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Kaina 1,00 Eur

Kariaujančios Ukrainos žmones šildys 
„beveik šventintos“ apkasų žvakės 6 p.

Vilniuje pristatytas kraštiečio
sukurtas filmas „Vyrų svajonės“ 10 p.

TAVO BĖDOS MANO. 
Kas ir už kiek sutvarkė mero keliuką? 

„Metų mokytojas 2023“ titului gauti 
rokiškėnai negaili nominantų

Ir mamos eina į darželį

8 p.

4 p.

8 p.

TAVO BĖDOS MANO.  
Ar šaligatvis užtvertas teisėtai? 3 p.

Prizai pasiekė viktorinos laimėtojus! 5 p.

Prie altoriaus žengiantys 
rokiškėnai neprietaringi 4 p.

„Pritaškė“ prizinių vietų 9 p.

Stirnos kelionė į mirtį mokesčių mokėtojams   
kainavo apie 700 eurų, o gaišena dingo? 2-3 p. Atkoduoti ženklai ir simboliai 

Rokiškio muziejuje 7 p.
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Stirnos kelionė į mirtį mokesčių mokėtojams   kainavo apie 700 eurų, o gaišena dingo?
Šiek tiek daugiau nei prieš 

mėnesį, gruodžio pabaigoje, „Ro-
kiškio Sirena“ rašė, kad į mūsų 
redakciją kreipėsi rokiškėnas, 
pranešęs apie gulinčią sužeistą 
stirną Rokiškio mieste, Topolių 
gatvėje. Kol tarnybos aiškinosi, 
kas ir už ką atsakingas, sužalotas 
gyvūnas parą šliaužiojo šalike-
lėje. Po pusantros paros stirna 
buvo surišta, rėkianti įkišta į au-
tomobilio bagažinę ir išvežta.  

Kitą dieną paaiškėjo, kad gy-
vūnas neišgyveno, o jos mirtimi 
pasibaigusi „kelionė“ mokesčių 
mokėtojams atsiėjo solidžią sumą, 
skaičiuojant vien tik jos pervežimo 
išlaidas. 

Nustebino liudininkus
Pasak šių įvykių liudininkų 

(vardai ir pavardės redakcijai ži-
nomi), labai tikėtina, kad gyvūnas 
būtų išgyvenęs, nes buvo labai gy-
vybingas, nors beveik parą gulėjo 
ant žemės, tačiau rupšnojo žolę. 
Jų nuomone bėda ta, jog stirna yra 
labai stresui jautrus gyvūnas, todėl 
labiausiai tikėtina priežastis, kad 
bevežant nugaišo iš baimės.  

„Esu medžiotojas, turintis daug 
patirties su gyvūnais. Mano nuo-
mone, stirnai tikrai nebuvo lūžęs 
stuburas, ji tik buvo sužalota, todėl 
pakankamai stipriai priešinosi su-
rišama prieš keliant į automobilio 
bagažinę, kurioje, beje, mėtėsi sta-
tybinės medžiagos. Galbūt tokiais 
atvejais, gyvūnus reikėtų perduoti 
vietos veterinarų apžiūrai ir nusta-
čius sužalojimus juos gydyti vieto-
je ir tik esant reikalui gabenti per 
visą Lietuvą“, – stebėjosi rokiškė-
nas. 

Veža į Kauną
Gruodžio 29-ąją į Rokiškį su-

žalotos stirnos atvažiavo paimti 
įmonės „MT trans“, registruotos 
Dvylikių kaime, Prienų rajone, 
vadovas Mantas Klementavičius, 

kuris ir liudininkų teigimu, ir pats 
patvirtino, kad nepamigdytą gyvū-
ną įsidėjo į automobilį. Pasak šią 
stirnos išvežimo operaciją mačiu-
sių rokiškėnų, gyvūnas buvo suriš-
tas ir įguldytas į automobilį, kuris 
galimai tam nebuvo pritaikytas. 

„Tokius gyvūnus vežame Vy-
tautui Gustaičiui į Gyvūnų globėjų 
asociaciją Kaune, kur jais pasirūpi-
nama. Migdyti nereikėjo, nes visas 
stirnos stuburas buvo „atjungtas“, 
jis buvo lūžęs, todėl jau nieko nebe-
būtų buvę galima padaryti. Gyvūną 
vežiausi, prividuriavo mašinoje ir 
mirė. Dažniausiai darbo reikalais 
važinėju po visą Lietuvą. Kartas 

nuo karto važiuoju į Rokiškį. Gan 
dažnai žmonės patrenkia gyvūnus, 
vienus išgydo ir vežame paleisti į 
gamtą, o kitų nepavyksta išgelbė-
ti“, – kalbėjo M. Klementavičius.

Nepaneigė ir nepatvirtino
Į klausimą ar automobilis turi 

būti pritaikytas pervežti gyvūnui, 
pašnekovas atsakė, kad kai gabena-
mas laukinis gyvūnas, tam nereikia 
kažkokių reikalavimų.

„Mano automobilis – džipas, 
dengtu galu, ūkiškas“, – teigė vy-
riškis.  

Tuo tarpu Valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos atstovų „Ro-

kiškio Sirenai“ siųstame atsakyme 
teigiama: „Reglamentas 1/2005 
nustato gerovės reikalavimus visų 
stuburinių gyvūnų vežimui. To-
dėl vežėjo leidimas ir transporto 
priemonės patvirtinimas būtinas. 
Dėl leidimų ir patvirtinimų galima 
kreiptis į teritorinį VMVT padali-
nį“. 

1 km – 2 eurai
Pasiteiravus, ar tikrai stirnos 

priešmirtinė kelionė galėjo kainuo-
ti arti 700 eurų, M. Klementavičius 
sakė, kad tai gali būti tiesa. 

„Manau, kad taip. Juk kai ją 
bando išgydyti ir vaistų reikia, vis-
ko, kainuoja viskas. Į piniginius 
reikalus nesikišu, teikiu tik paėmi-
mo paslaugą“, – teigė pašnekovas.

„Rokiškio Sirenos“ turimais 
duomenimis, laukinių gyvūnų glo-
bos priemones Lietuvos Respubli-
koje įgyvendina Gyvūnų globėjų 
asociacija, esanti Kaune. 2022 
metų birželio 17 dienos viešajame 
pirkime nurodyta, „nuvykimas į 
laukinio paukščio ir (ar) smulkaus 
laukinio gyvūno, kuriam reikalinga 
pagalba ir (ar) globa, radimo vieną 
ir šio gyvūno transportavimas į gy-
dymo ir (ar) globos įstaigą (darbo 
dienomis)“ 1 kilometro įkainis 1,65 
Eurai be PVM, su PVM suma sie-
kia 2 eurus. Tad kelionė į Rokiškį 
pirmyn ir atgal – daugiau kaip 200 
km, o bendra tokios paslaugos pir-
kimo suma siekia 688 eurų. 

Normalus kanopinių elgesys
Gyvūnų globėjų asociacijos va-

dovas V. Gustaitis „Rokiškio Si-
reną“ patikino, jog stirna neturėjo 
būti pamigdyta, nes, pasak jo, su-
žalotas gyvūnas niekada nemigdo-
mas. 

„Tai buvo eilinė situacija, visą 
laiką elgiamasi lygiai taip pat. Gy-
vūnas paimamas, jeigu jis aktyvus, 
rišame kojas ir dedame į „boksą“. 
Geriausiai surišti kojas, nes tada 
mažiausiai blaškosi. Jeigu gyvū-
nas nėra aktyvus, jis važiuoja kaip 
važiuoja. Kadangi stirnos kelio-
nės metu patiria didelį stresą daž-
niausiai būna taip, kad nugaišta. 
Tai – įprastas procesas, normalus 
kanopinių elgesys. Jau eilę metų 
atliekame šį darbą, todėl žinome 
visas ypatybes ir darome viską, jog 
išgelbėtume gyvūną, bet pasitaiko 
visko, nes jis būna per silpnas at-
laikyti stresą ir žūsta. Kas nutiko ir 

šiuo atveju“, – aiškino V. Gustaitis. 

Darbo kasdienybė
Anot pašnekovo, neretai, nors 

atrodo, kad išorinių pažeidimų ne-
simato, tačiau keliant gyvūną „jo 
nugara tabaluoja į visas puses“, o 
tai reiškia, kad nukirsti nervai. 

„Jeigu stuburas bent kiek veikia, 
toks gyvūnas lekia nuo žmogaus. 
Bet koks gyvūnas patiria didžiu-
lį stresą, o ypač, jeigu patenka į 
avariją. Tokiu atveju, nors atrodo, 
kad išorinių pažeidimų nėra, tačiau 
pradėjus jį judinti, pamatai, kad 
gyvūnas visiškai sužalotas. Tokia 
mūsų darbo kasdienybė“, – sakė V. 
Gustaitis.

Apie pelną nekalbama
Paklaustas ar tikrai tiek galėjo 

kainuoti stirnos pervežimas, pašne-
kovas pabrėžė, kad negali pasakyti, 
nes skaičiuojama pagal įkainį, pa-
gal kurį išrašomos sąskaitos. 

„Mes aptarnaujame visą Lietu-
vą ir turime patirties, todėl žinome 
kaip reaguoti, kur važiuoti pirmiau, 
mes turime sistemą ir pagal ją dir-
bame eilę metų. Darome viską 
optimaliai, nes mylime gyvūnus, 
mūsų organizacija įsteigta nuo 
1995 metų. Esame ne pelno sie-
kianti, pats esu visuomenininkas, 
todėl apie atlygį ir pelną nekalba-
me, nes dirbame todėl, kad norime 
padėti Lietuvos gyvūnams“, – kal-
bėjo V. Gustaitis.

Nebuvo atvežę
Kadangi bevežant gyvūnas nu-

gaišo, „Rokiškio Sirena“ pasido-
mėjo kas nutiko su jos gaišena. 
Kadangi dokumentuose nurodyta, 
kad Gyvūnų globėjų asociacija turi 
sutartį su Buivydiškių veterinari-
jos klinika, kuri pasirūpina gaiše-
nų tvarkymu, todėl šios klinikos 
paprašėme patvirtinti ar ji turi su-
tartį su Gyvūnų globėjų asociacija 
dėl nugaišusių gyvūnų paėmimo ir 
tvarkymo, taip pat ar klinikos atsto-
vai gruodžio 30 dieną paėmė nug-
aišusią stirną ir ją utilizavo. Buivy-
diškių klinikos atstovai patvirtino, 
kad sutartį su laukinių gyvūnų aso-
ciaciją turi. 

„Tačiau stirnos utilizuoti pas 
mus nebuvo atvežę, o mes tuo la-
biau nevažiavome jos paimti. Dėl 
detalesnės informacijos kreipkitės į 
laukinių gyvūnų asociaciją“, – tokį 
atsakymą pateikė Vilniuje veikian-

Stirnos pasiimti atvyko net iš Prienų rajono. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Gyvūnas pakelėje kankinosi daugiau kaip parą.

Kristina Ramanauskaitė
Mob. 8 670 66 060
El. paštas: kristina@rokiskiosirena.lt
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Stirnos kelionė į mirtį mokesčių mokėtojams   kainavo apie 700 eurų, o gaišena dingo?

čios klinikos atstovai. 

Bendra tvarka
Dar kartą kreipėmės į Gyvūnų 

globėjų asociaciją. Nurodytu ben-
druoju telefonu atsiliepusi darbuo-
toja sakė, kad nugaišę gyvūnai uti-
lizuojami bendra tvarka. 

„Gyvūnų globėjų asociacija rū-
pinasi sužeistais gyvūnais, o ne 
laikinių gyvūnų gaišenomis. Jeigu 
mes paimame ir pas mus numiršta, 
tai utilizuojame. Jeigu mes trans-
portuojame ir gyvūnas nugaišta, 
utilizuojami bendra tvarka. Jeigu 
mūsų organizacija paima gyvūną, 
visi gyvūnai dedami į šaldiklius ir 
paskui kviečiam įmonė, kuri utili-
zuoja gyvūnus ir jie utilizuojami“, 
– sakė atstovė, pridūrusi, kad nega-
linti komentuoti situacijos, nes jo 
nežino. 

Skambino dukart
Primename, gruodžio 28 d. kad 

„Rokiškio Sirena“ rašė, jog į mūsų 
redakciją kreipėsi rokiškėnas, kuris 
dukart – antradienio vakare ir tre-
čiadienio ryte, skambino 112 pra-
nešti apie sužeistą stirną. „Praėjo 
13 valandų, negi niekas nesureaga-
vo?“, – tąkart stebėjosi į redakciją 
paskambinęs vyras. Šis reikalas 
pajudėjo tik tada, kai į rokiškėno 
skambutį sureagavo ir mūsų žurna-
listai, ir Rokiškio meras Ramūnas 
Godeliauskas su Rokiškio miesto 
seniūnu Arūnu Krasausku, kreipę-
si į medžiotojų ir gyvūnų globos 
draugijas.

Atsakinėjo irgi dukart
Metų pabaigos įvykį pakomen-

tavo ir į „Rokiškio Sirenos“ klau-
simus atsakė Aplinkos apsaugos 

departamento prie Aplinkos minis-
terijos Komunikacijos ir aplinkai 
saugaus elgesio skatinimo departa-
mento Komunikacijos skyrius. 

– Kur kreiptis radus ar pama-
čius sužalotą laukinį gyvūną?

– Radę sužalotą gyvūną, gyven-
tojai turi pranešti tel. 112.  

– Gal galite paaiškinti tvarką, 
kaip turi būti paimami gyvūnai 
ir kas atsakingas už sužalotų, bet 
gyvų paėmimą iš bet kurios šalies 
vietos? 

– Už sužalotų gyvūnų paėmimą 
atsakingi gyvūnų globėjai arba ar-
timiausio medžioklės ploto vieneto 
atstovai. 

– Kaip su sužeistais gyvūnais 
turi būti elgiamasi? 

– Kaip elgtis su gyvūnu, įver-
tinęs situaciją vietoje sprendžia 
gyvūnų globėjų atstovas arba me-
džiotojas. 

– Kaip Rokiškio atveju turėjo 
suveikti ši sistema?

– Apie jūsų minimą atvejį Ro-
kiškyje Aplinkos apsaugos departa-
mentas buvo gavęs du pranešimus. 
Pranešimų priėmimo tarnybos spe-
cialistai, atsižvelgdami į aplinky-
bes, abu kartus informaciją perda-
vė artimiausiam medžioklės ploto 
vienetui.

Kadangi pirmą kartą gauti atsa-
kymai netenkino, Aplinkos apsau-
gos departamento pareigūnų papra-
šėme dar kartą atsakyti į klausimus 
ir patikslinti atsakymus. 

– Kokiam Rokiškio medžio-
klės ploto vienetui ir kokiu laiku 
pranešėte apie sužalotą gyvūną? 

– 2022 m. gruodžio 27 ir 28 d. 
perduota medžioklės plotų vienetui 
„Atžalynas“. 

– Kam priklauso visi Lietuvos 
savivaldybių teritorijose gyve-
nantys gyvūnai? Kieno nuosavy-
bė jie yra? 

– Laisvėje gyvenantys laukiniai 
gyvūnai nuosavybės teise priklauso 
valstybei. 

– Gal galite paaiškinti ar tikrai 
visos Lietuvos mastu jūsų agen-
tūra yra padariusi vieną bendrą 
pirkimą dėl „Gyvūnų globos 
priemonių Lietuvos respublikos 
teritorijoje įgyvendinimo paslau-
gų pirkimo“? 

– Taip. 

– Kokia šio pirkimo vertė? 
– 300 000 Eur (suma pateikta su 

PVM).

– Mūsų duomenimis, kadangi 
minimu atveju stirna buvo gabe-
nama į Kauną, jos transportavi-
mo išlaidos atsiėjo arti 700 eurų. 
Gal galite nurodyti tikslią sumą? 

– Aplinkos apsaugos departa-
mente dar nėra gauta ataskaita už 
nuveiktus darbus, įgyvendinant 
gyvūnų globos priemones Lietuvos 
Respublikos teritorijoje gruodžio 
mėnesį, todėl, kiek tiksliai kainavo 
šio gyvūno paėmimas, vežimas ir 
veterinarinės paslaugos, kol kas at-
sakyti negalime (rašoma sausio 11 
dieną atsiųstame atsakyme). 

Naudoti ginklų neleidžiama
Medžiotojų klubo „Atžalynas“ 

pirmininkas Valerijus Afanasjevas 
sakė, kad jiems neperdavė apie su-
žalotą stirną. Kaip jis svarstė, gal-
būt neprisiskambino, be to, tai – ne 
šio klubo medžioklės ploto viene-
tai. 

„Miestai neįeina į medžioklės 
ploto vienetą. Mūsų čia nėra atsa-
komybės“, – pabrėžė rokiškėnas, 
nes medžiotojų rankos surištos – 
miesto zonoje naudoti ginklų nelei-
džia įstatymas. 

Sąskaitos dar nėra
Vasario 1 dieną „Rokiškio Sire-

na“ dar kartą pasiteiravo Aplinkos 
apsaugos departamento kiek kaina-
vo šios stirnos kelionė. Jos pateik-
tame atsakyme rašoma: „Aplinkos 
apsaugos departamentas sąskaitos 
(ataskaitos) už gyvūno transpor-
tavimą kol kas nėra gavęs, todėl 
negalime pateikti tikslių duomenų. 
Informaciją galėsime pateikti tik 
gavę dokumentus. 

Kitas automobilis gali būti at-
siųstas tada, jei paslaugos tiekėjas 
yra sudaręs sutartį su subtiekėju. 
Tačiau ir tokiu atveju automobi-
lis turi būti pritaikytas gyvūnams 
vežti. Jei turite informacijos, kad 
gyvūnas buvo netinkamai gabena-
mas, prašom pasidalinti informaci-
ja, kad galėtume atlikti tyrimą dėl 
sutarties sąlygų vykdymo“. 

Tai taip ir liko neaišku, kur dingo 
stirnos gaišena, o kai tik „Rokiškio 
Sirena“ sulauks daugiau atsakymų 
tuo klausimu, būtinai papildysime 
informaciją. 

TAVO BĖDOS MANO.  Ar šaligatvis užtvertas teisėtai?
Sulaukėme gy-

ventojo skundo dėl 
užtverto šaligatvio, 
Nepriklausomybės 
a. 6, Rokiškyje, ša-
lia kavinės „Senojo 

grafo“. Į redakciją kreipėsi ro-
kiškėnas, kuris įsitikinęs, kad 
šiai kavinei priklausianti lauko 
terasa įrengta per plačiai, užima 
per daug šaligatvio ir neįgalie-
siems sunku juo pravažiuoti bei 
praeiti, taip pat ne tik neįgalie-
siems. Jis klausia, kas išdavė 
leidimą užtverti šaligatvį? Ar 
šaligatvis yra savivaldybės ar 
kavinės nuosavybė? Ar yra ga-
limybė sumažinti lauko kavinės 
plotį, o šaltuoju metų laiku išvis 

ją nuardyti? 

Situaciją pakomentavo Rai-
mondas Simanavičius, Rokiškio 
rajono savivaldybės Architektūros 
ir paveldosaugos skyriaus vedėjas: 
„Pandemijos metu savivaldybės ta-
ryba suteikė lengvatą  ir paskatinimą 
verslui, kad vystytų paslaugas ku-
rios būtų patrauklios gyventojams 
ir miesto svečiams, įrengiant prie 
maitinimo įstaigų išplėstas maitini-
mo vietas.

Įrengiant šias vietas atstumai 
buvo derinti su savivaldybe, kad 
būtų pakankamai vietos praeiti pės-
tiesiems ir užtektų vietos lankyto-
jams. Bus patikrinta esama situacija, 
ar vis dar paliktas praėjimas pakan-

kamas pėstiesiems ir neįgaliesiems“.
Kavinės „Senas grafas“ savinin-

kas Algimantas Šablinskas patvir-
tino, kad leidimą išdavė savivaldy-
bė:

„Leidimas mums išduotas kaip 
parama verslui, nukentėjusiam nuo 
pandemijos padarinių. Ribos ir ats-
tumai suderinti su seniūnija bei Ar-
chitektūros ir paveldosaugos skyriu-
mi. Taip, prisiimu kaltę, kad vieną 
ar du kartus šią žiemą skubos tvarka 
per snygį nenuvaliau šaligatvio šalia 
terasos. Ateityje stengsiuosi nedaryti 
tokių klaidų ir problemų, manau ne-
liks, nes terasa stovi jau trečią žiemą 
ir problemų, bei skundų iki šiol ne-
buvo“.

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

Prieš išvežant stirnai buvo surištos kojos.

Gyventojas sunerimo dėl šio šaligatvio. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)
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I. Laužadienė. G. Čečienė J. Augulienė. R. Belovienė. S. Rubliauskienė.

I. Lapelytė. R. Valentienė.

„Metų mokytojas 2023“ titului gauti 
rokiškėnai negaili nominantų

Miglė DAMBRAUSKAITĖ

Įsibėgėja portalo lrytas.lt 
projektas „Lietuvos mokyto-
jas 2023“, apie kurį skelbiama 
internetiniame portale plus.
lrytas.lt. Sausio 9 d. startavęs, 
konkursas tęsiasi iki vasario 
22 d. Visą šį laiką galima regis-
truoti pedagogus ar švietimo 
bendruomenės atstovus. Tuo 
pat metu vyksta ir balsavimas 
už jau pateiktus kandidatus. 
Balsuoti galima vieną kartą per 
parą. 

Praėjusią savaitę dalyvauti 
konkurse užregistruota tebuvo 
keturi Rokiškio rajono pedago-

gai, o šiandien jų priskaičiuojama 
dar septynios. Visos – moterys:

Jolanta Augulienė (kategorija 
„Vidurinis ugdymas“, Lietuvių 
kalba ir literatūra, Rokiškio Juo-
zo Tumo-Vaižganto gimnazija)

Irena Laužadienė (kategorija 
„Vidurinis ugdymas“, Anglų kal-
ba, Rokiškio J. Tumo-Vaižganto 
gimnazija)

Rimutė Valentienė (kategorija 
„Vidurinis ugdymas“, Chemi-
ja, Rokiškio J. Tumo-Vaižganto 
gimnazija)

Rima Bielovienė (kategorija 
„Neformalus ugdymas“, Choreo-
grafija, Rokiškio Rudolfo Lyma-
no muzikos mokykla)

Gita Čečienė (kategorija „Ne-

formalus ugdymas“, Dziudo ir 
sambo imtynės, Rokiškio Kūno 
kultūros ir sporto centras)

Ieva Lapelytė (kategorija „Ne-
formalus ugdymas“, Choreogra-
fija, Rokiškio R. Lymano mu-
zikos mokykla, choreografijos 
skyrius)

Sigita Rubliauskienė (katego-
rija „Pradinis ugdymas“, Rokiš-
kio Juozo Tūbelio progimnazija)

Primename, jog pirmiausia so-
cialiniame tinkle Facebook ėmė 
sklisti žinios apie „Metų mokyto-
jas 2023“ nominacijai gauti užre-
gistruotus šiuos pedagogus:

Olia Samėnienė (kategorija 
„Pradinis ugdymas“, Rokiškio J. 
Tūbelio progimnazija)

Arvydas Uldinskas (kategorija 
„Vidurinis ugdymas“, matemati-
ka, Kamajų Antano Strazdo gim-
nazija)

Egidijus Kundrotas (katego-
rija Vidurinis ugdymas, muzi-

ka, Rokiškio J. Tumo-Vaižganto 
gimnazija)

Laima Bieliūnienė (kategorija 
Neformalus ugdymas, etnomuzi-
ka, Rokiškio R. Lymano muzikos 
mokykla)

Rokiškio rajono merui 
skriejo sveikinimai 
jubiliejaus proga

Vasario 1 dieną Rokiškio rajo-
no savivaldybės merui Ramūnui 
Godeliauskui sukako 50 metų. Ta 
proga nuo pat ryto jam skriejo svei-
kinimai su linkėjimais. Jubiliatą 
sveikino mero komanda, savival-
dybės administracijos darbuoto-
jai, seniūnai, bičiuliai. Asmeninės 
šventės proga Rokiškio meras su-

laukė svečių – kaimyninių rajonų 
vadovų. 

Gimtadienio išvakarėse savo Fa-
cebook paskyroje R. Godeliauskas 
pasidalino įrašu, kad jis savo bičiu-
lius kviečia vasario 1-ąją Rokiškio 
Šv. apaštalo evangelisto bažnyčioje 
pabūti kartu Šv. Mišiose. 

„Rokiškio Sirenos“ inf.

R. Godeliauskui – 50. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Mūsų kraštiečiui L. Žukliui kovą būtų sukakę 100 metų.

Amžinybėn iškeliavo Rokiškio 
krašto garbės pilietis, 
skulptorius L. Žuklys

Leonas Žuklys gimė 1923 
m. kovo mėn. 19 d. Degučių 
II k., Obelių sen., Rokiškio r. 
1931–1938 m. mokėsi Aleksan-
dravėlės pradinėje mokykloje, 
Rokiškio r. 1948 m. baigė Kau-
no vidurinę dailės mokyklą, 
1942–1949 m. – Kauno valsty-
binį taikomosios ir dekoratyvi-
nės dailės institutą, skulptūros 
specialybę. 1949–1951 m. buvo 
Kauno taikomosios dailės insti-
tuto Piešimo katedros asisten-
tas, 1951–1966 m. – VDI (VDA) 
Piešimo katedros vyr. dėstyto-
jas, 1966–1982 m. – docentas, 
nuo 1982 m. – profesorius, 
1985–1990 m. – Piešimo kate-
dros vedėjas.

 
Parodose dalyvavo nuo 1950 

metų. Sovietų sąjungos daili-
ninkų sąjungos narys nuo 1950 
metų. 1973 m. jam suteiktas Lie-
tuvos nusipelniusio meno veikė-
jo vardas. 

Kūrė portretus, figūrines kom-
pozicijas, dekoratyvines skulp-
tūras. Sukūrė daugybę portretų, 
kurių tarpe – žymių kraštiečių: 
Justino Vienožinskio, Vytauto 
Sirvydžio, vyskupo Juozo Tunai-
čio, Antano Strazdo – portretai. 
Žuklio sukurtos skulptūros Mo-

tiejui Valančiui Kauno Rotušės 
aikštėje (2005), Juozui Naujaliui 
Raudondvaryje (1994), „Šeima“ 
prie Vilniaus santuokų rūmų, pa-
minklas „Motinystė“ Vilniuje, 
Antakalnyje. Jo darbai – daugy-
bė antkapinių paminklų, memo-
rialinių lentų, bareljefų. 

Jo darbų yra ir Rokiškio ra-
jone – Aleksandravėlės kapinė-
se sukurtas paminklas „Kristaus 
prisikėlimas“. 1999 m. laimėjęs 
konkursą su skulptoriumi sūnu-

mi Gediminu, kolegėmis N. Bu-
čiūte, L. Markejevaite – Rokiš-
kyje, Nepriklausomybės aikštėje 
suprojektavo ir pastatė paminklą 
„Arka“. Dalis jo darbų saugoma 
Rokiškio krašto muziejuje. 

Rokiškio krašto garbės pilie-
čio vardas suteiktas 2009 m. bir-
želio 19 dieną. 

L. Žuklys bus laidojamas Ro-
kantiškių kapinėse, Vilniuje.

Rokiškio rajono savivaldybės 
inf.
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Gripo sezonas įpusėjo: 
sergamumas nedidėja

Nacionalinis visuomenės svei-
katos centras (NVSC) infor-
muoja, kad bendras sergamu-
mo gripu, ūminėmis viršutinių 
kvėpavimo takų infekcijomis 
(ŪVKTI) ir COVID-19 liga (ko-
ronaviruso infekcija) rodiklis per 
savaitę šalyje išliko panašus. 

Rokiškio duomenys
Sausio 23–29 d. jis siekė 749,4 

atvejo 100 tūkst. gyventojų, o sau-
sio 16–22 d. – 762,8 atvejo 100 
tūkst. gyventojų.

Bendrai 4 metų savaitę Rokiškio 
rajone gripu, ŪVKTI ir koronaviru-
su sirgo 147 asmenys, iš jų – vaikai 
61 (nuo 0 iki 17 m.). Gripu sirgo 9 
rokiškėnai, tarp sergančiųjų vaikų 
(nuo 0 iki 17 m.) nebuvo. ŪVK-
TI sirgo 116 rokiškėnas, iš jų – 61 
vaikas (nuo 0 iki 17 m.). Covid-19 
buvo nustatytas 22 mūsų rajono gy-

ventojams.  
 
Didžiausias, mažiausias
Lyginant ketvirtosios šių metų 

savaitės sergamumo gripu, ŪVK-
TI ir COVID-19 liga atvejų šalyje 
skaičius su trečiosios savaitės duo-
menimis, matyti, kad gripo atvejų 
užregistruota mažiau, o COVID-19 
ligos ir ŪVKTI atvejų skaičius pa-
kito nedaug.

Praėjusią savaitę mažiausias 
sergamumo gripu, ŪVKTI ir CO-
VID-19 liga rodiklis buvo Utenos 
apskrityje, didžiausias vis dar išliko 
Kauno apskrityje. Tris savaites iš 
eilės nė vienoje Lietuvos savival-
dybėje nebuvo viršytas epideminis 
sergamumo lygis, t. y. 1500 atvejų 
100 tūkst. gyventojų riba.

Paimti mėginiai
Praėjusią savaitę Lietuvoje dėl 

gripo į ligonines buvo paguldyti 36 
pacientai, iš kurių daugiausia – vai-
kai (28 asmenys) iki 17 m. amžiaus.

Sausio 23–29 d. buvo užregis-
truotas vienas mirties nuo gripo 
atvejis. Mirusysis priklausė 50–59 
m. amžiaus grupei, nebuvo skiepy-
tas nuo sezoninio gripo, gretutinių 
ligų neturėjo. Lietuvoje šį gripo 
sezoną iš viso užregistruota 13 mir-
ties nuo gripo atvejų.

Nacionalinės visuomenės svei-
katos priežiūros laboratorijos duo-
menimis, trečiąją šių metų savai-
tę ŪVKTI simptomus turintiems 
pacientams iš viso buvo paimti 
445 ėminiai, iš kurių daugiausia 
buvo aptiktas A tipo gripo virusas 
(24-iuose ėminiuose), B tipo gripo 
virusas rastas 3-uose ėminiuose, o 
respiracinis sincitinis virusas – 21-
ame ėminyje.

NVSC inf.

Rokiškėnai su visaginiečiais 
pasirašė sutartį

Rokiškio rajono savivaldy-
bės visuomenės sveikatos biuro 
(VSB) ir Visagino socialinių pas-
laugų centro bendradarbiavimą 
vienija ne vieneri metai ir bendri 
tikslai, kurių pagrindinis ir svar-
biausias iš tikslų yra – rūpinima-
sis gyventojų gyvenimo kokybe. 

„Esame pasiruošę padėti gyven-
tojams sunkiose gyvenimiškose si-
tuacijose, integruotis į visuomenę, 
ugdyti ir stiprinti sveikatos raštin-
gumą, siekiant sumažinti sergamu-
mą ir mirtingumą“, – sako rokiškė-
nai.

Rokiškio rajono VSB inf. 

Pasiskiepyti nuo 
pneumokokinės infekcijos 
gali daugiau asmenų

Nacionalinis visuomenės svei-
katos centras prie Sveikatos ap-
saugos ministerijos (NVSC) pri-
mena, kad nuo 2023 m. sausio 11 
d. papildytas sąrašas asmenų, ku-
rie gali nemokamai pasiskiepyti 
nuo pneumokokinės infekcijos. 

Be apribojimų pasiskiepyti gali 
visi rizikos grupei priklausantys as-
menys, kurie serga bronchine astma 
ar cukriniu diabetu.

Nemokamai nuo pneumoko-

kinės infekcijos skiepijami tiek 
vaikai, tiek suaugusieji,  patenkan-
tys į rizikos grupių sąrašus. Į juos 
įtraukti sergantieji širdies ydomis 
ir ligomis, inkstų, kepenų, plaučių, 
neurologinėmis, reumatinėmis, li-
gomis, cukriniu diabetu, navikais, 
dializuojami ir imunosupresuoti 
pacientai, sergantys ŽIV, pacientai, 
kuriems transplantuoti organai, įdė-
ti kochleariniai implantai. 

NVSC inf. 

Prizai pasiekė viktorinos laimėtojus! 
Šių metų sausio viduryje pa-

skelbus ligonių kasų viktorinos 
„Ligų prevencija: žinoti ir ti-
krintis“, laimėtojus, 10 Valsty-
binės ligonių kasos ir 20 Pane-
vėžio teritorinės ligonių kasos 
įsteigtų prizų iškeliavo į įvairius 
Lietuvos kampelius ir įteikti 
tiems savivaldybių visuomenės 
sveikatos biurų darbuotojams, 
kurie dalyvavo viktorinoje ir 
tapo jos nugalėtojais ar paska-
tinamųjų prizų laimėtojais. 

Iki sausio pabaigos prizai 
įteikti kone visiems trisdešimčiai 
laimėtojų iš 15 Lietuvos savival-
dybių visuomenės sveikatos biu-
rų.

Rokiškio rajono savivaldy-
bės visuomenės sveikatos biuro 
visuomenės sveikatos specialis-
tės Astos Tumonytės laimėjimu 

nuoširdžiai pasidžiaugė šio biu-
ro direktorė Agnė Šapokaitė. Jos 
manymu, tokios viktorinos, kai 
žinios perteikiamos netradiciniu 
būdu, labai reikalingos. Panašią 

Pasirašymo akimirka.

A. Šapokaitė (kairėje) pasveikino A. Tumonytę.

Asociatyvi nuotr.

viktoriną, direktorės įsitikinimu, 
pravartu būtų organizuoti ir gy-
ventojams.

Panevėžio teritorinės ligonių 
kasos inf.  

Ligonių kasos: reikalavimai papildomai susimokėti – netoleruotini
Pacientai piktinasi, kad kai 

kuriose gydymo įstaigose, teikian-
čiose šeimos medicinos paslaugas, 
jas pasirinkusių pacientų prašo-
ma mokėti metinį mokestį arba už 
atskirus apsilankymus pas šeimos 
gydytoją. Ligonių kasos primena, 
kad pacientai turi teisę net ir pri-
vačiose gydymo įstaigose šeimos 
medicinos paslaugas gauti nemo-
kamai ir atsisakyti mokėti papil-
domai.

Privalomuoju sveikatos draudimu 
(PSD) apsidraudusiems žmonėms, 
norintiems gauti Privalomojo sveika-
tos draudimo fondo (PSDF) lėšomis 
apmokamas šeimos gydytojo paslau-
gas keliama vienintelė sąlyga – prisi-
rašyti pasirinktoje gydymo įstaigoje, 
dėl šeimos medicinos paslaugų suda-
riusioje sutartį su teritorine ligonių 
kasa (TLK). Rekomenduojama gy-
dymo įstaigą rinktis arčiau namų. 

„Iš prisirašiusių PSD apdraustų 
pacientų už šeimos gydytojo pas-
laugas jokie mokesčiai negali būti 
imami nei valstybinėje, nei privačio-
je gydymo įstaigoje, jei ji turi sutartį 
su ligonių kasa. Taigi koks bebūtų 
tokios įstaigos teisinis statusas, šie 
pacientai neturi mokėti ne tik už 
apsilankymus pas šeimos gydytoją, 
bet ir jokių metinių ar kitų panašių 
mokesčių“, – pabrėžia Valstybinės 
ligonių kasos direktorius Gintaras 
Kacevičius. 

Taip pat ir prisirašyti gydymo įs-
taigose apdraustiesiems bemaž nieko 
nekainuoja – šiuo metu dalyje gy-
dymo įstaigų gali būti imamas 0,29 
euro mokestis už dokumentų tvarky-
mą, o 2,90 euro mokestis taikomas 
tik tuomet, kai gydymo įstaigą žmo-
gus keičia anksčiau nei po pusmečio. 

Gyventojų pateiktais duomeni-
mis, pavyzdžiui, viena gydymo įstai-
ga iš prisirašiusių pacientų reikalauja 

sumokėti metinį 300 eurų arba vien-
kartinį 30 eurų mokestį už apsilan-
kymą. To neturi būti: papildomai ne-
mokėdami prisirašę apdraustieji savo 
poliklinikoje, klinikoje ar medicinos 
centre turi gauti ne tik būtinąsias pas-
laugas, kurių nesuteikus kyla grėsmė 
žmogus gyvybei ar sveikatai, bet 
visas tiriamąsias, gydomąsias, profi-
laktines šeimos gydytojo kompeten-
cijai priskiriamas paslaugas. Jų spek-
tras išties platus – šeimos gydytojai 
atlieka pacientų apžiūrą, skiria reika-
lingus tyrimus ir procedūras, išrašo 
vaistus, prireikus siunčia papildomų 
tyrimų, pas gydytoją specialistą ar į 
ligoninę. 

Ypač svarbi yra ligų profilaktika, 
todėl be papildomų mokesčių kartą 
per metus šeimos gydytojai savo pa-
cientams turi suteikti kompleksines 
paslaugas: pamatuoti kraujospūdį, 
svorį, ūgį, skirti elektrokardiogramą, 
patikrinti cholesterolio kiekį krau-

jyje, moterims skirti ginekologinę 
apžiūrą, atlikti krūtų apčiuopą ir kt. 
Kartą per dvejus metus profilaktiškai 
suaugusiems pacientams gali būti 
atliekamas bendras kraujo ir bendras 
šlapimo tyrimas, nustatomas gliuko-
zės kiekis kraujyje, patikrinama rega. 

Šeimos gydytojai ar šias paslau-
gas teikianti gydymo įstaiga tam ti-
kro amžiaus prisirašiusius pacientus 
informuoja apie poreikį pasitikrinti 
pagal gimdos kaklelio, krūties, sto-
rosios žarnos, prostatos vėžio bei šir-
dies ir kraujagyslių ligų prevencines 
programas. 

Žmonės dažnai teiraujasi dėl ty-
rimų skyrimo, jų skaičiaus ir apmo-
kėjimo. Ligonių kasų specialistai 
pabrėžia, kad dėl tyrimų ar paslau-
gų reikalingumo sprendžia šeimos 
gydytojai, atsižvelgdami į pacientų 
sveikatos būklę, nusiskundimus, 
simptomus. Pavyzdžiui, jei šeimos 
gydytojas, matydamas širdies ligų 

riziką, skiria atlikti lipidogramą, gy-
dymo įstaigoje, kurioje žmogus pri-
sirašęs, ji atliekama nemokamai tiek 
kartų per metus, kiek reikia. 

Iš apdraustų ir gydymo įstaigoje 
prisirašiusių pacientų gali būti pa-
prašyta susimokėti tik tada, kai paci-
entas pats pageidauja PSDF lėšomis 
nekompensuojamų tyrimų ar paslau-
gų, nori paslaugas gauti greičiau ar 
renkasi tas paslaugas, kurios įtrauk-
tos į sveikatos apsaugos ministro 
patvirtintą mokamų paslaugų sąrašą. 
Tačiau net ir prieš teikiant mokamą 
paslaugą, apdraustas PSD pacientas 
turi būti supažindinamas su galimy-
be gauti tokią paslaugą nemokamai.

Šiuo metu sutartis dėl šeimos gy-
dytojo paslaugų teikimo su ligonių 
kasomis sudariusios 375 gydymo 
įstaigos, iš jų 126 – viešosios, 249 
– privačios. Visose jose prisirašę 
apdraustieji šias paslaugas turi gauti 
nemokamai.
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Kariaujančios Ukrainos žmones šildys 
„beveik šventintos“ apkasų žvakės

Miglė DAMBRAUSKAITĖ

Trys vakarai – 2 000 viene-
tų gyvenimą keičiančių apkasų 
žvakių kariaujančiai Ukrai-
nai. Krašto apsaugos savanorių 
pajėgų (KASP) Vyčio apygar-
dos 5-osios rinktinės Rokiškio 
506-osios pėstininkų kuopos ser-
žantas Mantas Griškevičius dar 
prieš Kalėdas inicijavo apkasų 
žvakių gamybą Rokiškyje, ta-
čiau „prasmingas vieno vakaro 
praleidimas“ išaugo į dar vieną 
rajono gyventojus sutelkusią pa-
ramos Ukrainai akciją.

Iš vieno – trys
Metų sandūroje Rokiškyje buvo 

„atidarytos“ apkasų žvakių dirbtu-
vės. Tik dirbo čia ne licencijuoti 
specialistai, o savanoriai, kurių 
tikslas – nusiųsti šilumos nuo karo 
kenčiantiems ukrainiečiams. 

 „Viskas prasidėjo netikėtai ir 
neplanuotai. Kuopoje puoselėjame 
tradiciją prieš Kalėdas susiorgani-
zuoti šventinį šeimų vakarą. Taip 
vadinamą „Kalėdinį žiburėlį“. Ta-
čiau praėję metai visam pasauliui 
buvo „kitokie“ – karas, tad kirbėjo 
mintis padaryti kažką prasmingo, 
ne tik susitikus pavakaroti. Pagal-
vojau, kad Rokiškyje niekas nega-
mina apkasų žvakių, nors visoje 
šalyje yra grupių, kurios tikrai ak-
tyviai tą daro. Aišku, gal yra, buvo 
pavienių žmonių, girdėjusių apie 
iniciatyvą, kurie rinko priemo-
nes (skardines, parafiną, kartoną) 
ir vežė į didžiuosius miestus. Bet 
Rokiškyje to niekas nedarė. Mintis 
visiems tiko, patiko, taigi nesku-
bėdami, besišnekučiuodami ir ne-
turėdami konkretaus skaičiaus, su 
šeimomis per vakarą pagaminome 
apie 250 vnt. apkasų žvakių. Žinia 
pasidalinome socialiniame tinkle, 
pamatė ją žurnalistai, dar paviešino 
ir atsirado tikrai nemažai žmonių, 
norinčiųjų kažkokiu būdu prisidėti: 

vieni norėjo daryti, kiti rinko, ieš-
kojo namuose ir nešė mums prie-
mones. Taip iš vieno vakaro „pasi-
darė“ trys, kurių metu pagaminome 
2000 vnt. apkasų žvakių“, – veiklos 
pradžią prisiminė M. Griškevičius.

„Šventintos“ žvakės
Pasak pašnekovo, produkty-

viausios buvo antrosios „dirbtu-
vės“, kurių metu per 4 val. susirin-
kę savanoriai pagamino net 1 000 
vnt. žvakių. Trečiojo vakaro rezul-
tatas – 700 vnt. Tam įtakos turėjo 
ir priemonių likutis, ir mažesnis 
atėjusiųjų skaičius. M. Griškevi-
čius atskleidė, jog vienai žvakei 
pagaminti reikia 250 g parafino. Jei 
didesnė – ir daugiau. 

„Priemonių svoriai labai dideli: 

pavyzdžiui 100 žvakių reikia apie 
25 kg parafino... Kas nustebino – 
kad žmonės labai daug visko turi 
prikaupę namuose. Vienas žmogus 
mums davė net 100 kg parafino! 
Nešė luitus. Labai daug medžiagų 
parūpino Kriaunių kaimo bendruo-
menė, mielai prie akcijos prisidėjo 
kunigai, taip pat aprūpinę mus pa-
rafinu. Juk jų atsargos nuo nesu-
degusių žvakių tikrai didelės. Taip 
net įdomiai išeina: mūsų gamintos 
apkasų žvakės – beveik šventin-
tos“, – šypsojosi seržantas. 

Savanorių buvo daug, tad dar-
bams sklandžiai vykti jie buvo tie-
siog paskirstyti: „Dirbo ir vaikai, 
ir moterys, ir vyrai. Vieni pjaustė 
skardines, kiti karpė ir suko karto-
ną, treti pylė parafiną. Mes, kuopos 
savanoriai, rinkome informaciją 
kaip daryti tas žvakes. Čia mums 
gelbėjo Vilniaus komanda. Bet 
pagrinde patys ukrainiečiai pasa-
kė kokių reikia ir kodėl būtent to-
kių. Nes yra tam tikri reikalavimai 
skardinėms, kad parafinas nebūtų 
eikvojamas veltui, net ir kartonas 
specialiai išpjaustomas... yra niu-
ansų. Susirinkusiems pravedėm 
mokymus, rodėme.“

Prisijungė ir ukrainietė
M. Griškevičius pasakojo, jog 

iniciatyvoje dalyvavo nuo karo pa-
bėgusi ir Rokiškyje su vaikais apsi-
stojusi ukrainietė, kurios vyras liko 
gimtinėje kariauti. 

„Ji dalijosi savo patyrimais, 
noriai kalbėjo su visais, kurie do-
mėjosi, net skambino vyrui per 
„Messenger“ (internetinė pokalbių 
programėlė – aut. past.), rodė kur 
yra ir ką daro. Visiems gera buvo 
dirbti ir prisidėti prie prasmingo 
reikalo. Juk nuo karo pradžios mes 
visi aukojam pinigų, tik jie nusėda 

bendram katile, o šios žvakės tie-
siogiai keliauja į Ukrainą, gal pas 
senolius, kurie šaltą žiemą neturi 
šildymo, šviesos... Taip žmonės 
asmeniškai prisiliečia: tavo rankų 
darbo žvakė šildys konkretų žmo-
gų. Juk mes jiems siunčiame 4 val. 
degantį lauželį, ant kurio galima 
ruošti maistą, šalia kurio džiūsta 
drabužiai, ar galima tiesiog sušilti. 
Kaip mes sakom – genialumas sly-
pi paprastume“, – įspūdžiais dalijo-
si pašnekovas.

Viskas į Bachmutą 
Visos rajono žmonių pagamintos 

žvakės buvo nugabentos organiza-
cijai „Lukšų vyrai“ (organizacijos 
savanoriai patys gabena surinktą 
labdarą bei reikalingas priemones į 
karo frontą – aut. past.), kurie for-
muoja paramos koloną ir vasario 4 

d. veš į Bachmuto teritoriją. 
„Viskas dabar keliauja į tą te-

ritoriją, kur vyksta įnirtingiausios 
kovos. Bendraujame būtent su 
„Lukšų vyrais“, nes jie tiesiogiai 
kontaktuoja su Ukrainos kariais, 
žino kur, kam ir ko reikia, jiems 
perduoda mūsų siunčiamus pa-
galbos paketus. Ir labai gera, kai 
sulauki grįžtamojo ryšio: pvz., vi-
deo padėkos už pagalbą. Nes tada 
žinom, kad mūsų darbas tikrai pa-
siekė konkretų tašką ir konkrečiai 
kažkam gelbėja.“ – emocijų neslė-
pė seržantas.  

Priemones rinks, bet 
nebegamins
Paklaustas, ar tęs apkasų žvakių 

gamybos akciją vyras apgailesta-
vo, jog savanoriams vėl prasideda 
intensyvus laikas, tad gamybos 
procesai – baigti: „Priemones pri-
imam, bet patys jau nebedarysim. 
Sausis savanoriams buvo kiek lais-
vesnis, turėjom laiko ir jį išnau-
dojom prasmingai. Bet dabar vėl 
prasideda pratybų sezonas, tad... 
Priimsim priemones, jei atsiras 
norinčių jų paaukoti, nuvešim kur 
reikia, nes žinom punktus didžiuo-
siuose miestuose, bet šią akciją kol 
kas užbaigiam.“  

Krašto apsaugos savanorių pajėgų (KASP) Vyčio apygardos 5-osios rinktinės Rokiškio 506-osios pėstininkų 
kuopos savanoriai tiesiog planavo su šeimomis prasmingai praleisti vakarą ir nesitikėjo, kad iniciatyva „išaugs“ į 
trijų vakarų žvakių dirbtuves su galybe entuziastų. 

Rokiškėnų pagaminta apkasų žvakė.

Ukrainos žmones pasieks 2000 vnt. rokiškėnų gamintų apkasų žvakių. 
(M. Griškevičiaus nuotr.)

Apie apkasų žvakes sužinoję žmonės namuose ieškojo, rinko ir 
savanoriams vežė priemones, reikalingas žvakių gamybai. 
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Atkoduoti ženklai ir simboliai 
Rokiškio muziejuje

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Kodėl Šv. Rokas visada su  
šuneliu, o šventoji laiko rankoje 
kaukolę? Kodėl Šv. Juozapas įsi-
tvėręs leliją, o Šv. Jurgis visada 
vaizduojamas su drakonu?

 Į šiuos ir kitus klausimus at-
sakymo ieškota Rokiškio krašto 
muziejaus erdvėse. Sausio 24-ąją 
minėdamas edukacijų dieną mu-
ziejus kvietė surasti ir atpažinti 
Vakarų Europos simbolius,  eks-
pozicijų salėse vyko edukacijos 
„Šventųjų kodai“ ir „Rankų darbo 
muilo paslaptys“.

Simbolių kalba
Muziejininkė Santa Kančytė 

kvietė paklaidžioti po Rokiškio 
dvaro, kuriame įsikūręs muziejus, 
erdves, tyrinėti senuosius lietuvių 
ir užsienio kūrėjų darbus ir moky-
tis skaityti simbolių kalbą.    

„Norėjosi parodyti, kad eg-
zistuoja bendra kultūrinė erdvė, 
mūsų senieji meistrai, kurių dar-
bų turime, naudojo kitą išraiškos 
formą, tačiau tą pačią simbolinę 
kalbą, kaip ir menininkai, kūrę 
Italijoje ar kitose šalyse. Tie pa-
tys simboliai atsikartoja senose 
lietuviškose medinėse skulptū-
rėlėse – labai įdomu ieškoti ben-
drų visai Europai simbolių mūsų 
meistrų kūryboje“, – sakė naują, 

šį pusmetį startuojančią edukaciją 
pristatanti S. Kančytė. Mokiniai 
iš visos Lietuvos galės atvykti 
tyrinėti simbolius pagal Kultūros 
paso programą, patirti atradimo 
džiaugsmą kviečiami ir  suaugu-
sieji.

Tyrinėjimų erdvės
Pasak S. Kančytės, muziejaus 

erdvė dėkinga simbolių tyrinė-
jimams, ekspozicijų salėse gau-
su kūrinių – nuo lietuvių medžio 
meistrų medinių skulptūrėlių, 

prakartėlių iki grafų Tyzenhauzų 
surinktų vertingų Vakarų Europos 
tapytojų paveikslų.  

„Senieji kaimo kūrėjai kar-
tais net nemokėjo skaityti, rašyti, 
tačiau tuos simbolius pažinojo. 
Geriau negu pažįsta dabartinis 
žmogus. Būna skaitmeninis raštin-
gumas, o ši edukaciją atveria sim-
bolinį raštingumą. Ikonografija 
– tai simbolių, ženklų, kodų moks-
las. Nemokant skaityti, bet žinant 
simbolių kalbą, galima atpažinti, 
kas vaizduojama kūrinyje.

Žmonės  daug ką troško išreikš-
ti per meną, o menas – tai simbo-
linė kalba. Kaip pavaizduoti, kad 
visuose kraštuose regėdamas kū-
rinį, atpažintum, kas jame pavaiz-
duota? Reikėdavo paslėpti kažko-
kius simbolius, kad atradęs juos, 
galėtum atkoduoti tą istoriją“, 
– apie 2000 metų egzistuojančius 
ženklus pasakojo muziejininkė.

Iš lūpų į lūpas
Pasak S. Kančytės, šiuo atžvil-

giu būtų labai įdomu patyrinėti 

vieno iškiliausių lietuvių seno-
sios skulptūros meistrų Liongino 
Šepkos kūrybą. Medžio drožimo 
meistras teigė niekada nelankęs 
mokyklos, tačiau ta simbolika jam 
buvo sava lyg abėcėlė. Seniau, kai 
visuomenė dar nebuvo tokia raš-
tinga, kaip dabar, žinia apie sim-
bolius buvo perduodama iš lūpų 
į lūpas, jie atpažįstami stebint 
aplinką.

„Įdomu tai, kad čia, mažyčia-
me Lietuvos miestelyje, meistrai 
naudojo tą pačią simbolių kalbą,  
tai liudija, kad nuo seniausių lai-
kų mes buvome Europos kultūros 
dalis“, – sakė edukacijos vadovė.  

Jau anksčiau muziejaus lanky-
tojai galėjo susipažinti su  heral-
dika, herbų kūrimu, dvaro rūmų 
komplekse vyksta kiti pažintiniai 
užsiėmimai.

Šiais metais Rokiškio krašto 
muziejus minės 90-metį, ta proga 
planuojama daug kultūrinių rengi-
nių.

Mokymasis ir pramoga
Edukacijos, jungiančios moky-

mąsi ir pramogą, pastaruoju metu 
populiarėja, jos pakeičia užstalėje 
minimas šeimos šventes, dažnai 
tampa vaikų ir suaugusiųjų eks-
kursijų kryptimi.

 „Atvažiavę žmonės nustemba, 
kokia turtinga mūsų ekspozicija. 
Netgi mes, muziejininkai nuolat 
mokomės, atrandame gilesnius 
dalykus. Muziejus yra draugiš-
ka erdvė šeimai, čia galima rasti, 
ką nuveikti, todėl norisi dar kartą 
pakviesti praleisti čia šventes, sa-
vaitgalius – nebūtina toli keliauti, 
kartais užtenka pereiti alėją nuo 
aikštės iki muziejaus, kad išvys-
tum tai, ką ir Šventojo Petro ba-
zilikoje“, – sakė Rokiškio krašto 
muziejaus muziejininkė D. Kan-
čytė.

Šv. Jurgis, nugalintis drakoną.

Muziejus kviečia norinčiuosius mokytis ir pramogauti vienu metu.

Muziejaus erdvėse  rengiamos įvairios edukacijos.

Muziejuje  gausu meno kūrinių su paslėptais ženklais.Ženklai lydėdavo monarchus, šventuosius. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Muziejininkė Santa Kančytė pasakojo apie simbolių reikšmę senųjų 
meistrų darbuose.
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Ir mamos eina į darželį
Miglė DAMBRAUSKAITĖ

Vaikučio gimimas – didžiau-
sia šventė šeimoje. Tačiau gi-
mus mažyliui, jei artimų drau-
gių rate tuo metu daugiau tokių 
laimingų nėra, neretai mama 
dvejus metus namuose augina 
vaiką pamiršusi pabūvimus ir 
gyvus pokalbius su draugėmis. 
Suburti tokias mamas bendram 
pasibūvimui visai neseniai su-
manė Renata Pigagaitė, pakvie-
tusi į „Mamų darželį“. 

Viskas labai paprasta
Aktyvi ir energija trykštan-

ti R. Pigagaitė geriau žinoma 
„Grimerena spalvoti veidukai“ 
pseudonimu. Veiklų nestokojanti 
moteris ėmėsi dar vieno projek-
to – mažylius auginančioms ma-
moms pasiūlė susitikti „Mamų 
darželyje“: bendrauti, dalintis, 
atsipalaiduoti. Susitikimai numa-
tomi pirmoje savaitės pusėje 10-
14 val. 

„Idėja kilo matant mamytes 
su vežimukais besibūriuojančias 
įvairiose miesto vietose. Deja, 
dažniausiai tos vietos nėra pri-
taikytos mamytėms su mažyliais. 
Kalbu apie vaikučius, kurie dar 
neina į darželį, o mamos juk nori 
paplepėti... Auginau dukrą dide-
liame mieste ir tokie mamyčių 

susitikimai ten nebuvo naujiena, 
o rinkdavomės tam pritaikytose 
vietose. Todėl pagalvojau, kad 
Rokiškio mamos irgi galėtų su-
sitikti, pasikalbėti apie vaikus ar 
rasti kitų įdomių temų. Mieste 
turime erdvų, šviesų, puikiai to-
kiems susitikimams tinkantį žai-
dimų kambarį „Laimės burbulas“, 
todėl nusprendžiau, kad „Mamy-
čių darželis“ įsikurs čia.“ – idėjos 
gimimu dalijosi R. Pigagaitė.

Moteris tikino nenėrusi „stačia 
galva“, bet pirmiausia išsiaiški-
nusi ar mamoms tai bus įdomu: 
„Pasitariau su komanda – „Lai-

mės burbulo“ merginomis: Ra-
minta Katiniene, Roberta Vai-
čiulėne, sulaukiau jų pritarimo 
ir pradėjome organizuoti. Pirma 
apklausiau mamytes, auginančias 
mažylius, ar būtų aktualu, kokiu 
dienos metu būtų patogiausia ir 
pan. Nustebino, nes gavome di-
delį palaikymą. O toliau viskas 
vyko greitai: sukūrėme reklamą, 
pasidalinom socialiniame tinkle 
Facebook ir iš karto ėmė „plauk-
ti“ vietų rezervacijos žinutės. 
Vienu metu stengsimės priimti ne 
daugiau nei 10 mamyčių, kad su-
sitikimai būtų kokybiški. Jei ma-
tom, kad pageidaujamai valandai 
jau rezervacijų užtektinai, siūlo-
me ateiti kitu laiku.“ 

Pirmieji susitikimai
Pirmieji susitikimai jau įvyko 

ir, pasak organizatorės, buvo sė-
kmingi. „Nesitikėjom tokio didelio 
susidomėjimo. Atvyko mamyčių ir 
nesirezervavusių vietos, nes išgir-
do, kad, tiesiog, atidarytas žaidimų 
kambarys. Visos džiaugėsi galėda-
mos pabendrauti su kitomis mamy-
tėmis, auginančiomis panašaus am-
žiaus vaikučius. Juk ir džiaugsmai, 
ir vargai panašūs, todėl kalbų buvo 
daug. Vaikučiai tuo metu tyrinėjo 
aplinką, žaidė su naujais žaisliukais. 
„Mamyčių darželis“ – puiki galimy-
bė susipažinti mamoms, o ir mažy-
liai socializuojasi, žaidžia su savo 
amžiaus vaikais. Juk iki darželio 
dauguma turi ilgas atostogas.“ – sė-
kme džiaugėsi R. Pigagaitė.

 Pasak pašnekovės, pirmos sa-
vaitės susitikimai buvo aplinkos ir 
vienas kito pažinimas, bet ateityje 
planuojama į dienotvarkę įtraukti 
įvairių veiklų, edukacijų.  

Aktyvi moteris užsiminė, kad 
studijos komanda „rezga“ planus ką 
galėtų pasiūlyti vyresnio amžiaus 
vaikams bei tėveliams: „Nenorime 
pamiršti ir vyresnių vaikų, tad studi-
ja bus atidaryta ir vakarais. Kokio-
mis dienomis – dar nesutarėme, bus 
skelbiama mano ir studijos interne-
tiniuose puslapiuose.”

Pirmasis susitikimas buvo labiau pažintinis: mamos bendravo 
tarpusavyje, mažieji domėjosi naujais žaislais. (R. Pigagaitės nuotr.) 

Jūžintų seniūnijoje žvyrkeliai pradėti tvarkyti dar 2020 metais. 

TAVO BĖDOS MANO. 
Kas ir už kiek sutvarkė 
mero keliuką? 

Į mūsų laikraščio redakciją 
kreipėsi skaitytojas, kuris savo 
laiške rašo: „Kai mūsų seniūnijo-
je apsigyveno Rokiškio meras, se-
niūnija sutvarkė keliuką iki Mel-
dučių kaimo ir iki jo namų. Taip 
pat iki tol nebuvo kaimą žymin-
čių ženklų, o apsigyvenus merui 
jie atsirado. Gal galite mums at-
sakyti kieno lėšomis buvo pada-
ryti šie darbai? Ir kiek tai kaina-
vo mokesčių mokėtojams?“.

Jūžintų seniūnijos seniūnas Vy-
tautas Stakys:

„Jūžintų seniūnijos vietinės 
reikšmės kelio, kuris yra kelio-ga-
tvės pavadinimu „Rageliai – Mel-
dučiai“ ir kita atkarpa į kaimą 
„Meldučiai – Kurkliečiai“, tvar-
kymo darbai buvo atliekami tri-
mis etapais: 2020, 2022  metais 
bei planuojamas trečiasis etapas 
2023-aisiais. Lėšos tam skirtos iš 
Automobilių kelių direkcijos Ke-
lių priežiūros ir plėtros programos. 
2020 metais buvo pradėtas pirmas 
etapas, o 2022-aisiais – antras, 
kurių metu autogreideriu buvo su-
formuotos pakelės, ekskavatoriais 
iškasti kelio grioviai, supilant grun-
tą vietoje ir paskleidžiant, kelias 
nugreideriuotas ir pažvyruotas,  o 
šiemet planuojama visiškai užbaigti 
šio kelio tvarkymą.  

Šis žvyrkelis buvo pradėtas tvar-
kyti dar iki tol, kol rajono meras čia 
apsigyveno, nes kaime gyvena šei-
mos su vaikais, kurių nuvežti į mo-
kyklą atvyksta paimti mokyklinis 
autobusiukas, ten vyksta ir atliekų 
surinkimo mašinos, prie šio kelio 
– Ragelių kapinės, taip pat šiltuoju 
metų laiku juo intensyviai naudoja-
si žemės ūkio technika. 

Prie šio kelio tvarkymo darbų 
pirmame etape daug prisidėjo Lašų 
žemės ūkio bendrovė, kurios švie-
saus atminimo buvęs vadovas Ze-
nonas Akramavičius, LRT radijui 
davė interviu apie šio kelio atsta-
tymo darbus. Jis džiaugėsi galintis 
prisidėti tuo, kad mūsų seniūnija 
kelią remontuoja iš pagrindų, todėl 
bendrovė taip pat prisidėjo prie šio 
kelio atstatymo darbų. Prie jų jun-
gėsi ir AB „Rokiškio sūris“, nes su 

šiuo keliu jungiasi daug įmonės val-
domų žemės ūkio paskirties sklypų.

Nuo link kaimo vedančio kelio 
iki savo sodybos meras kelią susi-
tvarkė savo lėšomis. Tai nei seniū-
nijai, nei mokesčių mokėtojams 
nekainavo nė cento. 

Kalbant apie šį kaimą žyminčius 
ženklus, galiu pasakyti tiek, kad 
nuo tada, kai prieš ketverius me-
tus pradėjau dirbi seniūnu, mačiau 
poreikį pastatyti Jūžintų seniūnijos 
miestelių ir kaimų, vietinės reikš-
mės kelių, tai yra gatvių, pavadi-
nimų ženklus, nes jų nebuvo, taip 
pat trūko į lankytinas vietas nukrei-
piančių kelio ženklų. Dar 2021 me-
tais Rokiškio rajono savivaldybės 
Saugaus eismo komisijai teikiau 
vietos gyventojų, bendruomenių ir 
seniūnaičių prašymus, kad suteiktų 
leidimą ir skirtų fi nansavimą įreng-
ti kaimų vietovardžius žyminčius 
ženklus  su pavadinimais: Girelė, 
Trakas, Kuliai, Norkūnai, Meldu-
čiai, šalia jų buvo pateikti prašymai 
visose Jūžintų ir Laibgalių mieste-
lių gatvėse įrengti žymas su tos ga-
tvės pavadinimu. Gavę leidimus tai 
ir įgyvendinome.

Galiu tik pasidžiaugti, jog pa-
vyko sukomunikuoti su Lietuvos 
kelių direkcija, kurios turtas yra 
mūsų seniūnijoje esantys regiono 
keliai, kad gautumėme leidimą 
statyti nukreipiančiuosius ženklus 
į Jūžintų krašto lankytinas vietas. 
Gavę leidimą ir pastatėme penkis 
ženklus: Gačionių dvaras ir parkas, 
Grumbinų alkakalnis, Jūžintų Šv. 
arkangelo Mykolo bažnyčia, Rage-
lių Švč. Mergelės Marijos bažnyčia 
ir Knygnešio J. O. Širvydo kapas“.  

Komentarą apie keliuką pateikė 
ir rajono meras Ramūnas Gode-
liauskas: „Jūžintų seniūnijoje apsi-
gyvenau tik 2021 metų lapkritį. Ne-
sijaučiu toks svarbus kaip Saulius 
Skvernelis, kuriam kelią iki namų 
nuasfaltavo savivaldybė. Privažia-
vimą iki sodybos pasidariau savo 
lėšomis ir tai man kainavo beveik 2 
000 eurų“.

„Rokiškio Sirenoje“ – nauja rubrika „Tavo bėdos mano“, į kurią 
gali kreiptis rokiškėnai, turintys įvairiausių problemų ir neatsakytų 
klausimų. Mums galite rašyti el. paštu reklama@rokiskiosirena.lt 
arba skambinti tel. +370 666 76777 „Mamyčių darželis“ – nauja veikla mamoms, dar būnančioms namuose su 

mažyliais.
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„Pritaškė“ prizinių vietų

Miglė DAMBRAUSKAITĖ

Savaitgalį Panevėžyje vyku-
siose draugiškose plaukimo var-
žybose Rokiškio rajono Kūno 
kultūros ir sporto centro plauki-
mo treneris Kęstutis Buinickas 
su savo auklėtiniais „nušluostė“ 
ne vieną nosį: taškydami baseino 
purslus Rokiškio plaukikai „pri-
taškė“ prizinių vietų ir medalių. 

Pasak trenerio K. Buinicko, 
draugiškose varžybose be rokiškė-
nų dalyvavo plaukikai iš Šiaulių, 
Pasvalio, Radviliškio, Panevėžio: 
„Iš viso buvo apie 100 vaikų, mū-
siškių – 10. Visi – mano auklė-
tiniai, kurie baseiną lanko nebe 
pirmus metus. Treniruojasi visi 
vienodai, grupėje, tačiau į varžy-
bas visada vyksta tie, kurie atitinka 
amžiaus grupę ir, žinoma, yra pa-
siruošę varžyboms, turi potencialo. 
Šį kartą rinkosi 11-15 metų am-
žiaus vaikai, kurie varžybose dar 
buvo išskirstyti į grupeles. Vaikai 
pasirodė tikrai šauniai, stengėsi ir 
jų pastangos atsipirko: medaliai ir 
pirmosios vietos.“ 

Kartu su treneriu į varžybas vy-
kusi mažiausios plaukikės Lukos 

Bardisevičiūtės mama Danguolė 
papildė, jog antrąją varžybų die-
ną baseine savo jėgas išbandė ir 
mažųjų grupė – vaikai iki 9 metų: 
„Mažųjų rungtys šiek tiek kitokios, 
trumpesnės distancijos, tad jie savo 
jėgas išbandė sekmadienį.“

Treneris K. Buinickas išskyrė L. 
Bardisevičiūtę: anot jo nuo ketve-
rių su puse metų baseiną lankanti 
dabar 9-erių mergaitė – Rokiškio 
Rūta Meilutytė. 

„Praėjusiais metais savo am-
žiaus grupėje Luka Lietuvoje ne-
tūrėjo lygių. O jai tebuvo 8-eri. 
Mergaitė plaukti pradėjo būdama 
vos ketverių su puse metų ir jeigu 
„nepages“, tikrai daug pasieks. Gal 
bus kaip R. Meilutytė, o kodėl gi 
ne? Rokiškis irgi gali tokią turėti“, 
– viltimis dalijosi treneris.   

Varžybose Panevėžyje dalyva-
vo:

13-15 metų mergaitės/berniukai
Luknė Narkevičiūtė 100 m. 

krūtine III vieta, 50 m. krūtine III 
vieta,

Irūna Zelenkaitė 100 m. kom-
pleksu III vieta, 100 m. krūtine I 
vieta, 50 m. krūtine I vieta, 50 m 
laisvu stiliumi II vieta.

Julius Galvydis 100 m krūtine 

III vieta, 50 m krūtine II vieta.
Izabelė Rimšaitė nors gerino 

savo asmeninius rezultatus iki me-
dalių šiek tiek pritrūko.

11-12 metų mergaitės/berniukai
Egilė Bardiševičiūtė 100 m krū-

tine II vieta, 50 m krūtine II vieta,
Viltė Janočkinaitė 100 m krūti-

ne III vieta, 50 m krūtine III vieta,
Elija Šakalytė 100 m krūtine I 

vieta,
Marius Meškauskas 100 m krū-

tine II vieta, 50 m krūtine I vieta,
Justinas Šapranauskas 100 m 

krūtine I vieta, 50 m krūtine III 
vieta,

Gabrielius Mackus 100 m nuga-
ra I vieta, 50 m nugara I vieta, 50 
m laisvu stiliumi I vieta.

9-10 metų mergaitės/berniukai
Luka Bardiševičiūtė 50 m pete-

liške I vieta, 50 m krūtine I vieta.
Komandinės rungtys:
Berniukų estafetė 4x50 laisvu 

stiliumi I vieta (Marius, Justinas, 
Gabrielius, Julius)

Berniukų estafetė 4x50 kom-
pleksu I vieta (Marius, Justinas, 
Gabrielius, Julius)

Mergaičių estafetė 4x50 kom-
pleksu III vieta (Luknė, Egilė, 
Luka, Irūna).

Iš sunkiosios atletikos varžybų Estijoje 
rokiškėnai grįžo su medaliais

Sausio 27–28 d. Aravetėje, 
Estijoje, vyko meistrų atviras 
čempionatas ir Mati Kulma at-
minimo sunkiosios atletikos tur-
nyras.

 Jono Aleksiejaus treniruojami 
rokiškėnai iš varžybų parsivežė 
šūsnį apdovanojimų. Moterų gru-
pėje svorio kategorijoje iki 49 kg 
pirmą 1 vietą iškovojo Urtė Bei-
norytė, rovimo veiksme iškėlusi 
30 kg, stūmimo – 39 kg, dvikovėje 
surinkusi 68 kg.

Svorio kategorijoje iki 61 kg 
vyrų grupėje Titas Tubelis laimėjo 
bronzos medalį, rovimo veiksme 
iškėlęs 30 kg, stūmimo – 40 kg.

Šeštąją pergalę iš septynių ga-
limų MKL U17 B diviziono čem-
pionate įsirašė Rokiškio rajono 
kūno kultūros ir sporto centro 
krepšininkai (treneris Gvidonas 
Markevičius).

 
Rokiškėnai savo aikštelėje po 

sėkmingai sužaistos pirmosios 
rungtynių dalies 98:87 įveikė 
Vilniaus KM III-iąją komandą. 
Po trijų kėlinukų Rokiškis buvo 
priekyje 20 taškų persvara, tačiau 
į lemiamą šturmą kilę vilniečiai 

Svorio kategorijoje iki 73 kg 
net 15 kg pagerinęs dvikovės as-
meninį rekordą sidabro medalį 
laimėjo Mantvydas Narbutis. Ro-
vimo veikme jis iškėlė 50 kg, iš-
stūmė 75 kg.

Svorio kategorijoje iki 89 kg 
Emilis Mikalkevičius buvo 7-tas, 
dvikovėje jis surinko 90 kg.

Meistrų grupėje iki 65 metų 
svorio kategorijoje iki 81 kg Jonas 
Aleksiejus laimėjo bronzos meda-
lį, sportininkas dvikovėje surinko 
105 kg.

Čempionate dalyvavo Latvijos, 
Estijos, Čekijos, Lietuvo, Lenki-
jos komandos.

„Rokiškio Sirenos“ inf.

taikliai atakavo iš toli ir sugražino 
intrigą į rungtynes, vis dėlto savos 
sienos padėjo ir pergalės varžo-
vams mūsiškiai neatidavė.

 Po 30 taškų Rokiškio koman-
doje pelnė Salvijus Laužadis ir 
Matas Juozapavičius, 16 pridėjo 
Nojus Naprys. 

Artimiausias rungtynes Ro-
kiškio KKSC U17 komanda žais 
išvykoje Kaišiadoryse su grupės 
autsaideriais Kaišiadorių ŠSC.

Rokiškio KKSC inf.

U17 krepšininkai iškovojo 
šeštąją pergalę

Antrasis čempionato ratas 
prie starto linijos

Sekmadienį Rokiškio rajono 
krepšinio lygos komandos pra-
deda antrojo rato susitikimus, 
kur bus kovojama dvejose atski-
rose grupėse.

 
Pirmos 4 komandos žais tarpu-

savyje dėl 1–4 vietų, o likusios 3 
komandos kovos dėl 5–7 pozicijų.

Pasibaigus antrajam ratui 1–2 
vietas užėmusios komandos pateks 

tiesiogiai į pusfinalį, 3–6 vietos 
pratęs kovą ketvirtfinaliuose, o 7 
vieta užbaigs čempionatą.

Sekmadienį 11.00 val. turą pra-
dės Rokiškio rajono kūno kultūros 
ir sporto centras ir „BC Kamanda“, 
o 12.45 val. laukia centrinės turo 
rungtynės tarp amžinų priešininkų 
„SK Entuziastai“ ir Rokiškio RSK 
„Feniksas“ – „Restaura“, pirma-
jame šių komandų susitikime po 

įnirtingos kovos pergalę šventė 
Entuziastai, tad norint pretenduoti 
į 1-2 vietas „Feniksui“ būtina per-
galė.

Turą užbaigs antrosios grupės 
susitikimas 14.30 val. tarp Pan-
dėlio sporto klubas ir „BC Miško 
draugas“ komandų.

Rungtynių tvarkaraštis ir statis-
tika: www.rrkl.lt

„Rokiškio Sirenos“ inf.

Rokiškio jaunieji plaukikai su apdovanojimais. (Rokiškio KKSC nuotr.)

Iš čempionato – su medaliais. (Rokiškio KKSC nuotr.)

Krepšininkai varžėsi dėl pergalės. (Rokiškio KKSC nuotr.)
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PASLAUGOS

Informuojame SB“Vingerinė“ pirmininką, kad R. Barono žemėtvarkos dar-
bų įmonės matininkas Eugenijus Mikulėnas (kvalifikacijos pažymėjimo 
Nr.2M-M-328) 2023-02-24 d. 10 val., vykdys žemės sklypo proj. Nr.8 esančio 
Steponių k., Rokiškio k. sen., Rokiškio r.,  ribų ženklinimo darbus. Prireikus 
išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į R. Barono žemėtvarkos įmonės E. 
Mikulėną adresu Taikos g.5, Rokiškis el. paštu kavolzeme@parok.lt. arba tele-
fonu 861295721; 861295720

Užs. 2073

Seniūnų ataskaitosVilniuje pristatytas kraštiečio sukurtas 
filmas „Vyrų svajonės“

Atsisveikinant su sausiu, 31 
dieną lietuviškų komedijų mylė-
tojams ir kviestiniams svečiams 
pristatytas iš Rokiškio kilusio re-
žisieriaus Justino Krisiūno filmas 
„Vyrų svajonės“. Ši kino juosta 
panardino žiūrovus į slapčiausias 
ir beprotiškiausias vyrų svajones. 
Tik ar joms tapus realybe bus 
taip linksma kaip tikėtasi?

„Šis filmas yra apie ištikimybę 
ir ar ji vis dar tebėra šeimos pama-
tinė vertybė. Andriaus uošvis Vy-
tautas praradęs viltį sulaukti anūkų 
pateikia savo žentui utopinį planą. 
Pradžioje, rodos, jis lyg ir pradeda 
duoti vaisių, tačiau vėliau vos ne-

sugriauna dukros šeimos. Šis filmas 
yra skirtas visiems, kurie ruošia-
si kurti šeimą, puoselėja šeimą ar 
bando ją išsaugoti. Filmas – labai 
romantiškas, bet jame netrūksta 
kurioziškų šeimos santykių situa-
cijų, kurios vers mus tiek saldžiai 
juoktis, tiek jautriai susimąstyti“, 
– prieš premjerą teigė režisierius J. 
Krisiūnas.

Filme pagrindinius vaidmenis 
atliko Martynas Nedzinskas, Agnė 
Šataitė, Akvilė Vitkūnaitė Stepona-
vičienė, Neringa Varnelytė ir Džiu-
gas Siaurusaitis. Būtent šmaikš-
čiajam D. Siaurusaičiui ir teko 
šelmiško uošvio vaidmuo, kuris tik 
iš pirmo žvilgsnio atrodo lengvabū-

dis.
„Filmavimas vyko nuostabiai, 

linksmai, kūrybiškai. Gal dėl to, kad 
tiek režisierius, tiek kolegos, tiek 
filmavimo grupė yra ne tik mano 
kolegos, bet ir bičiuliai. Džiugu, 
kad režisierius griežtai laikėsi taisy-
klės, kas 100 kadrų statyti filmavi-
mo grupei šampaną, tas labai gerai 
nuteikdavo pietų metu. Tarp manęs, 
kaip Džiugo ir mano kuriamo per-
sonažo nėra nieko bendro, bet todėl 
ir įdomu filmuotis, nes gali, nors ir 
laikinai, pabūti kito žmogaus kaily-
je“, – teigė aktorius D. Siaurusaitis.

„Vyrų svajonės“ kinuose nuo va-
sario 3 d.

15min inf.
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NEKILNOJAMAS 
TURTAS

net sudėtingiausius stogų dengimo 
ir apdailos darbus. Konsultuojame, 
sudarome sąmatas, pasirūpiname 
medžiagomis bei jų pristatymu, 
parengiame rangos sutartį.  
Tel. 8 656 44 449
...........................................................
Žemės arimo paslauga, padargų 
nuoma. Tel. 8 650 33 383
...........................................................
Smulkūs buities remontas. 
Santechnikos, elektros ir kitų 
gedimų remontas. Varva čiaupas 
(vandens maišytuvas, tualeto 
bakelis, užsikišo kriauklė), iškrito 
elektros jungiklis, kištukas, padėsiu 
išspręsti namų buities bėdas.  
Tel. 8 678 27 196
...........................................................
Ieškinių, kitų procesinių dokumentų, 
taikos sutarčių rengimas teismui, 
įvairių prašymų, pretenzijų, 
skundų rengimas institucijoms. 
Konsultacijos bei dokumentu 
rengimas darbo ginčų komisijoms, 
vartotojų teisių apsaugos tarnybai, 
kitoms valstybinėms institucijoms. 
Sutarčių rengimo ir sudarymo 
teisinės paslaugos. Pirkimo 
dokumentų, pretenzijų, ieškinių 
teismui rengimas vykdant viešuosius 
pirkimus. Išrašomos sąskaitos 
faktūros. Adresas: Taikos g. 19, 
Rokiškis. Tel. 8 611 83 873
...........................................................
Tralo paslaugos, traktorių 
transportavimas. Vežame įvairius 
krovinius iki 12 tonų. Žemės ūkio 
techniką, padargus, statybinę 
techniką. Tel. 8 650 33 383
...........................................................
Atliekame santechnikos darbus.  
Tel. 8 693 93 166
...........................................................
Jūsų patogumui pasiūlysime visas 
reikalingas paslaugas, atsakysime 
į visus rūpimus klausimus, o kai 
parinksime tinkamiausią įrenginį 
– jį sumontuosime, paleisime ir, 
esant poreikiui, prižiūrėsime. Jau 
registruojame norinčius pasinaudoti 
parama. Kaina 1 850 Eur.  
Tel. 8 652 63 120
...........................................................
Kokybiškos stogų dengimo ir 
remonto paslaugos jums. Esame 
patyrusių ir profesionaliai dirbančių 
specialistų komanda, todėl puikiai 
išmanome savo darbą. Atliekame 
net sudėtingiausius stogų dengimo 
ir apdailos darbus. Konsultuojame, 
sudarome sąmatas, pasirūpiname 
medžiagomis bei jų pristatymu, 
parengiame rangos sutartį.  
Tel. 8 656 44 449
...........................................................
Išnuomojama automobilinė 
priekaba-platforma (B kategorija, 
matmenys 3x2 m, tentas lengvai 
nusiima kartu su rėmu ir lieka tik 
platforma. Kaina 20 Eur.  
Tel. 8 601 58 734
...........................................................
Pjaunu malkas (kuras ir pjūklas 
mano). Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 686 22 897

PARDUODA

PERKA

NUOMOJA

Perku vieno kambario butą 
suremontuotą, tvarkingą. (Geriau 
būtų 5 aukštų name, gali būti su 
baldais). Tel. 8 612 89 380
...........................................................
Perku sodybą arba namą (gali 
būti apleista, ilgai negyvenama, 
mieste arba kaime). Gal žinote, kas 
parduoda? Atsiskaitymas iš karto. 
Tel. 8 658 08 671
...........................................................
Perkame miškus Rokiškio ar 
aplinkiniuose rajonuose.  
Tel 8 677 08977

Tvarkingą 4 kambarių butą 
Aukštaičių g. (mūrinis namas, 2 a., 
bendras plotas 79 kv. m, patogus 
išplanavimas, didelė virtuvė, atskirai 
vonios ir WC, plastikiniai langai, 
įstiklintas balkonas, 2 rūsiai). Kaina 
60 000 Eur. Tel. 8 606 00 103
...........................................................
Komercines patalpas Gruodžio g. 
(biurui, grožio salonui, stomatologo 
kabinetui, 47 kv. m, 1 a., Registrų 
centro pastate). Kaina 22 000 Eur. 
Tel. 8 600 98 909
...........................................................
Namą Antanašės k. (šildomas kietu 
kuru, įrengtas centrinis šildymas, 
tualetas ir vonios kambarys namo 
viduje, yra 2 rūsiai, ūkinis pastatas 
su garažu, pirtimi ir rūsiu, malkinė, 
namui priklauso 25 a sklypas). 
Kaina 35 000 Eur. Tel. 8 603 21 887
...........................................................
Sodybą Jūžintuose, Rokiškio raj. 
(25 a sklypas, šalia ežeras, geras 
susisiekimas su miestu, šalia 
parduotuvės, mokykla, papildomai 
parduodama prie namo 2 h žemės 
sklypas). Tel. 8 607 29 412
...........................................................
Namų valdos 3 sklypus Parokiškės 
km. (prie „Senukų“ prekybos centro, 
yra detalus planai).  
Tel. 8 606 12 497
...........................................................
Sodybą (nuo Rokiškio 9 km, link 
Obelių, namų valda 0,78 ha). Kaina 
35 000 Eur. Tel. 8 670 71 482
...........................................................
Brandų mišką su žeme 1,5 ha. Tris 
namų valdos sklypus esančius šalia, 
po 24 a, Parokiškės g., Serapiniškio 
km., Rokiškio r. Tel. 8 682 47 866
...........................................................
Rekonstruotą namą (tik 6 km iki 
Rokiškio, link Obelių, 104 kv. m 
namas, 4 kambariai, virtuvė, du san. 
mazgai, pirmame aukšte grindinis 
šildymas, erdvus 39 a sklypas, yra 
papildomų sąlygų). Kaina 85 000 
Eur. Tel. 8 600 98 909
...........................................................
Du sklypus Steponių soduose (24 
a vienoje vietoje, rami vieta, geras 
privažiavimas). Kaina 2 950 Eur. 
Tel. 8 621 04 666
...........................................................
3 kambarių butą, Tekstilininkų 
g., Juodupė (65 kv. m, 1 a., sudėti 
plastikiniai langai, stiklintas didelis 
balkonas, kambariuose sudėtos 
laminuotos grindys, vonia ir tualetas 
atskirai). Kaina 8 500 Eur.  
Tel. 8 634 35 728
...........................................................
2 km nuo Rokiškio miesto, Bajorų 
k., Pušyno g. 2 kambarių butą (44,04 
kv. m, yra balkonas, 1/2 a., yra rūsys 
ir dalis ūkinio pastato, 0,07 ha žemės 
sklypas, vietinis centrinis šildymas 
kietu kuru, yra miesto vandentiekis 
ir kanalizacija). Tel. 8 670 93 094
...........................................................
Erdvų 1 kambario butą Vilties g. 
(didelė virtuvė, plastikiniai langai, 
balkonas, lieka dalis baldų, butui 
priklauso rūsys). Galutinė kaina 23 
500 Eur. Tel. 8 600 98 909
...........................................................
2 kambarių butą Taikos g. 19 (35 kv. 
m, 2 a., du sandėliukai, lieka dalis 
baldų). Kaina 18 900 Eur.  
Tel. 8 600 98 909
...........................................................
1 kambario butą Panevėžio g. 
(36,41 kv. m, 1 a., plastikiniai 
langai, įstiklintas balkonas, geroje 
strateginėje vietoje, šalia medicinos 
įstaiga, darželiai, mokyklos, 
autobusų stotis, turgus). Kaina 23 
500 Eur. Tel. 8 624 09 422

Atlieku vidaus apdailos darbus 
(durų, langų apdailą po montavimo), 
smulkius santechnikos, elektros 
remonto darbus. Tel. 8 675 29 775
...........................................................
Atliekame medinių pastatų griovimo 
darbus, suteikiame perkraustymo 
paslaugas, pjauname ir skaldome 
malkas. Darbus galime atlikti ne tik 
Rokiškio rajone. Tel. 8 622 79 108
...........................................................
Visi medžio darbai (stalius, 
stalius dailidė), stogų dengimas, 
betonavimo darbai .  
Tel. 8 647 01 432
...........................................................
Biologinių valymo įrenginių 
„August ir ko“ pardavimas, 
montavimas, aptarnavimas. Lauko 
inžinerinių tinklų įrengimas: lietaus 
nuotekos, drenažas, vandentiekis, 
buitinės nuotekos. Visi žemės 
kasimo, lyginimo darbai. www.
rokiskiokasyba.lt. Tel. 8 679 19 742
...........................................................
Kokybiškos stogų dengimo ir 
remonto paslaugos jums. Esame 
patyrusių ir profesionaliai dirbančių 
specialistų komanda, todėl puikiai 
išmanome savo darbą. Atliekame 
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Naują savaeigę žoliapjovę „HPG“ 
su surinkimo krepšiu (variklis 139 
CC, 2,2 kW, darbinis plotis 510 mm, 
krepšio talpa 55 l, kaina 255 Eur, 
Jūžintai). Naują, kinišką, benzininį 
pjūklą (kaina 65 Eur).  
Tel. 8 604 36 830
...........................................................
Drebulės rąstelius (supjauti po 2,20 
m, priekaba 10-11 m). Kaina 400 
Eur. Tel. 8 662 27 088
...........................................................
Naują grandininį benzininį pjūklą 
(1,7, 2,3 kW). Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 604 36 830
...........................................................
Sodo traktoriuką „Husqvarna“ 
(variklis 15 hp, pakeisti tepalai, 
filtrai, pavarų dėžė – rankinis  au-
tomatas, nauja deka, peiliai, guoliai, 
97 cm pločio su šoniniu išmetimu, 
kaina 1 500 Eur). Traktoriuką „Jon-
sered“ (2009 m. variklis „Brigsas“ 
su tepalo filtru, 11,6 kW, pakeisti 
tepalai, filtrai, mechaninė pavarų 
dėžė, deka dviejų peilių su šoniniu 
išmetimu 107 cm pločio, perdažyta, 
kaina 1 330 Eur). Tel. 8 674 53 910 
(Kupiškis)

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA 
IR JŲ DALYS

SODO, DARŽO 
TECHNIKA

Naudotą geros būklės laminatą 
(20 kv. m ir 17,5 kv. m su grindju-
ostėmis). Tel. 8 652 82 907
...........................................................
Naują įtampos keitiklį (iš 24V į 
220V, Green Cell firmos pirktas iš 

STATYBINĖ 
MEDŽIAGOS, ĮRANKIAI

MEDIENA, MALKOS
PARDUODA

PARDUODA

PARDUODA

PARDUODA

„Citroen C8“ (2006 m., dyzelis), 
„Audi A6“ (1997 m., 2,4 l, 
benzinas), „Audi A3“ (2002 m., 
1,6 l, benzinas), „Mazda Primasy“ 
(2002 m., dyzelis, TA iki 2025-01-
28), „Alfa Romeo“ (2004 m., 1,9 l, 
naujos padangos „Inftel“).  
Tel. 8 607 29 412
...........................................................
„Audi A4“ visą arba dalimis (2000 
m., 1,9 l, TDI). Tel. 8 629 45 390
...........................................................
„Škoda Roomster“ (2011 m., 1,6 l, 
dyzelis). Kaina 3 400 Eur.  
Tel. 8 699 84 023
...........................................................
„Opel Astra F“ (1996-12, 1,6 l, 74 
kW, benzinas, dėżė-automatas, yra 
kablys, hečbekas, TA iki 2024-11-
26, yra draudimas ir kodas). Kaina 
600 Eur. Tel. 8 624 80 112
...........................................................
„Toyota Coroll“ (2003 m., 2 l, 
81 kW, dyzelis, TA iki 2023-10, 
techniškai tvarkinga, viskas veikia, 
kėbulo paviršiniai trūkumai). Kaina 
790 Eur (galima derėtis).  
Tel. 8 687 02 544
...........................................................
„VW Sharan“ (2001 m., 1,9 l, 85 
kW, TDI, automatinė pavarų dėžė, 
TA 5 mėn., 7 sėdimos vietos, kuriasi 
iš pusės pasukimo, nedūmija, trauka 
gera, dugnas be skylių, kėbulas 
turi minimalių trūkumų, salonas 
neišplėšytas, priekinės šildomos, 
ABS stabilumo kontrolė veikia). 
Kaina 970 Eur. Tel. 8 695 82 415 
(Anykščiai“
...........................................................
„Opel Astra“ (2004 m., 1,7 
l, dyzelis, TA, rida 94000, iš 
Vokietijos). Kaina 2 100 Eur.  
Tel. 8 699 84 023
...........................................................
Tvarkingą visureigį „Jeep Patriot“ 
(2,0 l, 103 kW, TDI, dyzelis, iš 
Anglijos). Kaina 3 000 Eur.  
Tel. 8 606 17 277 (Kupiškis)
...........................................................
„VW Passat“ (1999 m., 1,9 l, TDI, 
81 kW, TA, signalizacija, kablys, 
klimato kontrolė, universalas, žalios 
spalvos). Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 602 16 269
...........................................................
„Mercedes-Benz E320“ (2008 m.,3 
l, V6, 165 kW, dyzelis, automatas, 
universalas, odinis šildomas salonas, 
„xsenonai“, tv-navigacija, kaina 3 
500 Eur). „VW Passat B6“ (2006 
m., 1,9 l, TDI, universalas, TA iki 
2024 m., juodos spalvos, yra kablys, 
turi rudžių, bet puikiai važiuojantis, 
kaina 1 400 Eur). Tel. 8 673 06 263 
(Panevėžys)
...........................................................
Puikius moteriškus ir vyriškus 
dviračius (tvarkingi, nebrangūs, su 
krepšeliais). Tel. 8 659 64 181
...........................................................
Nebrangius naudotus dviračius (yra 
vaikiškų, suaugusiųjų, moteriškų). 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 605 22 152
...........................................................
Dviratį „Kross“ (hidrauliniai 
stabdžiai, 27 bėgiai, 29 colių ratai, 
kaina 350 Eur, tartis vietoje). 
Tel. 8 681 64 516
...........................................................
Dviratį „Kross“ (hidrauliniai 
stabdžiai, 27 bėgiai, 29 colių ratai). 

PERKA

PERKA

PERKA

Malkas, pjautas kaladėmis (kaladžių 
ilgis pagal jūsų užsakymą, lapuočių 
– 35 Eur/erdm., beržo – 55 Eur/
erdm., vežame visoje Panevėžio 
apskrityje). Tel. 8 620 64 983
...........................................................
Supjautas lentas. Atvežimas 
nemokamas. (5 erd. 120 Eur). Kaina 
120 Eur. Tel. 8 603 03 310
...........................................................
Dideliais kiekiais malkas (skaldytas, 
kaladėmis ir rąstais).  
Tel. 8 612 59 168
...........................................................
Sausas malkas. Atvežu.  
Tel. 8 671 89 551

„Varlė“). Kaina 280 Eur.  
Tel. 8 646 82 607
...........................................................
Vidaus duris (80 cm plotis, 2 m 
aukštis). Tel. 8 652 82 907
...........................................................
Dušo kabiną su padu.  
Tel. 8 608 07 150
...........................................................
Įvairaus pjovimo medieną.  
Tel. 8 699 33 786
...........................................................
Prietaisą „Samsung“, skirtą plytelių 
valymui garais. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 674 57 019
...........................................................
Iš Norvegijos krosneles, židinio 
kapsulę. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 605 22 152
...........................................................
Skardas (2,00x1,50 m, 2 vnt., storis 
2 mm), aliuminio skardą (2,00x1,50 
m, 1 vnt., storis 2 mm).  
Tel. 8 685 86 234

Kaina 350 Eur (tartis vietoje).  
Tel. 8 681 64 516
...........................................................
Kuro purkštukus tinkančius 
„BMW-525“ (D, 120 kW, kodas 
0445110048, yra 2 vnt., tikrinti, 
atitinka visus parametrus, analogai: 
0445110040, 0986435094). Kaina 
40 Eur. Tel. 8 636 00 696
...........................................................
Ratus (vilkikui, 6 vnt.). Kaina 600 
Eur. Tel. 8 699 43 192
...........................................................
Du komplektus ratų R16 (padangos 
išmetimui). Turiu ir skardinius R16 
su originaliais dangteliais. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 691 81 425
...........................................................
Senus akumuliatorius. 
Tel. 8 671 89 551
...........................................................
„Audi 80 B4“ dalimis (1,9 l, TDI). 
Tel. 8 624 01 986
...........................................................
Naują automobilio akumuliatorių 
(100 Ah, garantinis lapas 2022 m.). 
Kaina 70 Eur. Tel. 8 687 78 329
...........................................................
„BMW E46 320D“ dalimis (110 kW, 
2 l, variklio ir kėbulo dalių nebėra). 
Tel. 8 627 41 833
...........................................................
Padangas (195/55 R15, po 5 mm). 
Kaina 10 Eur. Tel. 8 606 14 217
...........................................................
Padangas (215/55 R16). Kaina 10 
Eur. Tel. 8 698 17 275
...........................................................
„Opel Astra“ dalimis (2002 m., 1,7 l, 
55 kW, variklį, sankabą, dėžę, vairo 
kolonėlę). Tel. 8 614 87 836
...........................................................
„Audi A6 C4“ dalimis (2,5 l, TDI, 
103 kW). Tel. 8 683 85 278
...........................................................
„Audi 80 B4“ dalimis (1995 m., 1,9 
l, 66 kW). Daugiau informacijos 
telefonu. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 628 21 422
...........................................................
„Opel Meriva“ dalimis (2004 m., 1,7 
l, CDTI, 74 kW). Tel. 8 619 11 054
...........................................................
Priekines ir galines kaladėles 
(„Audi A6“, 1998 m.), oro filtrą, 
amortizatoriaus galinį laikiklį 
(„Audi“, 1,9 l, TDI, 81 kW, kaina 35 
Eur). Stabdžių diskus (4 vnt., Audi 
A4, 2002 m., 1,9 l, TDI, kaina 5 
Eur). Tel. 8 612 81 356

Perku skardos lakštus 2,5-3 mm.  
Tel. 8 681 12 507 (Kupiškis)
...........................................................
Ieškau pirkti metalo tekinimo stak-
les. Tel. 8 616 52 186

Skubiai perku traktorine savivalę 
vienos ašies priekabą „1PTS-2“, bet 
kokios būklės. Tel. 8 681 12 507 
(Kupiškis)
...........................................................
Ieškau pirkti traktoriaus priekabos, 
šieno preso, plūgų. Tel. 8 647 49 235

Sėjamąją (4 m, kaina 3 000 Eur), 
kompakterį (4 m, kaina 2 500 Eur). 
Tel. 8 609 76 754
...........................................................
„Iseki“ su frontaliniu krautuvu 
(4WD, 25 AG, 18,5 kW, TA 2 m., 
su plūgu 2 korpusu, mulčeriu 155 
cm, italų gamybos ir freza 150 cm, 
frezos peiliai nauji). Kaina 11 250 
Eur (galima šiek tiek derėtis).  
Tel. 8 675 88 304 (Kupiškis)
...........................................................
Bulvių sodinamąją (dviejų vagų su 
trąšų dėže). Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 674 53 910 (Kupiškis)
...........................................................
Kombaino „Niva“ dalis.  
Tel. 8 687 79 329
...........................................................
Žemės skutiką (3 m), kultivatorių 
(3,6 m). Tel. 8 686 59 064 (Biržai)
...........................................................
Traktorių „T-25“, padargus (plūgą, 
kultivatorių, šienapjovę, purkštuvą, 
frezą), priekabą, tralą, 3 kub. m stat-
inę su važiuokle. Kaina 1 900 Eur. 
Tel. 8 625 17 722 (Kupiškis)

TRANSPORTO 
PRIEMONĖS 
IR JŲ DALYS

PARDUODA

„Opel Meriva“ (2008 m., 1,4 l, 
benzinas, iš Vokietijos). Kaina 2 100 
Eur. Tel. 8 623 03 533
„VW Sharan“ (1,9 l, 85 kW, kėbulas 
nesupuvęs, reikia keisti išminamą 
sankabos guolį). Kaina 800 Eur.  
Tel. 8 603 58 741
...........................................................
Krosinį (variklio galia 50CC, 6,6 
kW, skysčiu aušinamas, 2014 m., 
pakeistas naujas karbiuratorius). 
Kaina 430 Eur. Tel. 8 607 68 436
...........................................................
„IZH Jupiter 5“ (kuriasi, važiuoja, 
sankaba gera, bėgiai tvarkoje, yra 
dokumentai, SDK, rėmo ir variklio 
Nr. sutampa). Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 608 33 563 (Zarasai)
...........................................................
Krovininį darbinį „Citroen 
Berlingo“ (2004 m., 2,0 l, 66 kW, 
dyzelinas, TA iki 2023-08). Kaina 1 
200 Eur. Tel. 8 679 72 890

Prie Ignotiškio ežero, Gylių k. 4, 
Juodupės sen. 3 ž. ū. paskirties 
sklypus: 1,419 ha 4 000 Eur, 0,3766 
ha 1 000 Eur, 0,198 ha 1 000 Eur. 
Su namų valdos 0,4795 ha sklypu ir 
pastatais. Tel. 8 686 34 942
...........................................................
Sodybą Juodupės seniūnijoje su 15 
aru tvenkinių (yra elektra, labai rami 
vieta, geras privažiavimas, yra namo 
pamatai ir ūkinis mūrinis pamatas, 
sklypas 60 a su geodeziniais 
matavimais). Kaina 9 500 Eur.  
Tel. 8 621 04 666
...........................................................
2 a. gyvenamąjį namą Narcizų g. 4, 
Rokiškio mieste (mūrinis, 1978 m., 
plotas – 202,69 kv. m., priklauso 
9,18 a žemės, gali gyventi dvi 
šeimos). Kaina 94 800 Eur.  
Tel. 8 657 81 553
...........................................................
Sklypą prie Kupiškio marių, 
Rokiškio raj. (teritorijoje 0,38 
ha, ribojasi su mariomis). Kaina 
derinama. Tel. 8 616 87 146
...........................................................
Du sklypus po 0,55 ha Rokiškio 
miesto praplėtimo zonoje, 
Serapiniškio k. Kaina sutartinė.  
Tel. 8 616 87 146

ŽEMĖS SKLYPAI
PARDUODA

Išnuomojama 6 kv. m neįveikiama 
saugykla po „Swedbank“ banku 
(atskiras įėjimas). 100 Eur/mėn.  
Tel. 8 677 08 977
...........................................................
Nuo vasario 1 d. išnuomojamas 
garažas Šatrijos g. (už buvusio DNB 
banko). Tel. 8 681 66 505
...........................................................
Išnuomojamos arba parduodamos 80 
kv. m komercinės patalpos su visa 
įranga arba be jos. Tel. 8 699 61 320



13SKELBIMAI www.rokiskiosirena.lt
2023 m. vasario 3 d.

AUGALAI

BUITINĖ TECHNIKA

VAIZDO, GARSO 
IR KOMPIUTERINĖ 

TECHNIKA

TELEFONAI

Geros būklės šaldytuvą (2 kameros). 
Kaina 50 Eur. Tel. 8 652 82 907
...........................................................
Siuvimo mašina „Čaika“. Kaina 125 
Eur. Tel. 8 621 86 262
...........................................................
Naudotus pigius dulkių siurblius. 
Tel. 8 605 22 152 „Samsung Galaxy S4“. Kaina 35 

Eur. Tel. 8 681 64 516
...........................................................
Gerai laikantį „Nous“ telefono 
akumuliatorių. Tel. 8 608 07 150
...........................................................
Gerai veikiantį telefoną „Nokia 
G10“ (kaina 75 Eur). Gerai veikiantį 
telefoną „Samsung J5“ (kaina 45 
Eur). Be defektų telefoną „Samsung 
A50“ (komplekte dėklas, knygutė, 
originalus kroviklis su greito 
krovimo funkcija, kaina 90 Eur). 
Tel. 8 636 60 070

pirkimo ir įpakavimo dėžė). Kaina 
150 Eur.  
Tel. 8 600 65 951 (Kupiškis)
...........................................................
Geros būklės pilnai veikiantį 
muzikinį grotuvą „Samsung 
Max-n75“ (kaina 80 Eur). Geros 
būklės kolonėles „Radiotehnika 
S-90F“ (kaina 170 Eur).  
Tel. 8 693 04 817
...........................................................
Gerai skambančias neplyšusias 
ausines „Bose“ (dėklas, 
dokumentai). Tel. 8 608 07 150
...........................................................
Ruporines kolonėles (vienoje nėra 
garsiakalbio, nes sudegęs, daugiau 
viskas veikia, į vidurinius dažnius 
sudėta „JB system“ garsiakalbiai). 
Kaina 340 Eur. Tel. 8 625 89 735
...........................................................
Nenaudotą mikrofoną „Audio-
technica AT2010“ (studijinės 
kokybės, ypatingai detalus vokalinis 
mikrofonas, 16 mm diafragma, 
išplėstas dažnių spektras su 
natūraliomis charakteristikomis, 
didelis maksimalus slėgis su plačiu 
dinaminiu diapazonu, dažnių 
atsakas: 40Hz-20kHz, kaina 70 
Eur). Puikios būklės profesionalias 
ausines „Audio-technica ATH-
M50x“ (15-28000 HZ, 1,600 MW, 
99 DB, 38 Ohms, 45 mm, kaina 90 
Eur). Tel. 8 620 57 316
...........................................................
Gerai laikantį akumuliatorių „Acer“. 
Kroviklį nešiojamam kompiuteriui 
„Dell“. Tel. 8 608 07 150
...........................................................
Nešiojamąjį kompiuterį „Toshiba“. 
Kaina 80 Eur. Tel. 8 674 57 019

GYVŪNAI

Dovanoju katytę. Tel. 8 621 86 262
...........................................................
Dovanojame dvi kalytes ir patinėlį. 
Daugiau informacijos telefonu.  
Tel. 8 625 62 366

BALDAI

Senovinę medinę lovą. Kaina 320 
Eur. Tel. 8 621 86 262
...........................................................
Dvigulę lovą (160x200 cm, pirkta 
nauja, naudota pusė metų, be 
čiužinio, galiu atvežti). Kaina 100 
Eur. Tel. 8 696 65 249 (Anykščiai)
...........................................................
Gauta nauja siunta naudotų baldų 
iš Vokietijos (parduotuvė – Vytauto 
g. 5 Rokiškis, galimas pristatymas). 
Tel. 8 685 32095, 8 685 20 550
...........................................................
Nenaudotą vandens maišytuvą 
„Multi“. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 681 64 516

DARBAS

UAB „Ramundas GM“ reikalingas 
pjuvenų džiovyklos operatorius. 
Turėti B kategorijos teises arba 
traktoriaus vairavimo kategoriją. 
Darbo vieta – Atanašės km., 
Rokiškio r. Darbo užmokestis – 
neatskaičius mokesčių nuo 1 100 Eur DRABUŽIAI, AVALYNĖ

Vyrišką žieminę striukę (raudonos 
spalvos, XXL dydis, kaina 25 Eur). 
Moteriškus sportinius batelius (38 
dydis, kaina 25 Eur). Moterišką 
striukę su gobtuvu (kaina 55 Eur). 
Ilgą moterišką striukę su gobtuvu 
(juodos spalvos, XXL dydis, kaina 
65 Eur). Tel. 8 621 86 262
...........................................................
Megztas, šiltas tapkutes. Kaina 4 
Eur. Tel. 8 615 92 745
...........................................................
Naujas, šiltas šlepetes (dydis nepa-
rašytas, vidpadis apie 16 cm, šone 

SIŪLO

iki 1 290 Eur. Tel. 8 610 03980,  
8 656 20 131
Ieškau matematikos korepetitoriaus 
(kuris sugeba paaiškinti matematika 
5-8 kl. kursą). Skambinti iki 15 val. 
Tel. 8 608 87 368
...........................................................
Darbo pasiūlymas valytojams, 
ieškantiems darbo Olandijoje.  
Tel. 8 611 45 080
...........................................................
Ieškau privačios logopedės 
Rokiškyje, kuri galėtų pamokyti 
kalbėti vaiką. Tel. 8 658 78 872
...........................................................
Ieškome darbuotojai prie malkų.  
Tel. 8 612 59 168
...........................................................
Pilnai darbo dienai reikalingas 
pagalbinis darbuotojas su B 
kategorijos pažymėjimu (mokėti 
pjauti pjūklu). Atlyginimas nuo 
padaryto darbo. Darbo užmokestis – 
60 Eur. Tel. 8 603 03 310

IEŠKO
Ieškau darbo (galiu spjauti ir 
suskaldyti malkas). Tel. 8 629 11 572
...........................................................
Prižiūrėčiau sodybą už gyvenamąjį 
plotą. Tel. 8 621 86 262
...........................................................
38 m. vyras ieško darbo (pagalbiniu 
darbininku, galiu skaldyti, krauti 
malkas Juodupėje). Tel. 8 606 18 228
...........................................................
Moteris ieško darbo. Turiu patirties 
prekyboje. Tel. 8 622 69 561
...........................................................
Ieškau auklės darbo Rokiškyje.  
Tel. 8 621 86 262
...........................................................
Ieškau darbo (galiu slaugyti ligonius, 
senyvus žmones, padėti buityje).  
Tel. 8 603 57 421
...........................................................
Moteris ieško darbo. Galiu prižiūrėti 
senyvo amžiaus žmogų, pagelbėti 
buityje. Tel. 8 615 92 745
...........................................................
Skubiai ieškau darbo (galiu dirbti 
valytoja, galiu padėti prižiūrėti 
senelius, geriausia būtų Rokiškyje ar 
aplink). Tel. 8 611 83 241
...........................................................
Vyras be žalingų įpročių ieško 
pagalbinio darbo. Tel. 8 601 92 235
...........................................................
Ieškau darbo statybose (turiu 
traktorininko, autokrautuvo ir B 

MAISTO PRODUKTAI

PARDUODA

PARDUODA

PARDUODA

PARDUODA

PARDUODA

PARDUODA

DOVANOJA

DOVANOJA

DOVANOJA

DOVANOJA

PARDUODA

Filmavimo kamerą „Sony Video 8 
AF“. Tel. 8 621 86 262
...........................................................
Televizorių „Sony“ (su internetu, 
„Wifi“, pultas). Tel. 8 608 07 150
...........................................................
Televizorių „Philips Smart“ (107 
cm, 32 colių, „Android“, kaina 100 
Eur). Televizorių „Samsung“ (81 cm 
įstrižainė, kaina 80 Eur).  
Tel. 8 674 57 019
...........................................................
Televizorių „Samsung Smart“ (81 
cm). Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 646 49 930
...........................................................
Puikiai veikiantį išmanųjį televizorių 
„Smart TV“ (įstrižainė 1,10 m, yra 

užsiklijuoja, kaina 2 Eur). 
Dėvėtus aulinukus vaikams (truputi 
nosytės nutrintos, vieni batukai 
pašiltinti, dydis abiejų 20, kaina 
3 Eur). Kartą dėvėtus, linksmus 
marškinėlius „m&m's“ (dydis 
parašytas S, tačiau tiktų ir M, kaina 
5 Eur). Tel. 8 600 62 665

Dovanoju kompaktinius diskus su 
kino filmais. Tel. 8 670 27 269
...........................................................
Ieškau kas padovanotų seną 
sovietinį televizorių, radiją, 
magnetofoną („Šilelis“, „Horizont“, 
„Vesna“, „Elektronika“, „VEF“, 
„Leningrad“ ar kitų pavadinimų, 
kitos sovietinės elektrotechnikos). 
Tel. 8 671 28 810

Dovanoju džiovyklę „Bosch“ 
(veikianti, kartais džiovina be 
problemų, kartais veikia tik 10 min. 
ir sustoja). Pasiimti patiems.  
Tel. 8 612 21 367

Dovanoju kampinį staliuką ir 
veidrodį. Pasiimti patiems.  
Tel. 8 622 87 760
...........................................................
Dovanojame: rozečių apsaugą 
ir spintelių apsaugas nuo vaikų, 
kriaušę nosytei, kūdikio nosies 
gleivių aspiratorių su filtrais.  
Tel. 8 615 16 534
...........................................................
Dovanoju dviejų durų spintą, dalį 
sekcijos, virtuvės pakabinamas 
spinteles. Tel. 8 650 44 434
...........................................................
Gal kas gali padovanoti naudotą 
batų dėžę. Tel. 8 698 21 891
...........................................................
Gal kas padovanotų nedidelę sekciją 
ir medines kėdes. Tel. 8 621 86 262
...........................................................
Gal kas gali padovanoti baldų.  
Tel. 8 625 97 536

Du naudotus fotelius po 20 Eur.  
Tel. 8 610 49 507
...........................................................
Du vienodus fotelius 20 Eur/vnt. 
Tel. 8 622 29 819
...........................................................
Naudotą dušo kabiną. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 602 92 910
...........................................................

Pripučiamą sofą-lovą (205x160 m, 
yra elektrinė pompa). Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 681 55 002
...........................................................
Dvigulę lovą. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 622 29 819
...........................................................
Barą, kriauklę su spintele, 
pakabinamą spintelę su veidrodžiu, 
stiklinį stalą. Tel. 8 681 64 516

Grikius sėklai (1 t – 700 Eur). 
Daugiau informacijos  
tel. 8 616 07 739

Naują narvelį papūgai (su 2 
šėryklomis ir gertuve, derinama 
kaina 50 Eur). Naują narvelį papūgai 
(kaina 50 Eur). Tel. 8 600 62 867

Sausas malkas. Mašina kaladėmis 
200 Eur., skaldytos 230 Eur. Kaina 
200 Eur. Tel. 8 643 29 176
...........................................................
Malkas (eglė, pušis). 25 Eur/m.  
Tel. 8 624 70 479
...........................................................
Malkas (rąsteliais, kaladėmis arba 
skaldytas). Tel. 8 670 37 379
...........................................................
Sausas malkas (mašina 200 Eur). 
Tel. 8 603 03 310
...........................................................
Įvairias lapuočių, spygliuočių 
malkas (3 m ilgio). Atvežame mišk-
ovežiu. Tel. 8 604 84 051
...........................................................
Sausas, skaldytas malkas. Atvežu. 
Tel. 8 612 20 251
...........................................................
Beržines malkas. Tel. 8 621 04 666
...........................................................
Lapuočių malkas (rąsteliais po 2 
m, vežu traktorinę priekaba 10 m). 
Kaina 380 Eur. Tel. 8 622 69 546
...........................................................
Lapuočių malkas (kaladėmis, 
skaldytas arba rąstais).  
Tel. 8 680 49 599



13:50 Šėtoniškas sandėris
15:40 Paskutinės atostogos 
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Karatė vaikis 
22:20 Mano mamos meilužis
00:20 Nenuspėjami
02:20 Ričardas Džiuelas

Btv

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu 
07:00 Povandeninė visata
08:00 Pričiupom!
09:00 Lenktynės aplink pasaulį 
10:15 Padėtis nevaldoma. Žmonijos 
katastrofos 
11:25 Povandeninė visata

12:00 Daviso taurės teniso 
susitikimas. Lietuva – Pakistanas
16:00 Iškvietimas 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Jonavos CBet - Vilniaus Rytas
19:30 Muzikinė kaukė
22:00 Kovos menų šou Blade 
Fights
00:00 Bastilijos diena
01:50 Amerikietiškos imtynės

Lrytas

07.00 „Neišsižadėk“ 1/43. 
Melodrama. Ukraina, 2016
08.00 Pajūrio švyturiai 
08.30 Vyrų šešėlyje 
09.00 Aiškiaregė
10.00 Vardan saugumo
10.30 Vilniaus Babilonas: šventųjų 
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03 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 Lietuvos 
olimpiečiai. Danutė 
Linkevičiūtė-Schmiedeck, 
lengvaatletė.
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Vidurinių Rytų 
gamta 
13:00 Nacionalinė 
ekspedicija. Nerimi per 
keturias Lietuvos sostines
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 Paguodos kvantas 
00:30 Apie kūną ir sielą

Tv3

06:00 Didvyrių draugužiai 
06:25 Monstrų viešbutis 
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 
16:3 0TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Rio  
21:20 Sniego traukinys 
23:55 Apsimeskime farais

Lnk

06:00 Linksmųjų Neklaužadų 
Kinas. Deksterio laboratorija 
06:30 Tomas ir Džeris 
06:50 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 Ričardas Džiuelas 
23:45 Seksas ir miestas
02:35 Karštas plienas

Btv

06:00 Kalnietis 
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Vandens policija 
09:25 Šuo 
10:35 CSI. Kriminalistai 
11:35 Mentalistas 

12:30 Kalnietis
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Vandens policija 
16:00 Daviso taurės teniso 
susitikimas. Lietuva – Pakistanas
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Snaiperis. Atgimimas
23:20 Kikboksininkas
01:25 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi. Įžymybės

Lrytas

05.30  Nauja diena
06.30 Reali mistika
07.30 Susikirtimo linijos
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

ŠE
ŠT

A
D

IE
N

IS
 0

2.
04

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 Kelionės 
vaizdingiausiomis 
pasaulio upėmis
13:45 Jaunasis Morsas
15:15 Euromaxx 
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 Man esi viskas 
00:25 Pilis Italijoje
02:05 Paguodos kvantas

Tv3

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
12:40 Meile tikiu 
15:05 Netikra vienuolė 
17:20 Įsikūnijimas
18:30 TV3 žinios 
19:30 galvOK 5
21:30 Žalioji knyga

Lnk

06:05 Deksterio laboratorija 
06:35 Kikumba. Kovos dėl karūnos 
07:05 Žvėrelių būrys 
07:35 Obuolys ir Svogūnas 
08:05 Ogis ir tarakonai 
08:35 Tomas ir Džeris 
08:55 Beprotiškos melodijos 
09:10 Šuniškas pokštas
10:55 Transformeriai

miestas. Trys Vilniaus kankiniai

11.00 180° kampu

11.30 Būsto anatomija 

12.00 Pėdsakas

14.00 Teisingumo agentai

16.00 Žinios

16.30 Klausimėlis

17.00 Kuriantys Lietuvą. 

Pameistrystė

17.30 Vantos lapas

18.00 Žinios

18.30 Bušido ringas

19.00 Aiškiaregė

20.00 Žinios

20.30 Paranormalūs atvejai. 911 

22.30 Žinios

23.00 Pėdsakas
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06:00 Himnas
06:02 Legendos. Šiandien 
ir visados
07:00 Veranda
07:30 Šventadienio 
mintys
08:00 Išpažinimai
08:30 Ryto suktinis su 
Zita Kelmickaite
09:00 Čia mano sodas
09:30 Gamtininko užrašai
10:00 Gustavo 
enciklopedija 
10:30 Lietuvos 
tūkstantmečio vaikai
11:30 Mano geriausias 
draugas
12:00 Gyvybės metai 
Afrikoje 
12:55 Florida. Saulėtoji 

valstija
13:55 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 
21:55 3 minutės iki kino
22:00 Operacija O2 
23:45 Nevykėliai
01:20 Man esi viskas

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 Geriausi gyvūnų tėvai
13:10 Laris Kraunas 
15:10 Dar nebučiuota 
17:20 Lietuvis pas lietuvį
18:30 TV3 žinios 
19:30 Panelės Peregrinės ypatingų 
vaikų namai 
22:00 Brangus krovinys 
23:55 Sniego traukinys

Lnk

06:00 Deksterio laboratorija 
06:30 Kikumba. Kovos dėl 
karūnos 
07:00 Žvėrelių būrys 

07:30 Obuolys ir Svogūnas 
08:00 Ogis ir tarakonai 
08:30 Tomas ir Džeris 
09:00 Beprotiškos melodijos 
09:10 Tintino nuotykiai. 
Vienaragio paslaptis 
11:15 Šunų viešbutis 
13:20 Laukinių žmonių medžioklė
15:25 Mano super buvusioji 
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Lietuvos balsas
21:50 Plėšriosios paukštės ir 
fantastiškoji Harlė Kvin
00:05 Baudėjas

Btv

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu 
07:00 Baltijos galiūnų komandų 
čempionatas 
08:00 Pričiupom! 

08:30 Tauro ragas
09:00 Tarptautinis galiūnų turnyras
10:05 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos 
11:20 Povandeninė visata
12:30 Lenktynės aplink pasaulį 
13:50 Nacionaliniai darbo 
ypatumai 
14:50 Ekstrasensų mūšis 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Panevėžio 7Bet-Lietkabelis - 
Šiaulių Šiauliai
19:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Pasvalio Pieno žvaigždės - 
Klaipėdos Neptūnas
21:45 Kas juoksis paskutinis?
22:30 Gyvi numirėliai 
23:30 Sumažinti žmonės 

Lrytas

07.00 Neišsižadėk
08.00 Kuriantys Lietuvą. 

Pameistrystė
08.30 Kaimo akademija
09.00 Aiškiaregė 
10.00 Krepšinio pasaulyje
10.30 Gyvenimas versle
11.00 Sveikatos kodas. 
12.00 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 Susikirtimo linijos 
22.00 Pusvalandis su Valatka
22.30 Žinios
23.00 Pėdsakas
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DĖMESIO! Nuo šiol visos savaitės TV programą rasite penktadienio numeryje!

Naudotą 3/4 smuiką (su strypu ir 
dėklu, kaina 70 Eur). Geros būklės, 
naudotą klasikinę gitarą (kaina 70 
Eur). Tel. 8 686 68 854
...........................................................
Karvių mėšlą (didelis kiekis). Kaina 
5 Eur. Tel. 8 687 94 751
...........................................................
Plastmasines statines nuo maisto 

produktų (120 ir 220 l, sandarios, 
tinka lieptų gamybai). Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 659 64 181
...........................................................
Didelę spalvotai iliustruotą knygą 
apie Vokietiją vokiečių kalba. Kaina 
32 Eur. Tel. 8 621 86 262
...........................................................
Šalmą „KBC“. Tel. 8 681 64 516
...........................................................
Naujas metalo žirkles, gulsčiuką 
su kampu ir laipsniais, tepalinį 
šildytuvą, suvirinimo aparatą 
su balionu, „Makita“ raktus, du 
komplektus dujų balionus pilnus, 
mažą ir didelį buitinį ventiliatorių. 
Rusišką medžioklinį „Optikos“ 
prožektorių (3 spalvų), galingą, 
elektrinę žoliapjovę, naujas 
padangas R16, yra lengvojo lydinio  
ratų, rusiškas radijo technikas. Daug 
įvairių daiktų: šašlykines, palapinę, 
naują rusišką telferį (500 kg), didelį 
nerūdijančio plieno puodą (telpa 7 

kibirai vandens), rusiškus grąžtus, 
guolių nutraukėjus, „Husqvarna 
445“ (galinga), įvairias metalo 
frezas, galąstuvą, spaustuvus, 
priekalus. Tel. 8 607 29 412
...........................................................
Laikrodžio dokumentus „Samsung 
Galaxy Watch 3“. 7 kriminalines 
knygas (po kartą skaitytos, perkant 
visas iš karto, padarysiu nuolaidą). 
Tel. 8 608 07 150
...........................................................
3 l talpos stiklainius (50 vnt., 0,50 
Eur/vnt.). Tel. 8 621 86 262
...........................................................
Tentą pripučiamai valčiai (3 m 
ilgio). Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 687 78 329
...........................................................
Parduodu nedidelį kiekį vilnonių 
siūlų. Kitą dalį dovanoju.  
Tel. 8 679 95 305
...........................................................
„Garažų bendrijos „Ąžuolas“ 

PERKA

DOVANOJA

(Pandėlio g-vė) narių dėmesiui: 
prašome iki 2023-07-31 išsikraustyti 
ir pagal galimybes nusigriauti 
garažus. Bendrija likviduojama ir 
reikia atlaisvinti nuomojamos žemės 
sklypą“. Pirmininkas.  
Tel. 8 610 24 96

Perku senas monetas, banknotus, 
medalius, ordinus, molines, 
medines ir porceliano statulėles, 
senas nuotraukas, atvirutes, 
knygas, periodinę spaudą, plakatus, 
dokumentus, sidabrą, „samovarus“, 
žvakides, laikrodžius, senas 
reklamines iškabas, kalendorius.  
Tel. 8 625 32 533

Ieškau kas padovanotų didesnį kiekį 
knygų. Tel. 8 619 20 517 

ĮVAIRŪS
PARDUODA

kategorijos pažymėjimus). Siūlyti 
įvairius variantus. Tel. 8 662 27 280
...........................................................
17 m. jaunuolis ieško darbo 
savaitgaliais. Tel. 8 633 87 835
...........................................................
Ieškau vairuotojo darbo (B 
kategorija). Tel. 8 601 03 188
...........................................................
Moteris ieško darbo (baigusi 
socialinio darbuotojo padėjėjo kursus, 
ieškau darbo susijusio su šia sritimi, 
pagyvenusių žmonių priežiūra jų 
namuose, pagalba buityje, rūpinimasis 
asmens higiena, socializacijos ir 
saviraiškos poreikiais, bendravimu bei 
dėmesio skyrimu). Tel. 8 639 42 455
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09 06:00 Himnas

06:02 Labas rytas, Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Leipcigo 
kriminalinė policija
09:40 Alpių detektyvai 
10:30 Paskutinis pėdsakas
11:15 Lietuvos 
olimpiečiai. Gintautas 
Umaras, dviratininkas
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Neregėtas Iranas 
13:00 Tai kur toliau? 
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Ist Endo seserys 
17:15 Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Kandidatų į merus 
debatai 2023

19:30 Svečiuose Nomeda
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Nuomonę ant stalo! 
22:30 Dviračio žinios
23:00 Vikingai 
23:45 Alpių detektyvai 
00:30 Ryto suktinis su Zita 
Kelmickaite
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Svečiuose Nomeda
02:00 LRT radijo žinios

Tv3

06:00 Monstrų viešbutis
06:35 Kasagrandes
07:10 Tegyvuoja karalius Žiuljenas
07:45 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 Savo akimis
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 Skundikas

Lnk

06:00 Linksmųjų Neklaužadų 
Kinas. Deksterio laboratorija 
06:30 Tomas ir Džeris 
06:50 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 Susikaupk 
00:40 Juodasis sąrašas 
01:40 Pašėlęs Maksas. Įtūžio kelias

Btv

06:00 Kalnietis 
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Vandens policija
09:25 Šuo 
10:35 CSI. Kriminalistai 
11:35 Mentalistas 

12:30 Kalnietis 
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Vandens policija 
15:55 Šuo 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 CSI. Kriminalistai 
19:30 FTB. Ieškomiausi 
20:30 Pričiupom!
21:00 Asas 
22:55 Amerikietis
01:05 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi. Įžymybės 
02:10 FTB. Ieškomiausi

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 Susikirtimo linijos
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

08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris 
10:00 Rimti reikalai 5 
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 Keršto įstatymas 
00:15 Juodasis sąrašas 

Btv

06:00 Kalnietis 
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Vandens policija 
09:25 Šuo 

10:35 Iškvietimas 
11:35 Mentalistas 
12:30 Kalnietis 
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Vandens policija 
15:55 Šuo 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 CSI. Kriminalistai 
19:30 FTB. Ieškomiausi
20:30 Pričiupom!
21:00 Išlaipinimo zona
23:05 Mirties apsas 
00:55 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi. Įžymybės 
02:00 FTB. Ieškomiausi

Lrytas

05.29 Programa
05.30 Nauja diena
06.30 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 Egiptas iš paukščio 
skrydžio
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 Alpių detektyvai 
00:30 Mano pasas meluoja

Tv3

06:00 Monstrų viešbutis
06:30 Kasagrandes
07:00 Tegyvuoja karalius 
Žiuljenas
07:30 Keista šeimynėlė 
08:05 Rio 
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 Savo akimis
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 Konanas barbaras

Lnk

06:00 Linksmųjų Neklaužadų 
Kinas. Deksterio laboratorija 
06:30 Tomas ir Džeris 
06:50 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. N-7
20:00 Nuo... Iki.... 
21:00 Rimti reikalai 5 
21:30 Žinios
22:30 Įtūžęs 
00:15 Juodasis sąrašas 
01:15 Plėšriosios paukštės ir 
fantastiškoji Harlė Kvin

Btv

06:00 Kalnietis 
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Vandens policija 
09:25 Iškvietimas 

11:25 Nacionaliniai darbo 
ypatumai 
12:20 Kalnietis 
13:20 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Vandens policija 
15:55 Šuo 
17:00 Info diena 
17:30 Mentalistas 
18:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Alytaus Wolves - Kauno Žalgiris
21:00 Mirties apsas 
22:50 Gyvi numirėliai 
23:50 Sumažinti žmonės 
02:25 Ekstrasensų mūšis

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 Laisvės TV. Laikykitės 
ten
18.00 Reporteris
18.30 Susikirtimo linijos
19.00 Vieno nusikaltimo istorija 
20.00 Reporteris
20.50 Aiškiaregė
21.25 Paslaptys
22.30 Reporteris
23.00 Lietuva tiesiogiai
23.30 Laisvės TV
00.30 Teisingumo agentai
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Leipcigo 
kriminalinė policija
09:40 Alpių detektyvai
10:30 Paskutinis 
pėdsakas
11:15 Euromaxx
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Egiptas iš paukščio 
skrydžio
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 Nacionalinė ekspedicija. 
Nerimi per keturias Lietuvos 
sostines
22:30 Dviračio žinios
23:00 Vikingai
23:45 Alpių detektyvai 
00:30 Čia mano sodas

Tv3

06:00 Monstrų viešbutis
06:35 Kasagrandes
07:10 Tegyvuoja karalius 
Žiuljenas
07:45 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 Savo akimis
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 Anapus horizonto

Lnk

06:00 Linksmųjų Neklaužadų 
Kinas. Deksterio laboratorija 
06:30 Tomas ir Džeris 
06:50 Turtuolė varguolė 

07.30 Azija 3600
08.00 Neišsižadėk
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. 911
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. 911
00.30 Teisingumo agentai
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
06:30 Žinios
08:55 Leipcigo 
kriminalinė policija
09:40 Alpių detektyvai
10:30 Paskutinis pėdsakas 
11:15 Euromaxx
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Neregėtas Iranas 
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 Tai kur toliau? 
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Lietuva kalba
22:30 Dviračio žinios
23:00 Vikingai 
23:45 Alpių detektyvai
00:30 Langas į valdžią
01:00 LRT radijo žinios

Tv3

06:00 Monstrų viešbutis
06:35 Kasagrandes
07:10 Tegyvuoja karalius Žiuljenas
07:45 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 Savo akimis
21:30 TV3 vakaro žinios 
22:30 Šnipas, kuris mane išdūrė

Lnk

06:00 Linksmųjų Neklaužadų 
Kinas. Deksterio laboratorija 
06:30 Tomas ir Džeris 
06:50 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 Pašėlęs Maksas 
00:50 Juodasis sąrašas 
01:50 Keršto įstatymas

Btv

06:00 Kalnietis 
07:00 Mano virtuvė geriausia
08:25 Vandens policija
09:25 Šuo 
10:35 CSI. Kriminalistai 
11:35 Mentalistas 

12:30 Kalnietis 
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Vandens policija 
15:55 Šuo 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 CSI. Kriminalistai 
19:30 FTB. Ieškomiausi 
20:30 Pričiupom!
21:00 Amerikietis 
23:10 Išlaipinimo zona
01:15 Spec. būrys

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 1800 kampu
13.00 Nauja diena
14.00 Teisingumo agentai
15.00 Reali mistika
16.00 Reporteris
16.30 Lietuva tiesiogiai
17.00 Paranormalūs atvejai. 911
18.00 Reporteris
18.30 Klausimėlis
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. 911
00.30 Teisingumo agentai



1. Iškepkite biskvitus. Orkaitę įkaitinkite iki 180°C temperatūros. Kepimo formą (22 cm skers-
mens) išklokite kepimo popieriumi. Į didelį dubenį išsijokite miltus, kakavos miltelius, kepimo 
miltelius, sodą ir druską. Suberkite cukrų ir išmaišykite.
2. Kitame dubenyje elektriniu plaktuvu išplakite kiaušinius iki putų. Supilkite aliejų, pieną ir gerai 
viską išplakite. Lėtai plakant elektriniu plaktuvu, į šį plakinį suberkite miltų mišinį. Išplakite iki 
vientisos masės. Toliau lėtai plakant, supilkite karštą vandenį. Išplakite iki vientisos masės.
3. Paruoštą tešlą supilkite į kepimo formą. Kepkite apie 60 minučių, kol biskvitas bus iškepęs. Ar 
jis jau iškepęs, patikrinkite mediniu pagaliuku. Įkištas ir ištrauktas iš biskvito centro, jis turi būti 
švarus. Iškepusį biskvitą šiek tiek atvėsinkite kepimo formoje. Tuomet išimkite, perkelkite ant 
grotelių ir visiškai atvėsinkite. Atvėsusį biskvitą perpjaukite į keturias lygias dalis; taip, kad turėtu-
mėte keturis lygius torto lakštus. 
4. Paruoškite šokoladinį glajų. Grietinėlę supilkite į vidutinio dydžio puodą. Kaitinkite ant vidu-
tinio dydžio ugnies, kol kraštuose ims kilti pirmieji grietinėlės burbuliukai. Nuimkite nuo ugnies 
ir suberkite gabalėliais sulaužytą juodąjį šokoladą, sudėkite sviestą. Palikite kelioms minutėms 
pastovėti, kol šokoladas aptirps.
5. Energingai išmaišykite, kol gausite vientisos konsistencijos šokoladinį glajų. Supilkite tamsų 
romą ir dar kartą išmaišykite. Paruoštu šokoladiniu glajumi aptepkite kiekvieno biskvito paviršių. 
Dėkite į šaldytuvą ar palikite pastovėti, kol šokoladas sustings.
6. Paruoškite vyšnių įdarą. Vyšnias sudėkite į vidutinio dydžio puodą. Kaitinkite ant vidutinio 
dydžio ugnies, kol vyšnios pradės leisti savo sultis. Suberkite cukrų ir maišant kaitinkite toliau, 
kol cukrus ištirps.
7. Į mažą dubenėlį nupilkite kelis šaukštus skysčio nuo vyšnių. Sudėkite į jį krakmolą ir gerai 
išmaišykite, kol neliks krakmolo gumulėlių. Supilkite ištirpintą krakmolą atgal į puodą su vyšnio-
mis. Užvirinkite vyšnių masę ir pavirkite dar minutę. Nuimkite nuo ugnies, supilkite tamsų romą 
ir gerai išmaišykite. Palikite kambario temperatūroje, kol vyšnių įdaras visiškai atvės.
8. Paruoškite maskarponės kremą. Į dubenį sudėkite maskarponę ir supilkite grietinėlę. Plakite 
elektriniu plaktuvu, kol kremas pradės tirštėti. Tuomet suberkite miltelinį cukrų ir plakite toliau, 
kol gausite tvirtą kremą.
9. Surinkite tortą. Pirmąjį šokoladu apteptą biskvitą dėkite ant didelės lėkštės ar padėklo. Apjuos-
kite jį metaliniu torto žiedu, kuris padės gražiai susluoksniuoti tortą ir sustingti jam gražios tai-
syklingos formos. Biskvitą aptepkite maždaug penktadaliu maskarponės kremo. Ant kremo pa-
skleiskite maždaug trečdalį vyšnių įdaro. Ant viršaus dėkite antrąjį biskvitą ir lengvai paspauskite.
10. Lygiai taip pat susluoksniuokite visus biskvitus, maskarponės kremą ir vyšnių įdarą. Ketvirtą 
biskvitą aptepkite tik ketvirtu penktadaliu maskarponės kremo.
11. Penktą penktadalį maskarponės kremo atidėkite į atskirą dubenėlį, uždenkite maistine plė-
vele ir laikykite šaldytuve, kol puošite tortą. Sukonstruotą tortą dėkite į šaldytuvą ir palaikykite 
per naktį.
12. Papuoškite tortą. Kitą dieną iš šaldytuvo išėmę tortą, atsargiai nuimkite nuo jo metalinį žiedą. 
Kraštus palyginkite ir aptepkite likusiu maskarponės kremu.
Skanaus!

BISKVITAMS:
• 2 puodeliai (280 g) 

miltų
• 1 puodelis (120 g) 

tamsios kakavos 
miltelių

• 1 arb. šaukštelis (š.) 
kepimo miltelių

• 1 arb. š. sodos
• 1 arb. š. druskos
• 2 puodeliai (400 g) 

cukraus
• 2 kiaušiniai
• 1/2 puodelio (125 

ml) aliejaus (ne 
alyvuogių aliejaus)

• 1 puodelis (250 ml) 
pieno

• 1 puodelis (250 ml) 
verdančio vandens

ŠOKOLADINIAM 
GLAJUI
• 1/3 puodelio (85 ml) 

riebios grietinėlės
• 100 g tamsaus šoko-

lado, susmulkinto
• 15 g sviesto
• 1 valg. šaukšto 

tamsaus romo
VYŠNIŲ ĮDARUI
• 600 g šviežių arba 

šaldytų vyšnių
• 6 valg. š. cukraus
• 2 valg. š. kukurūzų 

krakmolo
• 1 valg. š. tamsaus 

romo
MASKARPONĖS 
KREMUI
• 250 g maskarponės 

sūrio
• 4 puodeliai (1 l) 

riebios grietinėlės
• 2/3 puodelio (95 g) 

miltelinio cukraus

ANEKDOTAI

LAISVALAIKIS16 www.rokiskiosirena.lt
2023 m. vasario 3 d.

MANO RECEPTAS TAVO
Tortas „Juodasis miškas“

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

• 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)

• „Mano šimtmetis Tavo“ (Rokiškio Juozo Keliuočio viešajai bibliotekai 
100), Parodų galerijoje „Autografas“.

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

• Spaudinių paroda  „Tave, gyvenime, mylėjau“ (Antanui Kancevičiui – 85), 
Informacijos ir kraštotyros skyriuje.

• Spaudinių paroda  „Ar viską žinome apie Valstybės atkūrimo dieną?“, 
Lankytojų skyriuje.

• Dianos Zviedrienės piešinių 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 „Kilę iš Aukštaitijos žemės'', skirta Aukštaitijos me-

tams.
• Vasario 6-10 d. nuo 11.00 val. –  Užsiėmimai „Kurkime geresnį in-

ternetą kartu!“, skirti Tarptautinei saugaus interneto dienai.

Daugiau informacijos www.rokiskis.rvb.lt

Rokiškio kultūros centras
(Respublikos g. 96 Rokiškis)

• Vasario 4 d. 16.00 val. fi lmas „Vyrų svajonės“
• Vasario 7 d. 18.00 val. fi lmas „Vyrų svajonės“
• Vasario 10 d. 17.00 val. Žiemos koncertas „Himnas Meilei“

Rokiškio kūno kultūros ir sporto centras
• Vasario 5 d., sekmadienis  
11.00 val. Rokiškio KKSC – Kamanda 
12.45 val. Feniksas-Restaura – Entuziastai
14.30 val. Pandėlys – BC Miško draugas

Laibgalių bendruomenė
• Vasario 16 d.  Lietuvos valstybės atkūrimo diena Laibgaliuose 

13.00 val. Pėsčiųjų žygis nuo lauko estrados „Kovotojų už laisvę aplan-
kymas  Ragelių kapinėse“

• Laibgalių kultūros salėje  nuo 16.00 val. Tautinių ornamentų dėlionė 
iš panaudotų stiklainių dangtelių.  Svečiuose Užpalių kultūros centras 
(Utenos r.)

Iš Biržų kilusi, tačiau šiuo metu Rokiškyje 
gyvenanti ir dirbanti Ilma Banytė sako, jog 
konditerija, tai – veikla, kuri padeda atsipa-
laiduoti ir pabėgti nuo rutinos bei rūpesčiu. 
„Nesu profesionalė, tai – mano hobis. Nuo 
vaikystės patikdavo su mama gaminti 
skanumynus, įvairius pyragus ir tai galop 
išaugo į pomėgį kepti tortus. Į juos sude-
du pačias geriausias emocijas. Šis tortas 
atsirado iš tinklaraščio „Saulėta virtuvė“, 
kai norėjosi realizuoti vyšnias bei tuo pa-
čiu pradžiuginti mamą gimtadienio proga. 
Pasakiškas skonis. Be to kas mėgsta ne taip 
saldžiai, reikia pamažinti cukraus kiekį 
perpus“, – kalbėjo I. Banytė.

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!

I. Banytei konditerija padeda atsipalaiduoti. 
(I. Banytės asmeninio archyvo nuotr.)

– Jūs tikrai žavinga! O kurgi tas 
mažas trūkumas, apie kurį rašėte 
savo skelbime?

– Mokykloje, bet neužilgo grįš.
***

Vaikas sako savo mamai:
– Mamyte, žiūrėk – balandis!!! 

Turi duonos?
– Valgyk be duonos!

***
Naujasis lietuvis nutarė aplankyti 

savo gimtąsias vietas. Po 15 metų 
pertraukos įvažiuoja jis į savo gimtąjį 
kaimą. Ir tik įvažiavus jam nuleidžia 
padangą. Naujasis lietuvis nusikeikė, 
išlipo ir bando nuimti ratą. Ir mato, 
kad ateina jo senas vaikystės draugas... 
Prasigėręs... Be dantų... Prieina prie jo 
ir sako:

– Petrai, čia tu?
– Aš... Sveikas, Jonai!
– Ką čia darai? – klausia Jonas.
– Ai va, ratą bandau nuimti.

Jonas paima plytą ir iš visų 
jėgų sviedžia į langą:

– Tu ratus nuimk, o aš 
magnetofonu pasirūpinsiu.

***
Sėdi žvejys prie eketės. Šalta, 

vėjas pučia, sninga. Prieina kitas 
žvejys ir klausia:

– Ko tu be kepurės tokiam 
šaltyje?

– Vakar buvau su kepure, tai 
negirdėjau, kai vyrai gerti kvietė.


