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Mokykloje-darželyje „Ąžuoliukas“ netrukus šeimininkaus 
statybininkai, planuojama 
atnaujinti ir kitas ugdymo įstaigas

Kamajų Šv. Kazimiero bažnyčioje – 
naujas vidaus apšvietimas ir garso įranga

3 p.

7 p.

Pernai gaisruose šalyje žuvo 72 žmonės, 
iš jų – 5 Rokiškyje 8 p.

Rokiškėnai – tarp geriausiųjų šalyje

Sudiev Kalėdoms: didžioji eglė – pirtį, 
surinktos – į katilines, dovanotos – į viešąsias 
erdves

Nuotekų valymo įrenginiai nuo A iki Z: aiškinamės 
kaip išsirinkti, prižiūrėti ir ko tikėtis

5 p.

4 p.

6 p.

Po nelaimės Pandėlyje gyventojai prabilo 
apie saugumą – kelkraščiu į miestelį 
keliauja ir suaugusieji, ir vaikai

Padėka – už gražiausios ir mieliausios 
Rokiškio eglutės titulą 2 p.

Kviečiame teikti kandidatus apdovanoti 
sidabro ženklu „Už nuopelnus Rokiškio 
krašto kultūrai“. 4 p.

2 p.

Rokiškis jungiasi prie akcijos: kviečia 
dovanoti dviračius ukrainiečiams 3 p.

Greitosios medicinos pagalbos centralizavimas –  
medikai tvirtina, kad blogiau nebus, 
ar bus geriau – pamatysim

Laisvė gynėjų dieną – sveikinimai 
policijos veteranui V. Bagužiui

7 p.

4 p.
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Po nelaimės Pandėlyje gyventojai prabilo 
apie saugumą – kelkraščiu į miestelį 
keliauja ir suaugusieji, ir vaikai

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Praėjusį savaitgalį įvyku-
si tragiška nelaimė Pandėlio 
miestelyje, kuomet automobilis 
mirtinai  sužalojo šalikele ėjusį 
vyras, vėl paskatino prisiminti 
apie saugumą. Apie tai disku-
tuota viešojoje erdvėje, „Rokiš-
kio Sirenos“ redakciją pasiekė 
ne vienas skambutis – gyvento-
jai aiškino nesijaučiantys sau-
gūs vaikščiodami kelkraščiais, 
ypač tamsiuoju paros metu, 
tačiau kito pasirinkimo neturi. 
Tuo tarpu savivaldybė aiškina, 
kad šaligatvio tiesti negali, Lie-
tuvos automobilių kelių direkci-
ja – kad neatitinka kriterijai, be 
to, Rokiškio rajono savivaldy-
bė, teikdama naujų takų poreikį 
Prioritetiniam sąrašui, šio tako 
nenurodė.

Įspėja policija
Pandėlyje išlipę iš autobuso, 

gyventojai nuo stotelės į miestelį 
skuba kelkraščiu, nes šaligatvio 
nėra. Pro šalį lekiant automobi-
liams, po darbų namo keliauja ir 
suaugusieji, ir iš mokyklos grįžę 
vaikai. Pasak Pandėlio seniūno 
Algirdo Kulio, apie tai, kad rei-
kia, šaligatvio, kuriuo būtų gali-
ma saugiau pasiekti miestelį, dis-
kutuojama jau ne pirmus metus, 
gyventojai prašė, rinko parašus, 
tačiau niekas nepasikeitė. „Kaž-
kada šioje atkarpoje buvo šaliga-
tvis, bet kai darė kelią, jį panai-
kino. Žmonės iš įpratimo ir toliau 
čia vaikšto. Norėjau, kad pažymė-
tų nors pėsčiųjų taką – užbrėžtų li-
niją, pastatytų ženklą, nes policija 
pradėjo bausti pėsčiuosius, tačiau 
ir tai atsisakė padaryti, nes takas 
neatitiktų standartų. Pėsčiųjų ta-
kas turi būti atitrauktas nuo kelio, 
bet ten nėra tiek vietos. Problema 
opi, iš Automobilių kelių direkci-
jos gavome formalius atsakymus, 
viskas tuo ir baigėsi“, – pasakojo 
seniūnas.

Tiesa, dalį atkarpos miestelio 
gyventojai gali eiti ne kelkraščiu, 
o  per parką. Dėl to reikėtų daryti 
20–30 metrų lankstą, todėl gyven-
tojai retai renkasi šį variantą.

Prioritetinės eilės
Į Lietuvos automobilių kelių 

direkciją, kuriais priklauso vals-
tybinės reikšmės krašto kelias 
Biržai– Pandėlys– Rokiškis ke-
lias Rokiškio rajono savivaldybė 
dar 2019 metais išsiuntė raštą su 
gyventojų prašymais. Pandėlie-
čiai prašė, kad būtų nutiestas ša-
ligatvis nuo Rokiškio g. iki Bir-
žų g., motyvuodami, kad šiame 
kelio ruože kelkraščiu vaikšto 
namo grįžtantys autobusų kelei-
viai, Gerkonių gyventojai, no-
rintys pasiekti parduotuvę, jiems 
pavijų kelia intensyvus automo-

bilių eismas į Biržus ir Kupiškį. 
Žmonėms su judėjimo negalia 
kelkraščiu keliauti išvis neįmano-
ma,  patekti į miestelį sudėtingiau 
ir žiemą, kai pakelėse sustumiami 
kalnai sniego. Kadangi kelkraš-
tyje dar likę šaligatvio likučiai, 
gyventojai traktuoja jį kaip skirtą 
pėstiesiems, dėl to ne kartą teko 
aiškintis su policijos pareigūnais.

Pasak seniūno, atsakyme Au-
tomobilių kelių direkcija žadėjo 
2019–2020 metais įvertinti visų 
valstybinės reikšmės kelių esan-
čių pėsčiųjų ir dviračių takų bū-
klę, nustatyti prioritetinės eilės 
sudarymo metodiką, pagal kurią, 
parengus prioritetines eiles, bus 
tvarkomi pėsčiųjų ir dviračių ta-
kai. Konkretus kelio ruožas turėtų 
būti įvertintas tik parengus minė-
tus prioritetinius sąrašus.

Vilčių nedaug
Rokiškio rajono savivaldy-

bės administracijos direktorius 
Andrius Burnickas sakė, kad be 
Lietuvos automobilių kelių di-
rekcijos leidimo tiesti taką būtų 
galima tik toliau nuo kelio, bet 
ten prasideda privatūs gyventojų 
sklypai. Tiesiant taką šalia parko, 
jis atsiremtų į daubą, kur eina pa-
grindinis kelias.

Pasak administracijos direkto-
riaus, savivaldybė planuoja kreip-
tis į Lietuvos automobilių kelių 
direkciją, nes saugumas minėtoje 
atkarpoje nėra patenkinamas, ta-
čiau sako ypatingų vilčių nede-
dantis.

„Bandysime judinti, tačiau 
daug optimizmo nėra. Jeigu ati-
tinka kriterijus, kažkas padaroma, 
jeigu ne – žmonės gali parašus 
rinkti šimtais. Kelių direkcija turi 
savo normas ir kriterijus, priori-
tetinį sąrašą pagal objektus, at-
karpas, intensyvumą ir kitokius 
rodiklius. Darbai vėluoja ir pagal 
prioritetinius sąrašu, o jeigu kelias 
ne prioritetinis... Bajorų sankryža 
su tuo baisiu vingiu, kur siaubin-
gas asfaltas žadėjo tvarkyti, kad 

tuoj bus daroma, bet vis dar tebe-
daro“, – sakė A. Burnickas.

Savivaldybė neįtraukė
 Ar numatyta valstybinės reikš-

mės krašto kelio Nr. 123 Bir-
žai-Pandėlys-Rokiškis rekons-
trukcija (ties Pandėlio miesteliu), 
šaligatvio įrengimas pasiteiravo-
me Lietuvos automobilių kelių 
direkcijos.

Tarptautinių ryšių ir komuni-
kacijos skyriaus komunikacijos 
vadybininkės Svajūnės Kaz-
lauskaitės atsiųstame atsakyme 
teigiama, kad akcinė bendrovė 
Lietuvos automobilių kelių di-
rekcija takus šalia valstybinės 
reikšmės kelių tiesia pagal Susi-
siekimo ministro 2022 m. spalio 3 
d. įsakymu Nr. 6-3448 patvirtintą 
Dviračių ir pėsčiųjų infrastruk-
tūros prie valstybinės reikšmės 
kelių plėtros prioritetinį sąrašą. 
Remiantis minėtu sąrašu, valsty-
binės reikšmės krašto kelio Nr. 
123 Biržai–Pandėlys–Rokiškis 
ruožas nuo 38,309 iki 38,847 km 
nėra įtrauktas į prioritetinį sąrašą, 
todėl artimiausiu metu čia tiesti 
tako neplanuojama. Rokiškio ra-
jono savivaldybė, teikdama naujų 
takų poreikį Prioritetiniam sąra-
šui, šio tako nenurodė (neįtraukė).

Kokie yra kriterijai
Pėsčiųjų ir dviratininkų infras-

truktūros tiesimas priklauso nuo 
skiriamo fi nansavimo. Sudarant 
Dviračių ir pėsčiųjų infrastruk-
tūros prie valstybinės reikšmės 
kelių plėtros prioritetinį sąrašą, 
buvo vertinama, ar planuojamų 
takų poreikis atitinka šiuos 5 kri-
terijus: ar takas jungia gyvenvie-
tes, nutolusias iki 10 km; takas 
jungia esamus takus, nutolusius 
iki 10 km; takas jungia gyvenvie-
tę su lankytinu objektu, nutolusiu 
iki 15 km; takas jungia gyvenvietę 
su darbo vietomis (LEZ, pramoni-
nės zonos), nutolusias iki 10 km; 
takas yra  Europos dviračių takų 
tinklo „Eurovelo" trasos dalis.

A. Burnickas teigė, kad 
savivaldybė dar kartą kreipsis į 
LAKD. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

A. Kulys sako, kad miestelio 
gyventojai jau keletą metų bando 
išspręsti „šaligatvio klausimą“.

Padėka – už gražiausios ir 
mieliausios Rokiškio eglutės titulą

Portalo „lrytas.lt“ skaitytojai 
visą gruodį buvo kviečiami dalytis 
žaliaskarių nuotraukomis ir rinkti 
mieliausią eglutę. Tarp trijų mie-
liausių šalies Kalėdų eglučių pate-
ko ir Rokiškio žaliaskarė. Sausio 
18 dieną portalo „lrytas.lt“ atsto-
vė įteikė padėką už gražiausios ir 
mieliausios Rokiškio eglutės titulą.

Rokiškio rajono savivaldybės 
meras Ramūnas Godeliauskas, pri-
imdamas sveikinimą, dėkojo portalo 
atstovei už iniciatyvą, kuri suvienijo 
rokiškėnus bendram tikslui džiaugtis 

kalėdiniu laikotarpiu Rokiškio mies-
te.

Primename, kad tūkstančius bal-
sų skaitytojai dalijo ir kerinčias, 
jaukumu dvelkiančias Kalėdų egles 
papuošusiems Lietuvos miestams. 
Miestai ir miesteliai tyliai ruošėsi, 
kad nustebintų bei leistų pasijusti lyg 
pasakoje, o įžiebtos gražuolės žalias-
karės tapo tikrais traukos objektais. 
Paaiškėjo, kaip pasiskirstė skaity-
tojų balsai: mieliausiomis išrinktos 
Telšių, Rokiškio ir Mažeikių Kalėdų 
eglės.

Rokiškio rajono savivaldybės inf.

Merui portalo atstovė perdavė padėką. (Rokiškio rajono savivaldybės nuotr.)

Popierinę sąskaitą siūlo 
pasikeisti į elektroninę

AB „Panevėžio energija“ siūlo 
ir kviečia vartotojus rinktis pa-
togesnį ir gamtai draugiškesnį 
elektroninį sąskaitos už šilumą ir 
karštą vandenį gavimo būdą. Pa-
sirinkus elektroninę sąskaitą, ją 
gausite greičiau nei siunčiamą pa-
prastu paštu. Sąskaita nepasimes 
ir bus pasiekiama jums patogiu 
metu.

Kaip užsisakyti elektroniniu paštu 
siunčiamas sąskaitas:

Išsiųskite prašymą el. paštu ben-
drove@pe.lt arba klientai@pe.lt. 
Prašyme nurodykite adresą, vardą 
ir pavardę (įmonės – pavadinimą), 
mokėtojo kodą ir elektroninį paštą, 
kuriuo norite gauti sąskaitas. Prašy-
mą galite pateikti ir bendrovės va-
dybininkui, apsilankančiam bute ar 
įmonėje.

Prisijunkite prie AB „Panevėžio 
energija“ interneto svetainės pe.lt ir 

užpildykite pagrindiniame lange pa-
teiktą prašymo formą dėl sąskaitos 
pateikimo el. paštu.

Atvykite į AB „Panevėžio ener-
gija“ arba paskambinkite tel. (8 45) 
501 050 ir susitarkite dėl sąskaitos 
siuntimo būdo.

Prisijunkite prie savitarnos porta-
lo

AB „Panevėžio energija“ siūlo ir 
kitą būdą, kaip atsisakyti popierinių 
sąskaitų už šilumą ir karštą vandenį. 
Prisijunkite prie savitarnos portalo 
interneto svetainėje www.pe.lt. Sąs-
kaita jus pasieks akimirksniu, tau-
pydami laiką, neišeidami iš namų ar 
biuro, negaišdami laiko eilėse, galė-
site deklaruoti karšto vandens skaiti-
klių rodmenis ir mokesčius sumokėti 
naudojantis elektronine bankininkys-
te. Naudotis bendrovės klientų savi-
tarnos portalo paslaugomis gali visi 
AB „Panevėžio energija“ vartotojai, 
gaunantys sąskaitas už šilumą.
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Mokykloje-darželyje „Ąžuoliukas“ netrukus šeimininkaus 
statybininkai, planuojama atnaujinti ir kitas ugdymo įstaigas

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Rokiškyje tęsiasi ugdymo ir 
švietimo įstaigų pastatų atnau-
jinimas. Netrukus statybinin-
kai darbuosis mokykloje-dar-
želyje „Ąžuoliukas“, tikimasi 
dar šiais metais pradėti lopše-
lio-darželio „Varpelis“ pasta-
to renovaciją, tolimesniuose 
planuose –  lopšelis-darželis 
„Pumpurėlis“.

Bus šilčiau
Pasak Rokiškio rajono savi-

valdybės administracijos direk-
toriaus pavaduotojo Valerijaus 
Rancevo, šią savaitę susitikime 
su rangovais ir mokyklos-darže-
lio „Ąžuoliukas“ vadove buvo 
derinamos paskutinės detalės, su 
įstaigų vadovais ir bendruomenė-
mis tariamasi, kur iškelti vaikus, 
kol vyks statybos darbai.

Norint pasiekti aukštesnio 
energinio naudingumo klasę, se-
name pastate bus atnaujinama re-
kuperacinė bei šildymo sistemos, 
keičiami elektros tinklai, mo-
dernizuotas šiluminis punktas, 
įrengtos šildomos grindys, ap-
šiltintos sienos, stogas, pakeisti 
langai.

„Ąžuoliuko“ pastato atnaujini-
mo darbai turėtų užtrukti iki spa-
lio 15 d., pagrindinis rangovas –

 uždaroji akcinė bendrovė 
„Rokiškio apdaila“. Bendra pro-
jekto vertė 1,3 mln. Eur, 50 proc. 

šios sumos finansuoja Aplinkos 
projektų valdymo agentūra, kitą 
lėšų dalį sudaro banko paskola.

Neatitiko reikalavimų
Vėliau bus atnaujintas prieš 43 

metus statytas lopšelio-darželio 
„Varpelis“ pastatas. Savivaldybė 
jau gavo banko patvirtinimą dėl 
paskolos gavimo. V. Rancevo tei-
gimu, užsakytas projektas, kuris 
vasario pradžioje turėtų būtų eks-
pertuotas, tada bus perkami ran-
gos darbai, jeigu nebus trikdžių, 
planuojama dar šiemet pradėti 
darbus. Projekto įgyvendinimo 
pabaiga 2024 m. kovo mėn. „Var-
pelyje“ taip pat numatoma atlikti 
pastato energetines savybes geri-
nančius darbus: pakeisti šildymo 
sistemą, langus, lauko duris, ap-
šiltinti sienas, stogą, rūsio per-

dangas, modernizuoti  vėdinimo 
ir vėsinimo sistemas ir kt. Atlikus 
darbus tikimasi pasiekti pastato 
„B“ energinio naudingumo klasę.

„Šie pastatai pasirinkti todėl, 
kad suvartoja labai daug ener-
gijos, yra seni, netaupūs, daug 
kainuoja jų išlaikymas. Moky-
klos-darželiai turi problemų dėl 
šilumos, papildomai šildosi elek-
triniais radiatoriais, sienų ir lan-
gų varža labai maža, nebeatitinka 
reikalavimų“, – kalbėjo Rokiškio 
rajono savivaldybės administra-
cijos direktoriaus pavaduotojas.  

Perkels dalį vaikų
Rokiškio mokyklos-darželio 

„Ąžuoliukas“ direktorė Romual-
da Cegelskienė sakė, kad vyks-
tant remonto darbams, vyresni 
pradinukai bus perkelti į kitas 

įstaigas, tuo tarpu mažiausie-
ji užims jų  klases, ten pat bus 
pernešti ir baldai, o vasarą visas 
pastatas bus atlaisvintas ir palik-
tas statybininkams. Įstaigą iš viso 
lanko 197 vaikai – ikimokyklinu-
kai, priešmokyklinukai ir pradi-
nių klasių mokiniai.

1971 metų statybos darže-
lio pastate paskutinį kartą sta-
tybininkai rimčiau darbavosi 
2011-aisiais,  tuomet buvo atlikta 
dalinė vidaus patalpų renovacija. 
Dabar pastato būklė jau senokai 
neprimena pavyzdinės.

Byra plytos
Pasak įstaigos direktorės, dau-

giausiai nepatogumų kelia beveik 
kiauros sienos ir langai. Kai ku-
riose patalpose buvo vėsiau, negu 
reikalauja higienos normos, nes 

iš vienos pastato pusės įskilusios 
plytos. Pirmame aukšte, po medi-
niais langais, jos taip sutrūkinė-
jusios, kad kelia pavojų.

„Vidaus patalpos nėra tokios 
baisios, sulaukiame net pagyrų, 
kad jos estetiškos, sutvarkytos ir 
pan., bet pastatą, langus, duris, 
ventiliaciją, drenažą jau reikė-
jo tvarkyti. Turime didelių bėdų 
dėl rūsio, mes  bandėme savaran-
kiškai tvarkytis, bet ten kaupiasi 
vanduo“, – kalbėjo R. Cegelskie-
nė.

Anot pašnekovės, įstaigoje 
ventiliacija  nepatenkinamo ly-
gio, išorės plytos pradėjo pelyti. 
Virtuvės patalpose garai skver-
biasi ne per ventiliacines angas, 
bet pro langus, skalbyklos patal-
pose dalis sienų yra pajuodavu-
sios nuo pelėsio.

R. Cegelskienė sako, kad dalis 
vaikų laikinai bus perkelti į kitas 
įstaigas. (Asmeninio archyvo nuotr.)

Darželio-mokyklos „Ąžuoliukas“ pastatą planuojama atnaujinti iki spalio 
vidurio. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

V. Rancevas: „Seni ugdymo įstaigų 
pastatai neatitinka reikalavimų“.

Rokiškis jungiasi prie akcijos: kviečia dovanoti dviračius ukrainiečiams
Susisiekimo ministerija ini-

cijuoja gerumo akciją #Dvi-
ratisUkrainai – nuo sausio 17 
d. iki kovo 11 d. visos Lietuvos 
gyventojai kviečiami Ukrainos 
žmonėms dovanoti naujus ir 
naudotus (be didelių defektų) 
dviračius, skirtus tiek suaugu-
siems, tiek vaikams. Ukrainie-
čiams taip pat reikalingi dvira-
čių aksesuarai bei kitos jų dalys 
– šalmai, liemenės, atšvaitai, ži-
bintai ir bagažinės.

ROKIŠKYJE dviračių surin-
kimo punktas: Kelių priežiūra, 
Rokiškio kelių tarnyba, Jūžintų g. 
3. pirmadieniais-penktadieniais 
07–11 val.

 
Šis gerumo akcijos metu dvi-

račiai bus renkami ir kaupiami 
visoje Lietuvoje, o pavasarį iš-
keliaus į Ukrainą. Iniciatyvai su 
Susisiekimo ministerija vienijasi 
didžiausios Lietuvos susisiekimo 
sektoriaus įmonės bei socialiniai 
partneriai. Dviračių priėmimas 
vyks 25 taškuose visoje šalyje. Jų 
sąrašą ir kontaktus rasite teksto 
pabaigoje. 

Dėl Rusijos karo Ukrainoje 
reikšminga susisiekimo infras-
truktūros dalis šioje šalyje yra su-

naikinta. Automobiliams, viešojo 
transporto priemonėms daugelyje 
vietų nėra tinkamos infrastruktū-
ros, dalis viešojo transporto yra 
perduota kitiems Ukrainos regio-
nams, organizuojantiems žmonių 
evakuaciją. 

„Sugriautuose miestuose, mies-
teliuose ir kaimuose ukrainiečiams 
dviračiai tampa išsigelbėjimu: 
jiems nereikia ypatingos infras-
truktūros, degalų, kurių trūkumas 
Ukrainoje jaučiamas. Bet to, dvi-
račiais naudotis galima praktiškai 
ištisus metus. 

Dviračiai padeda ukrainiečiams 
tapti mobilesniais, ypač kaimiško-
se vietovėse, todėl šia akcija vi-
soje Lietuvoje norėtume surinkti 
kiek galima daugiau dviračių tiek 
vaikams, tiek suaugusiems“, – tei-
gia susisiekimo ministras Marius 
Skuodis.

Dviračiai Ukrainos gyvento-
jams būtini judėjimui į aplinkines 
gyvenvietes maisto ar vandens, 
medicininės pagalbos, jais pato-
gu pasiekti viešas vietas, taip pat 
teikti reikiamą humanitarinę pa-
galbą. 

Akcijos #DviratisUkrainai 
metu surinktos priemonės pavasa-
rį pasieks įvairių Ukrainos miestų 
ir jų apylinkių gyventojus.

Susisiekimo ministerija taip 
pat bendradarbiauja su Europoje 
aktyviai veikiančiomis nevyriau-
sybinėmis organizacijomis ir jų 
kampanijomis „BikesForUkraine“ 
ir „Bikes4Ukraine“. Abi šios orga-
nizacijos, kartu su Ukrainoje vei-
kiančiomis kitomis nevyriausybi-
nėmis organizacijomis, rūpinasi 

dviračių tiekimu į Ukrainą ir tuo, 
kad priemonės pasiektų patikimas 
rankas. Tokios sėkmingos dvira-
čių akcijos jau vyko Danijoje, Ny-
derlanduose. 

Bendradarbiaudama su Ukrai-
nos nevyriausybinėmis organi-
zacijomis, Susisiekimo ministe-
rija sukūrė logistikos maršrutą iš 

Lietuvos į Ukrainą. Nuo Rusijos 
sukelto karo pradžios ministerija 
organizuoja ir koordinuoja ne-
nutrūkstamą pagalbos priemonių 
Ukrainai iš Lietuvos logistiką. 
Šiuo metu ten daugiausia keliau-
ja elektros generatoriai, maistas, 
vaistai.

LR susisiekimo ministerijos inf.
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Sudiev Kalėdoms: didžioji eglė – pirtį, surinktos – 
į katilines, dovanotos – į viešąsias erdves

Aušra MALINAUSKIENĖ

Sausio 18-ąją, trečiadienį, Ro-
kiškio Nepriklausomybės aikštė-
je baigta nupuošti ir supjaustyta 
pagrindinė miesto Kalėdų eglė. 
Jos kaladės išvežtos į pirtį, o ša-
kos, kaip ir surinkimo vietose 
gyventojų suneštos eglutės, bus 
susmulkintos į skiedras ir išve-
žiotos po rajono katilines. O 100 
vazonuose dovanotų eglučių bus 
susodintos į viešąsias erdves. 

Rokiškio miesto seniūnas Arū-
nas Krasauskas sakė, kad didžio-
sios miesto Kalėdų eglės nupuo-
šimo darbai prasidėjo antradienį, 
sausio 17-ąją, o kitą dieną miesto 
aikštėje eglės nebeliko.  

Akcinės bendrovės „Rokiškio 

komunalininkas“ direktorius Vla-
das Janulis patikino, kad pagrindi-
nė miesto puošmena buvo paversta 
malkomis ir išvežta į pirtį, o šakos, 
kaip ir Rokiškio gyventojų suneš-
tos eglutės ir jų šakos, bus susmul-
kintos skiedromis ir išgabentos į 

įmonės valdomas katilines rajone: 
Juodupę, Kamajus, Pandėlį ir Obe-
lius. 

Per Tris karalius, sausio 6-ąją, 
Rokiškyje prasidėjęs kalėdinių 
eglučių ir šakų surinkimas tęsis iki 
šios savaitės pabaigos. 

Pagrindinė miesto eglė virto malkomis. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Sausio 13-ąją pagerbtas V. 
Bagužis. (Pandėlio seniūnijos 
nuotr.)

Laisvė gynėjų dieną – sveikinimai 
policijos veteranui V. Bagužiui

Pandėlyje, minint Laisvės gy-
nėjų dieną, pagerbtas ilgametis 
policijos pareigūnas Vincas Ba-
gužis, šventęs 80 metų sukaktį.

Tądien Pandėlio Švč. Mergelės 
Marijos vardo bažnyčioje parapi-
jos klebonas Albertas Kasperavi-
čius aukojo Šv. Mišias už Lietu-
vos laisvės gynėjus. Po Šv. Mišių 
buvo pagerbtas buvęs Policijos 
departamento prie Vidaus reikalų 
ministerijos Transporto tarnybos 
vyriausiasis komisaras, šiuo metu 
Lietuvos Respublikos policijos 
veteranų asociacijos garbės narys 
Vincas Bagužis. Sausio 13 dieną 
80 metų jubiliejų šventusį sukak-
tuvininką sveikino klebonas A. 
Kasperavičius su pastoracinės ta-
rybos atstovais, Rokiškio meras 
Ramūnas Godeliauskas, Pandėlio 
seniūnas Algirdas Kulys, Pandėlio 
ateitininkai ir šauliai, giminaičiai.

„Rokiškio Sirenos“ inf. 

Kviečia registruotis į akciją „Atviros dienos kaime“
Lietuvos kaimo turizmo aso-

ciacija (LKTA) septintus me-
tus iš eilės organizuoja akciją 
„Atviros dienos kaime“.

Ši iniciatyva metai iš metų su-
buria sodybas, ūkius, muziejus, 
dvarus, bendruomenių centrus ir 
kitus įdomius objektus, kuomet 
šie atveria savo duris lankyto-
jams bei siūlo ypatingas paslau-
gas ir pramogas kaime: žygius 
miškuose bei upėmis, pasivaikš-
čiojimą basakojų takais, lobių 
paieškas, pirties malonumus, 
pažintį su Amerikos indėnais ar 
Baltų kultūra, apsilankymus apž-
valgos bokštuose, dvaruose, mu-
ziejuose ar išskirtiniame namely-
je medyje... Amatininkai pamoko 
įvairių rankdarbių - nuo verpimo 
iki keramikos, ūkininkai supa-
žindina su savo augintiniais.

Lankytojai akcijos dienomis 

gali pabendrauti ir įsiamžinti su 
poniais, galvijais, įvairiausiais 
paukščiais ir ne tik!

O augalininkystės ūkiuose ga-
lima mėgautis levandų aromatu, 
pasigrožėti dekoratyviniais me-
džiais bei įsigyti šviežių gėrybių.

Lankytojai turi galimybę su-
dalyvauti įvairių kaimiškų ska-
nėstų degustacijose, o įvairios 
edukacijos, sveikatingumo pro-

gramos, kūrybos pamokos leido 
pažinti ir pamilti kaimą dar la-
biau!

2023 metais renginys organi-
zuojamas gegužės 19-21 d.!

Dalyvių registracija galima iki 
vasario 10 d. - https://forms.gle/
hHxSPZAY2hUFoNdV9

Rokiškio TIC inf.

Kviečiame teikti kandidatus apdovanoti sidabro 
ženklu „Už nuopelnus Rokiškio krašto kultūrai“.

Šis apdovanojimas teikiamas už 
reikšmingą indėlį į rajono kultūrą. 
Kasmet balandžio 15-ąją, Pasauli-
nę kultūros dieną apdovanojamas 
vienas kandidatas.

 
Apdovanojimą savo potvarkiu 

skiria Savivaldybės meras, atsižvelg-
damas į Kultūros ir turizmo tarybos 
rekomendaciją. Apdovanojimą įteikia 

Savivaldybės meras per specialiai or-
ganizuotą ceremoniją.

Paraiškos priimamos iki kovo 16 
d. siunčiant el. paštu i.mateliene@ro-
kiskis.lt (Svarbu: negavus atsakymo 3 
darbo dienas, pakartoti laišką). Dau-
giau informacijos apie paraiškų priė-
mimą suteiksime tel. +37068632759.

Paraiškos forma pildymui:
https://rokiskis.lt/wp-content/

uploads/2023/01/Apdovanoji-
mų-anketa-pildymui.docx

Daugiau informacijos apie Savi-
valdybės kultūros ir meno premijas 
ir apdovanojimus:

https://rokiskis.lt/.../komuni-
kac.../kulturos-apdovanojimai/

Rokiškio rajono savivaldybės inf.

Kviečiame susipažinti su 2023 - 2025 m. 
strateginio veiklos plano projektu

Rokiškio rajono savivaldybė pa-
rengė Rokiškio rajono savivaldybės 
2023-2025 m. strateginio veiklos 
plano projektą ir kviečia rajono 
bendruomenę susipažinti su juo.

Strateginiame veiklos plane iškelti 
3 savivaldybės tikslai:

Užtikrinti gyventojams aukštą 
švietimo, socialinių ir sveikatos ap-
saugos paslaugų kokybę ir prieinamu-
mą;

Aktyvinti bendruomenės, kultūros, 
sporto veiklas, plėtoti veiklas ir pas-
laugas jaunimui bei vystyti inovaty-
vias turizmo ir rekreacijos paslaugas;

Užtikrinti darnią teritorinę plėtrą 
ir kokybišką gyvenamąją bei verslo 
aplinką.

Strateginį veiklos planą sudaro 6 
programos, kurios apima visas savi-
valdybės veiklos sritis – nuo švietimo, 
sporto, kultūros, socialinių paslaugų 

teikimo iki darnios rajono infrastruk-
tūros plėtros užtikrinimo.  Programo-
se pateikti kiekvienos srities tikslai, 
uždaviniai, priemonės ir jų vertinimo 
kriterijai.

Strateginio veiklos plano progra-
mos yra savivaldybės biudžeto pa-
grindas.

Rokiškio rajono savivaldybės 
2023-2025 m. strateginį veiklos planą 
ir Rokiškio rajono savivaldybės 2023 
metų biudžetą numatoma teikti svars-
tyti ir tvirtinti savivaldybės tarybai 
2023 m. sausio 27 d.

Turinčius pastabų, pasiūlymų 
ar norinčius užduoti klausimus dėl 
strateginio veiklos plano, kviečiame 
kreiptis į Rokiškio rajono savivaldy-
bės administracijos Strateginio plana-
vimo ir investicijų skyrių elektroniniu 
paštu: a.grizeviciute@rokiskis.lt  iki 
2023 m. sausio 20 d.

Rokiškio rajono savivaldybės inf.

Parama verslo pradžiai kaimo vietovėje

Planuojate pradėti verslą kai-
mo vietovėje?  Tuomet kviečia-
me susipažinti su verslo rėmimo 
galimybėmis, paraiškos pildymu 
bei verslo plano rašymu!

Renginio metu sužinosite, kokią 
paramą galite gauti norėdami kurti 
verslą kaimo vietovėje, susipažin-
site, kokie yra reikalingi dokumen-
tai, kaip juos užpildyti ir pateikti.

Renginio pranešėjai:
Raimonda Stankevičiūtė-Vili-

mienė, Rokiškio VVG VPS admi-

nistravimo vadovė
Valentinas Morkūnas, VPS fi-

nansininkas, VPS projektų admi-
nistratorius

Renginio trukmė: apie 2 val.
Registracija į renginį: https://

forms.office.com/e/jzSPzkVC5V
Renginio vieta ir laikas: Sausio 

25 d. 16 val. Respublikos g. 94, 
ROKIŠKIS (Rokiškio rajono savi-
valdybės 8 aukšto salėje) 

Daugiau apie Rokiškio „Spie-
čių” čia: https://spiecius.inovaciju-
agentura.lt/office/rokiskyje/

Rokiškio TIC inf.
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Rokiškėnai – tarp geriausiųjų šalyje
Apie 150 visuomenės sveika-

tos biurų darbuotojų iš 35 Lie-
tuvoje veikiančių savivaldybių 
biurų, pernai spalį dalyvavusių 
viktorinoje „Ligų prevencija: ži-
noti ir tikrintis“, nuotoliniu būdu 
buvo pakviesti susipažinti su šios 
viktorinos rezultatais ir išgirsti 
laimėtojus. Rokiškio rajono sa-
vivaldybės visuomenės sveikatos 
biuras pagal surinktų taškų užė-
mė 4 vietą. 

Praėjusios savaitės pabaigoje 
ligonių kasos paskelbė 10 šios vik-
torinos nugalėtojų ir 20 paskatina-
mųjų prizų laimėtojų. Tarp pastarųjų 
– Asta Tumonytė, Rokiškio rajono 
savivaldybės visuomenės sveikatos 
biuro visuomenės sveikatos specia-
listė.

Pasak Valstybinės ligonių kasos 
direktoriaus Gintaro Kacevičiaus, 
ligonių kasų iniciatyva jau antrus 
metus iš eilės pakviesti partnerius 
praplėsti akiratį netradiciniu būdu, 
sužinoti naujo ir taip tapti dar ge-
resniais savo srities profesionalais 

išties džiugina. G. Kacevičius ragino 
visuomenės sveikatos biurų darbuo-
tojus skleisti žinią apie prevenciją 
visuomenėje, kviesti gyventojus ti-
krintis ir neužmiršti tikrintis patiems. 

Panevėžio teritorinės ligonių 
kasos inf. 

Sergamumas mažėja
Nacionalinis visuomenės svei-

katos centras (NVSC) informuo-
ja, kad Lietuvoje nuo praėjusių 
metų pabaigos bendras serga-
mumo gripu, ūminėmis viršuti-
nių kvėpavimo takų infekcijomis 
(ŪVKTI) ir COVID-19 liga (ko-
ronaviruso infekcija) rodiklis kas 
savaitę mažėjo. 

Praėjusią savaitę bendras serga-
mumo rodiklis siekė 882,8 atvejo 
100 tūkst. gyventojų, o pirmąją 
šių metų savaitę – 1330 atvejų 100 
tūkst. gyventojų.

Lyginant antrosios šių metų sa-
vaitės sergamumo gripu, ŪVKTI 
ir COVID-19 liga atvejų skaičius 
su pirmosios savaitės duomenimis, 
matyti, kad visų šių ligų atvejų už-
registruota mažiau.

Sausio 9–15 d. mažiausias serga-
mumo gripu, ŪVKTI ir COVID-19 
liga rodiklis išliko Utenos apskrity-
je, didžiausias – Kauno apskrityje. 

Rokiškio rajono ligoninėje be-
sigydančius pacientus leidžiama 
lankyti darbo dienomis nuo 14.00 
iki 18.00 val., išeiginėmis ir šven-
čių dienomis nuo 14.00 iki 16.00 
val., išskyrus Anestezijos-reani-
macijos skyrių, kuriame lanky-
mo valandos: darbo dienomis 
nuo 11.30 iki 12.00 val., išeiginių 
ir švenčių dienomis nuo 14.00 iki 
14.30 val.

Asmenys, atvykstantys į Ligoni-

Praėjusią savaitę nė viena Lietuvos 
savivaldybė neviršijo epideminio 
lygio, t. y. 1 500 atvejų 100 tūkst. 
gyventojų ribos. Prieš savaitę tokių 
savivaldybių buvo 11.

Antrąją šių metų savaitę NVSC 
duomenimis, Rokiškio rajono sa-
vivaldybėje registruotas suminis 
(gripo, ŪVKTI ir COVID-19 ligos 
atvejų 100 tūkst. gyventojų per sa-
vaitę) yra 877.59.

Rokiškio rajono savivaldybė iš 
viso registruoti 43 gripo atvejai, 
iš jų – 8 vaikai nuo 0 iki 17 metų. 
Ūminėmis viršutinėmis kvėpavimo 
ligomis serga 181 rajono gyvento-
jas, iš šio skaičiaus – 67 vaikai (0 
iki 17 m.). Covid-19 diagnozuota 
28 rokiškėnams. 

Gripo, ūminių viršutinių kvėpa-
vimo takų infekcijų ir COVID-19 
ligos (koronaviruso infekcijos) 
atvejų skaičius – 252, iš jų – 75 
vaikai (0 iki 17 m.). 

NVSC inf. 

nę lankyti hospitalizuoto paciento, 
negali turėti ūminių kvėpavimo 
takų infekcijos simptomų, reikia 
dėvėti veido apsaugos priemones, 
prieš patekdami į skyrių ir išeidami 
iš jo dezinfekuokite rankas.

Apsaugos priemonių dėvėjimas 
nėra privalomas tik negalią turin-
tiems asmenims, kurie dėl savo 
sveikatos būklės kaukių dėvėti ne-
gali ar jų dėvėjimas gali pakenkti 
sveikatos būklei.

Rokiškio rajono ligoninės inf.

Atnaujintas ligonių 
lankymas

Anot E. Grėbliauskienės svarstoma 
apie budėjimo taškus.

Greitosios medicinos pagalbos 
centralizavimas –  medikai tvirtina, kad 
blogiau nebus, ar bus geriau – pamatysim

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Nuo liepos 1 dienos opti-
mizavus greitosios medicinos 
pagalbos (GMP) paslaugų tei-
kimą, pradės veikti vieninga 
sistema. Skubią pagalbą teiks 
ne atskiros savivaldybėse esan-
čios įstaigos, o viena GPM tar-
nyba. Medicinos srities atsto-
vai pokyčius pasitinka gana 
optimistiškai ir tvirtina, kad 
blogiau nebus, o ar bus geriau 
– pamatysim.

Tolimiausi taškai
VšĮ Rokiškio pirminės as-

mens sveikatos priežiūros centro 
direktorė Danguolė Kondraten-
kienė sako, kad pasikeitus GMP 
pavaldumui, gyventojai neigia-
mų pasekmių neturėtų pajausti, 
žadama, kad paslauga kaip tik 
taps labiau prieinama. 

„Jau daug metų neturime 
dispečerinės, ji yra Panevėžio 
miesto greitosios medicinos pa-
galbos stotyje, iš ten mums per-
duoda iškvietimus. Dabar visoje 
šalyje bus viena tarnyba, kuriai 
pavaldžios bus visos greitosios. 
Paslauga turėtų priartėti ar-
čiau paciento, būtų suteikiama 
greičiau ir kokybiškiau. Tokia 
Sveikatos apsaugos ministerijos 
nuostata ir planai“, – sakė direk-
torė.  

Šiuo metu Rokiškyje kasdien 
budi dvi greitosios medicinos 
pagalbos brigados, kurios aptar-
nauja visą rajoną. Tolimiausiai 
taškai, kuriuose tenka pasiekti 
– Aleksandravėlė, Jūžintų, Pan-
dėlio kraštas. Panevėžio poli-
klinika turi įkūrusi GMP postą 
Skapiškyje, todėl dengia Pandė-
lio pusę, sudėtingesniais atvejais 
pagalba siunčiama iš ten. 

Šimtai iškvietimų
Nors reformos iniciatoriai tvir-

tina, kad paslaugos bus teikiamos 
operatyviau, gyventojams labiau-
siai nerimą kelia tai, kad laiku 
nesulauks medicininės pagalbos. 
Pasak D. Kondratenkienės, Ro-
kiškio rajone greitosios pagalbos 
medikai kiekvieną mėnesį vyksta 
į 500–600 iškvietimų. Mieste į 97 
proc. iškvietimų atvykstama per 
15 min. ir greičiau, kaimo teri-
torijose 90 proc. atvejų medikai 
pacientus pasiekia per 25 min., 
kitais atvejais užtrunkama ilgiau. 
Tai lemia  atstumas, kelių būklė, 
kartais GPM brigada būna išvy-
kusi į kitą iškvietimą.

Centralizavus GMP tarnybas, 
žadama atnaujinti automobilių 
parką. Pasak Rokiškio PASPC 
direktorės tokios investicijos 
būtų reikalingos. Nors automobi-
liai dar nėra seni (2018 m.), bet 
eksploatuojami visą parą, labai 
genda, per 5 metus pravažiuota 
daugiau nei  300 tūkst. km.

Tarp planuojamų pokyčių ir 
greitosios medicinos pagalbos 
brigados padidėjimas,  prie ko-
mandos prisijungtų ir paramedi-
kas, šiuo metu į iškvietimus va-

žiuoja slaugytoja ir vairuotojas.

Dengs kiti rajonai
Optimizuojant greitosios pa-

galbos geografinį prieinamumą 
ir atvykimo laiką, planuojama  
GMP brigadų skaičių šalyje  pa-
didinti nuo 231 iki 241, o budė-
jimo vietų skaičių – nuo 94 iki 
123.

Ar keisis brigadų skaičius Ro-
kiškyje, kol kas neaišku, nors, pa-
sak Rokiškio PASPC direktorės, 
papildomi budėjimo postai mies-
teliuose nebūtų blogai. Esant vie-
ningai sistemai, į iškvietimą bus 
siunčiamas arčiausiai budintis 
ekipažas, tokiu atveju nutolusius 
kaimus, tarkim, Alekdandravėlės 
pusę dengs Zarasų rajone budinti 
brigada.

Savivaldybės gydytoja Eve-
lina Grėbliauskienė sakė, kad 
maža tikimybė, jog rajone atsiras 
papildomų GMP budėjimo postų, 
nors tokių pasvarstymų iš minis-
terijos būta, kalbėta, kad medi-
kų brigados galbūt galėtų budėti 
Obeliuose ir Kamajuose. Kol kas 
jokių sprendimų nėra, bus svars-
toma, ar tikrai reikalinga, kad at-
sirastų nauji budėjimo taškai.

D. Kondratenkienė sakė, kad 
pokyčiai bus naudingi gyventojams
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Nuotekų valymo įrenginiai nuo A iki Z: 
aiškinamės kaip išsirinkti, prižiūrėti ir ko tikėtis

Įsigijus sklypą atokiau nuo 
miesto, kur nepasiekiamas cen-
tralizuotas vandentiekis, laukia 
ištisa virtinė darbų: pradedant 
namo aprūpinimu elektra, švariu 
vandeniu, baigiant patikima ka-
nalizacijos sistema bei atsakingu 
nuotekų tvarkymu. Be abejonės, 
daugelis sprendimų priklauso nuo 
to, kokios paskirties namas jau yra 
arba dar iškils jūsų teritorijoje. 
Nesvarbu ar jame gyvensite nuo-
lat, ar tik sezoniškai, tačiau tinka-
mai veikianti kanalizacija būtina, 
o tą geriausiai užtikrina kokybiški 
buitinių nuotekų valymo įrengi-
niai. Jie lemia ne tik jūsų namų 
ūkio komfortą, bet ir kaimynų, o 
galimai netgi ištisos apylinkės gy-
venimo kokybę.

Būtent todėl šių įrenginių gamyba 
ir jų naudojimas yra griežtai regla-
mentuojami, o pasidomėję šia tema 
iš anksto, tikėtina, išvengsite nema-
lonių siurprizų ateityje.

tiesiog… suyra. Praėjęs mecha-
ninio ir biologinio valymo eta-
pus, vanduo išvalomas iki 98-99 
procentų, taigi jį galima drąsiai 
infiltruoti į gruntą, nuleisti į atvi-
rus vandens telkinius arba laisty-
ti daržus bei pritaikyti dar kitoms 
techninėms reikmėms.

Biocheminio nuotekų valymo 
įrenginiuose prisideda trečias va-
lymo etapas, kuomet jau chemi-
nių priemonių pagalba vykdomas 
likutinis biologiškai neskaidžių 
medžiagų skaidymas, galutinis 
išvalymas ir dezinfekcija. Tačiau 
reikėtų pastebėti, kad naujausios 
kartos biologiniai nuotekų valy-
mo įrenginiai puikiausiai susi-
doroja su azotu, fosforu ir pana-
šiomis medžiagomis be cheminių 
priemonių pagalbos.

Taigi, rinktis biocheminį įren-
ginį verta tuo atveju, jei numato-
mas aukštesnis taršos lygis, ypa-
tingai jei nuotekos užteršiamos 
aliejumi arba chloru, taip pat, jei 
yra didesnis vartotojų kiekis.

Verta paminėti, kad nuotekų 
valymo įrenginiai yra plačiai 
naudojami ne tik gyvenamosio-
se, bet ir komercinėse bei gamy-
binėse patalpose, tik veikiausiai 
tokiu atveju teks sumontuoti dau-
giau nei vieną valymo aparatą, 
o tam tikrais atvejais pritaikyti 
tokių papildomų sprendimų kaip 
naftos arba riebalų skirtuvai.

O kaip surinkimo talpyklos?
Nuotekų saugyklos yra ne tik 

paplitęs, bet kai kuriais atvejais 
ir vienintelis įmanomas nuotekų 
tvarkymo būdas. Jos montuoja-
mos, kuomet, dėl labai aukšto 
gruntinio vandens lygio ar kito-
kių priežasčių nėra galimybės iš-
leisti išvalytą vandenį į aplinką, 
o tai reiškia, kad nuotekų valymo 
įrenginiai tokioje teritorijoje ne-
gali būti naudojami. Tokiu atve-
ju, įrengiamas gelžbetoninis arba 
plastikinis rezervuaras bei suda-
roma sutartis su srutų išvežimo 
bendrovėmis nuolatinei saugy-
klos priežiūrai.

Nuotekų surinkimo talpų įren-
gimas nors ir pigesnis, tačiau 
įpareigoja visą laiką kontroliuoti 
turinio lygį ir laiku pasirūpinti 
nuotekų išvežimu, kuris taip pat 

pareikalaus jūsų resursų. Taigi, 
jei galite rinktis iš abiejų vari-
antų, rekomenduojame daugiau 
pasidomėti šia tema, o pageidau-
tina ir pasikonsultuoti su specia-
listais prieš priimant tinkamiau-
sią sprendimą.

Įsitikinkite kompetencija
Tinkamas įrenginio pasirin-

kimas prasideda nuo patikimos 
įmonės paieškos. Nuotekų valy-
mo įrangai taikomi labai griežti 
ES standartai, o ir įvairūs vie-
tiniai reglamentai yra nuolatos 
atnaujinami, todėl labai svarbu, 
kad paslaugos tiekėjas ne tik 
dirbtų laikydamasis naujausių 
reikalavimų, bet ir turėtų visus 
tai patvirtinančius dokumentus.

Rinkdamiesi įmonę, iškart pa-
tikrinkite ar ji taiko garantiją ne 
tik nuotekų valymo įrenginiui, 
bet ir kompresoriui. Nuotekų va-
lymo įrenginys turi būti pažymė-
tas CE ženklinimu, turėti sertifi-
katą ir techninį pasą su nurodytu 
registracijos numeriu, modeliu 
ir valymo parametrais. Taip pat, 
didelis privalumas jei dirbama 
su žinoma įranga eksportuojama 
į ES šalis. Būtinai pasidomėkite 
paslaugos teikėjo kompetenci-
ja ir atsiliepimais – kad ir kiek 
straipsnių perskaitysite, būtent 
jis bus svarbiausias informacijos 
šaltinis, todėl išties verta inves-
tuoti į patikimos įmonės paieš-
kas.

Kur įprastai montuojami?
Paskambinę, bet kokiai nuo-

tekų valymo įrengimo įmonei, 
sulauksite tų pačių klausimų, ku-
riems verta iš anksto pasiruošti.

Pirmas ir svarbiausias klau-
simas bus apie grunto tyrimus, 
kurie nulems kokio pobūdžio 
įranga jums tinkamiausia, be 
to, padės išvengti nešvarumų 
patekimo į gruntinius vandenis. 
Molingas dirvožemis arba aukšti 
gruntiniai vandenys pareikalaus 
specialių montavimo sprendimų, 
o kai kuriais atvejais gali netgi 
apriboti įrengimo galimybę, tad 
be tyrimų šioje situacijoje – nie-
kaip.

Antras klausimas, kuriam, 
vėlgi, prireiks išankstinio pasi-

ruošimo yra būsimo namo pla-
nas, reikalingas tiksliam įrangos 
išplanavimui jūsų sklype. Tei-
singa jos pozicija svarbi ne tik 
aplinkosauginių veiksnių, bet ir 
dėl sklandžios įrenginio veiklos. 
Tam, kad išvengtumėte techninių 
nesklandumų, rekomenduojamas 
atstumas nuo įrenginio iki namo 
yra bent 8 metrai, iki vandentie-
kio įvado – bent 7 metrai, o iki 
šachtinio šulinio – bent 15 metrų. 
Be to, tinkamai išdėstyta techni-
ka sumažins konflikto su kaimy-
nais galimybę, be kurių miegoti 
mums visiems žymiai ramiau.

Paprastesnė nei atrodo
Iš pirmo žvilgsnio, gyvų or-

ganizmų priežiūra gali atrodyti 
kaip komplikuotas reikalas, ta-
čiau nesijaudinkite. Visą tech-
ninį aptarnavimą, nuo valymo 
ir reguliavimo iki perteklinio 
dumblo nusiurbimo atlieka pats 
paslaugų teikėjas, o patiems to 
daryti ne tik nereikia, bet ir nere-
komenduojama.

Viskas ką reikės padaryti 
jums, tai kas mėnesį patikrinti 
oro padavimą ir kas kelis mėne-
sius įvertinti dumblo koncentra-
ciją, ką labai paprasta padaryti 
apžvalgos būdu: tiesiog pasem-
kite litrą dumblo suspensijos į 
permatomą tarą, o jei po pusva-
landžio pamatysite, kad nusisto-

vėjęs dumblas sudaro daugiau 
nei 60% viso tūrio – atėjo metas 
sumažinti jo atsargas.

Daugeliui labai svarbus as-
pektas yra ir nuotekų valymo 
įrenginių kaina, kuri labai ski-
riasi priklausomai nuo paties 
įrenginio aptarnaujamo nuotekų 
kiekio. Gamintojų yra nemažai 
skirtingų, tačiau kainos skiriasi 
ne taip ir daug, dėl ganėtinai pa-
našaus įrenginių veikimo princi-
po ir naudojamų medžiagų. Įren-
ginius montuojanti įmonė neretai 
gali patarti, kokie įrenginiai

Ar skiriasi retai naudojamų?
Pradėkime nuo to, kad jei pla-

nuojate statyti nuotekų valymo 
įrenginį sodyboje, kur žmonių 
srautai nepastovūs, tačiau dide-
li, siūloma papildomai įsirengti 
amortizacinę išsiplėtimo talpą. 
Ji sukaupia nuotekas ir vėliau jas 
pamažu sudozuoja, padedama 
išvengti įrenginio perkrovos. Be 
to, jei vasarnamyje ar sodyboje 
neplanuojate naudotis įrenginiu 
žiemos periodu, galite jį drąsiai 
išjungti, mat stiklo audinio įren-
giniai nebijo užšalimo.

Vieni rekomenduoja prieš žie-
mą dumblą nusiurbti ir papildyti 
švariu, kiti teigia, kad pavasarį 
galima tiesiog nusiurbti vande-
nį ir naudotis įrenginiu toliau, 
tačiau šiuo klausimu pravartu 
pasikonsultuoti su oficialiais at-
stovais, kurie geriausiai išmano 
įrenginio veikimo subtilybes ir 
gali įvertinti individualią jūsų 
situaciją.

www.kasyba.com specialistai 
turi daugiau nei 22-jų metų patir-
tį nuotekų valymo įrenginių par-
davime ir montavime, todėl jei 
ieškote patikimų partnerių, kurie 
galėtų atsakingai atlikti visus 
darbus – apsilankykite mūsų in-
terneto svetainėje ir susisiekite!

www.kasyba.com inf.

Biocheminiai ar biologiniai?
Atsakymą į šį klausimą ver-

tėtų pradėti nuo nuotekų valy-
mo įrenginių veikimo principo. 
Iš tiesų, jie nedaug kuo skiriasi 
nuo miesto vandentiekio valy-
mo įrenginių, nes abiem atvejais 
į pagalbą pasitelkiami veiklieji 
dumblių mikroorganizmai ok-
siduojantys organinius teršalus, 
kitaip tariant – taršios medžiagos 
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Kamajų Šv. Kazimiero bažnyčioje – naujas vidaus 
apšvietimas ir garso įranga

Aušra MALINAUSKIENĖ

Praėjusios Šv. Kalėdos Ka-
majų Šv. Kazimiero bažnyčios 
bendruomenei buvo ypatingos 
– gražiausių metų švenčių išva-
karėse naujai sušvito altorius, 
o Šv. Mišios nuo to laiko trans-
liuojamos naudojant modernią 
įgarsinimo įrangą. Lėšas įran-
gai ir darbams suaukojo vie-
tos ūkininkai, o apšvietimą bei 
garso aparatūrą įrengė kaunie-
čių įmonė „Audiotonas“.

Surengė apklausą
Kamajų Šv. Kazimiero baž-

nyčios klebonas Egidijus Vijei-
kis „Rokiškio Sirenai“ sakė, kad 
visi įrengimo darbai užtruko apie 
pora dienų. Prieš šiuos darbus 
bažnyčioje buvo surengta para-
pijiečių apklausa, išdalintos an-
ketos su klausimais – ar bažny-
čiai reikalinga nauja garso įranga 
ir apšvietimas, ar pritariama, 
kad įmonė „Audiotonas“ atliktų 
darbus bei kokius kitus darbus 
būtina padaryti. Tik daugumai 
parapijiečių išreiškus pritarimą 
buvo nuspręsta imtis apšvietimo 
ir įgarsinimo projekto.

Ūkininkų iniciatyva
„Kamajų bažnyčioje dar 

daug ką reikia nuveikti. Bažny-
čios langai yra avarinės būklės, 
laukia vidaus remonto darbai, 
daug kur nutrupėjęs lubų tinkas, 

Įrengta visose
Rokiškio dekanato dekano 

Eimanto Noviko teigimu, visų 
mūsų rajono bažnyčių viduje yra 
įrengti apšvietimai, taip pat garso 
įranga, kuri skiriasi priklausomai 
nuo parapijos poreikių ir galimy-
bių. 

„Visur yra vienokia ar kitokia, 
senesnė ar naujesnė garso įranga 
bei apšvietimas. Žinoma, labai 
gerai, kad atsiranda galimybių 
ir lėšų naujai aparatūrai“, – sakė 
kun. E. Novikas. 

Padaryti suprantamus
Kamajų Šv. Kazimiero bažny-

čioje garso ir apšvietimo įrangą 
sumontavo uždaroji akcinė ben-
drovė „Audiotonas“. Kaip „Ro-
kiškio Sirenai“ sakė „Audiotono“ 
komercijos direktorius Vytautas 
Stasiukaitis, jų komanda turėjo 
užduotį įrengti naują bažnyčios 
garso ir altoriaus apšvietimo sis-
temą, kuri būtų paprastai valdo-
ma ir pagerintų bei suvienodintų 
garsą visoje bažnyčios erdvėje.

„Pirmiausia pasirūpinome mi-
krofonais: altoriuje ir pulpite, iš 
kurio kunigas sako pamokslą, 
skaitomas Šv. Raštas. Juose su-
montavome jautrius mikrofonus 
su įjungimo mygtuku. Šių mikro-
fono savybės leidžia maksimaliai 
išvengti pašalinių triukšmų ir pa-
garsinti tik kalbančiojo į mikro-
foną balsą. Taip pat ant grindų 
buvo pastatyti du choriniai mi-
krofonai, taip pat vienas belaidis, 
skirtas laikyti rankoje“, – aiškino 
V. Stasiukaitis. 

Bažnyčios erdvėje įrengta ir 
16 minimalistinio dizaino akusti-
nių sistemų, paprastai vadinant – 
kolonėlių, kurios įkomponuotos į 
sakralinio pastato interjerą.  

„Bažnyčios garso sistemos 
tikslas – ne sukurti kuo daugiau 
garso, o padaryti garsą, ypač bal-
sus, aiškiai suprantamus ir vie-
nodai gerai girdimus visoje klau-
sytojų erdvėje, išvengiant aidų, 
reverberacijų, garso vėlavimo 

ir kitų didelėse erdvėse esančių 
problemų“, – pabrėžė V. Stasiu-
kaitis.

Apšvietė vitražus
Mūrinėje Šv. Kazimiero baž-

nyčioje, pastatytoje 1908 metais, 
„Audiotonas“ taip pat įrengė ir 
altoriaus bei vitražų apšvietimo 
sistemą. 

„Altoriuje naudojami ryškūs, 
tačiau nedaug energijos sunau-
dojantys architektūriniai LED 
šviestuvai, galintys šviesti įvai-
riomis spalvomis. Tuo tarpu vi-
tražams panaudoti vienspalviai, 
šiltai baltos spalvos LED prožek-
toriai. Patogiam šviestuvų val-
dymui skirtas nedidelis valdymo 
pultelis, kuriame keliais paspau-
dimais pasirenkama iš anksto su-
programuota šviesų kombinacija, 
galinti visiškai kitomis spalvomis 
nušviesti senos bažnyčios vaiz-
dą“, – kalbėjo V. Stasiukaitis.

Dirba daug metų
Kaip sakė „Audiotono“ ko-

mercijos direktorius, su Lietu-
vos bažnyčiomis įmonė ben-
dradarbiauja jau daugelį metų 
– 1994-aisiais įsteigta bendrovė 
viena pirmųjų šalyje pradėjo siū-
lyti profesionalią garso įrangą.

„Per beveik 20 metų skai-
čiuojančią mūsų įmonės istoriją 
būtų sunku suskaičiuoti visus jos 
įgyvendintus projektus – tarp jų 
ir kelios dešimtys bažnyčių tiek 
didmiesčiuose, tiek kaimeliuose. 
Garso sistemų sprendimai tokio 
tipo erdvėse visuomet projektuo-
jami atliekant akustinius patalpų 
matavimus, todėl „Audiotonui“ 

dažnai patikimi svarbūs ir sudė-
tingi projektai, tokie kaip Kauno 
Kristaus Prisikėlimo bažnyčios 
akustinė įranga ar visiškai naujai 
pastatytos Alvito Šv. Onos baž-
nyčios garso sistemos projekta-
vimas“, – sakė V. Stasiukaitis.

Kauniečių įmonės „Audioto-
nas“ vardas puikiai pažįstamas 
ne tik religinių namų atstovams, 
įmonės profesionaliai atliktais 
darbais naudojasi daugelis Lie-
tuvos kultūros centrų ir teatrų, 
savivaldybių, verslo įmonių, taip 
pat specializuoti įrangos sprendi-
mai naudojami Lietuvos Respu-
blikos Seime, Prezidentūroje ir 
kitose valstybinėse institucijose, 
taip pat neseniai pabaigtas vienas 
didžiausių kada nors įgyvendin-
tų įmonės projektų – įspūdingo 
dydžio Kauno Dariaus ir Girėno 
stadiono garso ir vaizdo sistemų 
įrengimas.

Kun. E. Vijeikis parapijiečiams 
dėkingas už palaikymą. (E. Vijeikio 
asmeninio archyvo nuotr.)

Kamajų Šv. Kazimiero bažnyčia sušvito naujomis spalvomis. („Audiotono“ nuotr.)

Modernus mikrofonas įrengtas 
ir pulpite, iš kurio kunigas sako 
pamokslą.

Šiuolaikiškas apšvietimas leidžia 
žaisti spalvomis. 

Ant bažnyčiose sienų kabėjo senos, dėmėtos ir prastai skambančios 
garso kolonėlės. 

skliautai ir sienos suskilę. Para-
pijiečiams noriu padėkoti už pa-
laikymą. Ir savo, ir parapijiečių 
vardu tariu ačiū Kamajų seniūni-
jos ūkininkams, ypač iniciatoriui 
– Kalvių ūkininkui Valdui Zovei, 
paaukojusiems lėšų šio projekto 
įgyvendinimui. Jų dėka įmonė 
„Audiotonas“ įrengė naują garso 
įrangą ir presbiterijos apšvieti-
mą“, – sakė kun. E. Vijeikis.

Anot klebono, daugiau šiuo 
metu maldoms namams lyg ir 
nieko netrūksta bei juokaudamas 
pridūrė, kad tik tikinčiųjų norė-
tųsi daugiau. 
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Pernai gaisruose šalyje žuvo 72 žmonės, 
iš jų – 5 Rokiškyje 

KRONIKA

Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento duo-
menimis, 2022 m. Lietuvoje 
kilo 8 410 gaisrų, juose žuvo 72 
žmonės, o 165 gyventojai patyrė 
traumų. Palyginti su 2021 m., 
kai kilo 8 333 gaisrai, kuriuose 
žuvo 94 gyventojai, pernai gais-
rų kilo 0,9 proc. daugiau, tačiau 
juose žuvo 22 gyventojais, arba 
23,4 proc., mažiau.

Du kartus daugiau
2017-2021 m. duomenimis, per 

metus vidutiniškai Lietuvoje kyla 
9986 gaisrai, kuriuose žūsta 90 
gyventojų, pernai gaisrų kilo 15,8 
proc. mažiau ir juose žuvo 18 gy-
ventojų, arba 20 proc., mažiau.

Gaisrų statistika liudija, kad 
kaimiškose vietovėse gaisruose 
žūsta daugiau žmonių nei mies-
tuose. 5-erių metų duomenimis, 
miesteliuose ir kaimo vietovėse 
gaisruose žuvusių žmonių vidur-
kis – 58 gyventojai, t. y. 1,8 karto 
daugiau nei miestuose. 2022 m. 
miestuose žuvo 24 gyventojai (33 
proc. žuvusiųjų), o miesteliuose ir 
kaimo vietovėse – 48 (67 proc.), 
tai yra 2 kartus daugiau nei mies-
tuose.

Antri po Vilniaus
Pernai vieno gaisro metu žuvo 

3 gyventojai, 4 gaisrai nusinešė 
po dvi žmonių gyvybes, o 61-ame 
gaisre žuvo po vieną gyventoją. 
2021 m. buvo kilę 8 gaisrai, ku-
riuose žuvo daugiau nei vienas 
žmogus.

2022 m. Vilniaus rajono savi-
valdybėje žuvo šeši gyventojai, 
5 – Rokiškio rajono savivaldy-
bėje, po 4 – Klaipėdos rajono ir 
Vilniaus miesto savivaldybėse, po 
3 –  Kėdainių, Raseinių, Pakruo-
jo rajonų ir Šiaulių bei Klaipėdos 
miestų savivaldybėse. Daugiausia 
žmonių žuvo Vilniaus (14 gyven-
tojų), Kauno (12) ir Panevėžio 
(11) apskrityse, mažiausiai – Tel-
šių (2), Tauragės (3) ir Alytaus (3) 
apskrityse.

100 tūkstančių šalies gyventojų 
pernai teko 2,6 gaisruose žuvusių 
žmonių. Šalies vidurkis viršytas 
Panevėžio (teko 5,2 gaisruose žu-
vusių žmonių), Utenos (4,8), Šiau-
lių (3,9), Tauragės (3,3) ir Mari-
jampolės (2,9) apskrityse.

Prarandame vyrus
Penkerių metų gaisrų statistikos 

duomenimis, vyrų gaisruose žūsta 
2,6 karto daugiau nei moterų. Per-

nai gaisruose žuvo 51 vyras, 18 
moterų, o trijų žuvusiųjų tapaty-
bė nenustatyta, t. y. vyrų žuvo 2,8 
karto daugiau nei moterų. Dienos 
metu (nuo 8 val. iki 22 val.) gais-
ruose žuvo 47 gyventojai (iš jų 38 
gyventojai – nuo 12 iki 22 val.), 
nakties metu gaisruose žuvo 25 
gyventojai (iš jų 14 gyventojų – 
nuo vidurnakčio iki 4 val.).

Daugiausia žmonių žuvo šešta-
dienį (17 gyventojų) ir sekmadienį 
(12), tragiškiausia mėnesio diena 
– 19-oji (ugnis pasiglemžė septy-
nių žmonių gyvybes), nuo 10-tos 
iki 24-os mėnesio dienos gaisruo-
se žuvo 43 žmonės, t. y. 60 proc. 
žuvusiųjų. Žuvusiųjų gaisruose 
žmonių amžiaus vidurkis – 65 
metai (nuo 45 metų iki 75 metų 
gaisruose žuvo 52 žmonės, t. y. 72 
proc. žuvusiųjų).

Bėda – rūkymas 
Dvidešimt šeši gyventojai žuvo 

dėl neatsargaus rūkymo,  16 – dėl 
neatsargaus žmogaus elgesio su 
ugnimi, 13 – dėl krosnių, židinių 
bei dūmtraukių įrengimo ir eks-
ploatavimo reikalavimų pažeidi-
mų bei gedimų, 10 – dėl elektros 
įrenginių, prietaisų, elektros ins-
taliacijos gedimų, 3 – dėl pašali-
nio ugnies šaltinio, 2 – dėl tyčinės 
žmonių veikos (padegimų), 2 – dėl 
kitų priežasčių.

Gaisrų metu ugniagesiai pernai 
išgelbėjo 126 gyventojus (užper-
nai – 113), 700 pastatų (705), 106 
transporto priemones (172), 896 
gyvūnus (3781).

Skaičius sumažėjo
Gyvenamosios paskirties pasta-

tuose pernai užgesintas 2 291 gais-
ras, arba 27,2 proc. visų gaisrų, o 
juose žuvo 59 gyventojai. Palygin-
ti su 2021 m. (kai gyvenamosios 

paskirties pastatuose kilo 2 582 
gaisrai, juose žuvo 72 gyvento-
jai), gaisrų skaičius čia sumažė-
jo 11,3 proc., o žuvusiųjų – 18,1 
proc. (žuvo 13 gyventojų mažiau). 
Pernai kaimiškose vietovėse ki-
lusių individualiųjų gyvenamųjų 
namų gaisruose žuvo 35 žmonės, 
palyginus su užpernai (kai šiuo-
se gaisruose žuvo 45 gyventojai), 
žuvusiųjų skaičius sumažėjo 22,2 
proc. (žuvo 10 gyventojų mažiau). 
2022 m. mažiau gaisrų kilo dėl už-
sidegusių suodžių individualiųjų 
gyvenamųjų namų dūmtraukiuose 
– kilo 94 gaisrais, arba 9,7 proc., 
mažiau nei užpernai. 

Miesteliai ir kaimai
Pernai 714 kartų liepsnojo pa-

galbinio ūkio paskirties pastatai 
(8,5 proc. visų gaisrų), dažniausiai 
degė ūkiniai pastatai (užgesinti 
286 gaisrai), pirtys (131), garažai 
(58) ir vasaros virtuvės (54), 861 
kartą degė transporto priemonės 
(10,2 proc. visų gaisrų), jų metu 
ugnis sugadino 472 lengvuosius 
automobilius, 99 gaisrai užgesin-
ti gamybos ir pramonės paskir-
ties pastatuose, t. y. 1,2 proc. visų 
gaisrų.

2022 m. miestuose užgesinti 3 
767 gaisrai (45 proc. visų gaisrų), 
o miesteliuose ir kaimo vietovėse 
– 4 643 (55 proc.). Ugnis sunai-
kino 218 pastatų, 192 transporto 
priemones, 597 gyvūnus, 3366 kv. 
m gyvenamojo ploto, o 7115 kv. m 
šio ploto buvo sugadinta.

Pagal apskritis
Daugiausia gaisrų užregistruota 

Vilniaus (2367 gaisrų) ir Kauno 
(1496) apskrityse, o mažiausiai – 
Tauragės (349) ir Marijampolės 
(420) apskrityse. Gaisrų skaičius, 
palyginti su 2021 m., sumažėjo 

Utenos (-11,5 proc.), Panevėžio 
(-5,2 proc.), Kauno (-4,4 proc.), 
Marijampolės (-4,1 proc.) ir Klai-
pėdos (-3,2 proc.) apskrityse, 
o daugiau jų kilo Alytaus (21,6 
proc.), Tauragės (11,2 proc.), Vil-
niaus (7,1), Telšių (0,2 proc.) ir 
Šiaulių (0,1 proc.) apskrityse.

Pagrindinės gaisrų priežastys 
– pašalinis ugnies šaltinis (22,9 
proc.), neatsargus žmonių elgesys 
su ugnimi (17,6 proc.), krosnių, 
židinių bei dūmtraukių įrengimo 
ir jų eksploatavimo reikalavi-
mų pažeidimai bei gedimai (16,2 
proc.), elektros įrenginių, prietai-
sų, elektros instaliacijos gedimai 
(9,8 proc.), žolės, ražienų, au-
galininkystės atliekų deginimas 
(6,9 proc.), transporto priemonių 
elektros instaliacijos gedimai 
(6,1 proc.), neatsargus rūkymas 
(2,1 proc.), savaiminis medžiagų 
užsidegimas (1,8 proc.). Be to, 
įregistruoti 222 padegimai (2,6 
proc.), 37 gaisrai (0,4 proc.) kilo 
dėl vaikų išdykavimo su ugnimi, o 
17 gaisrų (0,2 proc.) priežastys dar 
tiriamos.

Talkino kitoms tarnyboms
Be gaisrų gesinimo, ugniagesiai 

atliko ir 14 493 gelbėjimo darbus. 
Palyginti su užpernai, kai buvo 
atlikti 13 882 gelbėjimo darbai, 
pernai jų atlikta 4,4 proc. daugiau. 
Ugniagesiai gelbėtojai 6 620 kartų 
teikė pagalbą gyventojams buity-
je, iš jų 3 008 darbai –  techninė 
pagalba: nuo sniego ar vėjo nu-
griuvusių medžių, nukritusių šakų 
šalinimas, užklimpusių automobi-
lių ištraukimas ir kt. 2021 m. atlik-
ti 2789 techninės pagalbos darbai, 
t. y. 2022 m. šių darbų atlikta 7,9 
proc. daugiau.

4 367 kartus jie talkino kitoms 
specialiosioms tarnyboms, iš jų 
2 539 darbai – pagalba greitosios 
medicinos pagalbos darbuotojams 
(pernai šių darbų atlikta 21,1 proc. 
daugiau nei užpernai). 1638 kartus 
ugniagesiai padėjo žmonėms au-
toavarijose, kur, panaudoję speci-
aliąją gelbėjimo įrangą, iš sudau-
žytų automobilių išlaisvino 161 
nukentėjusį asmenį ir ištraukė 45 
žuvusiuosius.

367 kartus ugniagesiams gelbė-
tojams teko dirbti vandenyje ar ant 
ledo. Šių darbų metu jie ištraukė 
118 skenduolių (2021 m. – 106), 
iš jų 3 vaikus (3), bei išgelbėjo 40 
gyventojų (38). Daugiausia žmo-
nių nuskendo Vilniaus (21 gyven-
tojas) Kauno (20), Panevėžio (13) 
ir Utenos (12) apskrityse. Vyrų iš 
vandens telkinių ištraukta 4,1 kar-
to daugiau nei moterų (iš vandens 
telkinių ištraukta 21 moteris), nu-
skendusiųjų amžiaus vidurkis – 54 
metai.

Pernai 574 kartus ugniagesiams 
gelbėtojams teko budėti nukenks-
minant sprogmenis, 637 kartus 
likviduoti cheminius incidentus, 
89 kartus rinkti gyvsidabrį ir kt. 
Gelbėjimo darbų metu ugniagesiai 
išgelbėjo dar 343 gyventojus, iš jų 
40 vaikų.

Priešgaisrinės apsaugos ir 
gelbėjimo departamento inf. 

Moteris iki šiol 
negrįžo

Kumščiu aiškinosi 
santykius

Prireikė pagalbos 
išlaužti duris

Ištraukė į duobę 
įkritusį žmogų

Užklimpo GMP 
automobilis

Sausio 13 d.  Rokiškyje, Jaunys-
tės gatvėje, iš namų išėjo ir iki 
šiol negrįžo moteris (gim. 1951 
m.). Policija prašo pastebėjus 
šią moterį pranešti tel. 112.

Sausio 17-sios naktį, 1.30 val., 
Rokiškio rajone, neblaivus (1,46 
prom. girtumas) vyras (gim. 
1960 m.) smurtavo prieš neblai-
vią (1,56 prom. girtumas) moterį 
(gim. 1965 m.). 
Įtariamasis sulaikytas.

Sausio 18 dieną, 17.02 val., Ro-
kiškio priešgaisrinės gelbėjimo 
tarnybos ugniagesiai gavo pra-
nešimą, kad Barkiškio g., Obelių 
priemiesčio kaime, Obelių se-
niūnijoje, reikalinga pagalba ati-
daryti namo duris, galimai namo 
savininkui sutrikusi sveikata.
Atvykus ugniagesiams, išlauž-
tos namo durys, į vidų įleisti po-
licijos pareigūnai.

Sausio 16 dieną, pirmadienį, 
Rokiškio priešgaisrinės gelbėji-
mo tarnybos ugniagesiai gavo 
pranešimą, kad Perkūno g., 
Rokiškio mieste, žmogus įkrito 
į garažo duobę, todėl reikalinga 
pagalba.
Atvykę ugniagesiai žmogų iš-
kelė iš garažo duobės, jis buvo 
sąmoningas. Buvo iškviesti ir 
Greitosios medicinos pagalbos 
medikai, kurie minėtą pilietį išsi-
vežė atlikti medicininę apžiūrą.

Sausio 17 d.  9 val. 57 min. iš 
greitosios medicinos pagalbos 
gautas pranešimas, kad Pan-
dėlio seniūnijoje, Stasiūniečių 
kaime, reikalinga pagalba iš-
traukti užklimpusį greitosios au-
tomobilį. Atvykus priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybai, panaudojus 
automobilinę gervę ir buksyra-
vimo lyną, automobilis buvo iš-
trauktas.Išskirtos gaisrus sukeliančios priežastys.

Praėjusių metų gasirų statistika šalyje.
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INFORMACIJA APIE TERITORIJŲ PLANAVIMĄ
Vadovaujantis 2019-04-16 Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 

įsakymu Nr. AV-358 „Dėl Rokiškio miesto teritorijos tarp Panevėžio g., Vilties g. ir P. 
Širvio g. detaliojo plano rengimo organizavimo, finansavimo ir planavimo tikslų“  pa-
rengtas detalusis planas

Planavimo organizatorius – Rokiškio rajono  savivaldybės administracijos direktorius, 
Respublikos g. 94, Rokiškis, tel. (8-458 ) 71433, el. p.: savivaldybe@rokiskis.lt.  Atsakingas 
asmuo – Ingrida Trumpaitė, tel. (8 699)53582, el. p.: i.trumpaite@rokiskis.lt

Detaliojo plano tikslai: 
- detalizuoti Rokiškio miesto bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalo-

muosius reikalavimus; 
- nustatyti užstatytos teritorijos naudojimo reglamentus;
- suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą; 
- nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; 
- suformuoti Optimalią urbanistinę struktūrą; 
- numatyti žemės sklypų suformavimo ir pertvarkymo galimybes, suformuojant bendro 

naudojimo teritorijų, inžinerinės infrastruktūros ir kitus žemės sklypus; 
- suplanuoti daugiabučių gyvenamųjų namų eksploatacijai reikalingus racionalius žemės 

sklypus; 
- nustatyti žemės naudojimo būdus; 
- numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį. 

Papildomi reglamentai:
- numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudoji-

mui; numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis; 
- nustatyti viešųjų erdvių išdėstymą; 
- suplanuoti poilsio, sporto, vaikų žaidimo aikštelių išdėstymą; 
- įvertinti ir suplanuoti automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymą; 
- suplanuoti atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymą. 

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Kelprojektas“, Žalgirio g. 90, Vilnius, tel. (8 5) 234 
3722, PV Rūta Garuckienė, mob. tel. 8 699 79322, el. p. rutagaruckiene@yahoo.com

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti projekto organizatoriui 
raštu adresu Respublikos g. 94, Rokiškis arba el. paštu: i.trumpaite@rokiskis.lt, Lietuvos 
Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valsty-
binės  priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-73-19-226) iki vie-
šojo susirinkimo pabaigos. 

Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas Rokiškio rajono  savivaldybės  
skelbimų lentoje nuo 2023-01-24 iki 2023-02-08. Viešas susirinkimas vyks nuotolinės 
vaizdo transliacijos būdu 2023 m. vasario 8 d. 17 val. pagal žemiau pateiktą prisijungi-
mo prie tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos nuorodą (nuoroda bus aktyvinta ne 
vėliau kaip 15 min. iki susirinkimo pradžios):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzdkY2U3NWUtZmYw-
Mi00M2ZkLTg3ZTUtYWNhMjQ1M2Q4YWE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22
%3a%22a2728528-eff8-409c-a379-7d900c45d9ba%22%2c%22Oid%22%3a%227b921dfd-
4de2-4cf4-ab11-fee946b14389%22%7d

 
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai, parengto projekto sprendinius gali apskųsti 

Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Vienuolio 
g. 8, 01104 Vilnius, per mėnesį nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą išsiuntimo dienos.

Užs. Nr. 2050

Vadovaujantis 2019-04-16 Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 
įsakymu Nr. AV-357 „Dėl Rokiškio miesto teritorijos tarp Kauno g., Algirdo g. ir M. 
Riomerio g. detaliojo plano rengimo organizavimo, finansavimo ir planavimo tikslų“  
parengtas detalusis planas

Planavimo organizatorius – Rokiškio rajono  savivaldybės administracijos direktorius, 
Respublikos g. 94, Rokiškis, tel. (8-458 ) 71433, el. p.: savivaldybe@rokiskis.lt.  Atsakingas 
asmuo – Ingrida Trumpaitė, tel. (8 699)53582, el. p.: i.trumpaite@rokiskis.lt

Detaliojo plano tikslai: 
- detalizuoti Rokiškio miesto bendrajame plane nustatytus teritorijų naudojimo privalo-

muosius reikalavimus; 
- nustatyti užstatytos teritorijos naudojimo reglamentus;
- suplanuoti optimalų planuojamos teritorijos inžinerinių komunikacijų koridorių tinklą; 
- nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas; 
- suformuoti Optimalią urbanistinę struktūrą; 
- numatyti žemės sklypų suformavimo ir pertvarkymo galimybes, suformuojant bendro 

naudojimo teritorijų, inžinerinės infrastruktūros ir kitus žemės sklypus; 
- suplanuoti daugiabučių gyvenamųjų namų eksploatacijai reikalingus racionalius žemės 

sklypus; 
- nustatyti žemės naudojimo būdus; 
- numatyti susisiekimo komunikacijas ir joms funkcionuoti reikalingų servitutų poreikį. 

Papildomi reglamentai:
- numatyti teritorijas želdynų plėtrai, priemones jiems atkurti, esamų apsaugai ir naudoji-

mui; numatyti funkcinius ir kompozicinius ryšius su gretimomis teritorijomis; 
- nustatyti viešųjų erdvių išdėstymą; 
- suplanuoti poilsio, sporto, vaikų žaidimo aikštelių išdėstymą; 
- įvertinti ir suplanuoti automobilių stovėjimo aikštelių išdėstymą; 
- suplanuoti atliekų surinkimo konteinerių aikštelių išdėstymą. 

Detaliojo plano rengėjas – UAB „Kelprojektas“, Žalgirio g. 90, Vilnius, tel. (8 5) 234 
3722, PV Rūta Garuckienė, mob. tel. 8 699 79322, el. p. rutagaruckiene@yahoo.com

Pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti projekto organizatoriui 
raštu adresu Respublikos g. 94, Rokiškis arba el. paštu: i.trumpaite@rokiskis.lt, Lietuvos 
Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valsty-
binės  priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-73-19-224) iki vie-
šojo susirinkimo pabaigos. 

Parengtas detalusis planas bus viešai eksponuojamas Rokiškio rajono  savivaldybės  
skelbimų lentoje nuo 2023-01-24 iki 2023-02-08. Viešas susirinkimas vyks nuotolinės 
vaizdo transliacijos būdu 2023 m. vasario 8 d.  17 val. pagal žemiau pateiktą prisijungi-
mo prie tiesioginės internetinės vaizdo transliacijos nuorodą (nuoroda bus aktyvinta ne 
vėliau kaip 15 min. iki susirinkimo pradžios):

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzdkY2U3NWUtZmYw-
Mi00M2ZkLTg3ZTUtYWNhMjQ1M2Q4YWE5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22
%3a%22a2728528-eff8-409c-a379-7d900c45d9ba%22%2c%22Oid%22%3a%227b921dfd-
4de2-4cf4-ab11-fee946b14389%22%7d

 
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai, parengto projekto sprendinius gali apskųsti 

Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos Vienuolio 
g. 8, 01104 Vilnius, per mėnesį nuo atsakymo į pateiktą pasiūlymą išsiuntimo dienos.

Užs. Nr. 2051
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Rokiškio rajono savivaldybės administ-
racija skelbia konkursą į Rokiškio rajono 
savivaldybės administracijos Strategi-
nio planavimo ir investicijų skyriaus vy-
riausiojo specialisto pareigas (karjeros 
valstybės tarnautojas, pareiginės algos 
koeficientas – 9). Išsamesnė informa-

cija Rokiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje 
adresu http://www.rokiskis.lt. arba https://portalas.vtd.
lt/lt/strateginio-planavimo-ir-investiciju-skyriaus-vy-
riausiasis-specialistas-karjeros-valstybes-tarnauto-
jas-322;52414.html

Užs. 2052

BUTŲ PIRKIMO SKELBIMAS
Perkančioji organizacija: Rokiškio rajo-
no savivaldybės administracija (kodas 
188772248, Respublikos g. 94, 42136 
Rokiškis).
Pirkimo objektas: Rokiškio mieste 
perkami 1 vieno kambario ir 1 dvie-
jų kambarių butai; Obelių mieste – 1 

dviejų kambarių butas; Juodupės miestelyje – 1 dviejų 
kambarių butas su visais komunaliniais patogumais. 
Butai su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, 
dušine), mediniuose ar karkasiniuose namuose bei bu-
tai, kurių nusidėvėjimas yra didesnis kaip 60 proc., nebus 
perkami.
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pasta-
tų 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 ne-
kilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos 
daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Paraiškos vertinimo kriterijai: kaina, buto techninė būklė 
ir energinio naudingumo klasė.
Pirkimo dokumentus galima gauti gali gauti savivaldybės 
administracijoje, Respublikos g. 94, Rokiškyje, prieš tai 
pasiskambinę Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėjo pa-
vaduotojai Ernestai Jančienei, mob. +370 660 49 589 arba 
rasti internete adresu www.rokiskis.lt naujienų skiltyje.
Informacija teikiama mob. +370 660 49 589, el. paštu e.
janciene@rokiskis.lt.
Paraiškos pateikimo vieta: Respublikos g. 94, Rokiškyje 
(atvykus pasiskambinti Turto valdymo ir ūkio skyriaus ve-
dėjo 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 nuro-
domas 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 asme-
niui teikti paraišką ir derėtis dėl buto pardavimo (jei pa-
raišką 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, Rokiš-
kyje.

Užs. 2045

Sausio 27 d. (penktadienį) 10 val. šaukia-
mas Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 
posėdis. Posėdis vyks Rokiškio rajono savi-
valdybės I a. salėje. Tarybos posėdžio dar-
botvarkė ir sprendimų projektai skelbiami 
interneto svetainėje adresu: http://old.ro-
kiskis.lt/lt/e-demokratija/posedziai.html

Viešoji įstaiga Rokiškio rajono ligoninė, juridinio asmens kodas 173224274, V. Lašo g. 3, 
Rokiškis, skelbia viešus konkursus šioms pareigoms eiti:
1. VšĮ Rokiškio rajono ligoninės vidaus ligų profilio skyriaus vedėjo-gydytojo (pagal li-
cenciją). Terminuota darbo sutartis penkerių metų kadencijai.
2. VšĮ Rokiškio rajono ligoninės vidaus ligų profilio skyriaus vyresniojo slaugytojo.
Pretendentų dokumentai pateikiami per Valstybės tarnybos valdymo informacinę siste-
mą iki 2023 m. sausio 27 d. įskaitytinai. Detalesnė informacija apie konkursus skelbiama 
Valstybės tarnybos departamento informacinėje sistemoje ir VšĮ Rokiškio rajono ligoni-
nės interneto svetainėje.
Informacija pasiteiravimui: tel. (8 458) 55105, el. p. personalas@rokiskioligonine.lt

Užs. 2049Užs. 2047

Informacija pradedantiesiems vairuotojams, 
pažeidusiems KET. Kada reikia baigti 
papildomus vairuotojų mokymus?

Karo pabėgėlių Ukrainos dėmesiui

Jei esate pradedantysis vai-
ruotojas, t. y. neturite 2 metų 
stažo, ir sukėlėte eismo įvykį, per 
kurį buvo sutrikdyta eismo da-
lyvio sveikata ar pažeidėte bent 
vieną iš žemiau įvardytų KET 
reikalavimų, turite baigti papil-
domą vairuotojų mokymą.

Tai reikia padaryti per vienus 
metus nuo nutarimo (teismo nuos-
prendžio), kuriuo esate pripažintas 
padariusiu teisės pažeidimą, įsitei-
sėjimo dienos ar nuo administraci-
nio nurodymo, surašyto padarius 
administracinį nusižengimą, įvyk-
dymo dienos. Tais atvejais, kai teis-
mo nuosprendžiu ar baudžiamuoju 
įsakymu skiriamas areštas arba 
terminuotas laisvės atėmimas ir pa-
skirtos bausmės vykdymas neatidė-

tas, papildomą vairuotojų mokymą 
privaloma baigti per vienus metus 
nuo paskirtos bausmės atlikimo.  
Mokytis galima bet kurioje tokius 
mokymus organizuojančioje vaira-
vimo mokykloje.

KET reikalavimai, kuriuos pa-
žeidus reikia baigti papildomus 
mokymus:

Vykdyti vairuotojų pareigas pės-
tiesiems;

laikytis lenkimo taisyklių;
vairuojant nesinaudoti mobilio-

jo ryšio priemonėmis;
laikytis eismo reguliavimo si-

gnalų;
KET nustatyta tvarka naudoti 

įspėjamuosius signalus;
laikytis važiavimo per sankryžas 

tvarkos;

vairuotojams naudoti saugos 
diržus, motociklininko šalmus;

neviršyti nustatyto greičio;
nevairuoti transporto priemonių 

neblaiviems. 
Informacija nebaigusiems papil-

domų mokymų.
Jei per vienus metus nebaigėte 

papildomų vairuotojų mokymų, 
Jūs praradote teisę vairuoti ir Jūsų 
pažymėjimas nebus keičiamas į ga-
liojantį 10 metų. Teisė vairuoti bus 
grąžinta tik perlaikius vairavimo 
egzaminus (teorijos ir praktikos), 
tuomet bus išduodamas naujas 3 
metus galiojantis vairuotojo pažy-
mėjimas. 

Rokiškio policijos 
bendruomenės pareigūno inf. 

Migracijos departamentas in-
formuoja, kad pabėgėliai, anks-
čiau gavę leidimus plastikinėmis 
kortelėmis, galiojančius iki 2023-
03-04, dabar gali pradėti supa-
prastintą šių dokumentų pakeiti-
mo procedūrą.

Norint prasitęsti leidimą gyven-
ti, reikia susikurti paskyrą svetai-
nėje www.migracija.lt pasirinktu 
elektroninio pašto adresu (reko-
menduojame naudoti elektroninio 
pašto adresą, kuris buvo nurodytas 
pirmą kartą registruojantis Migra-
cijos departamente), užpildyti an-

ketą ir pateikti reikiamą informaci-
ją apie save.

Užsieniečiai gautą dokumentą 
ras savo Migracijos departamento 
Informacinės sistemos „MIGRIS“ 
paskyrose ir galės išsisaugoti savo 
išmaniuosiuose įrenginiuose arba 
atsispausdinti.

Kviečiame nelaukti paskutinės 
minutės ir prašymus dėl leidimų 
gyventi pratęsimo pradėti pildyti 
jau dabar. Jei reikės pagalbos, pra-
šome kreiptis į Civilinės metrikaci-
jos ir archyvų skyrių (Respublikos 
g. 94, Rokiškis). Darbuotojų kon-
taktai: skyriaus vedėja Aistė Skete-

rytė-Jasinevičienė, tel.: (8 458) 71 
153, 8 690 24 259, vyr. specialis-
tė Gražina Švanienė, tel. 8 693 51 
377.

Daugiau informacijos ukrainie-
čių kalba ir vaizdinę instrukciją, 
kaip kreiptis dėl leidimo laikinai 
gyventi Lietuvoje pakeitimo (pra-
tęsimo), galima rasti čia:

h t tps : / /migrac i j a . l rv. l t / l t /
naudinga- informaci ja /ukra i-
na-ukrayina-ukraina-ukraine/
t s i f rov i -dozvo l i -na - t imcha-
s o v e - p r o z h i v a n n i a - u - l i t -
vi-dlia-bizhentsiv-viini-z-ukrayini
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PASLAUGOS

NEKILNOJAMAS 
TURTAS

Tvarkingą 2 kambarių butą 
Rokiškyje (1 a., yra 2 sandėliukai, 
įstiklintas balkonas).  
Tel. 8 673 30 382
...........................................................
2 kambarių butą Panevėžio g. 14 
(7 a., namas renovuotas, langai į 
abi puses, butas labai šiltas, rami 
laiptinė). Tel. 8 634 88 847
...........................................................
Geros būklės 2 kambarių butą 
Panevėžio g. 14 (4 a., ką tik 
renovuotas namas, yra liftas, 
rakinama laiptinė). Kaina 55 000 
Eur. Tel. 8 620 42 656
...........................................................
2 kambarių butą Jaunytės g. (4 a., 
reikalingas pilnas remontas). Kaina 
30 000 Eur (derinama).  
Tel. 8 622 10 728
...........................................................
2 kambarių butą Širvio g. 4 (4 a., 
naujesnės statybos namas, geras 
išplanavimas, visai šalia mokykla, 
baseinas, prekybos centras). Kaina 
41 000 Eur. Tel. 8 600 98 909
...........................................................
Pradėtą renovuoti Alytaus gamybos 
namą Žiobiškyje (plastikiniai 

langai, papildomai apšiltintas antras 
aukštas, kamino įdėklas, nauja el. 
instaliacija ir san. mazgas, po namu 
garažas, rūsys, katilinė; ūkinis, 22 a 
kraštinis sklypas, 150 m iki ežero). 
Kaina 25 000 Eur. Tel. 8 615 53 643, 
tel. +447405837810
...........................................................
Tvarkingą 4 kambarių butą (2 
a. mūriniame name arba keičiu į 
namą ar vienkiemį). Siūlyti įvairius 
variantus ir rajonus.  
Tel. 8 606 00 103
...........................................................
2 kambarių butą su daliniais 
patogumais Respublikos g. 42-5 (yra 
malkinė, žemės). Tel. 8 636 41 089
...........................................................
2 kambarių butą be patogumu (yra 
garažas). Tel. 8 636 41 089
...........................................................
Dviejų kambarių butą (55 kv. m) 
su rūsiu Jaunystės g., Rokiškyje 
(tvarkinga suremontuota laiptinė, 
rakinamos laiptinės durys, 
greta namas visada rasite vietos 
automobiliui, kokybiškas plytinis 
namas). Tel. 8 686 54 126
...........................................................
Keičiu 4 kambarių tvarkingą butą į 
namą. Tel. 8 674 41 075
...........................................................
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 
ir 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 a., du rūsiai, pastovi vieta 
automobiliui). Kaina 25 000 Eur. 
Tel. 8 621 27 880
...........................................................
Parduodamas mūrinis 2 a. 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. 
Visa informacija tel. 8 685 86 234

PERKA

PARDUODA

Naujo, lakuoto parketo 
šlifavimas. Senų dažytų grindų 

restauravimas. Parketo klojimas, 
lakavimas. 

Tel. 8 699 94 662

Statybinę medieną. Atliekame miško 
tvarkymo darbus. Tel. 8 656 51 760
...........................................................
Atliekame suvirinimo darbus 
atvykstant. Teikiame krovinių 
transporto paslaugas.  
Tel. 8 607 03 608
...........................................................
Kondicionierius, šilumos siurblius 
oras-oras, oras-vanduo. Šilumos 
siurbliai: patogus ir saugus šildymo 
būdas, apsauga nuo drėgmės ir 
pelėsio, paprastas valdymas ir 
temperatūrų reguliavimas, įrenginys 
vasarą naudojamas ir kaip oro 
kondicionierius. Galimybė pirkti 
išsimokėtinai. Tel. 8 649 39 358
...........................................................
Autoservisas. Autoelektrikas, 
automechanikai. Patikriname 
automobilį ir informuojame 
apie gedimus. Transportuojame 
automobilį iš ir į namus bei TA 
apžiūrą. Visus darbus deriname 
su klientu. Suteikiame garantiją 
atliktiems darbams.  
Tel. 8 636 44 447
...........................................................
Stogų dengimas, karkasų statimas, 
fasadų apkalimas, konsultacija. 
Galimas medžiagų apskaičiavimas 
ir pristatymas. Daugiau informacijos 
telefonu. Tel. 8 680 17 487
...........................................................
Kokybiškai ir greitai remontuojame 
daugiabučių laiptines. Taip pat 
atliekame visus kitus vidaus apdailos 
darbus. Stogų dengimas prilydoma 
danga. Tel. 8 605 03 052
...........................................................
Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, atsijas, 
durpes, juodžemį. Statybinio laužo, 
grunto išvežimas. Vežame mažais 
ir dideliais kiekiais, padidinto 
pravažumo transportu. Automobilių, 
krovinių, žemės ūkio technikos 
transportavimas. Tel. 8 604 86 441
...........................................................
Valome kaminus, krosnių angis. 
Atliekame smulkius remonto, 
santechnikos, griovimo darbus. 
Pjaunam 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 odą 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

Perkame miškus rokiškio ar 
aplinkiniuose rajonuose.  
Tel. 8 677 08977
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PARDUODA

C formos kultivatoriaus spyruokles. 
Didžiąsias akėčias (25 Eur/vnt.). 
„Karpatec“ ekskavatoriaus kaušus, 
cilindrus, siurblius, paskirstytojus. 
2 kultivatorius (prikabinamas 3,2 
m pločio, naudojamas prie MTZ-82 
traktoriaus, o pakabinamas 1,6 m 
pločio prie T-25 traktoriaus, didesnio 
kaina 250 Eur, mažesnio 80 Eur). 
Tel. 8 614 60 187
...........................................................
„Jamz 238“ variklį (geros būklės, 
pilnos komplektacijos, galima 
užvesti bei pristatyti į reikiamą 
vietą). Kaina 2200 Eur.  
Tel. 8 682 77 421 (Kupiškis)
...........................................................
„Iseki“ su frontaliniu krautuvu (TA 
2 m., 25AG, 18,5 kW, yra padargų, 
itališkas mulčeris plaktukinis, 155 
cm, freza 150 cm, nauji peiliai 
frezos, plūgas 2 korpusų). Kaina 11 
500 Eur (derinama).  
Tel. 8 675 88 304 (Kupiškis)
...........................................................
Naudotus skriemulius (12, 13, 20, 
22 cm diametro). Tel. 8 682 30 962
...........................................................
Prie traktoriaus priekabą (stipriai 
padaryta 2,20 m ant 1,50 m). Kaina 
300 Eur. Tel. 8 630 53 487
...........................................................
Tvarkingą „MTZ-50“ su 80 varikliu. 
Kaina 4100 Eur. Tel. 8 645 14 265 
(Kupiškis)
...........................................................
5 korpusų vartomą plūgą kartu su 
žiediniu žemės lyginimo volu (pa-
gamintas 2006 m., mažai naudotas, 
galio poreikis korpusui 25 AG). 
Kaina 9 000 Eur. Tel. 8 621 27 880

PARDUODA

Traktoriuką „Jonsered“ (2011 m., 
variklis su tepalo filtru 16,5 hp, pa-
varų dėžė rankinis automatas, deka 
dviejų peiliu su šoniniu išmetimu 
107 cm pločio, pakeisti tepalai filt-
rai). Kaina 1 350 Eur.  
Tel. 8 674 53 910 (Kupiškis)
...........................................................
„Husqvarna“ (2 kW). Kaina 160 
Eur. Tel. 8 675 88 304 (Kupiškis)

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA 
IR JŲ DALYS

SODO, DARŽO 
TECHNIKA

PARDUODA

„Mazda 323F“ (1,5 l, 65 kW, 
benzinas/dujos, TA iki 2024-05-24, 
skubiai iki 22 d. išvykstu į užsienį, 
be perrašymo). Galutinė kaina 450 
Eur. Tel. 8 628 98 127
...........................................................
„Volvo S60“ (2,4 l, dyzelis, 
automatas, TA galioja dar metams, 
kaina 800 Eur). „Volkswagen 
Sharan“ (2000 m., 1,9 l, 85 kW, 
kaina 1 500 Eur). Tel. 8 606 68 316
...........................................................
„MAN“ savivartį su kranu 
(padangos kaip naujos, TA kas 
5 metus, ES registruotas kaip 
istorinis). Kaina 5 100 Eur.  
Tel. 8 675 88 304 (Kupiškis)
...........................................................
„Fiat Ducato“ (2006 m.). Kaina 
2000 Eur. Tel. 8 614 35 394 
(Kupiškis)

PARDUODA

Vieną kartą naudotus 1 t maišus (4 
užkabinimo kilpos, įpylimo ir išpyli-
mo anga, išmatavimai 95x95x150 
cm). Tel. 8 614 60 187
...........................................................
Stiklą (6 mm storio, 91x25 cm, 6 
vnt. ir 4 mm, 157x35 cm 2 vnt.). 
Lankstų varinį kabelį (4x16, ilgis 4 
m, kaina 10 Eur). Tel. 8 682 30 962
...........................................................
Įvairius elektros kabelius (1 metro 
kaina nuo 0,50 Eur.).  
Tel. 8 611 34 820
...........................................................
Sausą statybinę medieną.  
Tel. 8 607 56 198
...........................................................
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

STATYBINĖ 
MEDŽIAGOS, ĮRANKIAI

„Audi A6 C5“ (1998 m., 1,9 l, 
81 kW, universalas, tvarkinga, 
nereikalaujanti jokių investicijų). 
Kaina 1 800 Eur. Tel. 8 686 85 994
...........................................................
„Passat B4“ (1996 m., 1,9 l, 66 kW, 
TA iki 09 mėn.). Kaina 500 Eur.  
Tel. 8 622 00 057
...........................................................
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
...........................................................
Padangas (R17 225/50 4 vnt.).  
Tel. 8 672 99 407
...........................................................
„Opel Zafira“ dalimis (2002 m., 2,2 
l, dyzelis). Tel. 8 618 60 281
...........................................................
Starterius, generatorius „Audi“, 
„VW“, „Volvo“. Naujas „VAZ“ 
dalis. Dalimis „Audi A6“ (1995 m., 
2,5 l, 103 kW), C4 (1992 m., 85 
kW). Tel. 8 698 55 357
...........................................................
Automobilio „Audi“ galinį bamperį 
(gamykliniai Nr. DNW 11278, 
893807301). Tel. 8 679 95 305
...........................................................
„SAAB 9-3“ lengvojo lydinio 
ratlankius su vasarinėmis 
padangomis (205/55 R16 91V, 
2020 m., ratlankiai turi pabraižymų, 
naudotos vieną sezoną). Kaina už 
komplektą, derinama. Kaina 160 
Eur. Tel. 8 625 35 526
...........................................................
Automobilinį radijo imtuvą 
„Bylina-207“. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962
...........................................................
„Seat Leon“ dalimis (2006 m., 2,0 l, 
103 kW). Tel. 8 655 08 291
...........................................................
„Hyundai Tucson“ variklio dangtį ir 
galinį reduktorių. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 624 13 037
...........................................................
„Volkswagen Sharan“ duris, 
žibintus, bamperius, dangčius, 
radiatorius, dėžę. Tel. 8 607 56 198

Ratlankius: „Toyota“ (R17 5/114), 
„Hyundai Tucson“ (R16 5/114), 
„Nissan Qashqai“ (R17 5/114). 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 685 75 884
...........................................................
Kuro purkštukus tinkančius 
„BMW-530D“ (3,0 l, D, 135 kW), 
„BMW-730D“ (3,0 l, D, 135 kW, 
kodas 0445110029-0986435010, 
yra 5 vnt., vienas restauruotas, 
kaina 60 Eur., keturi tikrinti, 
atitinka visus parametrus, kaina 
po 40 Eur, analogai: 0445110007, 
0986435010). Tel. 8 636 00 696
...........................................................
„Mercedes Benz Vito“ dalimis (2002 
m., 2,2 l, CDI, 90 kW).  
Tel. 8 672 99 407
...........................................................
„Audi A4 B5“ 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

PERKA

TRANSPORTO 
PRIEMONĖS 
IR JŲ DALYS

ŽEMĖS SKLYPAI

PARDUODA

Dirbamos žemės sklypą Pandėlio
sen. (7,3431 ha, kadastro nr. 
7350/0003:189). Kaina 6 000 Eur/
ha. Tel. 8 611 01 421
...........................................................
Sklypą (6,29 ha) prie Sartų ežero ir 
Šventosios upės, Kalbutiškių km. 
(prie gero kelio, kraštinis, galimos 
statybos). 1 ha kaina 7 000 Eur.  
Tel. 8 698 55 357
...........................................................
Du sklypus Steponių soduose (24 a, 
rami, graži vieta). Kaina 2 950 Eur. 
Tel. 8 621 04 666
...........................................................
Brandų mišką su žeme (1,48 ha, 
kadastro nr. 735700060020).  
Tel. 8 682 47 866
...........................................................
Žemės ūkio paskirties žemės sklypą 
(5,09 ha) su gyvenamuoju namu ir 
ūkiniais pastatais Rokiškio r., Obelių 
sen., Šapelių k. 1. Tel. 8 671 19 195, 
8 606 39696 (Zarasai)
...........................................................
Parduodami įvairaus dydžio 
(9,10 11 a.) namų valdos sklypai 
Velniakalnio kaime (už sodų). 

Puikus privažiavimas visais metų 
laikais. Atlikti matavimai, pakeista 
paskirtis. Kaina 4 999 Eur.  
Tel. 8 673 23 616

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

NUOMA

Nuo sausio 22 d. išnuomojame 
erdvų vieno kambario butą (5 a., 
yra baldai, su augintiniais ir mažais 
vaikais neskambinti).  
Tel. 8 618 71 775
...........................................................
Nuo vasario 1 d. P. Širvio g. 4 
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
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BUITINĖ TECHNIKA

VAIZDO, GARSO 
IR KOMPIUTERINĖ 

TECHNIKA

MAISTO PRODUKTAI

TELEFONAI

PARDUODA

Naują indų džiovyklę dviejų aukštų 
(galiu siusti paštomatu, dėžutėje 
supakuota). Kaina 12 Eur.  
Tel. 8 675 88 304 (Kupiškis)
...........................................................
Siurblį robotą su plovimo funkcija 
„Mi Robot Vacuum mop 2 Lite“ 
(naujas, nenaudotas supakuotas). 
Kaina 110 Eur (derinama).  
Tel. 8 605 05 564

PARDUODA

„iPhone 12“ (64 GB, nuo pirkimo 
pradžios naudotas su dėkliuku ir 
stikliuku, nugarėlėje vos matosi 
naudojimo smulkūs pabraižymai, 
skilęs apsauginis stikliukas, baterija 
86 proc.). Kaina 420 Eur.  
Tel. 8 625 05 409
...........................................................
Gerai veikiantį telefoną „Samsung 
J5“. Kaina 45 Eur. Tel. 8 636 60 070
...........................................................
Puikios būklės „Apple iPhone 6S“ 
(su 32 GB Gold, visą laiką nešiotas 
tik su dėklu ir apsauginiu stikliuku, 
battery Health 68 proc.). Kaina 60 
Eur (derinama). Tel. 8 647 46 059
...........................................................
„Samsung Galaxy S20“ (128 GB, 
pilkos spalvos, būklė ideali, yra 
dėžutė, kroviklis, dėkliukas). Kaina 
250 Eur. Tel. 8 626 56 912
...........................................................
Gerai veikiantį telefoną (akumulia-
torius laiko gerai). Kaina sutartine. 
Atsakau tik į žinutes.  
Tel. 8 649 25 643
...........................................................
Gerai laikantį telefono „Nous“ aku-
muliatorių. Tel. 8 608 07 150
...........................................................
Telefoną „Samsung“. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 609 38 938

PARDUODA

Geros būklės lovytę su čiužiniu
mergaitei (išmatavimai: 160x80 cm). 
Galiu atvežti. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 696 65 249
...........................................................
Vaikišką lovytę su čiužiniu. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 678 09 998
...........................................................
Moksleiviams padedančią medžiagą 
pasiruošti egzaminams   
Tel. 8 688 09 949
...........................................................
Lovą be defektų. Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 625 16 803
...........................................................
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 
„Piccolo Klupš“, kaina 25 Eur). 
Gultuką „Babybjorn“ (kaina 35 
Eur). Tel. 8 608 48 231 (Zarasai)

PARDUODA

Arbatos grybą. Brandintus obuolių 
sūrius. Naminius kiaušinius (kaina 
2,50 Eur). Tel. 8 651 97 818

PARDUODA

Minamą treniruoklį-dviratį. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 646 49 930
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). Gerai veikiantį kroviklį 
„Dell“ nešiojamam kompiuteriui. 
Akumuliatorių „Acer“ nešiojamam 
kompiuteriui. Tel. 8 608 07 150
...........................................................
Nešiojamąjį kompiuterį „Asus 
I5“ (10 Wind., kaina 120 Eur). 
Nešiojamąjį kompiuterį Asus (10 
Wind, kaina 65 Eur).  
Tel. 8 676 02 458
...........................................................
Naują planšetinį kompiuterį 
„Samsung Galaxy Tab A8“. Kaina 
230 Eur (derinama).  
Tel. 8 626 40 546

GYVŪNAI
PARDUODA

Naują draskyklę katėms. Kaina 50 
Eur. Tel. 8 611 43 533
...........................................................
Pigiai šieno rulonų (6 vnt.) ir kt. 
šieną. Tel. 8 458 73015,  
8 627 79 068
...........................................................
Pavalkus arkliui su priedais. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 682 30 962

DOVANOJA
Dovanojame pusės metų kalytę 
(pasiimti kuo skubiau).  
Tel. 8 607 08 239

BALDAI

PARDUODA

Šviestuvą. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 678 09 998
...........................................................
Atiduodu už simbolinę kainą: sofą, 
fotelius, staliuką, stalą su 6 kėdėmis. 
Tel. 8 652 82 907
...........................................................
Išskirtinio dizaino dvigulę lovą su 
čiužiniu (160x200 cm, yra dėžės 
patalynei, apšvietimas ant spintelių 
ir apačioje aplink lovą, bendras 
plotis 305 cm, lova išardyta, italų 
gamybos, prie jos galime pasiūlyti 
ir 4 durų spintą, buvo komplekte). 
Kaina 680 Eur. Tel. 8 687 91 742
...........................................................
Kampą su miegama funkcija ir 
žurnalinį staliuką. Kaina 400 Eur. 
Tel. 8 615 92 729
...........................................................
Trijų durų spintą. Išsivežti patiems. 
Tel. 8 614 19 528
...........................................................
Geros būkles sekciją. Kaina 110 Eur. 
Tel. 8 698 80 915

DOVANOJA

Dovanoju sofą (išorinė būklė gera, 
sėdima dalis išsėdėta, yra šonai). 
Tel. 8 699 86 850

MEDIENA, MALKOS
PARDUODA

DARBAS

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
...........................................................
Reikalingi vairuotojai darbui 
su vilkiku po Vakarų Europą 
kadencijomis. Tel. 8 620 42 656
...........................................................
Ieškau žmogaus, kuris galėtų 
tapetais išklijuoti kambarį.  
Tel. 8 672 83 169
...........................................................
Reikalinga kirpėja (manikiūrininkė-
visažistė). Tel. 8 685 41 483
...........................................................
Reikalingas žmogaus, kuris išmano 
apšiltinimo darbus (koridorių 
apšiltinti). Tel. 8 648 53 381
...........................................................
Ieškome vairuotojo darbui su 
mikroautobusu (reikalinga B 
kategorija, patirtis, maršrutas: 
Lietuva-Vokietija-Lietuva).  
Tel. 8 618 30 565
...........................................................
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

IEŠKO

Moteris ieško darbo. Turiu patirties 
prekyboje. Rokiškis.  
Tel. 8 622 69 561

DRABUŽIAI, AVALYNĖ

SPORTO REIKMENYS

Kineskopinį spalvotą televizorių 
„Samsung“ (įstrižainė 35 cm, kaina 
10 Eur). DVD grotuvą „Sony“. 
(kaina 10 Eur). Radijo imtuvą 
„VEF-214“ (kaina 10 Eur). Juostinį 
fotoaparatą „Zorkii-4“ (kaina 40 
Eur). Kilnojamą foto didintuvą 
„UPA-5M“ ir du bakelius foto juostų 
ryškinimui (kaina 35 Eur). 
Palydovinę anteną (1,65 m diametro, 
kaina 20 Eur). Tel. 8 682 30 962
...........................................................
Televizorių „LG“ (32 colių, kaina 
70 Eur). Televizorių „LG“ (32 colių, 
kaina 90 Eur). Tel. 8 676 02 458
...........................................................
Gerai veikiantį televizorių „JVC“ 
(81 cm įstrižainė). Kaina 75 Eur.  
Tel. 8 636 60 070

PERKA

Perku sovietinę garso techniką 
(stiprintuvus, kolonėles, juostinius 
magnetofonus, plokštelių grotuvus ir 
kitą, bet kokios būklės).  
Tel. 8 693 04 817 (Zarasai)

Kokybiškus, be žievės ir kitų 
priemaišų medienos pjuvenų 
briketus RUF (viename padėkle 
supakuota 960 kg, kaina 1 padėklo 
325 Eur., taip pat 9 proc. PVM). 
Atsiėmimas Miškininkų 10, 
Rokiškis. Už papildomą mokestį 
galime pristatyti iki pirkėjo sandėlio. 
Kaina 325 Eur. Tel. 8 656 20 131
...........................................................
Beržines malkas (gali būti maišytos 
su alksniu). Tel. 8 621 04 666
...........................................................
Sausus rąstus (10 m 350 Eur). 
Atvežimas nemokamas, galiu 
supjauti. Visi miestai. Kaina 350 
Eur. Tel. 8 679 87 329
...........................................................
Beržines, uosines, skaldytas malkas 
iš malkinės (4 m. 30 m. Rokiškio 
raj., Salos, jei patys išsivežate 1 000 
Eur). Kaina 1 000 Eur.  
Tel. 8 679 87 329
...........................................................
Uosio, beržo, sausas, skaldytas 
malkas (jei pasiimate patys, pigiau, 
apie 30 erd. 1 000 Eur). Sausas, 
skaldytas, lapuočių malkas (maišytas 
uosis, beržas, apie 20 erd., jei 
patys pasiimate pigiau). Malkos iš 
malkinės (kelių metų senumo 1 erd. 
50 Eur., atiduočiau už 1 000 Eur). 
Tel. 8 603 03 310
...........................................................
Rąstais, skaldytas malkas.  
Tel. 8 670 37 379
...........................................................
Pigiai sausas malkas (5 m 175 
Eur., rąstus 10 m 350 Eur). Vežame 
Kupiškio raj., Pandėlys, Panevėžys, 
Rokiškis raj. Tel. 8 603 03 310
...........................................................
Malkas Obeliuose ir aplink Obelių 
seniūnija. Tel. 8 610 38 517
...........................................................
Sausas malkas kaladėmis. Įvairias 
senienas (baldai ir visa kita).  
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). Galima 
ir patiems pasiimti, būtų pigiau. 
Rokiškis, Zarasai, Kupiškis, Utena, 
Pandėlys. Tel. 8 679 87 329
...........................................................
RUF Medienos briketai ir 6 mm 
granulės iš sandėlio Rokiškyje. 
Turime ir fasuotų durpių briketų. 
Greitas pristatymas.  
Tel. 8 646 01 050 PARDUODA

Šiltus su kailiuku ilgaaulius batus 
(grafito spalvos su žėrinčiais akme-
nukais, 34 dydis, vidpadis 20,5 cm). 
Kaina 16 Eur. Tel. 8 626 56 473
...........................................................
Mažai dėvėtus vyriškus kailinius iš 
natūralaus avikailio (dydis 50-IV). 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 682 30 962
...........................................................
Pigiau sauskelnes moterims „Seni“ 
(L dydis). Kaina 9 Eur.  
Tel. 8 675 41 146
...........................................................
Sportinius batus (dėvėti, geros 
būklės, 41,5-42 dydis, kaina 15 
Eur). Sportinius batus (dėvėti, geros 

SIŪLO

būklės, 41 dydis, kaina 15 Eur). Ke-
purę (kaina 7 Eur). Tel. 8 614 43 636
...........................................................
Įvairius rūbus (sukneles, megztukai). 
Tel. 8 688 26 049

PERKA

Atiduodu lentas, gegnes, balkius 
kūrenimui (likusios po pastato 
griovimo, išsivežti paties).  
Tel. 8 698 16 982



09:30 Ponas Magu 
09:40 Debesuota, numatoma mėsos 
kukulių kruša 2 
11:30 Trys nindzės. Pusdienis 
pramogų parke 
13:25 Antroji džiunglių knyga. 
Mauglis ir Balu 
15:15 Legenda apie Zoro 
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Triušis Piteris 
21:20 Tikslas - vestuvės! 
23:05 Vaikinams tai patinka! 
01:00 Hju Glaso legenda

Btv

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu 
07:00 Draugas visam gyvenimui 

08:00 Pričiupom! 
09:00 Lenktynės aplink pasaulį
10:20 Lego meistrai 
11:20 Draugas visam gyvenimui 
12:30 Lenktynės aplink pasaulį 
13:50 Nacionaliniai darbo ypatumai 
14:55 Ekstrasensų mūšis 
17:25 Herbas ar skaičius. Pasaulio 
stebuklai 
18:30 Iškvietimas 
19:30 Aš matau tavo balsą
21:30 Sakalo akis 
23:45 Amerikietiškos imtynės 
01:45 Bėglys

Lrytas

07.00 Neišsižadėk
08.00 Pajūrio švyturiai
08.30 Vyrų šešėlyje
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20 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas 
09:40 Komisaras Reksas 
10:30 Paskutinis 
pėdsakas 
11:15 Mokslo ekspresas
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Laukinė gyvūnija
13:00 Istorijos perimetrai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:15 Ist Endo seserys
17:15 Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 

18:30 Svarbi valanda
19:30 Mano daina
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
22:45 Pasveikink mirtį kitą dieną 
00:55 Šventojo elnio nužudymas 
02:55 Kas ir kodėl?

Tv3

06:00 Didvyrių draugužiai
06:2 5Magiškoji komanda
06:55 Kasagrandes
07:25 Tegyvuoja karalius 
Žiuljenas
07:55 Farai 
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
11:00 Dėl meilės paaukosiu viską

12:00 Nuodėminga žemė
14:00 Meilė ir pinigai
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios 
19:30 Viškis piškis ir tamsos 
žiurkėnas 
21:15 Liusi 
23:05 Šauniausi policininkai 2

Lnk

06:00 Linksmųjų Neklaužadų 
Kinas. Deksterio laboratorija 
06:30 Tomas ir Džeris 
07:00 Turtuolė varguolė 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
10:00 Rimti reikalai 5 
11:00 Bučiuoju. Rūta 

12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Būk mano saulė 
15:30 Tu man gražiausia 
16:30 Labas vakaras, Lietuva 
18:30 Žinios 
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Hju Glaso legenda 
00:05 Greitojo reagavimo būrys 
02:20 Komandosai

Btv

06:00 Kalnietis 
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:30 44-as skyrius 
09:25 Šuo 
10:30 CSI. Kriminalistai 
11:25 Mentalistas 
12:20 Kalnietis 

13:20 Mano virtuvė geriausia 
14:50 44-as skyrius, 
15:55 Šuo 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 CSI. Kriminalistai 
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Bėglys
23:10 Lūžio taškas 
01:10 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi. Australija

Lrytas

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

11.00 Paslaptys
12.00 Gyvenimas versle
12.30 Azija 3600
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Laisvės TV valanda
17.30 Gelbėjimo tarnyba 9
18.00 Reporteris
18.30 Azija 3600
19.30 Pusvalandis su Valatka
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Paslaptys
22.30 Reporteris
23.00 Pusvalandis su Valatka
23.30 Laisvės TV valanda
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
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06:00 Himnas
06:02 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
06:30 Nuomonę ant stalo! 
07:30 Mano daina
08:30 Mano pasas meluoja
09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios
12:00 Gyvūnai genijai  
12:55 Audrų vaikai
13:50 Jaunasis Morsas 
15:20 Nepamirštas Vilnius
15:30 Žinios
15:45 Sveikinimų 
koncertas
17:30 Beatos virtuvė 
18:30 Žinios
19:00 Langas į valdžią

19:30 Stilius
20:30 Panorama
21:00 Pabandom iš naujo!
22:50 Solsidanas 
00:35 Pasveikink mirtį kitą dieną 
02:45 Gyvūnai genijai  

Tv3

06:00 Kasagrandes 
06:30 Tegyvuoja karalius Žiuljenas 
07:00 Bakuganas. Kovos planeta
07:30 Keista šeimynėlė
08:00 Tegyvuoja karalius Žiuljenas 
08:30 Simpsonai 
09:00 Į sveikatą!
09:30 Tvarumo istorijos
10:00 Virtuvės istorijos
10:30 Gardu Gardu 
11:00 Penkių žvaigždučių būstas

11:30 Kosmosas. Galimi pasauliai
12:30 Nematoma karalystė
13:40 Daktaras Dolitlis 2 
15:25 Policininkas su puse. 
Naujokė
17:20 Įsikūnijimas
18:30 TV3 žinios 
19:20 
19:30 galvOK 5
21:30 Vagiliautojai

Lnk

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

09.00 Aiškiaregė
10.00 Vardan saugumo
10.30 Vilniaus Babilonas: 
šventųjų miestas. Šv. Kazimieras
11.00 Maisto kūrėjai
11.30 Būsto anatomija 
12.00 Pėdsakas
14.00 Teisingumo agentai
16.00 Žinios
16.30 Klausimėlis
17.00 Kuriantys Lietuvą
17.30 Vantos lapas
18.00 Žinios
18.30 Bušido ringas
19.00 Aiškiaregė
20.00 Žinios
20.30 Paranormalūs atvejai 
22.30 Žinios
23.00 Pėdsakas
01.00 Teisingumo agentai
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06:00 Himnas
06:02 Legendos. Šiandien 
ir visados
07:00 Veranda
07:30 Šventadienio 
mintys
08:00 Išpažinimai
08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite
09:00 Čia mano sodas
09:30 Gamtininko užrašai
10:00 Gustavo 
enciklopedija 
10:30 Mano geriausias 
draugas
11:00 1863 -1864 metų 
sukilimo pradžios 160-
ųjų metinių pagerbimo 
ceremonija 
12:00 Japonijoje su Sue 

Perkins 
12:55 Vandenyno stebuklai
13:50 Agata Kristi. Mįslingos 
žmogžudystės
15:30 Žinios
15:45 Istorijos detektyvai
16:45 Duokim garo! 
18:00 Keliai. Mašinos. Žmonės
18:30 Žinios
19:00 Savaitė su Dviračio žiniomis
19:30 Savaitė
20:30 Panorama
21:00 Trolių ferma 
22:05 3 minutės iki kino
22:08 Mončys. Žemaitis iš 
Paryžiaus 
23:30 Ramus tarp vilkų 
01:00 Solsidanas 
02:45 Japonijoje su Sue Perkins

Tv3

06:00 Kasagrandes 

06:30 Tegyvuoja karalius Žiuljenas 
07:00 Bakuganas. Kovos planeta
07:30 Keista šeimynėlė
08:00 Tegyvuoja karalius Žiuljenas
08:30 Simpsonai 
09:00 Svajonių ūkis 
09:30 La Maistas 
10:00 Pasaulis pagal moteris
11:00 Svajonių sodai 
12:00 Laukinė gamta. Įstabus 
pelėdų pasaulis
13:10 Titanikas 
17:20 Lietuvis pas lietuvį
18:30 TV3 žinios 
19:30 Garfildas 2 
21:05 Transporteris 
22:55 Raudonasis karštis

Lnk

 06:00 Deksterio laboratorija 
06:30 Zigis ir Ryklys 
07:00 Žvėrelių būrys 

07:30 Vasaros stovyklos sala 
08:00 Ogis ir tarakonai
08:30 Tomas ir Džeris 
09:00 Beprotiškos melodijos 
09:30 Ponas Magu 
10:00 Medžioklės sezonas 
atidarytas 2! 
11:25 Alvinas ir burundukai 2 
13:15 Aš - šnipas 
15:10 Paskutinis jaunikio 
išbandymas
17:20 Teleloto. TV žaidimas
18:30 Žinios
19:30 Lietuvos balsas
21:35 Seifas 
23:55 Tas. Antroji dalis

Btv

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu 
07:00 Tarptautinis galiūnų turnyras 
Europos taurė 2022 

08:00 Pričiupom! 
08:30 Tauro ragas
09:00 Europos galiūnų komandinė 
taurė 2022 
10:05 Lego meistrai 
11:05 Varom!
11:35 Draugas visam gyvenimui 
12:40 Lenktynės aplink pasaulį" 
14:05 Nacionaliniai darbo 
ypatumai
15:10 Ekstrasensų mūšis 
17:20 Herbas ar skaičius. Pasaulio 
stebuklai 
18:25 Iškvietimas 
19:30 Ieškokit Gudručio! 
21:45 Kas juoksis paskutinis?
22:30 Gyvi numirėliai 
23:30 Operacija Baltosios pupytės 
01:30 Sakalo akis

Lrytas

06.59 Programa

07.00 Neišsižadėk
08.00 Kuriantys Lietuvą
08.30 Kaimo akademija
09.00 Aiškiaregė
10.00 Krepšinio pasaulyje
10.30 Gyvenimas versle
11.00 Sveikatos kodas
12.00 Pėdsakas
14.00 Teisingumo agentai
16.00 Žinios
16.30 24/7
17.30 Pusvalandis su Valatka
18.00 Žinios
18.30 Krepšinio pasaulyje
19.00 Aiškiaregė
20.00 Žinios
20.30 Gelbėjimo tarnyba 9 
21.30 24/7
22.30 Žinios
23.00 Pėdsakas
01.00 Teisingumo agentai
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DĖMESIO! Nuo šiol visos savaitės TV programą rasite penktadienio numeryje!

ĮVAIRŪS kW, kaina 40 Eur). Tel. 8 600 26 446

...........................................................

Popieriaus smulkintuvą (kaina 

10 Eur). Verpimo ratelį su siūlų 

vyniotuvu (kaina 35 Eur). Tvirtą 

automatikos skydo dėžę (50x50x26 

cm, kaina 12 Eur). Du trifazius 

elektros kirtiklius (100 ir 250 A). 

Bebokštės vandens siurblinės 

valdymo skydą (380 V iki 16 A, 

kaina 20 Eur). Tarpines reles (24 ir 

230 V).  Sriegiapjovę vamzdžiams 

(kaina 45 Eur). Naudotus 

magnetinius paleidėjus (PME-211 

380/230 V, 25 A, PME-121). Trifazį 

el. automatą (AE tipo 63 A, kaina 8 

Naujus įvairius klausos aparatus 

(pagaminti Čekijoje, siunčiu, 

kaina 60 Eur). Naujus elektrinius 

prietaisus naikinimui nuo žiurkių, 

pelių, tarakonų, blakių (siunčiu, 

kaina 12 Eur). Tel. 8 646 04 605

...........................................................

„Epns“ antikvarinius indus (kaina 

25 Eur). Trifazį elektros variklį (2,2 

PARDUODA

Ieškau papildomai darbo aplink 
Rokiškį. Tel. 8 678 26 467
...........................................................
Ieškau papildomo darbo laisvalaikio 
metu (esu plataus profilio, bet koks 
darbas nebaisus, būtų gerai Rokiškio 
rajono, turiu vairuotojo teises, gyvenu 
Obeliuose). Tel. 8 646 25 082
...........................................................
49 m. vyras ieško darbo su nuosavu 
automobiliu (B, C kategorijos, galiu 
dirbti su 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

Eur). Tel. 8 682 30 962

...........................................................

Spaudimo matuoklį. Kaina 60 Eur. 

Tel. 8 626 87 197

...........................................................

7 knygas (8 Eur/vnt., perkant visas 

45 Eur). Tel. 8 608 07 150

...........................................................

Mėsos rūkyklą (paruošta mėsos 

rūkymui). Kaina 100 Eur.  

Tel. 8 621 27 880

...........................................................

Garažo vartus (240x245). 

Akordeoną „Orion“.  

Tel. 8 698 16 495
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26 06:00 Himnas

06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas 
09:40 Alpių detektyvai 
10:30 Paskutinis pėdsakas 
11:15 Euromaxx
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Dailininkai. Rothko: 
Paveikslai turi būti 
stebuklingi 
13:00 Vilnius 700: Laiko 
portalas
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Ist Endo seserys 
17:15 Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda

19:30 Svečiuose Nomeda
20:30 Eurolyga per LRT
20:45 Eurolygos krepšinio turnyras. 
Atėnų Panathinaikos OPAP – 
Kauno Žalgiris 
23:00 Vikingai 
23:45 Alpių detektyvai 
00:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite

Tv3

06:00 Didvyrių draugužiai
06:25 Magiškoji komanda
06:55 Kasagrandes
07:25 Tegyvuoja karalius Žiuljenas
07:55 Gero vakaro šou
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
11:00 Dėl meilės paaukosiu viską
12:00 Nuodėminga žemė

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

Lnk

06:00 Linksmųjų Neklaužadų 
Kinas. Deksterio laboratorija 
06:30 Tomas ir Džeris 
07:00 Turtuolė varguolė 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
10:00 Rimti reikalai 5 
11:00 Šeškinės 20 

12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Būk mano saulė 
15:30 Tu man gražiausia 
16:30 Labas vakaras, Lietuva 
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 5 
21:30 Žinios
22:30 Reinės baimė
00:40 Juodasis sąrašas 
01:35 Ratas

Btv

06:35 Mano virtuvė geriausia 
08:30 44-as skyrius 
09:25 Šuo 
10:30 CSI. Kriminalistai 
11:25 Mentalistas 

12:20 Kalnietis 
13:20 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Vandens policija 
15:55 Šuo 
17:00 Info diena 
17:30 Mentalistas 
18:30 CSI. Kriminalistai 
19:30 FTB 
20:30 Pričiupom!
21:00 Misija Neįmanoma 3 
23:25 Misija Neįmanoma 2  
01:45 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi. Australija

Lrytas

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

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

11:00 Nuo... Iki... 
12:00 Vidurdienio žinios 
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Būk mano saulė 
15:30 Tu man gražiausia 
16:30 Labas vakaras, Lietuva 
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Bus visko
21:00 Rimti reikalai 5 
21:30 Žinios 
22:30 Šešios minutės iki 
vidurnakčio
00:25 Juodasis sąrašasJames  
01:20 Bėgte visą naktį

Btv

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

10:30 CSI. Kriminalistai 
11:25 Mentalistas 
12:20 Kalnietis 
13:20 Mano virtuvė geriausia 
14:50 44-as skyrius 
15:55 Šuo 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 CSI. Kriminalistai 
19:30 FTB 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Misija Neįmanoma 
23:10 Saldus kerštas 
01:00 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi. Australija

Lrytas

05.30 Nauja diena
06.30 Reali mistika
07.30 Azija 3600
08.00 Neišsižadėk
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas
09:40 Komisaras Reksas 
10:30 Paskutinis pėdsakas
11:15 Euromaxx
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Laukinė gyvūnija
13:00 Beatos virtuvė
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:15 Ist Endo seserys 
17:15 Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Daiktų istorijos
20:30 Panorama

21:00 Dienos tema
21:30 LRT forumas
22:30 Dviračio žinios
23:00 Vikingai
23:45 Komisaras Reksas
00:30 Mano pasas meluoja

Tv3

06:00 Didvyrių draugužiai
06:25 Magiškoji komanda
06:55 Kasagrandes
07:20 Tegyvuoja karalius Žiuljenas
07:50 Keista šeimynėlė
08:15 Viškis piškis ir tamsos 
žiurkėnas 
10:00 Mažoji našlė
11:00 Dėl meilės paaukosiu viską
12:00 Nuodėminga žemė
14:00 Meilė ir pinigai
15:00 Simpsonai 

16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios 
19:30 Dėmesio centre su Edmundu 
Jakilaičiu
20:00 Karštai su tv3.lt
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 Linkėjimai iš Akapulko

Lnk

06:00 Linksmųjų Neklaužadų 
Kinas. Deksterio laboratorija 
06:30 Tomas ir Džeris 
07:00 Turtuolė varguolė 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
10:00 Rimti reikalai 5 
10:30 KK2 penktadienis 
12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė 

14:30 Būk mano saulė 
15:30 Tu man gražiausia 
16:30 Labas vakaras, Lietuva 
18:30 Žinios 
19:30 KK2
20:00 Nuo... Iki.... 
21:00 Rimti reikalai 5 
21:30 Žinios
22:30 Bėgte visą naktį
00:50 Juodasis sąrašas James  
01:45 Seifas

Btv

06:00 Kalnietis 
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:30 44-as skyrius 
09:25 Šuo 
10:30 Nacionaliniai darbo 
ypatumai 
11:25 Mentalistas 

12:20 Kalnietis 
13:20 Mano virtuvė geriausia 
14:50 44-as skyrius 
15:55 Šuo 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 CSI. Kriminalistai 
19:30 FTB 
20:30 Pričiupom!
21:00 Saldus kerštas 
22:50 Gyvi numirėliai 
23:50 Operacija Baltosios pupytės

Lrytas

05.15 Vantos lapas
05.45 Bušido ringas
06.30 Reali mistika
07.30 Aiškiaregė
10.00 Gelbėjimo tarnyba 9
11.00 Paslaptys

12.00 Pusvalandis su Valatka
12.30 Kaimo akademija
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Lietuva tiesiogiai
17.00 24/7
18.00 Reporteris
18.30 Neatrasta Rusija
19.00 Vieno nusikaltimo istorija 
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Paslaptys
22.30 Reporteris
23.00 Lietuva tiesiogiai
23.30 24/7
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika`
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos šauksmas
09:40 Alpių detektyvai
10:30 Paskutinis 
pėdsakas 
11:15 Euromaxx
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Laukinė gyvūnija 
13:00 Gyvenk kaip 
galima švariau 
13:30 Gamtininko 
užrašai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:15 Ist Endo seserys
17:15 Ponių rojus

18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 (Ne)emigrantai
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 PC Lietuva
22:30 Dviračio žinios
23:00 Vikingai
23:45 Alpių detektyvai
00:30 Čia mano sodas

Tv3

06:00 Didvyrių draugužiai
06:25 Magiškoji komanda
06:55 Kasagrandes
07:25 Tegyvuoja karalius 
Žiuljenas
07:55 Karštai su tv3.lt 
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
11:00 Dėl meilės paaukosiu viską

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

Lnk

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

09.00 Vieno nusikaltimo istorija 
10.00 Pėdsakas
11.00 Paslaptys
12.00 Sveikatos kodas
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Lietuva tiesiogiai
17.00 Paranormalūs atvejai. 
18.00 Reporteris
18.30 Neatrasta Rusija
19.00 Vieno nusikaltimo istorija 
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Paslaptys
22.30 Reporteris
23.00 Lietuva tiesiogiai
23.30 Paranormalūs atvejai
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Pagalbos 
šauksmas 
09:40 Alpių detektyvai
10:30 Paskutinis 
pėdsakas
11:15 Euromaxx
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Laukinė gyvūnija 
13:00 (Ne)emigrantai
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:15 Ist Endo seserys 
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda

19:30 Vilnius 700: Laiko 
portalas
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 700 Vilniaus metų 
22:40 Dviračio žinios
23:10 Vikingai 
23:55 Alpių detektyvai
00:40 Langas į valdžią

Tv3

06:00 Didvyrių draugužiai
06:25 Magiškoji komanda
06:55 Kasagrandes
07:25 Tegyvuoja karalius 
Žiuljenas
07:55 Prieš srovę 
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
11:00 Dėl meilės paaukosiu 
viską
12:00 Nuodėminga žemė

14:00 Meilė ir pinigai
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba
18:30 TV3 žinios 
19:30 Dėmesio centre su 
Edmundu Jakilaičiu
20:00 Gero vakaro šou
21:00 Moterys meluoja geriau
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 Jūrų pėstininkas 4. 
Judantis taikinys

Lnk

06:00 Linksmųjų Neklaužadų 
Kinas. Deksterio laboratorija 
06:30 Tomas ir Džeris 
07:00 Turtuolė varguolė 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris 
10:00 Rimti reikalai 5 
11:00 Bus visko 

12:00 Vidurdienio žinios
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Būk mano saulė 
15:30 Tu man gražiausia 
16:30 Labas vakaras, Lietuva 
18:30 Žinios
19:30 KK2
20:00 Šeškinės 20 
21:00 Rimti reikalai 5 
21:30 Žinios
22:30 Ratas
00:40 Juodasis sąrašas 
01:35 Šešios minutės iki 
vidurnakčio

Btv

06:00 Kalnietis 
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:30 44-as skyrius 
09:25 Šuo 
10:30 CSI. Kriminalistai 
11:25 Mentalistas 

12:20 Kalnietis 
13:15 Mano virtuvė geriausia 
14:50 44-as skyrius 
15:55 Šuo 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 CSI. Kriminalistai 
19:30 FTB 
20:30 Pričiupom! 
21:00 Misija Neįmanoma 2 
23:25 Misija Neįmanoma 
01:35 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi. Australija

Lrytas

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

12.00 Neatrasta Rusija
12.30 Maisto kūrėjai
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Lietuva tiesiogiai
17.00 Paranormalūs atvejai
18.00 Reporteris
18.30 Maisto kūrėjai
19.00 Vieno nusikaltimo 
istorija 
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Paslaptys
22.30 Reporteris
23.00 Lietuva tiesiogiai
23.30Paranormalūs atvejai
00.30 Teisingumo agentai
01.30 Reali mistika



Mėsą supjaustome kubeliais ir apkepame puode, įpylę aliejaus. Dedame supjaustytus svogū-
nus, morkas. Įpilame litrą vandens ir uždengę dangčiu patroškiname, kol mėsa suminkštės. 
Jai suminkštėjus, sudedame pjaustytą kopūstą, bulves, papriką. Dar šiek tiek įpilame vandens 
ir troškiname. Į troškinimo pabaigą sudedame moliūgą, beriame druskos, pipirų, prieskonines 
žoleles ir troškiname tol, kol visos daržovės taps minkštos. Nepamirštame vis pamaišyti ir pa-
ragauti ar ko nors dar netrūksta. Šiupinį galima pagardinti majonezu arba pomidorų padažu. 
Kartais dar dedame ir pupelių.
Skanaus!

INGRIDIENTAI:
• 1 kg kiaulienos
• 1 didelis kopūstas
• 4 galvos svogūnų
• 4 morkos
• 1 kg bulvių
• 2 saldžios paprikos
• 0,5 kg moliūgų
• Prieskoninių žolelių
• Druskos, pipirų

ANEKDOTAI
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MANO RECEPTAS TAVO
Daržovių šiupinys

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

SVEIKINIMAI IR UŽUOJAUTOS LAIKRAŠTYJE SPAUSDINAMI NEMOKAMAI

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

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

oda „Sugrįžęs gimtinėn“ iš Lietuvos nacionalinio dailės 
muziejaus rinkinių

• „Du Karmen pasauliai“, skirta Lietuvos dainininkės, ope-
ros 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“
• 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“.

• Parodų ciklas „Rokiškio krašto garbės piliečiai – 2023-iųjų metų jubilia-
tai“: Albinui Jasiūnui – 90, Informacijos ir kraštotyros skyriuje.

• „Tave, gyvenime, mylėjau“ (Antanui Kancevičiui – 85), Informacijos 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“, Meno ir muzikos erdvėje.
• Albumų apie Vilnių paroda, skirta Vilniaus metams, 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.
• Renginiai Vaikų ir jaunimo skyriuje
• Sausio 24, 25 d. 15.00 val. – užsiėmimai su Fisher Technik konstruk-

toriais, LEGO programuojamais robotais ir su trimate modeliavimo 
programa TinkerCad, Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriaus  
Interaktyvioje edukacinėje erdvėje.

• Sausio 26 d. 15.00 val. – Kino dienos, 3D fi lmų rodymas vaikams ir 
jaunimui, Viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo skyriaus  Interaktyvioje 
edukacinėje erdvėje.

• Sausio 27 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)

• Sausio 24 d. 18.00 val. Kino fi lmas REEMINGRANTAI
• Sausio 27 d. 18.00 val. Sandros ir Viktoro koncertas

Rokiškio Šv. Apaštalo Evangelisto Mato parapija
• Sausio 18–25 d. Kviečiame tikinčiuosius dalyvauti aštuondienyje ir 

melstis už krikščionių vienybę po vakarinių Šv. Mišių. 

Rokiškio kūno kultūros ir sporto centras
KKSC ledo arena:
• Sausio 21 d. 13.00 val. Nacionalinė Vaikų ledo ritulio lyga U15: Rokiš-

kio KKSC – „HC Klaipėda“

KKSC salė:
• Sausio 22 d. 11.00 val. Rokiškio rajono krepšinio lyga: Rokiškio KKSC 

– „Garažas“
• Sausio 22 d. 12.45 val. Rokiškio rajono krepšinio lyga „Pandėlys“ - 

„Kamanda“

Pakriaunių kaimas, Obelių seniūnijo-
je, turi tradicinę medunešio šventę, per 
kurią atsirado daržovių šiupinys, tapęs 
tradiciniu šventės patiekalu. 
„Mūsų bendruomenė jį gamina ir kitoms 
progoms. Be to, pradėjo ir kitos rajono 
bendruomenės mus kviesti į svečius, kad 
pas juos gamintume savo šiupinį. Kai 
Pakriauniuose artėja kokia nors šventė, 
atsiranda žmonių, klausinėjančių ar bus 
šis patiekalas. Pagrindinė šiupinio šeimininkė – Rimuta Barkovskaja, o jos 
padėjėjai keičiasi. Receptas sugalvotas mūsų bendruomenės, produktus su-
neša kaimo žmonės. Verdame dideliame puode, iš kurio galime pavaišinti 
iki 150 žmonių Sumažinus produktu porcijas, drąsiai galite išsivirti ir namie, 
ant viryklės ar esant gražiam orui ant laužo“, – kalbėjo Pakriaunių kaimo 
bendruomenės pirmininkė Ala Nikitina. 

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!

Daržovių šiupinį sukūrė ir verda Pakriaunių bendruo-
menės moterys. (Pakriaunių bendruomenės nuotr.)

Kalbasi dvi draugės:
– Įsivaizduoji, grįžo vakar 

mano vyras iš komandiruotės. 
Akys tiesiog dega, visas dreba iš 
susijaudinimo. Prišoko ir tiesiog 
nuplėšė nuo manęs...

– Ką? Suknelę?
– Ne... Joną...

***
Naujasis rusas rodo draugui 
savo paveikslų galeriją. Draugas 
sustoja prie vieno paveikslo ir 
sužavėtas sušunka:

– Stebuklas! Šis paveikslas, 
neabejotinai, yra Rembranto.

– Rembranto arba Ferrari.
– Kaip tai?
– Tą pačią dieną pirkau ir 

paveikslą, ir mašiną. Neturėjau 
laiko išsiaiškinti, kuriam už ką 
sumokėjau.
***
Skambina vienas vaikinas iš baro 
savo draugeliui ir sako:

– Žinai, čia susipažinau su 
dviem panelėm, viena yra visai 
nieko, o antra – išgėrus irgi 
bus nieko. Ar galiu su jomis 
atvažiuoti?

Draugelis, aišku, sutiko. 
Praėjus kiek laiko, pasigirsta 
skambutis į duris. Draugelis 
atidaro duris, apžiūri visus ir 
sako:

– Aš tiek neišgersiu.


