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Kaina 1,00 Eur

Kunigystės 25-metį minintis dekanas E. Novikas smagiai: 
apie Dievo planus ir 220 km/h greitį mieste 

Rokiškyje 120 litrų „išgaravo“ per 10 minučių

7 p.

8 p.

84-erių p. Vanda: draugystės pokalbiai 
padeda prisiminti gimtąją kupiškėnų 
tarmę ir praskaidrina vienatvę

Didėjo delspinigių procentai

6 p.

4 p.

Valentino dienos proga kviečiame 
dalintis meilės istorijomis! 4 p.

Ligų prevencijos programos: vyrai 
aktyviau tyrėsi dėl prostatos vėžio, 
moterys – dėl gimdos kaklelio 5 p.

Oficialiai pristatytas Rokiškyje pagamintas 
„AUGA group“ traktorius 3 p.

Įkurtuvių nuotaikos: nauja būstinė 
leis sutaupyti 6 p.

Žemdirbių protestai nesiliaus: Rokiškio ūkininkai 
išsiuntė rezoliuciją ir planuoja įspėjamąją akciją 2 p.

Sergamumas išlieka panašus 5 p.

„Ivabaltė“ tampa „Lemken“
atstovu Lietuvoje 4 p.

Rokiškis patenka į TOP 3! 3 p.
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M. Petkevičius sako, kad ūkininkai  
ir toliau imsis priemonių.
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Žemdirbių protestai nesiliaus: Rokiškio ūkininkai 
išsiuntė rezoliuciją ir planuoja įspėjamąją akciją

Aušra MALINAUSKIENĖ

Rokiškio rajono ūkininkams ši 
savaitė – labai įtempta. Pirmadie-
nį surengtas protestas, antradie-
nį – tarybos posėdis, iki vasario 
pabaigos Rokiškyje planuojama 
įspėjamoji akcija, o, jeigu nebus 
atsižvelgta į žemdirbių reikala-
vimus, kovą šalies ūkininkai jau 
rinksis į Vilnių, kur prie Žemės 
ūkio ministerijos (ŽŪM) bus su-
rengtas rimtas streikas. 

Susidarė dėl krizės
Primename, kad vasario 6 dieną, 

pirmadienį, protestuodami dėl pieno 
supirkimo kainų prie pagrindinių 
perdirbėjų ir prekybininkų admi-
nistracijos pastatų šalyje žemdirbiai 
statė žalius kryžius ir piktinosi žemo-
mis pieno supirkimo kainomis. Tokia 
akcija surengta ir Rokiškyje, čia prie 
akcinės bendrovės „Rokiškio sūris“ 
piketavo daugiau kaip šimtas Aukš-
taitijos regiono ūkininkų, tarp kurių 
buvo ir keletas rokiškėnų. 

Tądien protestuotojų delegaciją 
priėmė šios įmonės vadovas Dalius 
Trumpa. Pokalbis už uždarų durų 
vyko gerą valandą. 

„Lietuvoje mokamos pieno su-
pirkimo kainos susiklostė dėl labai 
blogos krizinės situacijos eksporti-
nių produktų rinkoje. Padėtis – tokio 
masto, kad kiekviena įmonė atskirai 
negali jos išspręsti. Savo  produkci-
ją parduodame tokia kaina, kokia ji 
yra rinkoje ir tai labai gerai, jeigu iš 
viso parduodame, nes stipriai suma-
žėjusi ne tik kaina, bet ir paklausa“, 
– po susitikimo su ūkininkais sakė D. 
Trumpa. 

Palaiko protestuotojus
AB „Rokiškio sūrio“ mokama 

pieno supirkimo kaina ūkininkams 
tiesiogiai priklauso nuo eksportuoja-
mų produktų kainos ir jų paklausos. 
Pasak šios įmonės vadovo, jeigu ga-
mykla kiekvieną dieną negaus 1400 
tonų pieno, tai pastatai ir darbuotojai 
bus nebereikalingi. 

„Pernai pieno produktų kaina ir 
paklausa labai kilo, todėl mūsų įmo-
nė turėjo galimybę mokėti beveik 
didžiausias kainas Europoje. Deja, 
dabar netikėtai visiems yra ne kainų 
mažėjimas, o tiesiog griūtis. Viena 
viltis, kad po to kainos smarkiai kils. 
Bijau ir pagalvoti, kad mažėjimo 
tendencija išsilaikys ilgesnį laiką, 

du tris mėnesius, kai Lietuvos pieno 
sektoriuje gali įvykti nepataisomos 
pasekmės. Todėl puikiai suprantu 
ūkininkų akcijas, kai pienas pilamas 
į laukus, ir joms pritariu, nes reikia 
atkreipti valdžios dėmesį. Be jos 
įsikišimo per keletą mėnesių ilgam 
arba visam laikui galime sužlugdyti 
Lietuvos pieno pramonę, įskaitant ir 
ūkininkus“, – kalbėjo D. Trumpa. 

Kaip vieną iš greitų veiksmų, ga-
linčių išgelbėti susidariusią padėtį, jis 
įvardino skubų intervencinių pirki-
mų mechanizmo naujomis kainomis, 
atitinkančiomis realybę, inicijavimą, 
ir tai padėtų stabilizuoti rinką. 

Pažiūrės ar ištesės
Po susitikimo savo komentarą 

pateikė ir Rokiškio rajono ūkininkų 
sąjungos vadovas Mindaugas Petke-
vičius, tvirtinęs, kad buvo užduota 
daug klausimų, todėl situacija maž-
daug aiški, nes įmonė linkusi derėtis, 
klausyti.

„Ar taip yra išties, galėsime pa-
žiūrėti, stebėsime ar jų pažadai, apie 
kuriuos kalbėjome šiame susitiki-
me, bus įgyvendinti. Pasitikslinau 
kaip bendrovės atstovai reaguoja į 
klausimus dėl nesąžiningų veiksmų 
draudimo įstatymo, rizikos valdymo 
fondo, sąžiningos prekybos, sutarčių 
sudarymo. Taip pat kalbėjome apie 
pieno supirkimo kainas, tačiau jie 
nieko pažadėti negalėjo, faktas tas, 
kad Estijos ir Latvijos pieno gamin-
tojams mokama kaina už pieną yra 
didesnė“,– kalbėjo M. Petkevičius. 

Pasak pašnekovo, šiai dienai na-
tūralaus pieno supirkimo kaina, pri-

klausomai nuo supirkėjo, svyruoja 
nuo 18 iki 35 centrų už litrą, jai įta-
kos turi pieno riebumas, baltymin-
gumas, o parduotuvėje vienas litras 
pieno kainuoja apie 1, 60 Euro. 

Jis pripažino, kad po šio pirma-
dienio protesto tikrai nebus pasiekta 
ryškių rezultatų, todėl jau kitą dieną 
rokiškėnai ūkininkai rinkosi į savo 
posėdį, kuriame priimta rezoliucija, 
pateikta ŽŪM.  

Kvietė apjungti jėgas
Iškart po šalies ūkininkų protes-

to akcijos, vasario 7-ąją, į Rokiškio 
rajono ūkininkų sąjungos išplėstinį 
tarybos posėdį susirinko arti trijų de-
šimčių mūsų krašto žemdirbių, dau-
giausiai pienininkų, iš visų dešimties 
seniūnijų. Susirinkime dalyvavo ir 
Jonas Venslovas, Lietuvos neari-
minės tausojamosios žemdirbystės 
asociacija vadovas, kvietęs kolegas 
ne pavieniui, atskiromis grupėmis 
pagal ūkininkavimo pobūdį, kovoti 
už žemdirbių teises, tačiau sujungti 
bendrai jėgas ir imtis konkrečių prie-
monių. 

„Mes jums, pienininkams pri-
tariame, ir nesakykime, kad čia tik 
grūdininkams, o čia tik bitininkui, 
nes mes visi esame ūkininkai, kurie 
turime stovėti vienas už kitą. Esame 
labai smarkiai išskaidyti, mes labai 
daug prarandame nebūdami vienin-
gi. Jeigu jūs mus kviesite, mes jums 
padėsime mitinguoti“, – kalbėjo J. 
Venslovas.

Imsis priemonių
Pasak Rokiškio krašto ūkininkų 

sąjungos pirmininko M. Petkevi-
čiaus, tądien posėdyje buvo patvir-
tinta rezoliucija, prie kurios jungiasi 
kitos Lietuvos rajonų ūkininkų są-
jungos, taip pat žemdirbius vienijan-
čios organizacijos. 

„Tą pačią vasario 7-ąją šią rezo-
liuciją išsiuntėme Žemės ūkio mi-
nisterijai, nes ūkininkai nori atkreipti 
dėmesį į savo problemas. Jeigu iki 
kovo 1 dienos Vyriausybė nepriims 
jokių sprendimų, planuojama di-
džiulė protesto akcija prie ŽŪM. O 
iki tos dienos mažesnės įspėjamosios 
akcijos planuojamos šalies rajonų 
centruose, taip pat ir Rokiškyje“, – 
pabrėžė M. Petkevičius. 

Kas rašoma dokumente?
Ūkininkų pateiktos rezoliucijos 

santraukoje rašoma: „Situacija Lietu-
vos pieno sektoriuje tapo kritinė, jau 
6 mėn. mažinama žaliavinio pieno 
supirkimo kaina. Toliau mažėja tiek 
ūkių laikančių karves, tiek karvių 
skaičius. Lietuvoje nėra parengtos 
aiškiai apibrėžtos pieno sektoriaus 
ateities vizijos ir stabilumo užtikri-
nimo priemonių. Nuolat griežtėja 
aplinkosaugos reikalavimai, ūki-
ninkams taikomos neproporcingai 
griežtos sankcijos. Šio proceso pada-
riniai daro neigiamą įtaką ne tik Lie-
tuvos pienininkystei, bet ir Lietuvos 
ekonomikai, ypač ekonominiam kai-
mo vietovių gyvybingumui. Pieno 
gamybos kaštai nedengia savikainos, 
o pastaruoju metu, ženkliai nukritus 
pieno supirkimo kainai ir drastiškai 
išbrangus gamybos sąnaudoms, pie-
no gamyba tampa neįmanoma. 

Iš gamybos traukiasi ne tik smul-

kūs pieno gamintojai, bet ir 100 ar 
net daugiau karvių ūkiai. Masiškai 
traukiantis gyvulininkystės sekto-
riui, Lietuvoje susidarys didžiulis 
disbalansas tarp augalininkystės ir 
gyvulininkystės. Europos Sąjungos 
institucijose svarstoma, kaip didinti 
organinių trąšų naudojimą, tačiau 
Lietuvoje tokių trąšų netrukus neliks. 
Taip pat prekybos centrų lentynose 
neliks ir pieno produktų iš lietuviško 
pieno, o tai reikš valstybės negautas 
pajamas bei grėsmę krizių atveju pri-
trūkti pieno produktų.

Todėl šia rezoliucija reikalauja-
me: sąžiningų ir teisingų pieno sutar-
čių pasirašymo tarp ūkininko ir per-
dirbėjo; kad Lietuvos Respublikos 
ūkio subjektų, perkančių – parduo-
dančių žalią pieną ir prekiaujančių 
pieno gaminiais, nesąžiningų veiks-
mų draudimo įstatymas būtų grąžin-
tas peržiūrėti ir tikslinti socialiniams 
partneriams, ir kad į šį įstatymą būtų 
įtraukti ir prekybininkai; grąžinti 
buvusias papildomas nacionalines 
tiesiogines išmokas už pieną bei 
pasiūlyti pieno gamintojams kitus 
fi nansinius instrumentus ar pagalbą; 
būtų sudarytos sąlygos prekiauti pie-
nu rinkos sąlygomis, apie mažina-
mą pieno kainą perdirbėjai praneštų 
prieš mėnesį, o ne prieš kelias dienas. 
Taip pat, kad būtų  sudarytos galimy-
bės ūkininkui ir perdirbėjui  sudaryti 
ilgalaikes kontraktuotas sutartis, kad 
sutarties kainą galėtų būti  susieta su 
ES vidutinės pieno kainos indeksu; 
sąžiningos ir teisingos maisto kainų 
tiekimo grandinės tarp ūkininko, per-
dirbėjo ir prekybininko; neveikiančių 
kooperacijos skatinimo priemonių 
peržiūrėjimas; neveikiančio rizikos 
valdymo fondo peržiūrėjimas; sta-
tantiems karvių fermas supaprastinti 
aplinkos vertinimo kriterijus bei pra-
dėti praktikoje taikyti parengtus tipi-
nius tvartų projektus. Reikalaujame 
sudaryti palankias sąlygas pieninio 
ūkio fermos projekto parengimui ir 
derinimui, kad procesas užtruktų ne 
ilgiau, nei 6 mėn.; siekiant dalinai 
amortizuoti prarastas pajamas, da-
linai kompensuoti pieninių veislių 
telyčių įsigijimo išlaidas bei pieninių 
karvių veislės seksuotos spermos įsi-
gijimo išlaidas“. 

Kaip Vyriausybė ir ŽŪM reaguos 
į šį dokumentą, paaiškės jau arti-
miausiu metu. 

Rokiškio rajono ūkininkai susirinko į neeilinį valdybos posėdį. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)
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Mūsų sėkmę rinkimuose paverskite savo sėkme patogiau 
gyventi Rokiškio rajone! Mūsų sėkmė – Jūsų! 

Ateiname kalbėti argumentų 
kalba ir siekti sprendimų dialogo 
principu. Vertiname kompetenci-
ją, teisingumą ir komandinį dar-
bą. Esame pasiruošę tęsti sėkmin-
gus buvusios valdžios projektus, 
idėjas ir sprendimus Rokiškio 
rajone bei pasiūlyti naujų spren-
dimų, padėsiančių sukurti pato-
gesnį ir geresnį gyvenimą kiekvie-

nam Rokiškio rajono gyventojui. 

Atiduodami balsą už mūsų kan-
didatus, Jūs užtikrinsite:

KOKYBIŠKĄ SVEIKATOS 
PRIEŽIŪRĄ IR SOCIALINĘ 
GEROVĘ 
Sieksime užtikrinti skaidrų, ko-

kybišką ir operatyvų gydymo įstai-
gų darbą mūsų rajone. Darysime 

sprendimus, kad eilės pas medikus 
mažėtų, o slaugos ir medicinos pas-
laugų prieinamumas kaimiškose 
vietovėse didėtų. Pasižadame dau-
giau dėmesio skirti senjorams ir 
žmonėms su negalia. 

Lankomoji priežiūra turėtų būti 
teikiama ir savaitgaliais. Nauja-
gimių paramos fondas – mūsų 
džiaugsmo žinutė kiekvienam nau-

jam rajono gyventojui. 

KULTŪROS, SPORTO IR 
TURIZMO KOKYBĘ BEI 
PRIEINAMUMĄ  
Didesnis dėmesys kultūrai, me-

nui, muzikai, sportui bei pasiekimų 
skatinimui – tai ir darbuotojų, ir šia 
veikla užsiimančių rajono gyvento-
jų motyvacijos didinimas. Rajonas 

turtingas gamtos ir kultūros objek-
tų, kurie turi būti populiarinami per 
unikalias iniciatyvas.

Tai tik dalis Lietuvos valstiečių 
ir žaliųjų sąjungos Rokiškio rajono 
skyriaus rinkimų programos, kurią 
keliamas kandidatas į merus Min-
daugas Petkevičius ir komanda įgy-
vendins, sulaukę Jūsų palaikymo sa-
vivaldos rinkimuose kovo 5 dieną. 

Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos PK sąskaitos. Užs. Nr. 12

Rokiškėnai – vieni aktyviausių akcijos dalyvių. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Rokiškis patenka į TOP 3!

Įpusėjus akcijai #DviratisU-
krainai paaiškėjo, kad Rokiškis 
patenka į trejetuką miestų, kurie 
padovanojo daugiausiai dviračių 
ukrainiečiams. Antrąją vieta da-
linamės su Klaipėda, o mus len-
kia tik Vilnius. 

Kaip „Rokiškio Sirenai“ sakė 
Justina Šveikytė, Susisiekimo mi-
nisterijos Komunikacijos skyriaus 
vyr. specialistė, šiai dienai per visą 
Lietuvą perkopta 70 padovanotų 
dviračių riba.

„Pagal padovanotus dviračius 
Rokiškis patenka į TOP 3. Rokiš-
kėnai jau padovanojo 10 dviračių 
– 6 suaugusiems ir 4 vaikiškus-pa-
augliškus. Klaipėdoje taip pat su-
rinkta 10. Lyderiauja Vilnius su 24 
dviračiais“, – sakė J. Šveikytė. 

Sausio 17-ąją – kovo 11-ąją Su-

sisiekimo ministerija inicijuoja ge-
rumo akciją #DviratisUkrainai. 

Primename, kad Rokiškyje 
dviračiai nuo sausio 17 dienos iki 
kovo 11-osios surenkami tarnyboje 
„Kelių priežiūra“ (Rokiškio kelių 
tarnyba), Jūžintų g. 3, nuo pirma-
dienio iki penktadienio 7–11 val. 
Kontaktinė informacija – info@ke-
liuprieziura.lt arba 837202293.

Ukrainos žmonėms galite dova-
noti naujus ir naudotus (be didelių 
defektų) dviračius, skirtus tiek su-
augusiems, tiek vaikams. Ukrainie-
čiams taip pat reikalingi dviračių 
aksesuarai bei kitos jų dalys – šal-
mai, liemenės, atšvaitai, žibintai ir 
bagažinės.

Šios gerumo akcijos metu dvi-
račiai renkami 25 šalies miestuose.  

„Rokiškio Sirenos“ inf. 

Oficialiai pristatytas Rokiškyje 
pagamintas „AUGA group“ traktorius 

Vasario 8 dieną, Vilniuje, „Li-
texpo“ parodų centre, pristatytas 
žemės ūkio technologijų įmonės 
ir ekologiško maisto gamintojos 
„AUGA group“ pirmosios gamy-
bos partijos hibridinis traktorius 
„AUGA M1“, kuris pagamintas 
AB „Rokiškio mašinų gamyklo-
je“.

„AUGA group“ oficialiai prista-
tė profesionaliam naudojimui skirtą 
hibridinį traktorių „AUGA M1“ iš 
pirmosios gamybos partijos. Lietu-
voje sukurtas ir surinktas traktorius 
yra varomas biometanu ir elektros 
pavaromis bei gali nepertraukiamai 
dirbti iki 12 val.  „AUGA group“ 
duomenimis, vienas toks traktorius, 
palyginti su dyzelinu varomais ana-
logais, sumažina anglies dvideginio 
emisijas iki 100 tonų per metus. 

Pasak AUGA group“ generalinio 
direktoriaus Kęstučio Juščiaus, pa-
siūlymų gaminti pirmąją traktorių 
partiją „AUGA group“ sulaukė ne 
tik iš Lietuvos, bet ir užsienio ga-
mintojų. Tačiau „AUGA group“ sie-
kė, kad šalyje sukurtos technologijos 
būtų ir surinktos Lietuvoje, todėl 
pirmajai gamyklinei partijai pasi-
rinko „Rokiškio mašinų gamyklą“, 
turinčią ilgametę patirtį žemės ūkio 
technikos gamyboje.  

 Bandymų metu „AUGA gro-
up“ inžinieriams pavyko rasti būdų, 
kaip sumažinti patiriamus energijos 
nuostolius ir padidinti bendrą elek-
trinės pavaros efektyvumą. Taip pat, 
pavyko išlengvinti traktoriaus kons-
trukciją – tai leis patirti mažesnes 
energijos sąnaudas, o darbo metu 
bus mažiau slegiama dirva.  

Pirmąją traktorių partiją sudaro 
trys traktoriai. Kiekviename jų yra 

įmontuoti skirtingi komponentai. 
Serijinei gamybai bus naudojamas 
tas technologinių sprendimų derinys, 
kuris šiais metais atliekamų gamybi-
nių bandymų metu duos geriausią 
rezultatą. Gamyklinėje hibridinio 
traktoriaus „AUGA M1“ versijoje 
panaudoti pasaulyje žinomų ga-
mintojų komponentai, pavyzdžiui, 
„Ford“ vidaus degimo variklis, 
„CLAAS“ kabina.  

Kurdama gamyklinę „AUGA 
M1“ traktorių versiją „AUGA gro-
up“ taip pat atnaujino ir  dizainą. 

 „AUGA M1“ traktorius naudoja 
hibridinę biometano-elektros kuro 
sistemą. Traktoriui dirbant, vidaus 
degimo variklis, varomas biometa-
nu, generuoja energiją ir tiesiogiai 
perduoda ją į elektros variklius, ku-
rie suka ratus. 

Dirbant įprastomis sąlygomis, ku-
rios nereikalauja didelės galios, trak-
torius kaupia sugeneruotą energijos 
rezervą baterijose. Tokia sistema 
nešvaisto energijos mažo apkrovimo 
sąlygomis, naudoja palyginti nedide-
lį, bet efektyvų variklį ir geba išgauti 
didžiulę galią, kai jos prireikia.  

Anot „AUGA group“ generalinio 
direktoriaus, bus siekiama, kad nau-
jausiais traktoriais galėtų naudotis ne 
tik Lietuvos, bet ir pasaulio ūkinin-
kai. Be to siekiama, kad traktoriaus 
„AUGA M1“  eksploatacijos sąnau-
dos būtų tokios pačios kaip ir dyzeli-
nu varomų traktorių.  

„AUGA group“, atlikusi techno-
loginius bandymus laukuose, sieks 
kuo greičiau paleisti masinę gamybą 
dar šiais metais.  

„AUGA group“ inf.

Šį modernų traktorių pagamino „Rokiškio mašinų gamykla“. 
(„AUGA group“ nuotr.)
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DIENOS 
NUOTRAUKA
Prašome pagalbos, 
dingo šuo vardu Tukas, 
gyvenantis prie Rokiškio 
geležinkelio stoties. 

Gal kas matėt ar 
priglaudėt?

Labai prašome pranešti 
šiuo telefono numeriu 
869834057

Degė suodžiai

Gyventojui galimai buvo 
sutrikusi sveikata

Užklimpo greitosios medicinos 
pagalbos automobilis

Vasario 6 d.  11 val. 11 min. gautas pranešimas, kad Rokiškio 
mieste,  Dariaus ir Girėno gatvėje, dūmtraukyje dega suodžiai.

Vasario 6 d. 15 val. 37 min. gautas pranešimas, kad Rokiškio 
mieste, Taikos gatvėje, reikalinga pagalba atidaryti buto duris, 
nes gyventojui galimai sutrikusi sveikata. Atvykus priešgaisrinėi 
gelbėjimo tarnybai, parankinėmis priemonėmis atidarytas langas, 
durys atrakintos iš vidaus, įleisti greitosios medicinos pagalbos 
medikai.

Vasario 7 d., antradienį,  7 val. 41 min. ugniagesiai sulaukė 
greitosios medicinos pagalbos (GMP) dispečerės pranešimo, 
kad Juodupės seniūnijoje, Stoniškio kaime, Kalnų gatvėje 
purve užklimpo ir negali išvažiuoti GMP automobilis. Atvykusi 
priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba lynu jį ištraukė. Ugniagesiai 
padėjo išnešti ligonį ir jį įkelti į GMP automobilį.

Valentino dienos proga kviečiame 
dalintis meilės istorijomis!

Mylite JĮ ar JĄ jau 10 metų? O gal šventėte 
25-erių metų kartu sukaktį? Gal Jūsų meilė skai-
čiuoja jau pusę amžiaus? O gal Jus šis jausmas 
aplankė visai neseniai? Pasidalinkite su mumis 
savo meilės istorija. 

Valentino dienos proga kviečiame papasakoti 
savo romantiškiausio, šilčiausio, labiausiai vy-
kusio/nevykusio, juokingiausio, netikėčiausio ir 
apskritai – įsimintiniausio – pasimatymo istorija. 
Gal jos dar negirdėjo net Jūsų vaikai? Gal įdomu 
bus pasmalsauti anūkams? Juk meilė anksčiau 
ar vėliau aplanko kiekvieną... 

Ir kas žino, gal Jūsų parašyta istorija įkvėps 
kažką šią Valentino dieną prisipažinti meilėje. 
Gal – pasipiršti ar pasakyti lemtingąjį „Taip“...

Vyrai, parodykite SAVO moterims, kad Jūs pri-
simenate... Moterys, prisiminkite, už ką mylite 
SAVO vyrus... Juk taip gera dalintis meile.

Parašykite mums, o mes Jūsų atsiųstomis istorijomis Valentino dienos numeryje (02-14) pasidalin-
sime ir su „Rokiškio Sirena“ skaitytojais.  

Savo istorijas ir nuotraukas (įsimylėjusiųjų; pasimatymo vietos; staigmenos ir pan.) siųskite el.paštu 
migle@rokiskiossirena.lt iki sekmadienio vakaro (vasario 12 d. 20.00 val.). 

Laukiame jūsų laiškų su meilės istorijomis. 
(„Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

„Ivabaltė“ tampa „Lemken“
atstovu Lietuvoje 

Didėjo delspinigių procentai

Itin kokybišką žemės ūkio 
techniką siūlanti bendrovė 
„Ivabaltė“ pasirašė partnerys-
tės sutartį su vienu seniausių ir 
garsiausių vokiškų žemės ūkio 
technikos gamintoju „Lem-
kem“ ir tampa antruoju šio pre-
kės ženklo atstovu Lietuvoje. 

„Kadangi jau beveik 25 me-
tus esame vienintelis ir išskirti-
nis „Fendt“ atstovas Lietuvoje, 
„Lemken“ puikiai papildys mūsų 
prekių ženklų portfelį. Nuo šiol 
savo klientams galėsime pasiūlyti 
dar labiau kompleksiškus ir į ko-
kybę orientuotus žemės įdirbimo 
ir sėjos darbų sprendimus, – nau-
ja partneryste džiaugiasi Monika 
Tarvydytė, „Ivabaltės“ vykdomo-
ji direktorė. – Žavimės labai ilga 
ir turtinga LEMKEN istorija, o 
taip pat ir šių dienų aukščiausios 

klasės jų gaminiais. Tai visame 
pasaulyje gerai žinomas prekės 
ženklas, kuris daugelyje šalių yra 
vokiškos kokybės sinonimas. Ti-
kimės ilgo ir sėkmingo bendra-
darbiavimo“. 

„Savo klientams „Ivabaltė“ 
siūlo aukščiausios kokybės pro-
duktus ir aukštą aptarnavimo 
lygį. Tai buvo rimčiausi argumen-
tai pasirenkant būtent šią įmonę 
mūsų nauju partneriu Lietuvoje, – 
teigia Ralphas Koenigsas, „Lem-
ken“ plėtros vadovas. – Kartu 

su naujuoju partneriu „Ivabalte“ 
ir gerai dirbančiu, labai patyru-
siu esamu pardavimų partneriu 
puikiai aprėpsime visą Lietuvos 
rinką ir galėsime dar geriau aptar-
nauti savo klientus, siūlydami vis 
augančią savo produktų gamą bei 
sprendimus, leidžiančius įveikti 
iššūkius, su kuriais žemės ūkis 
susiduria šiandien ir susidurs 
ateityje“.

UAB „Ivabaltė“ yra viena di-
džiausių ir seniausių „žaidėjų“ 
Lietuvos žemės ūkio technikos 
rinkoje. Įmonė įkurta 1995 metais 
Rokiškyje ir yra ofi cialus aukš-
čiausio lygio žemės ūkio techni-
kos prekinių ženklų, tokių kaip 
„Fendt“, „Rauch“, „Dammann“, 
„Joskin“, „Krampe“, „Trioliet“, 
„Prinoth“, „Horizon“ partneris.

UAB „Ivabaltė“ inf.

Miglė DAMBRAUSKAITĖ

Sausio 27 d. Lietuvos Respubli-
kos socialinės apsaugos ir darbo 
ministerija (SADM) paskelbė apie 
didėjančius delspinigius darbuoto-
jams, jei dėl darbdavio kaltės vė-
luojamas išmokėti atlyginimas.

Nuo 0,08 iki 0,1 
„Nuo 2023 m. vasario 1 d. darb-

daviams įsigalioja didesnis delspini-
gių dydis – 0,1 procento už kiekvieną 
pradelstą dieną, kai neatsiskaitoma 
su darbuotoju. Iki šiol delspinigių 
dydis buvo 0,08 proc. Tai aktualu 
darbuotojams, kai, darbo santykiams 
nepasibaigus, dėl darbdavio kaltės 
pavėluotai išmokamas darbo užmo-
kestis ar kitos su darbo santykiais 
susijusios išmokos. Delspinigiai 
pradedami skaičiuoti nuo pirmos už-
delsimo dienos iki pat atsiskaitymo 
dienos“, – rašoma SADM tinklapyje. 

Tai reiškia, jog darbuotojui, kurio 
atlyginimas siekia, pavyzdžiui1 tūkst. 
Eurų, už kiekvieną pradelstą dieną 
darbdavys papildomai mokės po 10 
eurų. 

Reaguoja ramiai
Rokiškio kultūros centro direktorė 

Vaiva Baltrūnaitė-Kirstukienė į šį nu-
tarimą reaguoja ramiai: „Negirdėjau 
dar, bet mes visada išmokame atlygi-
nimus laiku, tad mums šis pakeitimas 
tikrai neturės reikšmės. Darbo sutar-
tyse mes nurodome atlyginimo išmo-
kėjimo laiko intervalą „nuo... iki...“ ir 
tvarkos laikomės. Tikiu, kad ir toliau 
neturėsim problemų. Nemanau, kad 
darbdaviai sąmoningai nemoka algų 
savo darbuotojams. Jei ir pavėluoja, 
manau, tam yra priežasčių. Aš tikiu 
žmonių geranoriškumu. Atsimenu 
tuos laikus, kai biudžetininkams vė-
luodavo atlyginimai, bet netikiu, kad 
dvidešimt pirmame amžiuje tai pasi-
kartos. Juk viską planuoji, dėlioji, tad 

šie pakeitimai streso nesukelia“.

„Nė motais“
Jolita Daunienė, parduotuvės „Jo-

rina“ savininkė: „Jau girdėjau. Nieka-
da nevėlavau, tokių dalykų neturėjau. 
Kaip tik būna, jog ir anksčiau sumoki, 
nes žmonėms tai svarbu – atlygini-
mas, pragyvenimas. Ir man tai nelabai 
aktualu, nes šiuo metu apskritai dirba 
vienas darbuotojas. Gal didesnėms 
įmonėms tai gali turėti kažkokios 
reikšmės, bet man šie pasikeitimai ti-
krai nė motais“. 

SADM primena, jog darbo už-
mokesčiui vėluojant daugiau kaip 2 
mėn., darbuotojas, įspėjęs darbdavį ne 
vėliau kaip prieš 5 d. d. gali nutrauk-
ti darbo santykius savo iniciatyva. 
Tokiu atveju darbuotojui priklausys 
jo 2 mėnesių vidutinio atlyginimo 
dydžio išeitinė išmoka, o jeigu darbo 
santykiai tęsėsi iki 1 metų, – 1 mėn. 
išmoka.
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Ligų prevencijos programos: vyrai 
aktyviau tyrėsi dėl prostatos vėžio, 
moterys – dėl gimdos kaklelio

Kristina RAMANAUSKAITĖ

Ligų prevencijos programos, 
pagal kurias gyventojai gali pasi-
tikrinti sveikatą veikia jau kelioli-
ka metų, tačiau dalis žmonių apie 
jas dar nėra girdėję arba numoja 
ranka, net turėdami siuntimą.

 Plačiau apie tyrimus ir galimybę 
nustatyti ligas ankstesnėse stadijo-
se pasakojo VšĮ Rokiškio pirminės 
asmens sveikatos priežiūros centro 
Bendrosios praktikos slaugytoja, 
prevencinių programų koordinatorė 
Jolita Lapelienė.

– Priminkite, kokiomis ligų 
prevencijos programomis gali pa-
sinaudoti gyventojai?

 Šiuo metu gyventojai gali pasi-
naudoti penkiomis prevencinėmis 
programomis:

1. Gimdos kaklelio vėžio pre-
vencinė programa, sirta moterims 
25–59 m. (imtinai)

2. Krūties vėžio prevencinė pro-
grama, skirta moterims 50–69 m. 
(imtinai) 

3. Prostatos (priešinės liaukos) 
vėžio prevencinė programa, skirta 
vyrams 50–69 m. (imtinai) ir vy-
rams nuo 45 metų, jei jų tėvai ar 
broliai sirgo priešinės liaukos vėžiu

4. Storosios žarnos vėžio preven-
cinė programa, skirta vyrams ir mo-
terims 50–74 m. (imtinai)     

5. Širdies ir kraujagyslių ligų 
prevencinė programa, skirta vyrams 
40–54 m. (imtinai) ir moterims 50–
64 m. (imtinai)

–  Kokiu atveju šie tyrimai 
atliekami nemokamai ir kada rei-
kėtų susimokėti?

 – Privalomuoju sveikatos drau-
dimu apdrausti asmenys preven-
cinėse programose gali dalyvauti 
nemokamai – nei už tyrimus, nei už 
gydytojo darbą ar sunaudotas me-
džiagas mokėti nereikia.   

Prevencijos programos yra skir-
tos nustatyto amžiaus pacientams. 
Tačiau jeigu asmuo jaučiasi blogai, 
bet nepatenka į nustatyto amžiaus 
asmenų grupę, galima kreiptis į 
savo šeimos gydytoją. Jis atliks bū-
tinus tyrimus ir, jei reikia, išduos 
siuntimą konsultuotis pas gydytoją 
specialistą.

– Kokiomis programomis dau-
giausiai naudojosi Rokiškio rajo-
no gyventojai praėjusiais metais 
ir kam skyrė mažiau dėmesio?

– Rokiškio rajono moterys praė-
jusiais metais buvo aktyvesnės nei 
vyrai ir dažniau tikrinosi sveikatą, 
daugiausiai naudojosi gimdos ka-
klelio vėžio prevencine programa 
– iš 1779 kviestų 1032 moterys pa-
sitikrino.

Ir mamografijos tyrimą atliko 
990 pacienčių, nors siuntimų atlik-
ti mamografiją buvo išduota 1170. 
Gaila, bet 180 pacienčių neatliko ty-
rimo net ir turėdamos siuntimą.

Vyrai buvo aktyvesni tikrinantis 
dėl prostatos vėžio lyginant su anks-
tesniais metais: 2020 m. PSA tyrimą 
atliko 480 vyrų, 2021 m. – 621 , 
2022 m. – 788.

Asmenų, priskirtinų širdies ir 
kraujagyslių ligų didelės rizikos 
grupei, atrankos ir prevencijos prie-

monių programoje  didesnių poky-
čių lyginant su ankstesniais metais 
nematyti, skaičiai išlieka panašūs 
apie 2500 rokiškėnų dėl širdies ligų 
kasmet pasitikrina.

Mažiau dėmesio šiais metais pa-
cientai skyrė storosios žarnos vėžio 
ankstyvos diagnostikos programai, 
lyginant su 2021 m. skaičiai su-
mažėjo: 2021 m. pasitikrino 3045, 
2022 m – 2623 asmenys.  

– Kokias ligas padeda nustatyti 
šie tyrimai, koks efektyvumas gy-
dant ligas ankstesnėse stadijose?

– Pagal šią „Gimdos kaklelio 
vėžio“ programą kartą per trejus 
metus atliekamas citologinio tepi-
nėlio tyrimas. Kol normalios gim-
dos kaklelio ląstelės dėl įvairiausių 
veiksnių virsta vėžinėmis, praeina 
ne vienas mėnuo ir net ne vieneri 
metai. Pakitimų pradžios moterys 
dažnai nejaučia, tačiau tik anksty-
vas jų nustatymas leidžia išvengti 
ligos, pasveikti. Pagal citologinio 
tepinėlio rezultatus gali būti nemo-
kamai atliekama biopsija, leidžianti 
objektyviai patvirtinti arba paneigti 
ligos diagnozę.

Nuo 2022 m. sausio 1 d. nemo-
kamai dėl gimdos kaklelio vėžio 
moterys pasitikrinti gali pagal naują 
Gimdos kaklelio vėžio ankstyvosios 
diagnostikos programą. Naujiena – 
35–59 m. amžiaus moterims kartą 
per 5 metus atliekamas aukštos rizi-
kos žmogaus papilomos viruso (AR 
ŽPV) tyrimas skystoje terpėje.

Pagal programą „Dėl krūties vė-
žio“ kartą per dvejus metus atlie-
kamas mamografinis tyrimas, lei-
džiantis tiksliai diagnozuoti vėžį 
ar ikivėžinius pakitimus. Gavus 
šeimos gydytojo siuntimą atlikti 
mamografinį tyrimą, galima iš anks-
to užsiregistruoti (ir telefonu). Toli 
vykti nereikia, šis tyrimas atlieka-
mas VšĮ Rokiškio rajono ligoninėje. 
Tyrimo rezultatus praneša šeimos 
gydytojas.

Pagal šią programą „Dėl prosta-
tos vėžio“ atliekamas kraujo tyri-

mas, parodantis prostatos specifinio 
antigeno (PSA) koncentraciją krau-
jyje. Jei PSA kiekis viršija normą, 
šeimos gydytojas išduoda siuntimą 
konsultuotis pas urologą. Jei nusta-
tomas ankstyvųjų stadijų vėžys, jo 
gydymas gali būti efektyvus. Deja, 
pacientas ilgą laiką nejaučia jokių 
ligos simptomų, todėl dažnai aptin-
kamas vėlyvųjų stadijų vėžys, ku-
rio visiškai išgydyti nebeįmanoma. 
Todėl tikrintis reikėtų ir nejaučiant 
jokių simptomų.

Dėl storosios žarnos vėžio kartą 
per dvejus metus atliekamas slapto 
kraujavimo testas. Jei gaunamas nei-
giamas testo atsakymas, vadinasi, 
pacientas yra sveikas ir pakartotinai 
turės pasitikrinti po dvejų metų, jei 
atsakymas teigiamas, šeimos gydy-
tojas išduos siuntimą pas gydytoją 
specialistą sudėtingesniam tyrimui 
– kolonoskopijai atlikti. Prireikus 
kolonoskopijos metu gali būti atlie-
kama ir biopsija. Dažnai gaunami 
teigimai  testo rezultatai, kurių prie-
žastis gali būti ir gerybiniai dariniai, 
kuriuos pašalinus kolonoskopijos 
metu išvengiama jų supiktybėjimo. 

Dėl širdies ir kraujagyslių ligų 
šeimos gydytojas patikros metu 
nustato rizikos veiksnius ir sudaro 
individualius šių ligų prevencijos 
planus. Su pacientu kalbama apie 
širdies ir kraujagyslių ligų profilak-
tikos priemones bei patariama kaip 
stiprinti ir saugoti sveikatą, taip 
pat nustatomas gliukozės ir choles-
terolio kiekis kraujyje, atliekama 
elektrokardiograma. Šios patikros 
tikslas sumažinti bei išvengti šir-
dies ir kraujagyslių ligų, tokių kaip 
krūtinės angina, miokardo infarktas, 
insultas, periferinių arterijų trombo-
zė ir kt.

Prevencinės programos vykdo-
mos siekiant diagnozuoti ligą anks-
tyvoje stadijoje, kurioje ji yra len-
gvai pagydoma.

–  Ar šiais metais atsiranda pa-
pildomų kraujo ir kitų tyrimų, 
kuriuos nemokamai gali skirti 
šeimos gydytojas?

– Šiais metais atsirado papildomi 
kraujo tyrimai, kuriuos gali skirti 
šeimos gydytojas nemokamai vie-
ną kartą – tai patikra dėl hepatito 
C viruso infekcijos, asmenims, gi-
musiems 1945–1994 m. ir visiems 
kitiems, neatsižvelgiant į amžiaus 
grupę, kurie turi kontaktą su sergan-
čiu hepatitu C.

Tyrimas ankstyvos širdies nepa-
kankamumo diagnostikai (natriu-
retinio peptido tyrimas) atliekamas  
ne dažniau kaip 1-ą kartą per metus 
paskyrus šeimos gydytojui. Tyrimas 
skirtas ūmiam, lėtiniam širdies ne-
pakankamumui nustatyti, stebėti bei 
atrinkti pacientus, turinčius didžiau-
sią širdies nepakankamumo riziką.

– Kur turėtų kreiptis pacientai, 
norintys pasitikrinti sveikatą pa-
gal jiems priklausančias progra-
mas?

– Norint pasitikrinti pagal pre-
vencines programas, pirmiausia 
reikia kreiptis į savo šeimos gydy-
toją, kuris išsamiai supažindins su 
programomis ir paskirs reikiamus 
tyrimus.

Užs. Nr.  2081

Sergamumas išlieka 
panašus

Nacionalinis visuomenės svei-
katos centras prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos (NVSC) 
informuoja, kad bendras serga-
mumo gripu, ūminėmis viršuti-
nių kvėpavimo takų infekcijomis 
(ŪVKTI) ir COVID-19 liga (ko-
ronaviruso infekcija) rodiklis per 
savaitę nežymiai padidėjo. Praė-
jusią savaitę jis siekė 752,6 atve-
jo 100 tūkst. gyventojų, o sausio 
23–29 d. – 749,4 atvejo 100 tūkst. 
gyventojų.

5 metų savaitę – sausio 29 – va-
sario 5 d., Rokiškio rajone bendras 
sergamumo rodiklis gripu, ŪVKTI 
ir COVID-19 liga buvo 498 atvejai 
100 tūkst. gyventojų.

Tą savaitę mūsų krašte gripu, 
ŪVKTI ir koronavirusu sirgo 143  
asmenys, iš jų – 77 vaikai  (nuo 0 
iki 17 m.). Gripas nustatytas 3 ro-
kiškėnams, tarp sergančiųjų vaikų 
(nuo 0 iki 17 m.) nebuvo. ŪVKTI 
sirgo 122 rokiškėnas, iš jų – 77 
vaikas (nuo 0 iki 17 m.). Covid-19 
„pasičiupo“ 18 mūsų rajono gyven-
tojų.   

Bendrai 4 metų savaitę Rokiškio 

rajone gripu, ŪVKTI ir koronavi-
rusu sirgo 147 asmenys, iš jų – 61 
vaikas (nuo 0 iki 17 m.). Gripas į 
lovas buvo paguldęs 9 suaugusius 
rokiškėnus. ŪVKTI buvo diagno-
zuotas 116 asmeniui, iš jų – 61 
vaikui (nuo 0 iki 17 m.). Covid-19 
nustatytas 22 mūsų rajono gyven-
tojams.   

Lyginant visos šalies penkto-
sios šių metų savaitės sergamumo 
gripu, ŪVKTI ir COVID-19 liga 
atvejų skaičius su ketvirtosios sa-
vaitės duomenimis, matyti, kad 
gripo atvejų užregistruota mažiau, 
o COVID-19 ligos ir ŪVKTI atve-
jų skaičius padidėjo.

Praėjusią savaitę Lietuvoje dėl 
gripo į ligonines buvo paguldyti 
26 pacientai, iš kurių beveik visi 
(24 asmenys) – vaikai iki 17 m. 
amžiaus. Intensyviosios terapijos 
skyriuose buvo gydomi du  2–17 
m. amžiaus asmenys.

Sausio 30 d.–vasario 5 d. mir-
ties nuo gripo atvejų neužfiksuota. 
Primename, kad Lietuvoje šį gripo 
sezoną iš viso užregistruota 13 mir-
ties nuo gripo atvejų.

NVSC inf. 

Prevencinių programų koordinatorė 
Jolita Lapelienė pastebi kad kai 
kurie pacientai net turėdami siuntimą 
nepasinaudoja galimybe pasitikrinti 
prevenciškai. 
(„Rokiškio Sirenos“ nuotr.)
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84-erių p. Vanda: draugystės pokalbiai 
padeda prisiminti gimtąją kupiškėnų 
tarmę ir praskaidrina vienatvę

„Pamačiau per televizorių 
ir paskambinau tuo numeriu. 
Man surado pašnekovą pagal 
mano profesiją“, – paklausta, 
kaip atrado „Sidabrinę liniją“, 
sako buvusi mokytoja Vanda 
Lukošiūnienė. Rokiškio rajone 
Stankūnų kaime gyvenančiai 
84-erių moteriai kassavaitiniai 
pokalbiai telefonu  –  galimybė  
daugiau sužinoti, pasidalinti 
patirtimi, ir svarbiausia, pa-
bendrauti gimtąja kupiškėnų 
tarme.

Kupiškėnų tarme
Ponia Vanda pasakoja iš pra-

džių kalbėdavusi su moterimi iš 
Kretingos, kai pokalbiai nutrū-
ko,  „Sidabrinės linijos“ savano-
riai parūpino jai kitą pašnekovę 
– kilusią iš Kupiškio krašto, kaip 
ir pati Vanda. Moteris sako tebe-
turinti giminių Noriūnuose, tame 
krašte likę pažįstamų.  

„Man davė telefono numerį, 
pradėjome kalbėti. Mano paš-
nekovė Vaiva – barbė devyn-
darbė, myli lietuvių liaudies 
kūrybą, mezga, pina, kepa tor-
tus. Bendraujame antrus metus, 
kiekvieną trečiadienį kalbamės 
po valandą. Jai 47 metai o man 
– 84-eri, tačiau nežiūrint metų 
skirtumo mes randame bendrų 
temų, įdomiai bendraujame. Vai-
va domisi mano gyvenimo pa-
tirtimi, man miela kalbėtis su ja 
kupiškėnų tarme. Prisimename 
buvusius ir esamus kupiškėnus, 
turime bendrų pažįstamų ratą, 
pasidžiaugiame jų gyvenimo 
pasikeitimais, nueitais keliais“, 
– savo pašnekovei gerų žodžių 
negaili p. Vanda.

  
Sprendžia kryžiažodžius
Moteris užaugino 2 dukras, 

džiaugiasi 3 gabiais anūkais, 2 
proanūkiais, tačiau mokslai ir 
darbai jiems ne visada leidžia 
ištrūkti į kaimą Rokiškio rajone.  

 „Gyvenu viena, vaikai ir anū-
kai Vilniuje, vienas anūkas dirba 
daktaru Berlyne, kitas fizikas, 
mokosi doktorantūroje, jis jau 
daro išradimus optikos srityje“, 
– pasakoja pašnekovė.

 Moteris visą gyvenimą buvo 
apsupta būrio vaikų – Vilniaus 
pedagoginiame institute įgijusi 
biologijos ir chemijos specialy-
bę, 30 metų dirbo pradinių klasių 
mokytoja Sriubiškių pradinėje 
mokykloje, mokytojavo būdama 
ir pensinio amžiaus. Dabar ben-
dravimo mažiau.

Į 90-tą dešimti įkopusi p. Van-
da juokauja: kad galva būtų švie-
si, labai mėgsta spręsti galvosū-
kius, skaito laikraščius, knygas, 
mezga.

Vis dar mokosi
Pokalbių telefonu ji taip pat 

laukia – sako, dar neišsėmusi 
bendrų temų. „Jeigu atrandi gerą  

pašnekovą, jeigu sutampa sie-
kiai, norai, tai verta šnekėti, bet 
jeigu nebus bendrų temų, tai ne-
bus ir kalbos. Pokalbiai suteikia 
teigiamų emocijų. Vaiva suranda 
laiko kelionėms, papasakoja apie 
jas, pasidalija savo patirtimi. 
Pvz., niekad nežinojau, kad ber-
žas yra tarsi melioratorius... Visą 
gyvenimą mokiniesi ir kvailas 
miršti“, –  juokauja moteris.

V. Lukošiūnienė įsitikinusi 
– darbštumas ir pareigingumas 
sukuria žmogų, šias vertybes jai 
skiepijo ir  tėvelis, išgyvenęs 
100 metų. Vanda jį pamena visą 
laiką dirbantį, padedantį močiu-
tėms, našlėms, kaimynams, ir 
vis niūniuojantį. Buvo linksmas, 
darbštus, išaugino 7 vaikus, vi-
sus į mokslus išleido.  

„Dabar visko pertekę, anks-
čiau mažiau buvo, bet visko už-
teko“, – praeitį ir dabartį lygina 
pašnekovė. 

Ilgaamžė šių laikų nepeikia ir 
ilgai liūdėti sako nemėgstanti.

„Mano senatvė laiminga, man 
sekasi, net pačiai keista. Arti-
mieji per atostogas atvažiuoja, 
anūkai užaugo. Buvo ir neprite-
klių, bet darbu viskas pasiekia-
ma“, – sako rokiškietė.

Mankštinasi net lovoje
Moteris džiaugiasi ir gyvais 

susitikimais bei kartą per savaitę 
ją aplankančios slaugės Lolitos 
Čerškuvienės rūpesčiu. 

„Slaugė tiesiog šildo savo šir-
dies šiluma, kai atvažiuoja, net 
troba nušvinta.

Ji atveža man maisto, paben-
draujame, esu jai labai dėkinga, 
nežinau, ką be jos daryčiau, ar-
timieji toli, su lazda vaikštau“, 
– apie pagalbininkę pasakoja 
pašnekovė. Nors dažniau tenka 
prigulti, garbaus amžiaus rokiš-
kietė stengiasi nepasiduoti li-
goms, mankštinasi, atlieka prati-
mus net lovoje, pakeitė ir mitybą, 
atsisakė riebaus maisto, valgo 
daugiau daržovių, žuvies pro-
duktų. Sveikos gyvensenos pata-
rimų sulaukia iš dukros ir anūko. 
Po kiek laiko pastebėjo, kad jie 
veiksmingi,  anksčiau naudojusi 

daug vaistų, nuo aukšto kraujos-
pūdžio ir kitų negalavimų, dabar  
tablečių nebeprireikia.

Skaičius auga  
„Sidabrinė linija“ , kurią 2016 

m. įkūrė M. Čiuželio labdaros ir 
paramos fondas, skirta vyresnio 
amžiaus žmonėms, neturintiems 
su kuo pasikalbėti, jų kasdienybę 
padeda praskaidrinti savanoriai.

Fondo steigėja ir skambučių 
centro vadovė Kristina Čiuželie-
nė sako, kad per 7-erius metus 
paslaugų ratas išsiplėtė. „Pra-
dėjome nuo draugystė pokalbių, 
dabar  teikiame ir emocinę para-
mą, informaciją, žmonės jau turi 
galimybę ne tik nuolat bendrauti, 
bet ir paskambinti vienkartiniais 
atvejais. Skambučių skaičius 
auga, ypač per pandemiją ir po 
jos“, – sakė fondo steigėja.

Temos įvairios
Draugystės pokalbiai vyksta 

kartą per savaitę sutartą valandą, 
linija sujungia žmogų su jam pa-
skirtu pašnekovu.  Pasak K. Čiu-
želienės, jeigu savanoris atviras, 
nuoširdus, dėmesingas, rūpestin-
gas, kas savaitę ryšys su pašne-
kovu stiprėja, žmogus jaučiasi 
labiau įtrauktas į socialinį gyve-
nimą, kažkam įdomus, reikalin-
gas. Draugystės pokalbių temos 
labai įvairios: vieniems  įdomiau 
aptarti literatūrą, kitiems politi-
ką, treti dalinasi sveikos gyven-
senos ar kulinariniais receptais, 
kalbasi apie  gamtą, gyvūnus. 
Yra porų, kurios bendrauja jau 7 
metus, kai kurie pašnekovai po 
kelių mėnesių nutraukia pokal-
bius dėl pablogėjusios sveikatos, 
kai pradeda blogai girdėti ar kitų 
priežasčių, tačiau šių pokalbių 
esmė kalbėtis neribotą laiką, kol 
žmonėms gera bendrauti.

Reikia ir išsidejuoti
Pasak K. Čiuželienės,  seny-

vo žmogaus pasaulis neretai su-
kasi apie ligas, dažnas išgyvena 
vienišumo jausmą, nusivylimą 
gyvenimu, beprasmybę, žmonės 
išreiškia pasipiktinimą Lietuvos 
politiniais įvykiais. „Nerimo 
fonas didelis, tai ir negalėjimas 
išeiti, kažko aplankyti ar pama-
tyti, senam žmogui labai daug 
painiavos. Kartais skambina tie-
siog taip, kad bloga diena ir jie 
nori pasitikslinti, ar jie teisingai 
galvoja, daro. Daug skambučių 
dėl santykių. Tiek su vaikais, 
tiek su kaimynais, tarkime, sode 
dėl bendro sklypo. Žmonės skun-
džiasi sveikatos, socialinėmis 
paslaugomis.

Nepasitenkinimo senyvame 
amžiuje apskritai nemažai, o jei-
gu kažkas vyksta ne taip, kaip 
žmonės įsivaizduoja, kad turėtų 
būti, jiems reikia išsikalbėti, iš-
sipasakoti, išsiskųsti, išsidejuo-
ti“, – sakė  Fondo steigėja.

K. Čiuželienė pastebi, kad 
skambučių po pandemijos 
padaugėjo. 
(„Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Įkurtuvių nuotaikos: nauja 
būstinė leis sutaupyti

Rokiškio klubas „Artritas“ 
gyvena įkurtuvių nuotaikomis. 
Persikraustymas į buvusias 
„Raudojo kryžiaus“ patalpas 
miesto centre leis taupyti ir dau-
giau lėšų skirti savo mėgsta-
moms veikloms.

Kokios išlaidos
Klubo pirmininkė Albina Bra-

žiūnienė džiaugėsi, kad persi-
kraustymas, visų pirma, suteikia 
galimybę finansus paskirstyti ki-
taip: „Mūsų būstinė Kauno gatvėje 
(Rokiškio profesinio mokymo cen-
tro bendrabutyje – aut. past.) kas 
mėnesį kainuodavo apie 300 eurų. 
Vien nuomos mokestis siekė 254 
eurus. Gruodį už viską – nuoma ir 
komunaliniai mokesčiai – sumo-
kėjome 400 eurų. Tokios sumoms 
mums tikrai didelės, nes atiduoda-
vome beveik visus projektų pini-
gus ir veikloms nebelikdavo lėšų... 
Nes, na, mūsų nariai moka 10 eurų 
metinį mokestį, o naujai atėję -10 
eurų stojamąjį. Anksčiau dar gau-
davome 2 proc. gyventojų paja-
mų mokesčio, kurį mūsų klubui 
skirdavo dirbantys narių vaikai. O 
dabar, deja, nebeturim kas mus pa-
laikytų, nes ir jiems darbuose jau 
„nurodė“ kam šią paramą užrašyti. 
Tačiau mums užtekdavo, ir užten-
ka, mes patys save išsilaikome: 
keliaujame, sportuojame. Niekuo 
nesiskundžiame.“

Rinkosi iš trijų
Nepaisant optimistiško požiū-

rio, didžiulės išlaidos 164 narius 
šiuo metu vienijančiam klubui 
kėlė nepatogumų. Todėl kreipėsi į 
rajono merą prašydama jiems pa-
gelbėti ir, esant galimybei, suteikti 
patalpas nors už mažesnę nuomos 
kainą. 

„Meras Ramūnas Godeliauskas 
geranoriškai padėjo atrasti patal-
pas. Pirmiausia siūlė įsikurti pir-
tyje, buvusiose „Bočių“ patalpose. 

Tačiau apžiūrėję vietą pamatėm, 
kad ji mums netinka. Paskui buvo-
me neįgaliųjų draugijoje, ten mus 
norėjo „priglausti“. Bet pamatę 
šį – buvusį „Raudonojo kryžiaus“ 
pastatą – pasirinkom trečiąjį vari-
antą. Pastatas jau buvo tuščias, tad 
su savivaldybe pasirašėm 3 metų 
panaudos sutartį ir štai, sausio 15 
d. pradėjome kraustymosi darbus. 
Prieš tai čia šiek tiek apsitvarkėm. 
Viena salė buvo palikta tvarkinga, 
tereikėjo grindis išplauti, tačiau 
mums reikėjo daugiau erdvės. 
Nusprendėm sandėliuką pavers-
ti sporto sale: klijavom tapetus, 
klojom kilimus ant grindų. Viską 
nešėmės iš namų – kas tą turėjom. 
Viena narė atidavė seną spintą, 
dabar turim kur garbingai sudėti 
apdovanojimus. Yra pastato antras 
aukštas, bet ten kol kas nieko neda-
rėm. Ateityje tvarkysimės, mums 
reikia vietos, pavyzdžiui, rankdar-
biams eksponuoti.“ – pasakojo A. 
Bražiūnienė. 

Ne visi tilpo
Moteris, mostelėjusi pro lan-

gą, pridūrė: „Apsižvalgėm, ma-
tėm šiek tiek žemės prie pastato. 
Klombos gėlėms yra. Dirbsim, so-
dinsim, gražinsim. Nes mes nega-
lime be veiklos – judėjimas artritu 
sergantiems žmonėms yra didžiau-
sia laimė. Gal kokia vasaros terasa 
atsiras. Kol kas niekas neaišku, nes 
sniego kalnai stūkso. O pavasarį 
viskas pasimatys.“

21-erius metus klubui pirminin-
kaujanti pašnekovė juokėsi, kad 
naujose patalpose jau du kartus 
šventė įkurtuves ir atskleidė, kad 
bus – trečias: „Kalbant apie plotą, 
ši vieta yra kiek mažesnė už turė-
tas patalpas. Prie stalo telpa tik 27 
žmonės. Deja, visų norinčių vie-
nu metu sutalpinti nepavyko, tad 
pirma rinkosi dainininkai, buvo 
– sportuojantieji. Laukiam visų – 
kuo daugiau, tuo geriau.“

Buvusiose „Raudonojo kryžiaus“ patalpose Rokiškio klubas „Artritas“ 
įsikūrė pagal panaudos su rajono savivaldybe sutartį. 
(„Rokiškio Sirenos“ nuotr.)
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Kunigystės 25-metį minintis dekanas E. Novikas 
smagiai: apie Dievo planus ir 220 km/h greitį mieste 

Miglė DAMBRAUSKAITĖ

Dešimtmetį Rokiškio Šv. Apaš-
talo ir evangelisto Mato parapi-
joje tarnaujantis dekanas, kun. 
Eimantas Novikas šią savaitę 
minėjo 25-erių metų tarnystės 
sukaktį. Nors šventės neplanavo, 
prašė jam nenešti nei gėlių, nei 
dovanų, vakarinės trečiadienio, 
vasario 8-osios, šv. Mišios užsitęsė 
dėl būrio jį sveikinusių žmonių. 

Prieš Šv. Mišias dekanas, turin-
tis puikų humoro jausmą, smagiai 
šnektelėjo su „Rokiškio Sirenos“ 
korespondente. 

– Ketvirtis amžiaus viename 
darbe, klebone, tai – daug ar ma-
žai?

– Ketvirtis amžiaus tarnystės. 
Tai – ne darbas. O šiaip tai norma-
liai, nėra čia kažkokių kataklizmų: 
dabar kažkas prasideda ar kažkas 
baigiasi. Jausmas visai geras, nie-
kas nesugriuvo, niekas nepasikei-
tė... Pavyzdžiui, šiandien aš apsi-
rengiau drabužius, kuriuos buvau 
apsirengęs prieš 25-erius metus. 
Viskas puikiai tinka. Ir dabar gal-
voju: užsisakiau pora albų*, tai jei 
viena atlaikė 25-erius metus, kam 
aš užsisakiau dvi? Lyg gyvenčiau 
100 metų...

– O kodėl ne? Nenorėtumėte? 
Juk jei Dievo valia...

– Oi... gal ir norėčiau, bet juk vi-
sokie kiti niuansai: ligos ir panašiai.

– Veiklos jubiliejus švenčian-
čių asmenų populiaru klausti: 
jei nebūtum tuo, kas esi... Jūs, jei 
nebūtumėte klebonu, kuo būtu-
mėte?

– Nežinau, kas būčiau. Svajoda-
vo maži vaikai būti kosmonautais, 
gydytojais, mokytojais... O aš esu, 
manau, savo vietoje. Ir pagal Dievo 
vietą esu savo vietoje. Buvo pra-
džioje sakančių, kad netinku, ne 
savo vietoj esu, bet aš sakiau: „Ne-
suprantu, kodėl jūs taip kalbat“. 

– Ir kodėl jie taip kalbėjo? Iš-
dykęs buvot?

– Išdykęs. Man buvo sunku su 
regula. Sunku laikytis jos. Galbūt 
neįpratęs nuo vaikystės, toks lais-
vadūšis buvau. Paskui, aišku, atei-
na viskas su laiku. Aš labai jaunas 
įstojau į seminariją – 18-os metų, 
kai mano draugai stojo jau po armi-
jos, tai automatiškai dviem metais 
buvo vyresni. Jie seminarijoje, taip 
kaip aš čia vienas pasiliksiu? Ir aš 
kartu su jais. Kai išvykau mokytis 
į Vokietiją, labai pergyvenau, kad 
man reikia ilgiau mokytis, kad ta 
kunigystė dar kažkur toli. Bet drau-
gas ramino, sakydavo: „Nebijok, 
kuo vyresnis priimsi kunigystę, 
tuo laimingesnis būsi“. Mokiausi 
8-erius metus. 

– Net į Vokietiją vykote? 
– Negalėjo susitvarkyti su ma-

nim, tai išsiuntė. O jei rimtai, tai 

aš tikrai turėjau net tris įspėjimus. 
Man buvo duotas laiko limitas – per 
vasarą pamąstyti ir apsispręsti: ar aš 
grįžtu į seminariją ir darau kardina-
lius pokyčius, ar... bet taip susiklos-
tė, kad vasarą man nebereikėjo jau-
dintis, nes vyskupas išsiuntė mane 
į Vokietiją. Ten turėjau pagelbėti 
kitam lietuviui. 

– Ir gelbstint „atėjo nušvyti-
mas“?

– Ne. Esminis lūžis įvyko po vie-
no pokalbio. Pas mus gaji ta liaudies 
religija – visi turi būti susitvarkę: 
Komunija, pakrikštyti, susituokę, 
palaidoti su patepimu. Aš irgi galvo-
jau, kad būsiu dėl to... Bet po metų 
studijų, Vokietijoje, mane pasikvietė 
vadovybė, nes ten buvo įprasta kas 
pusmetį tokie pokalbiai, ir klau-
sia: „Kodėl nori būti kunigu?“. Aš 
sakau: „Reiks man krikštyti, san-
tuokas laiminti, laidotuvės – viską 
darysiu“. O man atkerta: „Susirink 
daiktus ir važiuok iš čia. Ne čia pa-
taikei.“ Akys man išsiplėtė: „Kaip 
ne čia?“. Sako: „Tu ateini dėl Die-
vo. Nes bažnyčia – Dievo ženklas 
ir mes turime liudyti Dievą“. Tai iš 
tikrųjų man buvo toks apšvietimas. 
Galvoju: „Dieve, koks aš negeras, 
bet jeigu tau tokio reikia – ką pa-
darysi“. Čia buvo tas pasikeitimas, 
suvokimas, kad „ne kažkam, dėl 
kažko“, o Dievui. 

– Nusekėte paskui draugus... 
tai ar paskui nei karto nesuabejo-
jote pasirinkimu? 

– Kritinių momentų man nebuvo.

– Minėjote keistą „liaudies re-
ligiją“, kad visi privalo būti: pasi-
krikštiję, susituokę ir pan. Ar čia 
tikrai, nuoširdžiai to norima, ar 
todėl, kad taip reikia?

– 25-ius metus pasakoju šitą isto-
riją, kad atėjau dėl Dievo. Ir žmonės 
žiūri akis išplėtę – koks čia naujas 
dalykas, bet juk tas nepasensta. 
Žmonės ateina su savo problemo-
mis, reikalais, bet jie pamato, kad 
tu čia ne dėl pinigų, o atėjai dėl 
gėrio žmogui. Pavyzdžiui, ateina, 
sako: „Mes norim krikšto“. Klausiu: 
„Jums reikia ar iš tikrųjų norit?“. Ir 
jie pasimeta – nežino. Duodu laiko 

pasvarstyti, paskaityti ir jie grįžta: 
„Iš tikrųjų, norėjom vaikui „meškos 
paslaugą“ padaryti – visi turi ir jis 
turėtų“. Čia kaip paprastas klau-
simas: „Ko norite iš gyvenimo?“. 
Aišku: namo, telefono, mašinos ir 
pan., bet kartais žmonės pasako, 
kad nori būti laimingi. Gal neturės 
to turto, bet bus laimingas ir be tų 
dalykų. Juk jei visi geria cocacola, 
nebūtina gerti, arba – visi turi feis-
buką, aš neturiu.

– Neturite feisbuko? O parapi-
ja?

– Irgi nebeturi – užblokavo. Gal 
koks žodis netinkamas buvo. O grįž-
tant prie ankstesnio klausimo: ryšys 
priklauso nuo žmonių noro. Parapi-
joje 15 tūkst. žmonių, jie mane gal 
geriau pažįsta. Bet ir tai kartai sako: 
„Kas tu čia toks? Ko čia atėjai?“...

– Būna ir taip? Juk Jūs la-
bai visuomeniškas, nevengiate 
ir „popsinių“ renginių. Kas Jus, 
kaip žmogų, ne kaip kunigą, do-
mina?

– Vienas dalykas, kai tu atlieki 
savo pareigą, kaip, pavyzdžiui, me-
ras. Aš klausiu jo: „Ar jūs ką nors 
dirbate, ar tik vaikštot visur?“. Pasi-
rodo, tai irgi yra darbas, savotiškas 
liudijimas. Jei dalyvauju kažkur, 
niekas gal ir negalvoja ko atėjau. O 
tai yra viešas atstovavimas, tad kol 
kviečia, stengiuosi dalyvauti. Šiaip 
esu atviras viskam, kur gėris. Mes 
išpažįstame juk ne tik bažnyčią, 
mes išpažįstam visuotinę Katalikų 
bažnyčią.

– Kokie Jūsų hobiai? Auginote 
katę...

– Taip, turėjau. Mirė. Kai baig-
sis gedulas, gal bus kita. Juokauju. 
Dabar jau pratinuosi kitą. Ateina pas 
mus, tik nežinau ar ji pamestinukė, 
bet dar ir neprisipratinom. Ana irgi 
buvo atėjūnė. O diapazonas platus: 
lenktynės, pvz. Dakaro ralis, „Eu-
rolyga“, „Eurovizija“... Žmogiški 
dalykai. 

– Tai Jūs – azartiškas! „Rally 
Rokiškis“ gerbėjas?

– Rokiškio raliui mes tokie šal-
ti, abejingi, nes mat mus čia vietoj 

„pakankina“ truputį. Daugiau tai 
bendri dalykai pagal išrupsimą. 
Ir maistas. Turiu, pvz., Panevėžy 
„savo“ piceriją. Na, tokią, į kurią 
visada užsuku pavalgyti, jei būnu 
tame mieste. Mane jau ten pažįsta... 
Kita priklauso nuo oro. Nemėgstu 
keliauti automobiliu net ir vietinės 
reikšmės keliais, jei yra ledo. Nors 
jaunystėje turėjau sportinę mašiną, 
kuri parėmė medį... Važinėdavome 
trasoje, bet... kartą esu pravažiavęs 
miestu. Nepatiko, nes labai susiau-

nes dabar praktiškai viską galima 
laiminti. Rokišky įdomu, ir čia gal 
truputį mano nuopelnas, kad spalio 
4 d., Šv. Pranciškaus dieną, šven-
toriuje laiminami gyvūnai. Džiau-
giuosi, kad rokiškėnai šį kvietimą 
priėmė. Noriai ateina su savo au-
gintiniais. 

– Ir pokalbio pabaigoje svar-
biausias klausimas: šventė bus? 
Tyliai ir ramiai neišsisuksite – 
sveikinančiųjų vis tiek bus.

25-erių metų tarnystės sukaktį dekanas E. Novikas vylėsi pažymėti „tyliai, 
ramiai“, be sveikinimų. Deja, jam nepavyko. 

rėja vaizdas. 

– Koks buvo greitis?
– 220 km/h. Bet Panevėžiečiai 

nebijo policijos...

– Grįžkime kur gėris ir meilė... 
Kokia kunigo dienotvarkė?

– Mano diena prasideda atsikė-
limu ir malda. Aš, kaip tie dabar 
populiarūs elektromobiliai, turiu 
pasikrauti dienai. Tik kaip jie Ro-
kišky važinėja – nežinau, juk nėra 
jų kur pakrauna. O man tas rytinis 
pusvalandis yra apmąstymai. Esu 
šiek tiek įspaustas į rėmus dėl ligų 
ir vartojamų vaistų... Taip pat po 
insulto sulėtinau tempą: dirbdavau 
ir po 20 val., o dabar pasilikau 8.

– Ką keisčiausio esate palaimi-
nęs?

– Labai sunku kažką pasakyti, 

– Ne, ne, ne, tyliai ir ramiai. Aš 
sakiau: jokių gėlių, jokių dovanų. 
Yra bendruomenės šventės, kaip 
pvz., atlaidai, Žolinė, miesto šven-
tė, jos yra daugiau apimančios. Tos 
asmeninės šventės... aš švenčiu 
kiekvienais metais, sau įsiprasminu 
šią dieną. O šiemet net taip sutapo, 
kad vyskupas yra išvykęs, tai gal 
taip ir reikia. Manau, Dievui taip 
reikia. Priešingu atveju nebūtų vys-
kupo išsiuntęs į Ameriką. 

Ačiū už pokalbį.

*Katalikų bažnyčios dvasinin-
kų ir patarnautojų liturginis ilgas, 
platus, baltas, dažniausiai lininis, 
juosiamas virvute su kutais arba 
juosta, rūbas. Balta albos spalva 
simbolizuoja sielos tyrumą, o jos 
ilgis – ištvermę ir gerus darbus.

Į Šv. mišias susirinko visi Rokiškio dekanato kunigai. 
(„Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Bažnyčios choristės Ingrida ir Vita dekaną sveikino choro vardu.
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Rokiškyje 120 litrų „išgaravo“ per 10 minučių
Miglė DAMBRAUSKAITĖ

Trečiadienio rytą Rokiškyje, 
prie vieno iš didžiųjų prekybos 
tinklo centrų, vykusios pieno da-
lybos baigėsi itin greitai: jaunojo 
ūkininko Arvydo Šejaukos atsi-
vežtus 120 litrų susirinkę žmonės 
išgraibstė per 10 minučių.

Pranešė Facebook
Antradienio vakarą apie pieno 

dalybas socialiniame tinkle Face-
book paskelbęs ūkininkas A. Še-
jauka nesitikėjo, kad kvietimas bus 
toks sėkmingas – 120 litrų „išga-
ravo“ dar net neprasidėjus „oficia-
liam“ dalybų laikui. „Atvežėme tris 
bidonus po 40 litrų. Nors skelbėme, 
kad pieną dalinsime nuo 10 val., 
bet jau prieš dešimtą žmonių buvo 
tiek, kad eilė nusidriekė per visą 
automobilių stovėjimo aikštelę. 
Dėl tikrai didelio srauto žmonių, tik 
mažoji dalis jų gavo pieno. Ir tai, 
pienui baigiantis, jau nebepildėm 
sklidinų stiklainių. Draugiškumo 
principu – kad kuo daugiau atėju-
siųjų gautų.“ – kalbėjo A. Šejauka.   

Už litrą – 15 cnt
Tuos, kurie nesulaukė savo ei-

lės ar kurie pavėlavo, ūkininkas 
ramino – nemokamai pieną dalins 
dar 4-5 dienas, nes pardavinėti di-
diesiems supirkėjams – skaudu: 
„Už litrą pieno dabar moka 15 ct. 
Estams, latviams moka daugiau – 
gal po 42 ct už litrą. Aš tikrai ne-
noriu ketverius metus gauti po 15 
centų už litrą. Kodėl ketverius? 
Todėl, kad kaip jaunasis ūkininkas 
esu įsipareigojęs šį laiką vykdyti 
veiklą, o per metus didiesiems su-
pirkėjams parduoti 42 tonas pieno. 
Kiek tęsime pieno dalybas? Iki kol 
atsižvelgs didieji supirkėjai... Kvie-
tėme prie akcijos prisijungti ir kitus 
rajono ūkininkus, tačiau nebedaug 
mūsų belikę. Tokia kainų „politika“ 
ir neskatina imtis ūkininkavimo.

Specialūs užsakymai 
Susirinkę žmonės su savimi turė-

jo įvairiausios taros: kas rankinėje 
atsinešė litrinį butelaitį – tam kartui 
pieno parsinešti – kas tvirtai ranko-
se spaudė keletą penkių litrų taros 
butelių, o kas automobilyje turėjo 
didžiulius kibirus. Į pieno dalybas 
atvyko ne tik vietiniai, rokiškėnai. 
Buvo nemažai žmonių, kurie speci-
aliai atvažiavo, ar prašė vaikų juos 
atvežti iš mažesnių gyvenviečių. 
Pienui pasibaigus ne vienas norin-
tysis asmeniškai kreipėsi į ūkininką 
klausdamas, ar galėtų rezervuoti, o 
gal – atvykti pas ūkininką į namus 
ir įsigyti didesnį kiekį pieno: sakė 
sutinkantys važiuoti ir daugiau nei 
30 km į ūkininko sodybą. 

„Nenoriu „trankytis“ kažkur“
Paklaustas, kodėl pieno daly-

boms pasirinko prekybos centro 
aikštelę, o ne AB „Rokiškio sūris“ 
prieigas, ūkininkas ir jo mama tik 
atsiduso: „Ten – ponai. Jiems nerū-
pi. Dar policiją iškvies...“

Aleksandravėlėje su tėvais ūki-
ninkaujantis vyras tikino, jog prieš 
imdamasis šios veiklos, tikėjosi 

geresnio rezultato: „Aš pats neno-
riu „trankytis“ kažkur po užsienius, 
noriu dirbti čia, kad tėvai dirbtų. 
Noriu, kad kaimas klestėtų. Savo 
kaime esame pagrindiniai. Esu 
smulkus ūkininkas, auginame 16 
karvių, tačiau ir čia darbo tikrai per 
akis: melžimai, rūpinimasis paša-
rais. Supirkta technika, kuro kainos 
kokios... Ir kai dabar šitaip vyksta – 
nesąmonė. Dirbame trise: aš, mama 
ir tėtis.“

Mokėtų ir po 1,5 euro
Eilėje pieno lūkuriavusios Kazi-

miera Lasienė ir Stanislava Povila-
vičienė vienbalsiu palaikė ūkininkų 
streikus, nes sakė puikiai žinančios, 
kiek darbo jie įdeda, nes anksčiau ir 
pačios turėjusios gyvulių. 

„Atėjome visu pusvalandžiu 
anksčiau, bet vis tiek nebegavom 
pieno. Daug žmonių. Reikėjo jiems 
(ūkininkams – aut. past.) čia visą 
cisterną atsivaryti. Tikrai būtų žmo-
nės „išnešę“. Net jei pardavinėtų, 
sutiktume mokėti po 1-1,5 euro. 
Galėtų kartą per savaitę atvežti 
didesnį kiekį, oj kiek norinčių su-
sirinktų. Nes tai – naminis pienas. 
Kokią skanią varškę galima pasiga-
minti. O kefyras – nepalyginsi su 
pirktiniu“, – seilę varvino moterys. 

Panašiai kalbėjo ne vienas: dar 
pilstant pieną minioje netrūko kal-
bų, jog kitą kartą ūkininkui vertėtų 
šalia automobilio pastatyti „aukų 
dėžutę“ – norinčiųjų susimokėti ti-
krai netrūktų.

Dar neprasidėjus „oficialiam“ pieno dalybų laikui, prie ūkininko jau 
driekėsi žmonių eilė. („Rokiškio Sirenos“ nuotr.)

Akciją inicijavęs jaunasis ūkininkas A. Šejauka (dešinėje) žadėjo pieną 
veltui dalinti tol, kol didieji supirkėjai pakels supirkimo kainas. 

Pusvalandžiu anksčiau atėjusios S. Povilavičienė (kairėje) ir K. Lasienė 
vis tiek eilėje buvo per toli ir pieno nebegavo.

Norinčiųjų buvo daug, o pieno – mažai, tad „draugiškumo principu“ 
besibaigiantis pienas buvo pilstomas po truputį. 

Susirinkusieji su savimi turėjo įvairiausios taros: nuo litrinių butelių iki 
30 litrų kibirų. 
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Verslininkams – kvietimas 
teikti paraiškas paramai 
gauti

2023 m. vasario 13 d. star-
tuoja 2023 m. kvietimas Rokiš-
kio rajono verslininkams teikti 
paraiškas paramai gauti pagal 
Rokiškio rajono Smulkaus ir vi-
dutinio verslo plėtros programą 
(toliau – Programa). Ši priemo-
nė skirta finansiškai remti rajo-
no Smulkaus ir vidutinio verslo 
įsitvirtinimą, naujų darbo vietų 
sukūrimą, vykdyti įmonių plėtrą, 
darbuotojų kvalifikacijos kėlimą 
bei kitas verslumą skatinančias 
priemones. 

Primename, kad rajono versli-
ninkai gali susigrąžinti dalį lėšų 
už sumokėtas palūkanas, žemės, 
žemės nuomos ar nekilnojamojo 
turto mokesčio dalį, dalyvavimo 
verslo parodose išlaidas, už savo ar 
darbuotojų kursus, atgauti įmonės, 
bendrijos registravimo išlaidas, in-
formacinių reprezentacinių leidinių 
rajono mastu leidybos išlaidas ar 
išlaidas už įdarbintą asmenį, regis-
truotą Užimtumo tarnybos Rokiš-
kio skyriuje ir kt. Lėšos gali būti 
naudojamos Programos nuostatuo-
se nurodytoms paramos kryptims, 
paremiant rajono verslo subjektus, 
atitinkančius LR smulkaus ir vidu-
tinio verslo įstatymą bei SVVPP 
nuostatų reikalavimus. 

Rajono smulkūs ir vidutiniai 
verslininkai kviečiami nuo 2023 m. 
vasario 13 d. 8 val. teikti paraiškas 
Programos paramai gauti. Paraiš-
kos priimamos nuo kvietimo pra-
džios iki kol pakanka lėšų, skirtų 
Programai iš savivaldybės biudžeto 
2023 m., bet ne vėliau kaip iki 2023 
m. kovo 31 d. 13 val. 

Užpildytas paraiškas su visais 
reikalingais dokumentais, prašome 
siųsti paštu arba palikti Savivaldy-
bės administracijos (Respublikos 
g. 94, Rokiškis) „viename lange-
lyje“ (popierinius variantus) arba, 
jei paraiškos ir privalomi pateik-
ti dokumentai teikiami pasirašyti 
kvalifikuotu el. parašu, – siųsti juos 

el. paštu  savivaldybe@rokiskis.lt , 
adresuojant Rokiškio rajono savi-
valdybės Strateginio planavimo ir 
investicijų skyriui. 

Informuojame, kad nuo 2023 m. 
rugpjūčio 1 d. bus skelbiamas kon-
kursas gauti subsidijai, turintiems 
verslo idėją, tačiau stokojantiems 
finansinių galimybių ją įgyvendin-
ti. Iki 2023 m. rugsėjo 29 d. 13 val. 
bus laukiami paraiškų projektai dėl 
subsidijos verslo idėjai įgyvendinti. 
Šio konkurso tikslas – skatinti kur-
tis naujus verslus. Pagal nustaty-
tus kriterijus Programos vertinimo 
komisija atrinks geriausius verslo 
idėjos projektus, už kuriuos numa-
tyta skirti paramą. Jei turite gerą, 
inovatyvią verslo idėją – paskelbus 
kvietimą teikti paraiškas 2023-08-
01, pradėkite pildyti paraišką ir 
dalyvaukite subsidijos verslo idėjai 
konkurse bei laimėkite piniginę pa-
ramą verslo idėjos pradžiai!

Sėkmingam paraiškų pildymui 
rekomenduojame pasinaudoti pro-
jekto paraiškos pildymo vadovu, 
kurį galite rasti www.rokiskis.lt 
svetainėje, „Parama verslui“ skil-
tyje. Taip pat, kviečiame apsilan-
kyti informaciniuose Smulkaus 
ir vidutinio verslo plėtros progra-
mos pristatymo renginiuose, kurie 
bus organizuojami vasario mėnesį 
Rokiškio bendradarbystės centre 
„Spiečius“, Tyzenhauzų g. 6, Ro-
kiškis.  

Detalesnę informaciją apie Ro-
kiškio rajono savivaldybės Smul-
kaus ir vidutinio verslo plėtros 
programą ir Subsidijos verslo idėjai 
konkursą, paraiškų formas ir ki-
tus dokumentus galite rasti rajono 
internetinėje svetainėje www.ro-
kiskis.lt  skyrelyje Verslininkams/
Parama-verslui arba kreipiantis 
į Rokiškio rajono savivaldybės 
administracijos Strateginio plana-
vimo ir investicijų skyrių (mob. tel. 
8 659 34153, el. p. r.ruzeliene@ro-
kiskis.lt ).              

Užs. Nr. 2079

Spektaklis inspiruotas Berlyne 
gyvenusios lietuvių poetės ir 
dailininkės Aldonos Gustas 
(1932-2022 m.) gyvenimo bei kūrybos.
„Kiekviena linija – meilės ryšys tarp minties ir rankos“, – įsitikinusi ji. Meno kūriniai atsiranda 
savitoje transo būsenoje. Užsimerkusi priešais popieriaus lapą, tarsi vedama Dievo rankos, 
dailininkė brėžia liniją. Ši linija A. Gustas pasąmonę sujungia su atliekamu judesiu, su 
popieriumi, tarsi du šviežiai padarytos žaizdos kraštus. Piešinys gimsta „pirmu sukibimu“, 
atskleisdamas išskirtinį jos talentą.
Režisierė ir choreografė: Birutė Letukaitė
Kompozitorius: Gediminas Gelgotas
Atlikėjai: Kauno šokio teatras „Aura“ (meno vadovė B. Letukaitė),
Naujų idėjų kamerinis orkestras NIKO (meno vadovas G. Gelgotas)
Šviesų dailininkas: Vilius Vilutis
Kostiumų dailininkė: Olesė Kekienė
Videografikos dailininkas: Tadas Stalyga
Prodiuseris: Zigmas Kalesinskas
Trukmė: 50 min. | N-10

Bilietai: https://www.ticketmarket.lt/lt/e/renginys/niko-aura-rokiskio-kulturos-centras-bilietai-2023
Užs. Nr. 2076
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PASLAUGOS

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr. 7303/0001:0037) esančio Rokiš-
kio r. sav., Jūžintų sen., Dumblynės k. savininkę J. S., kad MB „GeoMat LT“ 
Nr. 306111996 matininkas Robertas Ragauskas (kvalifikacijos pažymėji-
mo Nr. 2M-M-2009) 2023-02-23 11:00 vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 
7303/0001:0020), esančio Rokiškio r. sav., Jūžintų sen., Dumblynės k., ribų 
ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į Ro-
bertą Ragauską adresu Šimtmečio g. 2, Kupiškis, el. paštu r.ragauskas89@
gmail.com arba telefonu 862370199

Užs. 2080

Rokiškio rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą į 
Rokiškio rajono savivaldybės administracijos Statybų ir infras-
truktūros plėtros skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas (kar-
jeros valstybės tarnautojas, pareiginės algos koeficientas – 9,5).
Išsamesnė informacija Rokiškio rajono savivaldybės interneto 
svetainėje adresu http://www.rokiskis.lt arba https://portalas.

vtd.lt/lt/statybos-ir-infrastrukturos-pletros-skyriaus-vyriausiasis-specialis-
tas-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;52677.html 

BUTŲ PIRKIMO SKELBIMAS
Perkančioji organizacija: Rokiškio rajono savivaldybės 
administracija (kodas 188772248, Respublikos g. 94, 42136 
Rokiškis).
Pirkimo objektas: Rokiškio mieste perkami 1 vieno kamba-

rio ir 1 dviejų kambarių butai; Obelių mieste – 1 dviejų kambarių butas; 
Juodupės miestelyje – 1 dviejų kambarių butas su visais komunaliniais 
patogumais. Butai su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, 
dušine), mediniuose ar karkasiniuose namuose bei butai, kurių nusidė-
vėjimas yra didesnis kaip 60 proc., nebus perkami.
Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekil-
nojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo 
tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. 
gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų 
nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsi-
gijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Paraiškos vertinimo kriterijai: kaina, buto techninė būklė ir energinio 
naudingumo klasė.
Pirkimo dokumentus galima gauti gali gauti savivaldybės administraci-
joje, Respublikos g. 94, Rokiškyje, prieš tai pasiskambinę Turto valdymo 
ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojai Ernestai Jančienei, mob. +370 660 
49 589 arba rasti internete adresu www.rokiskis.lt naujienų skiltyje.
Informacija teikiama mob. +370 660 49 589, el. paštu e.janciene@rokis-
kis.lt.
Paraiškos pateikimo vieta: Respublikos g. 94, Rokiškyje (atvykus pasi-
skambinti Turto valdymo ir ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojai Ernestai 
Jančienei, tel. Nr. +370 660 49 589).
Paraiškos pateikimo terminas: iki 2023 m. vasario 24 d. 13.00 val.
Kalba, kuria turi būti parengta paraiška: lietuvių.
Paraiška pateikiama užklijuotame voke, ant kurio nurodomas parduo-
damo buto adresas, kontaktinio asmens vardas, pavardė ir telefono nr.
Pateikiami šie dokumentai:
1. Užpildyta paraiška;
2. Nuosavybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
3. Kadastro duomenų bylos kopija;
4. Buto energetinio efektyvumo sertifikato kopija;
5. Notaro patvirtintas įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui teikti pa-
raišką ir derėtis dėl buto pardavimo (jei paraišką teikia ne pats savinin-
kas arba kai butas nuosavybės teise priklauso keliems asmenims).
Komisijos posėdis, kuriame atplėšiami vokai, vyks 2023 m. vasario 27 d. 
10.30 val. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 8 aukšto salėje, 
Respublikos g. 94, Rokiškyje.

Užs. 2075

Užs. 2078
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NEKILNOJAMAS 
TURTAS

poliuretano putomis: oro tarpus, 
stogus, perdangas, sienas, grindis, 
pamatus, angarus, sandėlius, 
fermas. Esame sertifikuoti šios 
srities specialistai, naudojame tik 
kokybiškas medžiagas. Atliekame 
šiluminės varžos matavimus. 
Konsultuojame. Suteikiame 
garantijas. Tel. 8 656 44 447
...........................................................
Pastatų išorės atnaujino darbai 
(atliekame smėliavo ir dažymo 
paslaugą, smėliuojame metalą, 
medieną, mūrą, pastato sienas, 
galime nusmėliuoti tiek išorines tiek 
vidines). Tel. 8 628 72 086
...........................................................
Pjaunu malkas klientų namuose 
bei miške su benzininiu pjūklu. 
Atvykstu ir į kaimus.  
Tel. 8 675 03 048
...........................................................
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

PARDUODA

PERKA

NUOMOJA

veiklai). Kaina 24 000 Eur.  
Tel. 8 601 63 880
...........................................................
Garažą Vytauto g. (8x4,5 m, yra 
antras aukštas – palėpė, nėra duobės, 
tinka kažkokiai veiklai). Domina 
keitimas į standartinį su priemoka.. 
Kaina 9 600 Eur.  
Tel. 8 644 49 927
...........................................................
Investicinis pasiūlymas už gerą 
kainą. Juodupėje naujai įrengtą 
užkandinę (47 kv. m, atliktas 
remontas, plastikiniai langai, lauke 
elektrinė žaliuzė, visas inventorius ir 
baldai – dovanų). Kaina 12 900 Eur. 
Tel. 8 600 98 909
...........................................................
Sandėliavimo patalpas Rokiškyje 
(400 kv. m).  
Tel. 8 664 17 344
...........................................................
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 
6 0000 Eur. Tel. 8 606 00 103
...........................................................
Komercines patalpos 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 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 aukštų 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

Atlieku įvairių tvorų ir 
automatinių vartų montavimo 
darbus prieinamomis kainomis. 
Konsultuoju įvairiais klausimais. 
Tel. 8 657 53 998
...........................................................
Gipso sukimas, špakliavimas, 
dažymas, tapetavimas, laminuotų 
grindų klojimas, plytelių klijavimas. 
Santechnikos darbai.  
Tel. 8 622 06 773
...........................................................
Medinių grindų, parketo, laiptų 
pakopų, slenksčių šlifavimas, 
špakliavimas, lakavimas, 
poliravimas, restauravimas, 
atnaujinimas bei grindų klojimas. 
Tel. 8 643 99 966
...........................................................
Atliekame profilio-gipso montavimo 
darbus, špakliavimą, glaistymą, 
dažymo, laminato-plytelių klojimą ir 
kitus vidaus-lauko apdailos darbus. 
Kaina sutartinė. Tel. 8 625 22 911
...........................................................
Šiltiname uždaromis ir atviromis 

Išnuomojamos arba parduodamos 
80 kv. m komercines patalpas 
esančios P. Širvio gatvėje (gali būti 
naudojamos, kaip gyvenamasis 
plotas). Tel. 8 699 61 320

Perkame miškus Rokiškio ar 
aplinkiniuose rajonuose.  
Tel 8 677 08977
...........................................................
Perku vieno kambario, 
suremontuotą, tvarkingą butą (geriau 
būtų penkių aukštu 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

Erdvų 4 kambarių butą Aukštaičių g. 
(79 kv. m, 2 a., plastikinis įstiklintas 
balkonas, nauja el. instaliacija, 
naujas san. mazgo vamzdynas, 
šiltintos sienos, virtuvė, šilumą 
atspindintys langai). Kaina 62 000 
Eur. Tel. 8 600 98 909
...........................................................
Šviesų ir šiltą 1 kambario butą 
Obeliuose (su naujais baldais, 
renovuotas namas, maži mokesčiai, 
plastikinis balkonas, sandėliukas). 
Kaina 9 900 Eur. Tel. 8 670 80 750
...........................................................
1 kambario butą (35 kv. m, 8 
a., plastikiniai langai, balkonas 
įstiklintas plastika, lieka visi baldai, 
buitinė technika, virtuvinės naujos 
spintelės (nesukabintos), nauja 
skalbimo mašina, butas šiltas, 
šildymo sąskaita 38 Eur.). Kaina 23 
500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909
...........................................................
2 kambarių butą Pandėlio g. 31-5, 
Rokiškis (gyvenamasis plotas 
38,59 kv. m, du rūsiai, pastovi vieta 
automobiliui, vonia kartu su tualetu). 
Galimas lankstus išsimokėjimas. 
Kaina 25 000 Eur. Tel. 8 621 27 880
...........................................................
Garažą Šatrijos g. Kaina 5 000 Eur. 
Tel. 8 620 71 828
...........................................................
3 kambarių butą Jaunystės g. 23 
(namas blokinis, 5 a., netoliese 
autobusų stotis, prekybos centrai, 
mokyklos, darželiai).  
Tel. 8 687 53215, 8 611 21 831
...........................................................
1 kambario butą Jaunystės g. (1 a. 
29 kv. m, be balkono, reikalingas 
remontas, tinkamas komercinei 
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Geros būklės pjūklą „Husqwarna 
353“ (veikia puikiai, 2,4 kW).  
Tel. 8 647 10 234
...........................................................
Naują savaeigę žoliapjovę „HPG“ 
su surinkimo krepšiu (variklis 139 
CC, 2,2 kW, darbinis plotis 510 mm, 
krepšio talpa 55 l, kaina 255 Eur). 
Naują kinišką, benzininį pjūklą, 
kaina 65 Eur). Jūžintai.  
Tel. 8 604 36 830

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA 
IR JŲ DALYS

SODO, DARŽO 
TECHNIKA

STATYBINĖ 
MEDŽIAGOS, ĮRANKIAI

MEDIENA, MALKOS
PARDUODA

PARDUODA

PARDUODA

PARDUODA

Sorento“ (2005 m., dygliuotos).  
Tel. 8 628 08 138
...........................................................
Veidrodėlių groteles „Renault 
Espace“. Tel. 8 605 25 460
...........................................................
„Passat B5 B5+“ dalimis (1,9 l, 81 
kW, 85 kW, 96 kW, spalva likus tik 
balta). Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 58 004
...........................................................
Kuro purkštuką tinkantį „Mercedes 
– Sprinter,- V200,- V220,- Vito“ 
(kodas 0445110106, restauruotas, 
analogai: 0445110069, 044511070, 
044511105, 0445110170, 
0445110171, 0445110181, 
0445110182, 0986435045, 
0986435046, 0986435053, 
0986435054, 0986435158). Kaina 
70 Eur. Tel. 8 636 00 696

PERKA

PERKA

PERKA

Pigiai 2 rūšių dvigubo pjovimo 
medieną. Įvairaus pjovimo statybinę 
medieną. Tel. 8 699 33 786
...........................................................
Suvirinimo aparatą „Mig 200“ (220 
V). Kaina 175 Eur. Tel. 8 674 92 644
...........................................................
Iš Vokietijos originalią krosnelę. 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 685 56 882
...........................................................
Unitazą „Cersanit“ (naujas, su 
originalia dėže, nuleidimas į apačią). 
Kaina 100 Eur. Tel. 8 682 30 962
...........................................................
Mažai naudotas, geros būklės 
pušines duris su stakta (išmatavimai 
1,82x0,61 m). Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 687 27 396
...........................................................
Vieno pjovimo lentas. Kaina 130 
Eur. Tel. 8 609 76 754
...........................................................
Naudotą geros būklės laminatą 
(20 kv. m ir 17,5 kv. m su grindju-
ostėmis). Vidaus duris (80 cm plotis, 
2 m aukštis). Tel. 8 652 82 907
...........................................................
Naują įtampos keitiklį (iš 24V į 
220V, „Green Cell“ firmos, pirktas iš 
„Varlė.lt“). Kaina 280 Eur.  
Tel. 8 646 82 607

Perku skardos lakštus 2,5-3 mm.  
Tel. 8 681 12 507 (Kupiškis)

Perku savivartę priekabą, diskinę 
sėjamąją ir purkštuvą.  
Tel. 8 628 65 180
...........................................................
Skubiai perku traktorinę savivalę, 
vienos ašies priekabą 1PTS-2, bet 
kokios būklės. Tel. 8 681 12 507 
(Kupiškis)

Smagratį, skardą, starterinį diska-
torių, T-25 kuro siurblį, grėblį 
„Dobilas 3“, priekinį reduktorių 
„Dobilas 3“, „Jumz“ pečiuką, 
lenkiško purkštuvo siurblį, „MTZ“ – 
„patkavą“. Tel. 8 688 78 623
...........................................................
Geros būklės benzininį kultivatorių 
„Pubert“ (veikia puikiai).  
Tel. 8 647 10 234
...........................................................
Veikianti traktorių „T-20“ su doku-
mentais. Tel. 8 610 10 410
...........................................................
Kultivatorių (2,1 m, S spyruoklėmis, 
puikios būklės). Kaina 250 Eur.  
Tel. 8 687 53 853
...........................................................
Kultivatorių (5 m, kaina 999 Eur). 
Sėjamąją (4 m, 3 000 Eur), kompak-
terį (4 m, 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, italų gamybos 
mulčeriu (155 cm) ir freza (150 cm), 
nauji frezos peiliai). Kaina 11 250 
Eur (galima derėtis).  
Tel. 8 675 88 304 (Kupiškis)

TRANSPORTO 
PRIEMONĖS 
IR JŲ DALYS

PARDUODA

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 (Vilnius)
...........................................................
1,45 ha mišką su žeme. 24 a 
namų valdos sklypą statyboms 
Serapiniškio k., (pasirinkimas iš 
trijų). Kaina 7 000 Eur.  
Tel. 8 682 47 866
...........................................................
15 ha ūkio paskirties žemę netoli 
Rokiškio. Tel. Tel. 8 656 47 808
...........................................................
Žemės sklypą Baršėnų km., Kriaunų 
sen. Kaina 13 000 Eur.  
Tel. 8 611 43 533

ŽEMĖS SKLYPAI
PARDUODA

Nupirksiu motociklą ar keturratį 
(domina tiek sovietiniai, tiek 
naujesnių laikų, gali būti be 
dokumentų ar su, siūlyti viską). 
Kaina 333 Eur.  
Tel. 8 608 33 563 (Zarasai)
...........................................................
Pirkčiau vaikišką keturratį motociklą 
(gali būti nevažiuojantis, sugedęs, 
sulūžęs ar be variklio).  
Tel. 8 646 82 607

Visiškai naują „BMX CTM 21TT“. 
Kaina 300 Eur. Tel. 8 672 94 966
...........................................................
„Peugot 307“ (2001 m., 2,0 
l, 66 kW, TA iki 2023-04-14, 
kuriasi, važiuoja, rankinis veikia, 
buvo prakirstas karteris, tačiau 
suklijuotas, slenkstis ir duris 
įlenktas, padangos geros). Kaina 400 
Eur. Tel. 8 643 27 691
...........................................................
„BMW 525“ (2005 m., 2,5 l, 
sedanas, benzinas, iš Vokietijos, be 
rudžių, daug privalumų). Kaina 3 
100 Eur. Tel. 8 622 62 281
...........................................................
„Škoda Fabia“ (2006 m., 1,9 l,  74 
kW, TA iki 2023-06, ekonomiška, 
šilta 100 km/5 l). Kaina 1 350 Eur. 
Tel. 8 614 87 836
...........................................................
„Opel Meriva“ (2008 m., 1,4 l, 
benzinas, iš Vokietijos). Kaina 2100 
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)
...........................................................
„Renault“ lengvojo lydinio 
ratlankius R15 (4 skylių). Kaina 160 
Eur. Tel. 8 682 11 635
...........................................................
„Opel Zafira“ dalimis (2004 m., 
DTI, dyzelis, pilkos spalvos).  
Tel. 8 619 11 054
...........................................................
2pts4 r16 priekabos padangas su 
ratlankiais (protektorius geras, guma 
patrūkinėjusi). 95 Eur/vnt.  
Tel. 8 652 80 328
...........................................................
Pigiai „Volvo“ lengvojo lydinio 
R16 ratus. „VW“ ratus R17 (5x112, 
tiesūs). Tel. 8 647 10 234
...........................................................
Lengvojo lydinio ratlankius su 
dygliuotomis padangomis 205/55 
R16. Tel. 8 605 03 052
...........................................................
Magnetolas (kaip neveikiančias, 
nors viena veikdavo). Kaina 10 Eur. 
Tel. 8 675 00 301
...........................................................
Ratlankius įvairių dydžių ir modelių. 
Padangas R16, vasarines R15.  
Tel. 8 637 81 251
...........................................................
„Audi A4 B5“ dalimis (1997 m., 1,9 
l, 81 kW, kėbulo dalių nebėra).  
Tel. 8 682 58 004
...........................................................
Ratlankius su padangomis „Kia 

„Passat B5“ (1,9 l, 81 kW, Synkro, 
TA iki 2024-05, visi varantys 
ratai, geros žieminės padangos, 
važiuoja gerai, defektai kėbulo ir oro 
pagalvės lemputė dega). Galutinė 
kaina 1 500 Eur. Tel. 8 621 99 872
...........................................................
Savos gamybos priekabą (1,7x1,5 
m). Kaina 550 Eur.  
Tel. 8 682 11 635
...........................................................
Tvarkingą „Audi A3“ (2002 m., 1,9 
l, dyzelis, 96 kW). Kaina 1600 Eur. 
Tel. 8 662 17 559
...........................................................
„VW Golf Plus“ (2011 m., 1,6 l, 
dyzelis, yra TA, servisas, pakeisti 
tepalai, filtrai, kaladėlės, rida 254 
000 km, yra keletą rudelių). Kaina 4 
650 Eur. Tel. 8 637 81 251
...........................................................
„Citroen Berlingo“ (2004 m., 2,0 l, 
D, 66 kW, TA 2023-08). Kaina 900 
Eur. Tel. 8 649 25 643
...........................................................
„Audi A4“ (1998 m., 1,9 l, 81 kW). 
Kaina 700 Eur. Tel. 8 606 49 355
...........................................................
„BMW 525D“ (2001 m., 120 
kW, TA iki 2023-03-20, kuriasi, 
traukia puikiai, greičių dėžė veikia 
sklandžiai ir kt. kaina 1 550 Eur). 
„Audi A4 B5“ (1997 m., TA iki 
2024-01-01, kuriasi puikiai, variklis 
dirba gražiai, sankaba, greičių dėžė 
veikia gerai, kaina 799 Eur).  
Tel. 8 621 27 880
...........................................................
„CF moto 450S“. Kaina 4 000 Eur. 
Tel. 8 620 48 692
...........................................................
„Ford Mondeo“ (2005 m., 2 l, 
dyzelis, automatinė greičių dėžė, 
universalas, atvarytas iš Vokietijos, 
praeita TA). Kaina 1 300 Eur.  
Tel. 8 649 41 361
...........................................................
„Golf 3“ (ruošta mėgėjiškoms 
autokroso varžyboms, nauja 
sankaba, padaryti slenksčiai, 
priekyje naujos padangos, 
atsarginis „Dayton“, viena tokia 
pat parduodama be kuro bako ir 
sėdynės). Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 646 74 979
...........................................................
„Ford Focus“ (2007 m., 1,6 l, 
benzinas). Kaina 1 950 Eur.  
Tel. 8 637 81 251
...........................................................
„Volkswagen Passat“ (2007 m., 2 
l, dyzelis, automatas, universalas, 
kaina 2 650 Eur). „Opel Zafira“ 
(2006 m., 7 vietų, benzinas, 
automatas, yra kablys). Kaina 4 200 
Eur. Tel. 8 637 81 251

3 asmenų šeima ieško išsinuomoti 
tvarkingą 1-2 kambarių butą su 
balkonu mikrorajone iki 120 Eur. 
Tel. 8 695 48 495
...........................................................
Išsinuomosiu 1 kambario butą 
mikrorajone su baldais, buitine 
technika. Ilgalaikei nuomai.  
Tel. 8 625 33 177
...........................................................
Išnuomojamas 3 kambarių butas 
Rokiškyje, Širvio gatvėje (su 
baldais, buitine technika).  
Tel. 8 614 86 602
...........................................................
Išnuomojamas 1 kambario butas 
su baldais (dirbantiems be žalingų 
įpročių žmonėms). Kaina 180 Eur. 
Tel. 8 686 29 431
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AUGALAI

BUITINĖ TECHNIKA

Geros būklės šaldytuvą (2 kameros). 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 652 82 907
...........................................................
Siuvimo mašiną „Čaika 134“. Kaina 
125 Eur. Tel. 8 621 86 262
...........................................................
Geros būklės siuvimo mašiną. Kaina 
45 Eur. Tel. 8 650 33 396

Geros būklės telefonus: 
„Samsung A70“ (pilna gamyklinė 
komplektacija, dėkliukas-knygutė, 
kaina 95 Eur), „Nokia G10“ 
(komplekte originalus kroviklis, 
kaina 75 Eur), „Samsung J5“ 
(komplekte dėklas, knygutė, 
kroviklis, kaina 45 Eur).  
Tel. 8 633 93 011
...........................................................
„Apple iPhone 11 Pro“ (64 GB, 
idealios būklės, pilnas komplektas, 
neturi nei vieno įbrėžimo).  
Tel. 8 647 10 234
...........................................................
Be defektų mobilųjį telefoną 
„Samsung S4“ (nauja baterija). 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 636 60 070
...........................................................
Išmanųjį telefoną „Redmi 9A“. 
Kaina 40 Eur. Tel. 8 609 26 984
...........................................................
„Samsung Galaxy S4“. Kaina 35 
Eur. Tel. 8 681 64 516

PREKĖS VAIKAMS

Filmavimo kamera „Sony Video 8 
AF“. Kaina 125 Eur.  
Tel. 8 621 86 262
...........................................................
DVD grotuvą (2 vnt.). Kaina 70 Eur. 
Tel. 8 679 36 488
...........................................................
Televizorių „Sharp“ su priedeliu ir 
antena. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 682 31 964
...........................................................
Plazminius televizorius (80 cm) 130 
Eur., (102 cm) 175 Eur.  
Tel. 8 611 78 562
...........................................................
Televizorius „Vido“, „Šilelis“ su 
priedėliu. Tel. 8 616 18 776
...........................................................
„Xbox One“ (viskas veikia puikiai, 
būklė 10/9, 2 pulteliai ir visi 
reikalingi laidai). Tel. 8 658 20 404
...........................................................
Monitorių „HP 24 M24F“ (ekrano 
įstrižainė 24, yra HDMI, ekrano 
ryškumas 300 cd/m², reakcijos 
laikas 5 ms, kontrastas 1000 :1, 
dažnis 75 Hz, raiška Full HD). 
Kaina 65 Eur. Tel. 8 611 44 501
...........................................................
Idealios būklės planšetinį kompiuterį 
„Lenovo“ (pilna gamyklinė 
komplektacija, dovanų – dėklas, 
stovas ir atminties kortelė). Kaina 60 
Eur. Tel. 8 636 60 070
...........................................................
Mažai naudotą kolonėlę ir du 
mikrofonus. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 624 28 991
...........................................................
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

GYVŪNAI

Du kaimiškus antinus ir „Indijos 
bėgikų“ veislės antytę.  
Tel. 8 678 86 033
...........................................................
Dovanoju katytę. Tel. 8 621 86 262

DARBAS

DRABUŽIAI, AVALYNĖ

SIŪLO

IEŠKO

Moteris ieško darbo Rokiškio rajone 
(galiu dirbti pas ūkininkus, padėti 
seniems žmonėms, kuriems reikia 
pagalbos). Tel. 8 624 11 019
...........................................................
Ieškau darbo prie vidaus apdailos 
bei santechnikos darbų (daugiametė 
patirtis). Tel. 8 678 59 037
...........................................................
Ieškau darbo (galiu skaldyti malkas). 
Čedasai. Tel. 8 601 92 235
...........................................................
Moteris ieško darbo.  
Tel. 8 678 26 467

MAISTO PRODUKTAI

PARDUODA

PARDUODA

PARDUODA

PARDUODA

DOVANOJA

DOVANOJA

DOVANOJA
DOVANOJA

PARDUODA

PARDUODA

Moteriškus sportinius batus (40 
dydis, mėlynos spalvos, džinsiniai, 
kaina 27 Eur). Vyriškus sportinius 
batus (40 dydis, odiniai, juodos 
spalvos, kaina 37 Eur). Geros būklės 
moteriškus sportinius batus (38 
dydis, odiniai, geltonos spalvos, 
kaina 25 Eur). Žieminę vyrišką 
striukę su gobtuvu (XL dydis, kaina 
25 Eur). Vyrišką žieminę striukę 
(raudonos spalvos, XXL dydis, 
kaina 25 Eur). Tel. 8 621 86 262
...........................................................
Vyriškus batus „Adidas“ (42,5 dydis, 
kaina 10 Eur). Geros būklės vyriškus 
batus „Nike“ (44 dydis, kaina 15 
Eur). Tel. 8 636 60 070
...........................................................
Žieminius batus „Anya“ (23,5 
dydis). Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 612 47 934

Dovanoju veikiantį televizorių 
(pasiimti patiems). Tel. 8 627 57 222
...........................................................
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 naudotą viengulę tachtą 
su patalynes dėže. Pasiimti patiems. 
Tel. 8 458 52 169
...........................................................
Dovanoju kampinį staliuką ir 
veidrodį. Pasiimti patiems.  
Tel. 8 622 87 760
...........................................................
Dovanoju dviejų durų spintą, dalį 
sekcijos, virtuvės pakabinamas 
spinteles. Tel. 8 650 44 434
...........................................................
Gal kas dovanojate veikiančią dujinę 
viryklę Rokiškyje. Tel. 8 699 28 563

Gal kas gali padovanoti naudotą 
batų dėžę. Tel. 8 698 21 891

Geros būklės, minkštą kampą 
(išmatavimai 2,80x2,10 m, miegama 
dalis 1,35x2,10 m, pervilktas naujai, 
pakeistas paralonas, keičiasi pusės, 
yra patalynės dėžė). Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 620 73 008
...........................................................
Minkštą kampą (2,80x2,10 m, 
geros būklės, yra miegama dalis ir 
patalynės dėžė). Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 605 98 819
...........................................................
Mažai naudotą, didelį gyvatuką. 
Nedužusią dušo kabiną.  
Tel. 8 608 07 150
...........................................................
Funkcinę slaugos lovą (būklė labai 
gera, elektrinė lovos dalis veikia 
puikiai ir tyliai, reguliuojasi lovos 
aukštis, sėdėjimo padėtis ir kojų, 
lovos šonai lengvai nusileidžia, 
pridedamas čiužinys nuo pragulų). 
Kaina 310 Eur. Tel. 8 629 36 442
...........................................................
Dvigulę lovą su čiužiniais 
(išmatavimai 1,90x2,10 m, čiužiniai 
neišgulėti). Galime atvežti. Kaina 
200 Eur. Tel. 8 645 07 470
...........................................................
Naudotą gyvatuką (kaina 35 Eur). 
Naudotus, tvarkingus staliukus 
(šviesaus matmenys: aukštis 95 cm, 
ilgis 66 cm, plotis 41 cm, tamsaus 
matmenys: aukštis 69 cm, ilgis 70 
cm, plotis 42 cm, kaina po 35 Eur). 
Tel. 8 626 50 483
...........................................................
Staliuką (baltas/pilkas, paviršius 
blizgus, aukštis 51 cm, ilgis 98 cm, 
plotis 58 cm, kaina 40 Eur). 
Sekciją (balta, blizgi, su LED 
apšvietimu, aukštis 1,60 m, ilgis 
2,70 m, kaina 200 Eur). Naują sofą-
lovą (pilkos spalvos, kaina 180 Eur). 
Tel. 8 615 92 729
...........................................................
Senovinę medinę lovą. Kaina 320 
Eur. Tel. 8 621 86 262
...........................................................
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
...........................................................
Du naudotus fotelius po 20 Eur.  
Tel. 8 610 49 507

Žieminius kviečius. Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 686 21 088
...........................................................
Rugius, avižas, kviečius.  
Tel. 8 671 89 551

Naują narvelį papūgai (su 2 
šėryklomis ir gertuve). Kaina 50 
Eur. Tel. 8 600 52 867

Malkos (rąsteliais, beržines. gali būti 
maišytos su baltalksniu).  
Tel. 8 621 04 666
...........................................................
Malkas (skaldytas, rąstais, 
kaladėmis). Atvežame.  
Tel. 8 680 49 599
...........................................................
Malkas (rąstais, skaldytas ir 
kaladėmis). Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 670 37 379
...........................................................
Sausas, skaldytas malkas. Atvežu. 
Tel. 8 612 20 251
...........................................................
Traktorinę priekabą malkų (10 m, 
mišrus lapuotis). Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 622 69 546
...........................................................
Supjautus pastatų rąstus, lentas 
(mediena sausa, galima iškart 
kūrenti). Atvežimas nemokamas. 
Mašinos kaina 200 Eur.  
Tel. 8 603 03 310
...........................................................
Eglines malkas (sausuoliai, 
35 erdmetris, rąsteliai po 3 m, 
mažiausias kiekis 15 m). Kaina su 
atvežimu, vežame tik Rokiškio raj. 
Kaina 35 Eur. Tel. 8 698 19 894
...........................................................

Parduodu malkas, rąsteliais, pjautas 
kaladėmis, (kaladžių ilgis pagal jūsų 
užsakymą, lapuočių – 35 Eur/erdm., 
beržo – 55 Eur/erdm.). Vežame.  
Tel. 8 626 38 881
...........................................................
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
...........................................................
Dideliais kiekiais malkas (skaldytas, 
kaladėmis ir rąstais).  
Tel. 8 612 59 168

Reikalingi du žmonės surinkti 
šiferį po tvarto nugriovimo ir 
sumesti į priekabą 3 m (būtų gal 
3-4 priekabos). Nuvežu ir parvežu, 
Rokiškio raj., Rudžiai.  
Tel. 8 603 03 310
...........................................................
Reikalingi 4 energingi darbuotojai 
su pjūklais prie medinių pastatų 
griovimo, paruošimo (brigada po 
du žmonės, vienas turi turėti B 
kategorijos pažymėjimą ir automobilį 
atvykti į darbus, atlyginimas nuo 
paruošimo, kiek padarote tiek ir 
gaunate, dirbant galima uždirbti iki 
200 Eur/D. Darbo užmokestis – 100 
Eur. Tel. 8 603 03 310
...........................................................
Darbo pasiūlymas slaugos 
darbuotojams, ieškantiems darbo 
Vokietijoje, Wolfen Bitterfeld mieste. 
Tel. 8 637 08 855
...........................................................
Darbo pasiūlymas dažytojui, 
ieškančiam darbo Švedijoje, 
Kungsbacka ir Göteborg miestuose. 
Tel. 8 637 08 855
...........................................................
Reikalingi mūrininkai, 
darbams Vilniuje (nemokamas 
apgyvendinimas, reikalinga darbo 
patirtis: mūras, plytos ir blokeliai, 
pertvaros). Darbo užmokestis – 2 
000 Eur. Tel. 8 604 74 745
...........................................................
UAB „Ramundas GM“ reikalingas 
pjuvenų džiovyklos operatorius. 
Turėti B kategorijos teises arba 
traktoriaus vairavimo kategoriją. 
Darbo vieta – Antanašės km., 
Rokiškio r. Darbo užmokestis – 
neatskaičius mokesčių nuo 1 100 Eur 
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

Bičių duonelę (30 Eur/kg). Medų 
kibirais (telpa apie 29 kg medaus, 
3,50 Eur/kg). Tel. 8 685 14 688
...........................................................
Medų. Atvežu. Tel. 8 671 89 551
...........................................................
Spanguoles. Kaina 5 Eur. Atvežu. 
Tel. 8 624 01 986
...........................................................
Bulves „Vineta“, „Gala“ (maišytos, 
0,50 Eur/kg, maišas 10 Eur/20 kg), 
kopūstus 0,50 Eur/kg („Krautkai-
ser“). Kazliškio sen. Susidarius 
didesniems kiekiams (>60 kg) 
Rokiškyje, Panevėžyje ir pakeliui 
pristatau. Tel. 8 615 46 365

Daug žaislų, žaidimų, tekstilės, 
knygų, galanterijos, šventinės 
atributikos. Viskas sandėlyje, todėl 
išsiunčiame kasdien ir visur.  
Tel. 8 613 31 941 (Joniškis)
...........................................................
Iš Švedijos rogutes su vairu ir stab-
džiais. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 614 87 836
...........................................................
Didelį minkštą žaislą – šunį. Kaina 
50 Eur. Tel. 8 610 49 507

TELEFONAI
PARDUODA

VAIZDO, GARSO 
IR KOMPIUTERINĖ 

TECHNIKA

PARDUODA

Mažai naudotą 6 kamerų šaldiklį 
„Atlant“. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 620 47 253
...........................................................
Garų valymo siurblį. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 674 57 019

BALDAI

PARDUODA



kerštas
13:50 Spaidervikų kronikos
15:40 Pamišę dėl šokių
17:55 Gyvūnų pasaulis
18:30 Žinios
19:30 Šrekas Trečiasis
21:15 Pasodinsiu savo EKS 
23:30 Svingeriai 
01:25 Karalius Artūras. Kalavijo 
legenda

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 Teniso profesionalų 
asociacijos Challenger 100 serijos 
turnyras Vitas Gerulaitis Cup
16:00 Nacionaliniai darbo ypatumai 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Vilniaus Rytas - Gargždų Gargždai
19:30 Muzikinė kaukė
22:00 Prezidento apiplėšimas 
23:55 Amerikietiškos imtynės 
01:55 Snaiperis. Palikimas

Lrytas

07.00 Neišsižadėk
08.00 Pajūrio švyturiai 
08.30 Vyrų šešėlyje 
09.00 Aiškiaregė
10.00 Pirmi kartai 
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10 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. Robertas 
Žulpa, plaukikas
11:30 Kas ir kodėl? 
12:00 Gulbių paslaptis
13:00 Nacionalinė 
ekspedicija
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 Mano daina
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
22:45 Operacija  Skyfall
01:05 Iš niekur

Tv3

06:00 Monstrų viešbutis
06:35 Kasagrandes
07:10 Tegyvuoja karalius Žiuljenas
07:45 Farai 
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė
11:00 Dėl meilės paaukosiu viską

12:00 Nuodėminga žemė
14:00 Meilė ir pinigai
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba
17:55 Namų idėja su IKEA
18:30 TV3 žinios 
19:30 Rio 2 
21:20 Nepriklausomybės diena

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 Karalius Artūras. Kalavijo 
legenda
23:25 Seksas ir miestas 2
02:15 Susikaupk

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 Šu 
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas 
18:30 CSI. Kriminalistai 
19:30 Amerikietiškos imtynės 
21:30 Snaiperis. Palikimas
23:35 Asas

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 Paslapty
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
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06:00 Himnas
06:02 Keliai. Mašinos. 
Žmonės
06:30 Nuomonę ant stalo!
07:30 Mano daina
08:30 Mano pasas meluoja
09:00 Labas rytas, Lietuva
09:30 Žinios
12:00 Gyvūnai genijai
12:55 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 Visiems mums galas
00:15 Dagilių vagys

Tv3

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

11:00 Penkių žvaigždučių būstas
11:30 Kosmosas. Galimi pasauliai
12:35 Geri metai 
15:00 Netikra vienuolė 2 
17:20 Įsikūnijimas
18:30 TV3 žinios 
19:30 galvOK 5
21:30 Puikybė ir prietarai

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 Teris ir užburta Aušros 
karalystė 
10:50 Transformeriai. Nugalėtųjų 

10.30 Vardan saugumo

11.00 180° kampu

11.30 Būsto anatomija 

12.00 Pėdsakas

14.00 Teisingumo agentai

16.00 Žinios

16.30 Lietuvos mokyklos

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

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

paukščio skrydžio
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 Sinefilija 
23:50 Įtakingiausias Amerikos 
gangsteris
01:45 Visiems mums galas

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 Ir kaip ji viską suspėja? 
15:00 Adelainos amžius 
17:20 Lietuvis pas lietuvį
18:30 TV3 žinios 
19:30 Dantukų fėja 
21:35 Džonas Vikas
23:45 Medžioklės sezonas 

Lnk

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

08:00 Dagas iš akmens amžiaus
09:40 Piratai! Nevykėlių 
kompanija
11:25 Septynios minutės po 
vidurnakčio
13:35 Načas Libras
15:25 Juodasis riteris 
17:20 Teleloto
18:30 Žinios
19:30 Lietuvos balsas
21:50 Nuostabioji moteris
00:40 Baudėjas. Karo zona

Btv

06:00 Info komentarai su Arnu 
Mazėčiu
07:00 Tarptautinis galiūnų turnyras 
Pasaulio komandinė taurė 2022 
08:00 Pričiupom! 
08:30 Tauro ragas
09:00 Lietuvos galiūnų 
komandinis čempionatas 

10:00 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos 
11:10 Povandeninė visata
11:45 Lenktynės aplink pasaulį 
13:00 Teniso profesionalų 
asociacijos Challenger 100 serijos 
turnyras Vitas Gerulaitis Cup 
16:00 Nacionaliniai darbo 
ypatumai 
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Kauno Žalgiris - Prienų Labas Gas
19:30 Betsafe–LKL čempionatas. 
Kėdainių Nevėžis–Optibet - 
Jonavos CBet
21:45 Kas juoksis paskutinis?
22:30 Gyvi numirėliai
23:30 Kapų plėšikė Lara Kroft 
01:30 Prezidento apiplėšimas

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
01.00 Teisingumo agentai

TV PROGRAMA14 www.rokiskiosirena.lt
2023 m. vasario 10 d.

DĖMESIO! Nuo šiol visos savaitės TV programą rasite penktadienio numeryje!

Spalvotai iliustruotą knygą apie 
Vokietiją (vokiečių kalba). Kaina 35 
Eur. Tel. 8 621 86 262
...........................................................
Statines (120 ir 220 l, tinka 
vandeniui, grūdams laikyti, lieptų 
gamybai). Tel. 8 659 64 181
...........................................................
Priekalą (100 kg). Kaina 160 Eur. 
Tel. 8 686 91 282

Šienainio rulonus (50 vnt.). Rulono 
kaina 20 Eur. Tel. 8 628 72 436
...........................................................
Vieną kartą naudotus toninius 
didmaišius (išmatavimai 95x145x95 
cm). 5 Eur/vnt. Tel. 8 614 60 187
...........................................................
Žirgų mėšlą trąšai (supakuotas 
maišuose). Kaina 4 Eur.  
Tel. 8 670 97 023
...........................................................
Karvių mėšlą (didelis kiekis). Kaina 
5 Eur. Tel. 8 687 94 751
...........................................................
Šalmą „KBC“. Tel. 8 681 64 516
...........................................................
„Pioneer DDJ-FLX6“ (4 kanalų 
DJ valdiklis, skirtas Rekordbox 
ir Serato DJ Pro). Suinteresuotas 
pirkėjas gali susisiekti el. paštu: 
douglasdjequipment@gmail.com. 
Kaina 450 Eur. Tel. 8 585 85 942

PERKA

DOVANOJA

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

Dovanojame: rozečių ir spintelių 
apsauga nuo vaikų, kriaušę nosytei, 
kūdikio nosies gleivių aspiratorių su 
filtrais. Tel. 8 615 16 534
...........................................................
Ieškau kas padovanotų didesnį kiekį 
knygų ar atvirukų. Tel. 8 619 20 517

ĮVAIRŪS
PARDUODA

Ieškau darbo (galiu pjauti malkas). 
Tel. 8 605 33 586
...........................................................
Ieškau darbo (galiu skaldyti malkas, 
dirbti kitus darbus, pagalbiniu 
darbininku prie statybų, turiu B 
kategorijos pažymėjimą, 23 m.).  
Tel. 8 648 11 044
...........................................................
Ieškau valytojos darbo.  
Tel. 8 621 86 262
...........................................................
Ieškau darbo nuo 8 iki 17 val. (tiktų 
kasininkės ar panašus darbas).  
Tel. 8 688 09 949
...........................................................
46 m. vyras ieško pagalbinio 
darbuotojo darbo. Tel. 8 647 01 767
...........................................................
Moteris ieško darbo (galiu slaugyti 
senyvo amžiaus žmogų, ligonį, 
tvarkyti namus, gaminti maistą).  
Tel. 8 615 92 745

Vyras ieško darbo. Tel. 8 608 28 256
...........................................................
Moteris ieško darbo Rokiškyje 
(galiu tvarkyti namus, padėti buityje, 
prižiūrėti vaikus). Tel. 8 629 60 581
...........................................................
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



15TV PROGRAMA www.rokiskiosirena.lt
2023 m. vasario 10 d.

K
ET

VI
R

TA
D

IE
N

IS
 0

2.
16 06:00 Himnas

06:02 Gamtininko užrašai
06:30 Nacionalinė 
ekspedicija. Nerimi per 
keturias Lietuvos sostines
07:30 Tai kur toliau? 
08:30 Išpažinimai
09:00 Labas rytas, 
Lietuva
09:30 Žinios
10:00 Valstybės 
apdovanojimų įteikimo 
ceremonija 
11:30 Prisiminkime. 
Vasario 16-osios Lietuvos 
Nepriklausomybės Aktas 
12:00 Trijų Baltijos 
valstybių vėliavų 
pakėlimo ceremonija. 

Lietuvos Respublikos Prezidento 
kalba 
12:30 Lietuvos valstybės atkūrimo 
diena. Šv. Mišios iš Vilniaus 
šv. Vyskupo Stanislovo ir šv. 
Vladislovo arkikatedros bazilikos 
14:00 Vasario 16-osios minėjimas 
prie Lietuvos nepriklausomybės 
signatarų namų Vilniuje
15:00 Zikaras. Laisvės paminklo 
kūrėjas
16:15 Ist Endo seserys
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Žinios
19:00 Dviračio žinios
19:30 Svečiuose Nomeda
20:30 Panorama
21:00 3 minutės iki kino
21:03 Kernagis
22:30 Nuomonę ant stalo!
23:30 Vikingai

00:15 Dviračio žinios
00:45 Euromaxx

Tv3

06:00 Keista šeimynėlė
06:30 Drakoniuko Riešutėlio 
nuotykiai. Atostogos džiunglėse 
08:05 Raudonbatė ir 7 nykštukai
09:55 Dantukų fėja 
12:00 Edvardas Žirkliarankis 
14:05 Drakono širdis. Kova dėl 
širdies ugnies
16:10 Naktis muziejuje 2 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Aš – dalis tavęs
21:30 Tadas Blinda. Pradžia 
23:50 Nepriklausomybės diena

Lnk

06:10 Šarlotės voratinklis 

08:00 Tomas ir Džeris. Vilis Vonka 
ir šokolado fabrikas 
09:30 Neįtikėtinos Lemoni Sniketo 
istorijos 
11:35 Shazam! 
14:15 Didžiosios motušės namai. 
Obuolys nuo obels 
16:25 Vilkas ir liūtas
18:30 Žinios
19:30 Žmogus-Voras. Toli nuo 
namų 
22:00 Bruklino našlaičiai 
00:55 Kartu ne savo noru

Btv

06:45 Povandeninė visata
07:20 Padėtis nevaldoma. 
Žmonijos katastrofos 
08:30 Tasmanija. Keistoji ir 
nuostabioji 

09:40 Rojaus sodai. Pietų Azija
10:50 Keista porelė 2
12:45 Auksinis berniukas
14:40 Visiškai slaptai
16:30 Šeimos savaitgalis
18:40 Holivudo žmogžudysčių 
skyrius 
21:00 Jakudzos princesė 
23:10 Baimės kaina
01:35 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi. Australija

Lrytas

05.30 Nauja diena
06.30 Reali mistika
07.30 Gyvenimas versle
08.00 Neišsižadėk
09.00 Vieno nusikaltimo istorija 
10.00 Pėdsakas
10.55 Nežinoma Čekijos Lietuva. 

Jonas Basanavičius ir Praha
11.30 Vyrų šešėlyje 
12.00 Susikirtimo linijos
12.30 Azija 3600
13.00 Nauja diena
14.00 Mano mažytė žmona
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
20.30 Trys grandai 
22.30 Reporteris
23.00 Būsto anatomija
23.30 Daktarė Dalia 
Grinkevičiūtė
01.30 Oponentai

06:50 Turtuolė varguolė 
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 Eliziejus
00:40 Juodasis sąrašas

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 Betsafe–LKL čempionatas. 
Pasvalio Pieno žvaigždės - 
Vilniaus Rytas
21:00 Kruvinas sąrašas 
22:50 Ateities pasaulis 
00:40 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi. Įžymybės 

Lrytas

05.30 Nauja diena
06.30 Reali mistika
07.30 Azija 3600
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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 Gyvenimas su 
ugnikalniais 
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 Kandidatų į merus 

debatai 2023
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
08:00 Rio 2 
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 Ilgiausia kelionė

Lnk

06:00 Linksmųjų Neklaužadų 
Kinas. Ogis ir tarakonai 
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
20:00 Nuo... Iki.... 
21:00 Rimti reikalai 5 
21:30 Žinios
22:30 2 ginklai
00:40 Juodasis sąrašas 
01:40 Nuostabioji moteris

Btv

06:00 Kalnietis 
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Vandens policija 
09:25 Šuo 
10:35 Nacionaliniai darbo 
ypatumai

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 Betsafe–LKL čempionatas. 
Klaipėdos Neptūnas - Utenos 
Uniclub Casino - Juventus 
21:00 Ateities pasaulis
22:50 Gyvi numirėliai 
23:50 Kapų plėšikė Lara Kroft 
01:50 Nacionaliniai darbo 
ypatumai

Lrytas

05.15 Vantos lapas
05.45 Bušido ringas
06.30 Reali mistika

07.30 Aiškiaregė
10.00 24/7
11.00 Paslaptys
12.00 Pirmi kartai
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. Laikykitės ten
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 Gyvenimas su 
ugnikalniais 
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 Kandidatų į merus debatai 
2023
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
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 Penkiasdešimt išlaisvintų 
atspalvių

Lnk

06:00 Linksmųjų Neklaužadų 
Kinas. Ogis ir tarakonai 
06:30 Tomas ir Džeris 

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 Gyvenimas su 
ugnikalniais 
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 Kandidatų į merus debatai 
2023
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

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
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 Karo žirgas

Lnk

06:00 Linksmųjų Neklaužadų 
Kinas. Ogis ir tarakonai 
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 Kartu ne savo noru
00:50 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 Betsafe–LKL čempionatas. 
Alytaus Wolves - Klaipėdos 
Neptūnas
21:00 Baimės kaina 
23:25 Kruvinas sąrašas 
01:15 Spec. būrys. Išlieka 
stipriausi. Australija

Lrytas

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

11.00 Paslaptys
12.00 Neatrasta Rusija
12.30 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
01.30 Reali mistika



D. Kundulienė smagiai papasakojo kaip ruošia šiuos šonkaulius: „Užbarsčiau rūkytų paprikų, 
druskos ir pipirų pagal intuiciją ir labiausiai man patinkančių Provanso žolelių, nes man jos visur 
tinka. O tada ką radau šaldytuve. Šiandien tai obuolių sirupo užpyliau, gal porą šaukštų, balza-
minio kremo, man skaniausias Pietro Coricelli, jo labai nedaug. Visa tai duoda kažką panašaus į 
glazūrą. Viską išmaišau su šonkauliukais ir palieku valandai.
Tuo laiku pasiruošiu daržoves. Čia jau kaip kam kokios daržovės patinka. Šiandien aš atskirai pa-
siruošiau raudonuosius burokėlius, apšlakščiau juos alyvuogių aliejumi, įbarsčiau druskos, pipirų 
ir Provanso žolelių. Į kitą indą susipjausčiau sviestinį moliūgą, morkas, žiedinį kopūstą, cukiniją, 
raudonąją bei geltoną paprikas, pievagrybius, česnakus, vyšninius pomidoriukus, viską tai pat 
apšlaksčiau alyvuogių aliejumi ir tais pačiais prieskoniais kaip burokėlius.  
Po valandos dedu į įkaitintą iki 180 laipsnių orkaitę. Kepti šonkauliukus reikia priklausomai nuo 
to, kiek jie mėsingi – nuo 1,5 iki 2 valandų, o dar visada pasitikrinu kas darosi orkaitėje. Po pusva-
landžio įdedu burokėlius, nes jie ilgiau kepa. Dar po pusvalandžio sudedu kitas daržoves. Viską 
pradžioje uždengiu folija, o tik pabaigoje, kad geriau apskrustų, nuimu ją. Prie šonkauliukų su 
keptomis daržovėmis man labai tinka raudonieji krienai, o vyras mėgsta saldžiai – spanguolių 
džemą. Likučius nuo daržovių paruošimo atiduodu danieliams, o kadangi jau kvepia pavasariu, 
tai paprikos bei moliūgo sėklas pasėjau, nežinau ar čia gerai, ar blogai“.
Skanaus!

INGRIDIENTAI:
• 2 kg kiaulienos 

šonkaulių
• 1 galvutė  česnako
• 1 valg. šaukštas (š.) 

su kaupu grūdėtųjų 
garstyčių

• 2 arb. šaukšteliai 
adžikos

• 2 valg. š. alyvuogių 
aliejaus

• 2 valg. š. majonezo
• Keletas aitriųjų 

paprikų dribsnių

ANEKDOTAI

LAISVALAIKIS16 www.rokiskiosirena.lt
2023 m. vasario 10 d.

MANO RECEPTAS TAVO
Kiaulienos šonkauliukai su keptomis daržovėmis

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

SVEIKINIMAI IR UŽUOJAUTOS LAIKRAŠTYJE SPAUSDINAMI NEMOKAMAI

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

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

oda „Sugrįžęs gimtinėn“ iš Lietuvos nacionalinio dailės 
muziejaus rinkinių

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

• 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.

Daugiau informacijos www.rokiskis.rvb.lt

Rokiškio šv. Apaštalo Evangelisto Mato parapija
• Vasario 11 d. Pasaulinė ligonių diena. Kviečiame aplankyti ir ypatingai 

pasimelsti už ligonius. Vakarinėse Šv. Mišiose, 11.00 val., melsimės už 
ligonius ir teiksime ligonių sakramentą.

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.)

Suvainiškių bendruomenės namuose
• Vasario 15 d. 18.00 val. Suvainiškio moterų klubo „Sanpaulija“ šventė 

„Bendrystė šildo širdį!“

Skemų kaimo bendruomenė
• Vasario 21 d. Užgavėnių šventė 

Obelių bendruomenės centro patalpose „Žaliojoje“
• Vasario 15 d. 16.30 val. Ingos Garškaitės Daščiorienės ir Sintijos Vaičiu-

lytės darbų parodos atidarymas
• 17.00 val. Koncertas „Su meile Lietuvai“

Obelių socialinių paslaugų namų, vaikų 
dienos centro ir Obelių gimnazijos nefor-
maliojo švietimo mokytoja Daiva Kunde-
lienė sako, kad šis patiekalas yra mėgsta-
mas jos šeimos.
„Nieko ypatingo, tikriausia kiekviena šei-
mininkė juos kepa. Tik viena smulkmenėlė, 
ką aš darau juos marinuodama, tai nieka-
da nežinau ko dar pridėsiu, be tradicinių 
prieskonių – česnakų, druskos ir pipirų. 
Tiesiog atsidarau šaldytuvą ir imu tai, kas 
man atrodo galbūt tiks. Tai – grūdėtosios 
garstyčios, man labiau patinka prancū-
ziškos, nes jos smulkesnės, slyvų džemo, 
obuolių sirupo, sojos  padažo, adžikos, bal-
zaminio kremo ir t.t. Tikrai ne viską dedu 
vienu kartu, bet kas šauna į galvą“, – šyp-
sosi D. Kundelienė.

„Rokiškio Sirenos“ rubrikoje „Mano receptas tavo“ 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!

D. Kundelienė kaskart patobulina šonkauliukų receptą. 
(Asmeninio archyvo nuotr.).

– Kai numirsiu, palaidokit 
mane kartu su mano draugais...

– O kam?
– Nebuvo dar tokios duobės, iš 

kurios mes neišsikapstėm.
***

Eina policininkas ir mato 
– smėlio dėžėj vaikas žaidžia, 
policininkas ir klausia:

– Ką darai?
– Lipdau policininką.
– Iš ko lipdai?
– Dedu smėlio, molio, šiaudų, 

šūūūdo..
Policininkas supykęs ateina 

pas vaiko tėvą ir sako:
– Tramdykit vaiką, jis iš šūdo 

lipdo policininką.
Tėvai vaiką perspėja, kad taip 

nedarytų.
Eina policininkas kitą dieną, 

žiūri vaikas smėlio dėžėj vėl 
kažką lipdo, prieina ir paklausia:

– Ką dabar lipdai?
– Gaisrininką!
– Ką dedi?
– Smėlio, molio, šiaudų...
– O kodėl nededi šūdo?
– Bijau, kad neišeitų 

policininkas.


