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Gaisro metu žuvo moteris
2022 m. kovo 11 d. 0.11 val. Rokiškio r., Apaščios k., 

užgesinus gaisrą, gaisravietėje rastas apdegęs namo šeimi-
ninkės (gim. 1956 m.) kūnas. Įtariama, kad gaisras kilo dėl 
neatsargaus rūkymo lovoje.

Panevėžio VPK inform.

Išgėręs grasino peiliu
2022 m. kovo 11 d. apie 10 val. Rokiškyje, Kriaunų k., 

neblaivus (2,36 prom.) vyras (g. 1960 m.) peiliu grasino 
neblaiviai (2,31 prom.) moteriai (g. 1971 m.).

Panevėžio VPK inform.

Sulaikyti Obelių miestelyje vagiliavę 
Latvijos piliečiai

Kovo mėnesio 5-7 dienomis Rokiškio rajono policijos 
komisariato pareigūnai gavo Obelių miestelio gyventojų 
pranešimus apie tai, kad miestelyje įvykdytos vagystės pa-
gal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso 178 str. 2 
d. („Vagystė“).

Šiuo metu nustatyti 5 atvejai, kai iš Obelių maisto pre-
kių parduotuvės „Aibė“, gyventojų namų rūsių, sandėliu-
kų, garažų pavogti įvairūs daiktai: dviračiai, sodo tech-
nika, maisto produktai ir kt. Taip pat iš Obelių miestelio 
gyventojo buvo pavogtas ir automobilis, kuris surastas ir 
grąžintas nukentėjusiajam.

Dėl minėtų nusikalstamų veikų padarymo sulaikyti du 
Latvijos Respublikos piliečiai, kuriems paskirta kardomo-
ji priemonė - suėmimas dviems mėnesiams. Visi pavogti 
daiktai surasti, su nukentėjusiais asmenimis policijos pa-
reigūnai susisieks asmeniškai.

Obelių miestelio gyventojai, jei šiuo metu buvo įsi-
brauta į Jūsų gyvenamuosius namus (rūsius, garažus ir kt. 
patalpas), o Jūs nukentėjote ir dar nepranešėte policijai, 
kreipkitės į Rokiškio rajono policijos komisariato Vei-
klos skyriaus vyriausiąjį tyrėją Tomą Kuolą, tel. nr. 8 616 
07141, el. paštas tomas.kuolas@policija.lt

Panevėžio VPK inform.

Vairavo neblaivus 
2022 m. kovo 13 d. 23.35 val. Parokiškės km. neblai-

vus (2,15 prom.) vyras (g. 1998 m.) vairavo automobilį 
„AUDI“.

Panevėžio VPK inform.

Apvogė negyvenamą sodybą
2022 kovo 11 d. apie 15.40 val. pranešta, kad Rokiškio 

r., iš negyvenamos sodybos pavogti įvairūs daiktai. Nuos-
tolis - 1520 Eur.

Panevėžio VPK inform.

Prie Taikos g. 19 namo - spec. tarnybos

2022 kovo 11 d. apie 15.40 val. pranešta, kad Rokiškio 
r., iš negyvenamos sodybos pavogti įvairūs daiktai. Nuos-
tolis - 1520 Eur.

Panevėžio VPK inform.

Ledo rituliui Rokiškyje - 50 metų

Kovo 12 ąją  Rokiškio 
kūno kultūros ir sporto 
centro ledo ritulio areno-
je vykusi šventė sutraukė 
ne tik ledo ritulio ben-
druomenės narius, bet ir 
gausią smalsuolių minią. 
Gausus būrys sveikinimų, 
smagi nuotaika, ledo šo-
kėjų pasirodymas bei šilta 
košė subūrė visus paminė-
ti ledo ritulio gimtadienio 
Rokiškyje.

Smagi istorija 
padėjusi pamatą 
ledo rituliui Rokiškyje
Oficialią šventės dalį 

pradėjo sinchroninio čiuo-
žimo komanda „sp’ICE“. 
Šventės vedėjas, aktorius, 
rokiškėnas Ramūnas Ru-
dokas, pats žaidęs Rokiš-
kio ledo ritulio komandoje, 
trumpai papasakojo, kaip 
ledo ritulys atėjo į Rokiškį.

Istorija gana linksma: 
kaip pasakoja, prieš 50 
metų vienam jaunuoliui per 
televizorių pamačius žai-
džiamą ledo ritulį, jaunuo-
liai nepatingėjo išsidrožti 
lazdų, susirasti ledo ritulio 
ritulį (šaibą) ir pradėti čiau-
žyti ant užšąlusio tvenki-
nio. Truputėlį pasitreniravę 
pasikvietė juodupėnus, kur 
ši sporto šaka jau buvo įga-

vusi pagreitį. Juodupėnai 
jau net ant ledo atitvarus 
buvo pasistatę. Tad 1972 m. 
sužaistos varžybos ir „įsu-
ko“ ledo ritulį Rokiškyje.

Ant ledo pakviesti 
švečiai negailėjo gerų 
žodžių
„Džiaugiamės, jog ledo 

ritulys ritulys - nr. 1 sporto 
šaka Rokiškyje. Tai mūsų 
kaip vizitinė kortelė.“ - 
sveikinimo žodį pradėjo 
Rokiškio rajono savivaldy-
bės meras Ramūnas Gode-
liauskas. Meras padėkojo 
vietos verslininkams, kurie 
padėjo pastatyti bei priside-
da išlaikant šią ledo areną. 
Taip pat pasidžiaugė sporto 
šakos entuziastų iniciatyvo-
mis, kurios prisideda prie 
jos populiarinimo rajone. 

Ant ledo užlipęs Lietu-
vos ledo ritulio asociacijos 
prezidentas Dainius Zubrus 
pats prisiminė, jog vaikys-
tėje ir pačiam dažnai tekda-
vo pasivaržyti su rokiškė-
nais ledo ritulininkais. Taip 
pat pasidžiaugė, jog sąlygos 
sportininkams ypatingai 
gerėja, pastatytas stogas ir 
ledo šaldymo įranga padeda 
pratęsti treniruočių sezoną.  

Rokiškio rajono savival-
dybės Švietimo ir sporto 

skyriaus vedėjas Aurimas 
Laužadis priminė, jog ledo 
ritulys yra daugiausiai rink-
tinės žaidėjų išugdžiusi ko-
mandinė sporto šaka Rokiš-
kio rajone. 

Lietuvos respublikos 
Seimo vicepirminkas Jo-
nas Jarutis pasidžiaugė, jog 
šiuo metu Lietuvos ledo 
ritulio rinktinę sudaro šeš-
tadalis rokiškėnų ir pajuo-
kavo, jog tokiais tempais 
ledo ritulys tikrai taps antru 
populiariausiu sportu Lietu-
voje. 

Padėkos „įsukusiems“ 
ledo ritulį Rokiškyje
Prieš 50 metų sužaistų 

rungtynių dalyvius buvo 
galima išvysti ir šiandien. 
Deja, keletas dalyvių dėl 
Covid - 19 negalėjo suda-
lyvauti. Vygantas Trukšnys, 
Rolandas Keliačius, Aliu-
kas Salminas, Alfredas Bie-
liauskas, Antanas Gricius, 
Vytautas Šlikas, Kęstas Mi-
kėnas - iš Lietuvos ledo ri-
tulio federacijos prezidento 
bei mero atsiėmę padėkas 
už Rokiškyje „įsuktą“ ledo 
ritulį.

Dėkojo dabartiniams 
žaidėjams ir remėjams
Tarp apdovanotųjų Lie-

tuvos rinktinės žaidėjai: Si-
mas Baltrūnas ir Jaunius Ja-
sinevičius, ledo ritulininkai 
Domas Janušonis, Šarūnas 
Baltrūnas.

Treneriai Gintautas Bur-
neika, Virginijus Mikalaus-
kas, Darius Janušonis.

Ypatingos padėkos lau-
kė vietos verslininkų padė-
jusių pastatyti ledo areną: 
Rokiškio sūrio direktoriui 
Daliui Trumpai, Ivabaltė 
direktoriui Irmantui Tar-
vydžiui, Rokautos vadovui 
Rimantui Sakaičiui.

Už ilgalaikį darbą Ro-
kiškio ledo rituliui apdova-
notas buvęs Kūno kultūros 
ir sporto centro direktorius 
Augutis Kriukelis.

Padėkų sulaukė ir kitų 
miestų ledo ritulio klubai: 
Juodupės, Visagino, Plun-
gės. 

Po apdovanojimų žmo-
nės nesiskirstė, nes jų laukė 
U13 čempionato rungtynės: 
Rokiškio KKSC - Šiaulių 
Šaulys,

veteranų komandų rung-
tynės: Rokiškis - Plungė, 
vyrų komandų rungtynės: 
Rokiškis - Juodupė ir masi-
nis čiuožimas.

„Rokiškio Sirena“ 
inform.

Netikėtai mirė vienas sėkmingiausių Rokiškio 
rajono verslininkų Zenonas Akramavičius. 

Pernai liepos 6-ąją verslininkas atšventė savo 
šešiasdešimtmetį...

Z. Akramavičius verslą vystė Lašų kaime, 
Rokiškio r. Ten buvo įkūręs Lašų žemės ūkio 
bendrovę ir uždarąją akcinę bendrovę ,,Lašų 
duona", kuriai šiuo metu vadovauja jo dukra 

Iveta Aukštuolienė.

Zenono Akramavičiaus verslo užmojai ir 
veikla buvo labai plati - pradedant žemės 
ūkiu, šiaudų granulių gamyba, duonos ke-
pimu ir baigiant rekreacinių paslaugų tei-

kimu.
Verslininkas palaidotas Vilniaus Karveliškių 

kapinėse.
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Nuo karo pavojų – su vaikais į Rokiškio rajoną, arčiau čia dirbančių vyrų
Rokiškio rajone jau ap-

sigyveno pirmosios nuo 
karo bėgančių ukrainiečių 
šeimos. Trys iš jų – UAB 
„Skado medis“ darbuotojų 
žmonos su vaikais bei ki-
tais artimaisiais. Ukrainos 
piliečių darbdaviai pasirū-
pino jų saugiu atvykimu 
į Lietuvą. Kelias pas mus 
pabėgėliams nebuvo len-
gvas. Apie tai – pokalbis su 
užuovėją nuo karo pavojų 
suteikusiais žmonėmis bei 
ukrainiete Olga, gyvenan-
čia Žeimių kaime, ūkinin-
kų Dapkų šeimoje.

Pargabentos trys UAB 
„Skado medis“ 
darbuotojų šeimos
UAB „Skado medis“ dar-

buotoja prisistačiusi Nerin-
ga papasakojo, kaip vyko 
bėgančių nuo neramumų 
ukrainiečių pargabenimas į 
Lietuvą:

- Atvykusieji - mūsų 
įmonės darbuotojų šeimos. 
Turime darbuotojų ukrainie-
čių, kurie šiuo metu išvykę 
į komandiruotę Norvegijo-
je. Jie prašė mūsų pagelbėti 
bėdoje atsidūrusioms savo 
šeimoms. Pasirūpinome. 
Mūsų įmonės darbuotojai 
autobusu nuvyko į Lenkijos 
– Ukrainos pasienį ir laukė 
maždaug parą, kol galėjo 
įsisodinti moteris su vaikais 
ir vykti atgal. Į pirmąjį trau-
kinį iš Zaporožės įsėdo tik 
viena šeima. Mūsų darbuo-
tojai laukė ir daugiau žmo-
nių. Nebuvo aišku, į kokį 
traukinį įsės kitos šeimos. 
Pasienyje buvo daug atvyku-
sių žmonių, kurie laukė, kol 
galės vykti toliau. Kadangi 
ten buvo ir panevėžiečių au-
tobusiukas, su jais sutarėme, 
kad palauks ir paims vėliau 
atvyksiančias dvi šeimas. Jie 
parvežė tuos žmones iki Pa-
nevėžio. Pasirūpinome šei-
mas apgyvendinti. Viena šei-
ma apsigyveno Laibgaliuose 
pas Dainorą Mineikienę, kita 
– vieno kambario bute Jau-
nystės gatvėje, Rokiškyje, o 
trečioji – netoli Kamajų, pas 
Birutę Dapkienę.

Svetlanos šeima: 
moteris ir pusantrų bei 
aštuonerių metų vaikai
Neringa papasakojo ir 

apie atvykėlių daliai tekusius 
pergyvenimus. Kad geriau 
suprastume situaciją Ukrai-
noje, verta tai išgirsti.

- Rokiškyje, Jaunystės 
gatvėje, gyvena moteris su 
dviem vaikais. Šiems tik 
pusantrų ir aštuoneri metai. 
Šeima gyveno Zaparožė-
je, daugiabučio aštuntame 
aukšte. Moteris nusprendė 
išvykti, kadangi jai ir vai-

kams buvo nesaugu: būda-
vo dažni pavojaus signalai, 
namo liftas atjungtas, žmo-
nės vis keliaudavo į rūsį, to 
to ir vėl grįždavo atgal. Sve-
tlana (toks atvykėlės vardas) 
išvykti apsisprendė tada, kai 
rusai užėmė atominę elektri-
nę. Iki tol ji vis abejojo, ar 
verta vykti. Miesto toje vie-
toje, kur šeima gyveno, rusai 
nebombardavo, sprogimų 
nebuvo, bet jie vis tiek ap-
sisprendė išvykti, - apie Ro-
kiškio miesto svečių išgyve-
nimus papasakojo Neringa.

Šeimai, išgyvenusiai su-
dėtingą situaciją, reikalinga 
pagalba. Neringa šeimą vis 
aplanko, o įmonė „Skado 
medis“ pasirūpino maisto 
produktais, higienos pre-
kėmis, kiti – ir drabužiais. 
„Stengiamės padėti, kuo ga-
lime. Šiuo metu šeimai reikia 
gauti karo pabėgėlių statusą. 
Tikiuosi, netrukus šis klau-
simas bus išspręstas. Kiek 
žinau, pas mus į Rokiškį jau 
atvyksta ir daugiau ukrainie-
čių. Žmonės dabar jaučiasi 
saugūs, ramūs ir, kiek įma-
noma tokioje situacijoje, lai-
mingi. Jie laikosi tvirtai, jau-
čiasi dėkingi. Kaip jie sako, 
pamatė, kad pasaulis pilnas 
gerų žmonių.“ – dalinosi 
įspūdžiais apie atvykusių 

ukrainiečių dabartinę situa-
ciją Neringa.

Laimei, trijų Rokiškio 
rajone įsikūrusių moterų su 
vaikais, vyrai iš komandi-
ruotės grįžta jau šį savaitga-
lį, todėl galbūt tai padės šei-
moms jaustis tvirčiau.  

Olios šeima: moteris, 
jos 81 metų tėvukas ir 
du paaugliai
Kita šeima įsikūrė pas 

Dainorą Mineikienę, Juo-
dupės gimnazijos direktorę, 
gyvenančią Laibgalių kaime. 
Gyvenamajame name įsi-
kūrė keturi svečiai iš Ukrai-
nos: 45 metų moteris, vardu 
Olia, 11 metų mergaitė Ira, 
18 metų vaikinukas Roma 
bei 81 metų senukas, moters 
tėvas, kurio vardo Daino-
ra sako taip ir nesužinojusi. 
Moteris yra baigusi ekono-
miką, dirbo elektros tinkluo-
se buhaltere. Senelį šeima 
atsivežė, nes negalėjo ligoto 
žmogaus palikti vieno. Sene-
lis sako, kad nesitikėjo tokią 
kelionę atlaikyti, nes keliavo 
tris paras. Kelionė buvo sun-
ki. Šeima iš Zaporožės tarsi 
per stebuklą ištrūko. Atvy-
ko paskutinis link pasienio 
vykstantis traukinys, į kurį 
vargais negalais  jie įlipo. 
Traukinys buvęs perpildytas. 

Vienoje kupė važiavo net 
po 40 žmonių. Vėliau šeima 
Lvove išlipo ir 12 valandų 
stovėdami lauke laukė kito 
traukinio. Pasak Dainoros, 
šeima jai papasakojo, kaip 
jie susijaudino, kai atvyko į 
Lenkiją ir pamatė, kaip jais 
rūpinasi savanoriai. Ukrai-
niečiai sakė, kad net apsiver-
kė, sujaudinti šio rūpesčio. 
Nuo atvykėlių namų fronto 
linija buvo 40 km atstumu, 
girdėjosi karo garsai. Kad 
reikia bėgti, Olia suprato, kai 
netoliese krito bomba. Pasak 
Olios, ji labiausiai bijojo dėl 
užgrobtos atominės elektri-
nės, kurioje kilo gaisras. Be 
to, ten yra didelė vandens už-
tvanka, hidroelektrinė, kilus 
avarijai, vanduo galėjo viską 
nunešti. Dainora, dalindama-
si Olios išgyvenimais, pami-
nėjo, kad jai papasakojo ir 
tai, kad rusai šaudė kur pa-
puola, nepataikydami, todėl 
buvo baisu. Jie bombardavo 
gamyklas, oro uostą, tačiau 
besitaikydami pataikydavo 
vis ne ten – į darželius ir pan.

Jau atvykusi į Rokiškio 
rajoną, Olia pabudo ir, pa-
mačiusi, kad lange šviesu, 
išsigando – ji buvo pratusi, 
kad Ukrainoje būtina aklinai 
uždengti langus, kad švie-
sos languose nepamatytų 

priešas, todėl išsigando, kad 
galbūt užmigo, neuždengusi 
langų. Ji tuo metu nesuvokė, 
kad yra jau nebe Ukrainoje...

„Esame likę dviese su sū-
num ir nusprendėme priimti 
karo pabėgėlius Laibgaliuo-
se. Čia jie džiaugiasi, kad 
bent jau nėra sirenų, sprogi-
mų ir tai jiems yra daug. Šie 
žmonės turi viltį, kad karas 
greitai baigsis. Jie kalbėjo, 
kad pirma nori adaptuotis 
pas mus, po to imsis veiklos. 
Berniukas, kaip svečias, su 
manimi važiavo į gimnaziją, 
stebėjo pamokas, jam patiko 
mūsų mokykla. Man pasi-
guodus, kad mūsų keliai pra-
sti, jis tik nusijuokė ir sakė: 
„Nematėt kelių Ukrainoje“. 
Ukrainoje jie negali gerti 
vandens iš krano, kaip tai da-
rome mes. Šie žmonės giria 
mūsų gryną orą, ekologiją.

Dar vienos Olios 
šeima: moteris ir trys 
vaikai
Žeimių kaime. Dapkų 

šeimoje, įsikūrė trečia šeima 
iš Ukrainos. Pasak Birutės, 
svečiai pirmiausia skubėjo 
nusiprausti, po to – išgerti ar-
batos ir pamiegoti. Svečiai - 
mama Olia, jos 12 ir 16 metų 
dukros bei 14 metų sūnus. 
Kaip pasakoja ūkininkė B. 

Dapkienė, jie stengiasi savo 
svečius užimti, kad jiems 
kuo greičiau pasimirštų iš-
gyvenimai. Šie žmonės turė-
jo ūkį, todėl Dapkų šeimoje 
turėtų rasti sau užsiėmimų. 
Ūkininkų šeima galvoja su-
teikti jiems žemės, šiltnamį, 
kad galėtų patys auginti dar-
žoves.  

Pakalbėjome ir su pačia 
Olia. Paklausėme, kaip ji 
dabar jaučiasi ir ką žino apie 
situaciją Ukrainoje. Apie tai 
ji papasakojo:

- Čia žmonės geri, rūpi-
nasi mano sveikata, mums 
fiziškai viskas gerai. Mora-
liškai iš tiesų nėra gerai, nes 
protu ir jausmais esu Ukrai-
noje. Vaikai dar nesiadaptavo 
ir sapnuoja košmarus. Čia, 
Lietuvoje, ramu, tyla. Ne-
seniai šventėme kovo 8-ąją, 
gavau puokštę gėlių. Esu iš 
Zaporožės. Paskutiniu metu 
bombardavo atominę elektri-
nę. Po to prasidėjo gyventojų 
evakuacija. Susirinkau savo 
tris vaikus, nes galvojau apie 
juos, kad turiu apsaugoti, 
visi sėdome į traukinį ir išvy-
kome. Mums pasisekė, kad 
laiku išvykome. Šiuo metu 
mūsų miestas vis dar laiko-
si. Mano sesuo su vaikais ten 
liko ir mes pabendraujame 
su jais. Domiuosi, kas dabar 
vyksta. Sako, kad dauguma 
iš miesto išvyko. Tikiuosi, 
kad greitai viskas baigsis, ir 
noriu grįžti į Ukrainą. Visada 
tokiais pavojingais atvejais 
pirmiausia galvojame apie 
vaikus. Norėjau juos apsau-
goti. Meldžiuosi čia būdama 
už Ukrainą. Visi ukrainiečiai 
dabar prašo apsaugoti dangų 
virš Ukrainos. Juk taikūs gy-
ventojai žūsta.

Paklausėme, kuo gyveno 
šeima, kai Ukriana dar buvo 
saugi gyventi. „Esu namų 
šeimininkė, iki karo augi-
nau ekologiškas daržoves, 
turėjau papildomų pajamų iš 
internetinės prekybos. Vyras 
turėjo dirbti čia, Lietuvoje, 
kad mus išlaikytų“, - pasida-
lino prisiminimais iš taikaus 
gyvenimo Ukrainoje mote-
ris.

Ką siūlys savo 
svečiams Dapkai, 
paklausėme namų 
šeimininkės Birutės.
- Planuoju suteikti jiems 

darbą, kad ir Salų dvare. 
Norime, kad sportuojantys 
vaikai užsiiminėtų sportu ir 
toliau. Duosime žemės, kad 
galėtų sodinti daržoves. Šei-
mai padedame ne tik mes, 
bet ir kiti žmonės. Manau, 
išgyvensime, - optimistiškai 
planus dėliojo veikli moteris.

Rita GRIGALIENĖ
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Imkime šaukštą ir šakutę, bet prieš tai užsisakykime maisto 
iš gastrostudijos „Šaukštas ir šakutė“

Praeitų metų gruodžio 
1-ąją duris atvėrė gas-
trostudija „Šaukštas ir 
šakutė“. Kai pandemijos 
laikotarpiu užsidarinėjo 
dalis maitinimo įstaigų, 
ryžtis kavinių verslui 
buvo gana drąsu. Tačiau, 
kaip sako gastrostudijos 
atstovė Ina Viduolienė, 
verslo šeimininkai pasi-
naudojo situacija savaip 
– pagalvota, jog populia-
rėja maistas išsinešimui 
į namus, įstaigas, pobū-
vius, keičiasi lankytojų 
įpročiai, ir pritaikė gas-
trostudijos veiklą tokiam 
bendravimo su lanky-
tojais būdui. Pasidomė-
jome, kaip „Šaukštui ir 
šakutei“ sekasi dabar, ką 
jie siūlo klientams. Ne-
slėpsime, meniu sudomi-
no.

Žinome, kad gastrostu-
dija „Šaukštas ir šakutė“ 
atidaryta visai neseniai. 
Kada tai buvo? Kokia šio 
verslo istorija?

- Studiją atvėrėme per-
nai, gruodžio 1-ąją. Dir-
bame Rokiškyje nuo 2007-
ųjų, iš tų laikų mus gerai 
žino kaip „Lividę“ - nedi-
delį šeimos verslą, teikiantį 
maitinimo paslaugas. Tuo 
metu buvome įsikūrę savi-
valdybės pastate. Pastarieji 
dveji įtempti metai pande-
mijos akivaizdoje nebuvo 
lengvi visiems. Mes šį lai-
kotarpį išnaudojome po-
kyčiams – supratome, kad 
maistas išsinešimui darosi 
įprasta paslauga, tą ir pa-
siūlėme žmonėms. Subran-
dinome idėją, tikėjome jos 
sėkme, tad liko tik įgyven-
dinti. Daugiausia dirbame, 
tiekdami maistą išvežimui 
į pobūvius. „Šaukštą ir 
šakutę“ atidarėme su Už-
imtumo tarnybos pagalba, 
parašėme projektą ir gavo-
me paramą, tad pradžią tai 
mums palengvino.

Pavadinimas gastrostu-
dija – kuo tai kitokia mai-
tinimo įstaiga nei restora-
nas, kavinė ir panašiai?

- Svarstėme, kaip pa-
vadinti mūsų verslą. Nu-
sprendėme, kad įprasti pa-
vadinimai – kavinė, baras, 
restoranas, bistro – čia ne-
tinka. Siūlome išskirtinai 
maitinimo paslaugas tik 
išsinešimui arba paslau-
gas su mūsų pristatymu, 
todėl ieškojome tokiai vei-
klai tinkamo pavadinimo. 
Žodis studija siejasi su 
mėginimais, studijavimu, 

mokymuisi, o mes dažnai 
atnaujiname pasiūlymus, 
mėgstame išbandyti ką 
nors naujo, pasiūlyti kli-
entams išskirtinių skonių 
produkcijos. Studija lei-
džia neprisirišti prie pas-
tovaus meniu, kiekvieną 
kartą atėjęs klientas ras 
tai, ko dar neragavo. Na, o 
gastro – visa, kas susiję su 
mityba. Tuo, kad šis pava-
dinimas išskirtinis, tikrai 
galime tik pasidžiaugti.

- Kokiam klientui skirta 
ši gastrostudija?

- Nesame orientuoti į 
kokias nors žmonių gru-
pes – vien jaunimą, bran-
džius žmones, vaikus ar ką 
kita. Mūsų paslaugos tinka 
visiems klientams, norin-
tiems kokybiško, skanaus, 
šviežio maisto pietums, 
vakarienei namie ar šven-
tei. gaminame dienos pie-
tus, įvairius kulinarijos ga-
minius, salotas, padažus, 
sušius, užkandžių rinki-
nius, žemoje temperatūro-

je ruoštus gaminius (pranc. 
„sous vide“), kai mėsos, 
žuvies ar kitokie gami-
niai vakuumuojami ir lėtai 
verdami žemoje tempera-
tūroje. Taip net iki 7 parų 
prailginamas jų galiojimo 
laikas, maistas neišsausėja, 
neapdžiūna, žmogus vėliau 
gali skrudinti, valgyti šaltą 
ar šildytą. Pavyzdžiui, že-
moje temperatūroje ruošia-
me šonkauliukus, kukurū-
zinį viščiuką, karpį, šamą, 
šoninę, karką...

Paminėsiu, kad pačios 
darome namines dešreles, 
pačios ruošiame padažus, 
užpilus, marinuojame aly-
vuoges. Mūsų gamintas 
sūrio pyragas taip pat labai 
populiarus. Išsinešdami 
dienos pietus, galite papra-
šyti paruošti ir kavos išsi-
nešimui.

- Ką savo veikloje lai-
kote išskirtiniu bruožu, ko 
neturi kitos Rokiškio kavi-
nės, ką turite Jūs?

- Daugelio rokiškėnų ir 

mūsų krašto svečių esame 
vertinami dėl kokybiškų 
ir išradingų sprendimų 
individualiems užsaky-
mams. Klientai visada yra 
ramūs, kad jų užsakymas 
bus įvykdytas laiku, bus 
naudojami tik šviežiausi 
bei rinktiniai produktai. 
Turbūt todėl, kad mūsų 
komanda stengiasi gaminti 
kaip sau. O sau, vadinasi, 
geriausiai, kaip tik galima.

Turbūt vieninteliai Ro-
kiškyje ypatingai daug 
dėmesio skiriame indivi-
dualiems užsakymams, 
neturime jokių iš anksto 
paruoštų meniu, kiekvieną 
patiekalą ar detalę derina-
me su klientais. Lengvai 
prisideriname prie klientų 
poreikių ir pageidavimų, 
greitai reaguojame, jei 
reikia kažką keisti. Taip 
pat - nuolat atsinaujiname. 
Galbūt skirtinga ir tai, kad 
pas mus dienos pietų pa-
tiekalams po 15 valandos 
yra taikoma nuolaida – no-
rime, kad maisto netektų 

išmesti. Dienos pietų pa-
siūlymas galioja ir vakare.

- Ar turite firminį patie-
kalą?

- Sunku atsakyti, kas 
tai galėtų būti, mat beveik 
kiekvienas patiekalas ar 
gaminys sulaukia kom-
plimentų iš klientų. Tie-
są sakant, negamintume 
to, kas nepatiktų. Galbūt 
galima būtų išskirti šon-
kauliukus, kukurūzinius 
viščiukus, sušius, vieno 
kąsnio užkandėles. Didelio 
populiarumo sulaukė mūsų 
gaminti šaldyti koldūnai su 
baravykais ar krevetėmis.

- Ar turite meniu vai-
kams?

- Taip, žinoma, gami-
name ir mūsų mažiesiems. 
Pas mus galima užsisakyti 
užkandžių vaikų šventėms, 
taip pat kasdien pietų pa-
siūlyme yra gana platus 
patiekalų, tinkančių vai-
kams, asortimentas. Tie-
kiame maistą vaikučiams 

į „Mokslo klubą“ bei „Lai-
mės burbulą“.

- Ar priimate užsakymus 
pobūviams?

- Viena iš pagrindinių 
mūsų paslaugų ir yra in-
dividualūs užsakymai po-
būviams, šventėms. Klien-
tai gali atsiimti maistą iš 
mūsų arba galime susitarti 
dėl išvežamųjų užsakymų. 
Meniu iki smulkmenų de-
riname individualiai su kli-
entais.

- Ar tiekiate maistą tik 
išsinešimui?

- Taip, pas mus vietoje 
papietauti galimybės nėra.

- Apibūdinkite savo ko-
lektyvą – kas jie, jauni tai 
žmonės ar yra ir vyresnių, 
turintys patirties ar nela-
bai, kokius jiems keliate 
reikalavimus, kaip sten-
giatės palaikyti kolektyvo 
dvasią?

- Mūsų kolektyvas gana 
įvairus, besidarbinantiems 
didelių reikalavimų neke-
liame, nebūtina ir patirtis, 
apmokome vietoje. Kar-
tais ilgametė patirtis mai-
tinimo srityje pakiša koją, 
kai reikia imtis naujovių. 
Mums svarbi ir žmogaus 
asmenybė - tik taip įmano-
ma palaikyti gerą atmosfe-
rą darbe. Turime nuo pat 
pradžių, 2007-ųjų metų, 
dirbančių žmonių, tačiau, 
žinoma, yra ir besikei-
čiančių, taip pat tik sezono 
metu dirbančių mokslei-
vių, studentų. Komandoje 
stengiamės vieni kitiems 
padėti, esame draugiški, 
kartu švenčiame šventes, 
gimtadienius. Stengiamės 
greitai išspręsti iškilusias 
problemas. Dar norėčiau 
pridurti, kad labai mums 
pagelbėjo savivaldybės 
parama dėl jaunų žmonių 
įdarbinimo.

- Ar turite minčių dėl 
pokyčių ateityje – naujienų 
meniu, paslaugų teikime, 
galbūt kokių kitų pokyčių 
numatote?

- Žinoma! Mes nuolat 
atsinaujiname, turime min-
čių, tad tikrai bus dar ne 
vienas pasiūlymas, naujie-
nų meniu bei kitur.

Kaip matome, palikta 
mažytė intriga, ką galė-
sime gastrostudijoje rasti 
naujo. „Rokiškio Sirenos“ 
žurnalistę sudomino kol-
dūnai su baravykais bei 
krevetėmis. O Jus?

Rita GRIGALIENĖ
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Kovo 11-oji jau atėjo į rokiškėnų širdis: inkilų kėlimo akcija 
bei spalvotos širdys Velykalnio parke

Renginiai Lietuvos Ne-
priklausomybės atkūrimo 
dienos minėjimui jau pra-
sidėjo. Rokiškio kultūros 
centras bei Velykalnio ben-
druomenė surengė akciją 
„Čiulbėkit, paukšteliai, 
mylimoj šalelėj". Kitaip 
šią šventę būtų galima pa-
vadinti inkilų kėlimo ak-
cija. Paklausite, o kas gi 
bendro tarp inkilų bei Lie-
tuvos Nepriklausomybės? 
Kaip sakė Rokiškio kul-
tūros centro direktoriaus 
pavaduotoja kultūrinei 
veiklai Aušra Gudgalienė, 
inkilai – paukščių namai, 
į kuriuos paukščiai sugrįž-
ta iš svečių šalių, jeigu tik 
turi, kur apsistoti. Taip ir 
Tėvynė žmogui, kaip inki-
las paukščiui, yra gimtieji 
namai. Tad ši akcija skirta 
Kovo 11-ajai.

Velykalnio parke – 
11 naujų inkilų
Apie planuojamą akciją 

buvo skelbta viešai. Kultūros 
centras ragino meno kolek-
tyvus ir bendruomenes pa-
kabinti savo inkilus. Išanks-
tinės registracijos nebuvo, 
tad iš anksto nebuvo žinoma, 
kiek inkilų atsidurs Velykal-
nio parko medžiuose. Į akci-
jos kvietimą atsiliepė keletas 

aktyvių žmonių ir parskren-
dančių paukščių parke lauks 
11 inkilų daugiau nei iki 
šiol. Rokiškio savarankiško 
gyvenimo namai, tremtinių 
choras „Vėtrungė“, folkloro 
ansamblis „Saulala“, Bajorų 
teatras „Šnekutis“ bei lėlių 
teatras, Kavoliškio kaimo 
bendruomenės pirmininkė 
Danutė Kirstukienė, Ro-
kiškio profesinio mokymo 
centras, moterų vokalinis 
ansamblis „BellaFa“ bei 

kiti sukalė savo inkilus ir 
Kovo 11-osios proga pa-
ruošė sugrįžtančių paukščių 
sutikimui. Kol buvo keliami 
inkilai, grojo armonika, Ve-
lykalnio bendruomenės pir-
mininkas Stasys Mekšėnas 
užkūrė laužą bei iškėlė Lie-
tuvos Respublikos vėliavą.

Beje, organizatoriai suži-
nojo, kad Velykalnio parke 
gyvena pelėda ir folkloro 
ansamblio „Saulala“ vado-
vas Eugenijus Deksnys pa-

gamino inkilą, skirtą būtent 
pelėdai.

Spalvingos širdys 
Lietuvai bei Ukrainai – 
mokinių dovana
Tą pačią dieną Kovo 11-

ąją savitai paminėti sugalvo-
jo ir Rokiškio Senamiesčio 
pagrindinės mokyklos pe-
dagogai bei mokiniai. Prie 
keliamų inkilų šurmuliavo 
šios mokyklos bendruome-
nės vyresniųjų klasių moks-

leiviai bei mokytojai. Kaip 
informavo Senamiesčio pro-
gimnazijos direktorės pava-
duotoja ugdymui Bernadeta 
Tubelienė, kovo 10-oji jiems 
buvusi netradicinio ugdymo 
diena, skirta Lietuvos Nepri-
klausomybės dienai paminė-
ti. Susibūrimas Velykalnyje 
buvęs tik dalis minėjimo. 
Rokiškio miesto gatvėse ne-
šantys spalvingas gėles, Lie-
tuvos bei Ukrainos vėliavas, 
giedantys Lietuvos himną 

moksleiviai turėjo sukurti 
ypatingą, šventišką nuotaiką. 
Į Velykalnį jie turėjo atsineš-
ti ir technologijų pamokoje 
pagamintus inkilus, tačiau 
dėl tam tikrų priežasčių inki-
lus jie iškels kitą dieną, prie 
savo mokyklos. O kovo 10-
ąją vaikai nuo penktokų iki 
aštuntokų sudėliojo simbo-
lines Lietuvos bei Ukrainos 
vėliavų spalvų širdis, prie 
kurių skandavo mūsų šalies 
bei nuo karo kenčiančios 
Ukrainos vardus. Po to vyko 
išjudinusios nuo vis dar besi-
kandžiojančio šaltuko varžy-
bos – rungtyniaudami moks-
leiviai traukė virvę.  

Kaip pasakojo B. Tube-
lienė, vaikai šiam paminė-
jimui ruošėsi nuo pirmosios 
pamokos: žiūrėjo filmus apie 
Nepriklausomybės atkūrimą 
bei Ukrainos istoriją, vyko 
viktorina, po to - meninė-kū-
rybinė veikla, kada moks-
leiviai patys pasigamino 
spalvingas gėles. Po to, kaip 
jau ir minėjome, Kovo 11-oji 
pažymėta iškilminga eisena, 
himno giedojimu, vėliavų 
spalvų širdžių piešiniu.

Dar daug idėjų Kovo 
11-osios paminėjimui laukia 
rytoj. Apie tai pasidalinsime 
netrukus.

Rita GRIGALIENĖ

Velykalnio paplūdimio tinklinio aikštelėse šiais metais rusai ir baltarusiai nežais
Lietuvos tinklinio federa-

cija priklauso EEVZA (angl. 
Eastern European Volleyball 
Zonal Association, kas lietu-
viškai reikštų Rytų Europos 
zonos tinklinio asociacija). 
Šiai asociacijai priklauso 
10 valstybių: Armėnija, Sa-
kartvelas, Azerbaidžanas, 
Ukraina, Rusija, Baltarusija, 
Baltijos šalys - Estija, Latvi-
ja, Lietuva, taip pat Lenki-
ja. Asociacijos prezidentas 
– rusas Vladimir Patkin. Iki 
šiol Rokiškio Velykalnio ben-
druomenė, kurioje sudarytos 
tinkamos sąlygos paplūdi-
mio tinkliniui, palaikė ben-
dradarbiavimą su EEVZA. 
Rusai bei baltarusiai būdavo 
dažni paplūdimio tinklinio 
varžybų svečiai. Išsiaiškino-
me, kad šių valstybių sporto 
atstovai nepageidaujami Lie-
tuvoje ir bent jau kurį laiką 
Velykalnyje nesilankys bei 
paplūdimio tinklinio nežais.

Lietuvos tinklinio 
federacija 
suspendavo Rusijos ir 
Baltarusijos sportininkų 
dalyvavimą
Kaip informavo Velykalnio 

bendruomenės vadovas Stasys 

Mekšėnas, per vasarą įvyksta 
3-4 paplūdimio tinklinio var-
žybų etapai. Į Rokiškį 2014 
metais buvo atskridusi gene-
ralinė EEVZA sekretorė. Tuo 
metu vyko vienas iš paplūdi-
mio tinklinio etapų, dalyvavo 
šios asociacijos atstovai, taip 
pat ir rusai bei baltarusiai. Vė-
liau bendravimas tęsėsi 2017 
m., 2019 m. bei 2021 metais. 
(per vasarą būna 3-4 etapai) 
po to 2017, 2019 ir 2021 me-
tais. Velykalnio bendruomenės 
aikštynas buvo labai gerai įver-

tintas. Čia vyksta ir Lietuvos 
vyrų, moterų, jaunimo paplū-
dimio tinklinio nacionalinės 
lygos etapai. Jau 17 metų iš 
eilės vyksta paplūdimio tinkli-
nio varžybos. Svečių būdavo iš 
daugelio šalių. Deja, šiais me-
tais sportininkų iš Rusijos bei 
Baltarusijos nebus. Šių metų 
kovo 3 d. Lietuvos tinklinio 
federacijos vykdomojo komi-
teto posėdyje nutarta suspen-
duoti Rusijos ir Baltarusijos 
komandų, sporto klubų, bei 
atskirų sportininkų dalyvavimą 

tarptautiniuose ir pasauliniuose 
renginiuose. Tokį sprendimą 
yra priėmusios ir Europos tin-
klinio konfederacija (CEV) bei 
tarptautinė tinklinio federacija. 
Velykalnio bendruomenė yra 
tikroji Lietuvos tinklinio fede-
racijos narė ir turi paisyti nuro-
dymų. Poziciją dėl sportininkų 
iš Rusijos bei Baltarusijos iš-
reiškė ir Švietimo, mokslo ir 
sporto ministerija, kuri ragina 
nutraukti visus ryšius su ša-
limis agresorėmis Rusija bei 
Baltarusija – nepriimti šių šalių 

sportininkų Lietuvoje bei ne-
vykti į svečius.

Paplūdimio tinklinio 
varžybos vyks kaip ir 
įprastai
Nepaisant politinės situa-

cijos, Velykalnio bendruome-
nė ruošiasi šią vasarą priimti 
sportininkus, rengiamasi var-
žyboms. Pasiruošimas pra-
sidės netrukus. 20 ha ploto 
bendruomenės parkas turės 
būti tvarkomas: reikia paruošti 
aikštynus, takus, kitus plotus. 
Planuojama, kad birželio 4-5 
d. vyks paplūdimio tinklinio 
varžybos Rokiškio miesto 
seniūno taurei laimėti. Į to-
kias varžybas susirenka iki 
90 komandų. Manoma, kad 
sportininkų nepritrūksime ir 
šiemet. Tik vienerius metus 
(2020 m.) bendruomenės par-
ke nevyko tinklinio varžybos, 
tačiau dėl visiems supranta-
mos priežasties – pandemijos 
ribojimų. Tarptautiniu lygiu 
yra aptarta, kad šią vasarą 
turėtų vykti Lietuvos vyrų ir 
moterų paplūdimio tinklinio 
atviras čempionatas. Papras-
tai tokiuose čempionatuose 
dalyvauja ne tik lietuviai, bet 
latviai, estai, lenkai, netgi 

italai bei svečiai iš Čekijos, 
būdavo ir rusų, baltarusių, ta-
čiau šiemet tokia „draugystė“ 
suspenduota ir sportininkų iš 
šių valstybių nebus. Lietuvos 
vyrų ir moterų paplūdimio 
tinklinio atviras čempionatas 
planuojamas liepos 8-10 d., o 
anksčiau dažnai vykdavo per 
Mindaugo karūnavimo dieną. 
Liepos antroje pusėje Rokiš-
kio jaunimo centras kartu su 
koordinatore Renata Baltrū-
niene nori surengti Lietuvos 
jaunimo paplūdimio tinklinio 
varžybas. Paprastai jaunimo 
centras talkininkauja, tvarkant 
bendruomenės parko teritori-
ją. Kalbama, kad bus kviečia-
mas jaunimas iš kitų Lietuvos 
miestų. Savivaldybės Švie-
timo ir sporto skyrius norėtų 
surengti moksleivių paplūdi-
mio tinklinio varžybas, tačiau 
jų data dar nežinoma.

Ar pasiges rajono tinkli-
ninkai kolegų iš Rusijos bei 
Baltarusijos, nežinia, kol kas 
niekas apie tai nekalba. Nėra 
žinoma apie užsimezgusias 
draugystes su konkrečiomis 
komandomis, klubais ar pa-
vieniais sportininkais. Tiesiog 
laikomasi susitarimų.

Rita GRIGALIENĖ
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Interviu su seniūnu: Kamajuose – apleisti pastatai, 
duobėti keliai, bet draugiški žmonės

Tęsiame straipsnių ci-
klą „Interviu su seniūnu“. 
Šį kartą – žvilgsnis į Ka-
majų seniūniją bei jos se-
niūnę. Kamajų seniūnija 
yra į pietry čius nuo Ro-
kiškio, Svėdasų - Anykš-
čių kryptimi. Seniūnijos 
centras — Kamajų mies-
telis, kuriame gyvena apie  
600 gyvento jų. Kamajų 
kraštą puošia Aukšta-
kalnio, Luolelio, Luolio, 
Bedugnio, Uosinto, Dvira-
gio ir Petriošiškio, Liūno 
ežerai. Per Kamajų seniū-
niją teka Jara-Šetekšna, 
Šventoji, Žvygupis—Prū-
dupis, Uosija, Valkšna. 
Kamajų seniūnijai pri-
klauso 80 gyvenviečių. Be 
išsibarsčiusių mažų kai-
melių ir pavienių sodybų, 
seniūnijoje yra ir keturios 
didesnės gyvenvietės. Tai 
— Salos (267 gyventojai), 
Duokiškis (260 gyvento-
jų), Kalviai (246 gyvento-
jai) ir Aukštakalniai (237 
gyventojai). Seniūnija 
užima 200,59 km2 plotą, 
o gyventojų skaičius 2021 
metų pradžios duomeni-
mis - 1796. Kamajų seniū-
nė – neseniai čia dirbanti 
Lina Zolubienė. Jai – tra-
diciniais tampantys mūsų 
klausimai.

- Kada pradėjote dirbti 
Kamajų seniūnijos seniū-
ne?

- Kamajų seniūnės parei-
gas pradėjau eiti 2020 metų 
birželio 22 d.

- Ką veikėte iki tol?
- Iki paskyrimo dirbti 

Kamajų seniūnijos seniū-
ne, dirbau Kamajų Antano 
Strazdo gimnazijos ikimo-
kyklinio ugdymo skyriaus 
ikimokyklinio ugdymo 
mokytoja bei Verksnionių 
kaimo bendruomenės pir-
mininke. 

- Kokia situacija buvo 
seniūnijoje, kai pradėjote 
dirbti (finansinė situaci-
ja, pagrindinės proble-
mos, žmonių nuotaikos ir 
pan.)?

- Prieš man pradedant 
dirbti, tris mėnesius se-
niūnija dirbo be seniūno 
ir, kiek žinau, veikla vyko 
be sutrikimų. Jai vadova-
vo seniūno pavaduotojas 
G. Mikalkevičius. Finan-
sinė situacija buvo stabili, 
pagrindiniams poreikiams 
lėšų pakako. Žinoma, iššū-
kių buvo, bet visuomet ju-
tau supratimą ir palaikymą 
tiek iš visuomenės, tiek iš 

kolektyvo.

- Kokie Jums buvo 
2021 metai?

- 2021 metai buvo inten-
syvūs, kupini naujų iššūkių, 
išbandymų ir, tuo pačiu, 
darbingi bei produktyvūs. 
Nuveikta nemažai aplinkos 
tvarkymo, kelių priežiūros, 
statybų ir remonto, patalpų  
priežiūros bei kitokių dar-
bų.

- Kaip galėtumėte api-
būdinti savo seniūnijos 
žmones? Kas jiems bū-
dinga (socialinė padėtis, 
užsiėmimai, užimtumas ir 
pan.)?

- Yra sakoma: „Kaip 
žiūrėsi, taip ir matysi“. 
Dauguma seniūnijos žmo-
nių yra nuoširdūs, aktyvūs, 
darbštūs, žingeidūs. Puikiai 
sutariame su klebonu Egi-
dijumi Vijeikiu, glaudžiai 
bendradarbiaujame su visų 
šešių bendruomenių vado-
vėmis ir seniūnaičiais. Jau 
eilę metų Kamajuose kles-
ti „Auksinis protas“, labai 
noriai padainuoti renkasi 
Kamajų „Senjorų“ kolek-
tyvas, dažnai į koncertines 
keliones vyksta Aukštakal-
nių kaimo kapela „Barš-
kutis“, reguliariai vyksta 
kalanetikos užsiėmimai, 

vakarais į Kamajų kultūros 
centrą renkasi šaškių, šach-
matų mėgėjai. Seniūnijoje 
daug darbščių, žemės ūkio 
veiklą vykdančių ūkininkų. 
Dalis seniūnijos gyventojų 
vyksta dirbti į rajono cen-
trą. Kas penktas seniūnijos 
gyventojas gauna maisto 
produktų davinį iš ES.

- Kokios pagrindinės 
problemos yra dabar, ku-
rias sprendžia seniūnija?

- Manau, pagrindinė pro-
blema dabar - visus žmones 
palietęs karas Ukrainoje. 
Skiriame nemažą dėmesį 
tam, kas vyksta pasaulyje 
šiandien, bei žiūrime, kuo 
mes galime prisidėti ir pa-
dėti kenčiančiai Ukrainai. 
Pasinaudodama proga, 
dėkoju mūsų krašto žmo-
nėms, nuoširdžiai ir akty-
viai remiantiems Ukraina.

Gyvenimas tęsiasi... 
Šiuo metu registruojame 
po žiemos sugadintus ke-
lius, fiksuojame apleistus 
ir neprižiūrimus pastatus, 
ieškome lėšų savivaldybei 
priklausančių pastatų stogų 
remonto darbams atlikti bei 
vykdome kasdienius aplin-
kos priežiūros, švarinimo 
darbus, sprendžiame kas-
dienius rūpesčius ir proble-
mas.

- Kokių turite sunku-
mų?

- Manau, tai - apleisti ir 
neprižiūrimi pastatai bei jų 
aplinka, gadinanti gyven-
viečių estetinį vaizdą bei 
erzinanti kaimynus. Kitas 
sunkumas - žiemos metu į 
kapinių konteinerius me-
tamos gyventojų buitinės 
atliekos. Žiemą kapinių 
konteineriai nėra tuštinami, 
o atėjus pavasariui kapinių 
tvarkytojai atliekas krauna 
aplink konteinerius. Taip 
atsiranda šiukšlynai. Kal-
bant apie kapines, turime 
dar vieną problemą. Tai 
kapinių lankytojų į patvorį 
išmetami seni gelžbetoni-
niai antkapiai ir paminklai, 
netgi su aiškiai įskaitomais 
vardais bei pavardėmis. 
Noriu priminti, kad senus 
antkapius ir paminklus iš-
mesti šalia kapinių drau-
džiama. Juos (panaikinus 
užrašus) galima pristatyti į 
stambiagabaritinių atliekų 
aikštelę arba susitarti su ka-
pavietės tvarkymo darbus 
atliekančia įmone, kad ji 
pasirūpintų senų paminklų 
ir antkapių išvežimu. Ti-
kiuosi gyventojų supratimo 
ir sąmoningumo, palaikant 
tvarką kapinėse ir parodant 
pagarbą mirusiam artima-
jam.

- Kuo galėtumėte pasi-
džiaugti?

- Džiaugiuosi geranoriš-
kais, kūrybiškais, ir akty-
viais seniūnijos žmonėmis, 
su kuriais malonu bendrau-
ti tiek gyvai, tiek virtua-
liai. Visuomet maniau, kad 
viską galima išsiaiškinti ir 
daugiau nuveikti kalbantis. 
Džiugina Kamajų bendruo-
menės jau užbaigto projek-
to lėšomis įrengtas moder-
nus, šiuolaikiškas poeto, 
kunigo Antano Strazdo bei 
Kamajų miestelio istorijos 
muziejus, bendro darbo re-
zultatas – apšviesta Kama-
jų šv. Kazimiero bažnyčia. 
Duokiškio bendruomenės 
projektinėmis lėšomis pri-
taikomi pastatai ir patalpos 
neįgaliesiems. Džiaugia-
mės atnaujintais Kamajų 
miestelio gėlynais. Už juo-
se sužydusius ir visą šiltąjį 
metų laikotarpį žydėjusius 
žiedus  dėkoju Irenai Ba-
bidorič. Jos atsidavimas, 
rankų ir širdies šiluma šil-
dė liaunus gėlių daigelius 
nuo pat ankstyvo pavasa-
rio. Džiaugiuosi atnaujintu 
Kalvių kultūros centro prie-
angiu, pakeista memorialo 
partizanams atminti  terito-
rijos tvora, įrengtu elektri-
niu patalpų šildymu Kalvių 

ir Verksnionių J. Keliuočio 
bibliotekų filialuose, prie 
seniūnijos administracinio 
pastato įmontuotomis ava-
rinio nusileidimo kopėčio-
mis su apsauginiais lankais 
ir kitais nemažiau svarbiais  
darbais. 

- Kaip tvarkomasi su 
dažna provincijos proble-
ma – duobėtais bei paž-
liugusiais, sunkiai prava-
žiuojamais keliais?

- Norai ir poreikiai - di-
džiuliai, o galimybės - ri-
botos. Pavasarinio atlydžio 
metu ypatingą dėmesį ski-
riame medienos gabenimo 
vietinės reikšmės keliais 
kontrolei. Iš viso seniūni-
joje  turime 271 km lygi-
namų kelių. Juos reikia ne 
kartą greideriuoti, o dalį 
jų - žvyruoti. Dalis kelių 
labai prastos būklės, to-
dėl net ir sugreideriavus, 
pažvyravus, netrukus vėl 
atsiveria duobės. Kai lei-
džia finansinės galimybės, 
ant problematiškiausių 
kelių nuokalnių ir įkal-
nių skleidžiame skaldą. Ją 
mažiau išplauna tekantis 
paviršinis vanduo. Kaip 
jau minėjau, nuolat fiksuo-
jame poreikį ir pagal gali-
mybes juos tvarkome.

- Kokie artimiausia 
Jūsų planai darbuose?

- Prioritetas - nuolat 
padėti su problemomis ir 
rūpesčiais besikreipian-
čiam žmogui.  Keliams 
pradžiūvus pradėsime kelių 
priežiūros, viešųjų erdvių 
tvarkymo darbus. Jei bus 
skirtas pakankamas finan-
savimas, esame numatę 
atstatyti gatvių apšvietimą 
Juodonių kaime. Planų tu-
rime ir daugiau, tačiau juos 
dažnai riboja lėšų stygius.

- Ką veikiate po darbo 
(Jūsų pomėgiai, hobiai, 
šeima)?

- Po darbo norisi šiek 
tiek atsipalaiduoti, todėl 
pastaruoju metu grįžusi iš 
darbo pažiūriu laidą „Kas 
ir kodėl?“. Paprastai va-
karais apžvelgiu spaudą, 
turėdama laisvo laiko, mez-
gu, skaitau knygas. Patinka 
gaminti. Beveik kiekvieną 
savaitgalį susitinkame su 
savo vaikais. Dažniausiai 
-  čia, pas mus, arba mes 
aplankome sūnų ir dukros 
šeimą Vilniuje. Mėgstame 
bendrauti, keliauti, pama-
tyti, patirti išbandyti, suži-
noti. To ir linkime visiems!

Rita GRIGALIENĖ
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Kovo 11-oji – nuo ryto iki vakaro renginiuose
Kovo 11-oji – ypatin-

ga diena. Tai - Lietuvos 
Nepriklausomybės atkū-
rimo diena. 1990 metų 
kovo 11 d. pirmą kartą 
po Antrojo Pasaulinio 
Karo demokratiškai iš-
rinktas Lietuvos parla-
mentas paskelbė 46-erių 
metų antrosios sovietinės 
okupacijos pabaigą. Šią 
dieną įvyko  Aukščiausio-
sios Tarybos posėdis, ku-
riame priimtas Lietuvos 
Nepriklausomybės atkū-
rimo aktas. Iš 130 delega-
tų beveik visi jį palaikė, 
nors 6 susilaikė, tačiau 
nebuvo nei vieno balso 
prieš. Šią dieną Lietuva 
tapo nepriklausoma vals-
tybė. Savo tautos laisvę 
šiuo metu suvokiame itin 
aiškiai, kadangi matome, 
kiek kainuoja kova už ne-
priklausomybę Ukrainos 
žmonėms, tad ne veltui 
beveik visuose šventi-
niuose renginiuose minė-
tas šios karo niokojamos 
valstybės vardas.

Rytas prasidėjo 
Šv. Mišiomis 
už Tėvynę
Į Rokiškio Šv. apaštalo 

evangelisto Mato bažnyčią 
šią ypatingą dieną rinkosi 
tiek nuolatiniai Mišių lan-
kytojai, tiek tie, kuriems 
apsilankymas čia yra šven-
tiškas įvykis. Pamokslas 
apėmė daugelį dalykų – 
laisvę, saugumą, pasitikė-
jimą Dievu, linkėta ramy-
bės bei atjautos. Maldos 
žodžius išsakė ir Rokiškio 
rajono savivaldybės meras 
Ramūnas Godeliauskas. 
Šv. Mišiose nepamiršta 
ne tik Lietuvos valstybė, 
mūsų gimtasis miestas, 
tačiau ir Ukraina, kuriai 
dabar labai reikalingas bet 
koks palaikymas. Tikin-
tieji raginti palaikyti šios 
šalies žmones maldomis. 
Priminta, kad malda sutei-
kia stiprybės.

Minėjime – Ukrainos 
ir Lietuvos himnai
Iškilmingiausia Kovo 

11-osios dalis – Nepriklau-
somybės atkūrimo dienos 
minėjimas Sąjūdžio aikštė-
je, prie Rokiškio kultūros 
centro bei savivaldybės. 
Daugelis minėjimo dalyvių 
bei žiūrovų rankose laikė 
Lietuvos bei Ukrainos vė-
liavas. Įspūdingas minėji-
mo momentas bendra da-
lyvių daina ukrainietiškai. 
Susirinkusiems kalbėjo 
moksleivių atstovė Rugilė 
Balčiūnaitė, literatė Reda 
Kiselytė, meras Ramūnas 

Godeliauskas, koncerta-
vo vaikų vokalinė grupė 
„Akoladė“. Kariai Kovo 
11-ąją pažymėjo trimis 
darniomis šūvių salvėmis. 
Ir kaipgi tokią dieną be 
Lietuvos himno? „Tautiška 
giesmė“ sugiedota ypač iš-
kilmingai ir be klaidų.

Koncerte „Pagaminta 
Lietuvoje“ – 
apie Lietuvą
Iš karto po himno giedo-

jimo šventės dalyviai buvo 
pakviesti į nemokamą kon-
certą „Pagaminta Lietu-
voje“. Šventinę programą 
pristatė operos solistas, 
bosas Liudas Mikalauskas, 
jam fortepijonu akompona-
vo Vytautas Lukočius. Ko-
dėl taip keistai pavadintas 
koncertas? Ogi dėl to, kad 
jis – savotiška Lietuvos is-
torija. L. Mikalauskas kon-
certą pradėjo Ūdrio arija iš 
operos „Pilėnai“. Betarpiš-
ką ryšį su publika palaikęs 
bei nuolatos šmaikštavęs 
solistas priminė Lietuvos 
istorijos etapus bei kaip 
šiuose etapuose stengtasi 

išlaikyti Nepriklausomy-
bę. Tarpukario laikotarpį 
atlikėjai atvaizdavo Anta-
no Šabaniausko dainomis. 
Nepamiršta visų žinoma 
„Lietuvaitė“. Klausyto-
jams skirtos ir dainos apie 
tremtį. Su humoru prisi-
minti „tarybiniai“ laikai. 
Kaip sako solistas L. Mi-
kalauskas, tuo metu buvo 
nemažai kompozitorių, 
kurie parašė kūrinius vie-
nam ir paskutiniam kartui, 
kuriuos atlikdavo filhar-
monijoje ir po to pamirš-
davo. Tuo metu parašyti 
kūrinį apie Lietuvą buvęs 
iššūkis, tačiau tai be dides-
nių bėdų pavyko padaryti 
kompozitoriui Benjaminui 
Gorbulskiui. Mat ką bepa-
sakytų ar padainuotų, vis 
tiek kiti galvodavo, jog 
juokauja... Prisimintos ir 
Vytauto Kernagio dainos 
(pvz., „Mūsų dienos – kaip 
šventė“). Salėje laisvų vie-
tų beveik nebuvo ir dauge-
lis žiūrovų noriai pritarė 
solistui – dainos žinomos, 
savos, keliančios šiltas 
emocijas.

Geriausiai susitikimą su 
operos solistu galėtų api-
būdinti Rokiškio žmonėms 
skirtos dainos žodžiai (dai-
nos žodžių autorius – Gytis 
Paškevičius):

Šita žemę man likimas 
dovanojo

Pilką dangų, sniego so-
dus ir pilis

Ji klevais raudonais ru-
denį liepsnoja

Ji atvėrus kiekvienam 
plačiai duris

Man jos grožio kiek yra, 
tiek ir pakanka

Jos kalba mane užbūrė 
amžinai

Ir tegu ją visos negan-
dos aplenkia

Mano žemė man – vie-
ninteliai namai

Vien tik ji yra prasmė 
tikroji

Nepakeis jos niekas nie-
kada

Jai vienai tu viską paau-
koji

Ji tavo pradžia ir tavo 
pabaiga

Jei tavęs nėra, į ką man 
atsiremti?

Kaip surasti ryto saulę 
languose?

Į kurią pasaulio pusę 
reikia žengti?

Kaip išsaugot tavo var-
dą,

Tavo vardą vaikuose?

Vien tik ji yra prasmė 
tikroji

Nepakeis jos niekas nie-
kada

Jai vienai tu viską paau-
koji

Ji tavo pradžia ir tavo 
pabaiga

Tavo skausmo niekada 
aš nepamiršiu,

Bet žinau, kaip greitai 
medžiai vėl žydės

Kada nors ir pats į medį 
aš pavirsiu

Mano žemė kai mane 
namo pakvies.

Vien tik ji yra prasmė 
tikroji

Nepakeis jos niekas nie-
kada

Jai vienai tu viską paau-

koji
Ji tavo pradžia ir tavo 

pabaiga...

 „Laisve kvepianti 
vėliava“ – meną 
gali kurti kiekvienas
Po koncerto dalis žmo-

nių rinkosi į edukaciją 
„Laisve kvepianti vėlia-
va“. Edukacija įvardinta 
kaip interaktyvi ir tarpdis-
ciplininė. Nežinia, kas at-
baidė galimus edukacijos 
dalyvius, tačiau jų susirin-
ko negausiai. Šį užsiėmi-
mą drąsiai galima vadinti 
netradicine pamoka. Ren-
ginio vedėja papasakojo 
Trispalvės atsiradimo is-
toriją – iš pradžių buvusi 
dviejų spalvų (žalios bei 
raudonos) vėliava papildy-
ta trečiąja, geltona, spalva. 
Spalvos pasirinktos iš tau-
tinių raštų. Trispalvė reiš-
kia, kad visi žmonės lygūs 
prieš įstatymą. Edukaci-
jos dalyviai kūrė savąsias 
trispalves. Visa tai vyko 
„Fluxus“ metodu. Judėji-
mas „Fluxus“ kovojo už 
meno nepriklausomybę ir 
teigė, kad meną gali kur-
ti kiekvienas, nes menas 
esąs nuotykis. Judėjimo 
viena pagrindinių minčių 
– menas neturi būti pri-
klausomas nuo komerci-
jos. Bandyta savo jausmus 
bei požiūrį į tai, kas mums 
yra laisvė, pavaizduo-
ti, sukuriant kiekvienam 
savo vėliavą. Trijų spalvų 
(geltona, žalia, raudona) 
lapai, flomasteriai, kvapų 
buteliukai, krūva renginių 
afišų buvo šio užsiėmimo 
priemonės. Kiekvienas 
turėjo pavaizduoti save 
– savo spalvą, kvapą, pa-
daryti koliažą iš afišų, pa-
sirenkant, kas jose galėtų 
atspindėti laisvę. Tai ir bu-
vęs „Fluxus“ menas, kuria-
me kiekvienas yra kūrėjas, 
gražu tai žiūrovams ar ne.

Dailės mokyklos 
moksleivių darbai – 
jų laisvė kurti
Rokiškio jaunimo centro 

dailės mokyklos mokinių 
darbai buvo šio „Fluxus“ 
fonas. Vis tik darbai ga-
nėtinai profesionalūs ir 
galbūt ne visai „Fluxus“, 
todėl nusprendėme keletą 
jų parodyti visiems. Laisvė 
kurti atsispindėjo skirtingo 
stiliaus kūriniuose.

Pabaigai – Nacionali-
nės M. K. Čiurlionio menų 
mokyklos koncertinė pro-
grama „Jaunųjų choreogra-
fų vakaras“. Šios dalies ne-
besulaukėme, tačiau esame 
įsitikinę, kad buvo puiku.

Rita GRIGALIENĖ
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Rokiškio rajono savivaldybės 
Juozo Keliuočio viešoji biblioteka
PARODOS
Sigito Daščioro fotografijų paroda „Labiau Harpijos negu Mūzos“?, Paro-
dų galerijoje „Autografas“.
Literatūros paroda „Kovo 16-oji – Knygnešio diena“, Informacijos ir kraš-
totyros skyriuje.
Spaudinių paroda „2022-ieji metai – Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos 
metai“, Informacijos ir kraštotyros skyriuje.
Albumų „Laisvės paženklinti“ paroda, Meno ir muzikos erdvėje. 
Rokiškio Jaunimo Centro Dailės mokyklos Jaunųjų keramikų kūrybinių lip-
dinių paroda, Meno ir muzikos erdvėje. 
„2022-ieji Katalikų bažnyčios kronikos metai“,  VB  Lankytojų skyriuje.
Rokiškio lopšelio-darželio „Varpelis“ bendruomenės projekto „Pabandyk 
ir pajusk kūrybos džiaugsmą“ kūrybinių darbų paroda, Edukacijų salėje.

Vaikų ir jaunimo skyriuje
Metų knygos rinkimai 2021 „Knygų vaikams penketukas“, skirta Metų kny-
gos rinkimams.

RENGINIAI
Viešojoje bibliotekoje
Kovo 19 d. 14 val. – XV- asis kultūros ir meno festivalis ,,Keliuotiškos 
Juozinės“.

Vaikų ir jaunimo skyriuje
Kovo  15-16 d. 15 val. –užsiėmimai su Fisher Technik konstruktoriais, LEGO 
programuojamais robotais ir su trimate modeliavimo programa Tinker-
Cad, Interaktyvioje edukacinėje erdvėje.
Kovo 17 d. 15 val. – Kino dienos, 3D filmų rodymas vaikams ir jaunimui, 
Interaktyvioje edukacinėje erdvėje.
Kovo  18 d. 15 val. – Žaidimai ir pramogos su VIVE COSMOS virtualios 
realybės (VR) akiniais ir Xbox One konsole, Interaktyvioje edukacinėje er-
dvėje.

Rokiškio jaunimo organizacijų sąjunga 
„Apvalus stalas” džiaugiasi: 
gautas finansavimas projektui

Rokiškio jaunimo orga-
nizacijų sąjunga „Apvalus 
stalas” gavo finansavimą 
projektui!

 
Projekto pavadinimas 

„RJOS „Apvalus stalas” 
veiklos kokybės gerinimas" 
gauta suma 20000,00 Eur. 
Projektą finansuoja Jaunimo 
reikalų departamentas. 

Projekto tikslas - Skatin-
ti jaunimo įsitraukimą į vi-
suomenines ir savanoriškas 
veiklas, stiprinant jaunimo ir 
su jaunimu dirbančių organi-
zacijų potencialą ir instituci-
nius gebėjimus, užtikrinant 
efektyvų jaunimo poreikių 
atstovavimą bei veiksmingą 
ir nuoseklų jaunimo politi-
kos formavimą, ir įgyven-

dinimą rajone, identifikuo-
jant jaunimo ir su jaunimo 
dirbančių organizacijų po-
reikius, skatinat tarpusavio 
organizacijų bendradarbia-
vimą bei įsitraukimą į Ro-
kiškio savivaldybės jaunimo 
organizacijų tarybų veiklą.

Rokiškio jaunimo 
organizacijos sąjungos 

„Apvalus stalas” inform.

Rokiškio krašto muziejus kviečia pažinti 
savo valstybės istoriją drauge

Pažinkime savo valstybės 
istoriją drauge - taip pava-
dino pilietiškumo pamokas, 
kurias Rokiškio krašto mu-
ziejaus istorijos skyriaus ko-
lektyvas paruošė skirtingų 
klasių moksleiviams ir siūlo 
jas pravesti rajono moky-
klose.

 
Šios pamokos jau vyko 

Rokiškio J. Tūbelio progim-
nazijos bei J. Tumo-Vaižganto 
gimnazijos moksleiviams.

 Norite, kad pamoka vyktų 
ir pas Jus? Susisiekite su Ro-
kiškio krašto muziejumi!

 Tyzenhauzų g. 5, Rokiškis
Tel. +370 458 31512, +370 

615 44586
II-VI 10.00–18.00 val.

Rokiškio krašto 
muziejaus inform.



06:00 Rimti reikalai 4
06:30 Šeškinės 20
07:30 KK2 
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Ūkininkas ieško žmonos 
11:00 Keičiu žmoną 
12:00 Speciali Žinių laida
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios 
19:30 KK2
20:00 Bučiuoju. Rūta
21:00 Rimti reikalai 4
21:30 Žinios 
22:30 Reinės baimė
00:40 Paskutinis laivas
01:35 Hankokas 
03:20 Volkeris, Teksaso reindžeris
04:55 Alchemija. VDU karta
05:25 RETROSPEKTYVA

06:05 CSI. Majamis
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06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 LRT radijo žinios
09:05 Įstatymas ir tvarka
10:00 LRT radijo žinios
10:05 Komisaras Reksas
11:00 LRT radijo žinios
11:05 Tarnauti ir ginti
12:05 Istorijos perimetrai
13:00 LRT radijo žinios
13:05 Mano geriausias 
draugas
13:30 Gyvenk kaip galima 
švariau
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Tai kur toliau? 
20:30 Panorama

21:00 Dienos tema
21:30 Lietuva kalba
22:30 Dviračio žinios
23:00 LRT radijo žinios
23:05 Genijus. Areta
23:55 Komisaras Reksas
00:45 Kelionių atvirukai 
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Tai kur toliau? 
02:00 LRT radijo žinios
02:05 Lietuva kalba
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Stilius
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus

06:30 Magiškoji komanda
07:00 Monstrų viešbutis 
07:30 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
08:00 La Maistas 

08:30 Spintos šou su Vinted 
08:55 Meilės sūkuryje
10:00 Mažoji našlė 
11:00 Išbandymas 
12:00 Nuodėminga žemė 
12:40 Kenoloto 
12:42 Nuodėminga žemė 
13:00 Beširdė 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Karštai su tv3.lt 
20:30 Prakeikti IV 
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Pašalintieji
22:45 Jėga ir Kenoloto 
22:48 Pašalintieji
00:25 Bulis 
01:25 Elementaru 
02:25 Įrodytas nekaltumas 
03:25 X failai 
04:25 Bulis 
05:15 Moderni šeima

06:00 Rimti reikalai 4
06:30 Bus visko
07:30 KK2
08:00 Volkeris, Teksaso reindžeris
10:00 Ūkininkas ieško žmonos 
11:00 Keičiu žmoną 
12:00 Speciali Žinių laida
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios 
19:30 KK2
20:00 Šeškinės 20 
21:00 Rimti reikalai 4
21:30 Žinios 
22:30 Hankokas
00:20 Paskutinis laivas
01:20 Misija Neįmanoma
03:25 Volkeris, Teksaso reindžeris

06:05 CSI. Majamis
07:00 Mano virtuvė geriausia 

08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis
10:30 Seklys ir Makaulė
11:35 Mentalistas
12:35 CSI. Majamis
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:25 Seklys ir Makaulė
19:30 Akloji zona
20:30 Pričiupom! 
21:00 Karo menas 
23:20 Turistas 
01:15 Tie, kurie žudo
02:10 Akloji zona

05.15 Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 TV Europa pristato. 
„Lietuvos gelmių istorijos”
07.00 „Reali mistika“ 
08.00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
09.00 „Pėdsakas“ 

10.05 „Netikėtas teisingumas“ 
11.10 „Neišsižadėk“ 
12.15 TV parduotuvė
12.30 Alfa taškas
13.00 Nauja diena
14.00 „Vieno nusikaltimo istorija“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Laikykitės ten
17.30 Misija: laukinė gamta
18.00 Reporteris
18.30 Alfa taškas
19.00 „Reali mistika“ 
20.00 Reporteris
20.50 „Aiškiaregė” 
21.25 „Neišsižadėk“ 
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 Laikykitės ten
00.30 „Vieno nusikaltimo istorija“
01.30 „Reali mistika“ 
02.30 TV parduotuvė
03.00 „Netikėtas teisingumas“
03.55 Laikykitės ten
04.35 „Reali mistika“
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17 06:00 Himnas

06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 LRT radijo žinios
09:05 Detektyvas Monkas 
1
10:05 Komisaras Reksas
11:00 LRT radijo žinios
11:05 Tarnauti ir ginti 
12:05 Nacionalinė 
ekspedicija
13:00 LRT radijo žinios
13:05 Gamtininko užrašai
13:30 Čia mano sodas
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas
17:15 Ponių rojus 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda
19:30 Vartotojų kontrolė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 (Pra)rasta karta

22:30 Dviračio žinios
23:00 LRT radijo žinios
23:05 Genijus. Areta
24:00 Komisaras Reksas 
00:50 Jonas Mekas. Rašytojas, 
poetas
01:00 LRT radijo žinios
01:05 Vartotojų kontrolė
02:00 LRT radijo žinios
02:05 (Pra)rasta karta
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
03:35 Dviračio žinios
04:05 Klauskite daktaro
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus

05:15 Moderni šeima
06:00 Žmogus voras 
06:30 Magiškoji komanda
07:00 Monstrų viešbutis 
07:30 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys
08:00 Gero vakaro šou 

08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Mažoji našlė 
11:00 Likimo pinklės 
12:00 Nuodėminga žemė 
12:40 Kenoloto 
12:42 Nuodėminga žemė 
13:00 Beširdė 
15:00 Simpsonai 
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Farai 
20:30 Prakeikti IV 
21:30 TV3 vakaro žinios
22:30 Specialiosios snaiperių 
pajėgos
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Specialiosios snaiperių 
pajėgos
00:15 Bulis 
01:20 Elementaru 
02:20 Įrodytas nekaltumas 
03:20 Ką mes veikiame šešėliuose
03:50 Bulis
04:50 Moderni šeima

07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis
10:30 Seklys ir Makaulė
11:35 Mentalistas
12:35 CSI. Majamis
13:30 Mano virtuvė geriausia 
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:25 Seklys ir Makaulė
19:30 Akloji zona
20:30 Pričiupom! 
21:00 Išlaipinimo zona
23:05 Karo menas
01:25 Tie, kurie žudo
02:20 Akloji zona

05.15 Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 180° kampu
07.00 „Gyvi“ 
08.00 „Daktarė Kovalčiuk“
09.00 „Pėdsakas“ 

10.05 „Netikėtas teisingumas“ 
11.10 „Neišsižadėk“ 
12.15 TV parduotuvė
12.30 Alfa taškas
13.00 Nauja diena
14.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
15.00 „Reali mistika“
16.00 Reporteris
16.30 Oponentai
17.30 Misija: laukinė gamta
18.00 Reporteris
18.30 Alfa taškas
19.00 „Reali mistika“ 
20.00 Reporteris
20.50 „Aiškiaregė” 
21.25 „Neišsižadėk“ 
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 Oponentai
00.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
01.30 „Reali mistika“ 
02.30 TV parduotuvė
03.00 „Netikėtas teisingumas“
03.55 Oponentai
04.35 „Reali mistika“
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18 06:00 Himnas
06:02 Labas rytas, 
Lietuva
09:00 LRT radijo žinios
09:05 Detektyvas 
Monkas
10:00 LRT radijo žinios
10:05 Komisaras Reksas 
11:00 LRT radijo žinios
11:05 Tarnauti ir ginti
12:05 Širdyje lietuvis
13:00 LRT radijo žinios
13:05 Pusryčiai pas 
kaimyną
13:30 Euromaxx
14:00 Žinios
14:20 Laba diena, 
Lietuva
16:30 Pagalbos šauksmas
17:15 Ponių rojus
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Svarbi valanda

19:30 Beatos virtuvė
20:30 Panorama
21:00 Dienos tema
21:30 Auksinis protas
23:00 LRT radijo žinios
23:05 King Kongas
02:05 Veidai kaimai
03:35 Mano geriausias draugas
04:05 Išpažinimai
04:30 Šventadienio mintys
05:00 LRT radijo žinios
05:05 Kūrybingumo mokykla
05:15 Ponių rojus

05:15 Moderni šeima 
06:00 Žmogus voras 
06:30 Magiškoji komanda
07:00 Monstrų viešbutis 
07:30 Kung fu panda. Meistrų 
paslaptys 
08:00 Farai 
08:55 Meilės sūkuryje 
10:00 Mažoji našlė

11:00 Likimo pinklės 
12:00 Nuodėminga žemė 
12:40 Kenoloto 
12:42 Nuodėminga žemė
13:00 Beširdė 
15:00 Simpsonai
16:00 TV3 žinios 
16:30 TV Pagalba 
17:20 Kenoloto 
17:22 TV Pagalba 
17:55 Namų idėja su IKEA 
18:30 TV3 žinios 
19:30 Vajana
21:35 Keršytojai. Begalybės karas
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Keršytojai. Begalybės karas
00:40 Persekiojama daktaro. 
Nakvišos košmaras
02:25 Specialiosios snaiperių 
pajėgos
04:05 Stebuklingas sezonas

06:00 Rimti reikalai 4

06:30 Bučiuoju. Rūta
07:30 KK2 
08:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris
10:00 Ūkininkas ieško žmonos 
11:00 Keičiu žmoną 
12:00 Speciali Žinių laida
13:20 Turtuolė varguolė 
14:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 KK2 penktadienis
21:00 Įtūžęs
22:45 Šaunioji septyniukė
01:30 Reinės baimė
03:20 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

06:05 CSI. Majamis
07:00 Mano virtuvė geriausia 
08:25 Teisingumo agentai
09:30 Kalnietis
10:30 Seklys ir Makaulė

11:35 Mentalistas
12:35 CSI. Majamis
13:30 Mano virtuvė geriausia
14:50 Teisingumo agentai
16:00 Kalnietis
17:00 Info diena
17:30 Mentalistas
18:25 Seklys ir Makaulė
19:30 Amerikietiškos imtynės
21:30 Teisingumo ieškotojas
23:40 Išlaipinimo zona
01:45 Strėlė

05.15 Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
07.00 „Gyvi“ 
08.00 „Daktarė Kovalčiuk“ 
09.00 „Pėdsakas“ 
10.05 „Netikėtas teisingumas“ 
11.10 „Neišsižadėk“ 
12.15 TV parduotuvė
12.30 Alfa taškas
13.00 Nauja diena

14.00 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
15.00 „Reali mistika“ 
16.00 Reporteris
16.30 Laisvės TV valanda
17.30 Misija: laukinė gamta
18.00 Reporteris
18.30 Alfa taškas
19.00 „Reali mistika“ 
20.00 Reporteris
20.50 „Aiškiaregė”
21.25 „Neišsižadėk“ 
22.30 Reporteris
23.00 Alfa taškas
23.30 Laisvės TV valanda
00.30 „Vieno nusikaltimo 
istorija“ 
01.30 „Reali mistika“ 
02.30 TV parduotuvė
03.00 „Netikėtas teisingumas“ 
03.55 Laisvės TV valanda
04.35 „Reali mistika“ 
05.20 „Reali mistika“ 
06.00 „Daktarė Kovalčiuk“

Rokiškio rajono savivaldybė kviečia teikti kandidatą apdovanoti sidabro ženklu 
„Už nuopelnus Rokiškio krašto kultūrai"

Artėjant Pasaulinei kul-
tūros dienai, Rokiškio rajo-
no savivaldybė kviečia teikti 
kandidatą apdovanoti sida-
bro ženklu „Už nuopelnus 
Rokiškio krašto kultūrai”.

Nominuotajam ženklą ir 
diplomą teikia rajono meras, 
informacija skelbiama savi-
valdybės interneto svetainėje. 
Planuojama apdovanoti vieną 
laureatą.

Kandidatas į laureatus gali 
būti kiekvienas Rokiškio kraš-

to gyventojas ar kitur gyve-
nantis asmuo, įnešęs ženklų 
indėlį į Rokiškio krašto kul-
tūrą.

Kandidatūrą teikti gali įs-
taigos, organizacijos, fiziniai 
asmenys. Kandidatūras svars-
to Rokiškio raj. savivaldybės 
kultūros ir turizmo taryba.

Norėdami teikti kandida-
tą, iki 2022 m. balandžio 4 d. 
pateikite laisvos formos raš-
tą Komunikacijos ir kultūros 
skyriui, el. paštu i.mateliene@
post.rokiskis.lt ar paštu  adresu 

Respublikos g. 94, Rokiškis.
Rašte prašytume pateikti:
• kandidato į laureatus kon-

taktinę informaciją;
• kandidato į laureatus bio-

grafiją, kitus gautus apdova-
nojimus;

• kandidato į laureatus nuo-
pelnus ROKIŠKIO KRAŠTO 
KULTŪRAI (atskira pastraipa 
nuo biografijos);

• teikėjo kontaktinius duo-
menis.

Rokiškio rajono 
savivaldybės inform.
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PASLAUGOS

• Atlieku vidaus apdailos 
darbus. Tel. 8 614 21 827. 
Rokiškis
• Ieškinių, procesinių 
dokumentų, taikos sutarčių 
rengimas teismui, įvairių 
prašymų, pretenzijų, skundų 
rengimas. Konsultacijos, 
dokumentų rengimas darbo 
ginčų komisijoms. Kitos 
teisinės paslaugos. Taikos g. 
19, Rokiškis.  
Tel. 8 693 66 229.
• Auto traliuko paslaugos. 
Dirbame visoje Lietuvoje be 
laisvadienių.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis

(-ui). CV siųskite el. paštu 
info@rokiskiosirena.lt.  
Tel. 8 666 76 777. Rokiškis
• UAB Ramundas GM 
reikalingas (-a) nužievinimo 
staklių operatorius (-ė). 
Darbo vieta - Dirbtuvių 
g. 13, Obeliai, Rokiškio r. 
Iki darbo vietos vežame. 
Darbas pamaininis. Darbo 
užmokestis – neatskaičius 
mokesčių nuo 940 Eur iki 
1120 Eur.  
Tel. nr. 861003980.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• UAB Ramundas GM 
reikalingas (-a) padėklų 
surinkėjas (-a). Darbo 
vieta - Panemunėlio 
gelež. stotis, Rokiškio r. 
Darbas pamaininis. Darbo 
užmokestis – neatskaičius 
mokesčių nuo 850 Eur iki 
1000 Eur.  
Tel. nr. 861003980.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Kebabinei reikalinga 
pardavėja.  
Tel. 8 600 38 897. Rokiškis
• Įmonė siūlo darbą 
korpusinių baldų 
montuotojui - surinkėjui. 
Pageidautina darbo patirtis, 
reikalingas vairuotojo 
pažymėjimas.  
Tel. 8 626 49 347. Rokiškis
• Reikalingas 
automechanikas. Geros 
darbo sąlygos, pastovi 
darbo vieta, geras darbo 
kolektyvas. Reikalavimas: 
išmanymas lengvųjų, 
mikroautobusų, automobilių 
einamasis techninis 
aptarnavimas. Kaina 1500 
Eur. Tel. 8 636 44 447. 
Rokiškis
• Reikalingas 
automechanikas. Pastovus 
atlyginimas. Linksmas, 
geras kolektyvas. Visos 

IEŠKO DARBO

SIŪLO DARBĄ

socialinės garantijos. 
Darbas nuo 8.00-17.00 val. 
Be savaitgalių. Kaina 1500 
Eur.  
Tel. 8 646 04 035. Rokiškis
• Reikalingas žmogus su 
savo įrankiais supjauti 
medį.  
Tel. 8 636 44 447. Rokiškis

• Ieškau darbo. Galiu spjauti 
malkas, rūkyti mėsą, dešras. 
Tel. 8 627 31 058. Rokiškis
• Ieškau vairuotojo darbo. 
Turiu C, CE kategorijos 
vairuotojo pažymėjimą`, 95 
kodas, vairuotojo kortelė. 2 
metų patirtis su sunkvežimiu 
Scania po Lietuvą. Domintų 
ir trumpos išvykos į užsienį. 
Tel. 8 622 36 499. Rokiškis
• Pensininkas ieško darbo su 
vikšriniais ekskavatoriais. 
Tvenkinių, ežerų pakrančių, 
lagūnų kanalų kasimas, 
valymas, ir t.t. Dirbu 
ilgastrėliais eksk. Darbas 
gali būti ne pilno užimtumo. 
Esu ne vietinis, darbo metu 
reikalingas gyvenamas 
plotas. Tel. 8 601 94 007. 
Rokiškis
• Ieškau darbo. Galiu 
prižiūrėti ligotą ar ant patalo 
žmogų. Turiu patirties.  
Tel. 8 624 20 809. Rokiškis
• Skubiai ieškome pavienių 
darbų. Darbo nebijome.  
Tel. 8 621 07 691. Rokiškis
• Skubiai 2 vyrai ieško 
trumpalaikių, vienadienių 
darbų. Tel. 8 699 28 563. 
Rokiškis

• Gerai veikiančią automatinę 
skalbimo mašiną Beko. Kaina 
70 Eur. Tel. 8 694 01 027. 
Rokiškis
• Gerai veikiančią 
mikrobangų krosnelę. Kaina 
25 Eur. Tel. 8 694 01 027. 
Rokiškis
• Automatinę skalbimo 
mašiną Gorenje. Kaina 
80 Eur. Tel. 8 605 25 460. 
Rokiškis
• Dujinę viryklę Beko. 
Orkaitė yra elektrinė. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 621 96 702. 

BUITINĖ TECHNIKA

Rokiškis
• Naudotą šaldiklį. Aštuoni 
stalčiai. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Siuvimo mašiną. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Elektrinę siuvimo mašiną 
Čaika 134. Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Gerai veikiančią automatinę 
skalbimo mašiną. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 694 01 027. 
Rokiškis

• Nešiojamą aktyvią garso 
kolonėlę 120 W. Bluetooth, 
FM radijas, USB, 2 
mikrofonai, nuotolinio 
valdymo pultelis, stipri 
baterija, 15 garsiakalbis.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Naujas belaides ausines 
Samsung SM-R180. Juodos 
spalvos. Informacija telefonu. 
Tel. 8 625 28 988. Rokiškis
• Plokštelių grotuvą su radija. 
Turime ir plokštelių. Kaina 
45 Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Jauniklius gaidžiukus. 
Turime visokių ir didelių.  
Tel. 8 624 53 501. Rokiškis
• Už sutartinę kainą 
šienainius. 30 vnt. Bradesių 
km. Tel. 8 682 12 829. 
Rokiškis
• 2 mėn. paskiepytus 
Prancūzų buldogus. Turi 
augintinio pasą. Pilnai 
savarankiški. Laukia 
atsakingų šeimininkų.  
Tel. 8 621 07 096. Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Išnuomojame 2 kambarių 
butą Aukštaičių g. 5 aukštas. 
Tvarkingas, su baldais ir 
buitine technika. Didelis 
balkonas. Tel. 8 674 41 093. 
Rokiškis
• Išsinuomosiu garažą. Prie 

NUOMA

Norfos nesiūlyti.  
Tel. 8 672 99 407. Rokiškis
• Ieškome išsinuomoti 1-2 
kambarių butą ilgam laikui 
Juodupėje. Tel. 8 676 90 299. 
Rokiškis

• Elektrinę žoliapjovę. Kaina 
45 Eur. Tel. 8 682 31 964. 
Rokiškis
• Veikiantį šakų smulkintuvą. 
Nauji diržai. Kerta iki 6 cm 
storio, 8 cm ilgio. Trifazis 
variklis . Daugiau informacijos 
telefonu. Kaina 150 Eur.  
Tel. 8 695 29 133. Kupiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Naudotą autokėdutę Milli 
Safe. Nuo 9 kg - 25 kg. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 682 31 261. 
Rokiškis
• Trijų dalių vežimėlį. 
Dovanų vaikštynė. Kaina 80 
Eur.  
Tel. 8 600 30 766. Rokiškis
• Karuselę. Naudota 2 mėn. 
Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 682 70 197. Rokiškis
• Vežimėlį tik su gulima 
padėtimi. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 682 70 197. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS

• Artėjant sezonui reikalingi 
sraigių supirkėjai pagal 
gyvenamąją vietą.  
Tel. 8 620 32 366. Rokiškis
• Siūlome darbą žurnalistei 
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 AVINAS. 
Jūs norėtu-

mėte naujai-
siais metais 
nustebinti kitus 

savo idėjomis, todėl esate 
linkęs skeptiškai žiūrėti į 
svetimus pasiūlymus. Tai 
gali būti klaida. Jei jūsų 
siūloma kryptis pasirodys 
esanti neperspektyvi, visi 
liksite prie suskilusios gel-
dos. Turėkite galvoje, kad 
ir maži laimėjimai yra ver-
tingi ir gerbtini. Jūsų įtaka 
šią savaitę bus ypač didelė, 
jei esate gimęs per jaunatį 
ar pilnatį.

JAUTIS. 
Deja, pirmo-

siomis naujųjų 
metų savaitė-
mis tenka tai-

syti klaidas, kurių privė-
lėte dar senaisiais metais, 
o dabar imate jausti jų pa-
darinius. Kartu ruoškitės 
artėjančiam naujam etapui 
savo gyvenime. Jūsų savi-
jautą labai pagerintų arba 
neleistų jai pablogėti re-
guliarūs fiziniai pratimai. 

Astrologinė prognozė savaitei 
Būkite santūresnis ben-
draudamas su moterimis - 
galite skaudžiai įžeisti nė 
pats to nepajutęs ir tokiu 
būdu įsigyti priešą.

DVYNIAI. 
A n t r ą j ą 

metų savaitę 
jūsų laukia ga-
lybė šansų. Jūs 

tik kankinsitės, negalėda-
mas išsirinkti vieno kelio, 
tačiau atsiras kažkokia 
svarbi priežastis, kuri vis-
ką nulems. Nesipriešinkite 
susiklostančioms aplinky-
bėms. Jei būsite lankstus ir 
sumanus, ir pralaimėdamas 
galite išlošti.

VĖŽYS. 
Savaitės pra-

džioje turėsite 
gerą progą pa-

taisyti finansinius reikalus. 
Nemažai laiko pareikalaus 
namų rūpesčiai. Jei rei-
kės, nevenkite diskusijos 
su šeimos nariais. Savo 
nuomonę galite ir priva-
lote apginti. Kankins ne 
taip seniai praėjusių dienų 
ilgesys. Dar neturintiems 

partnerio - didelė tikimy-
bė užmegzti perspektyvią 
draugystę.

LIŪTAS. 
Jūs įsivaiz-

duojate, kad 
n a u j a i s i a i s 
metais turėtu-

mėte imtis tik įdomių ir 
malonių darbų. Karštligiš-
kai kabinsitės kiekvieno 
naujo šanso, tad būdamas 
nepakankamai apdairus 
galite gerokai nusivilti. 
Jei turite vaikų, šią savaitę 
kartu praleistas laikas bus 
abiems pusėms ypač malo-
nus. Tikėkitės esminių po-
kyčių profesinėje veikloje.

 MERGE-
LĖ.  

Šiuo metu 
esate pasken-
dęs gražiose 

svajonėse. Deja, tikriausiai 
ne kartą teks susitaikyti 
su kompromisiniais spren-
dimais. Užsiimkite savo 
reikalais, o pastovumas, 
kurio tikitės, ateis kiek vė-
liau. Susilaikykite nuo fi-
nansinių sandėrių ar negy-
vybiškai būtinų pirkinių. 
Jūsų planus gali radikaliai 
pakeisti skambutis ar laiš-

kas iš tolimos šalies.
SVARSTY-

KLĖS. 
Metai prasi-

dėjo gana ma-
loniai, bet kai kurie įvy-
kiai gerokai keičia jūsų iš 
anksto suplanuotą progra-
mą. Nesikarščiuokite ir ne-
pasikliaukite emocijomis. 
Šituose reikaluose jums 
padės tik šaltas protas ir 
gerai apgalvoti, racionalūs 
sandėriai. Patinka jums tai 
ar ne, bet kompromiso ne-

išvengsite.
SKORPIO-

NAS. 
Šią savai-

tę ir seksis, ir 
norėsis bendrauti su žmo-
nėmis. Rašykite laiškus, 
skambinkite telefonu, ei-
kite į svečius ir kvieskite 
draugus pas save. Juk ne 
visus per švenčių sumaištį 
spėjote bent pasveikinti? 
Antroje savaitės pusėje ga-
lite išgirsti negražių apkal-
bų apie sau artimą žmogų. 
Protingai pasielgsite, jei 
sugebėsite nekreipti į jas 
dėmesio.

ŠAULYS. 
Kontroliuo-

kite savo emo-
cijas, ypač kai 
bendraujate su 

vyresniais ar aukštesnes 
pareigas einančiais žmo-
nėmis, nekalbant jau apie 
savo tiesioginį viršinin-
ką... Labai tikėtina, kad 
nepalankiai susiklosčius 
situacijai, galite reaguoti 
pernelyg jausmingai ir ne-
adekvačiai. Antroje savai-
tės pusėje gali tekti imtis 
tokių klausimų, kuriuos 
šiaip jau būtumėt linkęs 
ignoruoti. 

O Ž I A R A -
GIS. 

A t s a r g i a i ! 
Jūsų galva ir, 
ko gero, širdis 

yra šiek tiek apkvaitusi, 
nes jus nuolat traukia tai, 
kas jums netinka ar nede-
ra. Verčiau gėrėkitės tuo iš 
toli - taip mažiau nukentės 
ir jūsų jausmai, ir kišenė. 
Aktyvūs veiksmai ir svar-
būs sprendimai šią savaitę 
nepatartini. Kita vertus, 
savo neryžtingumo aplin-
kiniams neafišuokite - tai 
bus palaikyta silpnumu.

V A N D E -
NIS. 

N a u j i e j i 
metai jums 
siūlo fantas-

tiškas galimybes. Būtent 
to jums reikia ir apie tai 
jūs svajojote. Galite tikėtis 
puikaus starto. Jūs patirsi-
te didžiulį malonumą iš to, 
ką darote. Tik nesistenkite 
visame kame būti pirmas 
ir svarbiausias. Jei netoli-
moje praeityje elgėtės sa-
vanaudiškai ar prieš kolek-
tyvo interesus, šią savaitę 
gali išlįsti yla iš maišo.

ŽUVYS. 
S a v a i t ė s 

pradžią kuo 
daugiau bū-
kite vienas ir 

leiskite pailsėti tiek pro-
tui, tiek kūnui. Trumpa, 
bet nuožmi kova savaitės 
viduryje lems, ar apginsi-
te savo teises ir pozicijas. 
Naujieji metai davė jums 
šansą susirinkti daugiau 
pliusų anksčiau už kitus. 
Mokate veikti ne tik efek-
tyviai, bet ir efektingai. 
Nesikuklinkite siekdamas 
padaryti įspūdį.

• Kineskopinį televizorių 
Sony Trinitron. 54 cm 
įstrižainė. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Puikios būklės televizorių 
LG 32LJ510U.  81 cm 
įstrižainė, 2017 m. Be 
defektų. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• Kineskopinį televizorių 
Samsung su pulteliu. 54 cm 
įstrižainė. Tel. 8 605 80 900. 
Rokiškis

VAIZDO TECHNIKA

• Gal kas galėtų padovanoti 
veikiančią skalbimo mašiną. 
Tel. 8 611 30 496. Rokiškis
• Gal kas gali vienišai mamai 
padovanoti skalbimo mašiną. 
Tel. 8 604 00 701. Rokiškis
• Rašomąjį darbo (biuro) 
stalą. Pasiimčiau iš Rokiškio 
raj. Tel. 8 628 43 776. 
Rokiškis
• Gal kas galėtų padovanoti 
nedideles roges ar vaikiškas 
rogutes. Tel. 8 603 75 685. 
Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI

• Stacionarų kompiuterį 7 
Wind. 2 branduolių.  
Tel. 8 605 80 900. Rokiškis
• Veikiantį planšetinį 
kompiuterį Lenovo Tablet 
X-103F 2018. Skilęs, 
naudotis netrukdo. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 694 01 027. 
Rokiškis
• 3D spausdintuvą Ender 3v2 
su daug patobulinimu. Pei 

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

sheetBl touch, aluminium 
extruder, capricord tube ir 
kiti atspausdinti aksesuarai. 
Pilna komplektacija, dovanų 
Petg spool. Išbandyti galima 
vietoje. Spausdina puikiai. 
Kaina 170 Eur.  
Tel. 8 608 14 850. Rokiškis
• Geros būklės nešiojamąjį 
kompiuterį Lenovo. Baterija 
laiko apie 5 val. Parametrai 
geri. Lengvas, plonas.  
Tel. 8 647 10 234. Rokiškis

• Puikiai veikiantį Xiaomi 
Mi 9T 6/64 GB. Dėžė, 
dokumentai, kroviklis, 3 
dėkliukai. Kaina galutinė. 
Kaina 95 Eur.  
Tel. 8 693 77 422. Rokiškis
• Realme 7. Pilna 
komplektacija . Kaina 110 
Eur. Tel. 8 617 22 850. 
Rokiškis
• Seną veikiantį Samsung. 
Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 608 07 150. Rokiškis
• Naują telefoną Samsung 
Galaxy A22 5G 64 GB. Kaina 
180 Eur. Tel. 8 624 30 118. 
Rokiškis
• Xiaomi Redmi Note 10S. 
Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 688 09 949. Rokiškis
• Naują telefoną Xiaomi 
Redmi 9A. Yra 2 m. garantija. 
Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• Kaip naują Huawei P40 
Lite. Pilnas komplektas. 
Juodos spalvos. Kaina 100 
Eur. Tel. 8 647 10 234. 
Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• Erdvų 79 kv. m 4 
kambarių butą (perdarytas 
į 3 kambarius) Juodupėje. 
Didelis 6 m balkonas. Vonia 
ir tualetas atskirai. Lieka 
dalis baldų. Erdvus rūsys. 
Pirmas aukštas. Kaina 18500 
Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Įvairių dydžių namų 
valdos sklypus už miškų 
urėdijos. Graži vieta, geras 
susisiekimas, šalia yra 
autobusų stotelė.  
Tel. 8 657 75 999. Rokiškis
• Geroje vietoje Panemunėlio 
gelež. st. namą, ūkinius 
pastatus, pirtis, medinį 
garažą. Yra trifazis, 28 a 
žemės. Galima eiti ir gyventi. 
Tel. 8 614 19 157. Rokiškis
• Vieno aukšto mūrinį namą 
Stoties g. Miesto vanduo ir 
kanalizacija. Tinka gyventi 
ir komercijai. Reikalingas 
dalinis remontas. Daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 
35000 Eur. Tel. 8 611 47 542. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą 
bendrabučio tipo su baldais 
Taikos g. 19. 3 aukštas. Yra 
vonios kambarys, virtuvė. 
Tvarkingas, buvo atliktas 
remontas. Kaina 17000 Eur. 
Tel. 8 674 23 855. Rokiškis
• 3 kambarių butą Jaunystės 
g. 5 aukštas.  
Tel. 8 687 53 215. Rokiškis
• Sodo sklypą Steponyse. 
Kaina 1100 Eur.  
Tel. 8 602 44 370. Rokiškis

NEKILNOJAMASIS TURTAS
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• Pigiai veikiančias 
ciferblatines stalo svarstykles. 
Sveria iki 10 kg. Yra 
svarsčiai. Labai pravers prie 
ūkio darbų, lauko prekyboje. 
Tel. 8 650 97 026. Rokiškis
• Trifazį el. variklį.  
Tel. 8 682 31 964. Rokiškis
• Metalinę talpą. Galimas 
resyveris. 2,3 kub. m, sienelės 
storis 1 cm, svoris 1 t. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 623 38 045. 
Rokiškis
• Ramundas GM kokybiškus, 
be žievės ir kitų priemaišų 
medienos pjuvenų briketus 
RUF. Viename padėkle 
supakuota 960 kg. Kaina 
1 padėklo 213 Eur tame 
tarpe 9% PVM. Atsiėmimas 
Miškininkų 10, Rokiškis. Už 
papildomą mokestį galime 
pristatyti iki pirkėjo sandėlio. 
Kaina 213 Eur.  
Tel. 8 656 20 131. Rokiškis
• Iš Švedijos naudotas duris. 
4 vnt. Išmatavimai su stakta: 
plotis 89 cm, aukštis 207 cm. 
100 Eur/vnt.  
Tel. 8 623 38 045. Rokiškis
• Naujus įvairius kraunamus 
klausos aparatus. Čekų, 
vokiečių gamybos. Siunčiu. 
Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Jonava
• Naujus įvairius žvejybos 
tinklus. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 678 66 028. Jonava
• Juodą dujokaukę. Kaina 
5 Eur. Tel. 8 608 07 150. 
Rokiškis
• Metalines plastikines talpas 
kurui. Kaina 15 Eur.  

KITA Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Naudotą gerai veikiantį 
kempą 220 V MIG200. Kaina 
190 Eur. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis
• Žirgų mėšlą trąšai. 
Supakuotas maišuose. Kaina 
3 Eur. Tel. 8 670 97 023. 
Rokiškis
• Dujų balioną. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Naują durų pritraukėją. 
Baltos spalvos. Kaina 40 Eur. 
Tel. 8 605 22 544. Rokiškis
• Geros kokybės pjautą 
statybinę medieną. Atraižas 
ir malkas. Tel. 8 618 33 452. 
Rokiškis
• Arklinį plūgą sodybos 
papuošimui. Yra 3 vnt. 50 
Eur/vnt. Tel. 8 604 62 575. 
Rokiškis
• Savadarbę sulčių spaudyklą. 
Yra tarkavimo įrenginys su 
vienfaziu varikliu. Kaina 
250 Eur. Tel. 8 604 62 575. 
Rokiškis
• Naują modemą ZTE. Kaina 
75 Eur. Tel. 8 668 45 327. 
Rokiškis
• Sauskelnes. Už abi pakuotes 
12 Eur. (vienoje pakuotėje 
viena nuimta).  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Klevų sulą. 5 l - 3 Eur.  
Tel. 8 647 10 234. Rokiškis
• Naują elektrinę avių kirpimo 
mašinėlę. Kaina 130 Eur.  
Tel. 8 618 61 418. Rokiškis
• 3 l talpos stiklainius. 50 vnt. 
0,50 Eur/vnt.  
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Beveik naują paspirtuką 
Ninebot S4. Su papildoma 
baterija. Pravažiuota 15 km. 
Tel. 8 647 10 234. Rokiškis
• Šieną rulonais, medų. 
Atvežu. Tel. 8 671 89 551. 
Rokiškis

• Pigiai keramikines sienų 
plyteles. Žalsvos spalvos. 
Matmenys 15x15 cm. Kiekis 
apie 10 kv. m. Dėl kainos 
susitarsime.  
Tel. 8 650 97 026. Rokiškis
• Medines lauko dailylentes. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Terasines lentas, lapuočių 
dailylentes. Tel. 8 699 33 786. 
Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Storasienę 5 kub. m cisterną. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Įvairaus pjovimo medieną. 
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Silikatines plytas ir stiklo 
blokelius. Tel. 8 686 02 301. 
Rokiškis
• Granito trinkeles 10x10x5 
cm. 0,40 Eur/vnt.  
Tel. 8 623 38 045. Rokiškis
• Dulkių siurblį. Gali traukti 
ir išpusti vandenį. Didelės 
talpos. Kaina 300 Eur.  
Tel. 8 623 38 045. Rokiškis
• Labai galingą 50J betono 
atskėlimo plaktuką.  
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• Suveriamus standartinio 
garažo vartus.  
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• Elektrines obliavimo 
stakles. Obliavimo plotis 10 
cm. Dvifazis. Kaina 60 Eur. 
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Trifazį diskinį pjūklą. 
Išilginio ir skersinio pjovimo 
su 30 cm. obliavimu. Kaina 
170 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis

• Naują medinę valtį.  
Tel. 8 618 18 097. Rokiškis
• Motorinį dviratį. Kaina 
270 Eur. Tel. 8 627 31 058. 
Rokiškis
• Toyota Avensis Verso. 2002 
m., 2 l, D4D. Kaina 1250 Eur. 
Tel. 8 603 03 994. Rokiškis
• Dviračius. Mėlynas - 80 Eur. 
Raudonas (naujas) - 260 Eur. 
Tel. 8 659 64 181. Rokiškis
• Krosinį 125CC 4T. Viskas 
veikia. Kosmetiniai defektai, 
ratas galinis pabuktuotas, bet 
važiuoti netrukdo, grandinė 
pradėjo čiužėti. Šiltas, šaltas 
kurias be problemų. Pakeista 
daug naujų dalių. Ratai 14-17. 
Kaina 400 Eur.  
Tel. 8 673 35 817. Rokiškis
• VW Polo. 2005 m., 1,4 
l, 55 kW, TA iki 2022-
11. Sidabrinės spalvos. 
Elektriniai langai, 
veidrodėliai, parkavimas. 
Kaina 1250 Eur.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• VW Golf. 1996 m., 1,9 l, 47 

TRANSPORTO PRIEMONĖS

kW, TA iki 2022-10. Kaina 
380 Eur. Tel. 8 679 04 759. 
Kupiškis
• Mažai naudotą priekabą 
Belaz. Išmatavimai 125x187 
cm, yra kėlimo ratukas ir 
tentas. Galiojanti TA. Kaina 
510 Eur. Tel. 8 604 62 575. 
Rokiškis
• Mitsubishi Carisma. TA 
iki 05 mėn. Važiuoklė pilnai 
sutvarkyta naujomis dalimis. 
Važiavo 1 varžybas auto krose 
Bajorų trasoje. Yra kablys. 
Domina keitimas į motorolerį 
arba siūlome kainą. Tel. 8 695 
29 133. Rokiškis
• Tvarkingą Audi A4. 
2006-11, 2,0, 103 kW. 
Vieno velenėlio. Elektriniai 
langai, šildomos sėdynės, 
autopilotas, parkavimo 
davikliai. Iš Vokietijos. Kaina 
3200 Eur. Tel. 8 647 10 234. 
Rokiškis

• Automobilių supirkimas. 
Perkame daužtus, 
nevažiuojančius, gali būti tik 
kėbulas. Tel. 8 674 92 644. 
Rokiškis

PERKA

• Galingą dvikojį grūdų 
malūną, MTZ traktoriui 
kultivatorius - 2 vnt., 3 korpusų 
plūgą, diskinę šienapjovę, 
senovinę bulvių kasamąją 
(vienvagę).  
Tel. 8 625 69 078. Rokiškis
• Traktoriaus kablį.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Kompresorių T-150K, MAZ, 
KAMAZ. Nenaudotas. Kaina 
100 Eur.  
Tel. 8 620 25 947. Rokiškis
• 3 m noraginę sėjamąją, 
kombaino Niva du priekinius 
ratus, MTZ starterinį smagratį, 
MTZ vedamo tilto ratus, tilto 
įjungėją (razdatke).  
Tel. 8 626 61 092. Rokiškis
• Traktorius T-25. 2 vnt. 
Informacija telefonu. Kaina 
1250 Eur. Tel. 8 625 17 722. 
Kupiškis
• Mitsubisi dvitiltį 20AG su 
freza. TA 2 m. Freza 140 cm su 
naujais peiliais. Yra vagotuvas. 
Kaina kažkiek simboliškai 
derinama, tikrai ne šimtais. 
Netinka kaina negaišinkite nei 
mano nei savo laiko. Kupiškis. 
Kaina 5600 Eur.  
Tel. 8 675 88 304. Rokiškis
• Traktorių T-30-69. 2001 m., 
TA 2 m. Puikiai veikiantis. 
Platūs galiniai ratai, 1240 moto 

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

valandų. Kaina 4500 Eur.  
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Traktorinės priekabos 2PTS-4 
ašį, 50 Eur. Stebules, 2 vnt., 
po 15 Eur. Tel. 8 620 25 947. 
Rokiškis
• Nenaudotas kultivatoriaus 
spyruokles S formos.  25 vnt. 
Kaina 5 Eur.  
Tel. 8 620 25 947. Rokiškis
• Tvarkingą 3 korpusų plūgą. 
Yra priešplūgiai. Aria gražiai. 
Reguliuojamas užgriebis. 
Ardosi, galima arti ir su 2 
korpusais. Kupiškio raj. Kaina 
440 Eur.  
Tel. 8 695 29 133. Rokiškis

• Padangas R16 205/45 ir 
R15 185/65 M+S . Kaina 
60 Eur. Tel. 8 685 75 884. 
Rokiškis
• Audi ratus R17 5/112. 
Centras 66,6. Kaina 320 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• VW Golf 4 dalimis.  
Tel. 8 647 32 700. Kupiškis
• VW Transporter T5 T6 
dalimis. Originalų gruntuotą 
spoilerį. Kaina 120 Eur. Tel. 
8 695 64 629. Rokiškis
• VW Golf dalimis. 1,9 l, 74 
kW, TDI. Su pavarų dėže, 
variklį galima ir atskirai. 
Kaina sutartinė.  
Tel. 8 624 39 429. Rokiškis
• Variklių gaubtus.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Vasarines padangas 
mikroautobusui 195/70 
R15 C - 2 vnt. 215/70 R15 
C - 2 vnt. Tel. 8 605 03 052. 
Rokiškis
• Passat B5 B5+ dalimis. 1,9 
l, 96 kW. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 58 004. Rokiškis
• Audi A4 dalimis. 2007 
m., 2 l, TDI, 103 kW, 
universalas.  
Tel. 8 623 03 533. Rokiškis
• Audi A6 dalimis. 1999 m., 
1,9 l, TDI, 81 kW, sedanas. 
Tel. 8 623 03 533. Rokiškis
• VW ratlankius R14 su 
vasarinėmis padangomis. 4 
vnt. Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 614 35 329. Rokiškis
• Audi A6 dalimis. 2,5 l, TDI, 
103 kW. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• Audi A6 dalimis. 1999 m., 

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS
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1,9 l, TDI, 81 kW.  
Tel. 8 612 48 499. Kupiškis
• Vairus Audi - 120 Eur., VW 
- 90 Eur. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• Starterius, generatorius 
Audi, VW. Tel. 8 627 71 703. 
Rokiškis
• Audi 100 dalimis. 1994 m., 
2,5 l, dyzelis.  
Tel. 8 612 67 305. Rokiškis
• Škoda Octavia R15 5/112 
ratlankius. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Audi ratlankius R16.  
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• Škoda Octavia R18 5/112 
ratlankius 2020 m. su 
vasarinėmis beveik naujomis 
padangomis. Kaina 850 Eur. 
Tel. 8 685 75 884. Rokiškis
• 2000 m. VW Golf dalimis. 
85 kW. Turbiną, priekinius 
žibintus, galinius stop 
žibintus, dangtį, spyruokles, 
vairo kolonėlę ir kitas dalis. 
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• 1995 m. VW Passat dalimis. 
Priekinius žibintus, bamperį, 
radiatorių, galinį dangtį 
universalo ir kitas dalis.  
Tel. 8 674 92 644. Rokiškis
• BMW 320 E46 dalimis. 2 l, 
110 kW, mechaninė, 6 bėgių. 
Tel. 8 627 41 833. Rokiškis
• VW Passat B5 dalimis. 1,9 
l, 81 kW, universalas.  
Tel. 8 632 50 521. Kupiškis
• Vasarines padangas R15 
205/65. 2017 m. Likutis apie 
6 mm. 4 vnt. Kaina 15 Eur. 
Tel. 8 671 53 700. Anykščiai
• 2000 m. Renault Scenic 
ratus. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• 1998 m. VW Passat B5 
dalimis. Priekinius ir galinius 
žibintus, vairo kolonėlę, 
bagažinės uždangalą.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Audi A4 dalimis. 1998 m., 
1,9 l, 81 kW, TDI.  
Tel. 8 612 48 499. Kupiškis
• Opel Zafira galinį dangtį 
2001-2002 m.  
Tel. 8 605 80 900. Rokiškis
• VW Passat dalimis. 1998 
m., 1,9 l, TDI, 81 kW, 
sedanas. Tel. 8 612 67 305. 
Rokiškis
• Lietus ratlankius R15. Nuo 
Passat. Kaina 80 Eur.  
Tel. 8 624 08 147. Rokiškis

Teatralai nebuvo linkę skleisti propagandą, 
tačiau ir teatre rusų bei baltarusių kol kas nelaukiama

Rokiškio kraštas nuo 
seno garsėja giliomis tea-
trinėmis tradicijomis. Šiuo 
metu Rokiškio liaudies te-
atro kolektyvas yra sulau-
kęs kūrybinės brandos ir 
laikomas viena geriausių 
mėgėjų teatro trupių Lie-
tuvoje. Kaip žiniai, teatra-
lai – meno žmonės. Galbūt 
dalis jų į politinius įvykius 
žiūri tarsi iš šalies, suteik-
dami svarbą bendražmo-
giškiems dalykams, o ne 
karinėms strategijoms. 
Deja, tarptautinės sank-
cijos bei boikotas Rytų 
bloko šalims Rusijai bei 
Baltarusijai galioja ir čia. 
Tad teatrų festivalyje „In-
terrampa“ bei kituose su 
teatru susijusiuose rengi-
niuose bent jau kurį laiką 
rusų ir baltarusių nematy-
sime, kad ir kokie jie apo-
litiški būtų.

Bendravusių su Rokiškio 
teatru rusų bei baltarusių 
spektakliuose 
propagandos nejausdavo
Rokiškio kultūros cen-

tro vadybininkas, asoci-
acijos „Rokiškio teatras“ 
prezidentas ir aktorius, be 
to - dar ir Rokiškio Rudol-
fo Lymano muzikos moky-
klos direktorės pavaduo-
tojas – tiek titulų galime 
suskaičiuoti, kuriuos turi 
visiems rokiškėnams ži-
nomas Arūnas Skardžius. 
Pabandėme pasiteirauti, 
kaip atrodo dabartinė po-
litinė situacija, Rusijos 
bei Baltarusijos teatralų 
eliminavimas iš Lietuvoje 
vykstančių renginių, bū-
tent meno žmogaus akimis.

Pasak A. Skardžiaus, 
meno žmonės, kad ir iš 
valstybių agresorių, yra 
šiek tiek kitokie, nei mes 
manome apie jų tautą – 

jie nori atvykti, bendrauti, 
netgi atvykę nevengdavo 
pasisakyti, kad ne viskas 
jiems savose šalyse pa-
tinka, bet jie tiesiog yra 
priversti prisitaikyti. Tie-
sa, rusai visada dėdavosi 
esą didžioji nacija, tačiau 
tai spektakliams netruk-
dė. Rokiškio teatras drau-
gavo su Mogiliovo teatru 
Baltarusijoje, atvykdavo 
žmonės ir iš Peterburgo. 
Nenorėdavo šių valstybių 
žmonės kalbėti apie poli-
tiką savo šalyse. Atvežtų 
rokiškėnams parodyti su 
agresyvia politika sieja-
mų šalių teatrų spektakliai 
savo temomis būdavo ar-
timi Lietuvai, Rokiškiui. 
Kaip mano A. Skardžius, 
juose nesijausdavo kokios 
nors propagandos ar agi-
tacijos. Buvę netgi istori-
nio pobūdžio spektaklių, 
pavyzdžiui, apie Lietuvos 
Kunigaikštystės laikus, 
kur Lietuva buvo pavaiz-
duota tiesą atitinkančiame 
kontekste.

Kas dalyvaus festivalyje 
„Interrampa“, kol kas 
neaišku, bet rusų bei 
baltarusių nebus
Rokiškyje rudenį vyk-

davo tarptautinis teatrų 
festivalis „Interrampa“, 
kuriame dalyvaudavo ir 
rusai, ir baltarusiai, ir 
ukrainiečiai. Šiais metais 
rusų ir baltarusių nebe-
bus. Kodėl? Pirmiausia ir 
jie patys negalės išvykti iš 
savo valstybių dėl Rusijos 
bei Baltarusijos politikos. 
Ar atvyks ukrainiečiai – 
taip pat labai abejotinas 
klausimas, kadangi, kiek 
dabar su teatralais Ukrai-
noje bendraujama, jie 
sako, kad gins savo šalį, o 
ne vaidins. Į teatrų festi-
valį anksčiau buvo atvykę 
ispanai, prancūzai, olan-
dai, italai. Nežinia dar ir 
dėl Covid-19 situacijos, 
bet matyti, kad pandemi-
ja rimsta. Šių metų rudenį 
„Interrampoje“ tikimasi 
sulaukti latvių, estų, sve-
čių iš Sakartvelo.

Spektakliuose susipina 
tautų istorijos. Tai 
nestebina rusų nei 
baltarusių
A. Skardžius paminėjo 

du spektaklius, kurie galė-
tų būti įrodymas, kad meno 
žmonės į pasaulį žiūri, ne-
susikoncentruodami į politi-
ką. Rokiškio teatras pastatė 
spektaklį „Malyš“, susijusį 
su Rusija bei jos praeities 
politiniais įvykiais. Pjesės 
režisierius - Eligijus Dau-
gnora. Tai pjesė, kurioje 
vaizduojami dviejų „su-
keistų“ arba „susikeitusių“ 
lietuvių ir rusų šeimų liki-
mai, per kuriuos žvelgiama 
į tragiškus karo ir trėmimų 
įvykius. Tragiška Antro-
jo pasaulinio karo epocha 
vaizduojama žaismingai 
ir netgi komiškai, siekiant 
sukurti kontrastą anų laikų 
pragarui. Kaip pasakoja te-
atro atstovas A. Skardžius, 
patys rusai šį spektaklį įver-
tino puikiai. Šį spektaklį iš-
vydo ir žmonės Ukrainoje, 
kitose buvusiose Sovietų 

Sąjungos šalyse. Teatro va-
dovas paminėjo ir spektaklį 
„Svetima žemė“, susijusį su 
Gruzija (dabar – Sakartve-
las). Tai pasakojimas apie 
Sibiro platybėse, tremty-
je, susipynusius lietuvių ir 
gruzinų šeimų likimus. Šis 
rokiškėnų spektaklis taipogi 
buvo įvertintas puikiai netgi 
rusų bei baltarusių.

Teatras skyrė paramą 
Ukrainos Chmelnickio 
miestui
Teatro žmonės dėl Ukrai-

nos dabar daro tai, ką gali 
padaryti. Kadangi buvo 
bendraujama su Chmelnic-
kio teatru Ukrainoje, rinkta 
parama būtent šiam miestui. 
Kaip ji bus padalinta, dar 
niekas nežino. Kad Chmel-
nickio miestą ji pasiekė, tai 
jau yra aišku, tačiau ar pa-
rama bus skirta žmonėms, 
susijusiems su teatru, vargu. 
Tačiau, kaip sako A. Skar-
džius, svarbu daryti realius 
darbus.

Rita GRIGALIENĖ
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Kovo 15-oji, 
antradienis, 11 

savaitė.
Iki Naujųjų liko 291 diena.

Dangaus kūnai: 
Saulė teka 6.34 val., 
leidžiasi 18.22 val. 

Dienos ilgumas 11.48 val.
Mėnulis (priešpilnis) 

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:
Klemensas, Lukrecija, Tautas, 

Tautgintė, Tautginė, Lionginas, 
Raigardas

Rytoj:  Julijonas, Vaidotas, 
Norvaldė, Norvilė

Poryt: Gerda, Patrikas, Gentvila, 
Varūna, Gertrūda, Gendvilas, Vita

Europos vartotojų diena

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

44 m. pr. Kr. — buvo nužudytas 
romėnų diktatorius bei karvedys Ju-
lius Caesar (Julijus Cezaris).

1767 — gimė septintasis JAV 
prezidentas Andrew Jackson (Endriu 
Džeksonas).

1877 — Melburne įvyko pirma-
sis kriketo mačas tarp Australijos ir 
Anglijos; nugalėjo šeimininkai.

1903 — Britai užkariavo Nigeriją.

Šiandien 
Lietuvos 
istorijoje

1637 — gimė Kazimieras Jonas 
Sapiega, LDK valstybės ir karo vei-
kėjas. Mirė 1720 m.

1781 — gimė Juozapas Za-
vadskis, spaustuvininkas, knygų 
leidėjas. Mirė 1838 m.

1894 — gimė Nepriklausomos 
Lietuvos vidaus reikalų ministras 
Kazys Skučas. 1941 metais nužudy-
tas Butyrkų kalėjime Maskvoje.

1909 — gimė Jonas Žemaitis 
— Vytautas, karininkas, partizaninio 
pasipriešinimo Lietuvoje generolas, 
Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio 
pirmininkas. 1954 metais nužudy-
tas Butyrkų kalėjime Maskvoje.

1919 — gimė aktorė Ona Kna-
pkytė. Mirė 2008 m.

1939 — gimė poetas Mykolas 
Karčiauskas, rašęs vaikams ir jau-
nimui.

1941 — iš apyvartos išimti lie-
tuviški pašto ženklai.

Post scriptum
Melagiui platus kelias nueiti, 

bet siauras sugrįžti.

Ukrainietiškas varškės pyragas
TEŠLAI:
• 300 gramų miltų
• 110 gramų sviesto
• 1 žiupsnelis druskos
ĮDARUI:
• 400 gramų varškės 9%
• 3 vienetai kiaušinių
• 50 gramų cukraus (naudojau rudą-
jį, bet tinka ir paprastas)

1. Įdarui sumaišyti varškę, kiaušinius ir rudąjį cukrų. Nereikia maišyti iki vientisos 
masės - palikite ir stambesnių varškės gabaliukų.
2. Kubeliais pjaustytą šaltą sviestą, miltus ir žiupsnelį druskos pirmiausia trinti 
tarp pirštų formuojant trupinius, o tada suminkyti. Tešla gausis labai trapi.
3. Kepimo formą (naudojau 16cm skersmens nuimamais kraštais) padengti kepi-
mo popieriumi arba ištepti sviestu. Jos dugną ir sieneles padengti sviestine tešla.
4. Į tešlos krepšelį sudėti varškės masę.
5. Kepti iki 200 laipsnių įkaitintos orkaitės viduryje apie 30 minučių - iki pyragas 
gražiai paruduos.
6.Patiekiant galima pagardinti uogų padažu arba mėgiama uogiene.
Patarimai: Ukrainiečiai dar mėgsta į varškės masę įmaišyti razinų arba vyšnių.www.rokiskiosirena.lt

Tarybos posėdyje patvirtintas planas dėl rajono mokyklų, 
gautas tarybos narių leidimas įvairiems formalumams

Ankstesniame savival-
dybės tarybos posėdyje, 
vykusiame 2022 m. vasa-
rio 23 d., didesnių disku-
sijų sulaukė tik du spren-
dimų projektai – dėl šių 
metų biudžeto bei moky-
klų pertvarkos plano pa-
tvirtinimo. Visiems spren-
dimams dauguma tarybos 
narių pritarė. Dalis pasiū-
lymų – viso labo formalu-
mai.

Vyriausybės nutarimai 
diktuoja sąlygas dėl 
mokyklų ateities
Klausimas dėl mokyklų 

pertvarkos - gana opus dau-
gelyje savivaldybių. Mies-
telių gimnazijos Vyriausy-
bės požiūrio dėka atsidūrė 
ties išnykimo riba. Kasmet 
Lietuvoje gimsta vis mažiau 
vaikų, tad nenuostabu, kad 
mažėja ir mokinių. Taupy-
dama lėšas ir motyvuodama 
geresnės mokymo kokybės 
siekimu, Švietimo, mokslo 
ir sporto ministerija iškė-
lė tam tikrus reikalavimus 
mokykloms dėl moksleivių 
skaičiaus, o savivaldybės 
buvo priverstos paklusti.

Nepritarimą pertvar-
kos 

planui išsakė keletas 
politikų
Tarybos posėdyje kai 

kurie politikai pasisakė 
nepritarsiantys sprendimo 
projektui. Lina Meilutė – 
Datkūnienė, Lietuvos vals-
tiečių ir žaliųjų sąjungos 
atstovė, sakė nepalaikanti 
sprendimo dėl bendrojo 
ugdymo mokyklų tinklo 
pertvarkos bendrojo plano 
patvirtinimo, kadangi šis 
klausimas kelia diskusija: 

iškyla problema dėl mo-
kinių pavėžėjimo, atvyks-
tantiems iš kaimo vietovių 
mokiniams ilgėja laikas, 
praleistas ne namuose. Mo-
kyklų pertvarkos planas tu-
rės įtakos ir Tūkstantmečio 
mokyklų projekto įgyvendi-
nimui.

Egidijus Vilimas: „Ne-
konkretumas ir nežiniai 
paspartina kaimo mokyklų 
griūtį“. Šis tarybos narys 
pasisakė taip pat nepalai-
kysiantis sprendimo projek-
to. Jis taip pat nepritarė „iš 
aukščiau“ nuleistam ugdy-
mo kokybės suvokimui.

Gintaras Girštautas: „Tai 
ne tas kelias, kuriuo turėtu-
me eiti. Kviečiu gerbiamuis 
tarybos narius nepritarti 
sprendimo projektui“.

Stasys Meliūnas iš anks-
to pasisakė balsuosiantis 
prieš sprendimo projektą, 
nes programa yra skubota, 
neįsiklausyta į regionų mo-
kyklų bendruomenes.

Vis tik sprendimas priim-
tas ir turės būti vykdomas. 
16 tarybos narių palaikė 
bendrojo ugdymo mokyklų 
tinklo pertvarkos bendrąjį 
planą, 5 buvo prieš, o 3 su-
silaikė. Deja, kaip matome, 
palaikančių buvo daugiau...

Didžiausi pokyčiai 
mokyklose numatomi 
2024 metais
Kas keisis rajono moky-

klose? Rokiškio Juozo Tu-
mo-Vaižganto gimnazija bei 
Rokiškio Senamiesčio pro-
gimnazija iki 2025 metų – be 
struktūrinių pakitimų. Prie 
Rokiškio Juozo Tūbelio pro-
gimnazijos 2024 metais bus 
prijungta Rokiškio pagrindi-
nė mokykla. Kaip minėjome, 
Rokiškio pagrindinė moky-
kla iki 2024 m. rfugsėjo 1 d. 
bus prijungta prie Rokiškio 
J. Tūbelio progimnazijos. 
Neaiškioje, keliančioje klau-
simų dėl išlikimo situacijoje 
atsidūrė keletas rajono gim-
nazijų: Juodupės, Kamajų A. 
Strazdo, Obelių ir Pandėlio. 
Jų likimas spręsis 2024 me-
tais, kai bus sprendžiama, ar 
užtenka mokinių, kad būtų 
suformuota trečia gimnazijos 
klasė. Rokiškio rajono Pane-
munėlio mokykloje – dau-
giafunkciame centre nutrau-
kiamas pradinis ugdymas jau 
nuo kitų mokslo metų.

Kaip anksčiau pasisakė 
dalis rajono švietimo speci-
alistų, gali būti, kad Vyriau-
sybės nuostatos kaimiškųjų 
mokyklų atžvilgiu dar keisis, 
todėl šis planas dar nėra galu-

tinis nuosprendis rajono gim-
nazijoms.

Tvirtintos ataskaitos bei 
planai 2022 metams ir 
vykdyti kiti formalumai
Kiti savivaldybės spren-

dimai, kurie šiuo metu jau 
galioja:

patvirtintas savivaldybės 
2022-2024 metų strateginės 
veiklos planas;

nustatytas didžiausias leis-
tinas darbuotojų pareigybių 
skaičius Rokiškio rajono sa-
vivaldybės biudžetinėse įs-
taigose;

kontrolės komitetas patei-
kė 2021 metų veiklos ataskai-
tą bei pasitvirtino 2022 metų 
veiklos programą;

pritarta 21021 metų kaimo 
veiklos programos lėšų pa-
naudojimui;

patvirtinta Rokiškio rajo-
no savivaldybės aplinkos ap-
saugos rėmimo specialiosios 
programos 2021 metų prie-
monių vykdymo ataskaita bei 
2022 metų sąmata;

papildytas renovuojamų 
daugiabučių namų sąrašas 
dviem daugiabučiais - P. Šir-
vio g. 9, Rokiškyje, ir Jaunys-
tės g. 8, Rokiškyje;

Lietuvos nacionalinės 
Martyno Mažvydo bibliote-
kos patikėjimo teise valdomą 
valstybės ilgalaikį materia-
lųjį turtą nuspręsta perduoti 
savivaldybės nuosavybėn, o 
ši turtą patikėjimo teise ati-
duoda Rokiškio rajono sa-
vivaldybės Juozo Keliuočio 
viešajai bibliotekai. Šis turtas 
– kompiuteris bei virtualios 
realybės akiniai;

savivaldybė perdavė  UAB 
Panevėžio regiono atliekų 
tvarkymo centrui antrinių ža-
liavų surinkimo konteinerius, 

kurių likutinė vertė nurodo-
ma 1.00 euras;

leista išnuomoti viešo 
konkurso būdu 3 metams 
Rokiškio rajono savivaldybei 
nuosavybės teise priklausan-
tį Rokiškio baseino pastate 
esančias 1 kv. m. patalpas, 
kurių paskirtis numatoma 
karštų gėrimų aparatui statyti;

leista steigiamai asociaci-
jai „Sartai mano kraštas“ įre-
gistruoti asociacijos buveinę 
Rokiškio rajono savivaldybei 
nuosavybės teise priklausan-
čiame pastate;

pakeistos kai kurios nuos-
tatos dėl socialinio būsto nuo-
mos;

sumažinti Rokiškio kultū-
ros centro mokamų paslaugų 
įkainiai;

Patvirtinta savivaldybės 
jaunimo reikalų tarybos 2021 
metų veiklos ataskaita;

savivaldybės bendruome-
nės sveikatos tarybos 2021 
metų veiklos ataskaita bei 
2022 metų veiklos planas pa-
tvirtinti;

patvirtinta savivaldybės 
visuomenės sveikatos rėmi-
mo specialiosios programos 
priemonių vykdymo 2021 
metų ataskaita;

taryba sutiko, kad viešoji 
įstaiga Rokiškio psichikos 
sveikatos centras būtų reor-
ganizuota ir prijungta prie 
viešosios įstaigos Rokiškio 
pirminės asmens sveikatos 
priežiūros centro iki 2023 m. 
sausio 1 d.

Kitas Rokiškio rajono sa-
vivaldybės tarybos posėdis 
vyks 2022 m. kovo 25 d. Po 
truputį aiškėja ir darbotvar-
kė, tačiau kol kas tik maža 
dalis sprendimų projektų yra 
paviešinta.

Rita GRIGALIENĖ
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Kovo 16 d. Naktį -1
Dieną 8

PR, 
3-8 m/s

Kovo 17 d. Naktį -3
Dieną 6

PR,
3-8 m/s

Kovo 18 d. Naktį -5
Dieną 7

ŠV,
3-8 m/s

Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

2022-03-1515 psl.

Orų prognozė kovo 16-18 d.PRO MEMORIA
Juodupės seniūnija
GINTAUTAS GURKLYS 1950-02-15 - 2022-03-08
Pandėlio seniūnija
ALDONA ONA KUTRIENĖ 1928-06-06 - 2022-03-09
Rokiškio kaimiškoji seniūnija
ALFONSAS STANKUS  1946-01-09 - 2022-03-06

Europinis sertifikatas Skemų socialinės globos namams – 
paslaugų kokybės įrodymas

Šių metų kovo mėnesio 
pradžioje Rokiškio krašto 
(ir ne tik) žmones pasiekė 
žinia apie Skemų socia-
linės globos namų gautą 
sertifikatą EQUASS. Šie 
socialinės globos namai – 
antra pagal dydį tokio tipo 
įstaiga Lietuvoje. Turbūt 
daugelis dar atsimena 
prieš porą metų kilusį 
triukšmą dėl neva skriau-
džiamų Skemų socialinės 
globos namų gyventojų. 
Galbūt kai kam susifor-
mavo ir atitinkamas šios 
įstaigos įvaizdis, kad čia 
gali būti naudojama prie-
varta prieš proto bei psi-
chikos negalią turinčius 
žmones. Gautas sertifika-
tas turėtų padėti sugriauti 
mitus apie panašaus pobū-
džio įstaigas bei ypatingai 
– apie šią. Už ką šis serti-
fikatas išduodamas, kokie 
reikalavimai jo gavimui, 
kas keisis įstaigoje, gavus 
minėtą įstaigos įvertinimą, 
bei kuo gyvena įstaiga, 
paklausėme Skemų socia-
linės globos namų direk-
toriaus pavaduotojos soci-
aliniams reikalams Gretos 
Giriūnaitės.

Įstaigos gyventojai gali 
džiaugtis aktyviu 
gyvenimu
Pirmiausia paminėsime, 

kad vien peržvelgus Skėmų 
socialinės globos namų tin-
klalapį – jokios užuominos 
apie galimus globotinių var-
gus nerasime: ten puikuojasi 
nuotraukos bei vaizdo įrašai 
apie paminėtą Kovo 8-ąją, 
triukšmingai švęstas Užga-
vėnes, Vasario 16-osios mi-
nėjimą ir netgi Šv. Valentino 
dieną. Visų švenčių bei iš-
vykų neįmanoma išvardinti. 
Kaip sako G. Giriūnaitė, sti-
priai pažengta buvo per pas-
taruosius metus. Be dėmesio 
darbuotojų sąlygoms, buvo 
kelti reikalavimai įstaigos 
gyventojų kokybei. Skirtas 
dėmesys globotinių įgalini-
mui, jų teisių tobulinimui, 
pagerinta įstaigos infras-
truktūra (kuriamos lentelės - 
nuorodos sunkiau besiorien-
tuojantiems gyventojams, 
sumontuota lauko terasa, 

kur gyventojai gali valgyti, 
leisti laiką, pradėtas akty-
vesnis bendradarbiavimas 
su vietos bendruomenėmis, 
nevyriausybinėmis organi-
zacijomis...

Atlaikė griežtą 
vertinimą
Pirmiausia kilo klausi-

mas, ką reiškia santrumpa 
EQUASS. Angliškai tai - 
The European Quality in 
Social Services, kas, ver-
čiant pažodžiui, reikštų Eu-
ropos socialinių paslaugų 
kokybė. 

Ši sistema apima 10 ko-
kybės principų. Sertifikatas 
gaunamas, dvejus metus 
diegiant įstaigoje įvairias 
socialinio darbo naujoves, 
metodus, gerinant darbuo-
tojų darbo sąlygas, pra-
plečiant pareigų atlikimo 
reikalavimus ir suderinus 
juos su Europos Sąjungos 
reikalavimais, taip pat di-
dinant gyventojų gyvenimo 
kokybę, teisių užtikrinimą, 
integraciją į visuomenę, ak-
tyvesnį paslaugų teikimą, 
įtraukiant vietos bendruo-
menes ir gaunant paslaugas 
už įstaigos ribų. Kaip sako 
G. Giriūnaitė, tokiai didelei 
įstaigai, kuri turi tik dešim-
čia gyventojų mažiau nei 
didžiausia tokio tipo įstaiga 
Lietuvoje, gauti šį kokybės 
sertifikatą buvo didžiulis iš-
šūkis. Didelėje įstaigoje yra 
sudėtingas visų joje vyks-
tančių procesų valdymas 
ir vadyba, sudėtinga keisti 
visų darbuotojų požiūrį į 
darbą, bet... įstaigai vis tik 

pavyko. Globos namai buvo 
griežtai vertinami, turėjo su-
rinkti nustatytą balų skaičių, 
atlaikyti išorinio bei vidi-
nio auditų patikrinimus, o 
pažangą įvertino auditoriai 
tiek Lietuvoje, tiek Briuse-
lyje.

Tobulintos taisyklės bei 
kiti įstatyminiai dalykai
Prie globotinių sąlygų 

įstaigoje gerėjimo turėjo 
prisidėti ir įstatyminės ba-
zės pagerinimas – sukurta 
15 naujų tvarkų, aprašų, 
koncepcijų. Remiantis pati-
krinimo rezultatais, matyti, 
kad buvo gerinamos dar-
buotojų darbo, priėmimo į 
pareigas, išsaugojimo darbo 
vietoje sąlygos. Buvo įdieg-
ta nuolatinio tobulėjimo 
sistema, patobulintas visas 
vadybinis - administracinis 
darbas, ypatingas dėmesys 
skirtas aiškesniam atsako-
mybių paskirstymui.

Svarbiausi dalykai: 
įdarbinimas, 
savanorystė bei 
mokymasis
Įstaigos direktoriaus 

pavaduotoja įvardijo tris 
reikšmingiausius pasieki-
mus. Svarbiu pasiekimu G. 
Giriūnaitė įvardijo gyven-
tojų įdarbinimą – per praei-
tus metus pradėjo dirbti du 
įstaigos gyventojai.

„Patikėkite, tai yra daug, 
žinant žmonių su psichine 
ir proto negalia stigmas“, 
- džiaugėsi direktoriaus pa-
vaduotoja. Antruoju svar-
biu pasiekimu pašnekovė 

įvardijo savanorystę. „Nors 
pas mus ateina nemažai 
savanorių iš visuomenės, 
tačiau dabar aktyviau pra-
dėta įgyvendinti gyvento-
jų savanorystė - turime 19 
savanorių, kurie yra su-
darę savanorystės sutartis 
su kitomis įstaigomis ar 
organizacijomis. Gyven-
tojai važiuoja savanoriauti 
į Rokiškio krašto muziejų 
ir jo padalinius. Aktyviau-
siai bendradarbiaujama su 
Obelių istorijos muzieju-
mi. Kitos savanorystės vie-
tos - Raudonojo Kryžiaus 
Rokiškio skyrius, Velykal-
nio bendruomenė, Utenos 
gyvūnų globos namai ir 
kitos.“ – vardijo vadovė. 
Trečioji svarbi sritis - gy-
ventojų mokymasis. Pasiro-
do, socialinės globos namų 
gyventojai aktyviai mokosi 
- dalyvavo kompiuterinio 
raštingumo mokymuose, 
įvairiose konferencijose, 
kurios atitinka gyventojų 
poreikius. Net 6 socialinės 
globos namuose gyvenan-
tys negalią turintys žmonės 
pradėjo mokytis Rokiškio 
profesinio mokymo centre, 
kur planuoja įgyti virėjo 
profesiją. Tikimasi, kad 
nuo naujų mokslo metų 
asmenys su specialiaisiais 
poreikiais turės galimybę 
mokytis ir kitų profesijų.

Mirčių dėl koronaviruso
nebūta
Nors visuomenėje do-

mėjimasis situacija dėl Co-
vid-19 nuslopo, dėmesį pa-
traukus kitoms aktualijoms, 

vis tik ši infekcija dažnai 
socialinės globos įstaigai 
pandemijos laikotarpiu 
pridarė keblumų. Paklau-
sėme, kokia situacija dėl 
šio susirgimo buvo (yra) 
Skemų socialinės globos 
namuose. Pasak G. Giriū-
naitės, dalis darbuotojų šia 
infekcija prasirgo, o pasku-
tinioji atmaina nepasireiškė 
sunkesniais simptomais, 
darbuotojai gana greitai 
pasveikdavo ir grįždavo į 
darbus. Buvo ir sergančių 
gyventojų, tačiau didelė 
jų dalis „sirgo“ besimpto-
mėmis formomis. Kadangi 
gyventojai ir darbuotojai 
buvo nuolat testuojami, 
atsirasdavo labai daug be-
simptomių atvejų. Mirčių 
dėl koronaviruso įstaigoje 
nebuvo, nors buvo gyven-
tojų, kurie jautė ligos požy-
mius, tačiau jie nebuvo la-
bai stiprūs ar reikalaujantys 
didesnės medikų pagalbos.

Pandemijos laikotarpiu 
buvo sunkiausia 
užtikrinti susitikimus su
kitais žmonėmis
Vis tik iššūkių būta. „Vie-

nas didžiausių iššūkių pan-
demijos metu vis tik buvo ir 
yra aktyvios gyventojų in-
tegracijos užtikrinimas, kai 
yra ribojami susitikimai su 
kitais žmonėmis, kai nega-
lime daryti didelių renginių, 
kviestis atvykti nevyriausy-
binio sektoriaus ar kitų or-
ganizacijų, kai negalime tu-
rėti daug ir pastovaus gyvo 
kontakto, kas mūsų gyven-
tojams būtina. Šiuo metu 
neribojame bendravimo ar 
susitikimų, tačiau esant di-
desniam susirgimų skaičiui, 
teko riboti ir gyvus susitiki-
mus su artimaisiais. Tokiais 
atvejais gelbėja nuotolinio 
bendravimo priemonės“, - 
dalinosi išgyvenimais dėl 
pandemijos įstaigos atstovė.

Direktoriaus 
pavaduotoja socialiniam 
darbui Greta Giriūnaitė 
labiausiai norėtų, kad 
keistųsi požiūris į tokią 
negalią turinčius 
žmones
Svarbiausias klausimas 

– kas keisis įstaigoje, gavus 

EQUASS sertifikatą.
„Aš, kaip vadovas ir kaip 

žmogus, labiausiai norė-
čiau, kad keistųsi požiūris 
į žmogų, turintį psichinę ir 
proto negalią. Manau, kad 
EQUASS sudarė galimybę 
žengti didelį žingsnį į to po-
kyčio pusę, nes stipriai kei-
tėsi ir darbuotojų požiūris. 
Ankstesnė socialinė sistema 
buvo daugiau nukreipta link 
to, kad reikia izoliuoti šią 
negalią turinčius asmenis. 
Dabar viskas apsisuko 180 
laipsnių – siekiame aktyvios 
integracijos, gyventojų išė-
jimo gyventi savarankiškai 
ar į apsaugotą būstą, per-
sikėlimo į grupinio gyve-
nimo namus, kuo didesnio 
asmeninio savarankiškumo, 
gebėjimo lygiavertiškai ir 
lygiateisiškai dalyvauti vi-
suomenės gyvenime, dirbti 
ir užsidirbti, o ne gyventi 
iš valstybės suteikiamos 
išmokos, mokytis ir nuolat 
tobulėti.“ – pasakojo G. Gi-
riūnaitė.

Sieks darbais įrodyti, 
kad verti EQUASS 
sertifikato
Papasakota ir apie tai, 

kas keitėsi darbuotojams:
- Buvo patobulinta įs-

taigos skundų bei pageida-
vimų sistema: tiek gyven-
tojams, tiek darbuotojams. 
Pakoreguoti darbuotojų 
pareigybės aprašymai, di-
desnis psichosocialinės 
rizikos veiksnių darbe už-
tikrinimas, pradėti vykdyti 
vidiniai mokymai įstaigoje, 
pradėti organizuoti susirin-
kimai skyriuose, teminės 
diskusijos su gyventojais, 
sutvarkyta visuose sten-
duose ir skyriuose esanti 
laisvai prieinama informa-
cija, skirta gyventojams 
ir darbuotojams. Šie visi 
pokyčiai buvo įvardyti ir 
EQUASS auditorių, kaip 
pažangos pokyčiai mūsų įs-
taigoje, todėl sieksime dar 
labiau stengtis ir įrodyti, 
kad esame verti šio sertifi-
kato bei europinio moder-
nias socialinės globos pas-
laugas teikiančios įstaigos 
vardo.

Rita GRIGALIENĖ



2022-03-15 16 psl.

Leidžiamas antradieniais ir
penktadieniais
Laikraščio tiražas – 3000 egz.
Redakcija už skelbimų, reklamos 
ir užsakomųjų straipsnių turinį 
neatsako

ISSN 2351-7433 Neturint raštiško UAB Rokiškio Sirena sutikimo, bet kokią laikraščio „Rokiškio Sirena” informaciją kopijuoti ir platinti griežtai draudžiama

Leidėjas – UAB „Rokiškio Sirena“, Nepriklausomybės a. 12, Rokiškis,
 Tel. 8 666 76777 reklama@rokiskiosirena.lt
Skelbimai priimami: www.rokiskiosirena.lt, UAB Zirzilė, Panevėžio g. 12-1 Rokiškis
Spausdina - UAB „Vakarų spaustuvė”

ANEKDOTAI

Važiuoja autostrada 
ūkininkai. Vyras ir 
klausia žmonos:

– Ko ta mūsų karvė 
bėga tokiu greičiu kaip 
ir mes, ir mirkčioja 
akim?

Žmona atsako:
– Petrai, posūkį 

daro.
***
Ryte vyriškis sunkiai 

prasikrapšto akis,eina 
į vonią ir žiūri į 
veidrodį. Veidas visas 
apdraskytas, po akim 
mėlynė, marškiniai 
suplėšyti.

– Velnias, ir vėl 
ateiviai buvo pagrobę.

***
Pianistas sako 

draugei:

– Šį vakar aš grosiu 
tik tau.

– Nebūk toks 
pesimistas, tikrai ateis ir 
daugiau žmonių.

***
Petriukas klausia 

tėčio:
– Tėti, atspėk, koks 

traukinys labiausiai 
vėluoja?

– Eeee... Nežinau... O 
koks?

– Tas, kurį beveik 
prieš metus žadėjai man 
padovanoti gimtadienio 
proga!

***
Kavinėje vaišinasi 

vyriškis. Geria svaigalus. 
Pro šalį eina vienuolė. 
Susiduria su vyriškio 
žvilgsniu ir ima 

priekaištauti:
– Kaip tu gali vėjais 

leisti gyvenimą šitokiame 
nedorybės liūne?!

– Čia gi jokios 
nedorybės, sesute...

– Ana, – piktokai 
prisistato vienuolė.

– Taigi, Ana. Normalu. 
Aš gurkšnoju.

– Tai irgi rūstina 
Dievą, – sako vienuolė.

– O tu, sese Ana, esi 
ragavusi bent sykį? – 
klausia vyriškis.

– Ne! – piktinasi 
vienuolė.

– Tai kaip gali 
smerkti? Va, nupirksiu 
tau gėrimo, kai 
paragausi, tada...

– Jokiu būdu! Žmonės 
matytų, kad vienuolė 

geria svaigalus...
– Aš paprašysiu, kad 

tau įpiltų į puodelį, – 
sako vyriškis.

Vienuolė nenoromis 
nusileidžia. Vyriškis 
nueina prie baro ir sako:

– Man dvi taures 
degtinės, bet vieną 
supilkit į arbatos puodelį.

Barmenas atsigręžia:
– Ką, vėl ta sesuo 

Ana?
***
Vieną kartą žmogelis 

nudazė savo kiemo tvorą 
raudonai, ir ateina jis 
ryte, žiūri ten sėdi du 
durniai ir laižo tvorą

Vakare kai jau tvora 
buvo visa nulaižyta 
žmogus nudažė ją žalia 
spalva ateina ryte žiuri 
sėdi du durniai ir nelaižo 
tvoros. Klausia žmogelis:

– Ko jūs nelaižote 
tvoros?

– Na, na juk ji dar 
neprinokusi žalia o turi 
būti raudona!

***
Viena šeima turejo 

papūgą, kuri kas tik 
atsitinka tuoj viską 
papasakoja vyrui. Atejo 
kartą pas moterį meilužis 
ir kad papūga nieko 
nematytų uždengė narvą. 
Sėdi papūga narve ir 
girdi kaip meilužis sako 
moteriai:

– Tu nusirenk ir 
pasilenkus įsikibk 
į palangę, o aš 
pasikabinsiu ant liustros, 
įsisiubuosiu ir šoksiu 
ant tavęs, tokiu būdu ir 
pasimylėsim.

Tada pasigirsta 
papūgos balsas is narvo:

– Nupjaukit man 
liežuvi, bet aš turiu tai 
pamatyti!

***
Susiruošė Vilkas, 

Zuikis ir Chameleonas į 

Kiniją. Vilkas ir sako:
– Mane visi vadins Vil 

Vil.
– O mane tai Zui Zui,–

sako Zuikis.
Ir nuo tada 

Chameleonas nebenori 
važiuoti į Kiniją.

***
Grįžta šernas į 

mišką. Asiliuko namą 
nugriauna, lapę užmuša, 
o pelėdą išprievartauja. 
Priena prie Mikės 
Pūkuotuko namo 
pabeldžia į duris ir 
klausia:

– Ar yra kas namie?
– Ne, nėra, o ką jam 

perduoti?
– Pasakyk, kad 

Knysliukas grįžo iš 
kariuomenės grįžo.

***
– Girdėjau, tavo 

žmona labai taupi? – 
paklausė vienas draugo 
suvalkiečio.

– Labai! – atsakė šis 
su pasididžiavimu. 

– Ji netgi žiūrėdama 
vieną akį užmerkia 

– Tausoja regėjimą.
***
Suvalkietis semia 

vandenį kibiru iš kūdros 
ir pila žemėn. Praeivis 
klausia:

– Ką gi tu čia, 
žmogau, darai?

– Noriu išsemti 
vandenį iš balos.

– Tu ką?! Iš proto 
išsikraustei?

– Išsikraustytum ir tu, 
jei paskandintum muilą.

***
– Ką mezgi, močiute?
– Megztinį, vaikeli.
– O kodėl taip skubi?
– Noriu suspėti, 

kol nesibaigė šis siūlų 
kamuolėlis.

***Futbolo rungtynių 
salėje pirmoje eilėje sėdi 
Petriukas. Draugas jo 

klausia:
– Iš kur gavai 

bilietą?
– Iš brolio, – atsako 

Petriukas.
– O kur brolis?
– Namie. Ieško 

bilieto.
***
Senelė anūkėliui:
– Ar pasidalinai 

su sesute obuolius, 
kuriuos atnešiau?

– Ooo! Taip, senele. 
Atidaviau jai didžiąją 
dalį – sėklytes. Galės 
pasisodinti! Oho, 
kokios obelys išaugs!

***
Ateina karlsonas į 

parduotuvę ir sako:
– Ar parduodate 

perdegusias lemputes?
– O kam jums jos 

reikia?
– Noriu įsirengti 

tamsų kambariuką.
***
– Na, ir kaip mano 

metodas nuo nemigos? 
Veikia?

– Vis skaičiuoju. 
Pavyzdžiui, vakar 
suskaičiavau iki 367 
899!!!

– Ir užmigote?
– Ne. Jau buvo 

laikas keltis.
***
Žmona dūsauja:
– Kaip viskas įgriso! 

Noriu imtis kažko 
ypatingo, ko nors, ko 
dar nesu dariusi…

– O, tai labai gerai! 
– atsiliepia vyras. – 
Suadyk man kojines.

***
– Tėveli, ar užaugęs 

galėsiu daryti viską, 
neklausdamas mamos 
leidimo?

– Taip, sūneli.
– Tai kada tu, tėveli, 

užaugsi?

• Kviečius. Miežių, žirnių, 
kviečių miltus (maišyti). 
Galiu atvežti. 
Tel. 8 684 14 283. Rokiškis

AUGALAI

• Praktiškai naują tik 
surinktą labai dailų 
medinį rašomąjį stalą 
(IKEA). Surinktas stovėjo 
nenaudojamas. Kaina 97 
Eur. Tel. 8 676 19 069. 
Rokiškis
• Geros būklės tvirtą stalą. 
Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis

• Metalinį stalą maisto 
gaminiams ruošti. Viršus ir 
stalčius aliuminiai. Aukštis 
– 0,85 m, ilgis – 1,10 m, 
plotis - 0,65 m. Kaina 73 
Eur. 
Tel. 8 686 51 571. Utena
• Dvi spinteles prie lovos. 
Kaina už abi 50 Eur. 
Tel. 8 603 03 994. Rokiškis
• Mažai naudotą kompresinį 
nuo pragulų čiužinį. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 681 58 849. 
Rokiškis

BALDAI

• Dovanoju rašalinį 
spausdintuvą. 
Tel. 8 650 97 026. Rokiškis
• Dovanojame minkštą kampą 
su miegama dalimi. Išsinešti 
patiems. Tel. 8 646 05 345. 
Rokiškis
• Dovanojami šuniukai. Gimę 
sausio 28 d. Mama maišyta 
vilkšunė, tėvas nelabai žinomas. 
Tel. 8 674 65 910. Rokiškis

DOVANOJA
• Raudonos spalvos vyrišką 
žieminę striukę. XXL dydis. 
Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Juodos spalvos ilgą žieminę 
striukę su kapišonu. XXL 
dydis. Kaina 55 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis
• Juodos spalvos odinius 
moteriškus sportinius batelius 
lenktu padu. 40 dydis. Kaina 
32 Eur. Tel. 8 695 74 290. 
Rokiškis
• Gelsvos spalvos odinius 

moteriškus sportinius batelius. 
38 dydis. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis

DRABUŽIAI/AVALYNĖ


