas
22:40 Pasala 
00:30 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi. Australija 
01:30 FTB

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



1. Mieles ištriname su cukrumi ir keliais šaukštais šilto pieno. Leidžiame pastovėti 10 min., kol 
mielės suputoja.
2. Į maždaug pusę miltų supilame šiltą vandenį, likusį pieną, suberiame druską, įmušame 
kiaušinį, supilame mieles ir viską gerai išmaišome iki vientisumo. 
3. Supjaustome sviestą gabaliukais ir sudedame į pasiruoštą masę. Minkome, kad neliktų 
sviesto gabaliukų, vis įpildami likusių miltų. Miltų beriame tiek, kad tešla gautųsi elastinga ir 
neliptų prie rankų.
4. Suminkę tešlą, ją pridengiame ir leidžiame pakilti.
5. Kai tešla dvigubai pakyla, perminkome ir suformuojame po 20 g kamuoliukus (bus mini 
bandelės).
6. Į skardą sudėjus padarytus tešlos kamuoliukus, aptepti kiaušinio plakiniu, apibarstyti se-
zamų sėklomis ir palikti 30 min., kad pakiltų. Iškilusias bandeles kepti 180 laipsnių įkaitintoje 
orkaitėje, kol gražiai paruduoja. Kai iškepa, pirmiausia atvėsinti ir perpjauti per pusę.
Mėsos paplotėliai:
Faršą, kiaušinius, miltus ir prieskonius gerai sumaišome. Suformuojame nedidelius kotletukus, 
suplojame, kad būtu nestori, ir apkepame iš abiejų pusių keptuvėje.
Kai jau viskas iškepę ir atvėsę, galime daryti burgerius. Dedame daržoves, salotos lapus, pa-
dažą, sūrį, ką kiekvienas mėgstate.
Skanaus!

Burgerių bandelės:
• 500 g miltų
• 100 ml šilto pieno
• 150 ml šilto vandens
• 80 g minkšto sviesto
• 20 g šlapių mielių
• 1 kiaušinis
• 2 arb. šaukšteliai miltų
• 1 arb. šaukštelis druskos
Bandelių aptepimui:
• 1 kiaušinis
• Sezamo sėklų
Mėsos paplotėliai:
• 500 g pasirinkto faršo 

(kokį mėgstate, tinka 
kiauliena, vištiena, jau-
tiena)

• 2 kiaušiniai
• 1 šaukštas miltų
• Mėgstami prieskoniai

ANEKDOTAI
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MANO RECEPTAS TAVO
Mini burgeriai

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)

PARODOS

• Justino Vienožinskio (1886–1960) tapybos darbų par-

oda „Sugrįžęs gimtinėn“ iš Lietuvos nacionalinio dailės 

muziejaus rinkinių

• „Du Karmen pasauliai“, skirta Lietuvos dainininkės, operos primado-

nos, 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. 

Atviras“

• Panevėžio miesto, rajono tautodailininkų ir svečių iš regiono tapybos 

darbų paroda „Panevėžys laiko tėkmėje: iš tautosakos skrynios“

• 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 17 d. 18.00 val. Filmas „Miauricijus Puikusis“

• 24 d. 18.00 val. Kino fi lmas REEMINGRANTAI

• 27 d. 18.00 val. Sandros ir Viktoro koncertas

Rokiškio Šv. Apaštalo Evangelisto Mato parapija
• Sausio 15 d. II Eilinis sekmadienis. Šv. Mišios aukojamos įprasta 

sekmadienio tvarka suma 9.00 val. aukojama už šeimas, 

11.00 ir 18.00 val.

Rokiškio mieste gyvenanti trijų vaikų 
mama Neringa Mikalkėnienė pagal savo 
profesiją sėkmingai dirba mylimą virėjos 
darbą. 
„Gyvenu maisto gaminimo ritmu tiek 
darbe, tiek namuose, taip pat priimdama 
ir gamindama užsakymus pagal žmonių 
pageidavimus. Turiu sukaupusi nemažą 
bagažą receptų ir pagamintų patiekalų, 
nes ateities planuose – nuosavo verslo 
įkūrimas. Yra sakoma, jei myli savo pro-
fesiją, viskas eina kaip per sviestą, tačiau 
kartais ne viskas būna taip paprasta. Kai 
į savo meniu įtraukiau mini burgeriu-
kus, pasitaikė visko – ir tešla neiškilo, ir 
išvaizdos nebuvo, bet paskatinta vaikų, 
kad
„Mes vis tiek norim naminių mamos bur-
geriukų“, buvau pastūmėta juos gaminti 
ne tik vaikams, bet ir kitiems“, – nuotai-
kingai pasakojo N. Mikalkėnienė. 

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!

N. Mikalkėnienė pasidalino savo vaikų mėgstamų 
burgeriukų receptu. (N. Mikalkėnienės asmeninio 
archyvo nuotr.)

Dvi blondinės susitinka ir 
kalbasi:

– Kuriuo tu maršrutu važiuosi?
– Antru.
– Aš ketvirtu.
Atvažiuoja 24 autobusas ir jos 

abi įlipa.
– Dabar mes abi važiuosim!
– O, gal čia atvažiavo 55?
– Kvailele, čia gi antras ir 

ketvirtas.
– Nu gal...
– Tai aišku! Nesimokei 

matematikos?
***
Oro uoste muitininkas sako 

keleiviui:
– Prašyčiau atidaryti savo 

lagaminą.
– Aš juk neturiu lagamino.
– Man tas pats, instrukcija yra 

instrukcija.
***
– Gydytojau, aš noriu suliesėti. 

Patarkite, kokios dietos man 
laikytis.

– Na, valgykite kasdien porą 
pomidorų, vištos kulšelę ir kelis 
šaukštus grikių košės.

– Prieš valgį ar po?


