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Kaina 1,00 Eur

Rokiškėnas savo namų kieme tiesia trasas – 
azartą pakurstė radijo bangomis valdomas 
„norfinis monstras“ 5 p.

2 p.

Sausio 13-oji Rokiškyje – pagarbos salvės ir 
kvietimas branginti laisvę 

Jaunatviškas maksimalizmas ir drąsa  
atvedė į mėsos perdirbimo įmonę

2 p.

6-7 p.

Kovo 3–23 d. XXXIX profesionalių teatrų 
festivalis „Vaidiname žemdirbiams“ 
kviečia BŪTI TEATRE Rokiškyje  8-9 p.

Kamajiškių pergalė žaidynėse 10 p.

Naudingi patarimai. Nekilnojamojo turto 
pardavimas – misija įmanoma? 4 p.

Laisvės gynėjų dienai surengtas šaškių 
ir šachmatų turnyras  10 p.

Rokiškėnų sandėliukuose darbavęsis 
ilgapirštis bausmę atliks Latvijoje

Pandėlyje automobilis mirtinai partrenkė 
vyrą ir nuvažiavo

11 p.

11 p.

Toliau nerimsta aistros dėl „Cgates“ 
plėtros Rokiškyje

Sugyventinę žarstekliu „auklėjęs“ vyras 
kaltę išpirks viešaisiais darbais 11 p.

TAVO BĖDOS MANO. 3 p.
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Toliau nerimsta aistros dėl „Cgates“ plėtros Rokiškyje
Aušra MALINAUSKIENĖ

Prieš pora savaičių „Rokiškio 
Sirena“ rašė apie Rokiškio dau-
giabučių namų gyventojų neri-
mą, kad įmonė „Cgates“ darbuo-
tojai, neva, savavališkai rūsiuose 
veda interneto ir televizijos ka-
belius. Tąkart vilniečių bendro-
vės atstovai patikino, kad techni-
niai darbai yra stipriai įsibėgėję, 
o apie juos informuotos visos 
susijusios institucijos ir namų 
bendrijos, tačiau rokiškėnai tuo 
nepatikėjo ir toliau tvirtino, kad 
į jų rūsius braunamasi nelegaliai. 

„Eina ir viskas“
Vieno Širvio gatvės daugiabu-

čio, kaip ir kitų poros, namo pirmi-
ninkė, ir gyventojai sutartinai tvir-
tino, kad jie neįsileido arba išvarė 
darbininkus, norėjusius patekti į 
rūsius. Anonimiškai kalbėję pašne-
kovai teigė, kad techniniai darbai 
buvo atliekami tik ten, kur gyven-
tojai patys davė rūsių raktus. 

„Jokių sutarčių su mumis nepa-
sirašė, eina ir viskas. Gyventojai 
nesigilina, darbininkai paprašo rū-
sio rakto, o mūsiškiai ir duoda. Pas 
mus išvarė darbininkus, jie nutrau-
kė darbus ir neklojo savo tinklų“, 
– kalbėjo pašnekovė. 

Kiti daugiabučio gyventojai 
skundėsi, kad darbininkai išardė 
renovuojamų namų rūsiuose esan-

čių vamzdžių apsaugines plėveles, 
o gavę pastabas jas aptvarkė. Kal-
bintieji ir toliau tvirtina, kad nebu-
vo informuoti apie šviesolaidinių 
tinklų įvedimą. 

Kreipėsi su prašymu
Akcinės bendrovės „Rokiškio 

komunalininkas“, prižiūrinčios 
bendrijų neturinčius daugiabučius 
namus, direktorius Vladas Janulis 
teigė, kad į jį kreipėsi bendrovės 
„Cgates“ atstovai su prašymu leisti 
iškabinti skelbimus apie šviesolai-
dinių tinklų įvedimą daugiabučių 
namų laiptinėse. 

„Mes apsitarėme su šios įmonės 
atstovais, jie paprašė leidimo mūsų 
administruojamuose namuose iška-
binti skelbimus. Taip pat vilniečiai 
prašė ir daugiabučių namų bendrijų 
sąrašo, kad galėtų tartis su pirmi-
ninkais dėl techninių darbų. Žinau, 
kad yra sutikusių bendrijų vadovų. 
Įmonė vedžioja šviesolaidinius 
interneto ir televizijos tinklus. 
Niekas gyventojų be jų sutikimo 
nevers jungtis ir pirkti paslaugas. 
Manau, kad tai konkurencija. Kita 
vertus, kuo ji didesnė, tuo platesnė 
pasirinkimo galimybė“, – kalbėjo 
V. Janulis. 

Pavėluota informacija
Anot pašnekovo, šioje situaci-

joje gyventojų nepasitenkinimą 
sukėlė tai, kad jie nebuvo laiku ir 
tinkamai informuoti apie techni-
nius darbus. 

„Manau, kad nesusikalbėjimas 
ir nepasitenkinimas tarp gyvento-
jų kilo todėl, kad vilniečių įmonė 
nusamdė rangovus, kurie dirba 
įsivaizduodami, jog žmonės yra 
informuoti apie darbus. Didžiausia 
problema, kad žmonėms pavėluo-
tai pateikiama informacija. Aš pats 
„Cgates“ atstovams sakiau, kad ne 
nuo to galo pradėjo, nes pirmiausia, 
prieš pora mėnesių, reikėjo gyven-
tojus informuoti apie tai, kas vyks. 
Kadangi tas nebuvo padaryta, todėl 
ir kilo pasipiktinimas. Kita vertus, 
nežinau kodėl žmonės piktinasi, 
juk patys galės pasirinkti interneto 
ir televizijos tiekėjus. Seniau buvo 
toks pats nepasitenkinimas ir dėl 
vieno rokiškėnų tinklo plėtros“, – 
sakė V. Janulis. 

Reikės sutikimo 
Pašnekovas sakė, kad šiuo metu 

su „Cgates“ atstovais yra derina-
mas skelbimo tekstas, kuris šią 
savaitę bus iškabintas „Rokiškio 
komunalininko“ administruojamų 
daugiabučių laiptinėse ir, jeigu gy-
ventojai sutiks, bus pradėti techni-
niai darbai. 

„Darbininkai į butus nelenda 

ir nelįs, jie tinklus tiesia rūsiuose. 
Jeigu gyventojų leidimo nebus, 
darbai ir nebus atliekami. Projekto 
metu darbai vykdomi nemokamai, 
nepažeidžiant namo komunikaci-
jų, o darbus atlieka „Aukštaitijos 
inžineriniai tinklai“, – aiškino V. 
Janulis. 

Tariasi dėl sutarčių
Praėjusį penktadienį „Rokiškio 

Sireną“ bendrovės „Cgates“ atsto-
vė patikino, kad viskas yra eigoje, 
o vietiniai rangovai jiems renka 
namų bendrijų pirmininkų kontak-
tus. 

„Tada skambiname jiems ir ta-
riamės dėl sutarčių pasirašymo. 
Tikrai prieisime prie visų“, – sakė 
Dovilė Filmanavičiūtė, UAB 
„Cgates“ Marketingo vadovė. 

Tiesa, prieš pora savaičių šios 
įmonės atsakyme buvo teigiama, 
techniniai darbai yra stipriai įsi-
bėgėję, o apie juos informuotos 
visos susijusios institucijos, namų 
bendrijos, o darbai pradėti gal kiek 
daugiau nei prieš mėnesį.

Primename, kad bendrovės pla-
ne yra pasiūlyti paslaugas Rokiškio 
Taikos, Jaunystės, P. Širvio, Vil-
ties, Panevėžio, Algirdo, Laisvės, 
Vilniaus, Aukštaičių, Respublikos, 
Kauno, Alyvų, Pandėlio gatvėse ir 
Nepriklausomybės aikštėje.

V. Janulis: „Jeigu gyventojų leidimo nebus, darbai ir nebus atliekami“. 
(„Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Sausio 13-oji Rokiškyje – pagarbos salvės ir 
kvietimas branginti laisvę 

Aušra MALINAUSKIENĖ

Sausio 13-ąją Rokiškio mieste 
paminėta Laisvės gynėjų diena. 
Nuo ankstaus ryto iki vaka-
ro mūsų krašte vyko renginiai, 
skirti prisiminti prieš 32-ejus 
metus vykusias laisvės kovas.

8 valandą ryto Rokiškio krašto 
įstaigų, organizacijų bei kai kurių 
gyventojų languose sužibo pilie-
tinės iniciatyvos „Atmintis gyva, 
nes liudija“ žvakelės. 

Rokiškio Šv. Apaštalo evange-
listo Mato bažnyčioje aukotos Šv. 
Mišios už laisvės gynėjus, po to 
rokiškėnai rinkosi prie Nepriklau-
somybės paminklo. Čia minėjimo 
metu Pandėlio gimnazijos mo-
kiniai iškėlė valstybinę vėliavą, 
Lietuvos himną giedojo Rudolfo 
Lymano muzikos mokyklos mo-
kytoja Asta Vajegienė, prie ku-
rios prisijungė minėjimo dalyviai. 
Krašto apsaugos savanorių pajėgų 
Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 
506 kuopos kariai atliko pagarbos 
salves: vieną už Lietuvos valstybę, 
antrą už Lietuvos žmones, trečią 
už žuvusius ginant Lietuvos laisvę 
ir nepriklausomybę. 

Prie Nepriklausomybės pamin-
klo žodį taręs Rokiškio rajono 
meras Ramūnas Godeliauskas, pa-
dėjęs gėlių prie paminklo, kvietė 

branginti laisvę ir nepriklausomy-
bę, o patirtimis dalintis su jaunąja 
karta, ypač šiomis dienomis, kai 
Ukraina kovoja prieš agresorių. 

Iš minėjimo gausus būrys ro-
kiškėnų patraukė į Kalneliškių 
kapines, kur palaidotas 1991 metų 
Sausio 13-ąją žuvęs Alvydas Ma-

tulkas. Ant rokiškėno kapo padė-
tos gėlės, suliepsnojo žvakelės. 
Pažinojusieji A. Matulką pasida-
lino prisiminimais apie laisvės 
kovas ir gyvybę juose praradusį 
rokiškėną, taip pat diskutavo apie 
tai, kaip šiandien svarbu pilietiš-
kai auklėti jaunimą.  

Sausio 13-ąją prie Nepriklausomybės paminklo pakelta Lietuvos trispalvė. 
(„Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Kalneliškių kapinėse buvo pagerbtas laisvės gynėjo A. Matulkos atminimas. 
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TAVO BĖDOS MANO. 
Atliekų surinkimas, kur 
rasti grafikus ir kur 
kreiptis kilus problemoms

„Esu Irmantas. Gyvenu Če-
dasuose. Mane piktina šiukš-
lių išvežimas iš individualių 
namų. Konkrečiai mėlynųjų 
(plastiko) ir žaliųjų ( stiklo) 
atliekų konteinerių išvežimo 
grafi kai. Pernai buvo paskelb-
tas grafi kas. Metų pradžioje 
kaip ir buvo laikomasi jų išve-
žimo, bet praėjus kiek laiko jis 
buvo pakeistas, neinformavus, 
nepranešus tai ir vežė kada tik 
norėjo. O šiemet išvis neskel-
biama. Norisi sužinoti daugiau 
šia tema, kodėl taip vyksta?“, 
– „Rokiškio Sirenai“ atsiųsta-
me laiške rašo Irmantas. 

Į Čedasų gyventojo klau-
simus atsakė Rokiškio rajono 
savivaldybės Architektūros ir 
paveldosaugos skyriaus vyr. 
specialistas Darutis Krivas:

„Pakuočių ir popieriaus atlie-

kų vežėjas (UAB „Ekonovus“) 
pakuočių bei popieriaus atliekų su-
rinkimo grafi kus, suderintus su Ro-
kiškio rajono komunalinių atliekų 
sistemos administratoriumi – už-
darąja akcine bendrove „Panevėžio 
regiono atliekų tvarkymo centras“, 
privalo savo lėšomis ir iniciatyva 
paskelbti Administratoriaus ir Pas-
laugų teikėjo interneto svetainėse 
bei didžiausią tiražą turinčiame 
vietiniame laikraštyje (ne mažiau 
kaip du kartus per metus bei gra-
fi kų pasikeitimo atvejais) per 5 
(penkias) darbo dienas po grafi kų 
suderinimo dienos.

Kas ir yra padaryta. 2023 metų 
grafi kai paskelbti viename iš ra-
jono laikraščių. Juos galima ras-
ti Rokiškio rajono savivaldybės 
internetinėje svetainėje https://
rokiskis.lt/administracine-informa-
cija/atlieku-tvarkymas/, taip pat 
Panevėžio regiono atliekų tvarky-

mo centro internetinėje svetainėje 
https://pratc.lt/rokiskio-rajonas/ ir 
atliekų vežėjo UAB „Ekonovus“ 
internetinės svetainės dalyje Aptar-
navimo grafi kai. Šioje svetainėje, 
įsivedus savo adresą ir pasirinkus 
konteinerio numerį galima sužinoti 
pakuočių atliekų išvežimo dieną – 
https://www.ekonovus.lt/aptarnavi-
mo-grafi kai-bi/.

2022 m. grafi kas buvo keistas. 
Jis keitėsi nuo 2022 m. liepos 1 
d. Apie grafi ko pasikeitimą 2022 
m. gegužės mėn. buvo paskelbta 
Administratoriaus, Paslaugų tei-

kėjo ir Rokiškio rajono savival-
dybės  interneto svetainėse, taip 
pat rajono laikraščiuose. („Rokiš-
kio sirena“ https://rokiskiosirena.
lt/naujiena/trumpa-informacija/
nuo-2022-07-01-keiciasi-rokiskio-ra-
jono-pakuociu-ir-stiklo-surinki-
mo-grafi kas)

Apie grafi kų pasikeitimus yra 
informuojamos seniūnijos, kurios 
pagal galimybes su gyventojais pa-
sidalina šia informacija. 

Bendrovė „Ekonovus“ 2022 m. 
gegužės 25 d. informavo apie pa-
kuočių atliekų surinkimo grafi kų 

paskelbimą.
Naujas Rokiškio rajono pa-

kuočių atliekų surinkimo gra-
fi kas buvo skelbiamas viešai 
rajono laikraščiuose ir jų interne-
tiniuose puslapiuose bei Facebo-
ok kanalu.

Rokiškio rajono komunalinių 
atliekų tvarkymo sistemą admi-
nistruoja, sutartis su atliekų ve-
žėjais sudaro ir juos kontroliuoja 
įmonė „Panevėžio regiono  atlie-
kų tvarkymo centras“.

Šiuo įstaigos darbuotojai in-
formavo, kad nebuvo gauta jokių 
skundų ar pranešimų dėl pakuo-
čių atliekų išvežimo Čedasų kai-
me, atliekos išvežamos laikantis 
grafi ko. 

Atliekų vežėjas nurodo, kad 
konteineriai su pakuočių atlieko-
mis turi būti išstatyti prie važiuo-
jamosios kelio dalies iki 7 val. 
ryto. ir rekomenduoja šį veiksmą 
atlikti iš vakaro.

Jei pakuočių atliekų kon-
teineris buvo  išstumtas laiku, 
tačiau neištuštintas, prašome 
apie įvykusį faktą informuoti 
UAB „Panevėžio regiono atlie-
kų tvarkymo centras“ telefonu: 
8 45 432 199 ar elektroniniu paš-
tu rinkliavos.rok@pratc.lt“.

TAVO BĖDOS MANO. 
Kaimynų prašo 
supratimo

Šią nuotrauką į „Rokiškio 
Sirenos“ redakciją atsiuntė ro-
kiškietė V, kurią, kaip ir kitus 
daugiabučio gyventojus, pik-
tina netvarkingai pastatytas 
automobilis ir ne tik šis, kuris 
užfi ksuotas nuotraukoje. 

„Rokiškio miesto, Vilties g. 
22, daugiabučio kieme mašinos 
yra statomos dažnai nepatogiai, 
šioje nuotraukoje viena jų pasta-

tyta net per 3 vietas. Tai – daž-
nas atvejis, manau, ne tik šitame 
kieme, todėl norime, kad žmo-
nės pamatytų ir taip kiauliškai 
nebesielgtų. Tad gyventojams 
mašinos nereikėtų statytis toli 
nuo namų, nes rytai labai šalti, 
o vaikus reikia vežti į mokyklą, 
vaikų darželį“, – rašo moteris, 
tikėdamasi, kad vairuotojai tvar-
kingai statys automobilius. 

Nuo šiol „Rokiškio Sirenoje“ atsiranda nauja rubrika „Tavo 
bėdos mano“, į kurią gali kreiptis rokiškėnai, turintys įvairiau-
sių problemų ir neatsakytų klausimų. Mums galite rašyti el. paštu 
reklama@rokiskiosirena.lt arba skambinti tel. +370 666 76777.

Legioneliozės prevencija: 
ką svarbu žinoti?

Šildymo sezono metu esant 
žemai lauko oro temperatūrai, 
kai iš miesto katilinių į pasta-
tus tiekiamas aukštesnės tem-
peratūros termofikacinis van-
duo – puiki galimybė vykdyti 
profilaktinę dezinfekciją pas-
tatų viduje, kad būtų užker-
tamas kelias Legionella bak-
terijų dauginimuisi. Terminė 
dezinfekcija – būtina priemonė 
norint išvengti ūmios infekci-
nės ligos, kurią sukelia pastatų 
šildymo sistemose besidaugi-
nančios Legionella bakterijos.

AB „Panevėžio energija” pri-
mena, kad siekiant užkirsti le-
gioneliozės židinių susidarymo 
galimybėms gyvenamųjų namų 
bei kitų pastatų karšto vandens 
tiekimo sistemose, namus admi-
nistruojančios įmonės ir bendri-
jos  pastatuose turėtų bent du 
kartus per metus atlikti terminę 
kiekvieno pastato karšto vandens 
sistemos dezinfekciją. Vadovau-
jantis higienos normų reikala-
vimais, atliekant dezinfekciją 
pastato karšto vandens sistemoje 
būtina karšto vandens temperatū-
rą padidinti iki +66°C, vartotojų 
karšto vandens čiaupuose – iki 
+60°C. Karšto vandens vartoto-
jai tuo metu turėtų atsukti visus 
patalpose ar butuose esančius 
karšto vandens čiaupus ir palikti 

vandenį bėgti 5 minutes. Karš-
to vandens vartotojai įstaigose 
ir gyvenamuosiuose pastatuose 
turi būti iš anksto informuojami 
apie planuojamas profilaktines 
termines dezinfekcijas, kad laiku 
atliktų būtinus veiksmus.

Pagrindinė legioneliozės rizi-
kos mažinimo priemonė yra ko-
kybiška karšto vandens sistemos 
pastatuose eksploatacija, todėl 
turėtų būti nuolat palaikoma ne 
žemesnė kaip 50-55°C tempe-
ratūra visuose vartotojų karšto 
vandens čiaupuose. Atkreipia-
mas dėmesys, jei siekiama ma-
žinti šilumos suvartojimą name, 
mažinant karšto vandens tempe-
ratūrą, tam turėtų būti pasiren-
kamos kitos priemonės ir būdai, 
nekeliantys grėsmės gyvento-
jų sveikatai. Sumažinus karšto 
vandens  temperatūrą, iškyla 
grėsmė susirgti legionelioze, nes 

palankiausia vandens tempera-
tūra legionelėms daugintis yra 
25–46°C. Žemesnėje nei 20°C 
ir aukštesnėje nei 55°C tem-
peratūroje jos nesidaugina, bet 
išlieka gyvybingos. Legionella 
bakterijos gali daugintis karšto 
ir šalto vandens sistemose, ypač 
dušo galvutėse ar vandentiekio 
čiaupe, silpnai tekančiame arba 
visiškai stovinčiame vandenyje, 
todėl gyventojai turėtų periodiš-
kai valyti dušo galvutes ir van-
dens čiaupus.

Daugiabučių gyventojams, 
norintiems išvengti legionelio-
zės, rekomenduojama kreiptis 
į pastatų administratorius ar į  
namo šilumos ūkio prižiūrėtojus 
ir išsiaiškinti, ar karšto vandens 
normos atitinka higienos reikala-
vimus.

AB „Panevėžio energija“ inf.
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Naudingi patarimai. Nekilnojamojo turto pardavimas – 
misija įmanoma?

Priėmus sprendimą parduo-
ti nekilnojamąjį turtą (NT), 
nesvarbu kas tai būtų, butas, 
namas ar žemės sklypas pir-
miausias žingsnis yra tinkamai 
nustatyti jo rinkos kainą. Pa-
prasčiausias ir bene dažniausiai 
naudojamas kainos nustatymo 
būdas tarp pardavėjų, kurie 
nesinaudoja NT ekspertų ar 
tarpininkų paslaugomis, tai di-
džiausiuose nekilnojamojo tur-
to portaluose pardavinėjamo 
panašaus turto kainų analizė. 

Į ką atkreipti dėmesį?
Susiraskite skelbimus, kuriuo-

se reklamuojamas panašus turtas 
į jūsų. Svarbu žiūrint skelbimus 
vadovautis ne kainos kriterijumi, 
o vietos, ploto, aukšto (jei tai bu-
tas). Dar reikia atkreipti dėmesį į 
statybos metus bei objekto įren-
gimo lygį. Taip, palyginamuoju 
principu, išvedant kainų vidurkius 
galima apytiksliai nustatyti nori-
mo parduoti turto kainą. Tačiau 
išlieka rizika, neatsižvelgus į tam 
tikrus niuansus, pervertinti arba 
nuvertinti savo turtą. 

Kitas būdas kreiptis į kvalifi-
kuotus, licencijuotus nekilnoja-
mojo turto vertintojus. Jie gali 
atlikti turto vertės nustatymo kon-
sultaciją. Tik nereiktų pamiršti, 
kad ta paslauga yra mokama. 

Trečias būdas pasisamdyti ne-
kilnojamojo turto ekspertą – agen-
tą. Būtent tinkamai pasirinktas 
nekilnojamojo turto agentas nu-
statys geriausią pardavimo kai-
ną ir padės sklandžiai įvykdyti 
reklamos ir  pardavimo procesą. 

riuos reikia turėti sandoriui – 
parduodamo turto kadastrinių 
matavimų byla, jei ji dingo ar 
pamesta jos kopiją galima užsisa-
kyti Registrų centre, dokumentai, 
patvirtinantys turto įsigijimo fak-
tą (pirkimo – pardavimo sutartis, 
paveldėjimą patvirtinantys doku-
mentai, dovanojimo sutartis, teis-
mo sprendimas, mainų sutartis).

Skolos ir santuoka
Taip pat dažnais atvejais rei-

kalingi papildomi dokumentai ir 
veiksmai pirkimo – pardavimo 
sandoriui. Jeigu parduodamas 
turtas yra įsigytas pasinaudojus 
kredito įstaigos paskola, už skolas 
areštuotas, tokiu atveju reikalin-

rybų – prireiks skyrybų pažymos 
ir Registrų centre įregistruoto 
teismo sprendimo dėl turto pada-
lijimo.

Kas priklauso vaikams?
Parduodant vienintelį turtą, ku-

riame įregistruoti nepilnamečiai 
vaikai, dar praeitais metais buvo 
reikalingas kreipimasis į teismą 
bei vaikų teises, tačiau nuo 2023 
metų sausio 1 dienos šias proce-
dūras atlieka notaras. Pažymėtina, 
kad notaras, prieš tvirtindamas 
sandorį dėl nekilnojamojo daikto, 
kuris yra šeimos turtas, ar sando-
rius, susijusius su nepilnamečių 
vaikų turtu, turės tikrinti duome-
nis Socialinės paramos šeimai in-
formacinėje sistemoje.

Pirmininkas ir notaras
Jei parduodamas butas pri-

klauso bendrijai iš bendrijos pir-
mininko reikalinga pažyma, kad 
parduodamas nekilnojamasis tur-
tas yra be jokių įsiskolinimų. O 
jei bendrijos nėra tokią pažymą 
privalote gauti iš namo adminis-
tratoriaus. 

Parduodant senos statybos butą 
dažniausiai reikalaujama pateikti 
energetinio naudingumo sertifi-
katą, kurį užsako notaras. Naujos 
statybos butams tokie sertifikatai 
paprastai jau būna padaryti. Par-
duodant senos statybos namą ar 
sodybą energetinio naudingumo 
sertifikatą reikia užsisakyti pa-
čiam pardavėjui.

Apie sklypus
Jei parduodamas namų valdos 

sklypas, pagrindiniame pirki-
mo-pardavimo sandoryje privalo-
ma turėti originalų sklypo planą, 
jį pametus, kopiją galima užsakyti 
Registrų centre.

Parduodant žemės ūkio paskir-
ties žemę reikia žinoti, jog šios 
paskirties sklypų pardavimas už-
truks ilgiausiai dėl privalomųjų 
Nacionalinės žemės ūkio tarnybos 
sutikimų parduoti ir pirkti jūsų 
sklypą. Nusprendus parduoti ir 

nustačius rinkos kainą, rekomen-
duotina iš karto teikti praneši-
mą į minėtą įstaigą dėl sutikimo 
parduoti jums priklausantį žemės 
ūkio paskirties sklypą. Jame pri-
valoma nurodyti parduodamo 
sklypo ar jo dalies kadastrinį nu-
merį bei vietovę, sklypo kainą, 
pirkimo-pardavimo sandorio sąly-
gas, bendraturčius (jei tokie yra).  

Gavę dokumentą, specialistai 
pirmumo teise informuos jūsų 
sklypo bendrasavininkus ir/arba 
naudotojus (jei sutartis sudaryta 
ir įregistruota Registrų centre ne-
mažiau nei 1 metai), kaimyninių 
sklypų savininkus, kurių bent vie-
na kraštinė ribojasi su jūsų skly-
pu, taip pat rajono ūkininkus. Šis 
procesas dažniausiai užtrunka 30 
darbo dienų ir tik gavę sutikimą 
parduoti, o pirkėjas įsigyti jūsų 
sklypą, galimas pagrindinis pirki-
mo-pardavimo sandoris notarinia-
me biure.

Iš lūpų į lūpas
Sekantis etapas po apsispren-

dimo parduoti turtą, kainos nu-
statymo ir dokumentų patikros 
– tiesioginis pardavimo procesas. 
Regionuose ar mažuose mies-
teliuose įprastas turto reklamos 
būdas yra iš lūpų į lūpas. Negali-
ma paneigti toks būdas paprastai 
būna efektyvus ir veiksmingas. 
Tik dažnu atveju pardavėjas pra-
randa galimybę parduoti turtą 
brangiau. Mat informacijos apie 
parduodamą nekilnojamąjį tur-
tą sklaidos ratas būna ganėtinai 
siauras ir negeneruojantis didelio 
interesantų kiekio bei susidomėji-
mo. Norint dar didesnės sklaidos 
į pagalba pasitelkiama regioninė 
spauda bei nekilnojamojo turto 
reklamai skirti portalai. Pastarie-
ji suteikia bene didžiausią naudą 
pardavėjui ieškant tinkamiausio 
pirkėjo parduodamam turtui. Bet 
tuo pat metu į šį nekilnojamo turto 
reklamos būdą reikia atkreipti di-
džiausią dėmesį ir įdėti maksima-
liai pastangų, kad būtų pasiektas 
norimas rezultatas.

Nuotraukos – svarbiausia!
Į ką reikia atkreipti generuojant 

skelbimus nekilnojamojo turto re-
klamos portaluose: 

Bene svarbiausia yra paduoda-
mo turto nuotraukos, jos turi būti 

kokybiškos, kontrastingos, in-
formatyvios, šviesios, papildytos 
jaukiomis detalėmis (uždegta žva-
ke, ant stalo gali matytis garuo-
jančios arbatos puodelis) ir dary-
tos iš tinkamai pasirinkto patalpos 
kampo. Svarbu, kad nuotraukose 
neatsispindėtų netvarka, nesima-
tytų gyvūnų, pašalinių daiktų,  
įjungto televizoriaus ir t.t. 

Jei butas yra apleistas, remon-
tas darytas seniai arba visai neda-
rytas tokiu atveju reikėtų butą iš-
valyti, išnešti visus nereikalingus 
daiktus ir šiukšles. Šiandien, kai 
visi turi išmaniuosius telefonus, 
fotografavimo procesas gali atro-
dyti pats paprasčiausias veiksmas. 
Bet taip atrodo tik iš pirmo žvilgs-
nio, nekilnojamojo turto fotogra-
favimas pardavimui yra subtilus 
ir reikalaujantis preciziškumo bei 
išmanymo darbas. Tinkamai pa-
darytos nuotraukos yra bene di-
džiausias pirkėjų „magnetas“. Ap-
rašymas nemažiau svarbu, jame 
turi atsispindėti tiksli informacija, 
atskleistos parduodamo turto bei 
vietovės kurioje jis yra geriausios 
savybės ir aprašyta infrastruktūra. 

„Gyvas procesas“
Trumpai tariant, nekilnojamojo 

turto pardavimo procesas yra „gy-
vas procesas“. Nepakanka vien 
gražiai nufotografavus ir aprašius 
nekilnojamąjį turtą įdėti jį į re-
klamos portalus. Skelbimą reikia 
stebėti, koks yra besidominčių 
skaičius, kokioje vietoje jis pozi-
cionuojasi, kokie ir už kokią kainą 
konkurentai atsirado, ar nereikia 
mažinti kainos, o gal atvirkščiai 
reikia didinti. Labai nemažai laiko 
atima ir turto rodymas interesan-
tams jį pristatinėjant ir ruošiant 
apžiūroms. Tad iš pažiūros pa-
prastas pardavimo procesas eigoje 
gali tapti sudėtinga „operacija“. 
Jei pardavėjas pasiryžęs tai pra-
eiti ir susidurti su visomis proce-
sinėmis vingrybėmis, jam vertėtų 
iš anksto pasiruošti ir atsižvelgti 
į išvardintas pastabas bei patari-
mus. Bet vis dėl to paprasčiausias 
ir dažnu atveju pelningiausias ke-
lias parduoti nekilnojamąjį turtą 
yra pardavimo procesą patikėti 
profesionalams.

Antanas Kišūnas
Vadovaujantis partneris

Reala Nekilnojamasis turtas 

Kraštietis A. Kišūnas dalinasi vertingais patarimais, kaip parduoti savo NT. 
(A. Kišūno asmeninio archyvo nuotr.)

Svarbu atkreipti dėmesį, kad prieš 
pasirašant sutartį su agentu reikia 
įsitikinti jo kompetencijomis ir jei 
įmanoma paprašyti iš jo rekomen-
dacijų.

Dėmesys dokumentams
Nustačius kainą pravartu pa-

sižiūrėti, ar parduodamo turto ir 
pardavėjo dokumentai tvarkingi, 
ir ar juos visus turite. Tai reikėtų 
padaryti iš anksto, kad vėliau, at-
siradus pirkėjui, pardavimo pro-
cesas vyktų sklandžiai, be truk-
džių ir pirkėjas nesuabejotų savo 
apsisprendimu įsigyti jūsų par-
duodamą turtą. 

Pagrindiniai dokumentai, ku-

ga gauti kredito įstaigos sutikimą 
parduoti turtą arba padengti įsi-
skolinimą.

Jei pardavėjas santuokoje, 
bet turtą įsigijote prieš santuoką 
– tuomet notaras reikalauja su-
tuoktinio sutikimo parduoti nekil-
nojamąjį turtą, nuosavybės teise 
priklausantį kitam sutuoktiniui.

Jei turtas įsigytas santuoko-
je – tuomet pirkimo – pardavimo 
sandoryje turi dalyvauti abu su-
tuoktiniai arba notarui turi būti 
pateiktas notariškai patvirtintas 
įgaliojimas,  leidžiantis parduoti 
ir kitam sutuoktiniui priklausan-
čią turto dalį.

Jei turtas parduodamas po sky- Svarbu, kad nuotraukose neatsispindėtų netvarka.

Turto nuotraukos turi būti kokybiškos, šviesios, papildytos jaukiomis detalėmis.
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Rokiškėnas savo namų kieme tiesia trasas – azartą 
pakurstė radijo bangomis valdomas „norfinis monstras“

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Rokiškėnas Audrius Vaitiekū-
nas rikiuoja radijo bangomis 
valdomus automobilius: nuo 
pirmojo prekybos centre įsigyto 
„norfinio monstro“ iki naujausio 
pirkinio –18 kg sveriančio benzi-
ninio modelio. Prieš trejus metus 
susidomėjęs RC modeliais vyras 
sako nenorėjęs važinėti aplink 
vieną stulpą, tačiau didelio trasų 
pasirinkimo Lietuvoje nebuvo, 
taigi įrengė jas šalia savo sody-
bos. Ateityje svajoja čia  surengti 
tarptautines varžybas ir Europos 
čempionatą.  

Pirmas žaisliukas
Vaikiškus žaislus primenantys 

modeliai kainuoja nevaikiškus pini-
gus, o varžybose azartiškai valdy-
mo pultus maigo vyresnio amžiaus 
jaunimas, tarp jų ir 70-mečiai.

 Pasak A. Vaitiekūno, dėl pomė-
gio radijo bangomis valdomiems 
automobiliams kaltas karantinas 
(„ne nesinorėjo nieko neveikti“) 
ir… Kalėdos.

„Ieškojome vaikams kalėdinių 
dovanų, bet nusprendėme ir sau 
kažką pasidovanoti. Man patiko šis 
automobilis“, –  pašnekovas rodo 
savo pirmąjį, dabar jau daug mačiu-
sį modelį, kurį iki šiol saugo kaip 
prisiminimą. 

Šį žaisliuką vyras bandė patobu-
linti, tačiau labiau patyrę kolegos 
paprotino, kad neverta švaistyti pi-
nigų ir palaukti, kol įsigys normalų 
modelį. 

„Nežinojau, kas yra normalus 
modelis, tik kai pradėjau domėtis, 
supratau. Pirmasis automobilis kai-
navo 43 Eur, „biudžetinius“ mode-
lius galima įsigyti už kelis šimtus 
eurų, o geresni gali kainuoti ir kelis 
tūkstančius“, – kalba radijo bango-
mis valdomų automobilių entuzias-
tas.

Bandė patobulinti
Iš pradžių dar bandęs tobulinti 

pigesnius modelius vyras sako pri-
kūręs frankenšteinų, tačiau  norimo 
rezultato nepasiekęs. Atsarginių da-
lių sunku gauti, o patobulinimai ne-
atsiperka, modeliai greitai sulūžta.  

„Tarp žaislinių ir sportinių mo-
delių yra skirtumas. Pirmiausiai 

– skiriasi valdymas, greitis, vairo 
sukiojimo kryptys. Gamintojas de-
klaruoja, kad modeliai pasiekia 80 
km / val. greitį, pasistengus tai įma-
noma. Amortizatoriai, kitos detalės 
– panašiai kaip tikrame automobi-
lyje. Reikia keiti  tepalus, reduk-
torius. Vien padangas pakeisti kai-
nuoja 60 Eur, man Passatui pigiau 
išeina“, – juokiasi Audrius.

Kai kurie radijo bangomis val-
domų automobilių entuziastai itin 
prižiūri savo modelius. Po kiekvie-
nų varžybų išardo juos iki paskuti-
nio varžtelio vien tam, kad išvalytų. 
Pašnekovas sako, tokio lygio dar 
nepasiekęs.

Žiemą neištveria
Audrius pasakoja, kad šiaip sau 

važinėti greitai nusibodo, todėl 
paprašė draugo, kad  traktoriumi 
„prakrapštytų“ žemę – taip šalia so-
dybos Miegonių kaime atsirado pir-
moji trasa, o Rokiškyje – daugiau 
RC modelių entuziastų.

Įsigijęs galingesnių modelių, 
rokiškėnas įrengė dar vieną trasą, 
pradėjo organizuoti varžybas, ku-
rios sutraukia ne tik dalyvius, bet ir 
nemažai žiūrovų, įkūrė  vaikų ir su-
augusiųjų laisvalaikio ir užimtumo 
sporto klubą RC Rokiškis.

Žiemą RC automobilių mėgė-
jams trumpas atokvėpis, ant sli-
džios dangos automobiliai  beveik 
nevaldomi, tačiau rokiškėnas sako, 
kad belaukdamas naujo sezono ne-
ištveria ir vis išbando trasas ar važi-
nėja kieme. 

„Žmonės šuniukus lauke vedžio-

ja, o aš savo mašinytę į kiemą „išsi-
vedu“, – juokauja pašnekovas.

Rodydamas apsnigtas trasas pa-
sakoja, kad  kažkada bandęs ir  ūki-
ninku būti, bet nepavyko, pasirodo, 
teritorijoje šalia sodybos – vien 
smėlis, niekas neaugo, tad graikinių 
riešutų prisodino.

Didžioji trasa, kurią Audrius 
planuoja įrengti pavasarį, bus skir-
ta ne elektriniams, o benzininiams 
modeliams. Didžiųjų modelių var-
žybos sukelia dar daugiau adrena-
lino, garsas, kvapas primena tikras 
automobilių varžybas. 

„Gal bus galimybė  suorganizuo-
ti kieme tarptautines varžybas, čia 
yra kempingas,  infrastruktūra, ga-
lėtų tilpti nemažai žmonių“, – pla-
nais dalinasi RC automobilių mė-
gėjas. Šiemet rokiškėnas planuoja  
dar vieną naujovę – pasidaryti ve-
žiojamą surenkamą trasą ir pasiūly-
ti joje pasivažinėti įvairių renginių 
metu 

Stebina kolegas
Pasak Audriaus, prieš dvejus 

metus jo trasa buvo vienintelė vi-
soje Lietuvoje, pernai vilniečiai 
taip pat įsirengė trasą, tačiau joje 
organizuojamų varžybų startiniai 
mokesčiai ne visiems įkandami. 
Kita artimiausia didžioji trasa – La-
tvijoje, už 220 km. Pernai Latvijoje 

pirmą sykį sudalyvavęs varžybose  
pats nustebo dėl sėkmingo debiu-
to – laimėjo 3 vietą. Dabar ruošiasi 
kaimyninėje šalyje balandžio pa-
baigoje vyksiančioms varžyboms, 
planuoja sudalyvauti nors keliuose 
etapuose, taip pat svajoja apie lie-
pos pabaigoje vyksiantį Europos 
čempionatą.  Rokiškėnas sako no-
rintis papildyti ir savo automobilių 
kolekciją, svajoja įsigyti kitą, galin-
gesnį nei dabartinis modelį benzini-
nių klasėje, kainuojantį apie 3 tūkst. 
Eur. 

Brangus pomėgis neretai nuste-
bina aplinkinius. 

„Kitiems atrodo, kad tai žaidi-
mas. Paklausia, kiek mašinytė kai-
navo, kai pasakau, labai nustemba, 
sako, kad už tokius pinigus valtis 
išeitų. Bet ką aš su ja darysiu?“ – 
sako pašnekovas ir džiaugiasi, kad 
artimieji neprieštarauja jo azartiš-
kam užsiėmimui. 

Audrius prisimena, kaip vienas 
latvis  stebėjosi pamatęs, kad lietu-
vis į varžybas su žmona atvažiavo. 
Kolega iš Latvijos prisipažino, kad 
modeliukus laiko garaže paslėpęs, 
žmona net nežino, o sužinojusi iš 
namų išvarytų.

Ieškojo lobio
Praėjusią savaitę A. Kvietkaus-

kas pakvietė vaikus į „Mokslo 

klube“ organizuojamą automode-
liuotojų būrelį, jame norintieji gali 
išmokti valdyti ir taisyti modeliu-
kus. 

Į sodybą atvykstantiems sve-
čiams, norintiems pasisemti adre-
nalino, rokiškėnas nuomoja savo 
RC modelius. Pasitaiko, kad tė-
vams atvykus su vaikais, pastarieji 
pasirenka batutą, o  mašinytėmis 
labiau susidomi tėvai. Rokiškėno 
sodyboje pramogų randa ne tik au-
tomobilių mėgėjai. 

Iš pradžių sodybos teritorijoje 
kurdamas poilsio ir pramogų parką, 
A. Vaitiekūnas galvojo apsiribos 
pirtele ir kubilu, paskui atsirado kitų 
idėjų. Organizavo stovyklas, vaikus 
bandė sudominti lobių paieška. Iš 
pradžių skeptiškai nusiteikę vaikai 
vartė žemes kastuvais, o kai vienas 
surado žiedą, nebereikėjo nei kastu-
vų – darbavosi rankomis. 

„Aš esu suvirintojas, galvoju 
pasiūlyti įdomesnių pramogų: pa-
gaminsiu skrynias, panašias į se-
novines, jas užkasiu ir  leisimės į 
paieškas su metalo detektoriumi. 
Tėvai galės į tas skrynias padėti 
savo dovanas, o gimtadienius šven-
čiantys vaikai  patys  jas susirastų“, 
– savo sumanymais dalinasi pašne-
kovas.

Radijo bangomis valdomų automobilių  modelių entuziastas Audrius 
Vaitiekūnas varžybas organizuoja sodybos kieme. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Prisiminimui išsaugojo pirmą įsigytą automobilio modelį „ norfinį monstrą“ 

Praėjusią svaitę trasos sodybos teritorijoje dar buvo po sniegu.Automodelių priežiūrai prireikia nemažų investicijų.



ŽMONĖS6 www.rokiskiosirena.lt
2023 m. sausio 17 d.

Jaunatviškas maksimalizmas ir drąsa       atvedė į mėsos perdirbimo įmonę
Aušra MALINAUSKIENĖ

Emigrantės duona, ankstyva 
motinystė, greita karjera, kar-
dinalūs profesiniai pokyčiai ir 
graži šeima – tokia Ritos Miše-
ninės gyvenimo istorija. Aštun-
tus metus uždarojoje akcinėje 
bendrovėje „Daivida“, valdan-
čioje prekinį ženklą „Rokiškio 
mėsinė“, vyr. pirkimų vadybi-
ninke dirbanti moteris – viena 
iš keturių pirkimų padalinio 
darbuotojų. Pašnekovė šypso-
si, kad šiandien savęs neįsivaiz-
duotų kitur, o sprendimas iš 
metalo gaminių įmonės „nerti“ 
į mėsos perdirbimo gamyklą, 
pasiteisino su kaupu, nes šian-
dien ji dirba mėgstamą darbą 
ir džiaugiasi puikiu kolektyvu.

Ryžosi kardinaliems pokyčiams
– Kaip prisimenate savo 

karjeros bendrovėje „Daivida“ 
pradžią?

– „Daividoje“ dirbu nuo 2014 
metų spalio, kai ši įmonė be mė-
sos produkcijos gamino ir žuvį 
bei saldainius. Tuomet buvo nau-
jai sukurtas pirkimų vadybininko 
etatas. Viena pažįstama, dirbanti 
čia, pasiūlė tuometiniam vadovui 
Vidmantui Kanopai pasikviesti 
mane į darbo pokalbį. Nors tu-
rėjau darbą, tačiau išsiruošiau į 
susitikimą, vėliau palikusį gerą 
įspūdį, nors vilčių, kad mane 
priims tikrai neturėjau (šypsosi). 
Manau, jog darbo pokalbio metu 
kažkas viduje turėjo „užkabinti“, 
kad kardinaliai ryžčiausi keis-
ti darbovietę ir pareigas, o man 
taip ir nutiko. Po to viskas vyko 
greit ir sklandžiai. Atsisveikinau 
su buvusia darboviete ir atsidū-
riau čia. 

– Kur ir kuo dirbote iki tol?
– Pandėlyje, metalo gami-

nių įmonėje, iš kurios ir atėjau į 
maisto gamybą. Dabar, kai atsi-
gręžiu atgal, pagalvoju, kad tur-
būt jaunatviškas maksimalizmas 
paskatino imtis tokių drastiškų 
pokyčių. Šiandien manau, jog 
tikrai reikėjo drąsos stačia galva 
nerti į visai kitą sritį, juk neturė-
jau supratimo ką ir kaip čia rei-
kės dirbti. 

Metalo įmonėje sąlyginai dir-
bau vadybinį darbą, bendravau 
su klientais, rengiau sutartis, 
ruošdavau brėžinius. Žengiau 
drąsų žingsnį, kaip sakau, atė-
jau į niekur ir pradėjau nuo nu-
lio. Iš pradžių gamybai pirkau 
žuvį, reikėjo mokytis tvarkyti 
dokumentus. Gavau ir kitą už-
duotį – iš tiekėjų įsigyti žaliavų 
ir kondensuoto pieno saldainių 
„Karvutė“ gamybai. Tuo pat 
metu šalia šių pirkimų turėjau 
įsigyti ir mėsą gaminiams. Vienu 
ypu turėjau išmokti pirkti žalia-

vas: žuvį, mėsą, pakuotes, žalia-
vas saldainių „Karvutė: gamybai 
bei tvarkyti dokumentus. Viena 
yra pirkti mėsą ir žuvį namams ir 
visai kas kita tą daryti didžiulei 
gamyklai. Tai buvo didžiulis iš-
šūkis, kurį priėmiau. Pirmas sa-
vaites net verkiau, svarstydama, 
ką aš padariau keisdama darbo 
vietą ir pobūdį (šypsosi). 

– Kokie didžiausi sunkumai 
buvo naujoje srityje?

– Be abejo, teko daug moky-
tis, gilintis, konsultuotis, ieškoti 
ir prašyti patarimų bei pagalbos. 
Esu labai dėkinga mūsų tiekė-
jams, kurie itin kantriai mokė, 
atsakinėjo į įvairiausius mano 
klausimus, nes turėjau viską su-
žinoti. Su manimi reikėjo sėdėti, 
aiškinti, rodyti ir padėti. Džiau-
giuosi, kad didžioji dalis mėsos 
tiekėjų, su kuriais susipažinau 
vos pradėjusi dirbti „Daivido-
je“, išliko iki šiol. Dabar, kai su-
sitinkame, prisimename mano 
pradžią ir smagiai pasijuokiame. 
Žinoma, gal, kai pradėjau dirbti, 
jie ir turėjo naudą iš manęs, nes 
daug ko nežinojau, nesupratau, 
neišmaniau, tačiau galiausiai jie 
mane daug ko išmokė, todėl da-
bar esame lygiaverčiai partneriai 
ir galime vesti derybas kalbant 
abiem pusėms suprantama kal-
ba. Tiesa, kai, rodos, jau daug ką 
išmokau, įsivažiavau į darbus, 
po poros metų išėjau į dekretą. 
Laimei, kad darbdavių požiūris į 
motinystę ir vaikų auginimą yra 
labai palankus, nors galėjau sė-
dėti namuose, bet pati greit grį-

žau į darbą. 

Nėra padėties be išeities 
– Už ką konkrečiai dabar 

esate atsakinga įmonėje?
– Mano darbo sritis – mėsos: 

jautienos, veršienos, kiaulie-
nos, paukštienos pirkimai bei 
kiti mažaverčiai pirkimai. Tai 
reiškia, turiu įsigyti tai, ko rei-
kia gamyboje: žaliavos, peilių, 
cheminių medžiagų, asmens ap-
saugos priemonių, kartono. Vi-
sam tam reikia labai daug laiko, 
nes nupirkti yra viena, tačiau 
mums reikia ir kokybės, ir kon-
kurencingos kainos. Tai – pats 
didžiausias darbas, ypač 2022 
metais, kai dėl karo Ukraino-
je visiškai sutrūkinėjo tiekimo 
grandinė. Kadangi dalį žaliavų 
pirkdavome iš distributorių Lie-
tuvoje, kurie atstovavo Ukrainos 
gamyklas, todėl itin ėmė trūkti 
pakavimo ir apvalkalų žaliavų. 
Tačiau nėra padėties be išeities, 
nes atsirado kitos rinkos, kitos 
šalys, pastebėjau, kad kol nenu-
tinka bėda, tol nieko neieškome, 
o kai susiduri su problema, imi ją 
ir išsprendi. 

Laimei, nors patyrėme labai 
daug streso, bet džiaugiamės, jog 
radome alternatyvų ir išlipome iš 
šios duobės. Aišku, po to į ne-
regėtas aukštumas šoko kuro ir 
elektros kainos, bet ir ši situacija 
stabilizavosi. Įdėjome daug dar-
bo ir pastangų, emociškai mums 
labai sunkūs buvo pernykščiai 
metai, todėl tikiuosi, kad arti-
miausiu metu gyvensime geriau 
ir lengviau. 

– Tai kiek mėsos savo gamy-
klai nuperkate per mėnesį? 

– Per mėnesį nuperkama vidu-
tiniškai 400 tonų mėsos.

– Pastaruoju metu daug kal-
bama, kad žmonės suvalgo ma-
žiau mėsos. Ar jūs tai jaučiate? 

– Sausį ir vasarį paprastai ir 
šiaip nuperkama mažiau mėsos, 
nes žmonės būna išleidę pinigus 
šventėms, be to, gauna didesnes 
šildymo sąskaitas. Tai priimame 
kaip natūralius faktorius, nepai-
sant ar tai kriziniai metai, ar ne. 
Kiekvieno mėnesio pabaigoje taip 
pat sumažėja pirkimai, nes šeimų 
ir pavienių asmenų biudžetuose 
sumažėja pinigų. Tai – natūralūs 
veiksniai, darantys poveikių žmo-
nių perkamajai galiai.

Aš ir pati labai pradėjau tau-
pyti nuo karo pradžios, nes žen-
kliai pabrango pagrindinių maisto 
produktų krepšelis. Manau, kad 
sunkumai mus išmoko taupyti ir 
atidžiau stebėti savo išlaidas. 

Užaugino storą odą
– Minėjote, kad esate darbo-

holikė. Koks šeimos požiūris į 
tai? 

– Taip, 200 procentų esu dar-
boholikė (šypsosi). Man labai 
patinka tai, ką dabar darau. Aš la-
bai gerai jaučiuosi savo darbe, o 
namų ruošos darbus atlieku tik iš 
pareigos. Galiu būti gera mama, 
manau, kad tokia ir esu, nes daug 
dėmesio ir laiko skiriu vaikams, 
bet negaliu būti namų šeiminin-

ke. Laimei, mano šeima itin sa-
varankiška. Turime du sūnus. 
Abu už poros mėnesių švęs savo 
gimtadienius, tarp jų – skirtumas 
tik viena diena. Vyriausiam sūnui 
Aivarui sukaks 21-eri, o jauniau-
siam Dominykui – 7 metai. Man 
mano šeima – mano tvirtovė.

Esu jauna mama ir tuo džiau-
giuosi. Pirmojo sūnaus susilau-
kiau praėjus metams po vidurinės 
mokyklos baigimo. Žinoma, buvo 
sunku, bet padėjo artimieji. Ka-
dangi reikėjo pinigų, ieškodami 
lengvesnio gyvenimo išvykome 
į Didžiąją Britaniją. Po to tapau 
vieniša mama. Mano gyvenimiš-
kos patirtys labai įvairios, tačiau 
esu joms už tai dėkinga, nes užau-
gino storą odą ir išmokė daugybės 
naudingų dalykų. 

– Gal ir jūsų vyras dirba toje 
pačioje įmonėje?

– Ne. Vyras Alius dirba karka-
sinių namų statybų įmonėje. Aš 
labai džiaugiuosi savo šeima, nes 
vyras puikiai supranta, kad esu 
darboholikė. Namuose apie darbą 
mes visai nekalbame, darbo pro-
blemas paliekame už durų, kad 
nesukibirkščiuotume. 

Mudu esame pažįstami dar nuo 
mokyklos laikų, greit švęsime 
8-erių metų santuokos sukaktį. 
Prieš maždaug 10 metų jis man 
parašė žinutę per „Facebook“, 
pradėjome susitikinėti, važinėti 
vienas pas kitą, o po keturių mė-
nesių tokių kelionių supratome, 
kad norime būti kartu ir Alius 

Ritos turtas – šeima. Su vyru Aliumi ir sūnumis.

Jaunėlis Dominykas. (R. Mišeninės asmeninio archyvo nuotr.)
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Jaunatviškas maksimalizmas ir drąsa       atvedė į mėsos perdirbimo įmonę

grįžo į Rokiškį. Čia abu ir nusė-
dome. 

– Tarp sūnų – nemažas am-
žiaus skirtumas. Ar jautėte 
skirtumą juos augindama?

– Žinoma. Pirmąjį sūnų Aiva-
rą auginau intuityviai, pati jaus-
dama ką ir kaip reikėtų daryti, o 
mažąjį, kaip ir dauguma dabar-

tinių mamų, auginu padedama 
„Googl‘o“. Vos kyla klausimas 
ar bėda ir jau ieškau informacijos 
internete, vietoje to, kad kreip-
čiausi į specialistus (šypsosi). 

Prieš pora mėnesių vyriausias 
sūnus išsikraustė iš namų ir šiuo 
metu gyvena Vilniuje. Vos bai-
gęs gimnaziją jis išėjo tarnauti 
šauktiniu į Lietuvos kariuomenę. 

Neseniai iš jos sugrįžo, pailsėjo ir 
dabar užsiima tuo, kas jam labai 
patinka. Jis – muzikos prodiuse-
ris.

Tiesą sakant, mano tėvai nie-
kada man nedarė spaudimo prii-
mant sprendimus ar pasirinkimus 
ir aš to nedarau ir nesakau, kad 
būtinai po mokyklos sūnus priva-
lo studijuoti. Sūnui sakau, jeigu 
norėsi studijuoti, tą ir darysi, o 
dabar, jeigu gali, keliauk, rinkis, 
kur nori pasukti, ieškok galimy-
bių ir išbandyk save. Aš ir pati 
aukštojo mokslo studijas baigiau, 
kai Aivaras jau buvo septynerių 
metų. Esu tikra, kad savęs ieško-
jimas ir supratimas ko nori, duos 
geresnį rezultatą ateityje. 

Vos 25 metų – direktorė 
– Užsiminėte, kad teko para-

gauti ir emigrantės duonos. Tai 
kokia ji buvo? 

– Vos gimus pirmajam sūnui 
su tuometiniu vyru išvažiavome 
į Londoną užsidirbti pinigų. Pati 
darbavausi dvejuose fabrikuose. 
„Ariau“ paromis, įgijau daug pa-
tirties, išmokau naujų dalykų ir 
dabar nebijau jokio darbo, todėl 
galiu greičiau ir lengviau priimti 
tam tikrus sprendimus, nes praė-
jau visus etapus – nuo žemiausios 
grandies darbininko iki aukščiau-
sios.  

Emigracijoje praleidau nedaug 
laiko – vienerius metus, o per tą 
laiką dirbau lietuvių ir anglų val-
domuose fabrikuose. 

– Ar tiesa, kad geriau dirbti 
pas svetimus nei pas tautiečius? 

– Deja, bet taip. Susidūriau su 
žmonių išnaudojimu, tačiau pir-
moji patirtis lietuvių valdomoje 
gamykloje man leido kabintis į 

gyvenimą užsienyje, susiradau 
draugų, užsidirbau pinigų, todėl 
vien tik neigiamai vertinti patirtį 
dirbant pas lietuvius, negaliu. Vis 
tik po metų, praleistų emigracijo-
je, grįžau į gimtąjį Rokiškį.

– Ar nebuvo minčių bandyti 
laimę ir kitur?

– Ieškojimų buvo įvairiausių. 
Pagyvenau ir Kaune. Nors visada 
deklaruoju, kad nesu labai didelė 
savo krašto patriotė, tačiau mano 
patirtis rodo ką kita (šypsosi). 
Negalėjau gyventi svetur, nes 
man reikėjo savos kalbos, savos 
žemės. Dienoms bėgant svetur 
supratau, kad labai pasiilgstu 
namų, šeimos, gimtinės, taip pat 
neįsivaizdavau, kaip vaiką galima 
auginti užsienyje, todėl turėjau 
vieną vienintelį sprendimą – už-
sidirbti pinigų ir grįžti į Lietuvą. 

Sugrįžusi iš emigracijos ieš-
kojau darbo, pusseserė vadovavo 
viešbučiui Rokiškyje ir pasiū-
lė padirbėti administratore. Šis 
darbas man itin patiko, jį nos-
talgiškai prisimenu, nes teko ir 
su dokumentais darbuotis, ir su 
žmonėmis bendrauti. Labai daug 
ko išmokau. Žinoma, reikėjo ir 
kolektyvo, ir gyventojų proble-
mas spręsti, bet man patinka tai 
daryti. Sakau, arba pati išspręsiu, 
arba nukreipsiu tam, kas galėtų 
padėti. Kai pusseserė paliko di-
rektorės pareigas, savininkai man 
pasiūlė užimti jos vietą. 25 metų 
tapau viešbučio direktore. Buvo 

labai geras ir įdomus laikas, ta-
čiau užėjo 2008-ieji – kriziniai 
metai, kai buvo priimtas sprendi-
mas uždaryti viešbutį. Tada sekė 
metalo gamykla Pandėlyje ir po 
to atsirado „Daivida“. 

Apie poilsį ir svajones
– Darbas darbu, bet reikia ir 

poilsio. Koks jums yra kokybiš-
kas laisvalaikis? 

– Vasaras leidžiame savo sode, 
kur jaunėliui įrengėme visus įma-
nomus dalykus: namuką, sūpynių, 
keturrarčių, kad jam būtų smagu 
ir gera leisti laiką. Žinoma, daržo 
neturiu, todėl, reikia pjauti žalią 
veją (šypsosi). Mėgstame išlėkti 
į Latvijos pajūrį, o šaltuoju metu 
laiku savaitgalius leidžiame prie 
Sartų ežero esančioje nuomoja-
moje sodyboje, kur įrengti visi 
įmanomi patogumai „persikrau-
ti“ po darbų. Kadangi turėjau ne 
vieną „perdegimą“ darbe, todėl 
teko išmokti kokybiškai pailsėti 
savaitgaliais. 

Jeigu kartais man kiltų noras 
megzti ar nerti, suprasčiau, kad 
atėjo senatvė (šypsosi). Tikrai 
nesu rankdarbių mėgėja, be to, net 
nemoku jų daryti. Tada geriau jau 
suktis buityje. Darbas – namai ir 
jauniausio sūnaus poreikiai, dar-
bo dienomis gyvenu tokiu ritmu. 

– Apie ką pasvajojate? 
– Apie mokslus. Jau kurį lai-

ką galvoju vėl pradėti studijuoti, 
tačiau dar tiksliai nesu apsispren-R. Mišeninė mėgsta turiningai leisti laisvalaikį.

Su vyresniuoju sūnumi Aivaru.

Laisvalaikio akimirka.
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Kovo 3–23 d. XXXIX profesionalių teatrų festivalis              „Vaidiname žemdirbiams“ kviečia BŪTI TEATRE Rokiškyje  
Festivalio išskirtinumas – tai 

spektaklių įvairovė, orientavi-
masis į skirtingas amžiaus gru-
pes ir kvietimas gilintis ne tik į 
patį teatrą, bet ir tapti jo dalimi 
– BŪTI TEATRE: sekti festivalio 
įvykius, diskutuoti, reaguoti, gy-
venti festivaliu.

Šiandien, kai festivalio istorija 
pasiekusi keturis dešimtmečius, 
mums svarbu kurti festivalį kaip 
reiškinį, kuris tampa unikaliu, 
brandinančiu pokytį ir kaip gy-
vas teatrinis įvykis įtraukia kie-
kvieną jame atsidūrusį.

Festivalį pradeda teatras 
„Meno fortas“. „Rudens sonata“ 
– švedų režisieriaus ir scenaristo 
Ingmaro Bergmano 1977-aisiais 
parašyta pjesė ir – trečiasis režisie-
riaus Vytauto Rumšo pastatymas 
pagal šio dramaturgo kūrybą. Anot 
režisieriaus, visus tris kūrinius jun-
gia pagarbos vienas kitam idėja. 
„Mes primetam save kitam. Mums 
niekas nedavė teisės taip daryti. 
Galvojame, kad nuo to bus geriau 
visiems. Niekada. Vis dėlto apie 
pagarbą vienas kitam mes turim su-
simąstyti, man taip atrodo, kiekvie-
ną dieną“, – sako režisierius.

Spektaklis „Muzika 2“ – tai 
patyrusių teatro kūrėjų – aktorių 
Vestos Šumilovaitės ir Daliaus 
Skamarako bei režisieriaus Justo 
Tertelio (Keistuolių teatras) – kūry-
binis atsakymas, siekiant atskleisti 
dviejų žmonių santykių stiprybę 
ir trapumą, tvyrančią Marguerite 
Duras pjesėje. Šiame spektaklyje 
vaizduojamas poros, kurios ke-
liai išsiskyrė, susitikimas po trejų 
metų. Intymus pokalbis panardina 
tiek žiūrovus, tiek veikėjus į ben-
dro gyvenimo prisiminimus, tebe-
tvyrančias aistras ir beribį ilgesį ir 
sukuria naują perspektyvą. 

Dabarties ir praeities akistatos 
jaunimui 
Nacionalinio Kauno dramos 

teatro spektaklyje „Kauno pa-
vasaris’72“ persipina faktinė 

medžiaga, išmonė ir šiandieninis 
žvilgsnis į 1972 metų įvykius Kau-
ne. Spektaklyje keliamas klausi-
mas, kaip šiandieninėje visuome-
nėje rezonuoja 19-mečio Romo 
Kalantos aktas, bandoma nutiesti 
savotišką sąmoningumo tiltą tarp 
to, kaip pasaulį suvokia dabarti-
nės Lietuvos jaunimas, ir to, kaip 
priespaudos, įtarumo ir primestos 
socialinės sanklodos suformuotoje 
atmosferoje galėjo jaustis ano meto 
devyniolikmetis.

Dabarties akistatos premjero-
je „Rytoj buvo vakar“ Jaunimo 
teatro  fantastinės dokumentikos 
spektaklyje „Rytoj buvo vakar“, 
režisierius Aidas Giniotis. Pagrin-
dinio vaidmens atlikėjos jaunos 
aktorės I. Kaniušaitės nuomone šis 
spektaklis – tai „magiškas realiz-
mas, istorijos pasakojimas jaunos 
paauglės lūpomis, kuri dalinasi 
savo esamo laiko išgyvenimais. 
Tas pasaulis toks kintantis, visus 
mus savo vertinimais, patirtimis ir 
išgyvenimais žiauriai slegiantis. Aš 
tarsi save transportuoju laiko liftu 

iš dabarties į kitą, išgyventos savo 
giminės, senelių pasakotos, girdė-
tos epochos, iškentėtos tremties pa-
veikslą... Tarsi vakar buvo brutali, 
agresyvi okupacija, o rytoj? Kas 
žino, ar nepasikartos rytoj kas buvo 
vakar?“

Tai, ko tiesiog negalite 
praleisti. Tai, kas užvaldys 
Jūsų sapnus
OKT / Vilniaus miesto teatro 

režisieriaus Jokūbo Brazio „Žu-
vėdra“ spektaklis, kuris grįš į jūsų 
sapnus. Jaunam režisieriui klasi-
kinę pjesę pavyko paversti meta-
fiziniu sapnu, kuris ilgam paliečia 
ir pakeičia visų mūsų sąmonę. Tai 
eksperimentas, neapsiribojantis 
scena. Ta pelkė įtraukia mus visus 
ir nepalieka mūsų ramybėje, kad 
dar sykį išgyventume tos šeimos 
dramą – ir save joje. Visas spekta-
klis – tarsi ant sūpynių: tarp visiško 
susiliejimo su apnuogintu (tiesiogi-
ne šio žodžio prasme) veiksmu sce-
noje ir atsiribojimo, atsitraukimo, 
kai kalbama.

Klaipėdos jaunimo teatras 
kviečia į premjerinį spektaklį  
„Belaukiant Godo“, režisierius 
Paulius Pinigis, pagal žymiąją 
Samuelio Beketo absurdo pjesę. 
Vienintelis tikrai aiškus dalykas 
šioje Beketo istorijoje – laukimas. 
Pagrindiniai herojai Vladimiras ir 
Estragonas laukia pono Godo, ku-
riam nori užduoti keletą esminių 
klausimų ir paprašyti kai ko labai 
svarbaus. Tačiau laukti reikia taip 
ilgai, jog Vladimiras ir Estragonas 
galiausiai pamiršta, ko ir kodėl lau-
kia. Spektaklis vyksta neapibrėž-
toje, sapną primenančioje erdvėje. 
Čia laikas neturi „krantų“ – nėra 
jo pradžios ir pabaigos, neaišku, ar 
laikas eina pirmyn ar atgal, gal jis 
sustojęs, o gal sukasi ratu. Šis laiko 
ir erdvės neapibrėžtumas dar labiau 
sustiprina laukimo absurdiškumą, 
tačiau jo dėka žiūrovai patenka į 
siurrealistinį spektaklio pasaulį.

Režisierius Agnius Jankevi-
čius (Šiaulių Valstybinis dramos 
teatras) Katarinos Blum istoriją 
pasakoja pasitelkdamas populiarių 
TV muzikinių pokalbių šou forma-
tą. Spektaklio turinys publikai pa-
teikiamas tarsi tai būtų dinamiškas, 
humoristinis, šmaikščių interviu ir 
gyvai atliekamų muzikinių nume-
rių prismaigstytas „Vėlyvo vaka-
ro šou“. Katarinos Blum istorija, 
rodos, parašyta šiomis dienomis, 
tačiau Nobelio premijos laureato 
Heinricho Böllio romanas, pagal 
kurį sukurtas spektaklis, pasirodė 
prieš 50 metų. Dar ir šiandien ak-
tualumu pribloškiantis pasakoji-
mas buvo kuriamas realių įvykių 
pagrindu ir vos pasirodęs sulaukė 
didelio politinio rezonanso Vokie-
tijoje.

Vizijos, kūnai ir aistra – šokio 
spektakliuose
Juozo Miltinio dramos tea-

tre dviejų kūrėjų –  choreografų 
Mariaus Pinigio ir Adrian Carlo 
Bibiano šokio spektaklyje „Kū-
nai“ dėmesys bus skiriamas kūnui, 
kaip instrumentui, galinčiam kal-

bėti ir reikšti vidines žmogaus min-
tis. Kuo labiau mūsų kasdienybę 
užvaldo technologijos, tuo ryškiau 
mes imame tolti nuo savo pačių 
kūno. Juk tik jis, kartu su protu ir 
dvasia, sukuria žmogų kaip kom-
pleksišką visumą. Žinoma, galime 
kalbėti apie kūno kultą – perdėtą 
dėmesį išvaizdai, tačiau šį kartą de-
šimt skirtingų kartų aktorių žengia į 
bandymus ir diskusijas apie bendrą 
energiją ir pokyčius, kurie vyksta 
komunikuojant. „Kūnai“ kviečia 
pasinerti į vizualumą, neperkrauti 
galvos reikšmių ir prasmių paieš-
komis ir, netgi, nebijoti nesuprasti.

(M)eilės (m)eilėse | Kauno šo-
kio teatras AURA (režisierė ir 
choreografė Birutė Letukaitė) ir 
Naujų idėjų kamerinis orkestras 
NIKO (meno vadovas Gediminas 
Gelgotas) spektaklis inspiruotas 
Berlyne gyvenančios lietuvių po-
etės ir dailininkės Aldonos Gustas 
(1932–2022) gyvenimo bei kūry-
bos. Menininkės kūriniai atsirasda-
vo savitoje transo būsenoje: pieši-
nys atsirasdavo „pirmu sukibimu“, 
atskleisdamas išskirtinį menininkės 
talentą. (M)eilės (m)eilėse“ per-
sipynusi gyvai atliekama muzika 
ir šokėjų judesys. Šokio teatras 
„Aura“ festivalio žiūrovų visada 
laukiamas ir mylimas, kiekvienas 
šio teatro spektaklis išskirtinis ir 
visada naujų formų, šių metų „Au-
ros“ scenos partneris – orkestras 
NIKO, kuris balansuoja tarp ekspe-
rimentinio, minimalistinio, šiuolai-
kinio meno ir įprastesnių, populia-
rių muzikos formų.

Panevėžio muzikinio teatro 
scenoje atgijo beveik pusantro 
šimto metų menininkų ir kūrėjų 
vaizduotę žadinantis fatališkosios 
Karmen paveikslas. Vienaveiks-
mis baletas „Karmen“ keturiems 
šokėjams ir hologramai bus pirmoji 
šio kūrinio pastatymo versija, ku-
rioje ypatinga vieta skiriama tech-
nologijoms: į spektaklio dramatur-
giją lyg atskiras personažas įsilies 
holograminės vaizdo projekcijos. 

Pradžių pradžia, 
improvizacijos ir kūryba – 
mažiesiems žiūrovams
Spektakliai mažiesiems žiūro-

vams leis pasijausti ne tik stebė-
tojais, bet ir kūrėjais: labiau ska-
tins juos veikti, o ne mąstyti, būti, 
o ne žiūrėti. 

„Detektyvo D. Lapino byla“  
(Keistuolių teatras) – tai pagal 
režisieriaus Aido Giniočio pjesę 
sukurtas detektyvinis spektaklis, 
kuriame narpliojama Meškutės din-
gimo byla. Detektyvui D. Lapinui, 
apklausus miško žvėrelius, atidžiai 
renkant įkalčius, po truputį ėmė 
aiškėti migloto nusikaltimo kontū-
rai… Mažieji žiūrovai tapo ne tik 
pasyvūs stebėtojai, bet ir aktyviai 
klausiant jų nuomonės, kviečiant 
kartoti įvairius judesius, galėjo pa-
tys pasijusti lyg tikri detektyvai.

Spektaklis „Didysis sprogi-
mas“ – Klaipėdos lėlių teatro 
ir „Itim Ensemble“ (Izraelis) 

Detektyvo D. Lapino byla.

Anderseno sapnas.



9KULTŪRA www.rokiskiosirena.lt
2023 m. sausio 17 d.

Kovo 3–23 d. XXXIX profesionalių teatrų festivalis              „Vaidiname žemdirbiams“ kviečia BŪTI TEATRE Rokiškyje  

koprodukcija. Žiūrovai sugrąži-
nami į pradžių pradžią, kai, įvykus 
Didžiajam sprogimui, susikūrė Vi-
sata. O toje Visatoje atsirado daug 
planetų – vienoje iš jų ir vyksta 
spektaklio „Didysis sprogimas“ 
veiksmas. Klestinčios visuomenės, 
miestų ir kultūrų pasaulyje stebi-
mas mažo roboto ir jo šuns gyve-
nimas, kol vieną dieną jiems iškyla 
pavojus – pradeda lyti.

Kauno lėlių teatras kviečia 
į spektaklį  „Miunhauzeno ke-
lionė“. Tai pasakojimas apie Ber-
niuką, vardu Miunhauzenas, kuris 
mokosi dailės klasėje tapyti natiur-
mortus. Griežta ir reikli Mokytoja 

tikisi iš jo realistinio tikrovės vaiz-
davimo, o Miunhauzenas su savo 
drauge Vaizduote visuomet nuke-
liauja toliau, nei realybė gali jiems 
pasiūlyti.

Vienintelis Europoje Panevė-
žio lėlių vežimo teatras festiva-
lyje pristato spektaklį „Anderse-
no sapnas“. Tai legendinio Danų 
pasakų kūrėjo H. K. Anderseno 
istorija apie dvidešimt penkis ala-
vinius kareivėlius, kuriuos nulipdė 
iš alavinio šaukšto. Alavo užteko 
tik dvidešimt keturiems tvirtiems 
kareiviams, paskutinysis iš jų tu-
rėjo tik vieną koją, tačiau tai jam 
nesutrukdė būti mažiau narsesniu, 

kitokiu nei jo ginklo broliai. Istorija 
apie kupiną tikėjimo savimi, drąsos 
bei ryžto kareivėlį nesibaigia lai-
mingai, kaip dažniausiai baigiasi 
kitos pasakos. 

Šokio teatro DANSEMA 
„Spalvoti žaidimai" – spektaklis 
kūdikiams. Spektaklis pilnas neti-
kėtų, spalvotų daiktų, kurie skatina 
mažuosius žiūrovus kartu su šokėja 
tyrinėti ir atrasti daug naujo apie 
save ir aplinką.

Sekite informaciją 
https://www.rokiskiokc.lt/ 

Festivalio komanda 
Rokiškio kultūros centras Belaukiant Godo.

Didysis sprogimas.

Muzika 2.

2023 m. kovo 3–23 d. 
Kovo 3 d. 18 val. Didžioji salė
Festivalio atidarymas „Meno fortas“
Ingmar Bergman „Rudens sonata“
Režisierius Vytautas Rumšas

Kovo 3 d. 11 val. Mažoji salė
Klaipėdos lėlių teatras 
„Didysis sprogimas“ 
Idėjos autorius ir režisierius Zvi Sahar 

Kovo 4 d. 18 val. Didžioji salė
Kauno šokio teatras AURA ir Naujų idėjų kamerinis 
orkestras NIKO
Šokio spektaklis „(M)eilės (m)eilėse“ 
Režisierė ir choreografė Birutė Letukaitė 

Kompozitorius Gediminas Gelgotas

Kovo 8 d. 11 val. Didžioji salė
Keistuolių teatras
Detektyvo D. Lapino byla
Režisierius ir kompozitorius Aidas Giniotis

Kovo 8 d. 18 val. Didžioji salė
Keistuolių teatras
Marguerite Duras „Muzika 2“
Režisierius Justas Tertelis 
Kovo 10 d. 11 ir 15 val. Mažoji salė
Šokio teatras „Dansema“ 
Interaktyvus šokio spektaklis „Spalvoti žaidimai“
Choreografė Birutė Banevičiūtė

Kovo 10 d. 18 val. Didžioji salė
Nacionalinis Kauno dramos teatras
„Kauno pavasaris’72“
Režisierius Jonas Tertelis

Kovo 15 d. 10 ir 12 val. Didžioji salė
Kauno valstybinis lėlių teatras 
„Miunhauzeno kelionė“ pagal G. A. Burgerio kūrinį 
„Baronas Miunhauzenas“
Režisierė Milda Mačiulytė

Kovo 16 d. 18 val. Didžioji salė
Šiaulių valstybinis dramos teatras 
„Prarasta katarinos blum garbė“ pagal Heinricho Boll 
apysaką 
Režisierius ir inscenizacijos autorius Agnius Jankevičius

Kovo 17 d. 18 val. Didžioji salė
Juozo Miltinio dramos teatras 
Šokio spektaklis „Kūnai“
Choreografai ir režisieriai Marius Pinigis ir Adrian Carlo 
Bibiano 
Kovo 18 d. 18 val. Didžioji salė
Klaipėdos jaunimo teatras
Samuelis Beckettas „Belaukiant Godo“
Režisierius Paulius Pinigis

Kovo 19 d. 18 val. Didžioji salė
OKT/Vilniaus miesto teatras 
Antonas Čechovas „Žuvėdra“ 
Režisierius Jokūbas Brazys

Kovo 21 d. 18 val. Didžioji salė
Panevėžio muzikinis teatras
Vienaveiksmis baletas „Karmen“ 
Režisierė choreografė Marija Simona Šimulynaitė

Kovo 22 d. 11 val. Didžioji salė
Panevėžio lėlių vežimo teatras
„Anderseno sapnas“ H. K. Anderseno pasakos „Alavinis
kareivėlis“ motyvais
Režisierė Oksana Dmitrijeva

Kovo 23 d. 18 val. Didžioji salė
Valstybinis jaunimo teatras
„Rytoj buvo vakar“
Režisierius Aidas Giniotis
Festivalio uždarymas

XXXIX Lietuvos profesionalių teatrų festivalis Rokiškyje „Vaidiname žemdirbiams“ 
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Kamajiškių pergalė žaidynėse

Kamajų Antano Strazdo gimnazija iškovojo gražias ir reikšmingas 
pergales Lietuvos mokyklų žaidynėse.
Sausio 10 d. rajoninėse kaimo vietovių mokyklų tinklinio varžybose įveikė 
Juodupės gimnazijos berniukų ir mergaičių komandas (komandų vadovai 
P. Mališauskas ir R. Merkienė), iškovodami teisę dalyvauti zoninėse 
varžybose.
Sausio 12 d. Anykščiuose kaimo vietovių mokyklų krepšinio 3x3 zoninėse 
varžybose Kamajų A. Strazdo gimnazijos berniukų ir mergaičių komandos 
(komandų vadovė R. Merkienė) iškovojo pirmąsias vietas ir teisę žaisti 
tarpzoninėse varžybose, kur varžysis dėl patekimo tarp keturių geriausių 
Lietuvos kaimo vietovių mokyklų komandų.

Rokiškio rajono savivaldybės inf.

Sėkmingi krepšininkų startai

Antrąją pergalę iš eilės ir trečiąją čempionate pasiekė namuose žaidusi 
Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro U12 krepšinio komanda 
(treneris Arnas Juškevičius). 
Rokiškėnai Moksleivių krepšinio lygos „Pirmojo iššūkio“ varžybose 
po atkaklios kovos 75:61 palaužė Panevėžio SII Akademijos III-iąją 
komandą.
Rokiškėnus į pergalę vedė sėkmingas komandinis žaidimas, o 
rezultatyviausiai pasirodė Dovydas Narbutas, pelnęs 16 taškų, 13 surinko 
Adas Dimitrijevas, po 12 pridėjo Vainius Bagdonavičius ir Augustas 
Dagys. 
Kitą savaitę jaunųjų krepšininkų laukia dvi rungtynes, išvykoje su 
pogrupio lyderiais Panevėžio SC-I ir namuose su Anykščių KKSC.

Rokiškio KKSC inf.

Rokiškio KKSC nuotr.

Laisvės gynėjų dienai surengtas 
šaškių ir šachmatų turnyras  

Sausio 14 dieną Žiobiškyje 
vyko 13-tas šaškių-šachmatų tur-
nyras, skirtas Sausio 13-os dienos 
įvykiams paminėti. Tragiškus 
sausio įvykius priminė ir tylos mi-
nute pagerbti žuvusius pakvietė 
Žiobiškio bibliotekininkė Gintarė 
Skardinskienė. 

Proga prisiminti
„Laisvės gynėjų diena – tai proga 

prisiminti istorinius įvykius, kurių 
dalis vis dar gyva žmonių atmintyje. 
Nors jau išaugo ir subrendo kelios 
kartos, apie tas dienas žinančios tik 
iš pasakojimų, istorijos pamokų, 
knygų, televizijos laidų, ši data vi-
siems mums žymi esminį momentą 
atkuriant nepriklausomą Lietuvos 
valstybę. Sausio 13-tąją Lietuva 
pademonstravo ne tik nepriklauso-
mybės siekį, bet ir ryžtą ją apginti. 
Minėdami Laisvės gynėjų dieną, 
privalome prisiminti mūsų valsty-
bės didvyrius ir niekada neužmiršti 
mūsų laisvės kainos. Sausio 13-os-
ios įvykiai niekada nebus pamiršti – 
išliks gyvi mūsų širdyse bei istorijos 
atmintyje“, – sakė G. Skardinskienė.

Žaidžia šeimomis
Pasak Rokiškio kaimiškosios 

seniūnijos Žiobiškio kultūros cen-
tro vadovė Aušros Kežutienės, 
prieš 13 metų bendruomenės tary-
ba sugalvojo Sausio 13-tos įvykius 
paminėti šaškių-šachmatų turnyru. 
„Anuomet susirinkęs gausus en-
tuziastų būrys paskatino šią dieną 
paminėti kasmet. Buvo metų, kai 
susirinkdavo labai gausus būrys, 
tačiau būdavo ir taip, ateidavo tik 
keli žmonės. Pastaraisiais metais 
daugiausia susirenka žaisti šei-
momis. Šiemet iš 5 šeimų tėveliai 
ir mamytės atsivedė savo vaikus. 
Džiugu, kad tėvai moko vaikus do-
mėtis šaškių ir šachmatų žaidimu. 
Varžybos organizuojamos kiekvie-
nais metais, todėl visi visada žino, 
kad galės tą dieną pažaisti, paben-
drauti“, – kalbėjo A. Kežutienė.

Šeštadienį vykusių varžybų žai-
dėjų amžius svyravo nuo 8 iki 45 
metų. 

Išsidalino vietas
Šachmatais žaisti užsiregistravo 

8 dalyviai, šaškėmis – 6. Geriausiu 
šių metų šachmatininkų ir I-os-
ios vietos nugalėtoju tapo Renatas 
Ulevičius, II vietą užėmė Dalius 
Ulevičius, o III vietą – Motiejus 
Ulevičius. 

Šaškių varžybose nugalėjo Jūra-

tė Seibutienė, antrąją vieta džiau-
gėsi Nerijus Gasiūnas, o trečioji 
atiteko Arsenij Adamau.

Tradicinę šventę organizavo 
Žiobiškio bendruomenė, Rokiškio 
kultūros centro Priemiesčio Žiobiš-
kio padalinys ir Žiobiškio bibliote-
ka. 

„Rokiškio Sirenos“ inf.

Prie šaškių ir šachmatų lentų susirungė įvairaus amžiaus dalyviai.

Organizatorių nuotr.

Žiobiškyje vyko 13-tas šaškių-šachmatų turnyras. (Organizatorių nuotr.)

Varžybų prizininkai.

Organizatorių nuotr.

Komandos pateko į finalą

Sausio 13 d. Senamiesčio progimnazijos mergaičių kvadrato komanda 
Utenoje laimėjo tarpzonines varžybas.
Sausio 14 d. Rokiškyje tarpzoninėse berniukų kvadrato varžybose visus 
varžovus įveikė ir Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazijos komanda.
Abi komandos dalyvaus Lietuvos kvadrato finaluose. Rokiškio mokinių 
kvadrato komandos tarp geriausių Lietuvoje.

Rokiškio rajono savivaldybės inf.



11112 www.rokiskiosirena.lt
2023 m. sausio 17 d.

Sugyventinę žarstekliu „auklėjęs“ vyras kaltę 
išpirks viešaisiais darbais

Prieš teismą stojo Rokiškio 
rajone 2022 m. lapkričio 11 d. 
namuose prieš savo sugyventinę 
smurtavęs vyras. Vyras niekur 
nedirbantis, užimtumo tarnybo-
je neregistruotas, neteistas (teis-
tumas išnykęs). Apsvaigęs nuo 
alkoholio (2,72 promilių neblai-
vumo laipsnis) vyras kartu gyve-
nančią moterį „auklėjo“ metali-
niu žarstekliu, kelis kartus kirto 
juo per rankas ir juosmenį.

Neblaivus nesivaldo
Pranešus apie įtarimą padarius 

nusikalstamą veiką, vyras prisipa-
žino kaltu ir aiškino, kad su sugy-
ventine kartu gyvena jau apie 15–
16 metų, veda bendrą ūkį moteriai 
priklausančiame name.  

Vyras teisėsaugininkams pasa-
kojo, kad lapkričio 11 d. pavakarę 
buvo susitikęs su draugais, (kurių 
įvardinti nenori, nes „jie čia ne 
prie ko“), išgėrė alaus ir degtinės. 
Kiek alkoholio suvartojo ir kaip 
grįžo namo, tiksliai neprisimena. 

Vyras prisipažino, kad būdamas 
neblaivus priekaištauja savo mo-
teriai dėl įvairių dalykų, taip buvo 
ir tą vakarą. Pamena, kad pradėjo 
priekaištauti dėl jų abiejų mirusio 
vaiko. Būdamas neblaivus ir suir-
zęs, griebė nuo krosnies žarsteklį 
ir iš įniršio kirto juo  kelis kartus 
sugyventinei į rankas. Tuomet ėmė 
vanoti per juosmenį.

Vyras aiškino, kad gailisi tokio-
savo poelgio.

Bandė prisikviesti pagalbos
Prisimindama to vakaro įvykius 

moteris pasakojo, kad girtas vyras 
pradėjo priekaištauti jai dėl to, kad 
neva ji nenueina uždegti žvakės 
ant kapinių, vadino ją necenzūri-
niais žodžiais, užgauliojo, o paskui 
ėmė mušti žarstekliu. Vyras toliau 
siautėjo, todėl moteris bandė po 
antklode jam nematant paskambin-
ti telefonu 112, iš pirmo karto jai 
nepavyko. Sulaukusi daugiau kir-
čių, moteris  pagaliau prisiskam-
bino pagalbos telefonu, tuo tarpu 

vyras pasišalino iš namų.
Rokiškietė aiškino, kad  po šio 

įvykio nebenorinti gyventi su su-
gyventiniu, tačiau jo gailisi, nes šis 
neturi namų.

Dirbs visuomenės labui
Teismas nusprendė fizinį skaus-

mą šeimos narei sukėlusį vyrą pri-
pažinti kaltu, padarius nusikaltimą, 
numatytą BK 140 straipsnio 2 da-
lyje. Kadangi vyras pripažino kaltę 
ir gailisi, bausmė sumažinta treč-
daliu. Jam skirta 8 mėnesiai viešų-
jų darbų, įpareigojant per šį laiką 
neatlygintinai dirbti po 40 (ketu-
riasdešimt) valandų per mėnesį 
visuomenės labui. Į bausmės laiką 
įskaityti laikinajame sulaikyme iš-
būtą laiką (2 paras) ir laikyti, kad 
smurtavęs rokiškėnas yra atlikęs 
12 valandų viešųjų darbų bausmės.

Vyras taip pat privalės dalyvauti 
smurtinį elgesį keičiančiose pro-
gramose.

„Rokiškio Sirenos“ inf. Asociatyvi „Rokiškio Sirenos“ nuotr.

Asociatyvi nuotr.

Pandėlyje automobilis mirtinai partrenkė 
vyrą ir nuvažiavo

Išdaužė stiklą ir pavogė daiktų daugiau 
kaip už 1 tūkst. eurų

KRONIKA

Sausio 15 d., sekmadienį, apie 19 val. 58 min. Rokiškio rajone, 
Pandėlyje, prie degalinės „Baltic Petroleum“ pravažiuojantis auto-
mobilis partrenkė garbaus amžiaus vyrą ir pasišalino iš įvykio vie-
tos. Pėstysis, kuris varėsi dviratį, žuvo.
Į pagalbą buvo pasikviesta Rokiškio priešgaisrinė gelbėjimo tarny-
ba, kad ugniagesiai apšviestų įvykio vietą.
Sausio 15 d. 23 val. 25 min. nustatytas ir surastas automobilis 
BMW320, sulaikytas vairuotojas (gim. 2001 m.) ir  pristatytas į Pa-
nevėžio apskrities vyriausiajį policijos komisariato areštinę.

Sausio 12 d. registruotas pareiškimas, kad sausio 11-ąją Rokišky-
je, Laisvės g., apie 17 val. iš automobilio VW TIGUAN, išdaužus 
automobilio priekinį dešinės pusės stiklą, pavogti įvairūs daiktai.
Preliminari padaryta turtinė žala – 1 130 eurų.

Rokiškėnų sandėliukuose darbavęsis 
ilgapirštis bausmę atliks Latvijoje

Panevėžio apylinkės teismo Ro-
kiškio rūmuose išnagrinėta byla 
dėl vagysčių iš sandėliukų. Latvi-
jos pilietis į teisėsaugos akiratį dėl 
vagystės pateko dar vasarą, tačiau 
rudenį vėl tęsė pradėtus žygius.

Išvažiavo svetimu dviračiu
Teismas nustatė, kad G. K. B. 

2022 m. spalio mėn. viduryje, nak-
tį  darbavosi Rokiškio r. esančiame 
miestelyje. Nupjovęs metalinę kil-
pą, įsibrovė į svetimą rūsį, iš ku-
rio pagrobė 120 Eur vertės dviratį 
„RuddyDax“. Lapkričio 9 d., apie 
1 val.,  ilgapirštis apsilankė kitame 
Rokiškio rajone esančiame rūsyje,  
iš kurio pagrobė 200 Eur vertės juo-
dos spalvos kalnų dviratį.

Tą pačią naktį apie 01.10 val., 
nupjovęs durų pakabinamos spynos 
metalinę ąsą, įsibrovė į dar vieną 
svetimą patalpą – A. L. priklausantį 
rūsį, iš kurio pagrobė akumuliatorinį 
suktuką „Makita“, 150 eurų vertės ir  
kampinį šlifuoklį „Makita“, 60 eurų 
vertės.

 Vyras dėl šių nusikaltimų prisi-
pažino visiškai. Jis paaiškino, kad 
nusprendęs apvogti rūsį, į nusikalti-
mo vietą atėjo pėsčias, iš namų buvo 
pasiėmęs reples ir pjūkliuką metalui 
pjauti. Nuėjo prie vieno iš daugia-
bučių namų, durys, vedančios į rūsį, 
buvo nerakintos. Nusileidęs laiptais 
žemyn,  pasirinko tas duris, kurių 
spyna atrodė netvirta. Perpjovęs 
metalinę kilpą-velkę, rūsyje rado du 
dviračius. Vaikiškas dviratis įsibro-
vėlio nesudomino, todėl išsirinko 
kitą, didesnį.  Su vogtu dviračiu iš-
važiavo atgal į namus. Vyras aiški-
no, kad dviratį pavogė sau, jo par-
duoti nesiruošė.

Grįžo po mėnesio
Po mėnesio vyras nusprendė dar 

kartą pasižvalgyti po svetimus rū-
sius. Šįkart atvažiavo su dviračiu, 
kurį buvo pavogęs spalio mėnesį. 
Nuėjo į vieno daugiabučio rūsį, du-
rys į rūsį buvo nerakintos. Už grotų, 
bendroje patalpoje pamatė kalnų 
dviratį, išsinešė jį į lauką. Grįžęs į 
rūsį, replėmis perkirpo metalinę ąsą 
ir įsimetė į kuprinę akumuliatoriaus 
suktuką ir kampinį šlifuoklį. Apsi-
rūopinęs svetimais daiktais, stum-
damas abu dviračius, parkeliavo 
namo.  

Recydyvas
Kaltinamojo G. K. B. atsakomy-

bę lengvinanti aplinkybė dėl visų 
trijų padarytų nusikalstamų veikų 
yra ta, kad jis prisipažino padaręs 
nusikalstamas veikas ir dėl to nuo-
širdžiai gailisi. Kaltinamojo atsa-
komybę sunkinanti aplinkybė, kad 
šias nusikalstamas veikas jis padarė 
jau būdamas teistas už tyčinių nusi-

kaltimų padarymą, tai yra būdamas 
recidyvistu.

Teismas nusprendė vyrą pripa-
žinti kaltu dėl vagysčių, subendri-
nus bausmes su Panevėžio apylin-
kės teismo Rokiškio rūmų anksčiau 
skirta bausme už padarytus nusi-
kaltimus, skirti jam galutinę dviejų 
metų laisvės apribojimo bausmę, 
paskiriant intensyvią priežiūrą, įpa-
reigojant būti namuose nuo 22.00 
val. iki 6.00 val. ir 3300 Eur dydžio 
baudą.

Į  paskirtos laisvės apribojimo 
bausmės laiką įskaityti jo laikina-
jame sulaikyme bei suėmime išbū-
tą laiką ir laikyti, kad jis yra atlikęs 
šešis  mėnesius laisvės apribojimo 
bausmės bei dvi dienas laisvės apri-
bojimo bausmės.

Šį teismo baudžiamąjį įsakymą 
dėl skirtos laisvės apribojimo baus-
mės perduoti vykdyti Latvijos Res-
publikai.

„Rokiškio Sirenos“ inf.

Migracijos skyriaus specialistais ar 
policijos pareigūnais prisistatantys 

sukčiai toliau nesnaudžia
Sukčiai, šiuo metu skambinėjantys ir prisistatinėjantys Lietuvos po-
licijos pareigūnais ar migracijos skyriaus specialistais,  naudojasi 
tel. nr. +370 674 84387, +370 628 15007, +370 687 56071, 
+370 658 22538.
Kaip taisyklė, kalba rusiškai, klausinėja apie tam tikrus asmenis, 
kurie neva pasiėmė paskolas ir Jus užrašė kaip laiduotojus. Po 
klausimo „Kodėl Jūs kalbate rusiškai?“ dažniausiai staiga baigia 
pokalbį. 
Visuomet išlikite budrūs, niekuomet neatskleiskite jokių savo asme-
ninių duomenų. Tikrai policijai ar migracijos skyriaus specialistams 
nereikės, kad Jūs padiktuotumėte savo el. bankininkystės prisijun-
gimo kodus reikalui esant turi visus įrankius ir be Jūsų pasitikrinti 
informaciją. 
Jeigu labai nepasisekė  ir Jūs nukentėjote nuo sukčių, visuomet 
praneškite policijai, tai galite padaryti naudojantis elektroninių pas-
laugų portalu www.epolicija.lt 

Policijos virtualaus patrulio inf.
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Valome kaminus, krosnių angis. 
Atliekame smulkius remonto, 
santechnikos ir griovimo darbus. 
Pjauname pavojingai augančius 
medžius, genime šakas, tvarkome 
apleistas pakrantės, miškus.  
Tel. 8 644 41 260
...........................................................
Pavežimo, perkraustymo paslaugos. 
Sniego valymas. Tel. 8 605 26 260
...........................................................
Atnaujink baldus. Remontuojame 
minkštus baldus, sofas, lovas, 
čiužinius, kėdes, kampus ir 
kt. Keičiame gobeleną, eko ar 
natūralią odą. Gaminame čiužinius. 
Pasiimame ir parvežame baldus. 
El.p. atnaujinkbaldus@gmail.com. 
Tel. 8 610 10 341
...........................................................
Atliekame įvairius žemės kasimo 
darbus. Polių gręžimas, tranšėjos 
pamatams, drenažo įrengimas. 
Įrenginėjame nuotekų valymo 
įrenginius. Tel. 8 692 12 692,  
8 607 04050
...........................................................
Keturračių motociklų nuoma trasoje. 
Išbandykite naujus „Cfmoto“ (520 l 
dviviečius keturračius suaugusiems) 
ir keturračius „Kayo“ (vaikams bei 
paaugliams). Rezervuokis datą bei 
laiką telefonu. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 646 82 607
...........................................................
Pjaunu malkas klientų namuose 
bei miške su benzininiu pjūklu. 
Atvykstu ir į kaimus.  
Tel. 8 675 03 048

www.rokiskiosirena.lt
2023 m. sausio 17 d.

PASLAUGOS

BUTŲ PIRKIMO SKELBIMAS
Perkančioji organizacija: Rokiškio rajono savivaldybės administra-
cija (kodas 188772248, Respublikos g. 94, 42136 Rokiškis).
Pirkimo objektas: Rokiškio mieste perkami 1 vieno kamba-
rio ir 1 dviejų kambarių butai; Obelių mieste – 1 dviejų kam-
barių 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., nebus perkami.
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų 
daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo, 
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu 
Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba 
nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Paraiškos vertinimo kriterijai: kaina, buto techninė būklė ir energinio naudingu-
mo klasė.
Pirkimo dokumentus galima gauti gali gauti savivaldybės administracijoje, Res-
publikos g. 94, Rokiškyje, prieš tai pasiskambinę Turto valdymo ir ūkio skyriaus 
vedėjo pavaduotojai Ernestai Jančienei, mob. +370 660 49 589 arba rasti interne-
te 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, Rokiškyje (atvykus pasiskambinti 
Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojai Ernestai Jančienei, 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, kontaktinio asmens vardas, pavardė ir telefono nr.
Pateikiami šie dokumentai:
1. Užpildyta paraiška;
2. Nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
3. Kadastro duomenų bylos kopija;
4. Buto energetinio efektyvumo sertifikato kopija;
5. Notaro patvirtintas įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui teikti paraišką ir de-
rėtis dėl buto pardavimo (jei paraišką teikia ne pats savininkas arba kai butas 
nuosavybės teise priklauso keliems asmenims).
Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 2023 m. sausio 31 d. 10.30 val. 
Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 8 aukšto salėje, Respublikos g. 94, 
Rokiškyje.

Užs. 2045

IŠĖJUSIEJI AMŽINYBĖN
Rokiškio kaimiškoji seniūnija
Giedrė Ražauskienė 1974.07.03 – 2023.01.06
Antanas Kairelis 1956.09.06 – 2023.01.07
Vladimiras Lekandra 1957.01.11 – 2023.01.11
Juodupės seniūnija
Gintaras Šedys 1958.06.24 – 2023.01.09

Galūniniai spastai. (Organizatorių nuotr.)

Panevėžio aplinkosaugininkų nustatyti 
asmenys turėjo ir galūninių spąstų, ir tinklų

Aplinkos apsaugos departa-
mento Panevėžio miškų kon-
trolės skyriaus pareigūnai an-
tradienio vakarą nustatė tris 
pažeidėjus, pastačiusius galūni-
nius spąstus. Vėliau ūkinėse jų 
patalpose buvo rasta ir statomų-
jų tinklų.

Tris įtartinus asmenis Panevė-
žio miškų kontrolės skyriaus parei-
gūnai pastebėjo vykdydami miškų 
kontrolę Rokiškio rajone, Jūžintų 
seniūnijoje, prie tvenkinio. Priėję 
arčiau, aplinkosaugininkai pamatė 
iš vandens nusidriekusią metalinę 
grandinę, vandenyje prie jos buvo 
pritvirtinti draudžiami naudoti ga-
lūniniai spąstai. Iš viso rasti dveji 
užtaisyti ir pastatyti spąstai.

Asmenys iš pradžių bandė neig-
ti, kad spąstai jų, bet, pamatę, kad 
pareigūnams įrodymų pakanka, 
prisipažino tokiu būdu ketinę gau-
dyti bebrus ir ūdras.

Apklausiant paaiškėjo, kad du 
asmenys turi medžiotojo pažymė-
jimą ir priklauso medžiotojų būre-
liui.

Į pagalbą pasitelkus Panevėžio 

gyvosios gamtos apsaugos parei-
gūną, visų trijų pažeidėjų ūkiniuo-
se pastatuose rasta draudžiamų 
įrankių – statomųjų tinklų.

„Atkreipiame dėmesį, kad galū-
niniai spąstai uždrausti, nes į juos 
patekęs gyvūnas traumuojamas ir 
patiria dideles kančias. Be to, jie 
pavojingi ir žmonėms – netyčia į 
tokius spąstus įkišus koją ar ranką, 
sužalojimai gali būti labai rimti“, 
– sako Panevėžio miškų kontrolės 
skyriaus vedėjas Albertas Mika-
šauskas.

Šiuo metu vyksta tyrimas, visi 

neteisėti įrankiai (spąstai ir tinklai) 
paimti.

Už medžioklę draudžiamais 
spąstais asmenims gresia bauda 
nuo 600 iki 1700 eurų ir teisės me-
džioti atėmimas iki 5 metų. Už ne-
teisėtą ne mėgėjų žvejybos įrankių 
laikymą gresia bauda iki 200 eurų.

Aplinkos apsaugos departamen-
to pareigūnai dėkoja visiems už 
pagalbą saugant aplinką ir prašo 
apie aplinkos apsaugos pažeidimus 
pranešti telefonu 112. 

Aplinkos apsaugos departamentas 
prie Aplinkos ministerijos inf.
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Rokiškio raj., Uljanavos k., du sodo 
sklypus, kurių bendras plotas 15,20 
a. (Viename sklype stovi namas 
ir ūkinis pastatas. Namas buvo 
statomas pastoviam gyvenimui. 

Vienkiemį netoli Pandėlio, Kirdonys 
(70 a sklypas, bendras namo plotas 
58 kv. m). Kaina 40 000 Eur.  
Tel. 8 659 12 691
...........................................................
Rokiškio miesto centre, Respublikos 
g. dalį namo su atskiru įėjimu (rūsiu, 
23 a namu valdos sklypu, namo 
plotas – 67,61 kv. m). Kaina 49 000 
Eur. Tel. 8 687 41 112
...........................................................
2 kambarių butą Laisvės g. (41,88 
kv. m su rūsiu 3,92 kv. m, 1 aukštas, 
be balkono, šiuo metu vyksta 
renovacija). Kaina 34 000 Eur.  
Tel. 8 647 79 447
...........................................................
Sodybą prie Duokiškio Vaineikių 
km.. Tel. 8 604 22 046
...........................................................
2 kambarių butą Pandėlio g. 31-5, 
Rokiškis (gyvenamasis plotas 38,59 
kv. m, 2 aukštas, 2 rūsiai, pastovi 
vieta automobiliui). Kaina 25 000 
Eur. Tel. 8 621 27 880
...........................................................
Parduodamas 2 a. mūrinis namas 
su ūkiniais pastatais Juodupėje 
(reikalingas remontas). Kaina 
sutartinė. Tel. 8 614 35 325
...........................................................
Tvarkingą 1 kambario butą Vilties 
g.14, Rokiškyje (arti mokyklos, 
darželiai, butas šiltas, šviesus, su 
baldais, galima iš karto gyventi). 
Tel. 8 614 59 156
...........................................................
Garažą nusikėlimui. Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 685 86 234
...........................................................
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 
a.). Kaina 35 000 Eur.  
Tel. 8 687 41 112
Apeikiškio k., šalia tvenkinio 
moderniai įrengtą 175 kv. m sodybą 
(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

NEKILNOJAMAS 
TURTAS

www.rokiskiosirena.lt
2023 m. sausio 17 d.

PARDUODA
Dviratį „X-Trail“ (geros būklės, 29 
ratai, rėmas 48 cm M-L). Kaina 299 
Eur. Tel. 8 613 86 877
...........................................................
„Ford Galaxy“ (1998 m., 1,9 l, 81 
kW, TA iki 2024-02). Kaina 850 Eur. 
Tel. 8 688 20 873 (Kupiškis)
...........................................................
„Renault Laguna“ dalimis (1998 m., 
2,0 l, benzinas). Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 647 90 698 (Zarasai)
...........................................................
„Audi A4“ (universalas, 1,9 l, 
dyzelis, TA iki 2024 m., kaina 1 400 
Eur). „VW Passat Syncro“ (1999 m., 
1,9 l, 81 kW, yra kablys, kaina 950 
Eur). Tel. 8 621 72 973
...........................................................
„Passat B5“ (1998 m., 1,9 l, 81 
kW, TA 2024-05-06, Synkro, visi 
varantys ratai, nauji: rankinio trosai, 
pakabinamas guolis, akumuliatorius, 
trauka gera). 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 įdėta, 
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 
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, 

TRANSPORTO 
PRIEMONĖS 
IR JŲ DALYS

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
...........................................................
„Mercedes Benz Vito“ dalimis (2002 
m., 2,2 l, CDI, 90 kW).  
Tel. 8 672 99 407
...........................................................
„Audi A4 B“5 dalimis (1,9 l, 81 
kW). Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 58 004
...........................................................
„Renault Master“ ratlankius su 
padangomis. Tel. 8 610 27 380
...........................................................

„Volvo S60“ dalimis (2,4 l, 103 kW, 
benzinas). Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 647 90 698 (Zarasai)
...........................................................
„Golf IV“ dalis (dvi lempas, 
generatorių, variklio dangtį). Kaina 
sutartinė. Tel. 8 683 68 166
...........................................................
Naujus „Passat B6“ galinius 
amortizatorius (kaina 25 Eur). 
„Škoda Octavia“ (2009-2013 
m. naujas dalis: hečbeko kėbulo 
tipo dešinės pusės stop žibintas ir 
kondicionieriaus radiatorius, kaina 
35 Eur). Tel. 8 621 27 880
...........................................................
„Audi A6 C6“ dalimis (3 l, 165 kW, 
quattro). Tel. 8 624 53 495
...........................................................
„BMW“ priekinius stabdžių diskus. 
Kaina 8 Eur. Tel. 8 681 55 002
...........................................................
„Aud“i 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

ŽEMĖS SKLYPAI

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 pravažiuoja į Latviją). 
Kaina 125 000 Eur.  
Tel. 8 659 12 691
...........................................................
4 kambarių (80 kv. m butą 
mikrorajone, arti daug patogiam 
gyvenimui reikalingų įstaigų: 
mokyklos, darželiai, parduotuvės, 
poliklinika, didelis balkonas ir rūsys, 
5/5 a.). Tel. 8 655 04 628
...........................................................
3 kambarių butą Juodupėje, Liepų g. 
(su daržu ir dviem garažais: vienas 
mūrinis, kitas medinis, daržas apie 
1,5 a., yra 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 butą Jaunystės g. 23 
(64,14 kv. m, namas blokinis, 
aukštas 5/5, 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 
(namas įrengtas, 2 aukštų 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

PARDUODA

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

PERKA

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

NUOMOJA

Ieškau žemės išsinuomoti Didsodėje 
ar aplink. Tel. 8 625 85 804

yra baldai, su augintiniais ir mažais 
vaikais neskambinti).  
Tel. 8 618 71 775
Nuo vasario 1 d. P. Širvio g. 
4, Rokiškyje, išnuomojamas 
suremontuotas, tvarkingas 3 
kambarių butas su visais baldais 
ir buitine technika (priimami ir su 
tvarkingais augintiniais). Kaina 250 
Eur. Tel. 8 621 15 062
...........................................................
Išnuomosime tvarkingą vieno 
kambario butą Vilties g. 14, 
Rokiškyje (arti mokyklos, darželiai, 
butas šiltas, šviesus, tvarkingas, su 
baldais, galima iš karto gyventi). 
Kaina 180 Eur. Tel. 8 614 59 156
...........................................................
Išnuomojamas 4 kambarių butas 
mikrorajone (didelis balkonas ir 
rūsys, arti daug patogiam gyvenimui 
reikalingų įstaigų: mokyklos, 
darželiai, parduotuvės, poliklinika, 
gali gyventi ir ukrainiečiai). 
Tel. 8 655 04 628
...........................................................
Šeima ieško išsinuomoti namą ar jo 
dalį. Siūlyti įvairius variantus. Kaina 
100 Eur. Tel. 8 603 52 196
...........................................................
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

PARDUODA

NUOMOJA

Nuo sausio 22 d. išnuomojame
erdvų vieno kambario butą (5 a., 

PERKA
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PARDUODA

5 korpusų vartomą plūgą kartu 
su žiediniu žemės lyginimo volu 
(pagamintas 2006 m., mažai 
naudotas, galio poreikis korpusui 25 
AG). Kaina 9 000 Eur.  
Tel. 8 621 27 880
...........................................................
„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 1 350 
Eur. Tel. 8 674 53 910 (Kupiškis)

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA 
IR JŲ DALYS

PARDUODA

Vieną kartą naudotus juostinius stro-
pus (5 t penkių metrų ilgio – 4 vnt., 
5 t šešių metrų ilgio – 2 vnt., pirkta 
buvo iš „Lytagros“). Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 614 19 528
...........................................................
Naudotas kambario duris (206x75 
cm, 1 vnt., jau išmontuoto)s. 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 (1 500 aps.). 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 600 26 446

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

Sausas malkas kaladėmis. Įvairias 
senienas: baldai ir visa kitą.  
Tel. 8 656 93 948
...........................................................
Skaldytas kaladėmis arba rąsteliais 
malkas. Tel. 8 670 37 379
...........................................................
Rąstais, kaladėmis sausas malkas. 
Atvežame (1 m 30 Eur., 10 m 
300 Eur., su atvežimu 350 Eur). 
Rokiškis, Zarasai, Kupiškis, Utena, 
Pandėlys. Galima ir patiems 
pasiimti, būtų pigiau.  
Tel. 8 679 87 329
...........................................................
Labai sausus, supjautus seno namo 
gerus, nesupuvusios rąstus kaip 
malkas lapuočio. (Kaina priekabos 
250 Eur). Atvežimas nemokamas. 
Tel. 8 603 03 310
...........................................................
Malkas (ilgis 2,20 m). Kaina 470 
Eur. Tel. 8 662 27 088
...........................................................
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 

BALDAI

PARDUODA

Trijų durų spintą. Išsivežti patiems. 
Tel. 8 614 19 528
...........................................................
Geros būkles sekciją. Kaina 110 Eur. 
Tel. 8 698 80 915

MEDIENA, MALKOS
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„Ford Transit“ spoilerį. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 623 38 045
...........................................................
Žiemines padangas su lengvojo 
lydinio ratlankiais (padangos 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

PERKA
STATYBINĖ 

MEDŽIAGOS, ĮRANKIAI

PARDUODA

„Husqvarna“ (2 kW). Kaina 160 
Eur. Tel. 8 675 88 304. Kupiškis
...........................................................
Neveikiantį benzininį pjūklą. Kaina 
16 Eur. Tel. 8 681 55 002
...........................................................
Įvairius daiktus. Viskas po 5 Eur. 
Tel. 8 626 71 992
...........................................................
Naudotą du sezonus traktoriuką 
„Styga“ („nesupuvęs“, viskas 
veikia, dviejų peilių, pjauna 1,10 
m, žolę metą per šoną, valdymas 
mechaninis). Tel. 8 625 28 988
...........................................................
Gerai veikiantį tvarkingą pjūklą 
„Stihl MS250C“ (2,2 kW, kaina 
270 Eur). Labai geros 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, 

SODO, DARŽO 
TECHNIKA

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
...........................................................
Mišrias arba tik beržines malkas 
(traktorinė priekaba (10 m) po 2 m 
rąsteliais). Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 622 69 546

Malkas Obeliuose ir aplink Obelių 
seniūnija. Tel. 8 610 38 517

PARDUODA

Pusautomatį suvirinimo aparatą.  
Tel. 8 621 51 352
...........................................................
Statybinį siurblį. Gali siurbti ir 
vandenį. Akmens šlifavimo stakles. 
Įvairių dydžių lauko akmenis.
Perdangos plokščių atraižas. Staty-
binę 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

pavarų dėžė, rankinis automatas). 
Kaina 1 350 Eur. Tel. 8 674 53 910 
(Kupiškis)
...........................................................
Naują benzininį pjūklą „HPG 1,7 
kW“. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 604 36 830
...........................................................
Naują galingą grandininį pjūklą 
„HPG 54CC“ (2,3 kW, papildomai 
pridedama pjovimo juosta ir 
grandinė). Kaina 85 Eur.  
Tel. 8 604 36 830

Nupirkčiau automobilį (gali būti 
daužtas, apleistas, draudimo 
nurašytas, nepataisomas, be 
numerių, angliškas, arba puikaus 
būklės, tinkamą variantą paimčiau 
iškarto tralu, „užkeltomis“ kainomis 
nesiūlyti. Kaina 2 000 Eur.  
Tel. 8 627 16 583
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ĮVAIRŪS

BUITINĖ TECHNIKA

VAIZDO, GARSO 
IR KOMPIUTERINĖ 

TECHNIKA

MAISTO PRODUKTAI

TELEFONAI

DRABUŽIAI, AVALYNĖ

DARBAS

PARDUODA

Veikiančius kavos aparatus 
„Siemens EQ 3“ (S300, kaina 210 
Eur.), „Siemens EQ 6“ (plius S300, 
kaina 260 Eur). Tel. 8 650 72 350
...........................................................
45 l talpos aukštos kokybės elektrinę 
orkaitę su grilio grotelėmis ir 
kepimo skarda (galima kepti mėsą, 
pyragus, kitus didelius patiekalus 
ar vienu metu ruošti du skirtingus 
produktus). Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 693 29 991
...........................................................
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

PARDUODA

Gerai laikantį telefono „Nous“ 
akumuliatorių. Tel. 8 608 07 150
...........................................................
Telefoną „Samsung“. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 609 38 938
...........................................................
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“ (akumuliatorius 
laiko apie parą, priklauso kiek 
naudojamas, minimaliai skilęs 
stikliukas, matosi foto, su krovikliu). 
Kaina 55 Eur. Tel. 8 674 53 910 
(Kupiškis)
...........................................................
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, 
užklijuotas apsauginis stikliukas, 
turi korpuso pabraižymų). Kaina 40 
Eur. Tel. 8 683 67 114
...........................................................

Naują nenaudotą „Samsung Galaxy 
A13 5G“ (vidinė atmintis 128 GB, 
pirktas 2023-01-03). Kaina 200 Eur. 
Tel. 8 605 61 770

PARDUODA

Sportinius batus (dėvėti, geros 
būklės, 41,5-42 dydis, kaina 15 
Eur). Sportinius batus (dėvėti, geros 
būklės, 41 dydis, kaina 15 Eur). 
Kepurę (kaina 7 Eur).  
Tel. 8 614 43 636
...........................................................
Įvairius rūbus (sukneles, megztukai). 
Tel. 8 688 26 049
...........................................................
Odinius batus (nauji, neplyštantis, 
dydis 42-45). Kaina 52 Eur.  
Tel. 8 681 55 002
...........................................................
Švedijos armijos kamufliažinę 
aprangą (kaina 30 Eur). Darbo 
kelnes (52 dydis, kaina 15 Eur).  
Tel. 8 600 26 446
...........................................................
Mažai nešiotus mergaitei žieminius 
batus (lengvi, minkšti, patogūs). 
Kaina 8 Eur. Tel. 8 648 70 025
...........................................................
Audinių, sagų bei užtrauktukų 
išpardavimas. Viskam – 30 
proc. nuolaida. Prekių ieškoti S. 
Dzindzelėtos PĮ „Reginos Salonas“ 
(Nepriklausomybės a. 9). Tel. 8 655 
09 006

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

Vežimėlį. Kaina 140 Eur.  
Tel. 8 671 14 878
...........................................................
Minkštą vystymo lentą „Klupš Bears 
Drems 185“ (70x47,5 cm, kaina 7 
Eur). Medinę lovytę-lopšiuką „Pic-
colo Klupš“ (kaina 25 Eur). Gultuką 
„Babybjorn“ (kaina 35 Eur).  
Tel. 8 608 48 231 (Zarasai)
...........................................................
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 (naudo-
ta 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

PARDUODA

Arbatos grybą. Naminius kiaušinius 
(2,50 Eur). Brandintus obuolių 
sūrius. Tel. 8 651 97 818
...........................................................
Medų. Atvežu. Tel. 8 671 89 551

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, 
maksimali apkrova 100 kg). Kaina 
20 Eur (derinama). Tel. 8 625 35 526
...........................................................
Naują bėgimo takelį.  
Tel. 8 612 48 499
...........................................................
Pačiūžas (34 dydis). Kaina 7 Eur. 
Tel. 8 626 56 473

PREKĖS VAIKAMS

PARDUODA

Kolonėlę „Mitone Bluetooth“ (gerai 
skamba, su krovikliu). Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 608 07 150
...........................................................
„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

SPORTO REIKMENYS
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Naudotus šviestuvus (3 vnt., po 10 
Eur). 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. 
Tel. 8 626 50 483
...........................................................
Svetainės ištiesiamą tvirtą stalą 
(buvo pirktas naujas, nenutrintas, 
matmenys – 125x68 cm, aukštis 
reguliuojasi, prasiilgina 40 cm). 
Galiu atvežti. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 626 50 483
...........................................................
Puikios būklės tvirtą sekciją 
(aukščiausios vietos aukštis 2 m, 
viso ilgis 2,10 m). Galiu atvežti. 
Kaina 120 Eur. Tel. 8 626 50 483
...........................................................
Naują, beveik nenaudotą, sunkų, 
tvirtą, idealios, išvaizdos, be defektų 
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)

Gerai veikiantį kroviklį „Dell“ 
nešiojamam kompiuteriui. 
Akumuliatorių „Acer“ nešiojamam 
kompiuteriui. Tel. 8 608 07 150
...........................................................
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, kaina 
8 Eur – derinama). Naudotą „TP-
Link TL-WR840N“ maršrutizatorių 
(yra visi komponentai, kaina 7 Eur – 
derinama). Tel. 8 625 35 526
...........................................................
Nešiojamąjį kompiuterį „Asus“ (10 
Wind.). Kaina 70 Eur.  
Tel. 8 676 02 458
...........................................................
Gerai veikiantį televizorių „JVC“ 
(80 cm įstrižainės ekranas). Kaina 
75 Eur. Tel. 8 636 60 070

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

PARDUODA

Metalinę talpą (sienelės storis 10 
mm, 2,4 kub. m, svoris 900 kg, 
kaina 500 Eur). Naują kieto kuro 
katilą (26 kW, kaina 700 Eur).  
Tel. 8 623 38 045
...........................................................
7 knygas (8 Eur/vnt., perkant visas 
45 Eur). Tel. 8 608 07 150
...........................................................
Garažo vartus (240x245).  
Tel. 8 698 16 495
...........................................................
Antikvarinius indus „Epns“.  
Tel. 8 600 26 446
...........................................................
Kokybiškus sausesnio šienainio 
rulonus (kultūrinių pievų, tinkami 
žirgams). Tel. 8 615 29 342
...........................................................
Persirengimo spinteles (3 vnt.).  
Tel. 8 623 38 045
...........................................................
Suaugusiųjų kelnaites-sauskelnes (L 
dydis, pakuotėje 33 vnt.). Kaina 12 
Eur. Tel. 8 629 76 317
...........................................................
Įvairių šalių monetas.  
Tel. 8 600 26 446
...........................................................
Akordeoną „Orion“.  
Tel. 8 698 16 495

DOVANOJA

Dovanoju pianiną „Calisa“.  
Tel. 8 682 37 556
...........................................................
Ieškau kas padovanotų didesnį kiekį 
knygų. Tel. 8 619 20 517

SIŪLO

Reikalingas vienišas vyriškis kartu 
gyventi ir padėti ūkio darbuose. Su 
galimybe įsigyti sodybą.  
Tel. 8 677 82 306 (Ukmergė)
...........................................................
Reikalingas vairuotojas darbui 
vilkiku ir savivarte puspriekabe. 
Patirtis privalumas. Tel. 8 683 96 919
...........................................................
Rokiškyje ieškome projektų vadovo 
asistento (-ės) (IT sritis, darbo 
užmokestis – 1 100 Eur), Turinio ir 
skaitmeninės rinkodaros vadybininko 
(-ės) (IT sritis, darbo užmokestis – 1 
000 Eur), Programuotojo (-os) (darbo 
užmokestis – 1 000 Eur).  
Tel. 8 657 58 415
...........................................................
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). 
Darbo užmokestis – 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 
vilkiku kadencijomis po Europą.  
Tel. 8 620 42 656
...........................................................
Ūkyje reikalingas fermos darbuotojas. 
Darbas su gyvuliais.  
Tel. 8 615 34 570

IEŠKO

Ieškau papildomo darbo laisvalaikio 
metu (esu plataus profilio, bet koks 
darbas nebaisus, būtų gerai Rokiškio 
rajone, turiu vairuotojo teises, gyvenu 
Obeliuose). Tel. 8 646 25 082
...........................................................
49 m. vyras ieško darbo su nuosavu 
automobiliu (B, C kategorijos, galiu 
dirbti traktoriumi, mini krautuvu). 
Tel. 8 626 40 580
...........................................................
Vyras ieško pagalbinio ar pan. darbo. 
Gali būti laikinas. Tel. 8 601 92 235
...........................................................
Ieškau darbo. Ugdo jaunuolynus.  
Tel. 8 674 71 387
...........................................................
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, 
parduotuvėje salės darbuotoja.  
Tel. 8 621 24 155

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
...........................................................
Ieškau pastovaus darbo (17 m.).  
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



Įsiutęs šefas savo 
darbuotojams:

– Tai, kad jūs darbe miegat, 
aš žinau. Bet užsivilkt pižamą 
– to jau per daug!
***

– Aš tvarkiau namus! 
Viskas čia savo vietoj!

– Taip? O dulkės?
– Ten svarbūs numeriai.
– Na taip, o tas voras 

kampe?
– Neliesk Brisiaus, jis 

niekuo nekaltas!
***

Vienas gydytojas 
skundžiasi kitam:

– Mes, gydytojai, turime 
labai daug priešų šiame 
pasaulyje...

– Bet dar daugiau kitame, – 
priduria antras.
***

Atvažiavo vaikinas su 
blondine žvejoti, užmetė 
meškeres. Po penkių minučių 
mergina klausia:

– Brangusis, kiek kainuoja 
tas raudonas daikčiukas?

– Koks daikčiukas? Plūdė? 
25 centus, o ką?

– Tai aš sumokėsiu, ji ką 
tik nuskendo.
***

Ateina Petriukas į mokyklą, 
o mokytoja klausia, kur jis 
vakar buvo. Petriukas atsako, 
kad turėjo vesti karvę pas 
bulių. Mokytoja klausia:

– O tėvelis negalėjo?
– Galėjo, – atsako 

Petriukas, – bet bulius geriau.

Varškę, cukrų, sviestą sutriname 
trintuve („blenderiu“). Dedame po 
1 kiaušinį, sumaišome. Kepimo mil-
telius sumaišome su miltais. Įspau-
džiame apelsino sultis. Formuojame 
keksiukus ir kepame 170 C gruzdin-
tuvėje. 
Skanaus!

INGREDIENTAI:
• 250 g varškės
• 150 g cukraus
• 120 g sviesto
• 3 kiaušiniai
• 200 g miltų
• 2 šaukšteliai kepimo miltelių
• 1 apelsinas

ANEKDOTAI

LAISVALAIKIS16

MANO RECEPTAS TAVO
Varškės keksai

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)

• Sausio 20 d. – Sūrio mylėtojų diena. 12.00 ir 16.30 val. 
kviečiame į edukaciją SŪRIO KELIAS. Kaina 4 Eur, prašo-
me registruotis tel. 8-615 44586                   

PARODOS
• Justino Vienožinskio (1886–1960) tapybos darbų paroda „Sugrįžęs gim-

tinėn“ iš Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus rinkinių
• „Du Karmen pasauliai“, skirta Lietuvos dainininkės, operos primadonos, 

mecosoprano, Rokiškio krašto garbės pilietės Irenos Jasiūnaitės (1925–
2021) atminimui

• Marinos Kubilienės tapybos darbų paroda „Slėpynės žolynuose“
• Panevėžio miesto, rajono tautodailininkų ir svečių iš regiono tapybos 

darbų paroda „Panevėžys laiko tėkmėje: iš tautosakos skrynios“. Paro-
dos uždarymas vasario 3 d.

• 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)

• Gretos Skaraitienės fotografi jų paroda „Skambantys Vilniaus Jazz por-
tretai“, Viešosios bibliotekos Parodų galerijoje „Autografas“.

• Literatūros paroda „Poetas, etnografas, muziejininkas Stasys Daunys“ 
(100-osioms gimimo metinėms), Informacijos ir kraštotyros skyriuje.

• Literatūros paroda „2022-ieji – Lietuvos krepšinio šimtmečio metai“, In-
formacijos ir kraštotyros skyriuje. 

• Spaudinių paroda  „Altorių šešėlyje“ autoriui – 130“,  Lankytojų skyriuje.
• Bibliotekininkės Rasos Striungytės darbų paroda,  Lankytojų skyriuje.
• Kalendoriukų kolekcininkės Ligitos Matulienės paroda „Kalendoriai skai-

čiuoja metus“, Viešosios bibliotekos Meno ir muzikos erdvėje.
• Albumų apie Vilnių paroda, skirta Vilniaus metams, Viešosios bibliote-

kos Meno ir muzikos erdvėje.

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.

Renginai
• Sausio 17,18 d. 15.00 val. – užsiėmimai su Fisher Technik konstrukto-

riais, LEGO programuojamais robotais ir su trimate modeliavimo pro-
grama TinkerCad, Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriaus  Inte-
raktyvioje edukacinėje erdvėje.

• Sausio 19 d. 15.00 val. – Kino dienos, 3D fi lmų rodymas vaikams ir 
jaunimui, Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriaus  Interaktyvioje 
edukacinėje erdvėje.

• Sausio 20 d. 15.00 val. – Žaidimai ir pramogos su VIVE COSMOS vir-
tualios realybės (VR) akiniais ir Xbox One konsole, Viešosios bibliotekos 
Vaikų ir jaunimo skyriaus  Interaktyvioje edukacinėje erdvėje.

Daugiau informacijos www.rokiskis.rvb.lt

Rokiškio kultūros centras
(Respublikos g. 96 Rokiškis)

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 18 – 25 d. Kviečiame tikinčiuosius dalyvauti aštuondienyje ir mels-
tis už krikščionių vienybę po vakarinių Šv. Mišių. 
Sausio 20 d. Švč. Sakramento adoracija nuo 17.00 iki 20.00 val.

Buvusi pedagogė Aldona Pagirienė tikina, kad išėjusi į pen-

siją turi daug laisvo laiko, o ir maisto produktų prekyboje 

netrūksta. 

„Taigi, mėgstu išbandyti naujus receptus. Vasarą iš dukters 

gavau dovanų karšto oro gruzdintuvę ir pluoštą receptų. 

Labiausiai man patiko varškės keksiukai. Jų visada pasiga-

minu daugiau ir užšaldau šaldiklyje. Kepant gruzdintuvėje 

jie iškepa greitai, todėl yra labai patogu. Be to, šiuos varškės 

keksiukus galiu pasigaminti kada tik panorėjusi ir pavaišinti 

netikėtą svečią savo gamybos skanėstais. Jie patinka netgi 

tiems, kurie nemėgsta varškės“, – sakė A. Pagirienė.

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!

A. Pagirienė sako, kad jos keksiukai patinka net ir tiems, 
kurie nemėgsta varškės.  („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

www.rokiskiosirena.lt
2023 m. sausio 17 d.


