
Nepriklausomas rajono laikraštis

Nepriklausomas rajono laikraštis Kaina 0,78 Eur

2022 m. kovo 22 d., antradienis Nr. 23 (899)

Norintiems nemokamai odontologinę pagalbą 
teikti gydytojams - keblumai

Interviu su seniūnu: Vytautas Stakys pažadėjo, 
kad Jūžintai ir toliau žydės

3 p.

13 p.

Paraiškos apsisaugoti nuo vilkų – 
nuo balandžio 1-osios 14 p.

6 p.

Nors kai šaudo patrankos, 
mūzos tyli, Arūnas Augutis 
nestokoja darbų

4 p.
Režisierius Eligijus Daugnora 
palieka teatrą: „Teatras yra 
galimybė padaryti neįmanoma“

5 p.
Giedrius Kujelis: kiekvienas 
istorikas istoriją mato savaip

7 p.

Ir kas tos vorų ar pelių 
baimės, palyginus su kova 
kare? Istorija apie tai, kaip 
baimės atsiranda ir dingsta



Nepriklausomas rajono laikraštis

2022-03-22 2 psl.

Rokiškio autobuso parkas 
įsigijo 2 autobusus

Rokiškio autobuso 
parkas įsigijo 2 autobu-
sus.

 
Vienas iš jų keleivius 

vežios tik miesto marš-
rutais - tai 2009 m. MAN 
A76. Žemagrindis, dyzeli-
nis, ekonomiškas, pritaiky-
tas neįgaliesiems.

 Kitas autobusas 2014 
m. Mercedes-Benz Sprin-
ter 519. Tai universalus 
autobusas - tiks tiek mies-

to, tiek priemiesčio ir tarp-
miesčio maršrutuose. Euro 
6 standarto dyzelinis vari-
klis, turistinė komplekta-
cija ir išskirtinis techninis 
sprendimas - mikroautobu-
sas turi 2 automatines du-
ris, taip pat pritaikytas neį-
galiesiems!

 Jau visai netrukus šiuos 
autobusus išvysite gatvė-
se!

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Liepsnojo automobilis
2022-03-20 apie 22.20 val. Rokiškio r., Panemunė-

lio mstl., automobilyje „Opel Astra“ kilo gaisras, ku-
rio metu automobilis sudegė. Nuostolis – 1000 eurų. 
Įtariamas padegimas.

Panevėžio VPK inform.

Smurtavo išgertuvių metu
2022 m. kovo 20 d. apie 13.30 val. Rokiškyje, 

Aukštaičių g., išgertuvių metu neblaivus (3,02 prom) 
vyras (g. 2000 m.) smurtavo prieš neblaivų (2,70 
prom.) vyrą (g. 1969 m.). Įtariamasis sulaikytas.

Panevėžio VPK inform.

Savaitgalio gaisrai ir nelaimės
2022 m. kovo 18 d. 08:28 val. gautas pranešimas, 

kad Kamajų g., Obelių Priemiesčio k., Obelių sen., 
dega dūmtraukyje suodžiai.

2022 m. kovo 18 d. 13:06 val. gautas pranešimas, 
kad Ežero g., Bajorų k., Rokiškio r. sav., dega žolė, 
šiukšlės.

2022 m. kovo 19 d. 06:00 val. gautas pranešimas, 
kad Dviragio g., Verksnionių k., Kamajų sen., dega 
namas.

2022 m. kovo 19 d. 15:06 val. gautas pranešimas, 
kad Svėdasų g., Kariūnų k., Kamajų sen., dega žolė.

2022 m. kovo 19 d. 16:03 val. gautas pranešimas, 
kad P.Cvirkos g., Rokiškio m., dega žolė.

2022 m. kovo 20d. 22:19 val. gautas pranešimas, 
kad Ateities g., Panemunėlio mstl., Panemunėlio sen., 
dega automobilis

Rokiškio priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos 
inform.

Vairuotojų dėmesiui: vienoje judriausių 
Rokiškio sankryžų - pokyčiai

Rokiškio policijos ko-
misariato pareigūnai pra-
šo vairuotojų atkreipti 
dėmesį - sankryžoje tarp 
Respublikos, Panevėžio 
ir Strazdelio gatvių įvyko 
pokyčiai - nupiešta nauja 
dviguba ištisinė linija.

Todėl dabar, atvažiuojant 
iš Panevėžio ar Strazdelio 
gatvių, sukti į Jaunystės g. 
esančią „IKI“ parduotuvę 
(t.y. sukti į kairę) GRIEŽ-
TAI DRAUDŽIAMA.

Taip pat, išvažiuojant iš 
„IKI“, nuo šiol galima suk-
ti tik į dešinę. Tai nurodo ir 
prie išvažiavimo iš parduo-
tuvės pastatytas kelio žen-
klas.

Kelių eismo taisyklės 
nurodoma, jog dviguba iš-
tisinė linija skiria priešingų 
krypčių transporto srautus 

keliuose ir draudžia pažen-
klintame kelio ruože va-
žiuoti priešpriešinio eismo 
juostomis. Šią liniją kirsti 
draudžiama. 

Ištisinės linijos kirtimas 
ir įvažiavimas į priešprieši-

nio eismo juostą pažeidžiant 
Kelių eismo taisyklių rei-
kalavimus užtraukia 60–90 
eurų baudą. Taip pat gali 
būti atimta teisė vairuoti 
nuo vieno iki trijų mėne-
sių. Tokiu manevru kelyje 

sukėlus pavojingą situaci-
ją bauda siekia nuo 170 iki 
230 eurų, o teisės vairuoti 
neturintiems asmenims – iki 
300–600 eurų.

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Šiemet dar nematėte gervių? Pažiūrėkite!
2022 m. kovo 18 d. „Ro-

kiškio Sirenai“ pavyko 
užfiksuoti porelę šviežiai 
atskridusių gervių. Paukš-
čiai nufilmuoti Veduvišky-
je, Juodupės sen., Rokiš-
kio r.

Gervių populiacija pasta-
ruoju metu smarkiai išaugo 
ir dabar tai jau nėra egzoti-
nis paukštis nei Rokiškio, 
nei visos Lietuvos gyven-
tojams. Prieš 10 ir daugiau 
metų pamatyti gervę buvo 
gan didelis įvykis, tačiau 
šiuo metu nebestebina ir 
pulkai šių gražių paukščių.

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Juodupės bendruomenės dėka gražėja 
miestelio viešosios erdvės

Juodupės miestelio 
bendruomenė Žemės ūkio 
ministerijai teikė projek-
tą viešųjų erdvių infras-
truktūrai gerinti ir pa-
trauklumui didinti.

Kaip „Rokiškio Sire-
nai“ pasakojo Juodupės 
bendruomenės narė Lina 
Meilutė-Datkūnienė, buvo 
norima pagražinti ir sutvar-
kyti neišnaudotą miestelio 
erdvę. 

Gavus finansavimą, pro-
jekto įgyvendinimo metu 
sutvarkyta Tekstilininkų 
ir P. Cvirkos g. sankirtoje 
esanti viešoji ervė - išgrįs-
tas naujas takelis, pastatyti 
lauko stalo teniso ir šach-
matų stalai. Prie projekto 
įgyvendinimo savo lėšomis 
prisidėjo ir pati bendruo-
menė.

Nors, pasak L. Meilu-
tės-Datkūnienės, šioje vie-
toje dirvožemis nėra itin 
dėkingas augalams ir gana 

pelkingas, tačiau šiemet dar 
tikimasi bandyti papildyti 
viešąją erdvę augmenija, 
pasodinti medelių ir taip ją 

padaryti dar patrauklesnę 
vietos gyventojams.

„Rokiškio sirena“ 
inform.
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Interviu su seniūnu: Vytautas Stakys pažadėjo, kad Jūžintai ir toliau žydės
Kaimas – daugelio nevi-

liojantis žodis, kartais nau-
dojamas paniekiančia pra-
sme, tačiau į Jūžintų kaimą 
atvykti ir pradėti tarnybą 
nepabijojo 20 metų Vilniu-
je gyvenęs Vytautas Stakys. 
Pristatome dar vieną inter-
viu su seniūnu. Šį kartą apie 
Jūžintų seniūniją papasako-
jo jos seniūnas Vytautas Sta-
kys. Nuo savęs pridėsime, 
kad Jūžintai – vaizdingoje 
vietovėje įsikūręs miestelis, 
kuriame, kai tik nori, gali 
būti visai įdomu.  

- Trumpai pristatykite 
savo seniūnijos statistiką: 
koks jos plotas, gyventojų 
skaičius ir t.t.

- Visos seniūnijos gyven-
tojų skaičius – 1417. Yra 56 
kaimai, tiksliau, gyvenvietės 
su pavadinimais, tarp jų – ir 
viensėdžiai. Bendras vidaus 
kelių ilgis - 183 km. Seniū-
nijos plotas 19500 ha. Vei-
kiančių kapinaičių yra trejos, 
o neveikiančių - 28. Jos taip 
pat yra prižiūrimos. 2021 m. 
kolektyvas išsikėlė iššūkį ir 
sutvarkė 11 neveikiančių ka-
pinių – išpjovė krūmus, išryš-
kino kapinių teritoriją, pašali-
nome menkaverčius medžius. 
Prie to prisidėjo visuomenei 
naudingi asmenys, kurie tal-
kino kapinių tvarkyme. Ačiū 
jiems labai. Jūžintuose gyvena 
372 gyventojai, kitos didesnės 
gyvenvietės: Laibgaliai – 351 
gyventojai, Rageliai - 82, Či-
vyliai - 75, Rokiškėlės - 42. 
Mūsų seniūnija ribojasi su 
Utenos, Zarasų rajonais, gre-
timos seniūnijos - Dusetos, 
Kaniukai, o iš Rokiškio ra-
jono - Kriaunos, Rokiškio 
kaimiškoji seniūnija, Kamajų 
seniūnija. Artimiausi mieste-
liai – Kamajai (13 km), Du-
setos, Kriaunos. Iš lankytinų 
seniūnijos vietų paminėčiau 
Gačionių dvarą – jis neseniai 
įsigytas, Turizmo informa-
cijos centre pažymėtas kaip 
lankytina vieta. Naujesni po-
kyčiai: Laibgaliuose neseniai 
įdiegta centralizuota nuotekų 
sistema. Šioje gyvenvietėje 
gyvenantiems geras susisie-
kimas su Rokiškiu, galbūt to-
dėl daug jaunų šeimų, veikia 
vaikų darželis. Seniūnijoje 
pagrindinis darbdavys - Au-
drupio paukštynas, daržovių 
ūkis Labgaliuose.

- Ką veikėte iki tol, kol ta-
pote Jūžintų seniūnu?

- 20 metų esu praleidęs 
Vilniuje - ten baigiau vidurinę 
mokyklą, vėliau - Vilniaus ko-
legiją, po to - Vilniaus pedago-
ginį universitetą. Ten sukūriau 
šeimą. Darbavausi Vilniaus 
vyriausiojo policijos komisa-
riato Migracijos valdyboje 12 

metų. Esu gerai susipažinęs 
su teisėsaugos, teisiniais klau-
simais, nelegalia migracija, 
dokumentų tvarkymu. Pasie-
kiau nemažai tame darbe, bu-
vau įvertintas, tačiau norėjau 
naujų iššūkių ir savo kraštui 
atiduoti duoklę - savo sukaup-
tas žinias, energiją. Esu kilęs 
iš Rokiškio rajono, Kriaunų. 
Kai tik leisdavo galimybės, iš 
Vilniaus atvykdavau aplankyti 
tėvų.

- Minėjote, kad nesitikė-
jote laimėti konkurso į se-
niūno vietą. Kaip manote, 
kodėl Jus pasirinko?

- Paprastai manoma, kad 
tokios darbo vietos kaip nors 
susiję su priklausymu parti-
joms ar kokioms kitoms or-
ganizacijoms. Nepriklausiau 
ir nepriklausau jokiai politinei 
organizacijai. Šie metai jau 
treti, kai dirbu seniūnu. Darbą 
pradėjau 2018 m. rugpjūčio 1 
d. Pateikdamas konkursui do-
kumentus, nieko iš savivaldy-
bės darbuotojų nepažinojau, 
todėl ir nesitikėjau laimėti. 
Kai pasakiau žmonai, kad lai-
mėjau, jai (ir mums abiems) 
buvo netikėtumas. Dabar 
džiaugiuosi savo sprendimu. 
Vilniuje sudėtinga su vaikų 
darželiais, mokyklomis, o čia 
tokių problemų nėra, puikūs  
pedagogai, todėl manau, kad 
Rokiškio rajonas tinkama vie-
ta augti vaikams. Nesvarbu, ar 
vaikai Vilniuje treniruosis, ar 
čia. Manau, Rokiškis bunda.

- Kokia buvo situacija se-
niūnijoje ir kokie buvo pir-
mi įspūdžiai, pradėjus dirbti 
Jūžintuose?

- Situacija buvo tokia, kad 
buvusi seniūnė mirė, seniūnu 
žmogus dirbo laikinai. Pirmas 
įspūdis – gražus kraštas, nuo-

širdūs, geri žmonės. To pa-
siilgsti, gyvendamas mieste. 
Po gyvenimo didmiestyje pir-
miausia norisi paprasto, nuo-
širdaus bendravimo. Žmonės 
priėmė geranoriškai, norėjo 
mane pažinti. Kolektyvas – 
taip pat. Sunkumai, su kuriais 
tada susidūriau, - pirmiausia 
pati savivaldos sistema – rei-
kėjo susipažinti su įstatymais, 
tvarkomis, (visame kame 
tikrai daug politikos), o tą 
supratęs, sėkmingai darbuo-
juosi.

- Kaip dabar jaučiatės 
seniūno vietoje? Ar tvirtai? 
Kokie Jums buvo 2021-ieji 
metai?

- Matau, kad su šiuo ko-
lektyvu galiu kalnus versti. 
Treti metai, kai aš savivaldos 
sistemą pažinau, susidirbome, 
daugmaž vieni kitus pažino-
me, todėl dabar lengviau pa-
teikti apčiuopiamus rezultatus 
gyventojams. Iš savivaldybės 
gautų pinigų negrąžiname į 
rajono biudžetą, išnaudoja-
me maksimaliai. Seniūnijoje 
didžiausius iššūkius lemia 
gamta ir jos išdaigos – vėjai, 
nuplauti ar slidūs keliai, kurie 
žiemą būna dar ir užpustyti. 
Turime ūkininkų, kurie pa-
deda. Savivaldybė iš Kaimo 
finansavimo programos 7 
ūkininkams finansavo žvyro 
pirkimo išlaidas. Patys ūkinin-
kai paaukojo seniūnijai savo 
darbą.

- Į kokius renginius Jū-
žintų seniūnijoje pakvies-
tumėte bei kokius objektus 
patartumėte aplankyti?

- Mūsų vizitinė kortelė 
– Šv. Baltramiejaus Gyvųjų 
Amatų kermošius Jūžintuose. 
Vertos dėmesio ir Gandrinės 
Laibgaliuose. Verta aplankyti 

Jūžintų Šv. Arkangelo My-
kolo bažnyčią su vienuolyno 
celėmis (kunigas atvyksta iš 
Užpalių), Tervydžių kaimo 
dendrologinį rinkinį, kurio sa-
vininkas - Linas Jakubonis.

- Kuriais seniūnijos gy-
ventojais bei jų iniciatyvo-
mis norėtumėte pasidžiaug-
ti?

- Turime Rokiškio kultūros 
centro Jūžintų sakralinės mu-
zikos vokalinį ansamblį, kurį 
subūrė ir sėkmingai vadovau-
ja Vilma Likienė, glaudžiai 
bendradarbiaujame su Ro-
kiškio kultūros centro rajono 
padalinio Jūžintuose kultūros 
specialiste Vilmante Mačie-
žiene. Džiaugiamės dailininku 
Romu Janukaičiu, dendrologi-
nio parko savininku Linu Ja-
kuboniu, keramikėmis „Molio 
sesėmis“, profesionaliu pir-
tininku ir daugeliu kitų. Yra 
pas mus ir aktyvių sportininkų 
– čia itin  populiarus tinklinis 
ir moterų futbolas.  Šiemet 
Nepriklausomybės atkūrimo 
dienos proga meras apdo-
vanojo net šešis seniūnijos 
gyventojus už jų prasmingus 
darbus: Dalią Lašaitę, Nidijų 
Aukštikalnį, Gražiną ir Joną 
Kepenius, Liną ir Valdą Šeš-
kus. Kaip vieną žinomesnių 
seniūnijos gyventojų galėčiau 
įvardinti dainininką Andrių 
Rimiškį su šeima, dalyvaujan-
tį mūsų krašto šventėse.

- Pasidalinkite artimiau-
siais pasikeitimų seniūnijoje 
planais.

- Planuojame buvusiose 
„Lietuvos pašto“ patalpose 
įrengti seniūnijos informaci-
jos centrą, kuriame darbuotųsi 
Rokiškio kultūros centro dar-
buotoja Vilmantė Mačiežie-
nė, kuri galėtų reprezentuoti 

Jūžintų seniūniją. Taip pat 
tai galėtų būti erdvė parodyti 
savo darbus atvykstantiems 
tautodailininkams, meninin-
kams. Teigiamai vertinu pa-
sikeitimą, kai iš seniūnijos 
kultūros darbuotojo etatas 
perkeltas į Rokiškio kultūros 
centrą, kadangi ten dirba spe-
cialistai, kurie turi didesnes 
galimybes, o ir mums nereikia 
skirti papildomų lėšų. Esame 
nusižiūrėję vietą miestelio 
centre, dauboje, kuri galėtų 
būti skiriama renginiams. Ten 
galėtume surengti šventes ir 
pasijusti tarsi amfiteatre. Šiam 
tikslui seniūnija nupirko vals-
tybinės žemės sklypą. Gene-
ruoju idėją bei aktyviai imuosi 
veiksmų, kad Jūžintuose atsi-
rastų „Lietuvos pašto“ pašto-
matas. Skiriame daug dėme-
sio, kad Jūžintai žydėtų. Kaip 
ir kasmet, šiais metais bus pri-
sodinta lelijų, viksvų, jurginų, 
ypač daug dėmesio skyrėme 
hortenzijoms.

- Kokie praeitų metų ar 
dabartiniai didžiausi poky-
čiai seniūnijoje infrastruk-
tūros prasme?

- Kaip tik dabar įrenginė-
jame patalpas seniūnijoje, kur 
bus dušo kabina su skalbimo 
mašina, tualetas darbuoto-
jams. Neseniai seniūnaičio 
Jono Rubikio dėka atsirado 
du viešieji tualetai Jūžintuo-
se, kuriuos prižiūri seniūnija, 
netgi tualetinio popieriaus pa-
dedame.  

- Kokios įstaigos veikia 
Jūžintuose?

- Miestelyje yra dvi par-
duotuvės, bažnyčia, ambula-
torija, veikia Rokiškio socia-
linės paramos centro filialas 
Jūžintų dienos ir trumpalaikės 
globos centras. Yra Kamajų 

A. Strazdo gimnazijos Jūžin-
tų skyrius. Naujausia ir pati 
aktyviausia asociacija „Mūsų 
Jūžintai“ vienija ne tik seniū-
nijos gyventojus, bet ir kraš-
tiečius iš tolimiausių šalies 
kampelių. Šios asociacijos 
dalis steigėjų – mokytojai. 
Jau seniai įsikūrusi Jūžintų 
kaimo bendruomenė, tačiau 
iš jos pirmininkės jaučiamas 
nenoras bendradarbiauti, todėl 
nieko daug apie ją negalėčiau 
pasakyti.

- Kiek seniūnijoje yra 
ūkininkų bei verslininkų, 
pas kuriuos galėtų įsidar-
binti žmonės?

- Verslai – UAB „Triasas“, 
Audrupio paukštynas. Vyrauja 
grūdinių kultūrų ūkiai, tačiau 
yra keletas elnynų, levandų 
ūkis Štaronyse, daržovių ūkis 
Laibgaliuose.

- Tikriausiai gyventojų 
skaičius seniūnijoje linkęs 
mažėti?

- Tikrai taip - 2021 metais 
seniūnijoje gimė 9 naujagi-
miai. Mirtingumas tikrai padi-
dėjęs. 2021 metais seniūnijoje 
buvo 1443 gyventojai, dabar 
– 1417. Manau, pandemija pa-
darė savo. Pagrindinė gyven-
tojų dalis - pensinio amžiaus.

- Kuriose seniūnijos vie-
tovėse opiausia nedarbo 
problema?

- Pačiuose Jūžintuose su-
dėtingiausia susirasti darbą, 
kadangi miestelis labiausiai 
nutolęs nuo Rokiškio ir nėra 
tinkamo transporto. Laibga-
liuose situacija kur kas ge-
resnė, ten bedarbių skaičius 
mažiausias.

- Tikriausiai aptarti vis-
ką, kas vyksta seniūnijoje, 
yra sudėtinga. Dalis proble-
mų – kaip ir kitose kaimiš-
kose vietovėse. Matome ir šį 
tą skirtingo. Seniūne, o kaip 
Jūs leidžiate laiką, kai neu-
žimtas seniūnijos reikalais?

- Didžiausią laiką šiuo 
metu skiriu šeimai - turiu du 
mažamečius vaikus, darželi-
nukus. Grįžęs čia iš didmies-
čio, turėjau svajonę turėti ke-
letą bičių šeimų ir šią svajonę 
įgyvendinau. Laisvu laiku 
bitininkauju, turiu 7 bičių 
šeimas. Man bitės labiau dėl 
kraštovaizdžio rūpi, ne dėl 
medaus, o ypatingo atsipalai-
davimo vieta - prie dūzgian-
čio avilio. Mėgstu ir sportą. 
Mėgstamiausia sporto šaka – 
futbolas. Pagal galimybes su 
draugais kamuolį pagainioja-
me. Manau, dar svarbus buvi-
mas gamtoje, kelionės. Tiesa, 
domėjausi ir muzika, buvau 
grupės „Mexikano“ narys.  

Rita GRIGALIENĖ
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Nors kai šaudo patrankos, mūzos tyli, Arūnas Augutis nestokoja darbų
Paskutiniai dveji su vir-

šum metai buvo sudėtingi 
meno žmonėms – apriboji-
mai dėl karantino, suvaržy-
tos galimybės bendrauti, o 
dabar – dar ir karas Ukrai-
noje. Kuo gyvena pastaruo-
ju metu ir kas nuveikta iki 
šiol, pasiteiravome rokiškė-
no menininko Arūno Augu-
čio. Tiesa, rokiškėnas jis tik 
iš dalies, mat dalį gyveni-
mo praleido kitur. Ar vyks 
langinių tapytojų plenerai, 
ar dabartinė situacija pa-
lanki kūrybai, paklausėme 
Rokiškio dailininkų klubo 
„RODA“ nario, Rokiškio 
langinių tapymo plenerų 
idėjos autoriaus ir plenero 
kuratoriaus, keramiko, ta-
pytojo, dailės mokytojo bei 
Rotary klubo nario.

- Kaip kilo idėja tapyti 
langines Rokiškyje? Jos jau 
yra tapę šio miesto vizitine 
kortele.

Rokiškio kultūros centro 
buvusi direktorė Nida Lungi-
enė parašė europinį projektą, 
pagal kurį organizuotas folklo-
ro festivalis, o festivalio dalis 
buvo pirmas langinių tapymo 
pleneras. Buvau tuo metu Ro-
kiškio dailininkų klubo „Roda“ 
vadovas. Apsiėmiau surinkti 
komandą. Pagrindinėje Rokiš-
kio gatvėje (Respublikos g.) 
buvo daug namų su išlikusio-
mis senovinėmis langinėmis. 
Pagaminome jų ir naujų, susi-
tarėme su gyventojais ir ėmė-
mės darbo. Visi buvo pritrenkti 
pirmojo plenero rezultato ir 
ėmė reikalauti, kad įvyktų an-
tras pleneras. Taip viskas ir tę-
sėsi. Jau yra įvykę 17 plenerų. 
Pripiešėme tiek langinių, kad 
paskutiniai plenerai buvo skirti 
daugiau jau išpieštų langinių 
restauravimui.

- Kaip apskritai kilo min-
tis tapyti ant langinių?

- Mano akimis, pagrindinių 
miesto gatvių vaizdas atrodė 
labai nešiuolaikiškas. Kaip 
tik tą vasarą, kai kilo mintis 
tapyti ant langinių, teko pabu-
voti Neringoje, Juodkrantėje, 
Nidoje, kur pastebėjau, kad 
namai savo architektūra pana-
šūs į Rokiškio, tačiau atrodo 
šiuolaikiškai. Tiesa, Neringoje 
langinės neišpieštos, bet baltai 
– mėlynai išdažytos, priderin-
tos prie pastatų. Pagalvojau, 
reikia padaryti kažką panašaus 
ir visi atkreips dėmesį, mies-
tas bus estetiškesnis, išpieštos 
langinės privers šeimininkus 
ir namukus pasidažyti, langus 
apsikalti. Ir iš tiesų fasadai ėmė 
gražėti. Dabar ištapytų langinių 
Rokiškyje yra šimtai. Rokiškis 
pasidarė galerija po atviru dan-
gumi. Dekoruotos langinės yra 
dvare, Nepriklausomybės aikš-
tėje, Kauno gatvėje, Respu-

blikos gatvėje, net negalėčiau 
išvardinti visų. Užmezgėme 
ryšius su Daugpilio, Jakabpilio 
(Latvija) dailininkais, langinių 
tapymo pleneruose dalyvavo 
dailininkai iš Rygos ir kitur. 
Tai ne tik vietinės reikšmės, 
bet ir tarptautinis projektas. 
Pavyzdžiui, Varšuvos dailės 
akademijos dėstytoja Ana Klo-
novska žavėjosi šiuo projektu. 
Vilniečiai, šiauliečiai, panevė-
žiečiai, zarasiečiai, iš Utenos 
– taip pat plenerų dalyviai. Ma-
nau, tokie plenerai yra didelė 
paskata Rokiškio dailininkams 
- susipažįstame su stilistika, 
kyla naujos idėjos.

- Kas šiuo metu atsakin-
gas už langinių tapymo ple-
nerus?

- Dešimt metų šį projektą 
kuravo Rokiškio kultūros cen-
tras, tai yra, nuo 2004 m. iki 
2014 m. Nuo 2014 m. projektą 
kuruoja visuomeninė organiza-
cija „Tyzenhauzų paveldas“. 
Ši organizacija rašo projektus, 
prašo prisidėti verslininkus. 
Paskutinius dvejus metus pro-
jektas buvo skirtas langinių 
restauravimui. Langinės juk 
yra atsidūrę po vėjais, šalčiu, 
lietumi ir nuo gamtos nuken-
tėjo. Kol vyko profesionalus 
langinių tapymas, į plenerus 
buvo kviečiami profesionalūs 
dailininkai iš visos Lietuvos ir 
ne tik Lietuvos. Stengėmės šį 
meną pateikti profesionaliai. 
Restauruodami langines, dau-
giau rėmėmės savanorių darbu 
bei Rokiškio tautodailininkais. 
Šiuo metu dėl plenerų organi-
zavimo užkrautas didelis krū-
vis „Tyzenhauzų paveldui“ ir 
man, nes langinėms atiduodu 
nemažą gabalą laiko ir savo 
atostogų. Visų plenerų kura-
torius buvau ir esu aš. Kartais 
nuoširdžiai norėtųsi, kad ir 
valdžia petį atkištų, gal ir patys 
Rokiškio žmonės galėtų paro-
dyti iniciatyvos.

- Ant langinių matome 
įvairius simbolius, dažnas 
kiškių atvaizdas. Ką tai reiš-
kia?

- Atsimenu, dėl tų kiškių 
visokių juokų buvo, net su 

„Playboy“ simboliu susiejo... 
(juokiasi). Kiekvienas mies-
tas ieško savo ženklų, tapaty-
bės įrodymų, kad sudomintų 
turistus ir atkreiptų dėmesį. 
Yra tokia legenda apie Roką 
ir kiškius, siejama su miesto 
pavadinimu, todėl langinėse 
taip ir atsirado kiškiai. Disku-
tuota daug apie miesto sąsajas 
su kiškiais. Turiu mintį, kad, 
pavyzdžiui, būtų įdomu, jei-
gu Rokiškio L. Šepkos parke 
aptvare galėtų lakstyti kiškiai.

- Ar šiemet taip pat pla-
nuojate daryti langinių ta-
pymo plenerą?

- Žinau, kad langinių tapy-
mui yra gauta kukli piniginė 
suma. Kažkur link vasaros 
susidėliosime, ką už tą sumą 
galime padaryti. Pleneras ti-
krai bus.

- Kiek paprastai dalyvių 
sulaukia kiekvienas plene-
ras?

- Pleneruose paprastai da-
lyvauja apie dešimt žmonių. 
Yra buvę tik 6, bet buvo ir 
12. Paprastai pusė jų būna ro-
kiškėnai, kiti – svečiai iš kitų 
miestų.

- Šiuo metu priklausote 
dailininkų klubui „Roda“. 
Ar daug Rokiškyje daili-
ninkų?

- Klube „Roda“ dalininkų 
skaičius kinta, bet vidutiniš-
kai jų yra apie dešimt. Kai 
kurie išvažiuoja iš Rokiškio, 
kiti, atvirkščiai, atvyksta. 
Pandemijos metu dailininkų 
veikla sumenko.

- Koks Jūsų ryšys su po-
litika? Ar meno žmogui tin-
ka būti politiku?

- Kažkada buvau socialde-
mokratų partijos narys, tačiau 
po tam tikrų įvykių išėjau iš 
partijos. Vieną nepilną ka-
denciją buvau ir savivaldy-
bės tarybos narys. Vėliau 
nusprendžiau, kad meninin-
kui politikoje - ne vieta, nes, 
stodamas į vieną ar kitą pusę, 
turi į save įsileisti cenzorių, 
kuris liepia sakyti taip, o ne 
kitaip, o menininkas turi būti 

laisvas nuo bet kokio politi-
nio angažuotumo.

- Koks yra, Jūsų nuomo-
ne, šiuolaikinis menas? Kas 
jam būdinga ir kaip įsivaiz-
duojate meno ateitį?

- Kaip menininkas, aš „su-
mažinau apsukas“, nes pri-
ėjau išvados, kad pasaulyje 
dabar yra meno perprodukci-
ja – įvairaus plauko meninin-
kų yra per daug, kiekvienas, 
vos pradėjęs piešti ir nupiešęs 
kreivą beržą, ima galvoti, kad 
gali kurti. Tokio srauto bana-
lybių meno istorijoje dar nėra 
buvę. Plenerai vyksta kie-
kviename kaimelyje, parodas 
daro diletantai, mėgėjai, kas 
tik nori ir sugalvoja - jokių at-
rankų, ribų nebėra. Daugybė 
profesionalių dalininkų yra 
suglumę ir kelia klausimą, 
kas vyksta. Lygiai tas pats 
vyksta visose meno srityse. 
Poezijos ir kitokių diletantiš-
kų, nemokšiškų knygų kas-
met išleidžiama tūkstančiai, 
nors niekas jų neskaito ir jos 
niekam neįdomios. Tokios 
knygos tenkina tik jas išlei-
dusio žmogaus savimeilę bei 
kitokius lūkesčius. Gyvena-
me laikais, kurie viską deval-
vavo. Visame sraute gėlyčių, 
kačiukų, vaizdelių, peizažėlių 
tikrasis menas pražūva ir to-
dėl daug menininkų išeina iš 
tapybos, pradeda rodyti alter-
natyvias menines pastangas: 
tai video instaliacijos, per-
formansai, keičiausi meni-
niai objektai. Taip buvo rasta 
vienintelė galimybė atsiriboti 
nuo masinės kūrybos, pri-
lygstančios amatams, srauto. 
Manau, šiais laikais dažų, 
teptukų, drobių prekybinin-
kai turėtų klestėti.

- Esate dailės mokyklos 
mokytojas. Kaip sekasi šio-
je sferoje?

- Dėstau keramiką ir pie-
šimą. Dabar dailės mokykla 
yra po Rokiškio jaunimo cen-
tro sparneliu. Dirbame labai 
šiuolaikiškomis sąlygomis, 
klasės kompiuterizuotos, tu-
rime tam pritaikytus baldus, 
geras keramikos krosnis, ga-

lime vienu metu keletą paro-
dų rodyti, nes turime rėmus ir 
t.t. Piešimo priemones – po-
pierių, dažus, teptukus moks-
leiviai perka patys, o kera-
mikos priemones nuperka 
mokykla. Mokinių skaičiaus 
negalėčiau dabar pasakyti, ta-
čiau yra trys pradinės klasės 
ir keturios klasės vyresniųjų. 
Keletą metų buvo renkamos 
besidominčių menu suaugu-
sių grupės, tačiau atsirado 
įvairių edukacinių projektų, 
kurie iš mūsų šiuos lankyto-
jus nuviliojo. Jeigu tik atsi-
rastų norinčių, galėtume pa-
daryti suaugusiųjų grupę kad 
ir dabar.

- Ar turite ypatingai ga-
bių mokinių? Kas jiems bū-
dinga?

- Pastebėjau, kad meno 
statusas anksčiau buvo aukš-
tesnis. Dažnai būna, kad vai-
kų tėvai nori, kad jų atžalos 
lankytų dailės mokyklą, o 
patys vaikai – nelabai, tačiau 
visais laikais Rokiškyje buvo 
norinčių ir motyvuotų vaikų, 
ant kurių dailės mokykla ir 
laikosi, nes turime, ką paro-
dyti kitiems. Turime buvusių 
auklėtinių, kurie šiuo metu 
mokosi meno dalykų Dai-
lės akademijoje, Gedimino 
technikos universitete archi-
tektūros, kolegijose dizaino 
specialybės, taip pat yra bai-
gusių aukštąsias meno mo-
kyklas užsienyje (Škotijoje, 
Airijoje). Galime didžiuotis, 
kad išugdėme tokių žmonių. 
Pirmiausia mokinys moko-
mas grafiškai išreikšti savo 
idėją pieštuku ir tik tada ją 
įgyvendinti. Pastebėjau, kad 
intelektas žymiai greičiau 
vystosi, kai žmogus derina 
darbus rankomis su minti-
mis. Dėmesys menui atitinka 
japonų lavinimo sistemą, kai 
skiriamas dėmesys kaligrafi-
jai, konstravimui, tapybai. Jie 
tam skiria keturis kartus dau-
giau laiko nei europietiškose 
mokyklose. Tai praturtina as-
menybę. Visi dejuoja, kad per 
mažai dėmesio techniniams 
mokslams, tačiau iš tiesų 
žmogus, kuris sugeba rankų 
pagalba išspręsti problemą, 
sugeba perkelti sugebėjimus 
ir į techninius dalykus.

- Nežinau, mitas tai ar 
tiesa, kad menininkų tarpe 
daugiau kairiarankių? Ar 
neteko į tai atkreipti dėme-
sio kaip dailės mokytojui?

- Dailės mokyklą lankan-
čių tarpe kairiarankių tikrai 
yra nemažai. Galbūt jie nėra 
didžioji dauguma, bet jų čia 
daugiau nei šiaip sutinkame 
gyvenime.

- Žinau apie Jūsų sąsajas 
su Pakruoju, iš kurio esu 

atvykusi pati, tačiau gimėte 
ne ten. Po kokius Lietuvos 
miestus Jus gyvenimas dar 
blaškė?

- Gimiau Mosėdyje, Skuo-
do rajone. Mano abu tėvai 
yra žemaičiai. Tėtis buvo 
paskirtas Pakruojo vidurinės 
mokyklos direktoriumi, todėl 
nuo ketvirtos iki vienuolik-
tos klasės lankiau mokyklą 
Pakruojyje. Tiek ten ir gy-
venau. Tame krašte yra likę 
mano draugų, su kuriais iki 
šiol šiltai bendraujame. Su 
klasės draugais taip pat sie-
ja glaudus ryšys, daug mūsų 
suvažiuoja į klasės susitiki-
mus Pakruojyje. Paskutinį 
kartą klasės susitikimas buvo 
2020 m. - tada perėjome per 
Pakruojį, pamačiau, koks tai 
nedidukas miestas. Po mo-
kyklos baigimo studijavau 
dabartiniame Šiaulių univer-
sitete ir jį baigęs pagal pa-
skyrimą išvažiavau į Dusetas. 
Tada vis makalavausi palei 
šiaurinę sieną. Į Rokiškį atvy-
kau 1985 metais įkurti dailės 
mokyklos. Su Dusetomis taip 
pat išliko artimi ryšiai su ten 
esančia galerija bei jos va-
dovu Alvydu Stausku, kuris 
(ironiška, ar ne?) yra buvęs 
mano mokinys. Esame darę 
bendrų parodų ir panašiai.

- Tai ilgiausiai esate Ro-
kiškyje. Ką čia labiausiai 
vertinate?

- Man Rokiškis - idea-
lus miestas daugeliu pras-
mių. Čia arti gamta, visus, 
kuriuos tik reikia, pažįsti, o 
kai nori, gali „dingti“ ir likti 
nepastebėtas. Čia galingas 
kultūrinis klodas, ypatingai 
teatro. Daug miestui duoda 
muziejaus (Rokiškio dvaro) 
veikla, bažnyčios aktyvus 
dalyvavimas visame kame, o 
ypatingas žmogus – Rokiškio 
Šv. apaštalo evangelisto Mato 
bažnyčios dekanas.

- Ką kuriate dabar?
- Dėl karo Ukrainoje dabar 

nieko negaliu dirbti, tiesiog 
esu į kiautą įlindęs. Yra po-
sakis: „Kai šaudo patrankos, 
mūzos tyli“. Tikiu, kad, bė-
gant laikui, iš to, kas vyksta, 
atsiras kažkokie vaizdiniai, 
tačiau teptukai dabar stovi ne-
judinami. Tiesiog mano tokia 
depresinė būsena. Pastebėjau, 
daugybė dailininkų vos ne ra-
šytojais pasidarė, „feisbuko“ 
aktyvistais, sėdi medijose ir 
transliuoja, repostina apie pa-
saulio įvykius ir t.t. Kai 2014 
metais buvo užimtas Krymas, 
man nutiko irgi kažkas pana-
šaus. Tada nupiešiau antikari-
nį plakatą „Šalin rankas nuo 
Ukrainos“. Šiuo metu matau 
Ukrainos įvykius per karika-
tūras, o galbūt plakatų lygyje.

Rita GRIGALIENĖ
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Režisierius Eligijus Daugnora palieka teatrą: „Teatras yra 
galimybė padaryti neįmanoma“

Rokiškio liaudies teatro 
režisierius Eligijus Dau-
gnora paskelbė, kad pa-
lieka teatrą. Nuo 2022 m. 
kovo 11-osios jis turi teisę 
nebeiti į darbą, o oficialus 
atleidimas įvyks balandžio 
4 d. Apie atleidimo priežas-
tis režisierius nebuvo linkęs 
daugžodžiauti. Apie galimą 
mobingą teatre rašėme čia. 
Šį kartą, pasikvietę Eligijų 
Daugnorą į svečius, tokio 
žodžio nebeišgirdome. Kū-
rėjas nebuvo linkęs svars-
tyti, kas dėl susidariusios 
situacijos kaltas. Oficiali 
atleidimo priežastis – re-
žisierius nesutiko dirbti 
sumažintu darbo krūviu, 
todėl įteiktas įspėjimas dėl 
atleidimo iš darbo ir šiomis 
dienomis šio įspėjimo ter-
minas eina į pabaigą. Apie 
tai, kuo pastarosiomis die-
nomis gyvena režisierius – 
trumpame pokalbyje.

- Ar dėl ko nors pykotės 
su kultūros centro vadove 
ar teatro bendradarbiais?

- Iki 2020 m. pavasario 
neturėjau jokių asmeninių 
konfliktų su kultūros cen-
tro vadovais. Prasidėjo ka-
rantinas ir direktorė išleido 
kūrybinius darbuotojus į 
prastovą. Tuo metu nė viena 
rajono kultūros įstaiga nesiė-
mė tokių žingsnių – nei mu-
ziejus, nei biblioteka. Buvo 
motyvuojama, kad taip nu-
rodė savivaldybė, nors jokių 
raštiškų rekomendacijų nie-
kam matyti neteko. Paprieš-
taravau šiam sprendimui, o 
nuo to laiko santykiai ir su-
gedo. Pripažįstu, nesu geras, 
švelnus ir tylus, kartais tikrai 
praleidžiu progą patylėti, ne 
visada pasisakau taktiškai, 
bet ir iš kitos pusės gauda-
vau ne visada motyvuotos 
kritikos, pastabų.

- Kokie artimiausi Jūsų 
darbų planai?

- Dabar yra įpusėtas sta-
tyti spektaklis pagal V. V. 
Landsbergio pjesę „Bunke-
ris“. Atleidus mane, spekta-
klio kūrybinė grupė liko be 
vietos. Ir aš pats, ir aktoriai 
norėtume pabaigti ir išleisti 
spektaklį. Šiuo metu lyg ir 
turime išankstinį susitarimą 
dėl patalpų repeticijoms, bet 
susitarimo įgyvendinimas 
užtruks vieną kitą savaitę. 
Tad pirmiausia mano pla-
nuose – užbaigti spektaklio 
pastatymą. Dar tik pasklidus 
kalboms apie mano atleidi-
mą turėjau net tris darbo pa-
siūlymus: skambino iš Ute-
nos, Kupiškio, N. Akmenės. 
Tik kol kas nesu pasiruošęs 

palikti Rokiškio.

- Kaip manote, kokios 
bus Jūsų išėjimo pasekmės 
teatrui?

- Keičiantis režisieriams, 
teatras rizikuoja prarasti 
savo veidą, kryptį ir darosi 
tarsi pereinamasis kiemas. 
Dabar jie (kultūros cen-
tro vadovai – aut. pastaba) 
kalba, kad pasikvies vieną, 
kitą ar trečią režisierių, bet 
tai nėra paprasta. Pagaliau, 
teatras nėra tik spektaklių 
visuma. Šiemet sukanka 40 
metų, kai teatrui vadovauja 
režisieriai su aukštuoju išsi-
lavinimu. Pareiginiuose rei-
kalavimuose nurodoma, kad 
Liaudies teatro vadovas turi 
turėti aukštąjį išsilavinimą, 
magistro laipsnį. 2015 m. 
pavasarį liaudies teatro reži-
sieriaus pareiginiai nuostatai 
laikinai jau buvo pakeisti, 
kad aukštojo išsilavinimo 
teatro vadovui nebereikia. 
Kam konkrečiai buvo taiko-
mas šis pakeitimas, nesunku 
numanyti. Vienas iš galimų 
scenarijų ir dabar gali būti 
panašus – keisis išsilavini-
mo bei patirties reikalavimai 
liaudies teatro režisieriui, gal 
apskritai teatrui vadovaus 
vadybininkai, o ne režisie-
rius.

- Kodėl atsisakėte darbo 
nepilnu krūviu ir kaip dir-
ba kiti teatro darbuotojai?

- Kiek žinau, visi mėgė-
jų meno kolektyvų vadovai 
Rokiškio kultūros centre dir-

ba nepilnu krūviu. Suprantu, 
kad turėti visu etatu dirbantį 
režisierių mėgėjų teatrui yra 
šiokia tokia prabanga, nors 
esama teatrų (Kretingos, Jur-
barko, Telšių), kuriuose dir-
ba net ne vienas režisierius. 
Mūsų teatras, kaip kolekty-
vas, manau, irgi nusipelno 
tokios prabangos Aktorių tu-
rime apie 30 žmonių, vyks-
ta du rimti teatro festivaliai. 
Teatro kolektyvas daug pri-
sideda juos rengiant, galėtų 
netgi daugiau dalyvauti ir 
prisidėti. Paskutiniaisiais 
priešpandeminiais, 2019, 
metais Rokiškio liaudies tea-
tras surengė daugiau kaip 20 
pasirodymų, nors anksčiau, 
kai teatre dirbo 2–3 žmonės, 
spektaklių būdavo suvaidi-
nama ir daugiau kaip 40.

- Kaip apibendrintumė-
te savo pasiekimus Rokiš-
kio liaudies teatre?

- Rudenį bus 40 metų, 
kai atėjau į šį teatrą, tuomet 
jo jaunimo studiją. Visada, 
net tais laikotarpiais, kai 
nedirbau ir nevaidinau Ro-
kiškyje, domėjausi teatru, 
sekiau jo veiklą. Jau keturis 
kartus iš jo išėjau ir vėl grį-
žau, dabartinis išėjimas bus 
penktas. Ne vienas aš toks, 
buvo ir daugiau išeinančių, 
išmestų ir vėl grįžtančių re-
žisierių. Pakaktų prisiminti 
pirmųjų Liaudies teatro re-
žisierių Vytauto Vajėgos ir 
Jono Kavoliūno istorijas. 
Sėkmingiausias ir produk-
tyviausias laikotarpis man 

pastarasis – nuo 2010 iki 
2022 metų. Ne viską pavy-
ko įgyvendinti. Repertuaro, 
pastatymų prasme padaryta 
didžioji dalis to, ką norėjau 
padaryti. Turėjome ir turime 
stiprių šiuolaikinės drama-
turgijos pastatymų, kuriems 
skyriau didelį dėmesį (M. 
Ivaškevičiaus „Malyš“, D. 
Čepauskaitės „Aš tave už-
miršau“, M. Nastaravičiaus 
„Demokratija“), į premjeras 
atvažiuodavo pjesių auto-
riai. Turėjome ir sėkmingai 
parengtos klasikos (Vaiž-
ganto „Nebylys“, „Dėdės ir 
dėdienės“ pripažinti vienais 
geriausių spektaklių Lietu-
voje). Mažiau sekėsi orga-
nizaciniai dalykai – norėjosi 
sujungti po Liaudies teatro 
stogu vaikų, jaunimo ir su-
augusiųjų trupes, turėti dide-
lį bendrą teatrą.

- Ar lengva dirbti reži-
sieriumi?

- Režisūra yra analitinis 
darbas. Tai ne vienos nakties, 
dienos, o daugybės mėnesių, 
gal net metų analizės rezul-
tatas. Režisierius didįjį darbą 
nudirba užsidaręs pats vie-
nas, o repeticijos ir spekta-
kliai – tik ledkalnio viršūnė. 
Štai statėme A. Landsbergio 
„Gluosnius vėjyje“ – praėjo 
6 metai nuo pradinio trupės 
supažindinimo su pjese, kol 
įgyvendinome sumanymą.

- Buvote iš teatro išėjęs, 
bet ir vėl grįžote. Ar ir šį 
kartą nebus taip?

- Vieną dieną galvoju 
vienaip, kitą dieną – kitaip. 
Neseniai vakare sugalvojau 
beprotišką sugrįžimo sąly-
gą – grįšiu statyti nebent 
Šekspyro arba Čechovo. 
Kodėl? Mat mėgėjų teatrui 
statyti tokį spektaklį tam ti-
kra prasme yra beprotybė, o 
man patinka rizika. Ne kartą 
taip rizikavau. Imkime kad 
ir „Demokratiją“. Kai kas 
sakė, kad neįmanoma, man 
nepavyks, keiksmažodžiai ir 
t. t. Pavyko. Visada į premje-
ras pasikviečiu savo mamą, 
bet tuokart prašiau jos į 
„Demokratiją“ nevažiuoti. 
Mama nepaklausė. Jai neuž-
kliuvo to spektaklio keiks-
mai. Sakė: „Kaime dar ne to 
išgirstu, baisiausia man buvo 
tai, kad visi juokėsi ten, kur 
man norėjosi verkti“. Apie 
spektaklį „Malyš“ apskritai 
kalbėta, kad mėgėjų teatrui 
tai visiškai neįmanoma, o 
aš žinojau, ką darau. Turbūt 
man reikia iššūkio, kažkokio 
neįmanomo dalyko. Teatras 
ir yra būdas padaryti neįma-
nomus dalykus, kitaip būtų 
neįdomu.

- Kokia Jūsų nuomonė 
apie naujausią spektaklį 
„Šepką atradau aš“?

- Nekomentuosiu. Apie L. 
Šepką manęs net neklausė 
niekas. Su kai kurias akto-
riais pakalbėjome, pastabas 
jiems išsakiau. Bet šiaip da-
viau sau metus, kaip dabar 
madinga sakyti, atvėsimui. 
Tada jau galėsiu analizuoti, 

ką teatras daro, kur eina. O 
kol kas man net ne visai etiš-
ka būtų komentuoti kolegų 
spektaklius.

- Koks Jūsų požiūris į 
darbą kolektyve?

- Norėčiau turėti savo 
teatrą ir kūrybinę laisvę, ta-
čiau puikiai suprantu, kad 
tam reikia arba pačiam turė-
ti pakankamai pinigų, arba 
gerų rėmėjų. Kol kas nei to, 
nei ano neturiu. Bet nereiš-
kia, jog jų neatsiras. Kita 
vertus, režisieriai niekada 
nėra patogūs valdžioms. Nė 
vienas normalus įžymesnis 
režisierius nenugyveno ne-
išmestas iš teatro. Pvz., E. 
Nekrošius, J. Vaitkus... Jau 
minėjau ir pirmuosius mūsų 
teatro režisierius, o sudėtin-
gus atsisveikinimus su Jonu 
Buziliausku visi dar puikiai 
prisimena.

Su „kūrybininkais“ nieka-
da neturėjau problemų, o štai 
su „vadybininkais“ būdavo 
visko, ypač su tais, kurie tie-
siogiai nesusiję su teatru, ne 
visada supranta jo specifiką. 
Tai natūralu, taip yra praktiš-
kai visur, ne tik teatre. Netgi, 
pavyzdžiui, knygų leidyboje. 
Konfliktas iš anksto užpro-
gramuotas. Kūrėjas visada 
nori laisvės, o „vadybinin-
kas“ nori tą kūrėją įstatyti į 
rėmus.

- Ar sustabdysite savo, 
kaip režisieriaus, darbą vi-
siškai?

- Kovo 19 d. dar vaidino-
me Obeliuose „Demokrati-
ją“. Ar toliau ją vaidinsime, 
ne vien nuo manęs priklau-
sys. Rudenį vyks respubliki-
nė apžiūra „Atspindžiai“, ar 
dalyvausim joje su „Demo-
kratija“, kaip anksčiau buvo 
planuota, irgi kol kas neaiš-
ku. Nebent įsikurtų koks ne-
priklausomas teatras, ko la-
bai tikiuosi. Na, o „Bunkerį“ 
galvoju pabaigti statyti savo 
ir aktorių iniciatyva, kaip 
laisvi kūrėjai.

- Ar planuojate atsisvei-
kinimą su teatro kolekty-
vu?

- Aš nemėgstu atsisvei-
kinimų, nes jie provokuoja 
sentimentus. Planuojama 
darbo Kultūros centre pabai-
ga – 2022 m. balandžio 4 d. 
Turiu įvairių planų ir visi jie 
bent kol kas susiję su Rokiš-
kiu. Dar šį pavasarį mielai 
pakviesiu į pasisveikinimą, 
o ne atsisveikinimą – V. V. 
Landsbergio „Bunkerio“ 
premjerą. Kur ir kada tiksliai 
– pranešiu vėliau.

Rita GRIGALIENĖ



Nepriklausomas rajono laikraštis

2022-03-22 6 psl.

Panevėžio regiono jaunimas susitelkė, diskutuodamas 
svarbiausiais jiems klausimais

Kovo 18 d. Rokiškio ra-
jono savivaldybės tarybos 
salėje šurmuliavo jauni-
mas. Kas atvyko iš Panevė-
žio miesto ar rajono, kas - iš 
Kupiškio, Pasvalio, Biržų 
rajonų ar iš čia pat – Rokiš-
kio. Jaunimo reikalų koor-
dinatoriai, jaunimo reikalų 
tarybų nariai, nevyriausy-
binių organizacijų, dirban-
čių su jaunimu, atstovai 
rinkosi aptarti to, kas pas-
taruoju metu jauniesiems 
visuomenės atstovams 
labiausiai jautru. Rokiš-
kio jaunimo organizacijų 
sąjunga „Apvalus stalas“ 
ir Rokiškio rajono savi-
valdybė inicijavo jaunimo 
problemoms aptarti skirtą 
diskusiją „Tarpsektorinis 
bendradarbiavimas“. Šia 
diskusija buvo rengiama-
si konferencijai, kuri vyks 
2022 m. balandžio 8 d.

Renginio organizatoriai
Susirinkusius pasveikino 

Rokiškio rajono savivaldybės 
meras Ramūnas Godeliaus-
kas, renginį vedė Rokiškio 
jaunimo organizacijų sąjun-
gos „Apvalus stalas“ sava-
norė Tautvilė Jasiulevičiūtė ir 
Rokiškio rajono savivaldybės 
jaunimo reikalų koordinato-
rius Gediminas Kriovė.

Jaunimo organizacijas 
vienija „Apvalus stalas“
Pakalbinta apie jaunimą, 

su kuriuo dirba, B. Bagdo-
nienė pastebėjo, kad šiuo-
laikinis jaunimas yra visada 
pasirengęs keistis, imlus 
naujovėms, palankiau priima 
žmonių skirtumus. Rokiškio 
jaunimo organizacijų są-
junga „Apvalus stalas“ šiuo 
metu vienija 7 jaunimo or-
ganizacijas Rokiškio rajone. 
Tai jaunimo interesams ats-
tovaujanti ir jaunimo politiką 
Rokiškio rajone formuojanti 
organizacija, kurios veikla 
orientuota į 13-30 metų jau-
nimą. Organizacija  siekia 
gerinti jaunimo organizaci-
jų veiklos sąlygas, skatinti 
jaunimo iniciatyvas, teikti 
pasiūlymus valstybinėms 
ir savivaldos institucijoms, 
sprendžiančioms jaunimo 
problemas, bendradarbiauti 

informacijos keitimosi srity-
je, telkti jaunimo organiza-
cijas bendroms problemoms 
spręsti.

Diskusijų moderatoriai
Jaunimas bei juos ats-

tovaujantys specialistai ir 
darbuotojai būrėsi į penkias 
grupeles, kuriose diskusijas 
vedė penki moderatoriai. 
Žaliojo kurso problemas 
aptarti padėjo Uberto Masi, 
Lietuvos jaunimo organiza-
cijų tarybos valdybos narys; 
rūpestį jaunimo politikos 
perspektyvomis išsakyti pa-
dėjo Aidas Gedminas, Jau-
nimo reikalų departamento 
prie Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos mokymų 
vadovas, Lietuvos jaunimo 
organizacijų tarybos alumni; 

karjeros ugdymo problemas 
išgryninti padėjo „Maltie-
čių“ savanorė, Lietuvos jau-
nimo organizacijų tarybos 
valdybos narė Urtė Petruly-
tė; emocinės sveikatos klau-
simų aptarimą moderavo 
Karolina Poškutė, Lietuvos 
jaunimo organizacijų tary-
bos valdybos narė; o grupę, 
kurioje buvo diskutuojama 
apie jaunimo susisiekimo 
galimybes rajonuose ir tarp 
miestų centrų, moderavo 
Zarasų rajono savivaldybės 
tarybos narė Aurelija Trimo-
nytė.

Aptartos penkios 
aktualiausios jaunimui 
temos
Diskutuota penkiomis 

temomis: judumas, kar-
jeros ugdymas, emocinė 
sveikata, savivaldybių jau-
nimo politikos kryptys ir 
žaliasis kursas. Šias temas 
pasiūlė+ jaunimo atstovai. 
Panevėžio regione gyve-
nantis jaunimas pastebėjo, 
kad jie neturi palankių są-
lygų keliauti visuomeniniu 
transportu – nėra tinkamų 
autobusų maršrutų, moks-
leiviams netaikomos nuo-
laidos bilietams įsigyti, 
ribotos galimybės keliauti 
dviračiais, paspirtukais... 
Jaunimas pasigenda gali-
mybių dalyvauti savival-
dybės valdyme, dalintis 
patirtimi, teikti siūlymus. 

Šiuolaikinių aktualijų 
kontekste dažnas jaunuo-
lis susiduria su emocinės 
sveikatos problemomis. 
Juos neigiamai paveikė Co-
vid-19 pandemija bei pa-
saulinės reikšmės politiniai 
įvykiai. Kalbėta ir apie tai, 
kad mokykla jaunų žmonių 
neparengia siekti karjeros, 
rinktis tinkamas specialy-
bes, konkuruoti darbo rin-
koje.

Apibendrinimas
Porą valandų diskutavę 

grupelėse, jaunimo atsto-
vai pateikė išvadas. Jomis 
bus remiamasi 2022 m. 
balandžio 8 d. vyksiančio-
je konferencijoje. „Žaliojo 
kurso“ temų grupės išvadas 
pristatė moderatorius Uber-
to Masi. Išdrįsęs pirmas 
kalbėti vaikinas, pastebėjo, 
kad iš esmės „žaliąja“ tema 
trūksta išsamiai pareng-
tos, prieinamos informa-
cijos, kuri nebūtų „sausa“. 
Tokia informacija galėtų 
būti pristatyta patrauklia, 
informatyvia forma. No-
rintiems saugoti aplinką, 
nėra sudarytos galimybės 
rūšiuoti atliekas, kadangi 
mokyklose nėra pakanka-
mai šiukšliadėžių, tinkamų 
rūšiavimui. Paminėtas dvi-
račių takų trūkumas.

Švaros akcijos (pavyz-
džiui, akcija „Darom“) ren-
giamos epizodiškai, tačiau 

neprisidedama prie kasdie-
niškos tvarkos palaikymo. 
Didžiausias galimybes įgy-
vendinti žaliąjį kursą turi 
didelės įmonės. Moderato-
rius pasiūlė pamąstyti ir apie 
tai, kaip galėtume mažiau 
vartoti bei sutaupyti gamtos 
išteklių. Uberto Masi paste-
bėjimu, klimato kaitos vieni 
patys neišspręsime, bet jeigu 
bent kiek patys rūpinsimės 
savo aplinka, prisidėsime 
bent minimaliai. Kitų temų 
grupių atstovai kalbėjo trum-
piau, tačiau išsakė pagrindi-
nes mintis aptartas darbo 
grupėse. Sutarta dėl to, kad 
emocinei sveikatai palaikyti 
reikalingas švietimas šioje 
srityje, o bendravimas su sa-
vivaldybe galėtų vykti ne tik 
jaunimui ateinant į svečius 
„pas merą“, bet ir merui į 
jaunimo centrus. Merą minė-
dami, jaunuoliai tikriausiai 
omenyje turėjo apskritai sa-
vivaldybių vadovus.

Padėka už iniciatyvą
Pabaigoje – Rokiškio 

rajono moksleivių tarybos 
narės Karolinos Žemaity-
tės padėka diskusijos ren-
gėjams bei mero Ramūno 
Godeliausko baigiamasis 
žodis. Meras, kad ir pami-
nėjęs finansavimo trūkumą, 
jaunimo veiklą įvertino kaip 
pagalbą jam, kaip rajono va-
dovui.

Rita GRIGALIENĖ

Norintiems nemokamai odontologinę pagalbą 
teikti gydytojams - keblumai

Pastaruoju metu ieškoma 
įvairiausių būdų pagelbė-
ti į Lietuvą atvykstantiems 
karo pabėgėliams iš Ukrai-
nos. Rūpinamasi suteikti gy-
venamąją vietą, surasti dar-
bą, aprūpinti būtiniausiais 
daiktais, maistu, o taip pat 
dažnam iš jų svarbi ir me-
dicininė pagalba. Pasirodo, 
norintiems ją neatlygintinai 
teikti medikams kyla tam ti-
krų keblumų. Lietuvos Res-
publikos odontologų rūmai 
paskelbė, kad įstaigos, no-
rinčios teikti nemokamą bū-
tinąją odontologinę pagalbą, 
turi pasirašyti sutartį su bet 
kokiu labdaros ir paramos 
fondu. Paaiškėjo ir tai, kad 
pasirašyti tokias sutartis 
taip pat kilo sunkumų.

Teikdami nemokamą 
pagalbą ukrainiečiams
turėtų dar ir susimokėti 
valstybei
Rokiškio odontologijos 

klinikos vadovas, odontolo-
gas Simonas Stalionis sutiko 

„Rokiškio Sirenai“ papasa-
koti, su kokiais sunkumais 
susidūrė, norėdamas teikti 
būtinąją odontologinę pagalbą 
ukrainiečiams neatlygintinai. 
Odontologas paminėjo, kad 
oficialiai neatlygintinai teikti 
tokios pagalbos negali, nes 
vis tiek turėtų susimokėti 15 
proc. pelno mokestį. Odonto-
logai buvo raginami sudaryti 
sutartis su labdaros organiza-
cijomis. Tokiu atveju būtų pa-
prastesnės galimybės suteikti 
odontologinę pagalbą. Šiuo 
metu yra susidariusi absurdiš-
ka situacija, kai teikiantis pas-

laugas odontologas ir už tai 
negaunantis užmokesčio, nau-
dojantis medikamentus, darbo 
priemones, gaištantis laiką, 
už tai dar turėtų ir susimokėti 
valstybei. Rokiškio odontolo-
gijos klinika dėl sutarties pa-
sirašymo kreipėsi į Lietuvos 
Raudonąjį Kryžių, tačiau ką 
tik ši asociacija sustabdė tokių 
sutarčių pasirašymą. Odonto-
logijos klinikų, galinčių teikti 
neatlygintiną pagalbą karo 
pabėgėliams, sąrašai dar nėra 
skelbiami, klausimas dėl pa-
galbos nėra išspręstas. Pasak 
S. Stalionio, nežiūrint į keblią 

įstatyminę situaciją, jo vado-
vaujama klinika ieškos būdų 
padėti atvykusiems iš Ukrai-
nos pabėgėliams, net jeigu 
ir reiktų patiems susimokėti 
už suteiktą pagalbą valstybei 
pelno (kuris nebuvo gautas) 
mokestį. Žinomas Rokiškio 
odontologas sako, kad tikisi, 
jog artimiausiu metu situacija 
išsispręs ir apgailestavo, kad 
biurokratinis aparatas trukdo 
pagelbėti žmonėms tuoj pat, 
kada tik reikia. S. Stalionio 
žiniomis, su panašia proble-
ma dėl nemokamos pagalbos 
teikimo susiduria ir kitas pas-
laugas teikiančios įmonės, pa-
vyzdžiui, apgyvendinančios 
pabėgėlius kaimo turizmo so-
dybos, viešbučiai ir pan.  

Odontologų rūmai prašo
kantrybės
Lietuvos odontologų rūmai 

viešai paskelbė:
„Nuoširdžiai dėkojame vi-

sai mūsų bendruomenei, kuri 
greitai ir gausiai sureagavo į 
prašymą padėti nuo karo ken-

čiantiems Ukrainos gyvento-
jams, suteikiant jiems nemo-
kamą būtinąją pagalbą. Jūsų 
pagalba – be galo svarbi!

Tačiau mus pasiekė žinios, 
kad Lietuvos Raudonasis 
Kryžius laikinai pristabdo pa-
ramos sutarčių pasirašymą su 
visomis medicinos (ir odon-
tologinėmis) įstaigomis. Rau-
donasis Kryžius apgailestau-
ja, kad šis procesas šiek tiek 
užtruks, bet nurodė, kad jau 
kreipėsi į Sveikatos apsaugos 
ministeriją dėl aiškesnio tokių 
paslaugų teikimo. Todėl pra-
šome ir Jūsų kantrybės.

Primename, kad įstaigos, 
norinčios teikti nemokamą 
būtinąją odontologinę pagal-
bą, turi pasirašyti sutartį su 
labdaros ir paramos fondu.

Odontologų rūmai ir to-
liau ragina visais įmanomais 
būdais teikti pagalbą nuo 
karo nukentėjusiems ukrai-
niečiams, todėl skubos tvarka 
papildomai kreipsimės į Svei-
katos apsaugos ministeriją, 
kad ši situacija dėl pagalbos 

teikimo būtų kuo greičiau iš-
spręsta ir galėtume toliau pa-
dėti mūsų broliams ir sesėms 
iš Ukrainos!“

Odontologams iš 
Ukrainos bus paprasčiau 
įsidarbinti
Beje, ieškoma būdų ne tik 

teikti nemokamą medicininę 
pagalbą ukrainiečiams, bet ir 
supaprastintos sąlygos atvy-
kusiems iš Ukrainos specia-
listams įsidarbinti medicinos 
srityje. Sveikatos apsaugos 
ministerija (SAM) patvirtino, 
kad odontologams ir burnos 
priežiūros specialistams iš 
Ukrainos supaprastintos sąly-
gos gauti licenciją ir jiems įsi-
darbinti bus paprasčiau. Jiems 
nebereikės pateikti dokumen-
tų, patvirtinančių teisę gyventi 
ir dirbti Lietuvos Respubliko-
je, bus paprasčiau žiūrima į 
medicininę praktiką patvirti-
nančių dokumentų pateikimą, 
kitoks požiūris ir į valstybinės 
kalbos mokėjimą.

Rita GRIGALIENĖ
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Giedrius Kujelis: kiekvienas istorikas istoriją mato savaip
Apie istoriją galima 

kalbėti daug ir kiekvie-
nas istorikas, ko gero, 
traktuotų tam tikrus įvy-
kius skirtingai. Ar turime 
istorikų Rokiškyje? Taip. 
Pirmiausia žvilgsnis nu-
krypo į Rokiškio krašto 
muziejaus direktorės pa-
vaduotoją muziejinei vei-
klai Giedrių Kujelį. Be 
jo neapsieina dažna eks-
kursija, taip pat pažinti 
Rokiškio kraštą padeda 
keliasdešimt G. Kujelio 
parašytų straipsnių.

- Taigi, trumpai prisi-
statykite, ką veikiate da-
bar

- Pagal išsilavinimą 
esu istorikas. Išsilavinimą 
įgijau Vytauto Didžiojo 
universitete. Baigęs moks-
lus, pradėjau dirbti kaip 
istorikas, dabar esu Ro-
kiškio krašto muziejaus 
direktorės pavaduotojas 
muziejinei veiklai. Esame 
regioninis muziejus, mūsų 
tokia darbo specifika, kad 
turime atlikti gana daug 
funkcijų. Daugelis muzie-
jininkų, kaip ir aš, vedame 
ekskursijas, edukacijas, ra-
šome straipsnius, rengiame 
parodas, organizuojame 
renginius, leidžiame leidi-
nius, rengiame ir vykdome 
projektus. Nepasakysiu, 
kiek tiksliai, bet manau, 
esu parašęs kažkur kelias-
dešimt daugiausia istorinės 
tematikos straipsnių. Dau-
guma jų publikuoti Rokiš-
kio rajono kultūros žurnale 
„Prie Nemunėlio“, kurį lei-
džia biblioteka. Šis žurna-
las išleidžiamas du kartus 
per metus.

- Ar visada domėjotės 
istorija? Kas buvo įdo-
mu, kai mokėtės moky-
kloje?

-  Esu gimęs Rokišky-
je ir visą gyvenimą gyve-
nau Rokiškyje, jau devinti 
metai gyvenu Bajoruose. 
Mano prisiminimai iš vi-
durinės mokyklos - nelabai 
kokie, gal tiesiog tinginys 
buvau. Mokiausi taip, kad 
po devynių klasių įstojau 
mokytis į proftechninę 
mokyklą, o šias peripetijas 
nelabai noriu prisiminti. 
Vidurinį išsilavinimą įgi-
jau suaugusiųjų mokymo 
centre ir tada gyvenimas 
pasisuko visai kitu kam-
pu. Tuo metu man tai buvo 
didelis iššūkis praėjus 10 
metų po mokyklos baigimo 
ateiti mokytis. Sau pačiam 
netikėtai mokyklą bai-
giau labai gerai ir įstojau 
į universitetą. Kai rinkausi 
specialybę, istorija buvo 
pirmoje vietoje, po to – fi-

losofija, trečia -etnologija.  
Istoriją domėjausi tikrai ne 
nuo vaikystės. Ją pamėgau 
galbūt jau vėliau, žiūrė-
damas televizijos kanalus 
„Discovery“, „History“. 
Baigiau Vytauto Didžiojo 
universitetą. Pastebėjau, 
kad ten požiūris į istorijos 
mokslą - visai kitoks, nei 
mokykloje. Iš pradžių tai 
net gąsdino. Buvo pateik-
ta, kad svarbiausia – prie-
žastys, kodėl vyksta tam 
tikri procesai. Istorija ti-
krai nėra vien mokslas apie 
praeitį, datų „iškalimas“, 
tai tuo pačiu - mokslas apie 
ateitį.

- Kaip vertinate da-
bartinį laikotarpį istori-
jos požiūriu? Kokias ma-
tote vykstančių procesų 
priežastis?

- Dabartiniame laikotar-
pyje galima įžvelgti Miun-
cheno suokalbio detalių. 
Atrodo, kad istorija karto-
jasi. Dabar vyksta lauki-
mas kažko, tačiau neaišku, 
ko. Pasak V. Putino, Ukrai-
na, kaip valstybė, neturi 
egzistuoti. Dažnas lietuvis 
kalbėdavo, kad su rusais 
reikia draugauti, bet šitas 
karas su Rusija tęsiasi dau-
giau nei 500 metų. Mato-
me, iki ko tai atveda. Rusi-
ja nėra tokia galinga, kokia 
dedasi, tai daugiau sukurta 
supervalstybės iliuzija. 
Turiu pastebėti ir tai, kad 
ir Antrasis pasaulinis karas 
laimėtas milijoninių aukų 
dėka. Rusų pergalės - ke-
liančios abejones. Ir dabar 

jie tikėjosi per tris die-
nas užimti Kijevą, tačiau, 
deja...

- Ar atsakingi eiliniai 
Rusijos žmonės dėl to, 
kas vyksta?

- Manau, atsakingi ir ei-
liniai Rusijos žmonės. Gal-
būt tai „Homo sovieticus“ 
palikimas, jų įprastinis su-
sitaikymas su viskuo. Tiek 
metų vyksta smegenų plo-
vimas ir visiems šitai tapę 
tarytum norma. Keisčiau-
sia, kad nematome rusų 
tautos masinio pasiprieši-
nimo. Jeigu išeitų milijo-
nas į gatves, jiems nieko 
nebūtų įmanoma padaryti. 
Kelia minčių ir pati V. Pu-
tino aplinka – negi nėra, 
kas jį sustabdytų? Galima 
situacija, kad su Putinu 
galų gale susidoros savi.

- Kokias matote Ukrai-
nos perspektyvas?

- Ukrainiečiai kariauti 
palikti vieni. Manau, pa-
grįstos būtų ir abejonės 
dėl pasitikėjimo NATO. 
Priėmus Budapešto memo-
randumą, Rusija, Didžioji 
Britanija ir JAV  įsiparei-
gojo  gerbti Ukrainos suve-
renitetą, nepriklausomybę 
bei teritorinį vientisumą 
ir būti jos saugumo garan-
tais. Rusija sulaužė šį me-
morandumą 2014 metais. 
Manau, į tai turėjo būti 
atitinkama JAV, Jungtinės 
Karalystės ar visos NATO 
reakcija.

- Kokias emocijas 

Jums kelia šių dienų įvy-
kiai Ukrainoje? 

- Kai prasidėjo kariniai 
veiksmai, nežinojau, kaip 
elgtis. Nuolat stebėjau 
įvykius per mūsų televi-
ziją, stebėjau transliacijas 
iš Rusijos nepriklausomų 
televizijų, kurios perduo-
da žinias iš kitų pasaulio 
valstybių. Šiuo metu sten-
giuosi riboti informacijos 
kiekį.

Matant, kas vyksta da-
bar Lietuvoje, tos pastan-
gos padėti Ukrainos ka-
riams ir karo pabėgėliams, 
kyla dvejopi jausmai: 
kartais atrodo, kad vyks-
ta tarsi konkurencija, kas 
daugiau paramos Ukrainai 
surinks, tačiau neramina, 
kad vykstantis karas taps 
tiesiog kasdienybe ir mes 
nustosime stengtis padėti. 
Labai svarbu tai daryti ne 
tik šiuo momentu, bet ne-
sustoti to daryti ir vėliau. 
Kad triumfuotų blogis, 
pakanka tiesiog nieko ne-
daryti.

- Kaip muziejus toliau 
dirbs karo Ukrainoje 
fone? Ar tai turės įtakos 
veiklai?

- Planuojame dirbti to-
liau, nes gyvenimas ne-
stovi vietoje. Galvojome 
Užgavėnes atšaukti, tačiau 
gavome žinią, kad nerei-
kia to daryti, todėl šventė 
buvo. Kovo 19 d. atidaryta 
kraštiečių menininkų jubi-
liatų paroda, kuri lankytojų 
lauks iki birželio mėnesio. 
Buvo suplanuota Aleksan-

dro Vasiljevo kolekcijos 
paroda, kuri turėjo įvykti 
kovo mėnesio pradžioje. 
Šis žmogus, meno istori-
kas, turi Rusijos, Lietuvos 
ir Prancūzijos pilietybes. 
Jis yra parašęs laišką Visa-
gino savivaldybei, kur yra 
saugoma jo kolekcija, kad 
smerkia karą, bet jo „Fa-
cebook“ socialinio tinklo 
paskyroje atsirado žinia, 
kad jis ir toliau lieka „Per-
vyj Baltiskij kanal“ laidos 
„Modnyj Progovor“ (liet. 
„Mados verdiktas“) ve-
dėju. Šis kanalas - propa-
gandinis Maskvos ruporas. 
Matome, kad nėra aiškios 
jo pozicijos, ir nusprendė-
me, kad geriau nereikia jo 
pas mus kviesti. O veiklos 
tikrai nemažėjo. Dabar 
plečiame savo komandą ir 
ieškome net keleto naujų 
darbuotojų. Turime daug 
kandidatų, daugiausia pre-
tendentų - į kasininko po-
ziciją. Tik kasininkas pas 
mus iš tiesų turi atlikti 
gana daug funkcijų, ne tik 
bilietus pardavinėti. Šiuo 
metu siūlome nemokamai 
lankyti muziejų Ukrainos 
piliečiams. Taip pat ieško-
me galimybių bendradar-
biauti su Ukrainos kūrė-
jais.

- Koks Jūsų požiūris į 
istorijos supopuliarinimą 
– dvarų pavertimą pra-
mogų vietomis, gidų dar-
bu, kai jų pasakojimai 
remiasi gandais ir anek-
dotais bei panašiai?

- Manau, tai - marke-

tingas, savotiškas popsas. 
Variacijos galimos, tačiau 
į visiškus kraštutinumus 
negalima nueiti, reikia ras-
ti kompromisą. Būna, kad 
dvaruose atkuriama auten-
tiška aplinka, o būna, kad 
pavyksta padaryti tik im-
provizacijas. Supopsinant 
istoriją, kyla rizika, kad 
istorija gali būti iškraipyta. 
Beje, kiekvienas istorikas 
tam tikro laikmečio pro-
cesus interpretuoja pagal 
savo supratimą, patirtį, to-
dėl kiekvieno jų matymas 
gali labai skirtis. Pavyz-
džiui, yra žmonės, kurie 
mėgsta Bumblauską ir ku-
rie jo nemėgsta. Jis padaro 
istoriją lengvai suprantamą 
vartotojui, tačiau jo pasisa-
kymuose kažkuri dalis yra 
ir akademinės istorijos. Vis 
tik tai yra jo istorijos ma-
tymas, kuris kito istoriko 
akimis atrodytų kitaip.

- Ką duoda išsilavini-
mas istorijos srityje?

- Išsilavinimas istorijos 
srityje duoda kritinį mąs-
tymą ir tam tikrų procesų 
suvokimą. Manau, tai svar-
biausia.

- Ar daug Rokiškio 
krašte paveldo objektų, 
kurie vis dar - griuvėsiai?

- Nemažai. Tai Onu-
škio dvaras, kuris sudegė 
Pirmojo pasaulinio karo 
metais. Dabar jis yra nu-
pirktas naujo savininko. 
Panemunio dvaras – jo 
centrinė dalis sudegė. 
Kraštų dvaras, dabar įsi-
gytas naujo savininko, ku-
ris tikimasi, kad atsigaus. 
Dar - Rokiškėlių palivarko 
pastatas, Tarnava... Tokia 
situacija susiklostė dėl ne-
tikusios, švelniai tariant, 
valstybės politikos Nepri-
klausomybės pradžioje, 
kai dvarai buvo grąžinti 
buvusiems savininkams ar 
jų palikuonims, kurie netu-
rėjo jokių galimybių tuos 
dvarus išlaikyti ir, bėgant 
laikui, jie sunyko.

- Ar sutiktumėte pri-
statyti mūsų skaitytojams 
paveldo kultūros objek-
tus, darant tam tikrą lai-
dų ciklą, pavyzdžiui, „Su 
Giedriumi Kujeliu po is-
toriją“?

- Pagalvosiu, ką galė-
čiau įdomaus pristatyti. 
Manau, įmanoma. Galima į 
šį projektą įtraukti ir kitus 
muziejininkus istorikus.

Tad tikimės, kad Gie-
drius Kujelis prisidės prie 
visuomenės supažindini-
mo su nykstančia Rokiškio 
krašto istorija...

Rita GRIGALIENĖ
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Nepriklausomas rajono laikraštis

Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio 
viešoji biblioteka
PARODOS
Viešojoje bibliotekoje

Sigito Daščioro fotografijų paroda „Labiau Harpijos negu Mūzos“?, Parodų 
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 paroda „Moterys tapyboje“, 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
Vaikų ir jaunimo skyriuje

Kovo 21-26 d.– Bibliotekos lėlių teatro svetainės lankymo savaitė ,,Pasis-
veikink su lėle“, skirta tarptautinei lėlininkų dienai.
Kovo 22  d. nuo 1500 val. – užsiėmimai su trimate modeliavimo programa 
TinkerCad. 3D velykinio margučio maketavimas ir spausdinimas.
Kovo 23 d. 15 val. – Užsiėmimai su Fisher Technik konstruktoriais, LEGO 
programuojamais robotais ir su trimate modeliavimo programa TinkerCad.
Kovo 24 d. 15 val. – Kino dienos, 3D filmų rodymas vaikams ir jaunimui, VB 
Vaikų ir jaunimo skyriaus  Interaktyvioje edukacinėje erdvėje.
Kovo 25 d. 15 val. – Žaidimai ir pramogos su VIVE COSMOS virtualios realy-
bės (VR) akiniais ir Xbox One konsole. 
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02.45 Mokslo ritmu
03.00 „Netikėtas teisingumas“ 
03.55 Oponentai
04.35 „Reali mistika“
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25 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 Dingti iš akių
01:05 Kvadrofenija 
03:00 LRT radijo žinios
03:05 Kas ir kodėl? 
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

Tv3

05:25 Moderni šeima 
06:00 Žmogus voras 
06:30 Didvyrių draugužiai
07:00 TIESIOGIAI "Ukraina 
24". Ukrainos žinių kanalas
09:00 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 Zootropolis
21:40 Keršytojai. Pabaiga
22:45 Jėga ir Kenoloto
22:48 Keršytojai. Pabaiga
01:20 Ryklys vaiduoklis
03:05 Seklys 
04:50 Elementaru

Lnk

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 Pabelsk į mano širdį
15:30 Uždraustas vaisius
16:35 Labas vakaras, Lietuva
18:30 Žinios
19:30 Paramos koncertas 
Ukrainai „Gelbėkit vaikus“
23:00 Neįmanoma misija. 
Slaptoji tauta
01:35 Degantis žmogus 
04:00 Volkeris, Teksaso 
reindžeris

Btv

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 Paskutinė s... 
23:25 Užkratas
01:30 Strėlė

Lrytas

05.15 Nauja diena
06.15 TV parduotuvė
06.30 Istorija gyvai
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
02.45 Mokslo ritmu
03.00 „Netikėtas teisingumas“
03.55 Laisvės TV valanda
04.35 „Reali mistika“
06.00 „Daktarė Kovalčiuk“



Nemokami asmeniniai skelbimai www.rokiskiosirena.lt

2022-03-22 10 psl.

PASLAUGOS

• Rengiu nuotekų valymo 
įrenginių supaprastintus 
projektus ir su kitais 
reikalingais dokumentais 
teikiu į Infostatybą statybos 
leidimui gauti.  
Tel. 8 682 79 611. Rokiškis
• Atliekame elektros 
instaliacijos darbus 
individualiuose namuose. 
Tel. 8 613 41 207. Rokiškis
• Taiso automatines 
skalbimo mašinas, 
šaldytuvus. Atvažiuoja į 
namus. Tel. 8 601 71 758. 
Rokiškis
• Statybos darbai: pamatų 
betonavimas, mūro darbai, 
stogų dengimas, šiltinimas, 
tinkavimas dekoratyviniu 
tinku, ventiliuojami fasadai, 
terasų, stoginių įrengimas ir 
kiti darbai.  
Tel. 8 697 41 092. Rokiškis
• Dengiame plokščius 
stogus rulonine prilydoma 
danga. Suteikiame 
garantiją. Tel. 8 690 27 247. 
Panevėžys

• Labai geros būklės 
mažai naudotą komodą. 
Išmatavimai: ilgis 150 cm, 
aukštis 80 cm, gylis 50 
cm. Galiu atvežti. Kaina 
90 Eur. Tel. 8 696 65 249. 
Anykščiai
• 2 fotelius. Kartu 61 Eur. 
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis

BALDAI

• Staliuką. Galima 
praplatinti. Kaina 61 Eur. 
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Virtuvines spinteles. 
Pastatoma 60 cm pločio, 
pakabinama 80 cm pločio. 
Abi kartu. Kaina 48 Eur. 
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Sofą-lovą, 125 Eur., 
fotelius po 40 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Spintą. Negali stovėti 
tiesioginiuose saulės 
spinduliuose. Kaina 168 
Eur. Tel. 8 685 42 153. 
Rokiškis
• Fotelį-lovą su dėže 
patalynei. Galima visiškai 
išardyti. Kaina 87 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Miegamą kampą su dėže 
patalynei. Kaina 168 Eur. 
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Fotelį, sofą (išsitraukianti 
į priekį). Kaina 78 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Sofą-lovą su dėže 
patalynei. Plati, švari. 
Kaina 135 Eur.  
Tel. 8 685 42 153. Rokiškis
• Dvivietį ištiesiamą 
miegamąjį fotelį. Kaina 
35 Eur. Tel. 8 687 92 648. 
Rokiškis
• Pigiai ištiesiamą stalą-
knygą. Kaina sutartinė. 
Kamajai. Tel. 8 604 86 065. 
Rokiškis
• Rašomąjį stalą be stalčių. 
Raudonmedžio spalvos. 
Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

• Šaldytuvą Atlant.  
Tel. 8 620 67 272. Rokiškis
• Veikiančią senovinę 
siuvimo mašiną Singer. 
Viskas originalu. Kaina 
180 Eur. Tel. 8 686 57 118. 
Rokiškis
• Gerai veikiančią 
automatinę skalbimo 
mašiną. Kaina 40 Eur.  
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• Naudotą skalbimo mašiną 
Bosch Maxx 5.  
Tel. 8 687 98 710. Rokiškis
• Pigiai naudotą dujinę 
viryklę. Kamajai. Kaina 
20 Eur. Tel. 8 604 86 065. 
Rokiškis

BUITINĖ TECHNIKA

• Dovanojame tvarkingą 
gerą labrodoro mišrūnę. 2 
metų kalytė.  
Tel. 8 692 47 161. Rokiškis

DOVANOJA

• Veikiantį radijo imtuvą. 
Kaina 7 Eur.  
Tel. 8 615 55 634. Rokiškis
• Nebrangiai gerai 
veikiančią rimtų gamintojų 
audio aparatūrą: kasetines 
dekas, tiunerius, CD 
grotuvus, stiprintuvus, 
resyverius, garso kolonėles. 
Kaina 1 Eur.  
Tel. 8 640 42 901. Rokiškis
• Veikiančias tvarkingas 
Radiotehnika Jupiter 
kolonėles.  
Tel. 8 693 04 817. Rokiškis
• Galingą geros būklės 
stiprintuvą Onkyo. Kaina 
70 Eur. Tel. 8 693 04 817. 
Rokiškis
• Geros būklės kolonėles ir 
stiprintuvą. Groja gražiai. 
Kaina 60 Eur.  
Tel. 8 693 04 817. Rokiškis
• Radijo imtuvą  VEF-214. 
Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Automobilinį radijo 
imtuvą Bylina - 207. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis

GARSO TECHNIKA

• Bites. Tel. 8 687 19 659. 
Rokiškis
• 4 bičių šeimas.  
Tel. 8 610 41 788. Rokiškis
• Indijos bėgikių ančių 
šeimą (1+2). Praeitų metų 
birželio ritimosi. Kaina 
30 Eur. Tel. 8 682 37 547. 
Rokiškis
• 5 veršių veršingą karvę ir 
14 mėnesių telyčią.  
Tel. 8 645 58 521. Rokiškis
• Paaugintus viščiukus. 
Obeliai. Tel. 8 614 21 831. 
Rokiškis
• Pavalkus arkliui su 
priedais. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Žąsis. Tel. 8 625 50 844. 
Rokiškis

GYVULIAI, GYVŪNAI

• Domina bet kokie 
trumpalaikiai, ilgalaikiai, 
pavieniai, vienadieniai 
darbai. Turiu TR1 
kategoriją, B kategorijos 
vairuotojo pažymėjimą ir 
automobilį. Galiu atvykti 
į darbo vietą ar dirbti 
automobiliu. Kaina 50 Eur. 
Tel. 8 622 12 838. Rokiškis
• Ieškau traktoristo darbo. 
Taip pat galiu dirbti ir prie 

IEŠKO DARBO

statybų. Tel. 8 617 65 208. 
Rokiškis
• Ieškau darbo savaitgaliais. 
Gali būti lauko darbai.  
Tel. 8 678 26 467. Rokiškis
• Ieškau darbo po pamokų 
nuo 16 val. 17 m. Galiu 
dirbti įvairius darbus. 
Prižiūrėti vaikus, vedžioti 
šunis, tvarkyti namus, 
krauti malkas ir t. t.  
Tel. 8 684 22 857. Rokiškis
• Ieško darbo. Galiu 
prižiūrėti vaikus, senyvo 
amžiaus žmones, padėti 
mokytis papildomai. Turiu 
išsilavinimą ir patirtį.  
Tel. 8 615 92 745. Rokiškis

691. Rokiškis
• Savo gamybos stogelį nuo 
lietaus, rėmas tamsiai rudas. 
Kaina 30 Eur.  
Tel. 8 686 94 691. Rokiškis
• Trifazį elektros variklį. 3 
kW, 1240 apsukų, flansinis, 
ilga ašis. Kaina sutartinė. 
Reno R15, 4 tvirtinimo 
tašku. Diskai nedažyti, 
nelankstyti. Kaina visų 4 
20 Eur. Tel. 8 698 72 751. 
Rokiškis
• Geros būklės rankinį 
laikrodį Retox. Kaina 20 
Eur. Tel. 8 676 27 899. 
Rokiškis
• Guolių tepalą aukštoms 
apkrovoms. Atsparus 
aukštai temperatūrai, 
vokiška kokybė. Kaina 7 
Eur. Tel. 8 652 77 066. 
Rokiškis
• Prekiaujame įvairių 
dydžių ir storių maišais 
maišeliais ir kita pakuote: 
maišeliai pakavimui, 
fasavimo maišeliai, 
maišeliai su rankena, 
maišeliai su lipnia juosta, 
maišeliai rūbams, maišeliai 

KITA

• Metalo balkonėlį. 
Kabinamas po langu. 
Tamsiai rudos spalvos, telpa 
du - trys gėlių loveliai. 
Kaina 20 Eur. Tel. 8 686 94 
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medžio granulėms, 
maišeliai dėžėms.  
Tel. 8 663 65 663. Rokiškis
• Naują lino audinį. Ilgis 12 
m, plotis 1,80 m. 5 Eur/m. 
Tel. 8 610 49 507. Rokiškis
• Daug visokiausių prekių 
nuo šviečiančių rožių iki 
paprastų gražių pakabučių. 
Ir daug visokiausio 
asortimento. Kainos 
nesikandžioja. Kreiptis 
žinute. Tel. 8 690 02 146. 
Rokiškis
• Beržų ir liepų vantas. 
Kaina 2 Eur.  
Tel. 8 686 02 301. Rokiškis
• Šiltnamio plastmasinius 
lankus . Tel. 8 615 53 423. 
Rokiškis
• Baltalksnio malkas. Metro 
kaina 25 Eur.  
Tel. 8 678 68 505. Rokiškis
• 80 vnt. šienainio rulonų. 
Tel. 8 686 07 540. Rokiškis
• Lapuočių malkas skaldytas 
arba kaladėmis.  
Tel. 8 680 49 599. Rokiškis
• Malkas skaldytas, 
kaladėmis, rąstais. Kaina 
300 Eur. Tel. 8 624 90 330. 
Rokiškis
• Elektros kabelį suvirinimo 
aparatui su elektrodų 
laikikliu apie 6 m ilgio. 
Kaina 65 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Stiklinį butelį metaliniame 
dėkle. Apie 20 l talpos. 
Kaina 15 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Verpimo ratelį su siūlų 
vyniotuvu. Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Popieriaus smulkintuvą. 
Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Tvirtą automatikos skydo 
dėžę 50x50x26 cm. Kaina 
12 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Du trifazius elektros 
kirtiklius 100 ir 250 A.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Lankstų varinį elektros 
kabelį 4x16. Ilgis 4 m. 
Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Bokštinės vandens 
siurblinės valdymo skydą 
380 V iki 20 A. Kaina 25 
Eur. Tel. 8 682 30 962. 

Rokiškis
• Tarpines reles 24 ir 230 V. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Elektros transformatorius 
230/24 V–0,05 KVA ir 
230/24 V–0,1 KVA.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Programines laiko reles 
BЛ–34У4, BC–10–33  230 
V, 50 Hz. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Naudotus magnetinius 
paleidėjus PME-211  
380/230 V, 25 A, PME-121. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Trifazį el. automatą: AE 
tipo 63 A. Kaina 8 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Geros kokybės pjautą 
statybinę medieną ir malkas 
kaladėlėmis.  
Tel. 8 618 33 452. Rokiškis

• Stacionarų kompiuterį 
su monitoriais. I5-2500k 
3,4 GHZ GTX 560TI OC 
plokštė. 120 GB SSD 
diskas, 500 GB SSD 
diskas, 700 W maitinimo 
blokas. Monitorius AOC 23 
colių 1 MS 75 HZ. Antras 
monitorius 23 colių 60 
HZ paprastas. Su visais 
priedais. Kaina 300 Eur. 
Tel. 8 662 25 822. Rokiškis
• Nešiojamąjį kompiuterį 
Lenovo B50-10. 
Nesudėtingiems darbams, 
mokslams, darbui, filmų 
peržiūrai. Procesorius Intel 
N2840, 4 GB RAM, 120 
GB SSD diskas, legalūs 
Windows 10. Veikia 
sparčiai, baterija labai gera, 
turi smulkių pabraižymų. 
Bendra būklė 8/10 . Kaina 
100 Eur. Tel. 8 640 42 901. 
Rokiškis
• Naudotą maršrutizatorių 
TP-LINK TL-MR6400. 
Dedasi Sim kortelė. Kaina 
40 Eur. Tel. 8 625 35 526. 
Rokiškis
• Pilnai veikiančią konsolę 
Xbox One. Yra visi 
reikalingi laidai. Vienas 
pultas, keli žaidimai. Kaina 
200 Eur. Tel. 8 692 64 675. 
Rokiškis
• Veikiantį LG Flatron 
IPS 235. 24 colių, full HD 

KOMPIUTERINĖ TECHNIKA

monitorius. Kaina 90 Eur. 
Tel. 8 673 61 240. Rokiškis

• Klevo, beržo sulą.  
Tel. 8 621 51 320. Rokiškis
• Klevų sulą. Pandėlys.  
Tel. 8 647 10 234. Rokiškis

MAISTO PRODUKTAI

• Išmanųjį telefoną-laikrodį 
Galaxy Watch Active 2. 
Naudotas pora kartų. Kaina 
galutinė, nederinama. Yra 
dėžutė su pakrovėju. Kaina 
150 Eur. Tel. 8 694 01 590. 
Rokiškis
• Xiaomi Redmi Note 10 
5 G 128 GB. Rokiškio 
rajone galimas pristatymas į 
namus. Kaina 180 Eur.  
Tel. 8 688 09 949. Rokiškis
• Geros būklės telefoną 
Samsung A5. Kaina 55 Eur. 
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Naudotą telefoną Nokia 
1600. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis
• Geros būklės iPhone S 
7 Plius 128 GB. Dėžutė, 
ausinės, pakrovėjas. Veikia 
gerai. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 603 03 310. Rokiškis

MOBILIEJI TELEFONAI

• 2 kambarių butą 
Juodupėje.  
Tel. 8 673 21 322. Rokiškis
• Du sodo sklypus, vienas 
šalia kito Steponių kaime 
(Obelėlės g. 7-1). Sodas 
senas, nedirbamas. Yra 
prūdas (reikia valyti), 
medinis namukas daiktams. 
Yra galimybė įsivesti 
elektrą. Vieta rami. Kaina 
sutartinė. Tel. 8 625 73 909. 
Kaunas
• Namų valdos sklypą 
Serapiniškio k., Vilties g. 
19. Sklypo plotas - 0,81 ha. 
Yra  galimybė prisijungti 
prie miesto komunikacijų. 
Kaina 26000 Eur.  
Tel. 8 633 77 361. Rokiškis
• Garažą, esantį garažų 
bendrijoje Vairas-2, netoli 
Respublikos ir Laisvės g. 
sankryžos. Kaina sutartinė. 
Tel. 8 679 95 336. Rokiškis
• Žemės ūkio paskirties 
sklypą Rokiškio r. netoli 
Obelių, Dumblių kaime. 
Kreiptis žinute arba 
nurodytu telefono numeriu. 
Tel. 8 617 49 347. Rokiškis
• Tvarkingą sodą Juodupėje, 
Pavasario bendrijoje. 
Yra virtuvė, svetainė ir 
miegamasis. Su baldais ir 
buitine technika. Vasarą 
galima gyventi. Židinys. 
6 a žemės. Šulinys, rūsys, 
ūkinis pastatas. Labai 
geroje, ramioje vietoje. 
Kaina derinama . Kaina 
6500 Eur.  
Tel. 8 629 32 647. Rokiškis
• 2 kambarių butą 
Pandėlio g. mūriniame 
daugiabutyje. 2 aukštas. 
Pradėtas remontas, įrengta 
katilinė. Naujas kieto kuro 
katilas ir šildymo sistema. 
Išbetonuotos šildomos 
grindys, naujai išvedžiotas 
vandentiekis, kanalizacija. 
Nauja elektros instaliacija. 
Kaina 25000 Eur.  
Tel. 8 617 21 569. Rokiškis
• Tvarkingą 2 kambarių 
butą Juodupėje. 4 aukštas. 
Kaina 10500 Eur.  
Tel. 8 600 88 612. Rokiškis
• Jaukų šviesų 1 kambario 
butą Jaunystės g. 8. Pirmas 
aukštas.  Didelis kambarys 

NEKILNOJAMASIS TURTAS

su niša, lieka dalis baldų. 
Tvarkinga laiptinė, kodinės 
durys. Butui priklauso 
rūsys. Pigus išlaikymas. 
Tinka komercijai. Kaina 
19500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 5,51 ha žemės ūkio 
paskirties sklypą (su 0,85 
ha miško) ir 140 m.  Sartų 
ež. pakrantės. Bradesių k. 
Kaina 57000 Eur.  
Tel. 8 687 75 157. Rokiškis
• Namo dalį Respublikos g. 
Rokiškis. Pirmas aukštas 
90 kv. m. Antras aukštas 
70 kv. m. Atskiras įėjimas. 
Viskas naujai, moderniai 
rekonstruota. 5 a žemės 
sklypas. Puikiai tiktų grožio 
salonui. Kaina 125000 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Namą Gedimino g., 
Rokiškis. Gyvenamas 
plotas 96,36 kv. m, po 
visu namu rūsys. Pakeistas 
namo stogas prieš 18 m. 
Ūkinis neseniai pastatytas 
su erdviu garažu, turinčiu 
duobę. Lengvai prižiūrimas 
6 a sklypas. Kaina 69000 
Eur. Tel. 8 600 98 909. 
Rokiškis
• Namą Putinų skersgatvyje. 
Lengvai prižiūrimas 
kiemas, 6 a. Reikalingas 
remontas. Kaina 63000 Eur. 
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Namą Rokiškio mieste. 
Kompaktiškas 104 kv. m, 
lengvai prižiūrimas 6 a 
sklypas. Pakeistas stogas. 
Balkonas, ūkinis pastatas, 
aptverta teritorija. Gera 
lokacijos vieta Vaižganto 
g. Kaina derinama. Kaina 
60000 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• 2 kambarių butą Jaunystės 
g. 12, Rokiškis. Kambariai 
į dvi puses, įstiklintas 
balkonas. Tvarkinga 
laiptinė. 4 aukštas. 
Reikalingas remontas. 
Kaina 32500 Eur.  
Tel. 8 600 98 909. Rokiškis
• Rokiškyje nuosavų 
namų kvartale 19,82 a 
namų valdos sklypą su 
namo projektu ir statybų 
leidimu Radutės g. 18. 
Komunikacijos - šalia 

sklypo. Kaina 15000 Eur. 
Tel. 8 687 41 112. Rokiškis
• Buvusį fermų kompleksą 
Kariūnų k. prie Kamajų. 
Bendras patalpų plotas: 
4394 kv. m. Pastatų 
skaičius: 13. Kaina 75000 
Eur. Tel. 8 687 41 112. 
Rokiškis
• 2 kambarių butą Jaunystės 
g. Rokiškis. 4 aukštas. 
Reikalingas pilnas 
remontas. Kaina 32000 Eur. 
Tel. 8 622 10 728. Rokiškis
• Rokiškio mieste netoli 
centro dalį namo. Yra 
keletas arų žemės. Įvestas 
vandentiekis.  
Tel. 8 623 01 338. Rokiškis
• 1 kambario butą 
Aukštaičių g. Rokiškis. 
Pirmas aukštas. 30,59 kv. 
m, didelis balkonas, dalinai 
remontuotas. Kaina 29000 
Eur. Tel. 8 610 41 005. 
Rokiškis
• Sodo namą Velniakalnio 
sodų bendrijoje. 10 a žemės 
sklypas, miesto teritorijoje. 
Reikalingos komunikacijos. 
4 kambariai, didelis rūsys, 
sandėliukas, garažas. 57 kv. 
m gyvenamasis plotas.  
Tel. 8 602 62 068. Rokiškis

• Mažai naudotą vežimėlį-
skėtuką. Kaina 35 Eur.  
Tel. 8 618 13 059. Rokiškis
• Dviratuką. Kaina 35 Eur. 
Tel. 8 620 21 782. Rokiškis
• Čiužinį su grikiu užpildu 
80x160 cm. Kaina 25 Eur. 
Tel. 8 627 69 300. Rokiškis
• Vaikiškus dviračius. Kaina 
50-90 Eur.  
Tel. 8 674 54 495. Rokiškis
• Vaikiškus dviračius. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 683 56 353. 
Rokiškis
• Tvarkingą vaikišką 
dviratuką. Kaina 45 Eur. 
Tel. 8 674 33 007. Rokiškis
• Vaikišką dviratį. Tinkantis 
vaikams nuo 4 iki 6 m. 
Kaina 25 Eur.  
Tel. 8 682 38 705. Rokiškis
• Tvarkingus vaikiškus 
dviračius.  
Tel. 8 611 78 562. Rokiškis

PREKĖS VAIKAMS
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• Brangiai išsinuomočiau 
žemės sklypus Rokiškio r. 
Kainos sutartinės 200-250 
Eur/ha. Tel. 8 625 06 841. 
Rokiškis
• Ieškau buto nuomai 
Obeliuose.  
Tel. 8 650 37 347. Rokiškis
• Išnuomojami 2 kabinetai 
po 25 kv. m, miesto centre 
Vilniaus g.. Kaina 150 Eur. 
Tel. 8 698 72 211. Rokiškis
• Išnuomoju 1 kambario 
butą. Kaina 120 Eur.  

NUOMA
Tel. 8 600 32 357. Vilnius
• 2-3 kambarių butą 
ilgalaikei nuomai 
Rokiškyje. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 628 83 870. Rokiškis

• Gal kas dovanoja mažą 
meilią gražią katytę.  
Tel. 8 621 52 675. Rokiškis
• Gal kas gali padovanoti 
šiferį. Tel. 8 680 90 181. 
Rokiškis
• Gal kas galėtų padovanoti 
veikiančią skalbimo mašiną. 
Tel. 8 624 79 330. Rokiškis

PRAŠO PADOVANOTI PERKA

• Reikalingas C kategorijos 
vairuotojas.  
Tel. 8 610 29 495. Rokiškis
• Ieškomi darbuotojai 
prie automobilių 
kondicionierių sistemos 
pildymo. Apmokome dirbti. 
Reikalavimai: B kategorijos 
vairuotojo pažymėjimas ir 
mokėti naudotis išmaniuoju 
telefonu. Atlyginimas 
sutartinis. Daugiau 
informacijos telefonu. Kaina 
1000 Eur.  
Tel. 8 606 11 409. Rokiškis
• Ieškomas pagalbinis 
darbininkas  statybose. 
Objektų daug, darbas įvairus. 
Darbas Rokiškyje ir Rokiškio 
rajone. Būtina turėti B 
kategoriją. Darbo užmokestis 
sutartinis.  
Tel. 8 683 46 338. Rokiškis
• Oficialus darbas Estijoje. 
Atlyginimas nuo 6,5 Eur. 
ir daugiau. Priklauso nuo 
specialybės, reikalavimų 
ir jūsų įgūdžių lygio. 
Suteikiame būstą. 2 žmonės 
kambaryje. Internetas. 
Suteikiame darbo drabužius. 
Mokame už transportą mieste. 
Tel.+37256202407. Kaina 
1700 Eur.  

SIŪLO DARBĄ

Tel. 8 542 02 450. Kuršėnai
• Reikalingas žmogus darbui 
serviso klientų priėmimui.  
Tel. 8 636 44 447. Rokiškis
• Siūlome darbą prie 
lengvųjų automobilių ir 
mikroautobusų. Darbas prie 
važiuoklės gedimų, variklio 
aptarnavimų. Gali būti pilna 
darbo diena arba pamaininė. 
Detalesnė informacija 
telefonu. Kaina 1500 Eur.  
Tel. 8 636 44 447. Rokiškis
• UAB Gastroman 
naujam sezonui ieško 
virtuvės darbuotojų, 
virėjų darbui Ilzenbergo 
dvaro Grill restorane. 
Galimas apgyvendinimas. 
Atlyginimas: pagalbinių 
darbuotojų nuo 4 Eur/val., 
virėjų nuo 6 Eur/val. į rankas. 
Pasiteiravimas telefonu. 
Kaina 1000 Eur.  
Tel. 8 676 10 014. Rokiškis
• Ieškomas darbuotojas 
automechanikas, šaltkalvis 
darbui sunkvežimių servise. 
Daugiau informacijos 
telefonu. Tel. 8 601 27 837. 
Rokiškis
• Ieškomas darbuotojas 
automechanikas, šaltkalvis 
darbui sunkvežimių servise. 
Daugiau informacijos 
telefonu. Tel. 8 687 82 752. 
Rokiškis

• Statybinę medieną.  
Tel. 8 699 33 786. Rokiškis
• Ketaus šulinio žiedą. 
Skersmuo 62 cm. Kaina 
12 Eur. Tel. 8 610 49 507. 
Rokiškis
• Nuimtas nuo namo skardas. 
Tel. 8 686 94 691. Rokiškis
• Naują galingą 50J betono 
atskėlimo plaktuką.  
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis

STATYBINĖ ĮRANGA

• Priekabą rulonams vežti 
2,8x5 m . Kaina 650 Eur.  
Tel. 8 682 28 909. Rokiškis
• Traktoriaus kablį.  
Tel. 8 676 27 899. Rokiškis
• Tvarkingą dviejų vagų 
bulvių sodinamąją. Dirbus tik 
vieną sezoną. Kaina 600 Eur. 
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Traktorinės priekabos 2PTS-
4 ašį - 50 Eur. ir stebules po 
15 Eur. Nenaudotos, galima 
pirkti atskirai. Kaina 50 Eur.  
Tel. 8 620 25 947. Rokiškis
• Įvairūs guolius technikai, 
sėjamosioms, traktoriams ir t. 
t. Kaina 10 Eur.  
Tel. 8 652 77 066. Rokiškis
• Aukštos kokybės varžtus. 
10, 9 klasė. Dideliais kiekiais 
ir po vieną.  
Tel. 8 652 77 066. Rokiškis
• Traktorių T-25 su 

ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKA

dokumentais. Kaina 2900 Eur. 
Tel. 8 682 28 909. Rokiškis
• Naudotus skriemulius 22, 
20, 13 cm diametro.  
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

• Suveriamus standartinio 
garažo vartus.  
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• Naudotą veikiantį Hilti TE5. 
Akumuliatorius, kroviklis. 
Kaina 90 Eur.  
Tel. 8 605 22 544. Rokiškis

• Citroen Xsara Picasso. Nėra 
TA. Kaina 200 Eur.  
Tel. 8 636 72 143. Rokiškis
• Audi A6. 1995 m., 2,5 l, TDI. 
Kaina 824 Eur.  
Tel. 8 698 83 953. Rokiškis
• Kalnų ir paprastą dviratį.  
Tel. 8 620 67 272. Rokiškis
• Tvarkinga Opel Astra 
G. 2005-06, 1,7 l, 74 kW, 
dyzelis, TA iki 2022-11. 
Diržai keisti prieš 25000 km. 
Tepalai su filtrais keisti prieš 
5000 km. Elektriniai langai, 
klimatronikas, kondicionierius. 
Naujas akumuliatorius. Labai 
ekonomiška. Kaina 1250 Eur. 
Tel. 8 647 10 234. Rokiškis
• Važiuojančią Audi. 1,9 l, 55 
kW. Kaina 600 Eur.  
Tel. 8 604 61 511. Rokiškis
• Tvarkingus dviračius. Iš 
Vokietijos.  
Tel. 8 659 64 181. Rokiškis
• Gerai veikiantį elektrinį 
paspirtuką Xiaomi MI M365. 
Kaina 190 Eur.  
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• 2010 m. VW Golf Plus. 
Ekonomiškas 1,6 l dyzelinis 
variklis. Galiojanti TA. Nėra 
taršos mokesčio. Lietuvoje 
neeksploatuotas. Nuimamas 
kablys. Geros M+S padangos.  
Tel. 8 682 41 823. Rokiškis
• Ekonomišką tvarkingą Toyota 
Avensis. 2005 m., 2l, TA iki 
2023-10-04. Kaina 1600 Eur.  
Tel. 8 623 70 583. Rokiškis
• Audi B6 A4 Avant. 2004 m., 
1,9 l, 96 kW, TA iki 2022-03-
30. Buvo prižiūrima, viskas 
keista laiku. Tepalai keisti prieš 
5000 km. Kaina 1950 Eur.  
Tel. 8 621 38 860. Kupiškis
• VW Golf. 1,9 l, TDI, 66 kW. 
Nėra TA. Važiuojantis. Kaina 
220 Eur.  
Tel. 8 614 85 961. Rokiškis

TRANSPORTO PRIEMONĖS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ 
DALYS

vn. Kaina 100 Eur.  
Tel. 8 623 03 533. Rokiškis
• Audi A3 dalimis. 1998 m., 1,9 
l, 81 kW. Dėžę, vairo kolonėlę, 
sankabą, gerą variklį ir kitas 
dalis.  
Tel. 8 614 87 836. Rokiškis
• Dalimis 2001 m. Opel 
Zafira, Astra. Vairo kolonelę, 
žibintus, kablį, amortizatorius 
ir kitas dalis. Tel. 8 614 87 836. 
Rokiškis
• Audi A6 2,5 l, TDI, 103 kW. 
Tinka ir C4.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Passat 5 dalimis. Universalas, 
81 kW. Kaina 350 Eur.  
Tel. 8 674 28 482. Rokiškis
• Dalimis: VW Sharan 1,9 l, 
66 kW, Rover 45, Passat B5, 
sedanas 66 kW.  
Tel. 8 699 43 192. Rokiškis
• Audi A6 2,5 l, TDI, 103 kW 
įtempėjus A-6 2 vnt., C-4 1 vnt., 
VW 2,8 VR-6 1 vnt.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Vasarines padangas su diskais 
R15 168/60.  
Tel. 8 620 16 002. Rokiškis
• Vasarines padangas su 
ratlankiais 205/55 R16, likutis 6 
mm ir 205/55 R16 M+S, likutis 
8 mm.  
Tel. 8 618 33 854. Rokiškis
• Audi A4 B6 dalimis. 1,9 l, 96 
kW, sedanas.  
Tel. 8 627 71 703. Rokiškis
• Vasarines padangas 
mikroautobusui 225/70 R15 
C - 2 vnt., 195/70 R15 C - 2 vnt. 
Tel. 8 605 03 052. Rokiškis
• 2021-07-20 sunkvežimio 
akumuliatorių 12 V. Buvo 
pirktas naujas Vokietijoje. Kaina 
160 Eur.  
Tel. 8 698 47 497. Rokiškis
• VW Golf 2 dalimis. 1,6 l, 55 
kW, turbo dyzelis. Daug dalių 
iš važiuoklės, salono, variklį 
ardau dalimis. Galimas dalių 
siuntimas į kitus miestus.  
Tel. 8 695 68 560. Kupiškis

• Naudotas Continental 
padangas R14 185/70 2019 m. 4 
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Pagaliau nugriautas Juodupės vaiduoklis

Iš avarinės būklės dau-
giabučio Juodupėje paga-
liau liko tik prisiminimai. 
Ilgus metus pastatas ne-

davė ramybės miestelio 
gyventojams ir rajono va-
džiai, tačiau 2022- ieji me-
tai pastatui ir jo istorijai 

tapo lemiami- daugiabučio 
neliko. 

„Rokiškio sirena“ 
inform.

Ir kas tos vorų ar pelių baimės, palyginus su kova kare? 
Istorija apie tai, kaip baimės atsiranda ir dingsta

Ar pagalvojote, kodėl 
žmogus jaučia baimę? 
Taip, tai reakcija į pavojų. 
Kartais ji padeda išgyven-
ti, apsisaugoti, o kartais – 
trukdo. Štai stebime dabar, 
atrodo, bebaimišką Ukrai-
nos prezidento V. Zelens-
kio elgesį ir galvojame, 
kad jis – didvyris ir visa tai 
jam pavyksta tiesiog savai-
me. Myli savo šalį ir eina 
priekin, negalvodamas. 
Deja, tikriausiai yra kiek 
kitaip. Psichiatrai sako, 
kad didžiulio pavojaus, 
streso atveju visos gyvy-
binės mūsų funkcijos mo-
bilizuojasi. Stresas, kaip 
organizmo reakcija, yra vi-
siškai natūrali. Jos paskir-
tis ir yra mobilizuoti visas 
funkcijas ir tam tikrą laiką 
žmogus tokioje situacijoje 
gali išlikti ir blaivaus pro-
to, ir labai veiklus, ir labai 
darbingas. Deja, kurį lai-
ką. Po to ima šlubuoti svei-
kata. Bet dabar – ne apie 
tai. Mes linkę jaudintis dėl 
menkų dalykų, tačiau, vos 
tik susidurtume su didžiu-
liu pavojumi, galimai, vi-
sokios baimės - pelių, vorų, 
ežių ir panašiai - išgaruotų 
kaip dūmas...

Apie lietų ir jo baimę
Pažinojau mergaitę, kuri 

labai bijojo lietaus. Matyt, ji 
nesuprato lietaus priežasties 
ir savo vaizduotėje nupiešė, 
kad nepaliaujamai pliaupiant 
vandeniui iš dangaus, ims 
ir viskas nuskęs. Įsikibusi 
į močiutės sijoną, ji tampė 
prijuostės kraštą ir šnabždė-
jo: „Ar nieko nebus, baba, 
ar viskas bus gerai?“ Niekas 
jos baime netikėjo. Galvojo 
– išsigalvoja vaikas, fanta-
zuoja. O mergaitė prieida-
vo iki visiškos panikos, kad 
pabaiga nebetoli, kad nenu-
stojantis lietus paskandins 

žmones ir visą pasaulį. Metai 
bėgo, mergaitė suprato, kad 
lietus tai užeina, tai praeina, 
niekas nuo jo paprastai, bent 
pas mus, nepaskęsta, ir nuri-
mo. Jau ramiai ji žiūrėjo į te-
levizoriuje rodomus vaizdus 
iš potvynių apimtų teritorijų, 
cunamių sukeltas pasekmes 
ir galvojo – visas šis pavojus 
manęs nepalies, jis toli...

Pabaisos iš pastalės
Ta pati mergaitė buvo 

gana nemaža fantastė. Per-
skaitytų pasakų herojai persi-
keldavo į jos mintis ir imda-
vo gyventi savus gyvenimus. 
Tad kažkuriuo metu mergai-
tei, kuri neturi vardo, atrodė, 
kad visai realu, kad palėpėje 
gali gyventi krokodilas, iš po 
lovos tamsoje išlįs slibinas, o 
sandėliuke gyvena dar neat-
pažinta pabaisa, kuri bet ku-
riuo metu gali užpulti. Kaž-
kuri mažosios herojės dalis 
suprato, kad pabaisų nebūna, 
o kažkuri galvojo – o jeigu? 
O kas, o jeigu jos (pabaisos) 
yra? Reikia kažką daryti, 
galbūt atidžiau apsidairyti 
tamsoje, o gal ir vėl įsikibti 
močiutės sijono ir bandyti 
saugiai išgyventi pabaisų 

pilname gyvenime. Močiu-
tė, kitaip vadinama baba, 
padėjo kerotis baimėms, sė-
dėdama nuolatos šalia ir kal-
bėdama rožančių. Mergaitė 
nenoromis išleisdavo babą iš 
akiračio, kol ši nueidavo iki 
šiukšlių konteinerio, lydėda-
vo akimis ir mintyse melsda-
vosi, kad per tą laiką niekas 
kambaryje nesutraškėtų ir 
nepajudėtų, kas reikštų nea-
bejotiną pavojų. Deja, atėjo 
laikas eiti į mokyklą ir babos 
sijoną teko pamiršti. Dingo 
pabaisos iš pastalių, palovių 
ir tamsių kerčių, bet vis dar 
gąsdindavo, einant pro kai-
mo kapinaites. Jeigu vienas 
vaikas nuėjęs surikdavo: 
„Kaukolė, kaukolė!!! Nu-
mirėlis!“ visi pasileisdavo 
bėgte laukais, kartais pametę 
pirštines bei kuprines.  

O jeigu bijai kraujo ir 
esi kare, tarp sužeistų?
Savo baimių galėčiau iš-

vardinti daug. Tik galvoju 
- o kas iš to? Kaip jos atsi-
rado, kada ir kodėl, iki šiol 
nesuprantu. Kartą pamačiusi 
iš piršto bėgantį kraują, paju-
tau, kad ausyse zvimbia, gar-
sai darosi duslūs ir atsibudau 

jau gulėdama ant žemės. O 
būdama mažytė, netgi tyčia 
knebinėdavau savo žaizdas, 
abejingai stebėdama į bliūdą 
tekantį kraują iš kojos. Suvo-
kiau pavojų? Kažkur, kažku-
rioje savo sąmonės kertelėje 
įsivaizdavau, kad staiga ši 
žaizda ims ir nebeužgis. Ži-
nau, kad dėl panašių baimių 
kai kurios mano pažįstamos 
netgi turėjo mesti medicinos 
mokslus. Nieko negalėjo 
padaryti. O kaip būtų joms 
kare? O jeigu aplink būtų 
daugybė sužeistųjų? Manau, 
kraujas taptų įprastas ir, no-
rėdami išlikti, tokie žmonės 
prisitaikytų prie sudėtinges-
nių sąlygų. Jeigu ne – neat-
laikytų psichika.

Perlipti „per save"
Nors skirtingais laikme-

čiais mano drąsa bendrauti 
buvo skirtinga, vis dėlto, 
didžiąją savo socialaus gy-
venimo dalį buvau bailė. 
Iki mokyklos noriai visus 
kalbinusi, vaikščiojusi pas 
bobutes pakiemiais pažiūrėti 
darželiuose jurginų ir lau-
kuose melžiamų karvių, kad 
tekdavo eiti ieškoti, vis tik 
buvau „išauklėta“ iki tiek, 

kad kalbėti reikia tik tyliai, 
vaikščioti ramiai ir neduok, 
Dieve, nekalbinti kitų žmo-
nių, nes „ O ką jie apie tave 
pagalvos?“ Kartą mokykloje 
liepė vienai prieš klasę dai-
nuoti. Sutikau gauti dvejetą, 
bet jokiais būdais nesutikau 
prasižioti. Ypač pasijuto šios 
bėdos, pradėjus studijuot. 
Nežinau kelio, einu klai-
džiodama, bet jokiais būdais 
nekalbindavau žmonių. Na, 
nes baisu juk. Šiaip ne taip 
išsivyniojau per pedagogi-
nes ir reikalaujančias gebė-
jimo diskutuoti, bendrauti 
studijas ir atsidūriau vos ne 
basa ant asfalto, be padėto 
ant lėkštutės darbo ir min-
čių, ką daryti. Nuėjau į to 
miesto redakciją ir pasisiū-
liau rašyti. Daugumą minčių 
straipsniams sukūriau pati, 
dalį man pasiūlė. Ir tie pa-
siūlymai tokiai bailei, kaip 
aš, turėjo būti neįvykdomi. 
Norėjau dirbti ir verčiausi 
„per save“. Kalbinau nak-
tį benamius geležinkelio ir 
autobusų stotyse, kalbinau 
gatvių šlavėjas, kalbinau 
šiaip žmones, vaikščiojau 
po „piratnamį“, ieškodama 
pašnekovų apie jų gyveni-
mo būdą... Kurį laiką vis 
dar būdavo sudėtinga, prieš 
paskambinant pašnekovui, 
nusiteikti pokalbiui, tekdavo 
kurį laiką „pamedituoti“, įti-
kinėjant save, kad REIKIA! 
Po to kažkaip viskas tapo 
paprasčiau. Nesakau, scenos 
baimė kažkur dar yra, kažkur 
yra baimė vienai eiti naktį, 
kažkur yra nenoro kalbėti su 
nepažįstamais tada, kai esu 
prastos nuotaikos... Apskri-
tai būna nenoras kalbėtis, 
bet galbūt - normalu? Kai 
privers situacija, žinau, kad 
sugebėsiu.

Žmonių, kamuojamų 
baimių ir fobijų, - daug

Stebiu psichologinės pa-
ramos grupes ir matau, keik 
daug žmonių kažko bijo. 
Yra tokių, kurie bijo išeiti iš 
namų, yra bijančių važiuo-
ti visuomeniniu transportu, 
yra bijančių kitų akivaizdoje 
valgyti. Ir mes net nežinome, 
kiek jaučiančių vienokias ar 
kitokias baimes žmonių yra 
šalia mūsų. Dalis jų tiesiog 
neparodo ir kažkaip prisitai-
ko prie gyvenimo su negalė-
jimu daryti kažko. Jeigu to-
kie esate ir |Jūs, nenustebkite 
- esate ne vieni. Susitaikyti 
su savo baime  - irgi būdas 
priimti save ir situaciją tokią, 
kokia ji yra. Bet pabandyki-
te įsivaizduoti – kas būtų 
kokiai nors baimei išeiti iš 
namų arba važiuoti liftu, kai 
šalia aidėtų bombų sprogi-
mai ir tektų bėgti slėptis į 
neaišku, ar saugią, slėptuvę? 
Darytųsi svarbiausia išlikti 
– bet kokia kaina, bet kokio-
mis sąlygomis ir netgi galbūt 
pavojuje, bet likti gyvam.

Sakysite, nuvertinu fo-
bijų ir nerimo kamuojamus 
žmones? Ne, pernelyg gerai 
žinau, ką jie jaučia. Žinau tą 
jausmą, kai atrodo, kad arba 
mirsi, arba išprotėsi. Tik iš to 
yra vienas kelias – susirink-
ti savo šukes, pasakyti sau 
„Aš galiu“ ir kabintis nagais, 
dantimis ir mintimis į gyve-
nimą. Nes jeigu ne tu – jį, tai 
jis – tave.

Pabaigai - rokiškėnės 
Vilijos Radvilės daina „Pa-
vasaris", skambėjusi filme 
„Prisikėlimas". Trumpam 
Rokiškis buvo virtęs filma-
vimo aikštele, o artistais 
- miesto gyventojai. Suma-
nytojai - Laima Bieliūnienė 
ir Darius Baltakys. Ši daina 
man taip pat suteikia minčių, 
kaip išgyventi dabar: „Lais-
vę ir tiesą, nešti į šviesą, ne-
bijoti pamilti, tikėt..."

Rita GRIGALIENĖ
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Kovo 22-oji, 
antradienis, 
12 savaitė.

Iki Naujųjų liko 284 dienos.
Dangaus kūnai: 

saulė teka 6.16 val., 
leidžiasi 18.35 val. 

Dienos ilgumas 12.19 val.
Mėnulis (pilnatis)

Savo vardadienius 
šiandien švenčia:

Benvenutas, Gedgaudas, 
Gedgaudė, Kotryna, Vydūnas

Rytoj: Galgintas, Vismantė, 
Alfonsas, Akvilė, Ūla

Poryt: Liucija, Daumantas, 
Ganvilė, Gabrielius, Donardas

Pasaulinė vandens diena

Šiandien 
pasaulio 
istorijoje 

1765 — Anglijos parlamentas 
priėmė įstatymą, kuriuo pradėti rinkti 
mokesčiai iš Amerikos kolonijų.

1786 — gimė Joachimas Lele-
welis (Joachimas Lelevelis), lenkų is-
torikas, visuomenės veikėjas, vienas 
1830—1831 m. sukilimo Lenkijoje 
vadovų. Mirė 1861 m.

1794 — JAV kongresas uždraudė 
laivais gabenti vergus į kitas valsty-
bes.

1832 — mirė vokiečių poetas 
Johann Wolfgang von Goethe (Jo-
hanas Volfgangas fon Getė). Gimė 
1749 m.

Šiandien Lietuvos 
istorijoje

1786 — gimė lenkų istorikas, 
Vilniaus universiteto profesorius, 
knygotyros teoretikas, bibliogra-
fas Joachimas Lelevelis (Lelewel). 
Vilniaus universiteto profesorius, 
raginęs lietuvius studentus (tarp jų 
ir Simoną Daukantą) studijuoti savo 
kalbą ir istoriją, buvo istorinių tyri-
mų Vilniaus universitete iniciato-
rius. Mirė 1861 m. Paryžiuje.

1868 — Jonaičiuose (Šilutės 
raj.) gimė rašytojas, dramaturgas ir 
filosofas Vilhelmas Storosta-Vydū-
nas. Mirė 1953 metais Vokietijoje. 
1991 perlaidotas Bitėnuose (Šilutės 
raj.).

1871 — gimė Liudvikas Jakavi-
čius, lietuvių teatro veikėjas, spau-
dos darbuotojas. Mirė 1941 m.

1916 — gimė mokytoja, rašyto-
ja, prozininkė, poetė Stasė Vanagai-
tė-Petersonienė. Gyvena JAV.

1942 — gimė aktorė Dalia Me-
lėnaitė.

Post scriptum
Viskas laiku ateina tiems, 

kurie moka laukti.

Švilpikai orkaitėje su šoninės padažu

PARUOŠIMO BŪDAS:
1. Bulves išverdame su lupena, atvėsiname, nulupame ir sutriname į košę. Į bulves įmu-
šame kiaušinį, pagardiname druska ir išmaišome. Tada sudedame miltus ir suminkome 
tešlą.
2. Imame ¼ tešlos ir dedame ant miltais pabarstyto stalviršio. Tešlą voliojame į pailgą 
virvelę, po to ją suplojame. Turėtumėte gauti ~0,5 cm storio ir 3-4 cm pločio juostelę. 
Juostelę supjaustome į norimo dydžio rombelius. Taip suformuojame visus švilpikus.
3. Ant kepimo skardos patiesiame kepimo popierių, išdėliojame švilpikus (kad neliestų 
vienas kito) ir aptepame juos ištirpdintu sviestu.
4. Kepame iki 200 C laipsnių įkaitintoje orkaitėje 15 min, po to apverčiame ir kepame dar 
15 min. Iškeptus švilpikus sudedame į indą ir laikome šiltai.
5. Padažui nulupame svogūną, susmulkiname. Šoninę taip pat susmulkiname. Svogūną 
ir šoninę sudedame į keptuvę ir kepiname, kol svogūnas suminkštėja. Po to supilame 
grietinėlę, sudedame krapus ir maišydami kaitiname ant vidutinės ugnies. Kai padažas 
pradeda tirštėti, nukeliame nuo ugnies ir sumaišome viename inde su švilpikais.
6. Jei norite, kad švilpikai suminkštėtų, prieš patiekiant palaikykite uždengtus inde su 
padažu (~15 min). Skanaus!

TEŠLAI:
• 800 gramų bulvių
• 100 gramų miltų
• 1 vienetas kiaušinių
• 2 šaukštai sviesto (ištirpinto)
• 0.5 šaukštelio druskos

PADAŽUI:
• 500 mililitrų grietinėlės, 35% riebu-
mo
• 200 gramų šaltai rūkytos šoninės (ar 
karštai rūkytos)
• 1 vienetas svogūnų (vidutinio dy-
džio)
• 1 sauja krapų (šviežių, smulkintų)

Paraiškos apsisaugoti 
nuo vilkų – 
nuo balandžio 1-osios

Ketinantys įsigyti priemo-
nių, galinčių padėti apsaugo-
ti ūkinius gyvūnus nuo juos 
puolančių vilkų, nuo balan-
džio 1 d. kviečiami Nacio-
nalinei mokėjimo agentūrai 
(NMA) teikti paraiškas pagal 
Lietuvos kaimo plėtros 2014–
2020 metų programos (KPP) 
priemonės „Investicijos į ma-
terialųjį turtą“ veiklos sritį 
„Prevencinių priemonių tai-
kymas prieš vilkų ūkiniams 
gyvūnams daromą žalą“. Pa-
raiškos NMA bus priimamos 
iki gegužės 31 d.

Reikalavimai 
pareiškėjams
Dėl paramos kviečiami 

kreiptis labiausiai nuo vilkų 
kenčiančių savivaldybių sklypų 
savininkai – fiziniai ir juridiniai 
asmenys, užsiimantys žemės 
ūkio veikla ir teisėtais pagrin-
dais valdantys žemės sklypus, 
kuriuose numatoma įrengti ap-
saugos nuo vilkų priemones.

Šiuo paraiškų rinkimo etapu 
dėl paramos galės kreiptis pa-
reiškėjai iš šių savivaldybių (čia 
žalos atvejų fiksuota ne mažiau 
kaip 5 kartus per paskutinius 
5 metus, t. y. daugiausia žalos 
atvejų per 5 metus):

I savivaldybių grupė: 
Anykščių r., Lazdijų r., Molėtų 
r., Utenos r.;

II savivaldybių grupė: Aly-
taus r., Ignalinos r., Kalvarijos 
sav., Klaipėdos r., Kupiškio r., 
Rokiškio r., Šilalės r., Telšių r., 
Vilkaviškio r. Vilniaus r.;

III savivaldybių grupė: Bir-
žų r., Elektrėnų sav., Jurbarko 
r., Kaišiadorių r., Marijampolės 
sav., Pagėgių sav., Plungės r., 
Prienų r., Rietavo sav., Šalčinin-
kų r., Šakių r., Širvintų r., Taura-
gės r., Ukmergės r., Varėnos r., 
Zarasų r

Pareiškėjai turi užsiimti že-
mės ūkio veikla, t. y. deklaruoti 
pasėlius ir žemės ūkio naudme-
nas bei turėti įgyvendinimo 
taisyklių 2 priede nurodytų ir 
Ūkinių gyvūnų registre užre-
gistruotų ūkinių gyvūnų – ne 

mažiau kaip 1 SG (pareiškėjo 
ūkinių gyvūnų laikymo vietoje 
laikomų ūkinių gyvūnų viduti-
nis metinis skaičius, išreikštas 
sutartiniais gyvuliais), VĮ Že-
mės ūkio informacijos ir kaimo 
verslo centro apskaičiuotą įgy-
vendinimo taisyklėse nustatyta 
tvarka. Skirtingų rūšių gyvūnų 
vieneto atitikties SG prilygi-
nimas pateiktas įgyvendinimo 
taisyklių 2 priedo Skirtingų 
rūšių gyvūnų vieneto atitikties 
sutartiniam gyvuliui lentelėje.

Pareiškėjo laikomas SG/1 
ha kiekis turi atitikti jo dekla-
ruotus žemės ūkio naudmenų 
plotus, kuriuose bus įgyven-
dinamos apsaugos priemonės. 
Pareiškėjas gali nurodyti ir 
mažesnį SG skaičių, jei jo nu-
rodytas žemės ūkio naudme-
nų plotas hektarais, kuriame 
bus įgyvendinamos apsaugos 
priemonės, yra mažesnis nei 
turimas SG skaičius, tačiau jis 
turi užtikrinti, kad nenurodytas 
SG bus laikomas / saugomas 
naudojant pareiškėjo turimas 
priemones, kurioms parama 
nebuvo skirta.

Taip pat pareiškėjo laikomi 
ūkiniai gyvūnai turi būti su-
ženklinti ir registruoti Ūkinių 
gyvūnų registre, kaip numatyta 
Ūkinių gyvūnų laikymo vietų 
registravimo ir jose laikomų 
ūkinių gyvūnų ženklinimo ir 
apskaitos tvarkos apraše.

Paramos galima kreiptis, jei 
žemės sklypai / žemė, kurioje 
numatoma įrengti apsaugos 
priemones, priklauso pareiš-
kėjui, pareiškėjo sutuoktiniui 
arba pareiškėjui ir jo sutuok-
tiniui nuosavybės teise, arba 
pareiškėjui bendrosios dalinės 
nuosavybės teise, kai teisė į ne-
kilnojamąjį turtą nustatyta no-
tariškai patvirtintoje sutartyje, 
teisėtais pagrindais, t. y., žemės 
ūkio veikla vykdoma valdos 
valdytojo ir (ar) partnerio ar 
valdoje registruoto šeimos na-
rio vardu, todėl paraiškas gali 
teikti ir smulkūs šeimos ūkiai, 
kai šeimos nariai valdoje veikia 
partnerystės sutarties pagrindu.

Paramos suma
Šiam KPP priemonės pa-

raiškų rinkimo etapui skirta 750 
521 Eur paramos lėšų.

Vienam paramos gavėjui nu-
matyta skirti iki 5 000 Eur pa-
ramos, tinkamas finansuoti iš-
laidas kompensuojant 100 proc. 
Žinotina, jog paramos lėšomis 
PVM nekompensuojamas.

Tinkamos finansuoti 
išlaidos
Pareiškėjams numatyta 

kompensuoti patirtas išlaidas, 
įsigijus šias už gyvulių apsau-
gos nuo vilkų priemones:

vielinį elektrinį aptvarą ir 
(arba) jo dalis;

juostinį elektrinį aptvarą ir 
(arba) jo dalis;

tinklinį elektrinį aptvarą ir 
(arba) jo dalis;

elektros tiekimo ir palaiky-
mo įrenginį (-ius) ir (arba) jo 
(-ų) dalis.

Priemones įsigyti ir įrengti 
bei pateikti mokėjimo prašy-
mą būtina per 12 mėnesių nuo 
sprendimo skirti paramą priė-
mimo dienos.

Svarbu, kad apsaugos nuo 
vilkų priemonės būtų įrengtos 
laikantis įgyvendinimo taisy-
klėse nustatytų techninių reika-

lavimų ir rekomendacijų. Taip 
pat jas privalu išlaikyti bei už-
tikrinti, kad tinkamai veiktų iki 
projekto kontrolės laikotarpio 
pabaigos, t. y. 5 metus po pa-
skutinio paramos išmokėjimo 
dienos.

Atsitikus įvykiui, kurio metu 
būtų sugadintos ar sunaikin-
tos paramos lėšomis įsigytos 
apsaugos priemonės, jas pri-
valoma atkurti savo lėšomis 
ne mažesne negu atkuriamąja 
verte ir ne mažesnių techninių 
parametrų.

Paraiškos gali būti 
reitinguojamos
Jei prašoma paramos suma 

viršys skirtąją, bus atliekamas 
papildomas paraiškų vertini-
mas jas reitinguojant pagal tai, 
kurioje savivaldybėje bus įgy-
vendinamas projektas bei kiek 
laikoma ūkinių gyvūnų, t. y. pir-
miausia parama bus teikiama:

1. investicijoms, kurios įgy-
vendinamos I savivaldybių gru-
pės teritorijose;

2. investicijoms, kurios įgy-
vendinamos II savivaldybių 
grupės teritorijose;

3. pareiškėjams, kurie laiko 
didesnį SG skaičių (nurodytą 
2 priede) paraiškos pateikimo 

dieną.
Svarbu – iki projekto kon-

trolės laikotarpio pabaigos bū-
tina faktiškai išlaikyti ne ma-
žiau negu paraiškos pateikimo 
metu turėtą metinį vidutinį SG 
skaičių, tačiau šis reikalavimas 
netaikomas, jei pareiškėjas nu-
rodo mažesnį SG pagal turimą 
žemės ūkio naudmenų plotą ha. 
Paraiškų teikimas

Pakeitus KPP administra-
vimo taisykles, paraiškos prii-
mamos tik elektroniniu būdu, t. 
y., naudojantis Žemės ūkio mi-
nisterijos informacine sistema 
ŽŪMIS, adresu www.zumis.lt 
– užpildžius elektroninę formą, 
jeigu tokia paraiškų teikimo ga-
limybė bus suteikta.

Jei šios galimybės nebus su-
teikta, NMA turi būti teikiami 
pasirašyti kvalifikuotu elektro-
niniu parašu, juos siunčiant el. 
paštu dokumentai@nma.lt, arba 
naudojantis ŽŪMIS pranešimų 
siuntimo funkcionalumu (ŽŪ-
MIS meniu punktas „Prane-
šimai“). Dokumentai turi būti 
nuskenuoti ir pateikti ne vėliau 
kaip iki kvietimo teikti paramos 
paraiškas paskutinės dienos 24 
valandos.

„Rokiškio sirena“ 
inform.
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Diena Debesuotumas Temperatūra Vėjas 

Kovo 23 d. Naktį 2
Dieną 12

V, 
5-10 m/s

Kovo 24 d. Naktį 0
Dieną 10

ŠV,
5-10 m/s

Kovo 25 d. Naktį 1
Dieną 11

V,
3-8 m/s

Orų prognozė kovo 23-25 d.

PRO MEMORIA

Panemunėlio seniūnija
GENOVAITĖ BIČIŪNIENĖ 1932-03-03 - 2022-03-14
Rokiškio kaimiškoji seniūnija
ANTANAS SMALSKYS 1951-10-07 - 2022-03-10
JUOZAPAS MIKALKEVIČIUS 1933-10-25 - 2022-03-14

Rokiškio kultūros 
centre – jau XXXVIII 
profesionalių teatrų fes-
tivalis „Vaidiname žem-
dirbiams“, kviečiantis 
pamatyti premjerinius ir 
įvertinimų jau sulaukusius 
spektaklius. Festivalis visą 
balandžio mėnesį ne tik 
Rokiškio krašto bendruo-
menei, bet ir visam Aukš-
taitijos regionui dovanoja 
galimybę susitikti su žino-
mais ir mylimais aktoriais, 
pasimėgauti geru teatru, 
puikiais pastatymais. Fes-
tivalis dovanoja emocijas 
ir puikų laiką ne tik žiūro-
vams, bet ir suteikia kūry-
bos džiaugsmą bei patirtis 
festivalio dalyviams.

Festivalio komanda šie-
met ragina patirti jausmą čia 
ir dabar. Gyvename laiku, 
kai viskas keičiasi greičiau 
nei bet kada, kai jau ne tik 
technologinė pažanga veikia 
mūsų kasdienybę, bet ir ne-
laukti ir netikėti išbandymai 
įtakoja žmonių tarpusavio 
ryšius, žmonijos santykį su 
pasauliu ir jo išlikimu. Šios 
temos svarbios ir šiandienos 
teatre, juk būtent iš šiandie-
nos patirčių mezgasi daugy-
bė scenarijų, juos bus galima 
išvysti ir šių metų festivalio 
spektakliuose. 

Šiais metais net 18 spek-
taklių iš skirtingų Lietuvos 
teatrų varžysis dėl festivalio 
apdovanojimų, žiūrovų ir 
festivalio komisijos pripa-
žinimo. Festivalyje – pačios 
naujausios premjeros:  ir 
kovo 11 d. pradedantis teatri-
nį kelią  „Miškelis” Klaipė-
dos jaunimo teatras (režisie-
rius Valentinas Masalskis), ir 
pats naujausias Kauno šokio 
teatro AURA vadovės ir cho-
reografės Birutės Letukaitės 
darbas ,,Ištrintos durys“, ku-
rio premjera Italijoje kovo 4 
dieną.

Tradiciškai ir suaugę, ir 
mažieji žiūrovai ne tik žiū-
rės, bet ir vertins jiems skir-
tus spektaklius.

Keistuolių ir Taško tea-
trai pristato spektaklius ne 
tik suaugusiems, bet ir ma-
žiesiems žiūrovams, Kauno 
valstybinis lėlių teatras at-
keliauja su interaktyvaus ju-
desio spektakliu kūdikiams 
„Pasaulėliai“, o festivalyje 
pirmą kartą dalyvaujantis 
Kamerinis Kauno teatras 
atvyksta su muzikiniu spek-
takliu-ritualu patiems ma-
žiausiems ir jų tėveliams „7 
Ratai“.

Festivalio atidaryme – 
praėjusių metų pagrindinio 
prizo laimėtojai – Šiaulių 
Valstybinis dramos teatras, 
kuris pristato spektaklį-de-
tektyvą „Puaro“ – tai pirma-
sis jaunosios kartos režisie-
riaus Gildo Aleksos darbas 
valstybiniame teatre. Dviejų 
dalių detektyve pasakojama 
kaip nedidelį Lietuvos mies-
telį Abotiškes sukrečia nusi-
kaltimas, o pradėjus aiškintis 
aplinkybes, atskleidžiamos 
netikėtos detalės.

Spektaklio „Karanti-
no dienoraščių“ idėja kilo 
žiūrovų itin mylimo teatro 
„Atviras ratas“ kūrybinės 
komandos nariui, aktoriui, 
dramaturgui ir režisieriui 
Justui Terteliui. Užgriuvus 
pandemijos iššūkiams, kūrė-
jas sako neišvengiamai pra-
dėjęs mąstyti kokias skirtin-
gas situacijas išgyvena savo 
namuose užsidarę žmonės. 
Kadangi asmeninių istorijų 
pasakojimas teatro kalba – 
vienas iš kertinių „Atviro 
rato“ kūrybinių principų, 
J. Tertelis pasiūlė idėją pa-
kviesti žiūrovus dalintis savo 
refleksijomis dienoraščio 
forma, o pagal šiuos buvo 
sudėliota spektaklio drama-
turgija.

Europa vis labiau sensta, 
bet kokia yra senų žmonių 
padėtis visuomenėje? Ar tai 
tik seni, nereikalingi kūnai? 
Koks vaikų ir tėvų santykis, 
skriaudos ir globos ryšys 
skatina susimąstyti Lietuvos 
Nacionalinio dramos teatro 
spektaklis „Sieros magno-
lijos“ (režisierė Eglė Šved-
kauskaitė).

Kraštietis režisierius Da-
rius Rabašauskas ir Klaipė-
dos dramos teatras spekta-
klyje „Demonai“ gvildena 
žmogiškąjį paradoksą: suge-
bėjimą (ar net slaptą vidinį 
norą) kito, artimo ir gal net 
tebemylimo žmogaus gyve-
nimą paversti pragaru.

Festivalio programoje – 
apdovanojimais ir gausiomis 
nominacijomis įvertintas 
Juozo Miltinio dramos tea-
tro spektaklis „Irano konfe-
rencija“. Šiuolaikinio dra-
maturgo Ivano Vyrypaevo 
pjesę režisavo Aleksandras 
Špilevojus: jaunas, tačiau 
daug dėmesio ir išskirtinio 
pasitikėjimo kolegų gretose 
susilaukiantis režisierius ir 
dramaturgas. Pjesėje švie-
siausi Danijos protai susiren-
ka spręsti aštrios socialinės 
ir politinės problemos: žmo-
gaus teisių pažeidimo Arti-

muosiuose Rytuose, Irane ir 
nejučia pradeda kalbėti apie 
bendražmogiškas vertybes ir 
prasmes, amžinas ir svarbias 
įvairiose kultūrose bei visais 
laikais. 

Repertuare  dar vienas 
Aleksandro Špilevojaus ir 
Ivano Vyrypaevo tandemas: 
šį kartą Kauno Nacionalinia-
me  dramos teatre. „Jaudu-
lys“ – tai pasakojimas apie 
autorių, kuriantį ne tik savo 
kūrinius, bet ir savo mitą 
– konkrečiausią ir intensy-
viausią realybę, ryškiausią 
ir pačią tikriausią tikrovę 
– tai šiuolaikiškas, ironiš-
kas spektaklis apie kūrybos 
esmę.

Amžinųjų temų ir nekin-
tančių vertybių išsiilgusius 
žiūrovus kviečia Lietuvos 
rusų dramos teatras –  prem-
jerinis spektaklis „Atminimo 
malda“ Šolom Aleichemo 
kūrinių motyvais. Tai pirmą 
kartą Lietuvoje pagal garsią-
ją Grigorijaus Gorino pjesę 
sukurtas spektaklis, įdėmiai 
žvelgiantis į esmines žmo-
gaus gyvenimo temas, tėvų 
ir vaikų ryšius. Tai būtent tas 
spektaklis, apie kurį norėsis 
kalbėti susėdus prie šventų 
Velykų stalo... 

Festivalyje ir 2021 m. 
rugpjūčio mėn.  Kauno IX 
forto muziejuje įvykusi iš-
skirtinė Kauno valstybinio 
lėlių teatro premjera, pagal 
Balio Sruogos romaną „Die-
vų miškas“ (pjėsės autorė ir 
režisierė Agnė Sunklodaitė), 
skirta suaugusiųjų audito-
rijai. „Kur sienos verkia, 
žmonės tyli“, - pasibaigus 
spektakliui „Dievų miško“ 
kūrybinė grupė prašė neploti 
skausmingą praeitį menan-
čioje IX forto erdvėje, taip 
išreikšdama pagarbą ypatin-
gai vietai, leidusiai sukurti 
autentiškumu alsuojančią 
pastatymo atmosferą. Nesle-
piamos emocijos ir jautrūs 
atsiliepimai po spektaklio - 
geriausias įrodymas, kad kū-
rybinė grupė sėkmingai įvei-
kė „Dievų miško“ iššūkius ir 
pasiekė žiūrovų širdis.

Festivalio metu žiūrovų 
dėmesį neabejotinai patrauks 
eksponuojama Vilniaus dai-
lės akademijos Meno ir sce-
nografijos katedros studentų 
paroda, kuruojama sceno-
grafės doc. Giedrės Brazy-
tės.

Apie festivalio spekta-
klius, įvykius, naujienas 
skleisime žinią, tad sekite 
informaciją.

Profesionalių teatrų festivalis 
VAIDINAME ŽEMDIRBIAMS 
kviečia į Rokiškį 
2022 m. kovo 31 – balandžio 23 d.

Suaktyvėjo sukčiai pardavinėjant maisto 
produktus internete

Rokiškio policijos ben-
druomenės pareigūnas 
nori Jus informuoti!

 
Kylant maisto prekių 

kainoms parduotuvėse, pre-
kybos centruose, stebime 
sukčių suaktyvėjimą parda-
vinėjant maisto produktus 
internete, ypatingai face-
book socialiniame tinkle. 

Apstu skelbimų, kuriuose 
siūloma pigiai įsigyti nami-
nius mėsos konservus, rū-
kytus mėsos gaminius ir t.t.

 Būkite atidūs! Nesku-
bėkite pervedinėti pinigų 
į pardavėjų nurodytas sąs-
kaitas! Stenkitės prekę ap-
žiūrėti „gyvai“. Susigundę 
ir tikėdamiesi produktus 
įsigyti mažesne kaina nei 

produkto savikaina, rizi-
kuojate likti ir be produktų, 
ir be pinigų. Pasidomėkite 
pardavėju! Ieškokite ko-
mentarų ir atsiliepimų apie 
pardavėją! Darykite viską, 
kad sumažintumėte riziką 
būti apgautiems.

 Būkite budrūs!
„Rokiškio sirena“ 

inform.
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ANEKDOTAI
***
Sutinka asilas 

verkiančią kiaulę:
– Ko verki?
– Ak, kai tik žmonės 

susibara, vartoja mano 
vardą. Arba jei kur nors 
purvina, sako kiaulidė.

– Tu teisi, tai tikra 
kiaulystė.

***
Mokytoja liepė 

nupiešti karvę, 
besiganančia pievoje. 
Petriukas atneša 
tuščią popieriaus lapą. 
Mokytoja klausia:

– O kur žolė?
– Ją suėdė karvė.
– O kur tada karvė?
– O ką ji ten veiks, kur 

nėra žolės?
***
Petriukas nevalgo 

sriubos. Mamai išseko 
kantrybė.

Jis sugalvoja vieną 
gudrybę.

– Sūneli, pažaiskime 
vieną žaidimą.

Tavo burna bus 
autobusas, o sriuba bus 
keleiviai.

Viskas klostosi 
puikiai. Lėkštė beveik 
tuščia. Vėliau Petriukas 
prabyla:

– Dabar tegul visi 
keleiviai išlipa!

***
– Daktare, jeigu 

valgysiu daug morkų, 
ar tikrai pagerės mano 
regėjimas?

– Aišku! Argi kada 
matėte triušį su akiniais?

***
Skambina Petras į 

kelionių agentūrą ir 
klausia:

– Pas jus vyksta 
kelionės į Japoniją?

– Taip.
– O į kokius miestus?
– Į Tokiją, Osaką, 

Kobę, Fukuoką...
– O! Fukuoka tinka!
– Smagu, kad norite 

keliauti.
– Koks dar keliauti? 

– nusistebi Petras,– Mes 
kryžiažodį sprendžiam!

***
Grįžta Petras namo 

prisigėręs dėgtines. 
Aišku jo žmona Stasė 
supyksta ant jo ir sako:

– Nu Petrai, Petrai 
kiek tu išgėrei...

Petras:
– Atleisk, daugiau 

negalėjau.
***
– O, kaip seniai tave 

mačiau! Ką dabar dirbi?
– Prekiauju baldais.
– Ir kaip sekasi?
– Puikiai! Namuose 

liko tik šiukšlių dėžė.
***
– Mama, aš užlipau 

vienai poniai ant kojos,- 
sako Petriukas

– Ir ką ji padarė ? – 
klausia mama

– Nieko, davė man 
saldainį

– O tu bent atsiprašei?
– Ne, užmyniau ant 

kitos kojos.
***
Vyksta egzaminas. 

Ateina studentas į 
auditoriją, ir sako 
dėstytojui:

– Ponas dėstytojau, ar 
galima egzaminą laikyti 
išgėrus.

Dėstytojas pagalvojo, 
pamąstė ir sako:

– Nu ką darysi, 
studente, galima.

Studentas ir sako 
garsiai savo draugams 
stovintiems už durų:

– Vyručiai įneškit 
Petrą!

***
Iš objekto dingo trys 

dėžės.

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

– Kas atsitiko?
– Dingo trys dėžės!
– O kaip jos dingo?
– Nu aš nemiegu 

tikrai nemiegu 
prabundu žiūriu tryju 
dėžiu nėra!

***
– Nu, kaip?
– Aštuoni.
– Kas aštuoni?
– O kas nu kaip?
***
– Seneli, ar tu buvai 

mažas?
– Žinoma, anūkėli!
– Tikriausiai visi iš 

tavo plikes juokėsi.
***
Dailės pamoka. 

Petriukas įsijautęs 
piešia. Mokytoja:

– Petriuk, ką pieši?
– Dievą.
– Bet niekas nežino 

kaip Dievas atrodo?
– Tuoj sužinos.
***
Petriukas klausia 

savo tėvo:
– Tėvėli, kodėl mes 

taip vėlai atėjome į 
parduotuvę?

Tėvas:
– Tu tik pjauk grotas 

greičiau, durniau!
***
Petriukas sako:
– Na, tėveliai, 

pasiaiškinkit, aš gimiau 
žiemą, o žiemą nei 
kopūstai auga, nei 
gandrai skraido.

***
Du kaušiniai 

susitinka keptuvėje.
Vienas klausia:
– Kaip laikais?
– Et, šiandien 

jaučiuosi kaip 
sudaužytas!

• Geros būklės televizorių 
LG. 2017 m., 81 cm 
įstrižainė. Kaina 100 Eur. 
Tel. 8 694 01 027. Rokiškis
• Sony DVD grotuvą. Kaina 
10 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Juostinį fotoaparatą 

VAIZDO TECHNIKA

***
Ponia Kristina savo 

svečią vaišina kava ir 
teiraujasi jo:

– Kiek šaukštelių 
cukraus dedatės į kavą?

– Namie vieną, o 
svečiuose penkis.

– Tuomet jauskitės 
kaip namie.

***
Susitinka du draugai 

kurie vedžiojo savo 
šunis. Pirmas sako:

– Pažiūrėkim kieno 
šuo protingesnis.

– Gerai
– Aš pradedu.– pasake 

pirmas. Aš savo šuniui 
duodu pinigų ir jis man 
nuperka laikrašti.

– Žinau, maniškis 
sake.

***
Blondinė padaro 

avariją. Kitas vairuotojas 
siunta:

– Ar tu iš viso teises 
laikei?

Pasipiktinusi blondinė 
atsako:

– Tikrai dažniau, nei 
tu.

– Na, ko toks surūgęs?
Petriukas atsako:
– Sėsk šalia, 

papasakosiu.
Andriukas atsisėda, o 

Petriukas ir sako:
– Suolas dažyta
***
Ateina Mikė 

Pūkuotukas pas 
Knysliuką.

– Teta mums atsiuntė 
10 puodynių medaus, 
kiekvienam po 8.

Knysliukas nustebęs 
sako:

– Betgi po 8 neišeina!
– Nežinau, išeina ar 

ne, bet savo 8 aš jau 
suvalgiau.

***
Ligoninėje prie 

akvariumo stovi ligonis 
ir prašo:

– Noriu namo, 
mašinos.

Prieina seselė ir sako:
– Čia juk ne auksinė 

žuvelė.
– Va va, aš jam jau 

visą valandą bandau 
tai pasakyti! – atsiliepė 
auksinė žuvelė.

Du baltieji lokiai 
eina per dykumą. 
Vienas sako:

– Čia, matyt labai 
slidu .

– Kodel taip manai?
– Tik pažiūrėk, 

kiek daug smėlio 
pribarstyta.

***
– Kodėl geri tiek 

daug vandens, Petriuk? 
– klausia mama.

– Nes suvalgiau 
obuolį.

– Bet ką tai turi 
bendra?

– Pamiršau jį prieš 
valgydamas nuplauti!

***
– Gimtadienio 

proga nupirkau žmonai 
perlų vėrinį! – giriasi 
bičiuliui Petraitis.

– Bet juk žadėjai 
pirkti automobilį.

– Taip, bet niekur 
negalėjau rasti netikro.

*** 
Petriukas sėdi ant 

suoliuko susiraukęs, 
piktas. Prieina prie jo 
Andriukas.

Mieli mūsų pirkėjai, antradienį ir trečiadienį vėl Jūsų labai 
lauksime Rokiškyje, Nepriklausomybės aikštėje!

Jūsų lauks jau pamėgti gaminiai: įvairių skonių lašinukai, 
dešros, duonos ir pyrago gaminiai. Dar mugėje Jūsų lauks 

išsiilgti egzotiški skoniai ir kvapai: gruziniška duona, 
latviška karvutė, vietoje rūkoma žuvis. Sidabro, odos 

gaminiai, rankų darbo papuošalai. Kviečiame visus į mugę! 
Pasimatysime ten iki 18 val. 

35 Eur. Tel. 8 682 30 962. 
Rokiškis
• Palydovinę anteną. 1,65 m 
diametro. Kaina 20 Eur. 
Tel. 8 682 30 962. Rokiškis

Zorkii-4. Kaina 40 Eur. 
el. 8 682 30 962. Rokiškis
• Kilnojamą foto didintuvą 
UPA-5M ir dvi talpas foto 
juostų ryškinimui. Kaina 

• Tvarkingą sodo traktoriuką 
JOHN DEERE. Variklis 
brigsas 16 hp, pavarų 
dėžė automatas. Deka 
dviejų peilių su šoniniu 
išmetimu, plotis 1 m. Naujas 

akumuliatorius. Kaina 1100 
Eur. 
Tel. 8 674 53 910. Kupiškis
• Pjūklą Ural. 
Tel. 8 605 25 460. Rokiškis

SODO, DARŽO TECHNIKA

• Juodos spalvos odinius 
moteriškus sportinius 
batelius lenktu padu. 40 
dydis. Kaina 32 Eur. 
Tel. 8 695 74 290. Rokiškis

DRABUŽIAI/AVALYNĖ


